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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 المجتمع ومؤسسات الحكومية الهيئات بين الوصل حلقة تمثل اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات كانت لما

 قطر بدولة اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة اهتمت فقد اإلنسان، حقوق وحماية تعزيز على العمل بغرض المدني،
 طلب على بناءً  قطر، بجامعة ةالمسحيّ  واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد بها قام والتي الماثلة، بالدراسة

 .اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة

 خططها أولويات أحد هو الدولة، في المدني المجتمع مؤسسات مع اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة  تعاون إن
 الدراسة نتائج فإن ثم ومن اإلنسان، بحقوق يتعلق فيما 2030قطر رؤية تحقيق نحو معاً  للعمل االستراتيجية

 .الخطط تلك وتنفيذ وضع في مساعداً  عامالً  ستكون الماثلة

 قطر بجامعة المسحية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد من المكلف العمل لفريق والتقدير الشكر كل ختاماً 
 اللجنة من لهم المعاون للفريق وكذلك للفريق، الالمحدود دعمه على العمادي درويش/ الدكتور المعهد ولمدير
 المرجوة النتائج أفضل إلى الوصول بهدف اللجنة، عام أمين ، العطية مريم/ السيدة بقيادة اإلنسان لحقوق الوطنية

 .الدراسة من

 

 المري صميخ بن على/ الدكتور

 اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة رئيس
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 :المدني المجتمع بمؤسسات المقصود
 وأهداف وقيم مصالح حول الجماعة تنظمها التي التطوعية األنشطة أنواع كل إلى المدني المجتمع مصطلح يشير

 التعليم دعم أو الخدمات، تقديم المدني المجتمع فيها ينخرط التي الغاية المتنوعة األنشطة هذه وتشمل مشتركة
 غير المنظمات من النطاق واسعة مجموعة المدني المجتمع ويضم العامة، السياسات على التأثير أو المستقل،
 وقيم اهتمامات عن التعبير بعبء وتنهض العامة الحياة في وجودٌ  لها التي الربحية غير والمنظمات الحكومية
 .خيرية أو دينية أو علمية أو سياسية أو ثقافية أو أخالقية اعتبارات إلى استناداً  اآلخرين، أو أعضائها

. مشتركة قضية لنصرة تعمل أشخاص ينشئها جمعيات إلى المدني المجتمع مؤسسات مصطلح يشير ثم من و
 الخيرية، والمنظمات األصليين، السكان وجماعات العمالية، والنقابات الحكومية، غير المنظمات تشمل وهي

 منظمات بين تجمع التي المشتركة الميزة أما. الخيري العمل ومؤسسات المهنية، والنقابات الدينية، والمنظمات
. المبدأ حيث من أقله الخاص والقطاع الحكومة عن باستقاللها تتمثل فهي تنوعها، شدة على كافة، المدني المجتمع

 نظام أي في هام بدور وتضطلع األرض على تعمل بأن المنظمات لهذه يسمح ما هو االستقاللي الطابع هذا ولعل
 ديمقراطي.

 :التوصية
 المجتمع مؤسسات وبين اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة بين التعاون وتعظيم بزيادة بالمطالبة تتعلق التوصية وهذه

 اللجنة وبين وبينها اللجنة مع تتعاون التي هي) 26( أصل من مؤسسة) 11( أن الدراسة أظهرت حيث المدني
 .مستقبلياً  زيادتها على العمل إلى وتحتاج جداً  قليلة النسبة وهذه مشتركة، مشاريع
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 وتقدير شكر

وث االجتماعية قطر والذي أجراه معهد البحدولة يعرض هذا التقرير نتائج مسح منظمات المجتمع المدني في 

والجمعيات التي لم تبخل بوقتها في يتقدم المعهد بالشكر والتقدير للمنظمات . بجامعة قطر المسحيّةواالقتصادية 

 سبيل المشاركة في المسح.

حيث حظي المشروع بدعم  ،من فريق قيادي قوي ومتفان في دولة قطر لقد استفاد مسح منظمات المجتمع المدني

 .المسحيّةمنقطع النظير وإرشادات قيمة من الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان نشكر  .ما أن هناك الكثير ممن كان لهم إسهامات هامة في نجاح هذا المسحك

ى الدعم عل باللجنة مريم العطية األمين العام واألستاذة مريم السويدي رئيس قسم الدراسات والبحوث ستاذةاأل

تاذة مريم السويدي في تصميم وتطوير االستبانة قدمتاهما للمشروع منذ البداية. شاركت األس نيذوالمشورة الل

 وكذلك في التنسيق للمشروع.

 ضور المغيرة فضل هللا السيد العوالدكت فقد تولّى، المسحيّةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية أما بالنسبة ل

جمع  عملية علىوكذلك اإلشراف وتدريب الباحثين الميدانيين مسؤولية توظيف  جمع البيانات عمليات مدير

ا لمشروع بمامراحل في كل سارة زكري و ،فاطمة الخالديو ،ستن جنجلرمن الدكتور جكل  وقد عملت. البيانا

باإلضافة الى كتابة إدخال البيانات وتحليلها عملية ون الميداني ينحثالباتدريب في ذلك تطوير استبانة المسح و

، ومحمد السبيعي، ومشاعل القّطان، وكلثم السويدي، مصطفىالبحث شمسية  ومساعدقام أيضا و تقرير النتائج.

 المشروع.بالعمل في مراحل مختلفة من  وأمينة البلوشي

. يمكن توجيه األسئلة مسؤول عن أي خطأ أو سهو في هذا التقرير المسحيّةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

الدوحة،  جامعة قطر، ،3102على العنوان البريدي ص.ب.  المسحيّةإلى معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

لكتروني البريد اإلعن طريق  المسحيّةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية  مع التواصل أيضا يمكنكما قطر. 

sesri@qu.edu.qa على شبكة االنترنت الموقع اإللكتروني للمركز  أوwww.qu.edu.qa/sesri. 

mailto:sesri@qu.edu.qa
mailto:sesri@qu.edu.qa
http://www.qu.edu.qa/sesri
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 الملخص التنفيذي

 
 التخصص ومجاالت العمل

  مختصة في عدة مجاالت أغلب المنظمات 

 يةها منظمات خدمبأنت التي شملها المسح تصف نفسها أكثر من نصف المنظما  

  موظفا   31الغالبية العظمى من المنظمات لديها أكثر من 

 غالبية المنظمات تقدم خدمات لكافة المواطنين والمقيمين في قطر 

 

 والخطط المستقبلية   الحاليةاألنشطة 

 أغلب منظمات المجتمع المدني لديها رسالة وخطة استراتيجية واضحة ومكتوبة 

  مات التي تقوم بها المنظ الرئيسية األنشطةبناء المهارات وتوفير الخدمات لفئات محددة كانت من بين

 التي شملها المسح

  مجاالت تخصصها فيالوعي  نشرأغلب المنظمات التي شملها المسح ذكرت القيام ببرامج 

  هي أكثر أدوات التواصل استخداما   والمطوياتوسائل اإلعالم التقليدية 

  مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي أكثر قنوات االتصال الحديثة استخداما  من قبل منظمات

 لمجتمع المدنيا

  مع الجمهور ناجحة تواصلهاغالبية المنظمات تعتبر تجربة 

 غالبية المنظمات تتفاعل مع المنظمات األخرى للتأثير على عملية صناعة السياسات 

  هاأمام انخراط منظمات المجتمع المدني في ةاألساسيأحد العوائق العملية المغلقة لصناعة السياسات 

  وأاستطالعات رأي  وأأكثر من نصف المنظمات التي شملها المسح تخطط إلجراء دراسات مسحية 

 دراسات طبية وأتقييمات 

 

 التعاون مع المنظمات األخرى

 الغالبية العظمى من المنظمات تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية بشكل مستمر 

 المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة أكثر طرق التعاون شيوعا  هما تنفيذ المشروعات 

  د من منظمات المجتمع المدني المحليةيعدالغالبية المنظمات تتعاون مع 

  تعاون مع منظمات مجتمع مدني إقليمية بشكل مستمرتأكثر من نصف المنظمات 

 ون مع تنفيذ المشروعات المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة أكثر طريقتين شيوعا  للتعا

 منظمات المجتمع المدني اإلقليمية

  د من منظمات المجتمع المدني اإلقليميةيعدالمعظم المنظمات التي شملها المسح تتعاون مع 

 معظم المنظمات التي شملها المسح تتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية 

 قتين شيوعا  في التعاون مع تنفيذ المشروعات المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة أكثر طري

 منظمات المجتمع المدني الدولية

 هي منظمات األمم المتحدة معها أكثر المنظمات الدولية المتعاون 
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 التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

  بينها وبين  ا  رمستم ا  أن هناك تعاونتي شملها المسح ال 36منظمة من بين المنظمات الـ  00ذكرت

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 أكثر طرق التفاعل والتعاون شيوعا  بين المنظمات واللجنة  المشروعات المشتركة والمؤتمرات

 الوطنية لحقوق اإلنسان

 أهم أشكال الدعم اإلضافي المطلوب يتمثل في المزيد من التنسيق والمشاريع المشتركة والتدريب 

 

 لتحدياتا

  يات المذكورة من قبل المنظمات تحدالالخبرة والتجربة أكبر نقص 

  من أكبر التحديات اللوائح والروتين اإلداريالوعي العام وكذلك  قلةيعد 

  أن هناك مستويات متدنية من التنسيق في قطرتذكر منظمات المجتمع المدني 

 نسبيا  في البرامج قليال   غالبية المنظمات أن هناك تداخال   تصّرح 

 الموارد البشرية وقلة التعاون أكثر القيود التي تحد من فاعلية المنظمات 

 في شتى المجاالت من الدعمعن حاجتها إلى المزيد المنظمات التي شملها المسح  عبرت 

  مختلفة من الدعمالمنظمات التي شملها المسح ترغب في الحصول على أنواع 

 

 المنظمات الحقوقية

  الجمهورأكثر من نصف المنظمات الحقوقية تتلقى شكاوى من 

  نصف المنظمات الحقوقية تتلقى شكاوى بشكل يومي أو أسبوعي 

  المشاكل االجتماعية من بين الشكاوى األساسية 

  أقل من نصف المنظمات الحقوقية أن مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية األخرى تطلب ذكرت

 رأيها  

  التي قدمتها المنظمات إلى مجلس الشورى  الخدماتاالستشارة القانونية هي النوع األساسي من

 والمؤسسات الحكومية األخرى

 

 بيانات المستجيبين

 رينيكثر من نصف المستجيبين من المدأ 

 أكثر من خمس سنوات يمثلونها اآلنصف المستجيبين مضى عليهم في المنظمة التي أكثر من ن 

 أكثر من نصف المستجيبين من المواطنين القطريين 

 ثالثة أرباع المستجيبين من الذكور 
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 المقدمة

 
في من قبل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تهدف إلى فهم فاعلية منظمات المجتمع المدني  المفوضةهذه الدراسة 

ر إلى فهم دور وفاعلية بتهدف الدراسة بشكل أكوفي رعاية وحماية حقوق اإلنسان حاضرا  ومستقبال .  دولة قطر

والرقابة  ،وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ،دمة جمهورهاوخمدني في تحقيق أهدافها األساسية مؤسسات المجتمع ال

التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات باإلضافة إلى  ،على أوضاع حقوق اإلنسان

 الحكومية وغير الحكومية.

منظمة تمثل المجتمع المدني في دولة قطر.  36دراسة منظمات المجتمع المدني على مسح تم إجراؤه على  تعتمد

 الحاليةومجاالت العمل واألنشطة  اتبتخصص المنظم ةتعلقالمعددا  من األسئلة  المسحيّةهذه الدراسة  رح فيط  

مع اللجنة الوطنية لحقوق  المنظمات هذه باإلضافة إلى تعاونا، تحديات التي تواجههالو والخطط المستقبلية

لمعلومات أكثر تفصيال عن . األخرى اإلنسان وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المحلية واإلقليمية والدولية

 .بذلك في نهاية هذا التقريريمكن الرجوع إلى القسم الخاص المنهجية المتبعة في هذه الدراسة 

 .جامعة قطروللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان هذا المسح وهذا اإلصدار هو نتيجة للتعاون بين ا

 

 قام بإعداد هذا التقرير كل من:

 

 المسحّيةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية  ،رئيسيجنجلر، باحث  نجستد. 

 المسحّيةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية  مساعد باحث،فاطمة على الفياض الخالدي، أ. 

 المسحّيةمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية  ،باحث مساعدسارة علي أحمد زكري، أ. 
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I. العمل ومجاالت التخصص 

 
 مختصة في عدة مجاالت أغلب المنظمات 

%( أكثر من 93اختارت الغالبية العظمى منها ) ،حين سئلت المنظمات التي شملها المسح حول مجاالت عملها
كان المجلس األعلى  ،التي شملها المسح 36الـ من بين المنظمات  .من القائمة المقدمة لهم واحد تخصص

، فقطمجال واحد  ضمنعمالن تذكرتا أنهما  ينن اللتيتن الوحيديوالمركز الثقافي للطفولة المنظمتلشؤون األسرة 
%(، يليه 65"الثقافة والتنمية" ) شائع بين المنظمات هو( فإن أكثر مجال 0الجدول ) مبّين في هووكما 

 %(.51"الخدمات االجتماعية" )
 

 : مجاالت التخصص1الجدول 
 

 النسبة المئوية التكرار مجال التخصص

%28 01 الرعاية الصحية  
%33 00 التعليم  

%36 03 البحث العلمي  
%51 02 الخدمات االجتماعية  

%28 01 العمل الخيري  
%33 00 حقوق اإلنسان واألقليات  

%65 01 الثقافة والتنمية  
التنمية واإلسكانالتطوير/  03 36%  
%58 05 أخرى  

  Aالملحق نظر ا ( لالطالع على البيانات الكاملة0مالحظة )
 ( طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )

 
أكثر من نصف المنظمات التي شملها المسح ، السؤالي التي ورد ذكرها فإضافة إلى المجاالت الثمانية 

 ،بالبشر تجاراالو ،والرياضة ،فئة "أخرى" شؤون األسرة والمرأةتضمنت   .تخصصات أخرىذكرت %( 58)
 (. 3العامة )انظر الجدول والمنافع والحريات  والتمويل،والقانون  ذوي اإلعاقة،والمسنين و

 
 مجاالت التخصص األخرى: 2الجدول 

 
 جمعية البالغ الثقافية

 الوعي العامنشر 

 صلتك

 التمويل

 ينجمعية المحامين القطري

 القانون والمجتمع المدني

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
 المسحّية

 دراسات المرأة والسكان

 المؤسسة القطرية لرعاية المسنين

 

 المسنين

االحتياجات الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 
 الخاصة

 ذوي االحتياجات الخاصة

 الهالل األحمر القطري

 اإلنسانية اتالمساعد

 القطرية  األولمبية اللجنة

 الرياضة

 الجمعية القطرية للتصوير الضوئي

 خدمات ذات منفعة عامة

 بالبشر اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 

 بالبشر اإلتجار مكافحة

 مركز االستشارات العائلية 

 تنمية األسرة والصحة النفسية

 المجلس األعلى لشؤون األسرة 

 شؤون األسرة

للدراسات األسرية  معهد الدوحة الدولي
 والتنمية 

 سياسات األسرة والتواصل االجتماعي

شبكة  - قسم الحريات وحقوق اإلنسان
 الجزيرة

 

 الحريات وحقوق اإلنسان من منظور إعالمي

 االجتماعي للصمالمركز القطري الثقافي 

دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع وتقديم 
 خدمات خاصة لهم

 

 
  يةخدممنظمات بأنها التي شملها المسح تصف نفسها أكثر من نصف المنظمات 

 تعتبر بالمئة 82بينما  "،منظمات خدمية"%( تعتبر نفسها 53فإن غالبية المنظمات ) ،فيما يتعلق بنوع المنظمة
وأقل من  ،مهنية" جمعيات%( تصف نفسها بأنها "05عدد قليل من المنظمات ). أنها منظمات "حقوقية دفاعية"

%( ذكرت بأنها "منظمات تعنى بالمرأة أو الطالب أو الشباب". ما يقرب من ثلثي المنظمات المشمولة 8ذلك )
 %( تنتمي ألنواع متعددة.   63في المسح )
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 : نوع المنظمة3الجدول 

 
 النسبة المئوية التكرار نوع المنظمة

 %05 3 مهنية جمعية
 %8 3 منظمة نسوية

 %8 3 منظمة طالبية أو شبابية
 %53 03 خدميةمنظمة 

 %28 01 منظمة حقوقية
 %03 2 منظمة دينية
 %32 6 أو ترفيهية ،فنية وأ، منظمة ثقافية
 %25 9 منظمة بحثية 

 %03 2 تعليميةمؤسسة 
 %51 02 أخرى

 Aالملحق كاملة انظر  (: لالطالع على البيانات0حظة )مال
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )

 

%( تمثل أنواع "أخرى" من المنظمات. 51التي شملها المسح ) 36فإن نصف المؤسسات الـ  ،إضافة إلى ذلك
ا بأنهشبكة الجزيرة تصف نفسها بجمعية البالغ الثقافية وقسم الحريات وحقوق اإلنسان  ،فعلى سبيل المثال

ويذكر كل من الهالل  .أنها منظمة دولية غير حكوميةبترى جمعية قطر الخيرية نفسها منظمات إعالمية، بينما 
مة نظمة دريريتان. كما أن ماألحمر القطري ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية أنهما منظمتان خي

 أنها منظمة ذات نفع عام. ب لأليتام تصف نفسها
 لحقوق االنسان منظمات تنموية،  مركز األمم المتحدة أنهمابينما تعتبر منظمة صلتك ودار اإلنماء االجتماعي 

يرى أنه منظمة فالمجلس األعلى لشؤون المرأة  أما  .القدراتأنه منظمة لبناء  صف نفسهيللتدريب والتوثيق 
القطرية المنظمة الوحيدة التي وصفت نفسها بأنها منظمة رياضية األولمبية اللجنة كانت  .سياسات وتخطيط

تعتبر المؤسسة القطرية لرعاية المسنين نفسها منظمة اجتماعية، ويذكر مركز االستشارات  ،وأخيرا   .حكومية
 تثقيفية أسرية. العائلية أنه منظمة 

 
 موظفا   31الغالبية العظمى من المنظمات لديها أكثر من 

حينما طرحنا على المنظمات التي شملها المسح سؤاال  عن حجم القوة العاملة لديهم، ذكر ما يقرب من نصف 
وأشار حوالي ثلث هذه المنظمات  .%(  أن لديهم ما بين واحد وعشرين إلى مائة موظف36هذه المنظمات )

ذكرت بأنها جمعية المحامين القطريين ومما يجدر ذكره أن  .من أكثر من مائة موظف يعملون لديه%( أ20)
تحدة تتكون من أكثر من مائة عضو وليس موظف. أما الجمعية القطرية للتصوير الضوئي ومركز األمم الم

 المنظمتين الوحيدتين اللتين لديهما أقل من عشرة موظفين.  اللتدريب والتوثيق فقد كانتلحقوق االنسان 
 

 : عدد الموظفين4الجدول 

 

 النسبة المئوية التكرار عدد الموظفين

 %8 3 موظفين 01أقل من 
 %05 3 موظف 31 – 01بين 
 %36 03 موظف 011 – 30بين 

 %20 8 موظف 011أكثر من 
 %011 32 المجموع

 Aالملحق كاملة انظر مالحظة: لالطالع على البيانات  

 

 غالبية المنظمات تقدم خدمات لكافة المواطنين والمقيمين في قطر

%( 12حوالي ثالثة أرباع المستجيبين ) .تستهدف غالبية المنظمات التي شملها المسح أكثر من فئة من السكان
أن ، 5الجدول  هو موضح فيوكما  .المواطنين والمقيمين في قطرمنظماتهم موجهة نحو كافة خدمات ذكروا أن 
% على التوالي(. وأشار 63%، و 65%، و 69هم الشباب والنساء واألطفال ) الشائعة األخرى فئاتال من بين

 قسم الحريات وحقوق اإلنسان في شبكة الجزيرة أن كل خدماته تعد ذات طابع دولي.
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 الفئة المستهدفة: 5الجدول 

 

 النسبة المئوية التكرار ةالمستهدفالفئة 

 %20 8 المواطنين القطريين لك
 %12 09 المواطنين القطريين والمقيمين في قطر لك
 %36 03 االحتياجات الخاصة يذو

 %69 08 الشباب
 %63 06 األطفال
 %65 01 النساء

 %33 00 كبار السن
 %20 8 نوالمحتاج

 %31 1  العمالة المنزلية
 %25 9 العمال 
 %09 5 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )

 
تستهدف أنها ذكرت %( 09) التي شملها المسحالمنظمات  س  م  حوالي خ  فإن  6كما هو موضح في الجدول 

 .فئات أخرى
 

 : الفئات المستهدفة األخرى6الجدول 
 

 قطر القاطنة فيكافة األسر  المجلس األعلى لشؤون األسرة
 في قطر وفي المنطقة العربيةقاطنة العربية الاألسر  والتنمية ة للدراسات األسري معهد الدوحة الدولي

 الدول العربية ومواطن المؤسسة العربية للديموقراطية
 ونالصحفي مركز الدوحة لحرية اإلعالم

 الدول النامية ل ثاني الخيريةآمؤسسة الشيخ جاسم بن جبر 
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II.  والخطط المستقبلية الحاليةاألنشطة 

 

 أغلب منظمات المجتمع المدني لديها رسالة وخطة استراتيجية واضحة ومكتوبة

 تذكر ،عما إذا كان لديها رسالة وخطة استراتيجية واضحة ومكتوبة عندما سئلت المنظمات التي شملها المسح
%(. أشارت 88%( وخطة استراتيجية )96الغالبية العظمى من هذه المنظمات أن لديها رسالة واضحة )

 ينذكر كل من جمعية المحامين القطريالمؤسسة العربية للديموقراطية أنه ليس لديها رسالة مكتوبة، بينما 
 استراتيجية. خطةقافي للطفولة أنه ليس لديهم يخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية والمركز الثومؤسسة الش

  
 استراتيجية  وخطة مكتوبة رسالة : وجود7الجدول 

 
 النسبة المئوية التكرار رسالة مكتوبة

 %96 35 نعم
 %3 0 ال

 %011 32  المجموع

 النسبة المئوية التكرار استراتيجية خطة

 %88 32 نعم
 %03 2 ال

 %011 32 المجموع

 Aالملحق كاملة انظر مالحظة: لالطالع على البيانات 

 
 

التي تقوم بها  الرئيسية األنشطةبناء المهارات وتوفير الخدمات لفئات محددة كانت من بين 
 شملها المسحالمنظمات التي 

أكثر من نصف هذه  ذكر ،بشكل عام .طبيعة أنشطتها األساسيةتم سؤال المنظمات المشاركة في المسح حول 
%(، و"تقديم خدمات 93"إقامة ورش عمل لبناء المهارات" ) تتمحور حول أنشطتها األساسية  أن المنظمات

%(، و"الدعوة للتغيير في 65%(، و"جمع المعلومات وعمل الدراسات" )12لفئات محددة من الناس" )
%( أن "مراقبة تطبيق السياسات" 25%(. وذكر ثلث آخر من هذه المنظمات )65السياسات و/أو القوانين" )

رسمي" إال من قبل سدس المنظمات المشمولة في المسح التعليم الهو أحد أنشطتها الرئيسية، بينما لم يذكر "تقديم 
تأهيل ذوي القطرية والجمعية القطرية لاألولمبية وقد كانت جمعية قطر الخيرية واللجنة  .%(05بنسبة )

للفئات  االحتياجات الخاصة والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم من بين المنظمات التي تقدم تعليما  رسميا  
 . التي تستهدفها

 ات الرئيسية : أنواع النشاط8الجدول 
 

 النسبة المئوية التكرار ع األنشطةأنوا

 %12 09 محددة من الناس مجموعةخدمات ل تقديم
 %93 33 بناء المهارات/ التدريب 

 %05 3 التعليم الرسمي
 %65 01 عمل الدراسات/ جمع المعلومات 

 %65 01 السياسات و/أو القوانين في تغييرللالدعوة 
 %25 9 السياساتعلى تطبيق بة ارقال

 %33 00 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
راسية، وتثقيف الناس حول الوعي وإجراء البحوث العلمية وتقديم المنح الدنشر  تضمنت(: فئة "أخرى" 2مالحظة )

نسان، الدولي لحقوق اإلنسان، وبناء قدرات الشباب وتوثيق اإلنجازات واالنتهاكات في مجال حقوق اإل القانون
 وتطوير االعالم واالتصال. وتعزيز التمكين االقتصادي
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 مجاالت تخصصها فيالوعي  نشرالقيام ببرامج أغلب المنظمات التي شملها المسح ذكرت 

أربعة أنواع من  حولطلب من المنظمات أن تذكر أهم ثالثة مشاريع أو إنجازات في العامين المنصرمين 
الوعي والحمالت العامة، والبحوث العلمية والنشر، والمؤتمرات وورش العمل، والتدخل نشر األنشطة هي: 

الوعي والحمالت العامة  نشرففي مجال  .المنظمات مجال عملوحسب تخصص  اإلجاباتالمباشر. تفاوتت 
الوعي مثل لنشر %( برامج متخصصة وغير متخصصة 61ذكرت معظم المنظمات المشمولة في المسح )

تي ا يقرب من نصف المنظمات الالمحاضرات وحلقات النقاش والدورات التدريبية والمسابقات والمعارض. م
%( قامت بتنظيم حمالت توعية ومخيمات شبابية وزيارات للمدارس أو لمؤسسات حكومية 38)شملها المسح 

بالغ الثقافية والجمعية وغير حكومية كجزء من أنشطتها في رفع مستوى الوعي. وبشكل عام، كانت جمعية ال
القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم أكثر المنظمات نشاطا  في 
هذا المجال، بينما كان معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ومركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار( 

 بين المنظمات التي شملها المسح. القطرية هي األقل نشاطا  من  األولمبية واللجنة ينوجمعية المحامين القطري

%( نشر الكتب والكتب 51) تي شملها المسحنصف المنظمات ال تفقد ذكر ،فيما يتعلق بالبحوث العلمية والنشر
الوثائقية، واألدلة اإلرشادية، والكتيبات، والتقارير، والمجالت ومعاجم لغة اإلشارة، والكتب الدراسية 

. أقل من نصف المنظمات بقليل قامت بعمل بحوث علمية في مجال تخصصها والنشرات، والرسائل اإلخبارية
الرأي، ودراسات تقييمية  اتة واستطالعاء دراسات مسحيّ %( بإجر25عامة، بينما قام ثلث المنظمات فقط )

 وطبية. 
متعلقة بحقوق اإلنسان قضايا فة المؤتمرات وورش العمل حول %( ذكروا أن استضا51معظم المستجيبين )

من المنظمات قد  بالمئة 32والثقافة والمجتمع والتنمية كانت من بين األنشطة التي قاموا بها. كما أن نسبة 
نظمت مؤتمرات حول  بالمئة من المنظمات 25استضافت فعاليات متعلقة باإلعالم والقانون وإدارة األعمال و

 البحث العلمي والعلوم والصحة.
%( 31) التي شملها المسحفقد قدم ما يقرب من نصف المنظمات  ،في مجال المساعدة والتدخل المباشر ،وأخيرا  
في األزمات اإلنسانية،  كان لها تدخالتمن هذه المنظمات  بالمئة 21، وأقل بقليل من يةدطبية وما اتمساعد

   اإلرشاد النفسي.ت نشاطات متعلقة بالخدمة االجتماعية و%( ذكر33وما يقرب من ربع هذه المنظمات )
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 واالنجازات: المشاريع الحالية 9الجدول 
 

 النسبة المئوية التكرار المجاالت

 نشر الوعي او القيام بحمالت عامة(: Aالمجال )
 %39 6 رفع مستوى الوعي  .0
الحمالت والمخيمات الشبابية والزيارات للمدارس ولمنظمات حكومية وغير  .3

 حكومية
01 38% 

 %22 1 إلكترونيةتعليمية، مواد إعالنية وترويجية، برامج إذاعية، مواقع مواد  .2
برامج توعية متخصصة وغير متخصصة، محاضرات، وحلقات نقاش،  .3

 ودورات تدريبية ومسابقات ومعارض
03 61% 

 %01 3 أخرى .5
 والنشر ث العلمي( البحBالمجال )
 %35 9 القيام بالبحوث العلمية والدراسات  .0
والكتيبات، نشر الكتب العامة، والكتب الوثائقية، واألدلة اإلرشادية،  .3

والتقارير، والمجالت، والمعاجم، والكتب الدراسية، والنشرات، والرسائل 
 اإلخبارية

01 51% 

 %25 1 واستطالع الرأي والدارسات التقييمية والطبية  المسحّيةإجراء الدراسات  .2
 %5 0 أخرى .3
 (: المؤتمرات وورش العملCالمجال )
 %02 2 المؤتمرات وورش العمل  .0
بحقوق اإلنسان والثقافة  متعلقةالمؤتمرات وورش العمل حول قضايا  .3

 والمجتمع والتنمية
02 51% 

 %25 8 بالبحث العلمي والعلوم والصحة متعلقةالمؤتمرات وورش العمل حول قضايا  .2
باإلعالم والقانون وإدارة  متعلقةالمؤتمرات وورش العمل حول قضايا  .3

 األعمال والسياسة
01 32% 

 المباشر التدخل وأ(: المساعدة المباشرة D)المجال 

 %33 3 العمل االجتماعي والتدخل اإلرشادي النفسي .0
التدخل عند األزمات اإلنسانية )مثل انتهاكات حقوق اإلنسان، مناطق  .3

 الحروب، الفقر والكوارث الطبيعية( 
5 39% 

 %31 8 المساعدة الطبية والمالية .2
 %39 5 أخرى .3

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 تصل إلى ثالثة في كل مجال إجاباتأعطى المستجيبون  سؤال مفتوح اإلجابة. (:3مالحظة )
  Bالملحق (: لالطالع على أمثلة مفصلة انظر 2مالحظة )
 
 

 هي أكثر أدوات التواصل استخداما   والمطوياتوسائل اإلعالم التقليدية 

الغالبية  تأجاب ،عندما سئلت المنظمات المشاركة في المسح عن الطرق المستخدمة في التواصل مع جمهورهم

عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية المكتوبة والمسموعة مثل الصحف واإلذاعة  امع جمهوره تواصلت اأنه

%(. وذكر ما يقرب من أربع من بين كل خمس منظمات استخدام 85والنشرات والكتيبات ) ،%(85والتلفزيون )

%(. أما التواصل عن 11)ي %( وقوائم البريد اإللكترون80اإلنترنت ) شبكة وسائل التواصل االجتماعي على

ر من نصف المنظمات طريق األسرة واألصدقاء والملتقيات االجتماعية والجمعيات المهنية فقد كان شائعا  بين أكث

%( المنظمات النقاشات في المساجد كطريقة للتواصل 31%(، بينما استخدم أقل من ثلث )58التي شملها المسح )

ية، مع جمهورهم. بشكل عام، قسم الحريات وحقوق اإلنسان في شبكة الجزيرة، ومركز االستشارات العائل

ة القطرية لرعاية المسنين، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي بالبشر، والمؤسس اإلتجاروالمؤسسة القطرية لمكافحة 

المنظمات  كانت هياالحتياجات الخاصة، ودار اإلنماء االجتماعي، والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم 

متنوعة للتواصل مع الجمهور، بينما كان معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية  طرقاألكثر استخداما ل

 للتواصل مع الجمهور. متعددة لطرق استخداما  قل األجمعية قطر الخيرية و
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 ةالمستهدف الفئة: التواصل مع 10 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار الطريقة

 %58 05 منتديات/ ملتقيات مجتمعية

 %31 1 الدروس والخطب في المساجد

 %53 03 المستهدفة في األسواق أو األماكن العامةمقابلة الفئة/الفئات 

 %80 30 مواقع التواصل االجتماعي 

 %11 31 لكتروني البريد اإل

 %58 05 عن طريق األسرة، أو األصدقاء، أو أفراد المجتمع

 %58 05 الجمعيات المهنية
 %85 33 عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية )الصحف، واإلذاعة، والتلفاز(

 %85 33 الكتيبات، والنشرات، والمطويات

 %51 02 أخرى 

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 االتصال(: فئة "أخرى" تضمنت التواصل مع الجمهور من خالل مؤسسات تابعة للمنظمات ومن خالل 2مالحظة )

 .للمنظمات موقع اإللكترونيالالمباشر، ولقاءات المؤتمرات، و

 

مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي أكثر قنوات االتصال الحديثة استخداما  من قبل منظمات 

 المجتمع المدني

تقنيات االتصال الحديثة في التواصل مع الجمهور  تستخدمسئلت المنظمات التي شملها المسح عما إذا كانت 

استخدام المواقع  التي شملها المسحصناع السياسات. بشكل عام، ذكرت الغالبية العظمى من المنظمات و

ثالثة أرباع  أكثر من %(.93وشبكات التواصل االجتماعي مثل الفسيبوك والتويتر ) %(96لكترونية )اإل

كل من الجمعية  تذكر .ع جمهورها من خالل الرسائل النصية القصيرةتواصلت مقد %( 69) المؤسسات

 االتصال الحديثة القطرية للتصوير الضوئي والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم تحديدا  استخدام كل وسائل

، بينما ذكر كل من قسم الحريات وحقوق اإلنسان في شبكة الجزيرة ومعهد البحوث االجتماعية أدناه المذكورة

 .الطرق هذه من استخدام طريقة واحدة فقط المسحيّةواالقتصادية 

 ة: استخدام وسائل االتصال الحديث11 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار الطريقة

 %69 08 القصيرة عبر الهاتف المحمولالرسائل النصية 

 %96 35 مواقع اإلنترنت

 %93 33 مثل الفيسبوك، وتويتر مواقع التواصل االجتماعي

 %03 2 أخرى 

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: اختار المستجيبون كل ما ينطبق3مالحظة )
 أب. واتس تطبيق ال المنتديات، ياهو، فرنج وكذلك(: فئة "أخرى" تضمنت 2مالحظة )

 
 

 مع الجمهور ناجحة تواصلهاغالبية المنظمات تعتبر تجربة 

استخدام مقياس مكون من أربع عندما طلب من المنظمات تقييم نجاحها في التواصل مع جمهورها المستهدف ب

، تبين أن الغالبية العظمى على اإلطالق"تشير إلى "ليست ناجحة  3 " وجدا   ةناجح تشير إلى " 0 ، حيثنقاط

لم يكن هناك سوى و .%(33) "ما إلى حدناجحة "%( أو 51) "ناجحة جدا  "تعتبر جهودها في التواصل إما 

غير "%( ذكرتا أن تواصلهما مع الجمهور كان 8) منظمة التي شملها المسح 36من بين الـ منظمتين وحيدتين

لة وجمعية المحامين ، هاتان المنظمتان هما المركز الثقافي للطفوعلى اإلطالق" أو "غير ناجح إلى حد ما" ناجح

 .ينالقطري
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 : نجاح المنظمة12 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 %51 02 جدا   ةناجح

 %33 00  ة إلى حد ماناجح

 %3 0 ما إلى حد ةناجحليست 

 %3 0 ليست ناجحة على اإلطالق

 %011 32 المجموع

 Aالملحق مالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر 

 
 

 غالبية المنظمات تتفاعل مع المنظمات األخرى للتأثير على عملية صناعة السياسات

تبين  السياسات في قطر،ير على صنع طلب من المنظمات أن تصف طرق عملها فيما يتعلق بمحاولة التأثعندما 

تضمنت اإلجابات . %(93لتواصل مع المنظمات األخرى )أن أكثر نشاط مستخدم في هذا الصدد هو التفاعل وا

%، 62الدولة ) مسؤولين فيالشائعة األخرى تنظيم حلقات نقاش حول السياسات وتقديم الخدمات وتدريب 

لوسائل اإلعالم قاموا بإرسال مقاالت ين بقليل أنهم % على التوالي(. ذكر أكثر من نصف المستجيب58%، و58و

 51وذكر  صناعة القرار.لتأثير على كوسيلة ل%( 53اإلنترنت ) شبكة  علىكان لديهم إصدارات %( و53)

الحكومة، كما أن أقل من نصف المنظمات  مفوضة من قبلمشاريع  علىأنهم عملوا  من المنظمات بالمئة

%( أو التعليق على وثائق السياسات 36إصدار نشرات متعلقة بالسياسات )بأنه  ترالمشمولة في المسح بقليل ذك

 .على صناعة السياسات التأثير هدفالتي استخدمتها ب %( كانت من بين الطرق33)

ا األكثر تكانوالمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم  يلسكرلومما يجدر ذكره هنا هو أن الجمعية القطرية 

 ، بينما كانت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصةاتللتأثير على السياس متعددةما لطرق ااستخد

ذكرتا أنهما ال  من بين المنظمات التي شملها المسح منظمتانإضافة إلى ذلك،  األقل استخداما لطرق متعددة.

مركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار( والمركز اتان المنظمتان هما ات؛ هالسياسصناعة  علىهدفان إلى التأثير ت

 الثقافي للطفولة.
 

 ات: التأثير على السياس13 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار الطرق

%93 33 عن طريق التواصل مع منظمات أخرى  

%58 03 عن طريق تدريب المسؤولين  

%33 01 عن طريق التعليق على أوراق السياسات  

%62 05 عن طريق تنظيم حلقات نقاش حول السياسات  

%36 00 عن طريق اإلصدارات حول قضايا السياسات  
%58 03 عن طريق تقديم الخدمات  

%53 02 عن طريق إرسال مقاالت إلى وسائل اإلعالم  

%53 02 عن طريق مواقع اإلنترنت  

%51 03 عن طريق العمل في مشاريع مفوضة من قبل صنّاع السياسات  

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
(: دار اإلنماء االجتماعي أضافت إجابة أخرى على أنها أحد الوسائل المستخدمة للتأثير على 2مالحظة )

 "التواصل المباشر مع صناع السياسات". ىالسياسات وه
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 هاأمام انخراط منظمات المجتمع المدني في ةاألساسيأحد العوائق لية المغلقة لصناعة السياسات العم

أشار  ،هاوصف العوائق األساسية أمام جهود صناعة السياساتطلب من المنظمات التي سعت للتأثير على عندما 

م المجتمع المدني %( إلى أن عملية صناعة السياسات لم تكن مفتوحة أما21ما يقرب من ثلث المستجيبين )

%( وعدم 33الموظفين ) النقص في قدراتأن  تعدد قليل من المنظمات التي شملها المسح ذكرا. للمشاركة فيه

 01ذكر أقل من . عملية صنع السياسات انخراطها فيأمام عوائق أساسية كانت  %(33الكافي )لتمويل وجود ا

على أنها  التي يقدمونها لهم توصياتالأو المعلومات أن صناع السياسات ال ينظرون إلى  المؤسساتمن  بالمئة

 التي شملها المسحربع المنظمات  . قرابةبعملية صناعة السياسات ةالكافي ، أو أنهم يفتقرون للمعرفةيعتمد عليها

 . على اإلطالق%( ذكروا أنهم ال يواجهون أي عوائق 33)

 
 : العوائق أمام التأثير على السياسات14 الجدول

 
عوائقال  النسبة المئوية التكرار 

 %33 5 ال وجود ألي عوائق

 %33 5 ال يوجد الوقت الكافي أو القدرة لدى موظفينا للقيام بذلك

 %33 5 التمويل الكافي المنظمة ينقصها

 %9 3 عدم وجود معرفة كافية بعملية صناعة السياسات

 %21 1 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني

 %9 3 صنّاع السياسات يرون أن معلومات أو توصيات المنظمة ال ي عتمد عليها

 %25 8 أخرى

 ملحق أ(: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 اأنه ت(: فئة "ال وجود ألي عوائق" لم تكن من بين الخيارات المعطاة في هذا السؤال ولكن عددا  من المنظمات ذكر2مالحظة )

 أي عوائق في التأثير على السياسات. تواجهال 
، وغياب التواصل بين منظمات المجتمع المدني، وقصور المعرفة القوانينو(: فئة "أخرى" تضمنت البيروقراطية 3مالحظة )

 لدى الناس حول عملية صناعة السياسات، وغياب أو عدم وضوح آليات المشاركة في صنع السياسات ومتابعتها.
 

 ا االنخراط في صنع السياسات مليس من أهدافه منظمتان من منظمات المجتمع المدني

سعيان للتأثير على السياسات إبداء األسباب لذلك، أشار مركز تطلب من المنظمتين اللتين ذكرتا أنهما ال عندما 

كانت قطر الثقافي اإلسالمي )فنار( إلى أن االنخراط في عملية صناعة السياسات ليس من أهداف المركز، بينما 

بعملية  كافيةالغير  كافي والمعرفةال غيرالي الدعم الم هي المركز الثقافي للطفولة األسباب المذكورة من قبل

 .صناعة السياسات

 
 السياسات نقص المشاركة في عملية صناعة : أسباب15 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار األسباب 

 %51 0 التأثير على السياسات ليس من أهدافنا أو مهامنا

 %1 1 لدى موظفينا للقيام بذلكال يوجد الوقت الكافي أو القدرة 

 %51 0 المنظمة ينقصها التمويل الكافي

 %51 0 عدم وجود معرفة كافية بعملية صناعة السياسات

 %1 1 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني

 %1 1 صنّاع السياسات يرون أن معلومات أو توصيات المنظمة ال ي عتمد عليها

 %1 1 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )

 

 وأاستطالعات رأي  وأأكثر من نصف المنظمات التي شملها المسح تخطط إلجراء دراسات مسحية 

 دراسات طبية وأتقييمات 

أهم ثالثة أنشطة تخطط لتنفيذها على مدى العامين القادمين في أربعة مجاالت  تذكرطلب من المنظمات أن 

، والبحث العلمي والنشر، والمؤتمرات وورش العمل، والتدخل عامة نشر الوعي أو القيام بحمالتمختلفة هي: 

 نشر الوعيففي مجال  عملها.ومجاالت  اتحسب تخصص المنظم اإلجاباتالمباشر. بشكل عام، تفاوتت 

%( إلى أنها ستنظم برامج متخصصة وغير متخصصة 25) أكثر من ثلث المنظمات تأشار العامة والحمالت
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 ذكرلرفع مستوى الوعي، إضافة إلى المحاضرات وحلقات النقاش والدورات التدريبية والمسابقات والمعارض. 

وزيارات ، مخيمات شبابية، وأنهم سينظمون حمالت( %21) ما يقرب من ثلث المنظمات المشاركة في المسح

من المنظمات التي أجري عليها  نسبة مماثلة ، ذكرتا  وأخير .للمدارس أو لمؤسسات حكومية وغير حكومية

كانت المؤسسة القطرية لرعاية  ،حمالت إعالنية. بشكل عام وستنظمأنها ستقدم مواد تعليمية  %(21) المسح

ات الخاصة أكثر المنظمات نشاطا  فيما يتعلق بعدد المشاريع المسنين والجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياج

كان معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ومركز قطر الثقافي  بينماالمخطط لها في هذا الجانب، 

 واللجنة األولمبية القطرية األقل نشاطا  في هذا المجال. يني )فنار( وجمعية المحامين القطرياإلسالم

، أن منظماتهم تخطط إلجراء مسوح %(56)ذكر أكثر من نصف المستجيبين  ،تعلق بالبحث العلمي والنشرفيما ي

إلجراء بحوث عن خططها %( 33منظمات ) يثمانأعربت  .دراسات طبية، أو تقييمات، أو استطالعات رأيأو 

إرشادية وكتيبات وتقارير %( أنها ستقوم بنشر كتب ووثائقيات وأدلة 22ذكرت ست منظمات ),علمية عامة، 

 ومجالت ومعاجم وكتب دراسية ونشرات ورسائل إخبارية في مجال تخصصها.

الستضافة مؤتمرات وورش عمل حول قضايا تتعلق  خطط %(55غالبية المنظمات المشمولة في المسح ) لدى

عاليات متعلقة بوسائل من المنظمات ستنظم ف بالمئة 21بحقوق اإلنسان والثقافة والمجتمع والتنمية، كما أن 

 اإلعالم والقانون وإدارة األعمال والسياسة.

مساعدة  تقديمل%( 31ما يقرب من نصف المنظمات )، تخطط والتدخل المباشر اتمجال المساعد ، فيأخيرا  و

 .المقبلينفي العامين نفسية  واستشاراتاجتماعية  خدماتتقديم لتخطط  بالمئة من المنظمات 39و. مادية وطبية

 
 الخطط المستقبلية :16 الجدول

 
النسبة  التكرار المجال   

 المئوية

 نشر الوعي أو القيام بحمالت عامة(: Aالمجال )

 %25 1 الوعي نشر  -0

 %21 6 الحمالت والمخيمات وزيارة المدارس والمنظمات الحكومية وغير الحكومية -3

 %21 6 واإلعالنات والمواد الترويجية، والبرامج اإلذاعية والمواقع اإللكترونيةالمواد التعليمية  -2

برامج توعية متخصصة وغير متخصصة. المحاضرات وحلقات النقاش والدورات التدريبية  -3

 والمسابقات والمعارض
1 25% 

 %21 6 أخرى -5

 (: البحث العلمي والنشرBالمجال )

 %33 8 إجراء البحوث العلمية والدراسات  -0

نشر الكتب العامة والكتب الوثائقية واألدلة اإلرشادية والكتيبات والتقارير والمجالت والمعاجم  -3

 الدراسية والنشرات والرسائل اإلخبارية والكتب 
6 22% 

 %56 01 إجراء المسوح واستطالعات الرأي والدراسات التقييمية والطبية -2

 %00 3 أخرى -3

 (: المؤتمرات وورش العملCالمجال )

 %21 6 المؤتمرات وورش العمل  -0

 %55 00 تتعلق بحقوق اإلنسان والثقافة والمجتمع والتنميةقضايا المؤتمرات وورش العمل حول  -3
 %31 3 تتعلق بالبحث العلمي والعلوم والصحة قضاياالمؤتمرات وورش العمل حول  -2

 %21 6 تتعلق بوسائل اإلعالم والقانون وإدارة األعمال والسياسة قضاياالمؤتمرات وورش العمل حول  -3

 التدخل المباشرات المباشرة أو (: المساعدDالمجال )

 %39 5 العمل االجتماعي والتدخل في مجال اإلرشاد النفسي -0

اإلنسان، ومناطق الحروب، والفقر، التدخل في حال األزمات اإلنسانية )مثل انتهاكات حقوق  -3

 والكوارث الطبيعية(
2 08% 

 %31 8 المساعدة الطبية والمالية -2

 %30 1 أخرى -3

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 ذكر المستجيبون اختيارات تصل إلى ثالثة في كل مجالسؤال مفتوح اإلجابة. (: 3مالحظة )
 Bالملحق (: لالطالع على أمثلة مفصلة انظر 2مالحظة )
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III. األخرى المنظمات مع التعاون 

 الغالبية العظمى من المنظمات تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية بشكل مستمر

عندما سئلت المنظمات المشاركة في المسح حول وتيرة التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المدني األخرى 
عمل ت%( 8دد قليل من المنظمات )ع مستمر.ل كبش تفعل ذلكالموجودة في قطر، أجابت معظم المنظمات أنها 

أقل من المنظمات التي شملها  وعددتفاعل مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر كل بضعة أشهر، تو
 .في السنةذلك مرة واحدة  تفعل%( 3) المسح

 
 : التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر17 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر

بذلك مطلقا  منظمتنا ال تقوم   1 1%  
سنةمرة كل   0 3%  

%8 3 كل بضعة أشهر  
%88 32 بشكل مستمر  

%011 32 المجموع  

 A الملحقمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر 

 

 أكثر طرق التعاون شيوعا  هما تنفيذ المشروعات المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة

وأكثر هذه  قطرفي طرق للتعاون مع منظمات المجتمع المدني عدة معظم المنظمات التي شملها المسح تستخدم  
تليها المساعدة المتبادلة في تخطيط وتنفيذ األنشطة %( 88تنفيذ المشروعات المشتركة )الطرق شيوعا  هي 

والجهود %( 32مشتركة للمانحين )جاءت النسب مشيرة إلى أن تقديم طلبات  وفي المقابل .%(85والفعاليات )
 %( هي أقل طرق التعاون شيوعا  بين المنظمات. منظمتان32) على صناع القرار والمدافعة لتأثيرلالمشتركة 
جمعية البالغ الثقافية إلى أن  أشارت فقد؛ ذكرتا طرقا  أخرى للتعاون المشمولة في المسحمنظمة  36من بين الـ

التغطية اإلعالمية ورفع مستوى مجاالت التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر تشمل 
المجلس األعلى لشؤون األسرة أنه يشرك نظراءه من منظمات المجتمع المدني في صياغة بينا ذكر الوعي، 
 .السياسات

 
 : طرق التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر18 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار طرق التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر 

في األنشطة تعاوّنا  22 85% 
 %88 23 تنفيذ مشروعات مشتركة

 %27 7 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى
 %27 7 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني

للمانحينتقديم طلبات مشتركة   6 23% 
 %73 19 تدريب األعضاء
اع السياساتعلى صنّ للتأثيرجهود مشتركة   6 23% 

 %58 15 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية
 %8 2 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 المنظمات التي شملها المسح أجابت على هذا السؤال(: كل 2مالحظة )

 

 د من منظمات المجتمع المدني المحليةيعدالغالبية المنظمات تتعاون مع 

كل من المؤسسة  أعربتمعظم المنظمات التعاون مع أكثر من منظمة مجتمع مدني محلية واحدة،  تذكربينما 
من فقط واحدة  أنهما يتعاونان مع منظمة المسحّيةقتصادية العربية للديموقراطية ومعهد البحوث االجتماعية واال

 لم يقم بذكر معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية الجدير بالذكر أن المحلية.مدني المجتمع منظمات ال
الجدير . 2D، السؤال C انظر الملحقلالطالع على البيانات كاملة  .تي يتعاون معهالالمحلية اظمات منال ماءأس
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أن السؤال الذي طرح كان تحديدا  عن منظمات المجتمع المدني المحلية، إال أن من رغم بالهو أنه  أيضا ذكره
 من غير منظمات المجتمع المدنيأسماء المنظمات التي تتعاون معها  ذكرت التي شملها المسح بعض المنظمات

 معات.مثل الوزارات والسفارات والمدارس والكليات والجا المحلية
 

تعاون مع منظمات مجتمع مدني إقليمية بشكل مستمرتأكثر من نصف المنظمات   

عندما سئلت المنظمات حول وتيرة تعاونهم واتصالهم مع منظمات المجتمع المدني اإلقليمية ذكر أكثر من نصف 
جمعية البالغ الثقافية ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر  .تهم تعمل ذلك بشكل منتظما%( أن منظم56المستجيبين )

أنهم ال يتعاونون مع منظمات المجتمع بذكروا  المسحّيةآل ثاني الخيرية ومعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
 إما تفاعل مع منظمات المجتمع المدني اإلقليميةالمدني اإلقليمية. وذكرت بقية المنظمات التي شملها المسح أنها ت

مركز االستشارات العائلية أن تعاونه  أعرب% على التوالي(. 33%، و9كل بضعة أشهر أو مرة في السنة )
مع منظمات المجتمع اإلقليمي يتم حسب الحاجة بينما لم يقدم كل من المركز الثقافي لطفولة أو دار اإلنماء 

 . تذكر االجتماعي أي إجابة
 

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني اإلقليمية: 19 الجدول
 
 
 
 
 
 
 

 Aالملحق مالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر  
 

تنفيذ المشروعات المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة أكثر طريقتين شيوعا  للتعاون مع 
 منظمات المجتمع المدني اإلقليمية

المنظمات اإلقليمية حول طرق التعاون التي تستخدمها، وكما هو  أنها تتعاون معسئلت المنظمات التي ذكرت 
الحال في النتائج المذكورة سابقا  فيما يتعلق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية فإن أكثر طرق 

اعدة المتبادلة في األنشطة التعاون شيوعا  مع المنظمات اإلقليمية هي تنفيذ المشروعات المشتركة والمس
أغلب المنظمات التي شملها المسح تتعاون مع منظمات المجتمع المدني اإلقليمية من ، إضافة إلى ذلك .%(83)

 % على التوالي(.68% و 12خالل برامج تدريب األعضاء وتبادل المعلومات والبحث العلمي )
 

 اإلقليمية: طرق التعاون من منظمات المجتمع المدني 20 الجدول
 

 النسبة المئوية التكرار طرق التعاون مع منظمات المجتمع المدني اإلقليمية

في األنشطة تعاوّنا  18 83% 

 %83 18 تنفيذ مشروعات مشتركة

 %5 1 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى

 %23 7 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني

للمانحين تقديم طلبات مشتركة  1 5% 

 %12 16 تدريب األعضاء

اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ   4 08% 

 %68 15 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية

 %5 1 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 منظمة أجابت عن هذا السؤال 36من أصل  33(: 2مالحظة )
 تبادل الزيارات بين المنظمات(: فئة "أخرى" تضمنت 3مالحظة )

 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار التعاون مع المنظمات اإلقليمية

بذلك مطلقا   منظمتنا ال تقوم  2 02%  
سنةمرة كل   5 33%  

%9 3 كل بضعة أشهر  
%56 02 بشكل مستمر  

%011 32 المجموع  
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 د من منظمات المجتمع المدني اإلقليميةيعدالمعظم المنظمات التي شملها المسح تتعاون مع 

منظمة ذكرت أسماء  30 ،من بين المنظمات التي ذكرت أنها تتعاون مع منظمات المجتمع المدني اإلقليمية
باستثناء المؤسسة القطرية لرعاية األيتام )دريمة( والتي ذكرت أنها  .المنظمات اإلقليمية التي تتعاون معها

تتعاون مع األخرى تتعاون مع منظمة إقليمية واحدة وهي المجلس العربي للطفولة والتنمية، معظم المنظمات 
 .6D السؤال Cتعاون معها انظر الملحق مع على قائمة المنظمات اللالطال. قليميةإمدني نظمات مجتمع عدة م

 ليست من منظمات المجتمع المدني. ليمية إقمنظمات ويجب التنويه إلى أن بعض المستجيبين ذكروا 
 
 

 معظم المنظمات التي شملها المسح تتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية

التعاون واالتصال مع منظمات المجتمع المدني الدولية ذكر أقل من نصف عندما سئلت المنظمات عن وتيرة 
كل من جمعية  توقد ذكر .من هذا القبيل وهذا التعاون يتم بشكل منتظم ا  %( أن لهم تعاون36المستجيبين )

دريمة( والمؤسسة القطرية لرعاية األيتام ) المسحّيةالبالغ الثقافية ومعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
 والمركز الثقافي للطفولة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ومركز قطر الثقافي االسالمي )فنار( أنه ليس لهم

إضافة إلى ذلك فقد أجاب مركز االستشارات  .مع منظمات المجتمع المدني الدولية على اإلطالقتعاون  أي
 المجتمع المدني الدولية.  مع منظمات تعاونهالعائلية بأنه ليس ثمة نظام قائم يسهل 

 
 : التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية21 الجدول

 

 النسبة المئوية التكرار التعاون مع المنظمات الدولية

بذلك مطلقا   منظمتنا ال تقوم  6 35% 
سنةمرة كل   4 01% 

 %03 3 كل بضعة أشهر

 %36 11 بشكل مستمر
 %011 24 المجموع

 Aالملحق مالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر 
 
 

تنفيذ المشروعات المشتركة والمساعدة المتبادلة في األنشطة أكثر طريقتين شيوعا  في التعاون مع 
 منظمات المجتمع المدني الدولية

شيوعا  في التعاون مع  كما هو الحال في التعاون مع المنظمات المحلية واإلقليمية تبين أن أكثر طريقتين
كما أن  .%(13والمساعدة المتبادلة في األنشطة ) %(19المنظمات الدولية هما تنفيذ المشروعات المشتركة )
التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية من خالل  تعددا  كبيرا  من المنظمات التي شملها المسح ذكر

 %(.62علمية )تدريب األعضاء وتبادل المعلومات والبحوث ال
 

 : طرق التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية22 الجدول
 

 النسبة المئوية التكرار الدوليةطرق التعاون مع منظمات المجتمع المدني 

في األنشطة تعاوّنا  03 13% 

 %19 05 تنفيذ مشروعات مشتركة

والتشارك في المبنىالمساعدة في األجهزة والمعدات   3 00% 

 %58 00 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني

 %5 0 تقديم طلبات مشتركة للمانحين

 %62 03 تدريب األعضاء

اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ   1 21% 

 %62 03 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية

 %5 0 أخرى

  Aالملحق(: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 منظمة أجابت عن هذا السؤال 36من أصل  09(: 2مالحظة )
 (: فئة "أخرى" تضمنت حضور المؤتمرات وحلقات النقاش3مالحظة )
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 هي منظمات األمم المتحدة معها أكثر المنظمات الدولية المتعاون

منظمة  08 ،والتي ذكرت بأنها تعمل مع منظمات المجتمع المدني الدولية شملها المسحمن بين المنظمات التي 
ذكرت أنها تتعاون  ينأسماء المنظمات الدولية التي تتعاون معها. رغم أن جمعية المحامين القطري ذكرقامت ب

معها. وينبغي التنويه كما في  التي تتعاونمع منظمات المجتمع المدني الدولية إال أنها لم تقدم أسماء المنظمات 
السابق إلى أن بعض المنظمات ذكرت أيضا  منظمات ليست من بين منظمات المجتمع المدني، ولالطالع على 

 .9D، السؤال Cر الملحق انظمعها  المتعاون ةيالدول قائمة المنظمات
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IV. اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة مع التعاون 

بينها وبين  ا  مستمر ا  أن هناك تعاونتي شملها المسح ال 32منظمة من بين المنظمات الـ  00ذكرت  
 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

من التفاعل بينها  مختلفةأنواع عن %( 96الغالبية العظمى من المنظمات التي شملها المسح ) أعربتبشكل عام 
أنها تتفاعل مع اللجنة الوطنية  ح عدد كبير من المنظماتحديد صرّ وبالت .وبين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

ذكر  ،إضافة إلى ذلك .% على التوالي(33% و 38لحقوق اإلنسان إما مرة كل سنة أو عدة مرات في السنة )
%( أنها تتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل مستمر، غير أن 33ما يقرب من نصف المنظمات )

مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية أشارت إلى أنها لم تتفاعل مطلقا  مع اللجنة الوطنية لحقوق 
 قطرية. اإلنسان، ولم ترد أي إجابة عن هذا السؤال من اللجنة األولمبية ال

 
 : التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان23 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 %3 0 لم نتواصل مطلقا  أو كان التواصل نادرا  

 %1 1 مرة واحدة كل خمس سنوات على األقل

 %38 1 تقريبا  مرة واحدة في السنة 

 %33 6 عدة مرات في كل سنة

 %33 00 بشكل مستمر 

 %011 32 المجموع

 Aالملحق مالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر 

 

أكثر طرق التفاعل والتعاون شيوعا  بين المنظمات واللجنة  المشروعات المشتركة والمؤتمرات
 الوطنية لحقوق اإلنسان

طلب من المنظمات التي ذكرت أنها تتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تصف طريقة هذا عندما 
والتقارير %( تليها االسهامات 10المشاريع المشتركة والمؤتمرات على رأس القائمة بنسبة )أتت التفاعل 
 .%(28ية واالستشارات )كانت أقل طرق التفاعل استخداما  هي النقاشات غير الرسم، بينما %(58)المكتوبة 

 
 : طرق التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان24 الجدول

 

 النسبة المئوية التكرار طرق التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 %28 9 عن طريق نقاشات أو استشارات غير رسمية

 %10 01 عن طريق مشاريع أو مؤتمرات مشتركة

 %58 03 عن طريق تقارير مكتوبة

 %39 1 أخرى

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )
 أجابت عن هذا السؤال 35من أصل  33(: 2مالحظة )

 
%( ذكرت طرقا  أخرى للتفاعل والتعاون مع اللجنة الوطنية 39) المشمولة في المسحأكثر من ربع المنظمات 

الوطنية مع اللجنة  المسحّيةلحقوق اإلنسان، على سبيل المثال يتفاعل معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
 ، أما جمعية قطر الخيرية والجمعية القطرية لتأهيل ذويللجنة ةسحيّ مدراسات من خالل إجراء لحقوق االنسان 

، كما أن محاضرات وحلقات نقاشحضور  أن تفاعلهما مع اللجنة يأتي بصورة االحتياجات الخاصة فقد ذكرتا
معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية يتفاعل مع اللجنة من خالل الدعوات لحضور المؤتمرات أو 

فإن المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم ذكر أنه يطلب الدعم  ،إضافة إلى ذلك .عروض األوراق العلمية
لحقوق  للجنة. أما مركز األمم المتحدةع على ايعن طريق اقتراح مشارن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان م

جمعية ، وأخيرا  يأتي التفاعل بين يةرامج تدريبببتزويدها للتدريب والتوثيق فيتعاون مع اللجنة من خالل  االنسان
 .حقوق اإلنسانبمتعلقة عالمية ألنشطة إ توفير تغطيةعلى هيئة الوطنية لحقوق االنسان البالغ الثقافية واللجنة 

 
 



مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     24 

 

 أهم أشكال الدعم اإلضافي المطلوب يتمثل في المزيد من التنسيق والمشاريع المشتركة والتدريب

في الحصول على دعم إضافي وتعاون مع  حينما سئلت المنظمات التي شملها المسح حول ما إذا كانت ترغب
بشكل عام تبين  .عدة أنواع من الدعم المطلوب منظمة 36من أصل  31اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، ذكرت 

أن المنظمات تريد أن تزيد من التواصل والتعاون بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، كما أن هناك حاجة 
 دة المنظمات على تحقيق رساالتها.لمزيد من التنسيق لمساع

أبدى عدد من المنظمات من بينها معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية وجمعية البالغ الثقافية 
والمؤسسة العربية للديموقراطية ومركز الدوحة لحرية اإلعالم والمؤسسة القطرية لرعاية األيتام )دريمة( 

شبكة الجزيرة والمركز بللتدريب والتوثيق وقسم الحريات وحقوق اإلنسان نسان لحقوق االومركز األمم المتحدة 
المنظمات أبدت رغبتها في المزيد من الدعم من اللجنة الوطنية  هذهكل  –القطري الثقافي االجتماعي للصم 

لحقوق اإلنسان للقيام بتنفيذ أنشطة وورش عمل وحلقات نقاش ومشاريع مشتركة، كما أن معهد الدوحة الدولي 
اة من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تزيد من حجم أنشطتها المتعلقة بالحي يرغبللدراسات األسرية والتنمية 

األسرية، وذكرت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة أن ثمة حاجة لمزيد من الدعم اللوجستي من 
 اللجنة لكي تتمكن الجمعية من تحقيق رسالتها. 

سرة والمؤسسة القطرية لمكافحة كل من الجمعية القطرية للتصوير الضوئي والمجلس األعلى لشؤون األ تطالب
كل من  تالوعي، إضافة إلى ذلك طالب نشربالمزيد من الدعم والتعاون مع اللجنة في مجال  بالبشر اإلتجار

جمعية قطر الخيرية ودار اإلنماء االجتماعي والمؤسسة القطرية لرعاية األيتام )دريمة( والمجلس األعلى 
للصم بالمزيد من الدعم  لشؤون األسرة ومركز التأهيل االجتماعي )العوين( والمركز القطري الثقافي االجتماعي

طالبت منظمتان  باإلضافة إلى ذلك، .وتدريب الموظفين وتبادل المعلومات والخبرات القدراتفي مجاالت بناء 
هما جمعية قطر الخيرية والجمعية القطرية لتأهيل ذوي و ذا السؤالهن أجابت ع التي منظمة 31من أصل 

 نشطتها.ألاالحتياجات الخاصة بدعم مالي 

مزيد من الدعم الالمجلس األعلى لشؤون األسرة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين أنهما يرغبان في ذكر 
معهد البحوث االجتماعية  أعرب، وبالمثل فئات المجتمع التي تستهدفهاعلمية على  جراء بحوث ودراساتإل

لحقوق اإلنسان في إجراء البحوث المزيد من التعاون مع اللجنة الوطنية عن رغبته في  المسحّيةواالقتصادية 
أما إصدار القوانين الداعمة لحقوق ذوي اإلعاقات السمعية وكذلك  .العلمية والتأثير على عملية صناعة السياسات

المصابين بمرض السكري فقد كانت هي مطالب المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم والجمعية القطرية 
 لسكري على التوالي.ل

تفصيلية فيما يخص أنواع الدعم المطلوب من قبل المنظمات التي شملها المسح انظر ى معلومات لالطالع عل
إضافة إلى مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية التي أشارت أنها لم تتفاعل  .2E، السؤال Aالملحق 

رحات حول الدعم اإلضافي مطلقا  مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، فإن هناك خمس منظمات لم تقدم أي مقت
والتعاون المطلوب، وهذه المنظمات هي المركز الثقافي للطفولة والهالل األحمر القطري واللجنة األولمبية 

 ومركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار(.  ين القطرية وجمعية المحامين القطري
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V. التحديات 

 يات المذكورة من قبل المنظمات تحدالالخبرة والتجربة أكبر نقص 

 بالمئة 31الخبرة والتجربة التحدي األكبر الذي يواجه منظمات المجتمع المدني في قطر وفق ما ذكره  نقصيعد 
الروتين و واللوائحمن المستجيبين كال من غياب الوعي العام  بالمئة 31يعتبر  ،إضافة إلى ذلكالمنظمات. من 

غياب التعاون بين  بالمئة 03، بينما ذكر تواجه منظمات المجتمع المدني في قطر أكبر التحديات التياإلداري 
 . أكبر التحدياتالمنظمات على أنه 

 
 : التحدي األكبر األول أمام منظمات المجتمع المدني في قطر25 الجدول

 
 النسبة المئوية التكرار أكبر تحدي

 %31 01 قلة الخبرة والتجربة

 %31 5 قلة الوعي العام

 %03 2 قلة التعاون بين المنظمات

 %1 1 مقاومة التغيير

 %3 0 قلة التعاون والدعم من الجهات الحكومية

 %31 5 اللوائح والروتين اإلداري

 %3 0 أخرى

 %011 32 المجموع

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 واحدة ذكرت أن منظمات المجتمع المدني ال تواجه أي تحديات.(: منظمة 3مالحظة )
 "(: فئة "أخرى" تضمنت "غياب الشفافية2مالحظة )

 

 من أكبر التحديات اللوائح والروتين اإلداريالوعي العام وكذلك  قلةيعد 

 قطر، نفس التحديات تكررت في إجابات المنظمات عن ثاني أكبر تحدي يواجه منظمات المجتمع المدني في
من  بالمئة 30 ذكرتبينما  د  الوعي العام يمثل ثاني أكبر تح قلةمن المنظمات أن  بالمئة 39 ذكرتحيث 

أما بقية المنظمات التي شملها المسح فقد انقسمت  .د  ثاني أكبر تح يمثالن اللوائح والروتين اإلداريالمنظمات أن 
الخبرة والتجربة  قلة( 0من اإلجمالي وهي: ) بالمئة 02على نسبة  اوي بين أربع إجابات كل منها حصلبالتس

 .من الجهات الحكوميةالدعم قلة التعاون و( 3( مقاومة التغيير )2التعاون بين المنظمات ) قلة( 3)
 

 : التحدي األكبر الثاني أمام منظمات المجتمع المدني في قطر26 الجدول
 

 النسبة المئوية التكرار ثاني أكبر تحدي

 %02 3 قلة الخبرة والتجربة

 %39 7 قلة الوعي العام

 %02 3 قلة التعاون بين المنظمات

 %02 3 مقاومة التغيير

 %02 3 قلة التعاون والدعم من الجهات الحكومية

 %30 5 اللوائح والروتين اإلداري

 %1 0 أخرى

 %102 24 المجموع

 Aالملحق (: لالطالع على البيانات كاملة انظر 0مالحظة )
 (: هناك منظمة واحدة ذكرت أن منظمات المجتمع المدني ال تواجه أي تحديات.3مالحظة )
 % بسبب عملية التقريب011(: المجموع يتجاوز 2مالحظة )

 أن هناك مستويات متدنية من التنسيق في قطرتذكر منظمات المجتمع المدني 

وفق خبراتها  في دولة قطرعندما طلب من المنظمات أن تصف مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني 

معة مقدارها تنسبة مجأن غالبية كبيرة من هذه المنظمات أن مستويات التنسيق متدنية، حيث  ذكرتالشخصية، 

"منخفضا   %( أو36ا  إلى حد ما" )إما "منخفض المنظمات بين التنسيقأن صرّحوا بمن المستجيبين  بالمئة 10

. لم تصف أّي من إلى حد ما"عاٍل فقط من المنظمات أن التنسيق " بالمئة 39 ت%(، بينما ذكر35جدا " )

 جدا ".عاٍل " المنظمات التي شملها المسح التنسيق بأنه
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 قطربين منظمات المجتمع المدني في  : مستوى التنسيق27ل الجدو

 

التنسيق مستوى المئوية النسبة التكرار   

 0% 0 عالي جدا  
ما حد عالي إلى   7 %29 
ما حد إلى منخفض   11 %46 
جدا   منخفض   6 %25 
 100% 24 المجموع

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 

 

 نسبيا  في البرامج قليال   غالبية المنظمات أن هناك تداخال   تصّرح

إلى حد ما"  عالٍ " وأ%( 02) جدا " عالٍ " أقل من نصف المنظمات التي شملها المسح أن هناك تداخلذكرت 

%( هذا 36قطر، ويصف ما يقرب من ربع المنظمات )دولة برامج منظمات المجتمع المدني في  بين %(25)

 ."منخفض إلى حد ما"والتداخل على أنه "منخفض جدا " 

 
 في البرامج واألنشطة : مستوى التداخل28الجدول 

 

التداخل مستوى المئوية النسبة التكرار   

 13% 3 عالي جدا  
ما حد عالي إلى   8 %35 
ما حد إلى منخفض   6 %26 
جدا   منخفض   6 %26 
 100% 23 المجموع

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق   
 

 الموارد البشرية وقلة التعاون أكثر القيود التي تحد من فاعلية المنظمات

فاعليتها ونشاطها، أقل هذه القيود  التي تحد منبشكل عام، ذكرت المنظمات التي شملها المسح عددا  من القيود 

 تحد من فاعليتهم من المستجيبين على أنها بالمئة 33التي وصفتها نسبة مجمعة من ، ومكاتبال مساحة هيتأثيرا  

 قلة%( و65، وفي المقابل تصف هذه المنظمات عدد الموظفين )نسبة مجمعة مقدارها "إلى حد ما"أو  "كثيرا  "

التي تحد من فاعلية %( على أنهما العامالن األكثر تقييدا ، أما العوامل 63المنظمات األخرى ) بينالتعاون 

%( 51%(، ومهارات وخبرة الموظفين )53) اإلداري والروتين الرسمية اللوائح فهيالمنظمات بمقدار معتدل 

 %(.51التعاون من قبل الجهات الحكومية ) وقلة
 

 المنظمات التي تحد من فاعلية: القيود 29الجدول 

 

 القيود
 من يحد

 فاعليتها

 كثيرا  

حد من ي

إلى حد  فاعليتها

 ما

ال يحد من 

 فاعليتها كثيرا  

يحد من  ال

فاعليتها على 

 اإلطالق
 المجموع

 100% 39% 19% 27% 15% المكاتب )الحجم، المرافق، التنظيم(
 100% 19% 16% 42% 23% عدد الموظفين

 100% 31% 19% 19% 31% مهارات وخبرات الموظفين
 100% 11% 27% 35% 27% التعاون من قبل المنظمات األخرى قلة
 100% 15% 35% 31% 19% الحكومية بل الجهاتن قالتعاون م قلة

 100% 19% 27% 31% 23% اإلداري والروتين الرسمية اللوائح

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 

 

 في شتى المجاالت من الدعمعن حاجتها إلى المزيد المنظمات التي شملها المسح  عبرت

من  % 12المستجيبون مجاالت متنوعة بحاجة إلى مزيد من الدعم بدءا  بحمالت التوعية )التي ذكرها  حدد

%(، وتتضمن 63%( والبحوث العلمية والتحليل )69) التواصل اإلعالمي بالدعم في مجالوانتهاء   ،المنظمات(

 ،%(63) العالقات وتكوين %(، والتواصل63التقارير والتوثيق ) المنظماتالجوانب األخرى التي ذكرت 

 ،بشكل عام. %(63يات اإلقليمية والدولية )ترسيخ اآللالمشاركة في و ،%(58السياسات ) ةصناعوالمشاركة في 

 نطاق واسع من األنشطة.  علىالمنظمات في الحصول على المساعدة ترغب 
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 الدعم: المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من 30الجدول 

 

حتاج إلى مزيد من الدعمت االت التيالمج  النسبة المئوية التكرار 

والحريات الحقوق عن الدفاع  9 %35 
التوعية حمالت  19 %73 
 69% 18      اإلعالمي التواصل
والتوثيق التقارير  16 %62 
 31% 8  والتقييم الرقابة
والتحليل العلمي البحث  16 %62 

العالقات وتكوين التواصل  16 %62 
التحالفات تكوين  12 %46 

السياسات صنع عملية في المشاركة  15 %58 
والدولية اإلقليمية اآلليات في المشاركة  16 %62 
 12% 3 أخرى

 A(: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 0مالحظة )
 (: طلب من المستجيبين اختيار كل ما ينطبق3مالحظة )

 

 شملها المسح ترغب في الحصول على أنواع مختلفة من الدعمالمنظمات التي 

محددة من الدعم المطلوب في منظماتهم، ذكروا مجاالت عديدة األنواع ذكر عندما طلب من المستجيبين 

%( تعاونا  أفضل مع منظمات المجتمع المدني األخرى في 38أكثر من ربع المستجيبين ) طالب  ومتنوعة، فقد 

فقد توزعت على ية طلبات الدعم بق أما. يمجال اإلعالمالآخرون دعما  في  بالمئة 33 ب  الطقطر، بينما دولة 

 .20الجدول  هو موضح فيمجاالت أخرى كما  خمس

 
 : نوع الدعم المطلوب31الجدول 

 

 النسبة المئوية التكرار نوع الدعم

 28% 7 التعاون مع مؤسسات ومنظمات أخرى في الدولة
 8% 2 نشر الوعي
في أنشطة ومؤتمرات  أكبر المشاركة  4 %16 
يدعم إعالم  6 %24 

 12% 3 توفير التدريب ونتائج األبحاث
 12% 3 دعم التغيير وتحسين القوانين

 12% 3 الدعم المادي والتقني
 8% 2 ال حاجة للحصول على الدعم 

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 
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VI. 1الحقوقية المنظمات 

 جمهورأكثر من نصف المنظمات الحقوقية تتلقى شكاوى من ال

أكثر من نصف  ت، ذكرجمهورها مسح عما إذا كانت تتلقى شكاوى منحينما سئلت المنظمات التي شملها ال

المنظمات التي أما . شكاوى تتلقى االمؤسسات التي شملها المسح أنهة %( المنظمات الحقوقية من بين عين55)

والمجلس األعلى  ،شكاوى فهم جمعية البالغ الثقافية ومركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار( تتلقىال ذكرت أنها 

 للتدريب والتوثيق.  لحقوق االنسان ومركز األمم المتحدة ،والمركز الثقافي للطفولة ،لشؤون األسرة

 
 الجمهور من شكاوى استقبال: 32الجدول 

 
 النسبة المئوية التكرار استقبال شكاوي

 55% 6 نعم
 45% 5 ال

 100% 11  المجموع

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 

 
 

 نصف المنظمات الحقوقية تتلقى شكاوى بشكل يومي أو أسبوعي 

المنظمات التي ذكرت أنها تتلقى شكاوى من جمهورها المستهدف حول مدى تكرر تلك الشكاوى عندما سئلت 

هذه الشكاوى بشكل يومي أو أسبوعي، بينما  ا تتلقىأنه %(51) نصف هذه المنظمات الحقوقية تووتيرتها، ذكر

فقط. تتمثل المجموعة األولى في  السنةلشكاوى بمعدل مرة أو مرتين في ا إلى تلقي%( 51)أشار النصف اآلخر 

ومركز الدوحة لحرية اإلعالم، وأما  ،بالبشر اإلتجاروالمؤسسة القطرية لمكافحة  ،مركز االستشارات العائلية

ومركز التأهيل االجتماعي  ،والهالل األحمر القطري ،ينلها كل من جمعية المحامين القطريالمجموعة الثانية فيمث

 .)العوين(

 
 استقبال المنظمات للشكاوى : مدى تكرر33الجدول 

 

المئوية النسبة التكرار استقبال الشكاوي  

السنة في مرتين أو مرة  3 %50 
الشهر في مرتين أو مرة  0 %0 

أسبوعي بشكل  1 %17 
يومي بشكل  2 %33 

 100% 6  المجموع

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 
 
 

 المشاكل االجتماعية من بين الشكاوى األساسية 

عندما سئلت المنظمات عن أنواع الشكاوى التي تتلقاها أعطت إجابات متنوعة حسب تخصصاتها ومجاالت 

 ،ومركز االستشارات العائلية ،بالبشر اإلتجارعملها. فعلى سبيل المثال، ذكرت المؤسسة القطرية لمكافحة 

الوصاية ومشاكل الزواج، كومركز التأهيل االجتماعي )العوين( أنهم يتلقون شكاوى متعلقة بالقضايا االجتماعية 

تلقى شكاوى تتعلق أعرب عن والعمال، أما مركز الدوحة لحرية اإلعالم فقد  نزليةالم ةعمالالو، األطفالعلى 

وأخيرا   .ينعادة إلى جمعية المحامين القطري الشكاوى المتعلقة بالمحامين وجهت. بانتهاكات حقوق الصحفيين

 .التحتيةبالبنية  متعلقةذكر الهالل األحمر القطري أنه تلقى شكاوى 

 

 

 

                                                           
1
التي لها نشاط في مجال الحقوق والمدافعة والمناصرة، وعليه فإن  بالمنظماتتم استبعاد عدد من المنظمات من هذا الجزء ألنه يتعلق تحديدا   

 .G5و G4منظمة لم تطرح عليها األسئلة  03، وG3إلى  G1منظمة لم تطرح عليها األسئلة من  05
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أقل من نصف المنظمات الحقوقية أن مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية األخرى تطلب ذكرت 

 رأيها  

الحقوقية التي شملها المسح عما إذا كان مجلس الشورى أو أي مؤسسة حكومية أخرى قد عندما سئلت المنظمات 

 %(51) أربعة عشرمنها المشورة فيما يتعلق بقوانين أو لوائح محددة، أشارت ثمان منظمات من أصل  تطلب

ية، ومركز هذه المنظمات هي جمعية البالغ الثقاف، مشورتهاإلى أن هذه المؤسسات لم تطلب حقوقية منظمة 

والهالل  ،بالبشر، ومركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار( اإلتجاراالستشارات العائلية، والمؤسسة القطرية لمكافحة 

ومركز التأهيل  ،األحمر القطري، والمركز الثقافي للطفولة، والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم

 االجتماعي )العوين(.

 
 : طلب المشورة من المنظمات34الجدول 

 
المئوية النسبة التكرار طلب المشورة من المنظمات  

 43% 6 نعم
 57% 8 ال

 100% 14 المجموع

 Aمالحظة: لالطالع على البيانات كاملة انظر الملحق 

 

 

التي قدمتها المنظمات إلى مجلس الشورى  الخدماتية هي النوع األساسي من االستشارة القانون

 والمؤسسات الحكومية األخرى

والجمعية القطرية لتأهيل ذوي  ،ينوجمعية المحامين القطري ،ذكر كل من مركز الدوحة لحرية اإلعالم

والمجلس األعلى لشؤون األسرة أن تقديم االستشارة القانونية إلى  ،ودار اإلنماء االجتماعي ،االحتياجات الخاصة

التي تقدمها هذه المنظمات،  اترى هو النوع األساسي من االستشارمجلس الشورى والمؤسسات الحكومية األخ

وق لحقاإلرشاد واعتماد المواد القانونية، أما مركز األمم المتحدة ووتتضمن هذه االستشارات تقديم المقترحات 
أن تقديم خدمات ضمان الجودة لمجلس الشورى والمؤسسات الحكومية األخرى  ذكرفللتدريب والتوثيق نسان اإل

 . يقدمها المركزيعد من االستشارات األساسية التي 
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VII. 2المستجيبين بيانات 

 رينيكثر من نصف المستجيبين من المدأ

رؤساء أقسام البحث يمثل كل من و .المنظمات هذه وير%( هم مد56الذين شملهم المسح )أكثر من نصف األفراد 

لنسبة المتبقية ااإلداريون اآلخرون بينما يمثل ، من المستجيبين بالمئة 00قسام أخرى نسبة األالعلمي ورؤساء 

من المستجيبين الذين تمت مقابلتهم عن طريق الباحثين الميدانين لمعهد البحوث االجتماعية  بالمئة 33وهي 

 .المسحيّةواالقتصادية 

 
 للمستجيبينالحالي  المنصب: 35الجدول 

 

المئوية النسبة التكرار المنصب  

 56% 15 مدير
العلمي البحث قسم رئيس   3 %11 
أخرى أقسام رؤساء   3 %11 
آخرون إداريون  6 %22 
 100% 27 المجموع

 

 أكثر من خمس سنوات اآلنيمثلونها أكثر من نصف المستجيبين مضى عليهم في المنظمة التي 

أكثر من نصف المستجيبين الذين شملهم المسح مضى على توظيفهم في المنظمة التي يمثلونها في هذه الدراسة 

 منهم مضى على توظيفهم في المنظمة أكثر من تسع سنوات. بالمئة 09أكثر من خمس سنوات، و

 
 : سنوات العمل مع المنظمة36الجدول 

 

العمل سنوات المئوية النسبة التكرار   

سنتين إلى سنة من أقل  7 %26 
سنوات 5 سنتين إلى من أكثر  6 %22 
سنوات 9 إلى 5 من أكثر  9 %33 
سنوات 9 من أكثر  5 %19 

 100% 27 المجموع

 

 أكثر من نصف المستجيبين من المواطنين القطريين

الواليات  يبين منمستجال%( هم من المواطنين القطريين، وإذا استثنينا 59أكثر من نصف من شملهم المسح )

 فإن باقي األفراد الذين شملهم المسح يمثلون جنسيات عربية مختلفة.المتحدة األمريكية، 

 
 : جنسية المستجيبين37الجدول 

 

المئوية النسبة التكرار  الجنسية  

 59% 16 قطري
 7% 2 جزائري
 7% 2 أمريكي
 7% 2 سوداني
 7% 2 مصري
 4% 1 عماني

 4% 1 فلسطيني
 4% 1 بحريني
 99% 27 المجموع

 % بسبب عملية التقريب011مالحظة: قد ال يتجاوز المجموع 

                                                           
2
وكالهما ممثالن هنا في هذا الجزء، وعليه فمجموع  لهذا المسح االجتماعي خصصت شخصين للمقابلةهناك منظمة واحدة وهي دار اإلنماء  

 .36وليس  31عدد المستجيبين هو 
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 أرباع المستجيبين من الذكورثالثة 

 .من المستجيبين بالمئة 18نسبة ويمثلون  هم من الذكور تمت مقابلتهماألشخاص الذين من  31من أصل  30

 
 : جنس المستجيبين38الجدول 

 

المئوية النسبة التكرار الجنس  

 78% 21 ذكر
 22% 6 أنثى

 100% 27 المجموع
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 ةالدراس منهجية ملخص

 تصميم الدراسة

قسمت الدراسة إلى مرحلتين، في المرحلة األولى وفرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لمعهد البحوث االجتماعية 

قطر وهذه المنظمات هي: جمعية البالغ دولة منظمة تمثل المجتمع المدني في  21قائمة من  المسحيّةواالقتصادية 

شبكة الجزيرة، ومركز الدوحة لحرية بية، وقسم الحريات وحقوق اإلنسان العربية للديموقراطالثقافية، والمؤسسة 

اإلعالم، ومعهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية، ومركز االستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية، 

بالبشر،  اإلتجارلقطرية لمكافحة ، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، والمؤسسة ايسكرللوالجمعية القطرية 

، واللجنة جمعية المحامين القطريين والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، ومركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار(، و

القطرية ، والمؤسسة القطرية لرعاية اإليتام )دريمة(، والجمعية القطرية للتصوير الضوئي، والهالل األولمبية 

عية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني األحمر القطري، والجم

الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية )راف(، وصلتك، ومعهد البحوث االجتماعية 

افي للطفولة، ، ودار اإلنماء االجتماعي، والمجلس األعلى لشؤون األسرة، والمركز الثقالمسحيّةواالقتصادية 

لحقوق المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم، ومركز التأهيل االجتماعي )العوين(، ومركز األمم المتحدة 
للتدريب والتوثيق، وجمعية القيادات العربية الشابة، والمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. االنسان 

 .المقابلةالمستجيبين الذين سيشاركون في  وفي المرحلة الثانية قامت المنظمات بترشيح

 

 االستبانة

ومجال  ،طرحت االستبانة أسئلة متنوعة تتعلق بتخصص المنظمة ببيانات المستجيبين،إضافة إلى األمور المتعلقة 

ومع منظمات أخرى داخل  ،وتعاونها مع اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان ،وخططها المستقبلية ،أو مجاالت عملها

 قطر وخارجها، وكذلك حول التحديات. يمكن أن يطلع القارئ على الملحق )د( ليرى االستبانة كاملة. دولة 

 

 جمع البيانات

قد قام الباحث الميداني و ،باستخدام الورق وقلم الرصاص 3102ابريل  0مارس و  03تم إجراء المقابالت بين 

كل منهم توفرت لديه الخبرة  باحثين ميدانيينستعانة بثالثة . تم االلة للمستجيبإجراء المقاببتعبئة االستبانة أثناء 

 .المسحيّةالدراسة وتم تدريبهم بعناية ألغراض هذه  ،المناسبة للقيام بهذا العمل

 

استبانة ورفضت الجمعية القطرية للفنون التشكيلية المشاركة في المسح، بينما لم يرد كل من مؤسسة  36تم تعبئة 

والمجلس األعلى لالتصاالت  ،وجمعية القيادات العربية الشابة ، للخدمات اإلنسانية )راف(الشيخ ثاني بن عبدهللا

 وتكنولوجيا المعلومات على الطلبات المتكررة للمقابلة.
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 التوصيات

يمكن أن نستخلص من النتائج الميدانية التي يصفها هذا التقرير عددا  من التوصيات العامة التي يمكن أن تعزز 

قطر مما سينعكس على فاعلية وكفاءة دولة تعاون اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مع منظمات المجتمع المدني في 

مات مع اللجنة كما ورد في إجابات هذه المنظمات أو هذه المنظمات، وهذه المقترحات تنبثق من تفاعل هذه المنظ

 انعدام ذلك التفاعل، وكذلك من طلباتهم المحددة للمزيد من الدعم من اللجنة.

 

في معدل التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بين  ا  شاسع ا  فيما يتعلق باألمر األول يالحظ أن هناك تباين

مع اللجنة مقارنة بأكثر من  ا  مستمر ا  ن النصف أشار إلى أن هناك تعاونالمنظمات المشمولة في المسح، فأقل م

نه لم يسبق إالربع الذين قالوا إن تعاونهم مع اللجنة يقتصر على مرة واحدة كل عام، وهناك منظمة واحدة قالت 

 نعرى أن تجيب لها مطلقا  أن تفاعلت مع اللجنة أو أن التفاعل مع اللجنة كان نادرا  جدا ، بينما رفضت منظمة أخ

السؤال، وفي الوقت نفسه فإن أربع منظمات رفضت المشاركة في الدراسة كليا  مما يدل على غياب الوعي بأهمية 

 المشاركة مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. 

 

ات بينها وبين اللجنة، وصف أكثر من ثلث هذه المنظم وأخيرا  من بين تلك المنظمات التي ذكرت أن هناك تفاعال  

هذا التفاعل على أنه يتم على هيئة "نقاشات واستشارات غير رسمية"، بدال  من وجود آلية تعاون رسمي ومنظم، 

من المنظمات قالوا إنهم قدموا إسهامات أو تقارير مكتوبة فيما يتعلق بأنشطتها، وباختصار فإن  بالمئة 39كما أن 

متقطع وغير ثابت عند كافة المنظمات المشاركة في هذه التعاون المؤسسي مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 الدراسة.

 

إن هذا الخلط حول دور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مع منظمات المجتمع المدني ينعكس في التفاوت الشاسع 

ى في أنواع الدعم اإلضافي الذي تطلبه هذه المنظمات، فكل المنظمات المشاركة باستثناء ست مؤسسات أشارت إل

أنها ترغب في مساعدة إضافية من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، ولكن المطالب المحددة تنوعت لتتراوح بين 

مما يوحي بأن هناك انطباعات متباينة جدا   ،والتشريعات الجديدة ،تدريب الموظفين لتصل إلى المساعدة المالية

 عن وظيفة اللجنة وما يمكن أن تحققه.

 

النتيجة ربما تعكس تنوع المنظمات المشمولة في المسح نفسها حيث تنوعت هذه المنظمات من وفي المقابل، هذه 

الجمعيات الخيرية الدينية إلى جمعيات التصوير الضوئي والفنون التشكيلية، وعلى هذا فإنه من المناسب للجنة أن 

وتلك الجمعيات التي لها  ،إلنسانتفرق بين تلك الجمعيات التي تعمل بشكل مباشر في مجال حماية وتعزيز حقوق ا

 توجه حصري نحو الثقافة.

 

 تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن أن يكون من األفضل للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقوم بالتالي:

  قطر حول وظيفة وأهمية اللجنة الوطنية لحقوق دولة رفع مستوى وعي منظمات المجتمع المدني في

 .اإلنسان

  اللجنة فيما يتعلق بطبيعة التفاعل بينها وبين هذه المنظمات ووتيرتهتوضيح توقعات. 

  تأسيس آليات أكثر فاعلية لتقرير أنشطة المنظمات وللبدء في التعاون المؤسسي والحفاظ على

  .استمراريته

  تصميم تفاعل اللجنة مع هذه المنظمات ورسم توقعاتها منهم حسب درجة انخراط هذه المنظمات في

 ي مجال حقوق اإلنسان.  العمل ف
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 : البيانات الكاملةAملحق 

 
 :A1السؤال 

 
A1)أي من المجاالت التالية تتخصص به منظمتك؟ )اختر كل ما ينطبق . 

 الرعاية الصحية .0
 التعليم .3
 البحث العلمي .2
 الخدمات االجتماعية .3
 العمل الخيري .5
 حقوق اإلنسان واألقليات .6
 الثقافة والتنمية .1
 واإلسكانالتطوير/التنمية  .8
 أخرى )الرجاء التحديد( .9

 
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الثقافية البالغ جمعية  × × ×  × × × ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة   ×    ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم      ×   ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  × ×   × ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   ×      ×

 العائلية االستشارات مركز ×   × × × × × ×

 الخيرية قطر × ×  × ×  × × 

 للسكري القطرية الجمعية × × ×  × ×   

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×  ×   ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×   ×     ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز     ×  ×  

 القطريين المحامين جمعية   ×  × × × × ×

 القطرية األولمبية اللجنة  ×   ×  × × ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × × × ×   ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×  ×   × × ×

 القطري األحمر الهالل ×  × × × × × × ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×     ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة ×   × ×   × 

 صلتك  × ×    × × ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد × × ×   × ×  ×

 االجتماعي اإلنماء دار   × × ×  ×  

 األسرة لشؤون األعلى المجلس         ×

 للطفولة الثقافي المركز       ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × ×  × ×  × × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × × × ×  × × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز      ×  × 
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 :A2السؤال 
 

A2 تصف منظمتك بشكل أفضل؟ )اختر كل ما ينطبق(. أي الخيارات التالية 
 جمعية مهنية .0
 منظمة نسوية .3
 منظمة طالبية أو شبابية .2
 منظمة تقديم خدمات .3
 منظمة حقوقية .5
 منظمة دينية   .6
 منظمة ثقافية، أو فنية، أو ترفيهية .1
 منظمة بحثية  .8
 مؤسسة تعليمية .9

 (التحديد الرجاء) أخرى .01
 
 

 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

الثقافية البالغ جمعية    × × × × ×  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة        ×  

×          
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز ×   × ×  × ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد        ×  

 العائلية االستشارات مركز × × × × × ×    ×

 الخيرية قطر    ×      ×

 للسكري القطرية الجمعية    ×      

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة     ×     

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة    ×      ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز    ×  × ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   × ×     

 القطرية األولمبية اللجنة          ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة    ×      ×

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    ×   ×  × 

 القطري األحمر الهالل    × ×   ×  ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×      

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة          ×

 صلتك        ×  ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد        × × 

 االجتماعي اإلنماء دار          ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس     ×   ×  ×

 للطفولة الثقافي المركز       ×   

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × × × × ×  ×   

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    × ×   × × 

×     ×     
 للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز

 والتوثيق
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 :A3السؤال 
 

A3 كم تقريبا  يصل عدد الموظفين الذين يعملون لدى منظمتك؟ . 
 موظفين 01أقل من  .0
 موظف 31 – 01بين  .3
 موظف 011 -30بين  .2
 موظف 011أكثر من  .3

 
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   × 

 العائلية االستشارات مركز    ×

 الخيرية جمعية قطر    ×

 للسكري القطرية الجمعية   × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة   × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة    ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز    ×

 جمعية المحامين القطريين     ×

 القطرية األولمبية  اللجنة    ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة    ×

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×   

 القطري األحمر الهالل    ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية   × 

 ةالخيري ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة   × 

 صلتك   × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   × 

 االجتماعي اإلنماء دار   × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس   × 

 للطفولة الثقافي المركز   × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز   × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان المتحدة لحقوق األمم مركز ×   
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 :A4السؤال 
 

A4)على أي فئة من الفئات التالية تتركز أنشطة منظمتك؟  )اختر كل ما ينطبق . 
 كل المواطنين القطريين .0
 كل المواطنين القطريين والمقيمين في قطر .3
 ذوي االحتياجات الخاصة .2
 الشباب .3
 األطفال .5
 النساء .6
 كبار السن .1
 المحتاجون .8
 العمالة المنزلية .9

 العمال .01
 (التحديد الرجاء) أخرى .00

 

 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 الثقافية البالغ جمعية × ×  × × ×     

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×  ×  ×     ×

× × × × × × × × × ×  
 شبكة - اإلنسان وحقوق الحريات قسم
 الجزيرة قناة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × ×  × ×      ×

×           
 األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد

 والتنمية

 العائلية االستشارات مركز × × × × × × × ×   

 الخيرية جمعية قطر   × × × ×  ×  × 

 للسكري القطرية الجمعية × × × × × × × × × × 

 × ×   × × ×  ×  
 اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة
 بالبشر

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×     ×    

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز    × × × ×  × × 

 جمعية المحامين القطريين   ×         

 األولمبية القطرية اللجنة  × × × × ×     

      ×   ×  
 األيتام لرعاية القطرية المؤسسة

 "دريمة"

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  × × ×  ×     

 القطري األحمر الهالل × × × × × × × × × × 

        ×   
 ذوي لتأهيل القطرية الجمعية

 الخاصة االحتياجات

×   × × × ×  × × × 
 ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة
 ةالخيري

 صلتك    ×       

 × ×  × ×  ×  × × 
 واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد

 المسحّية

 االجتماعي اإلنماء دار  ×  ×  × × ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×         ×

 للطفولة الثقافي المركز     ×      

 ×  × × × × × × ×  
 االجتماعي الثقافي القطري المركز
 للصم

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × × × × × × ×    

 × ×   × × × ×   
اإلنسان  لحقوق المتحدة األمم مركز

 والتوثيق للتدريب
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 :B1السؤال 

 
B1هل تتوفر لدى منظمتك رسالة محددة ومكتوبة، وهل لديها خطة استراتيجية؟ . 

 

a. رسالة مكتوبة 

 . نعم0
 . ال 3
 

b. خطة استراتيجية 

 . نعم0
 . ال 3

 

 خطة

 استراتيجية
رسالة 

 مكتوبة
 المنظمة

 الثقافية البالغ جمعية × ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق الحريات قسم × ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد × ×

 العائلية االستشارات مركز × ×

 الخيرية جمعية قطر × ×

 القطرية للسكري الجمعية × ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة × ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز × ×

 القطريين المحامين جمعية × 

 القطرية اللجنة األولمبية × ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × ×

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × ×

 القطري األحمر الهالل × ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × ×

 ةالخيري ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة × 

 صلتك × ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد × ×

 االجتماعي اإلنماء دار × ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس × ×

 للطفولة الثقافي المركز × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×

 والتوثيق للتدريبلحقوق االنسان  المتحدة األمم مركز × ×
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 :B2السؤال 

 
B2)ما أنواع األنشطة التي تقوم بها منظمتك ؟ )اختر كل ما ينطبق . 

 تقديم خدمات لمجموعة محددة من الناس .0
 التدريب/ بناء المهارات .3
 التعليم الرسمي .2
 جمع معلومات / عمل دراسات .3
 الدعوة للتغيير في السياسات و/أو القوانين .5
 الرقابة على تطبيق السياسات .6
 أخرى )الرجاء التحديد( .1

 

 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7

 الثقافية البالغ جمعية × ×  ×   ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×  × ×  ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق الحريات قسم  ×   × × ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × ×  × × × ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    × ×  

 العائلية االستشارات مركز × ×     

 الخيرية جمعية قطر  × × ×   ×

 للسكري  القطرية الجمعية × ×  × ×  

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × ×  × ×  

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة × ×     ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز × ×     

 جمعية المحامين القطريين  × ×  × × × 

 األولمبية القطرية اللجنة × × × × × × ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × ×  × ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × ×     

 القطري األحمر الهالل × ×  × ×  ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × × ×    

 ةالخيري ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة × ×    × 

 صلتك × ×  × ×  ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد × ×  × × × ×

 االجتماعي اإلنماء دار × ×  × ×  ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    × × × 

 للطفولة الثقافي المركز × ×     

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  × × × × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×  × × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  ×   ×  
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 )سؤال مفتوح اإلجابة( B3a-B3dأسئلة 

 

B3 كانت أهم ثالثة مشاريع أو ثالثة إنجازات رئيسية حققتها منظمتك في . في األربعة والعشرين شهرا  الماضية، ماذا

المجاالت التالية؟
3
 A . ،نشر الوعي أو القيام بحمالت عامةB.  ،البحث العلمي والنشرC . ،المؤتمرات وورش العمل

D ..المساعدة المباشرة أو التدخل المباشر
 4

 
 

 
B4 B3 B2 B1 A5 A4 A3 A2 A1 المنظمة 

 الثقافية البالغ جمعية ×  × ×   ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة ×      ×  

  ×   × ×   
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × ×  × ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد - - - - - - - - -

 العائلية االستشارات مركز    ×  - - - -

 الخيرية قطر  ×    ×  × 

 للسكري القطرية الجمعية × ×      × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×  ×  × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   × ×    × 

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز - - - - - - - - -

 القطريين المحامين جمعية - - - - - - - - -

 القطرية األولمبية اللجنة - - - - - - - - -

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×  ×  ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    ×   ×  

 القطري األحمر الهالل   × ×  ×   ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × × ×    ×  

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  ×  - - - -

 صلتك ×     ×   

 ×   
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد

 االجتماعي اإلنماء دار  ×   × ×  × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  × ×   ×   

 للطفولة الثقافي المركز  ×  ×   ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  × ×  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    ×  ×  × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز ×   ×   ×  

 

                                                           
3
 ( تعني عدم وجود إجابة.-) 
4
ستة منظمات لم  ،(Bوفي المجموعة ) ومنظمة واحدة أجابت بـ "ال ينطبق". أربعة منظمات لم تذكر أي مشروع أو إنجاز، A)في المجموعة ) 

خمسة منظمات لم تذكر أي ، (Dفي المجموعة ). إنجاز أو مشروع أي تذكر منظمات لم ثالثة ،(C) المجموعة تذكر أي مشروع أو إنجاز، بينما في
 "ال ينطبق". أجابت بـمشروع أو إنجاز وأربعة منظمات 
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 ]السابقتابع للجدول [)سؤال مفتوح اإلجابة(  B3a-B3dأسئلة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 المنظمة 

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 الثقافية البالغ جمعية  ×  ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة    × - - - -

  ×  ×  ×  
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  ×    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  × ×  - - - -

 العائلية االستشارات مركز × ×   ×   

 الخيرية قطر    × ×  × 

 للسكري القطرية الجمعية   ×    × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×    ×  

ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز - - - - - - - -

 القطريين المحامين جمعية    ×  ×  

 القطرية األولمبية اللجنة - - - - - - - -

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×   ×  × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×       ×

 القطري األحمر الهالل   ×   ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية   ×    × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة - - - -  ×  

 صلتك  × × ×   × ×

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   × ×

 االجتماعي اإلنماء دار ×   ×   × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×     × ×

 للطفولة الثقافي المركز  ×   - - - -

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   ×    × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  × ×  ×   

ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  ×  ×
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 :B4السؤال 

 
B4اختر كل ما ينطبق( . كيف تصل منظمتك إلى الفئة/الفئات المستهدفة؟( 

 منتديات/ ملتقيات مجتمعية .0
 الدروس والخطب في المساجد .3
 مقابلة الفئة/الفئات المستهدفة في األسواق أو األماكن العامة .2
 مواقع التواصل االجتماعي  .3
 البريد االلكتروني  .5
 عن طريق األسرة، أو األصدقاء، أو أفراد المجتمع .6
 الجمعيات المهنية .1
 عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية )الصحف، واإلذاعة، والتلفاز( .8
 الكتيبات، والنشرات، والمطويات .9

 (التحديد الرجاء) أخرى .01

 
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 الثقافية البالغ جمعية ×   × ×   × × ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة ×   × ×   × × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم ×  × × × × × × × ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    × ×  × × × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد ×         ×

 العائلية االستشارات مركز ×  × × × × × × × ×

 الخيرية قطر ×         ×

 للسكري القطرية الجمعية    × × ×  × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × × × × × × × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة × × × × × × × × × ×

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز × × × ×   ×  × 

 القطريين المحامين جمعية ×   × × × × ×  

 القطرية األولمبية اللجنة ×  × ×  × × × × ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × ×  × × ×  × × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×  × × × × × × × 

 القطري األحمر الهالل   × × × × × × × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×  × × × × × × × ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة    × × × ×   

 صلتك ×  × × ×  × × × ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد ×  ×     × × ×

 االجتماعي اإلنماء دار × × × × × ×  × × ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس ×       × × ×

 للطفولة الثقافي المركز    × ×   × × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × × × × × × × × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × × × × × ×  × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز ×    ×  × × × ×

 



مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     43 

 

 :B5السؤال 

 
B5االتصال الحديثة التالية )باستثناء وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف، واالذاعة  . هل تستخدم منظمتك أي من أدوات

 والتلفاز( للتواصل مع الجمهور أو مع صناع القرار؟ )اختر كل ما ينطبق(

 الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول .0
 مواقع اإلنترنت .3
 مواقع التواصل االجتماعي: مثل الفيسبوك، وتويتر .2
 (التحديد اءالرج) أخرى .3

 
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  × × 

 للديمقراطية العربية المؤسسة  × × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  × × 

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  × × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  ×  

 العائلية االستشارات مركز × × × 

 الخيرية قطر × × × 

 للسكري القطرية الجمعية × × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة × × × 

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز  × × 

 القطريين المحامين جمعية × × × 

 القطرية األولمبية اللجنة × × × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × × × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × × × ×

 القطري األحمر الهالل × × × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × × × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة × × × 

 صلتك × × × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    ×

 االجتماعي اإلنماء دار × × × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس × × × 

 للطفولة الثقافي المركز × × × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × × × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  × × 
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  :B6السؤال 
 

B6بشكل عام، كيف ت قيم نجاح منظمتك في الوصول إلى الفئة/الفئات المستهدفة؟ . 

 ناجحة جدا   .0
 ناجحة إلى حد ما .3
 ليست ناجحة إلى حد ما .2
 ليست ناجحة على اإلطالق .3

 
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم ×   

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز ×   

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  ×  

 العائلية االستشارات مركز  ×  

 الخيرية قطر  ×  

 للسكري القطرية الجمعية ×   

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة ×   

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية   × 

 القطرية األولمبية اللجنة ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×  

 القطري األحمر الهالل ×   

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×   

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  

 صلتك  ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×  

 االجتماعي اإلنماء دار ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس ×   

 للطفولة الثقافي المركز    ×

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز ×   

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×   

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  ×  
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 :B7السؤال 
 

B7اختر كل ما ينطبق(  . كيف تسعى منظمتك للتأثير على السياسات؟( 

 على السياساتال تسعى منظمتي للتأثير  .1
 عن طريق التواصل مع منظمات أخرى .0
 عن طريق تدريب المسؤولين .3
 عن طريق التعليق على أوراق السياسات .2
 عن طريق تنظيم حلقات نقاش حول السياسات .3
 عن طريق اإلصدارات حول قضايا السياسات .5
 عن طريق تقديم الخدمات .6
 عن طريق إرسال مقاالت إلى وسائل اإلعالم .1
 نترنتعن طريق مواقع اإل .8
 عن طريق العمل في مشاريع مفوضة من قبل صنّاع السياسات .9

 

 
 المنظمة 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الثقافية البالغ جمعية    × × ×  × × 

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×   × ×    

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  × ×  × ×   × ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  × × × × × × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  ×   ×     

 العائلية االستشارات مركز  × ×    × × × 

 الخيرية قطر  ×     ×   

 للسكري القطرية الجمعية  × × × × × × × × ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  × ×  ×  × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  × ×   × ×   

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×         

 القطريين المحامين جمعية  ×  × ×  ×  × 

 القطرية األولمبية اللجنة  × ×   ×   × ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  × ×  ×  ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  × ×  ×  × × × ×

 القطري األحمر الهالل  × ×    × ×  ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية          ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  ×      

 صلتك  ×  × × × × × × ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×   × × × ×  ×

 االجتماعي اإلنماء دار  × × ×      ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  × × × × ×  × × 

 للطفولة الثقافي المركز ×         

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  × × × × × × × × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  × × × ×  × × × ×

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  × ×     ×  ×
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  :B8السؤال 
 

B8)ماهي العوائق الرئيسية التي تقف أمام جهود منظمتك للتأثير على السياسات؟ )اختر كل ما ينطبق . 

 ال توجد عوائق .1

 ال يوجد الوقت الكافي أو القدرة لدى موظفينا للقيام بذلك .0

 المنظمة ينقصها التمويل الكافي .3

 بعملية صناعة السياساتعدم وجود معرفة كافية  .2

 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني .3

 صنّاع السياسات يرون أن معلومات أو توصيات المنظمة ال ي عتمد عليها .5

 أخرى )الرجاء التحديد( .6

 
 المنظمة 0 1 2 3 4 5 6

 الثقافية البالغ جمعية   ×    

 للديمقراطية العربية المؤسسة     ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم       ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × × ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد - - - - - - -

 العائلية االستشارات مركز ×      

 الخيرية قطر       ×

 للسكري القطرية الجمعية     ×  

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×   

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×      

 القطريين المحامين جمعية  × ×    ×

 القطرية األولمبية اللجنة ×      

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×      

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×     ×

 القطري األحمر الهالل   ×    

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية       ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×   × × 

 صلتك  ×   ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد     ×  ×

 االجتماعي اإلنماء دار       ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس ×      

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   ×    

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×   × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز       ×
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 :B9السؤال 

 
B9)إذا كانت منظمتك ال تحاول التأثير على السياسات فما السبب؟ )اختر كل ما ينطبق . 

 السياسات ليس من أهدافنا أو مهامناالتأثير على  .0
 ال يوجد الوقت الكافي أو القدرة لدى موظفينا للقيام بذلك .3
 المنظمة ينقصها التمويل الكافي .2
 عدم وجود معرفة كافية بعملية صناعة السياسات .3
 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني .5
 نظمة ال ي عتمد عليهاصنّاع السياسات يرون أن معلومات أو توصيات الم .6
 أخرى )الرجاء التحديد( .1

 

 
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7

فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×        

 للطفولة الثقافي المركز   × ×   
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 )سؤال مفتوح اإلجابة( C1a-C1dأسئلة 

 
C1 التي خططتم لها في منظمتك للعامين القادمين، إن وجدت، في المجاالت . هل يمكنك أن تصف أهم األنشطة المستقبلية

التالية:
 5
 A . ،نشر الوعي أو القيام بحمالت عامةB.  ،البحث العلمي والنشرC . ،المؤتمرات وورش العملD . المساعدة

 المباشرة أو التدخل المباشر.
 

B4 B3 B2 B1 A5 A4 A3 A2 A1 المنظمة 

 الثقافية البالغ جمعية   ×   ×   

 للديمقراطية العربية المؤسسة ×     - - - -

×   × ×  ×   
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × ×  ×   

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد - - - - - - - - -

 العائلية االستشارات مركز ×     - - - -

 الخيرية قطر × ×      × 

 للسكري القطرية الجمعية     ×   × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×    ×  × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×  ×  × - - - -

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز - - - - - - - - -

 القطريين المحامين جمعية - - - - -    ×

 القطرية األولمبية اللجنة - - - - - - - - -

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  × ×    × × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    ×   ×  

 القطري األحمر الهالل     × ×   

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية   × × ×  × × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة - - - - - - - - -

 صلتك   × ×  ×  × 

 ×   
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد

ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 االجتماعي اإلنماء دار  ×  × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس ×   ×  ×  × 

 للطفولة الثقافي المركز  ×    × ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز ×    ×  × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×  ×    × 

  ×      × 
 للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز

 والتوثيق

 

                                                           
5
(، فسبعة منظمات لم Bواحدة أجابت بـ "ال ينطبق". أما في المجموعة )، خمسة منظمات لم تذكر أي خطة مستقبلية ومنظمة A)في المجموعة ) 

مستقبلية ومنظمة واحدة  خطة أي تذكر منظمات لم خمسة ،(C) المجموعة تذكر أي خطة مستقبلية بينما منظمة واحدة أجابت بـ "ال ينطبق". في
 وأربعة منظمات أجابت بـ "ال ينطبق". مستقبلية خطة(، فخمسة منظمات لم تذكر أي Dأما في المجموعة ) أجابت بـ "ال ينطبق".



مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     49 

 

 ]تابع للجدول السابق[)سؤال مفتوح اإلجابة(  C1a-C1dأسئلة 
 
 

D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 المنظمة 

ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 الثقافية البالغ جمعية  ×  ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة - - - - - - - -

   × ×  ×  
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز ×   ×    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد - - - - - - - -

 العائلية االستشارات مركز  ×   ×   

 الخيرية قطر  × ×    × 

 للسكري القطرية الجمعية   ×   × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×  × × ×  ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×      × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز - - - - - - - -

 القطريين المحامين جمعية ×       ×

 القطرية األولمبية اللجنة - - - - - - - -

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×   ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×      × ×

 القطري األحمر الهالل ×  ×   ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية  ×     × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة - - - -    ×

 صلتك  ×  ×   × ×

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   × 

× ×   
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 االجتماعي اإلنماء دار

ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×  

 للطفولة الثقافي المركز  ×   - - - -

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×     × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×    ×   

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×

 
 



 :D1السؤال 

D1كم مرة تعمل فيها منظمتك أو تتواصل مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر؟ . 
 ال تقوم بذلك مطلقا   .0
 مرة كل عام .3
 كل بضعة أشهر .2
 بشكل مستمر .3

 
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية    ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   × 

 العائلية االستشارات مركز    ×

 الخيرية قطر    ×

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة    ×

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز    ×

 القطريين المحامين جمعية  ×  

 القطرية األولمبية اللجنة    ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة    ×

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    ×

 القطري األحمر الهالل    ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة    ×

 صلتك    ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   × 

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    ×

 للطفولة الثقافي المركز    ×

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز    ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    ×

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×
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 :D2السؤال 
 

D2 اختر كل ما ينطبق( الطرق التي تعاونتم بها مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر؟. ما هي( 
 في األنشطة تعاوّنا .0
 تنفيذ مشروعات مشتركة .3
 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى .2
 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني .3
 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5
 تدريب األعضاء .6
 اع السياساتمشتركة للضغط على صنّ جهود  .1
 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية .8
 (التحديد الرجاء) أخرى .9

 
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الثقافية البالغ جمعية ×  ×      ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة × ×    ×   

 × × ×  ×  × × 
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × × ×   ×  × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد        × 

 العائلية االستشارات مركز × ×    ×   

 الخيرية قطر × ×       

 للسكري القطرية الجمعية × × ×   × × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × ×    ×  × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة × × × × × ×   

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز × ×    ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   × ×    

 القطرية األولمبية اللجنة × × ×     × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة × ×  ×  ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × × ×  × ×  × 

 القطري األحمر الهالل × ×  ×  ×  × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × × ×   ×  × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة × ×   × ×  × 

 صلتك × ×  × × × × × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×   × × × × 

 االجتماعي اإلنماء دار  ×    ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×     × × ×

 للطفولة الثقافي المركز × ×       

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × ×    × × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×  ×  ×  × 

   ×    × × 
 للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز

 والتوثيق
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 :D4السؤال 
 

D4 المجتمع المدني اإلقليمية؟. كم مرة تعمل منظمتك مع منظمات 
 ال تقوم بذلك على اإلطالق  .0
 مرة واحدة في السنة .3
 كل بضعة أشهر .2
 بشكل منتظم ومستمر .3

 
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية ×   

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    ×

 الخيرية قطر  ×  

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز    ×

 القطريين المحامين جمعية  ×  

 القطرية األولمبية اللجنة    ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية   × 

 القطري األحمر الهالل   × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة ×   

 صلتك    ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز    ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    ×

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×

   



  

مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     53 

 

 :D5السؤال 
 

D5اختر كل ما ينطبق(   . ما هي الطرق التي تعاونتم بها مع منظمات إقليمية أخرى؟( 
 في األنشطة تعاوّنا .0
 تنفيذ مشاريع مشتركة .3
 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى .2
 المدنيالتعاون في شبكة لمنظمات المجتمع  .3
 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5
 تدريب األعضاء .6
 اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ  .1
 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية .8
 (التحديد الرجاء) أخرى .9

 
 

 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 للديمقراطية العربية المؤسسة × ×    ×   

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم × ×  ×  × × × 

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × ×  ×  × × × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  ×      × 

 العائلية االستشارات مركز ×     ×   

 الخيرية قطر × ×       

 للسكري القطرية الجمعية × ×  ×  ×  × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × ×    ×  × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة        × ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز × ×    ×   

 القطريين المحامين جمعية × ×  × ×    

 القطرية األولمبية اللجنة × ×    ×  × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×       × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × × ×   ×   

 القطري األحمر الهالل ×     ×  × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × ×    ×  × 

 صلتك × ×    × × × 

 االجتماعي اإلنماء دار  ×  ×    × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×    ×  × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × ×  ×  ×  × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×  ×  × × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز × ×    ×   
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 :D7السؤال 
 

D7دولية؟المجتمع المدني ال . كم مرة تعمل منظمتك مع منظمات 
 ال تقوم بذلك على اإلطالق  .0
 مرة واحدة في السنة .3
 كل بضعة أشهر .2
 بشكل مستمر .3

 
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية ×   

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    ×

 الخيرية قطر    ×

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية  ×  

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية   × 

 القطري األحمر الهالل   × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة   × 

 صلتك    ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد ×   

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×  

 للطفولة الثقافي المركز ×   

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×
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  :D8السؤال 
 

D8.  اختر كل ما ينطبق( خرى؟األدولية المجتمع المدني الما هي الطرق التي تعاونت بها منظمتك مع منظمات( 
 في األنشطة تعاوّنا .0
 تنفيذ مشاريع مشتركة .3
 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى .2
 التعاون في شبكة منظمات مجتمع مدني .3
 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5
 تدريب األعضاء .6
 اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ  .1
 العلميةالتشارك في المعلومات والبحوث  .8
 (التحديد الرجاء) أخرى .9

 
 

 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 للديمقراطية العربية المؤسسة × ×  ×  × × × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم × ×  ×  × × × 

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  ×   × × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد ×     ×   

 الخيرية قطر × ×  ×  ×  × 

 للسكري القطرية الجمعية × × × ×  × × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × ×      × 

 القطريين المحامين جمعية         ×

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية × ×       

 القطري األحمر الهالل × ×  ×  × × × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×     

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة × ×       

 صلتك × × × × × × × × 

 االجتماعي اإلنماء دار × ×  ×  ×  × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×    ×  × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز      × × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×  ×  ×  × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز × ×       
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 :E1السؤال 
 

E1كم مرة تواصلت فيها منظمتك مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في السنوات األخيرة؟ . 
 لم نتواصل مطلقا  أو كان التواصل نادرا   .0
 خمس سنوات على األقلمرة واحدة كل  .3
 مرة واحدة في السنة تقريبا   .2
 عدة مرات في كل سنة .3
 بشكل مستمر  .5

 
 

 المنظمة 1 2 3 4 5

 الثقافية البالغ جمعية     ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة   ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم     ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   ×  

 العائلية االستشارات مركز     ×

 الخيرية قطر     ×

 للسكري القطرية الجمعية    × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة     ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة     ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز   ×  

 القطريين المحامين جمعية     ×

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة    × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية   ×  

 القطري األحمر الهالل    × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية     ×

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة ×    

 صلتك   ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    × 

 االجتماعي اإلنماء دار     ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس     ×

 للطفولة الثقافي المركز   ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز     ×
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 :E2السؤال 
 

E2 ما هي الطرق التي تتواصل بها مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؟ . 
 عن طريق نقاشات أو استشارات غير رسمية .0
 عن طريق مشاريع أو مؤتمرات مشتركة .3
 طريق تقارير مكتوبةعن  .2
 (التحديد الرجاء) أخرى .3

 
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية   × ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×  

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    ×

 العائلية االستشارات مركز × × × 

 الخيرية قطر   × ×

 للسكري القطرية الجمعية × × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة ×  × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز  ×  

 القطريين المحامين جمعية × × × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  × × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×  

 القطري األحمر الهالل  × × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×

 صلتك   × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  × × ×

 االجتماعي اإلنماء دار ×  × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  × × 

 للطفولة الثقافي المركز  ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × × × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز × ×  ×
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  :E3السؤال 
 

E3. تحقيق  فيلحقوق اإلنسان لمساعدة منظمتك  ن تقدمه اللجنة الوطنيةأالذي يمكن  ما هو الدعم اإلضافي أو التعاون
 رسالتها؟

 

 القيام بورش عمل وحلقات نقاش مشتركة في مجال حقوق اإلنسان  الثقافية البالغ جمعية

 مشتركة  اريعالقيام بمش للديموقراطية العربية المؤسسة

 شبكة – اإلنسان وحقوق الحريات قسم
 الجزيرة

نأمل أن  .حقوق اإلنسانوتعزيز المزيد من التنسيق والتعاون في مجال حماية 
قنوات  كل يبث علىلتتبنى اللجنة برنامجا  تلفزيونيا  عن الحقوق والحريات 

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز
زيادة التعاون في إقامة األنشطة والمؤتمرات والملتقيات لصياغة السياسات التي 

 تسهم في تعزيز حقوق وحريات اإلعالم يمكن أن
 األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد

 والتنمية
 المزيد من التنسيق لدعم األهداف المشتركة

 ةيحياة األسرالزيادة عدد ورش العمل والمؤتمرات المتعلقة ب العائلية االستشارات مركز

 الخيرية قطر جمعية
والخبرات وتمويل األنشطة المتعلقة بالشؤون بناء القدرات وتبادل المعلومات 

 القانونية وصناعة السياسات

 للسكري القطرية الجمعية
نتوقع من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تصدر قوانين تدعم حقوق المصابين 

 يبمرض السكر

 بالبشر اإلتجار لمشكلةهناك حاجة لمزيد من الدعم لترسيخ فهم جيد  بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة

 حقوق المسنين مجالفي  أبحاث المسنين لرعاية القطرية المؤسسة

 دريمة() األيتام لرعاية القطرية المؤسسة
حقوق اإلنسان وإقامة ورش عمل  تخص تدريب موظفينا حول موضوعات

 مشتركة

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية
أهمية "الصورة" واالنطباعات دعم جهود نشر الوعي وتثقيف المجتمع حول 

 التوجهات الفكرية للمجتمع  تغيير التي تعكسها وقدرتها على
 االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية

 الخاصة
 لتنظيم المؤتمرات وموظفينتمويل و دعم لوجستينحتاج ل

 صلتك
 والمشاكلتحديد القواسم المشتركة بين التنمية وحقوق اإلنسان وظروف العمل 

 واألجانب ينالقطري يناألخرى التي يواجهها المواطن
 واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد

 المسحّية
للتأثير  الصلةالتعاون في مجال البحث العلمي والتواصل مع المنظمات ذات 

 على صناعة السياسات

 زيادة التواصل والتدريب  االجتماعي اإلنماء دار

 األسرة لشؤون األعلى المجلس
مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وتوسيعها في مجاالت نشر  تعاوننااستمرار 

 الوعي والتدريب والبحث العلمي

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز

. تثقيف الصم بشكل دوري حول القوانين والحقوق المتعلقة بهم في قطر
 .وتبادل الخبراتإعطاءنا الفرصة للنقاش مع اللجنة الوطنية لحقوق االنسان و

 .كما أن هناك حاجة إلى تغطية إعالمية لدور الصم وحقوقهم في المجتمع المدني
 ظلممن  يةسمع إصدار قانون خاص لحماية األشخاص الذين لديهم إعاقة

مترجمين فورين بلغة المجتمع لهم ومن الشرطة، كما أن هناك حاجة لتوفير 
 سات الحكومية وغير الحكومية حال تواصل هذه الفئة مع المؤس اإلشارة في

 تبادل التقارير والمعلومات المتعلقة بتخصص المركز االجتماعي التأهيل مركز

لحقوق االنسان  المتحدة األمم مركز
 والتوثيق للتدريب

 مشتركة مشاريعتنفيذ 
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 :F1السؤال 

 
F1 اختر اجابة واحدة فقط( المدني في قطر؟. من وجهة نظرك، ما هو التحدي األكبر الذي تواجهه منظمات المجتمع( 

 ال يوجد تحدي .1
 قلة الخبرة والتجربة .0
 قلة الوعي العام .3
 قلة التعاون بين المنظمات .2
 مقاومة التغيير .3
 قلة التعاون والدعم من الجهات الحكومية .5
 اللوائح والروتين اإلداري .6
 (التحديد الرجاء) أخرى .1

 
 المنظمة 0 1 2 3 4 5 6 7

 الثقافية البالغ جمعية  ×      

 للديمقراطية العربية المؤسسة ×       

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×      

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز        ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد  ×      

 العائلية االستشارات مركز   ×     

 الخيرية قطر    ×    

 للسكري القطرية الجمعية       × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×    

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   ×     

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز   ×     

 القطريين المحامين جمعية      ×  

 القطرية األولمبية اللجنة   ×     

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×      

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×      

 القطري األحمر الهالل  ×      

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية       × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×      

 صلتك       × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد       × 

 االجتماعي اإلنماء دار       × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×      

 للطفولة الثقافي المركز  ×      

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×      

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز    ×    

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز   ×     
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 :F2السؤال 
 

F2اختر اجابة واحدة فقط(  .  وما هو التحدي الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية؟( 

 ال يوجد تحدي .1
 قلة الخبرة والتجربة .0
 قلة الوعي العام .3
 قلة التعاون بين المنظمات .2
 مقاومة التغيير .3
 الحكوميةقلة التعاون والدعم من الجهات  .5
 اللوائح والروتين اإلداري .6
 (التحديد الرجاء) أخرى .1

 
 المنظمة 0 1 2 3 4 5 6 7

 الثقافية البالغ جمعية      ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة ×       

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×    

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز     ×   

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   ×     

 العائلية االستشارات مركز     ×   

 الخيرية قطر   ×     

 للسكري القطرية الجمعية   ×     

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة   ×     

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×      

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز  ×      

 القطريين المحامين جمعية       × 

 القطرية األولمبية اللجنة       × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة       × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية      ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية    ×    

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة       × 

 صلتك  ×      

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد      ×  

 االجتماعي اإلنماء دار    ×    

 األسرة لشؤون األعلى المجلس   ×     

 للطفولة الثقافي المركز   ×     

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   ×     

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز     ×   

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز       × 
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 :F3السؤال 
 

F3بناء على خبرتك، كيف تصف مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في قطر؟ . 

 عالي جدا   .0
 عالي إلى حد ما .3
 منخفض إلى حد ما .2
 منخفض جدا   .3

 
 المنظمة 1 2 3 4 ال أعرف

 الثقافية البالغ جمعية     ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×   

   ×  
 قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم

 الجزيرة

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    × 

 العائلية االستشارات مركز   ×  

 الخيرية قطر    × 

 للسكري القطرية الجمعية  ×   

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×   

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   ×  

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز     ×

 القطريين المحامين جمعية   ×  

 القطرية األولمبية اللجنة  ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة   ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    × 

 القطري األحمر الهالل    × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية   ×  

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×   

 صلتك   ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   ×  

 االجتماعي اإلنماء دار    × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×   

 للطفولة الثقافي المركز    × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز   ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز   ×  
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 :F4السؤال 
 

F4 بين منظمات المجتمع المدني في قطر؟ واألنشطة خبرتك، كيف تصف مستوى التداخل في البرامج. بناء على 

 عالي جدا   .0
 عالي إلى حد ما .3
 منخفض إلى حد ما  .2
 منخفض جدا   .3

 
ال 

 أعرف
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية     ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة     ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×   

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×   

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد ×    

 العائلية االستشارات مركز   ×  

 الخيرية قطر ×    

 للسكري القطرية الجمعية    × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة   ×  

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة    × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز     ×

 القطريين المحامين جمعية    × 

 القطرية األولمبية اللجنة  ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    × 

 القطري األحمر الهالل   ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية   ×  

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×   

 صلتك   ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    × 

 االجتماعي اإلنماء دار  ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×   

 للطفولة الثقافي المركز ×    

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×   

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز   ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    × 
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 :F5السؤال 

 
F5 ( يحد من 3)كثيرا ،  يحد من فاعليتها( 0)فاعلية منظمتك؟ هل  الحد من علىكل من القيود التالية  يعمل. إلى أي مدى

 ؟يحد من فاعليتها على اإلطالقال ( 3)كثيرا ،  يحد من فاعليتهاال ( 2)إلى حد ما،  فاعليتها

 

 المرافقوالمكتب، وتنظيم . حجم 0

 
 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية    ×

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    ×

 العائلية االستشارات مركز ×   

 الخيرية قطر    ×

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة   × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   

 القطرية األولمبية اللجنة ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة   × 

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية    ×

 القطري األحمر الهالل  ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية  ×  

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة   × 

 صلتك  ×  

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    ×

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    ×

 للطفولة الثقافي المركز   × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×
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 الموظفين عدد. 3
 
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة   × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد    ×

 العائلية االستشارات مركز  ×  

 الخيرية قطر    ×

 للسكري القطرية الجمعية  ×  

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   

 القطرية األولمبية اللجنة  ×  

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×   

 القطري األحمر الهالل  ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×   

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  

 صلتك    ×

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×  

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×  

 للطفولة الثقافي المركز  ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز   × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×   

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  ×  

 



  

مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     65 

 

 الموظفين وخبرات مهارات. 2
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية   × 

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز    ×

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد ×   

 العائلية االستشارات مركز   × 

 الخيرية قطر  ×  

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية    ×

 القطرية األولمبية اللجنة ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية ×   

 القطري األحمر الهالل  ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×   

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  

 صلتك   × 

 المسحّية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    ×

 االجتماعي اإلنماء دار   × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس   × 

 للطفولة الثقافي المركز ×   

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×   

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×
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 األخرى المنظمات قبل من التعاون قلة. 3
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة   × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد ×   

 العائلية االستشارات مركز   × 

 الخيرية قطر ×   

 للسكري القطرية الجمعية  ×  

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة   × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   × 

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   

 القطرية األولمبية اللجنة  ×  

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة  ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×  

 القطري األحمر الهالل   × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية  ×  

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة ×   

 صلتك    ×

 المسحيّة واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×  

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    ×

 للطفولة الثقافي المركز ×   

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×   

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز   × 
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 الحكومية الجهات قبل من التعاون قلة. 5
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية  ×  

 للديمقراطية العربية المؤسسة   × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم  ×  

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × 

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   × 

 العائلية االستشارات مركز   × 

 الخيرية قطر  ×  

 للسكري القطرية الجمعية    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×  

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   × 

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية ×   

 القطرية األولمبية اللجنة  ×  

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية   × 

 القطري األحمر الهالل  ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×   

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة   × 

 صلتك   × 

 المسحيّة واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد   × 

 االجتماعي اإلنماء دار    ×

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    ×

 للطفولة الثقافي المركز ×   

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×  

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز    ×
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 اإلداري والروتين الرسمية اللوائح. 6
 

 المنظمة 1 2 3 4

 الثقافية البالغ جمعية ×   

 للديمقراطية العربية المؤسسة   × 

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم    ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز  ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد   × 

 العائلية االستشارات مركز    ×

 الخيرية قطر  ×  

 للسكري القطرية الجمعية  ×  

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة   × 

 فنار – اإلسالمي الثقافي قطر مركز ×   

 القطريين المحامين جمعية  ×  

 القطرية األولمبية اللجنة ×   

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×   

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية   × 

 القطري األحمر الهالل  ×  

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية ×   

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة  ×  

 صلتك    ×

 المسحيّة واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد    ×

 االجتماعي اإلنماء دار   × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×  

 للطفولة الثقافي المركز   × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×  

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز   × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز ×   

 
   



  

مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     69 

 

 :F6السؤال 
 

F6اختر كل ما ينطبق( . في أي من المجاالت المحددة التالية تحتاج إلى مزيد من الدعم؟( 

 الدفاع عن الحقوق والحريات .0
 حمالت التوعية .3
 التواصل اإلعالمي                             .2
 التقارير والتوثيق .3
 الرقابة والتقييم  .5
 البحث العلمي والتحليل .6
 التواصل وتكوين العالقات .1
 تكوين التحالفات .8
 المشاركة في عملية صنع السياسات .9

 المشاركة في اآلليات اإلقليمية والدولية .01
 (التحديد الرجاء) أخرى .00

 
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 الثقافية البالغ جمعية × × × ×  × ×   × 

 للديمقراطية العربية المؤسسة  ×    ×     

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم × × × ×  × × ×  × 

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز ×      ×  ×  

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد           ×

 العائلية االستشارات مركز × × ×    × × × × 

 الخيرية قطر × × × × × × × × × × 

 للسكري القطرية الجمعية   ×     × × × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  × × ×  × × × × × 

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة  ×  × ×  ×   × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز × × × ×       

 القطريين المحامين جمعية × × × × × × × × × × ×

 القطرية األولمبية اللجنة  × × ×  × ×   × 

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة    ×  ×   ×  

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  × ×  × ×   ×  

 القطري األحمر الهالل   × ×  × ×  × × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية  × ×   ×     

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة   × × × ×  ×  × 

 صلتك  ×  ×  ×   ×  

 المسحيّة واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد × ×     × × × × 

 االجتماعي اإلنماء دار  ×  ×  × ×  × × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس   ×        

 للطفولة الثقافي المركز  × ×  ×  × × ×  

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز × × × × × × × × × × ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  × × × × × × × × × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  × × ×   × ×  × 
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 )سؤال مفتوح اإلجابة( :F7السؤال 
 

F7 رجوها: ت. صف بإيجاز نوع الدعم الذي يمكن أن يقدم لك المساعدة التي 
. التعاون مع مؤسسات ومنظمات أخرى في الدولة0  

. حمالت توعية3  

. المشاركة في أنشطة ومؤتمرات أكثر2  

. دعم وسائل اإلعالم3  

. توفير التدريب ونتائج األبحاث5  

تغيير وتحسين القوانين. دعم 6  

المادي والتقني. الدعم 1  

. ال حاجة للحصول على الدعم 8  

  
 المنظمة 1 2 3 4 5 6 7 8

 الثقافية البالغ جمعية ×       

 للديمقراطية العربية المؤسسة    ×    

 الجزيرة قناة شبكة - اإلنسان وحقوق العامة الحريات قسم     ×   

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   ×     

 والتنمية األسرية للدراسات الدولي الدوحة معهد        ×

 العائلية االستشارات مركز      ×  

 الخيرية قطر       × 

 للسكري القطرية الجمعية ×  × ×    

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة ×       

 المسنين لرعاية القطرية المؤسسة       × 

 القطريين المحامين جمعية      ×  

 القطرية األولمبية اللجنة ×       

 "دريمة" األيتام لرعاية القطرية المؤسسة ×  ×     

 الضوئي للتصوير القطرية الجمعية  ×      

 القطري األحمر الهالل ×      × 

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية       × 

 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسة ×       

 صلتك     ×   

 المسحيّة واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد  ×      

 االجتماعي اإلنماء دار     ×   

 األسرة لشؤون األعلى المجلس    ×    

 للطفولة الثقافي المركز       × 

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز      × × 

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز   ×     

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز        ×
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 :G1السؤال 

 
G1 ؟الجمهور. هل تستقبل منظمتك شكاوى من 

 نعم .0
  ال .3

 
 المنظمة نعم ال

 الثقافية البالغ جمعية  ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × 

 العائلية االستشارات مركز × 

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة × 

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز  ×

 القطريين المحامين جمعية × 

 القطري األحمر الهالل × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس  ×

 للطفولة الثقافي المركز  ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز × 

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز  ×

 
 

 :G2السؤال 

 
G2. كم مرة تستقبل منظمتك هذه الشكاوى؟ 

 مرة أو مرتين في السنة .0
 مرة أو مرتين في الشهر .3
 بشكل أسبوعي .2
 بشكل يومي .3

 
 المنظمة 1 2 3 4

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز   × 

 العائلية االستشارات مركز    ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة    ×

 القطريين المحامين جمعية ×   

 القطري األحمر الهالل ×   

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز ×   
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 :G4السؤال 
 

G4؟عينةكم حيال قوانين أو لوائح متمؤسسة حكومية أخرى ألخذ استشار . هل يسعى مجلس الشورى أو أي 

 نعم .0

  ال .3
 المنظمة نعم ال

 الثقافية البالغ جمعية  ×

 اإلعالم لحرية الدوحة مركز × 

 العائلية االستشارات مركز  ×

 بالبشر اإلتجار لمكافحة القطرية المؤسسة  ×

 فنار - اإلسالمي الثقافي قطر مركز  ×

 القطريين المحامين جمعية × 

 القطري األحمر الهالل  ×

 الخاصة االحتياجات ذوي لتأهيل القطرية الجمعية × 

 االجتماعي اإلنماء دار × 

 األسرة لشؤون األعلى المجلس × 

 للطفولة الثقافي المركز  ×

 للصم االجتماعي الثقافي القطري المركز  ×

 "العوين" االجتماعي التأهيل مركز  ×

 والتوثيق للتدريب اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مركز × 
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 الحالية والخطط المستقبلية مشاريع: أمثلة على الBالملحق 

 واإلنجازات  الحالية مشاريعال نع أمثلة: B الجزء
 

 حمالت عامةالقيام بالوعي أو  نشر(: Aالمجال )
 

إشارة عامة: تتضمن األمثلة تعزيز السالم ونبذ التطرف، المواطنة، مرض السكري، تمويل  –الوعي  نشر .0

المشاريع الصغيرة، القيادة الرشيدة، اختبار التوافق بين الزوجين قبل الزواج، خيارات العمل والمسار المهني، 

 واالنتخابات. ،احترام حقوق االنسان
المنظمات الحكومية وغير الحكومية: تتضمن األمثلة على ذلك أو  ارة المدارسالحمالت، المخيمات الشبابية وزي .3

أنا "، و"ريحال اتهب"، وحقوق المرأة، وحوادث السيارات، و"سند"، و"كفو"، و"دريمةاآلتية: "حمالت ال

باإلضافة  ".أنا أقرأ"، و"شكر وأمانة"، و"عرفان"، و"نحو جيل واعي"السكري، ومرض ، و"دلني"، و"سنافي

 إلى مخيم البواسل لألطفال المصابين بمرض السكري.     
تتضمن األمثلة على  إلذاعية، والمواقع اإللكترونية:البرامج اوالمواد التعليمية واإلعالنات والمواد الترويجية،  .2

لدراسات في المناهج المدرسية، توفير كتب دراسية حول ا -عليه السالم- ذلك إدخال تعاليم عمر بن الخطاب

الدراسات اإلسالمية في جامعة قطر، ترجمة ميثاق األمم المتحدة الخاص الشريعة و اإلسالمية بالتنسيق مع كلية

لغة اإلشارة، استضافة مجموعة من العلماء في اإلذاعة كل باستخدام األشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية بحقوق 

التغطية اإلعالمية لليوم العالمي  إدارةحرية اإلعالم، لنشر الوعي بأهمية  الكتروني خميس، تطوير موقعيوم 

 للمسنين، وإدارة برامج وأفالم وثائقية لرفع مستوى الوعي حول ثقافة حقوق اإلنسان. 
برامج توعية متخصصة وغير متخصصة، محاضرات، حلقات نقاش، دورات تدريبية، مسابقات، ومعارض في  .3

بالبشر، ولغة  اإلتجارعالم، واالضطرابات السلوكية، ومكافحة تأثير اإل المواضيع التالية: المدارس حول

، واألقليات المسلمة في العالم، التثقيف الصحي، ثقافة حقوق "الشاعر الواعد"اإلشارة، واإلعداد للزواج، و

 .ةاالجتماعي والخدمة، الصحافة، ذخاراإلاإلنسان، 
مشاريع( الصغيرة، وتنظيم حفالت األعمال )ال(، تشجيع 993طوارئ للصم ) فئة "أخرى" تتضمن توفير خدمة .5

 خيرية. عشاء

 
 (: البحث العلمي والنشرBالمجال )

 
 اآلتي؛ إشارة عامة: ويتضمن هذا األوراق العلمية والدراسات حول –إجراء البحوث والدراسات العلمية  .0

والشباب، والتنمر بين الطالب، والعمالة المنزلية، والعنف ضد المرأة المتزوجة، وقانون األسرة،  ،األيتام
قطر في  دولة ، والقانون، واالتصال، وريادة األعمال، والكوارث، ودوراالجتماعية للشركاتوالمسؤولية 

 الربيع العربي.  
والكتيبات، والتقارير، والمجالت، والمعاجم، والكتب نشر الكتب العامة والكتب الوثائقية، واألدلة اإلرشادية،  .3

 الدراسية، والنشرات، والرسائل اإلخبارية.
 .، واستطالعات الرأي، والدراسات التقييمية والطبيةالمسحّيةإجراء الدراسات  .2
 فئة "أخرى" تتضمن إجراء البحوث العلمية حول الخرائط الجيولوجية في عدد من الدول. .3

 المؤتمرات وورش العمل(: Cالمجال )
 

 .إشارة عامة –المؤتمرات وورش العمل  .0
 متعلقة بحقوق اإلنسان والثقافة والمجتمع والتنمية. قضاياالمؤتمرات وورش العمل حول  .3
 متعلقة بالبحث العلمي والعلوم والصحة. قضاياالمؤتمرات وورش العمل حول  .2
 والقانون وإدارة األعمال والسياسة.متعلقة باإلعالم  قضاياالمؤتمرات وورش العمل حول  .3
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 المباشر (: المساعدة المباشرة أو التدخلDالمجال )
 

لهم،  دياإلرشاد النفسي: استيعاب األيتام وتوفير الخدمات والدعم الماالمتعلق بوالتدخل  ةاالجتماعي الخدمة .0
 المساعدة والتأهيل المباشر لحاالت االضطراب السلوكي والتصدي لظاهرة العنف األسري.

والكوارث  ،التدخل في حاالت األزمات اإلنسانية )مثل: انتهاكات حقوق اإلنسان، مناطق الحرب، الفقر .3
 الطبيعية(. 

 .والطبي ديالدعم الما .2
 .أخرى .3

 المستقبلية لخططعن ا أمثلة: C الجزء
 

 الوعي أو الحمالت العامةنشر (: A) المجال
 

األسرة، والمرأة، واألطفال، المعاقين والمسنين، المجاالت اآلتية؛ إشارة عامة: تتضمن األمثلة  – الوعينشر  .0
 القيادة الرشيدة، والعدالة االنتقالية، والمواطنة، واالنتخابات، وقضايا حقوق اإلنسان.ووالديموقراطية، 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية: تتضمن األمثلة  وأالحمالت العامة، المخيمات الشبابية، وزيارة المدارس  .3
، جائزة "ريادة" لألعمال )المشاريع( الصغيرة، "أنا أقرأ"العمالة المنزلية،  اآلتية؛تنظيم الحمالت على ذلك 

ستمرار في تقديم االباإلضافة إلى ، مواجهة االضطرابات السلوكية، "األمل والبسمة"، "لون حياتهم"، "كفو"
 .Bفي الجزء التي ورد ذكرها سابقا الحمالت 

كتاب دراسي  طرحالمواد التعليمية، اإلعالنات والمواد الترويجية، والبرامج اإلذاعية والمواقع اإللكترونية:  .2
لغة اإلشارة، ب 3121صحفيين، ترجمة رؤية قطر حول التثقيف اإلعالمي، نشر كتيب عن السالمة العامة لل

سابقا  في الجزء  رد ذكرهاوالتي ، واالستمرار في تقديم األنشطة إلعالميللمتطوعين في المجال اتكوين شبكة 
B. 

رات التدريبية، المحاضرات، وحلقات النقاش، والدوالوعي، نشر تخصصية وغير تخصصية في مجال  برامج .3
تثقيف األسر حول قانون األسرة والحقوق الواردة فيه،  ؛تتضمن األمثلة على ذلك والمعارض:والمسابقات، 

 . Bالجزء التي سبق ذكرها  في ألنشطة االستمرار في تقديم ا، باإلضافة إلى تنظيم المسابقات والبرامج للشباب
القوانين المتعلقة بذوي اإلعاقة، وتسجيل  ونشرب أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، تتضمن فئة "أخرى" استقطا .5

مع مرضى السكري  ّعالةفي سجل خاص، تطوير عملية تواصل ف يكافة األشخاص المصابين بمرض السكر
باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع المجلس األعلى للتعليم في تعزيز أداء المعلمين في التعامل 

 ت الخاصة.مع الطالب من ذوي االحتياجا

 (: البحث العلمي والنشرBالمجال )
 

النوع ر ادوأ أبحاث حول المواضيع اآلتية؛ إشارة عامة: تتضمن األمثلة –إجراء البحوث العلمية والدراسات  .0
 ،الطفل، والشباب، والصحافة، واإلعالم، والحركات اإلسالمية، واألقلياتثقافة ، واألسرة، واالجتماعي

 بالبشر. اإلتجارو
الكتب والمعاجم، والمجالت، والتقارير، والكتيبات، واألدلة اإلرشادية، و، والكتب الوثائقية، الكتبنشر  .3

االستمرار في توفير إصدارات مجلة  على هذا الرسائل اإلخبارية: تتضمن األمثلةوالنشرات، والدراسية، 
سمعية، معجم لغة اإلشارة التعليمي الحياة، وحقوق اإلنسان، وأسس رعاية األيتام، واألطفال، وذوي اإلعاقات ال
 في المدارس التي توفر تعليم خاص لذوي اإلعاقة السمعية، والبحث العلمي.

 ؛، واستطالعات الرأي، والدراسات التقييمية والطبية: وتشمل األمثلة على ذلكالمسحّيةإجراء الدراسات  .2
متعدد في قطر، وحماية األطفال، مسح  عن الحياة في قطر، واألوضاع الراهنة لأليتام المسحّيةالدراسات 
دول عربية، الشباب في الدول العربية، تجنب مرض السكري، الطالب  6لقيادات الشبابية في السنوات ل

، ذوي االحتياجات الخاصة، االضطرابات السلوكية، أثر اإلنترنت يمرض السكراإلصابة بالمعرضين لخطر 
بالبشر، دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار، اتجاهات مواطني مجلس التعاون  اإلتجارعلى 

 ر استضافة كأس العالم في قطر.فحوى أثالخليجي نحو المجلس، و
 أخرى .3
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 (: المؤتمرات وورش العملCالمجال )
 

 إشارة عامة –المؤتمرات وورش العمل  .0
وتشمل األمثلة على  :بحقوق اإلنسان، والثقافة، والمجتمع والتنميةمتعلقة قضايا المؤتمرات وورش العمل حول  .3

مع نسائه، األقليات المسلمة، رعاية األيتام عموما  ورعاية  -صلى هللا عليه وسلم-طرق تعامل النبي  هذا؛
الدراسات ، األطفال مجهولي األبوين على وجه الخصوص، مؤتمرات وطنية لمتابعة االستراتيجيات

االستراتيجية حول األسرة والمرأة، اليوم العالمي لألسرة، الملتقى الدولي األول للصم، الشباب وسوق العمل، 
 بالبشر. اإلتجار، اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، ومكافحة عن الرأي حرية التفكير والتعبير

مرض  ؛مل األمثلة على ذلكمتعلقة بالبحث العلمي والعلوم والصحة: تشالمؤتمرات وورش العمل حول قضايا  .2
 ، تحليل البيانات، إدارة البيانات، وإدارة الكوارث.للدراسات البحثية ، اختيار العيناتيالسكر

وتتضمن األمثلة:  :متعلقة باإلعالم، والقانون، وإدارة األعمال، والسياسةالمؤتمرات وورش العمل حول قضايا  .3
قطر، الشرطة دولة بالبشر، ريادة األعمال في  اإلتجارى الصحافة واإلعالم، أثر الهجرة غير الشرعية عل

 اإلتجارورجال القانون، والموارد البشرية، مكافحة اإلفالت من العقوبة وغسيل األموال المتعلق بقضايا 
 بالبشر.

 أو التدخل المباشر المباشرة (: المساعدةDالمجال )
 

اإلرشاد النفسي: االستمرار في دعم األيتام واألطفال مجهولي األبوين، المتعلق بوالتدخل  ةاالجتماعي الخدمة .0
 المنازل.لتأهيل عامالت  "مركز بركة"تأسيس والتنمية المستمرة، وتوفير المساعدة المباشرة والتأهيل 

 ية(التدخل في حال األزمات اإلنسانية )مثل انتهاكات حقوق اإلنسان، مناطق الحروب، الفقر، والكوارث الطبيع .3
لمرضى الفشل الكلوي، وتوفير ي طبعال والطبي: تتضمن األمثلة تأسيس وحدة خيرية تقدم  ديالدعم الما .2

معدات طبية، وتوسيع مشاريع كفالة األيتام لصالح األيتام المحرومين، دعم المواطنين والوافدين في تنظيم 
، تمويل الشباب وإرشادهم، توسيع الناس في قطر من امتالك معجم لغة اإلشارة غالبيةمعارضهم، وتمكين 

نطاق مخيم البواسل ليضم أناسا  من خارج قطر، تقديم منح للتعليم العالي للمقيمين في قطر، واالستمرار في 
ي المباشر لذوي اإلعاقات فيما يتعلق بالعالج والتعليم، وزيادة الخدمات المقدمة لألسر ذات دتقديم الدعم الما

 مشاريعهم الصغيرة.الدخل المحدود فيما يخص 
 أخرى .3
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 معها : المنظمات المتعاونCالملحق 

 

 : D3السؤال 
 

D3   . عملت في السابق؟قد منظمات المجتمع المدني في قطر تعمل حاليا  أو  منظمة/ مع أي 
 

 قائمة بمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تتعاون معها المنظمات التي شملها المسح المنظمة

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الهالل األحمر القطري البالغ الثقافيةجمعية 

المؤسسة العربية 
 للديموقراطية

 بالبشر اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 

قسم الحريات وحقوق اإلنسان 
 شبكة الجزيرة –

بالبشر، الهالل األحمر  اإلتجاراللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، المؤسسة القطرية لمكافحة 
لحقوق القطري، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، مركز األمم المتحدة 

 للتدريب والتوثيق، مركز الدوحة لحرية اإلعالم، مكتب اليونسكو في الدوحةاالنسان 

 لحرية اإلعالممركز الدوحة 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، جامعة قطر، المركز الثقافي للطفولة، أكاديمية أسباير، المجلس 
األعلى للتعليم، المؤسسة القطرية لرعاية األيتام )دريمة(، مركز الجزيرة للتدريب، مركز 

ألسرة، لجنة لشؤون االجزيرة للحريات، مؤسسة قطر، معهد الدوحة لألفالم، المجلس األعلى 
 اليوم الوطني

 مركز االستشارات العائلية
مركز العوين للتأهيل االجتماعي، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، اللجنة الوطنية 

  عبدهللا للخدمات اإلنسانية )راف(لحقوق اإلنسان، مؤسسة الشيخ ثاني بن 

 جمعية قطر الخيرية
االجتماعي، المركز الثقافي للطفولة، مؤسسة الشيخ ثاني بن جمعية عيد الخيرية، دار اإلنماء 
 عبدهللا للخدمات اإلنسانية )راف(

 يلسكرلالجمعية القطرية 

سيا )روتا(، المؤسسة الخير نحو أأيادي  رأة، مؤسسةالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والم
األسرة، المؤسسة القطرية القطرية لرعاية المسنين، صندوق الزكاة، المجلس األعلى لشؤون 

لرعاية األيتام )دريمة(، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية )راف(، جمعية قطر 
 الخيرية، دار اإلنماء االجتماعي، وكافة المنظمات األخرى

المؤسسة القطرية لمكافحة 
 بالبشر اإلتجار

 لرعاية األيتام )دريمة(اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، المؤسسة القطرية 

المؤسسة القطرية لرعاية 
 المسنين

مية، المؤسسة القطرية لمكافحة اعية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالوزارة الشؤون االجتم
 ة، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانلحماية الطفل والمرأبالبشر، المؤسسة القطرية  اإلتجار

مركز قطر الثقافي اإلسالمي 
 )فنار(

 بالبشر، جمعية عيد الخيرية، مركز ضيوف قطر اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 

 الجمعية القطرية للمهندسين ين القطريين،جمعية المحام نسان،اللجنة الوطنية لحقوق اإل جمعية المحامين القطريين 

 اللجنة األولمبية القطرية
األسرة، المجلس األعلى للتعليم، كلية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، المجلس األعلى لشؤون 

لتأهيل ذوي االحتياجات يل كورنيل الطبية، المجلس األعلى للصحة، الجمعية القطرية او
 ، وغالبية منظمات المجتمع المدني التطوعي للعمل الخاصة، مركز قطر

المؤسسة القطرية لرعاية 
 األيتام )دريمة(

قطر الخيرية وكافة للتأهيل االجتماعي، مركز االستشارات العائلية، جمعية  مركز العوين
 والمرأةل طفمعنية بالالمنظمات ال

الجمعية القطرية للتصوير 
 الضوئي

جامعة قطر، مؤسسة قطر، وزارة البيئة، مطار الدوحة الدولي، مدارس البنين والبنات، الجمعية 
 الخاصة، اللجنة المنظمة لليوم الرياضي، الحرس األميريالقطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 

 الدوحة لألفالم، صلتك مؤسسة، القطري

 كافة المنظمات التي تقوم بأنشطة مشابهة في الدوحة الهالل األحمر القطري

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 
 االحتياجات الخاصة

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، وزارة الداخلية، المجلس األعلى للتعليم، مؤسسة قطر، المجلس 
األعلى للصحة، الديوان األميري، كافة منظمات العمل الخيري وكافة منظمات المجتمع المدني 

 المعاقين المعنية بوكافة المؤسسات الحكومية 
مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر 

 آل ثاني الخيرية
، جمعية قطر الخيرية، الهالل األحمر القطري، الخيرية عيدجمعية ، الخيرية رافجمعية 

 مؤسسة حمد الطبية

 صلتك
جامعة قطر  ،لريادة واالبتكار، جمعية قطر الخيريةلمركز بداية، مؤسسة قطر، مركز روضة 

 )مستقبال (
معهد البحوث االجتماعية 

 المسحّيةواالقتصادية 
 لحقوق االنساناللجنة الوطنية 

 دار اإلنماء االجتماعي
صندوق الزكاة، مركز االستشارات العائلية، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، جمعية 

 قطر الخيرية، والمنظمات األخرى ذات الصلة
المجلس األعلى لشؤون 

 األسرة
كافة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسة القطرية 

 ذوي اإلعاقاتات لخدم التي توفرلحماية الطفل والمرأة وكافة المنظمات 
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 مركز االستشارات العائلية، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة المركز الثقافي للطفولة

الثقافي  المركز القطري
 االجتماعي للصم

مركز قطر لألعمال التطوعية، معهد قطر للتنمية اإلدارية، جامعة فرجينيا كومونولث في قطر، 
(، مركز قطر لمساعدةاوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومركز مدى )مركز التكنولوجيا 

وزارة الداخلية، وكافة ، وزارة الشؤون االجتماعية، المجلس األعلى لشؤون األسرة، إبداع فتاة
 منظمات المجتمع المدني

مركز التأهيل االجتماعي 
 )العوين(

، إدارة شرطة األحداث، جامعة قطر، جامعة كالجاري )قطر(، القاصرينالهيئة العامة لشؤون 
المجلس األعلى للتعليم، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا )مؤسسة قطر(، كلية شمال األطلنطي، 

، المجلس األعلى القطريةلدراجات النارية، اللجنة األولمبية للسيارات وااالتحاد القطري 
كز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة، إدارة مراكز لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مر

الشباب )وزارة الثقافة(، ملتقى التميز للرواد في المدارس المستقلة، السفارة األمريكية، وزارة 
، إدارة مكافحة المخدرات، الشرطة المسكراتشؤون المخدرات والدائمة للجنة االداخلية: 

حية، إدارة المرور، إدارة الحماية االجتماعية المجتمعية، إدارة المؤسسات العقابية واإلصال
)وزارة الشؤون االجتماعية(، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مركز االستشارات 

ية األولية )المجلس األعلى العائلية، المؤسسة القطرية لرعاية األيتام )دريمة(، الرعاية الصح
ة األوقاف بالبشر، الهالل األحمر القطري، وزار اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة  ،(صحةلل

 دعاء العام   والشؤون اإلسالمية، اإل

لحقوق مركز األمم المتحدة 
 والتوثيق االنسان للتدريب

بالبشر، مركز الدوحة لحرية  اإلتجاراللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، المؤسسة القطرية لمكافحة 
 الجزيرة قناة اإلعالم، شبكة 

 لم يقدم معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية أسماء منظمات المجتمع المدني المحلية التي يتعاون معها. مالحظة:
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 :D6السؤال 
 

D6 . ؟ سابقفي القد عملت  حاليا  أو عمل منظمتكمنظمات المجتمع المدني اإلقليمية تظمة/مع أي من 
 
 

 المنظمة
قائمة بمنظمات المجتمع المدني اإلقليمية التي تتعاون معها المنظمات التي شملها 

 المسح

 المؤسسة العربية للديموقراطية
مركز ابن خلدون لدراسات التنمية، مركز الكواكبي لالنتقال الديموقراطي، الجمعية 

 الكويتية للشفافية
 –قسم الحريات وحقوق اإلنسان 

 شبكة الجزيرة
 العربية لحقوق اإلنسان، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، نقابة الصحفيين العرب المنظمة

 مركز الدوحة لحرية اإلعالم
عيون "الشبكة العربية للمعلومات عن حقوق اإلنسان، لجنة حماية الصحفيين، مركز 

 وكافة المنظمات األخرى المعنية باإلعالم في المنطقة "،سمير قصير
للدراسات  معهد الدوحة الدولي

 األسرية والتنمية
 الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، وعدد من منظمات األمم المتحدة

 مركز االستشارات العائلية
في سلطنة عمان، جمعية أسرتي في  والعمل االجتماعية الشؤونوزارة بتنمية األسرة  قسم

 المملكة العربية السعودية –المدينة المنورة 
 منظمة التعاون اإلسالمي، الجامعة العربية الخيريةجمعية قطر 

 يلسكرلالجمعية القطرية 
وكافة المؤسسات األخرى المعنية بمرض  يالمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكر

 العربي في الخليج يالسكر
 اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 

 بالبشر
 الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي

 منظمة المسنين في الكويت ومنظمة أخرى تمثل المسنين في اإلمارات العربية المتحدة القطرية لرعاية المسنينالمؤسسة 
 إسالمية في فرنسا والمملكة المتحدة مراكز  مركز قطر الثقافي اإلسالمي )فنار(

 جمعية المحامين القطريين 
المحامين العرب، جمعية المحامين اتحاد المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، اتحاد 

 المسلمين
المؤسسة القطرية لرعاية األيتام 

 )دريمة(
 المجلس العربي للطفولة والتنمية

 الجمعية القطرية للتصوير الضوئي
الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، الجمعية السعودية للتصوير الضوئي، الجمعية 

 للمصورين في الشارقة الكويتية للتصوير الضوئي، االتحاد العربي

 الهالل األحمر القطري
الهالل الهالل األحمر السعودي، اإلماراتي، الهالل األحمر الكويتي، الهالل األحمر 

 األحمر البحريني، الهالل األحمر األردني، الهالل األحمر اللبناني
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 

 االحتياجات الخاصة
جمعية "أطفالنا" لألطفال الصم في غزة، الجمعية البحرينية  الجمعية الخليجية للمعاقين،

 للصم، الملتقى العماني، الملتقى الموريتاني
 إلنماء المدن معهد العربيالمنظمة جلوورك و صلتك

 مجلس التعاون الخليجي: لجنة حقوق االنسان دار اإلنماء االجتماعي

 المجلس األعلى لشؤون األسرة
المكتب اإلقليمي لليونيسيف، مفوضية األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )دبي(، منظمة األسرة العربية، المجلس العربي للطفولة 

 والتنمية، منظمات الجامعة العربية والمنظمات الداخلة في شراكة مع الجامعة العربية 

القطري الثقافي االجتماعي المركز 
 للصم

نادي المعاقين في المملكة العربية السعودية، مراكز مشابهة في مدينة جدة والرياض 
، االتحاد العربي للصمواإلمارات العربية المتحدة. والدمام واألردن وتونس والجزائر 

 الجامعة العربية المفتوحة للصمو في سوريا، للصم االتحاد العربيو
 ، المكتب اإلقليمي لألمم المتحدةالعربية" نتور يممؤسسة " التأهيل االجتماعي )العوين(مركز 

حقوق االنسان مركز األمم المتحدة ل
 لتدريب والتوثيقل

اليونسكو، مكتب األمم المتحدة للجريمة، الجامعة العربية، مكتب حقوق اإلنسان في مجلس 
 التعاون الخليجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     79 

 

 :D9السؤال 
 

 D9  .؟ سابقفي ال قد عملتحاليا  أو  تعمل منظمتكمنظمات المجتمع المدني الدولية  منظمة/ مع أي 
 
 

 المنظمة
قائمة بمنظمات المجتمع المدني الدولية التي تتعاون معها المنظمات التي شملها 

 المسح

 الديموقراطيات، ملتقى نحو المستقبلعدالة، مجتمع ال سالم دون منظمة  المؤسسة العربية للديموقراطية

شبكة  –قسم الحريات وحقوق اإلنسان 
 الجزيرة

األمم المتحدة، اليونسكو، أطباء بال حدود، منظمة هيومان رايتس ووتش، منظمة 
العفو الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، لجنة حماية الصحفيين، االتحاد الدولي 

 لحقوق اإلنسانللصحفيين، المركز النرويجي 

 مركز الدوحة لحرية اإلعالم
الدولي للصحافة، االتحاد الدولي للصحفيين، الملتقى العالمي  المعهداليونسكو، 

المؤتمر للتطوير اإلعالمي، لجنة حماية الصحفيين، مراسلون بال حدود، منظمة 
 ك اإلسالمي، ومنظمة بوري ب

معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية 
 والتنمية

 منظمات األمم المتحدة، المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية باألسرة

 مركز االستشارات العائلية
األمم المتحدة والمنظمات األخرى التي تمارس أنشطة مشابهة في بلدان مثل تركيا 

 ولبنان

 جمعية قطر الخيرية
لتنسيق اليونيسيف، مكتب األمم المتحدة  األمم المتحدة، وكالة األمم المتحدة لالجئين،

غيل األمم المتحدة إلغاثة وتش، وكالة العالمياالقتصادي  المنتدىاإلنسانية، الشؤون 
 الالجئين الفلسطينيين 

 يلسكرلالجمعية القطرية 
، المؤسسة األوروبية لدراسة يلسكرل، الجمعية األمريكية يلسكرلاالتحاد الدولي 
، منظمة الصحة العالمية ياألسيوية لدراسة مرض السكر ، المؤسسةيمرض السكر
 في القاهرة

 بالبشر اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 
لحقوق مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز األمم المتحدة 

 للتدريب والتوثيق  االنسان 

 العالميةمنظمة فياب  الجمعية القطرية للتصوير الضوئي

 الهالل األحمر القطري
لشؤون لاالتحاد الدولي لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر، مكتب التنسيق 

 اإلنسانية 
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 األمم المتحدة

مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني 
 الخيرية

وكذلك الوزارات في مختلف أنشطتنا شبيهة بعدد من المنظمات التي تقوم بأنشطة 
 الدول

 صلتك
منظمة حول العالم، على سبيل المثال المؤسسة الدولية للشباب  011أكثر من 

 ومنظمات أخرى في المغرب

 دار اإلنماء االجتماعي
منظمة العمل الدولية، مفوضية األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 

التجارة والتنمية، مجلس األمم المتحدة االقتصادي مؤتمر األمم المتحدة حول 
 واالجتماعي

 المفوضية المعنية بوضع المرأة ، صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( المجلس األعلى لشؤون األسرة

 األمم المتحدة، منظمة سي إن إس إي في اسبانيا ومنظمات أخرى في جنوب افريقيا  المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم

 األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركز التأهيل االجتماعي )العوين(

لحقوق االنسان مركز األمم المتحدة 
 للتدريب والتوثيق

 الجامعية لندن وكليةالمنظمات الدولية، جامعة أكسفورد، 
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A .تخصص ومجاالت عمل المنظمة 

 
 

A1(ما ينطبق كل اختر) منظمتك؟ به تتخصص التالية المجاالت من . أي 

 الرعاية الصحية .1

 التعليم .2

 البحث العلمي .3

 الخدمات االجتماعية .4

 العمل الخيري .5

 حقوق اإلنسان واألقليات .6

 الثقافة والتنمية .7

 التطوير/التنمية واإلسكان .8

 أخرى )الرجاء التحديد(_________________________________________ .9

 ال أعرف .98

 أرفض اإلجابة .99

A2.  (ينطبقأي الخيارات التالية تصف منظمتك بشكل أفضل؟ )اختر كل ما 

 جمعية مهنية .1

 منظمة نسوية .2

 منظمة طالبية أو شبابية .3

 منظمة تقديم خدمات .4

 منظمة حقوقية .5

 منظمة دينية   .6

 فنية، أو ترفيهية ، أومنظمة ثقافية .7

 منظمة بحثية  .8

 مؤسسة تعليمية .9

 أخرى )الرجاء التحديد( _________________________________________ .11

 ال أعرف .98

 أرفض اإلجابة .99

A3 كم تقريبا  يصل عدد الموظفين الذين يعملون لدى منظمتك؟ . 

 موظفين 11أقل من  .1

 موظف 21 – 11بين  .2

 موظف 111 -21بين  .3

 موظف 111أكثر من  .4

 ال أعرف .8

 أرفض اإلجابة .9
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A4 (ينطبق. على أي فئة من الفئات التالية تتركز أنشطة منظمتك؟  )اختر كل ما 

 كل المواطنين القطريين .1

 كل المواطنين القطريين والمقيمين في قطر .2

 ذوي االحتياجات الخاصة .3

 الشباب .4

 األطفال .5

 النساء .6

 كبار السن .7

 المحتاجون .8

 العمالة المنزلية .9

 العمال .11

 أخرى )الرجاء التحديد( _________________________________________ .11

 ال أعرف .98

 أرفض اإلجابة .99

    



  

مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر                                                                                     83 

 

Bأنشطة المنظمة . 

 

 
B1هل تتوفر لدى منظمتك رسالة محددة ومكتوبة، وهل لديها خطة استراتيجية؟ . 

 

a. رسالة مكتوبة 

 نعم. 1

 . ال 2

 . ال أعرف8

 أرفض اإلجابة. 9

 

b. خطة استراتيجية 

 . نعم1

 . ال 2

 . ال أعرف8

 . أرفض اإلجابة9

 

B2 (ما ينطبق. ما أنواع األنشطة التي تقوم بها منظمتك ؟ )اختر كل 

 الناستقديم خدمات لمجموعة محددة من  .1

 التدريب/ بناء المهارات .2

 التعليم الرسمي .3

 جمع معلومات / عمل دراسات .4

 السياسات و/أو القوانينالدعوة للتغيير في  .5

 الرقابة على تطبيق السياسات .6

 أخرى )الرجاء التحديد( _________________________________________ .7

 ال أعرف .8

 أرفض اإلجابة .9

B3 في األربعة والعشرين شهرا  الماضية، ماذا كانت أهم ثالثة مشاريع أو ثالثة إنجازات رئيسية حققتها منظمتك في .

 ية؟المجاالت التال

 

A. نشر الوعي أو القيام بحمالت عامة 

 

1. 

 

 

 

2 . 

 

 

 

3. 
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B.  البحث العلمي والنشر 

 

1. 

 

 

2 . 

 

 

3. 

 

C. المؤتمرات وورش العمل 

 

1. 

 

 

2 . 

 

 

3. 

 

D. المساعدة المباشرة أو التدخل المباشر 

1. 

 

2 . 

 

3. 

 

B4(ما ينطبق)اختر كل  . كيف تصل منظمتك إلى الفئة/الفئات المستهدفة؟ 

 ملتقيات مجتمعيةمنتديات/  .1

 الدروس والخطب في المساجد .2

 مقابلة الفئة/الفئات المستهدفة في األسواق أو األماكن العامة .3

 مواقع التواصل االجتماعي  .4

 البريد االلكتروني  .5

 عن طريق األسرة، أو األصدقاء، أو أفراد المجتمع .6

 الجمعيات المهنية .7

 والتلفاز( عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية )الصحف، واإلذاعة، .8

 الكتيبات، والنشرات، والمطويات .9

 أخرى )الرجاء التحديد( _________________________________________ .11

 ال أعرف .98

 أرفض اإلجابة .99
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B5 هل تستخدم منظمتك أي من أدوات االتصال الحديثة التالية )باستثناء وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف، واالذاعة .

 (ما ينطبقوالتلفاز(  للتواصل مع الجمهور أو مع صناع القرار؟ )اختر كل 

 

 الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول .1

 مواقع اإلنترنت .2

 مواقع التواصل االجتماعي: مثل الفيسبوك، وتويتر .3

 أخرى )الرجاء التحديد( _________________________________________ .4

 ال أعرف .8

 أرفض اإلجابة .9

B6بشكل عام، كيف تُقيم نجاح منظمتك في الوصول إلى الفئة/الفئات المستهدفة؟ . 

 ناجحة جدا   .1

 ناجحة إلى حد ما .2

 ليست ناجحة إلى حد ما .3

 ليست ناجحة على اإلطالق .4

 ال أعرف .8

 أرفض اإلجابة .9

B7(ما ينطبق)اختر كل   . كيف تسعى منظمتك للتأثير على السياسات؟ 

 (B9)انتقل إلى  ال تسعى منظمتي للتأثير على السياسات .1

 عن طريق التواصل مع منظمات أخرى .1

 عن طريق تدريب المسؤولين .2

 عن طريق التعليق على أوراق السياسات .3

 تنظيم حلقات نقاش حول السياساتعن طريق  .4

 عن طريق اإلصدارات حول قضايا السياسات .5

 عن طريق تقديم الخدمات .6

 عن طريق إرسال مقاالت إلى وسائل اإلعالم .7

 عن طريق مواقع اإلنترنت .8

 عن طريق العمل في مشاريع مفوضة من قبل صنّاع السياسات .9

 ال أعرف .98

 أرفض اإلجابة .99

B8 تقف أمام جهود منظمتك للتأثير على السياسات؟ )اختر كل ما ينطبق(. ماهي العوائق الرئيسية التي 

 

 ال يوجد الوقت الكافي أو القدرة لدى موظفينا للقيام بذلك .1

 المنظمة ينقصها التمويل الكافي .2

 عدم وجود معرفة كافية بعملية صناعة السياسات .3

 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني .4

 يرون أن معلومات أو توصيات المنظمة ال ي عتمد عليهاصنّاع السياسات  .5

 أخرى )الرجاء التحديد(_______________________________________ .6

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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B9اختر كل ما ينطبق( . إذا كانت منظمتك ال تحاول التأثير على السياسات فما السبب؟( 

 مهامناالتأثير على السياسات ليس من أهدافنا أو  .1

 ال يوجد الوقت الكافي أو القدرة لدى موظفينا للقيام بذلك .2

 المنظمة ينقصها التمويل الكافي .3

 عدم وجود معرفة كافية بعملية صناعة السياسات .4

 عملية صناعة السياسات ال تسمح بتدخل المجتمع المدني .5

 صنّاع السياسات يرون أن معلومات أو توصيات المنظمة ال ي عتمد عليها .6

 )الرجاء التحديد(_______________________________________أخرى  .7

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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C .خطط العمل المستقبلية للمنظمة 

 
 

C1في المجاالت ت. هل يمكنك أن تصف أهم األنشطة المستقبلية التي خططتم لها في منظمتك للعامين القادمين، إن وجد ،

 التالية:

 

A.  بحمالت عامةنشر الوعي أو القيام 

 

1. 

 

 

 

2 . 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

B.  البحث العلمي والنشر 

 

1. 

 

 

2 . 

 

 

3. 

 

 

 

 

C. المؤتمرات وورش العمل 

 

1. 

 

 

2 . 

 

 

3. 
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D. التدخل المباشر المساعدة  المباشرة أو 

 

1. 

 

2 . 

 

3. 
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D .األخرى التعاون مع المنظمات 

 

D1 المدني األخرى في قطر؟. كم مرة تعمل فيها منظمتك أو تتواصل مع منظمات المجتمع 

 (D4ال تقوم بذلك مطلقا  )انتقل إلى  .1

 مرة كل عام .2

 كل بضعة أشهر .3

 بشكل مستمر .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

D2اختر كل ما ينطبق(  . ما هي الطرق التي تعاونتم بها مع منظمات المجتمع المدني األخرى في قطر؟( 

 في األنشطة تعاونّا .1

 تنفيذ مشروعات مشتركة .2

 في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنىالمساعدة  .3

 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني .4

 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5

 تدريب األعضاء .6

 اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ  .7

 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية .8

 _______________________________________ (الرجاء التحديدأخرى ) .9

 ال أعرف  .98

 أرفض اإلجابة .99

D3.  تعمل منظمتك حاليا  أو قد عملت في السابق؟المجتمع المدني في قطر مع أي منظمة/منظمات 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

 

D4 اإلقليمية؟ المجتمع المدني منظمات. كم مرة تعمل منظمتك مع 

 (D7ال تقوم بذلك على اإلطالق )انتقل إلى  .1

 مرة واحدة في السنة .2

 كل بضعة أشهر .3

 بشكل منتظم ومستمر .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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D5اختر كل ما ينطبق(   . ما هي الطرق التي تعاونتم بها مع منظمات إقليمية أخرى؟( 

 في األنشطة تعاونّا .1

 تنفيذ مشاريع مشتركة .2

 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى .3

 التعاون في شبكة لمنظمات المجتمع المدني .4

 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5

 تدريب األعضاء .6

 اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ  .7

 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية .8

 _______________________________________ (لتحديدالرجاء اأخرى ) .9

 ال أعرف  .98

 أرفض اإلجابة .99

D6مع أي منظمة/منظمات إقليمية تعمل منظمتك حاليا  أو قد عملت في السابق؟ . 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

D7دولية؟المجتمع المدني ال . كم مرة تعمل منظمتك مع منظمات 

 (E1ال تقوم بذلك على اإلطالق )انتقل إلى  .1

 السنة مرة واحدة في .2

 كل بضعة أشهر .3

 بشكل مستمر .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

D8. اختر كل ما ينطبق(  ما هي الطرق التي تعاونت بها منظمتك مع منظمات دولية أخرى؟( 

 في األنشطة تعاونّا .1

 تنفيذ مشاريع مشتركة .2

 المساعدة في األجهزة والمعدات والتشارك في المبنى .3

 التعاون في شبكة منظمات مجتمع مدني .4

 تقديم طلبات مشتركة للمانحين .5

 تدريب األعضاء .6

 اع السياساتجهود مشتركة للضغط على صنّ  .7

 التشارك في المعلومات والبحوث العلمية .8

 _______________________________________ (الرجاء التحديدأخرى ) .9

 ال أعرف  .98

 أرفض اإلجابة .99
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D9 عملت في السابق؟. مع أي منظمة/منظمات دولية تعمل منظمتك حاليا  أو قد 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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E .التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 
 

 

E1 الوطنية لحقوق اإلنسان في السنوات األخيرة؟. كم مرة تواصلت فيها منظمتك مع اللجنة 

 لم نتواصل مطلقا  أو كان التواصل نادرا   .1

 مرة واحدة كل خمس سنوات على األقل .2

 مرة واحدة في السنة تقريبا   .3

 عدة مرات في كل سنة .4

 بشكل مستمر  .5

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

E2 سؤال مفتوح مع إجابات مسبقة الترميز( اإلنسان؟. ما هي الطرق التي تتواصل بها مع اللجنة الوطنية لحقوق( 

 عن طريق نقاشات أو استشارات غير رسمية .1

 عن طريق مشاريع أو مؤتمرات مشتركة .2

 عن طريق تقارير مكتوبة .3

 ____________________________ أخرى )الرجاء التحديد( .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

E3 أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لمساعدة منظمتك في تحقيق . ما هو الدعم اإلضافي أو التعاون الذي يمكن

 رسالتها؟

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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Fالتحديات .  

 
 

F1واحدة فقط()اختر اجابة   . من وجهة نظرك، ما هو التحدي األكبر الذي تواجهه منظمات المجتمع المدني في قطر؟ 

 قلة الخبرة والتجربة .1

 قلة الوعي العام .2

 قلة التعاون بين المنظمات .3

 مقاومة التغيير .4

 قلة التعاون والدعم من الجهات الحكومية .5

 اللوائح والروتين اإلداري .6

 _______________________________________ (الرجاء التحديدأخرى ) .7

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

F2 اختر اجابة واحدة فقط(  الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية؟.  وما هو التحدي( 

 قلة الخبرة والتجربة .1

 قلة الوعي العام .2

 قلة التعاون بين المنظمات .3

 مقاومة التغيير .4

 قلة التعاون والدعم من الجهات الحكومية .5

 اللوائح والروتين اإلداري .6

 _______________________________________ (الرجاء التحديدأخرى ) .7

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

F3بناء على خبرتك، كيف تصف مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في قطر؟ . 

 عالي جدا   .1

 عالي إلى حد ما .2

 منخفض إلى حد ما .3

 منخفض جدا   .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

F4 بين منظمات المجتمع المدني في قطر؟ واألنشطة في البرامج. بناء على خبرتك، كيف تصف مستوى التداخل 

 عالي جدا   .1

 عالي إلى حد ما .2

 منخفض إلى حد ما  .3

 منخفض جدا   .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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F5 يحد من فاعليتهاكثيرا ،  يحد من فاعليتهافاعلية منظمتك؟ هل  الحد من علىكل من القيود التالية  يعمل. إلى أي مدى 

 ؟يحد من فاعليتها على اإلطالقكثيرا ، ال  يحد من فاعليتهاإلى حد ما، ال 

. يحد من 1 

 كثيرا   فاعليتها

حد ي. 2

من 

 فاعليتها

إلى حد 

 ما

. ال يحد 3

من 

فاعليتها 

 كثيرا  

يحد  ال.4

من 

فاعليتها 

على 

  اإلطالق

. ال 8

 أعرف

9 .

أرفض 

 اإلجابة

وتنظيم . حجم 1

 المرافقوالمكتب، 

      

       . عدد الموظفين2

. مهارات وخبرات 3

 الموظفين

      

. قلة التعاون من قبل 4

 المنظمات األخرى

      

. قلة التعاون من قبل 5

 الجهات الحكومية

      

. اللوائح الرسمية 6

 والروتين اإلداري

      

 

F6اختر كل ما ينطبق( . في أي من المجاالت المحددة التالية تحتاج إلى مزيد من الدعم؟( 

 الدفاع عن الحقوق والحريات .1

 حمالت التوعية .2

 التواصل اإلعالمي                             .3

 التقارير والتوثيق .4

 الرقابة والتقييم  .5

 البحث العلمي والتحليل .6

 التواصل وتكوين العالقات .7

 تكوين التحالفات .8

 المشاركة في عملية صنع السياسات .9

 المشاركة في اآلليات اإلقليمية والدولية .11

 _______________________________________ (الرجاء التحديدرى )أخ .11

 ال أعرف  .98

 أرفض اإلجابة .99

F7 رجوها: ت. صف بإيجاز نوع الدعم الذي يمكن أن يقدم لك المساعدة التي 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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Gالحقوقية بالمنظمات خاص . قسم 

 
 

G1 ؟الجمهور. هل تستقبل منظمتك شكاوى من 

 نعم .1

 (G4)انتقل إلى  ال .2

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

G2. كم مرة تستقبل منظمتك هذه الشكاوى؟ 

 

 مرة أو مرتين في السنة .1

 مرة أو مرتين في الشهر .2

 بشكل أسبوعي .3

 بشكل يومي .4

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

G3ما نوع الشكاوى التي تستقبلها منظمتك؟ . 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

G4؟عينة. هل يسعى مجلس الشورى أو أي مؤسسة حكومية أخرى ألخذ استشاراتكم حيال قوانين أو لوائح م 

 نعم .1

 (H1)انتقل إلى  ال .2

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

G5 أنواع االستشارة التي تقدمونها؟. ماهي 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9
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Hالمستجيب عن . معلومات 
 
 

 

H1 الحالي في المنظمة؟ منصبك. ما هو 

 

________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

 

H2المنظمة؟ هذه . منذ متى وأنت تعمل في 

 

________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

 

H3 . يتك؟جنسما هي 

 

________________________________________________ 

 ال أعرف  .8

 أرفض اإلجابة .9

 

H4 .)جنس المستجيب )ال تسأل عن ذلك 

 

 ذكر .1

 أنثى .2
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