
لنعمل معا من أجل
عالم أفضل



مت تأسيس سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( سنة 1991 و هي منظمة غير حكومية للتضامن الدولي، ذات توجه اجتماعي و 
إنساني، تعمل في مجاالت العمل اإلنساني و التنموي في فرنسا و في العالم.

 اإلغاثة
األكثر  لألشخاص  األساسية  احلاجيات  تلبية 

عرضة للضرر.

التوعية 
باالستكمال  فرنس  إسالميك  سكور  تطور 
توعية  إمكانيات  املساعدة،  في  لنشاطاتها 

لتأثير على سياسة أشغالها األساس

التنمية و التطوير
االستقالل  لتحقيق  املنكوبة  األسر  دعم 

الذاتس في موارد عيشها.

الرؤية   
تتمثل في خلق عالم سمح كرمي تتم فيه تلبية احلاجيات األساسية للمحتاجني.   

الرسالة    
تكرس سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( جهودها للتخفيف من معاناة املعوزين في فرنسا و باقي      
أنحاء املعمور. تتدخل سكور إسالميك فرنس من خالل برامجها اإلنسانية و التنموية حيثما استعدت الضرورة      

امللحة لذلك.    

القيم     
تستقي و تستوحي سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( قيم التضامن و احترام الكرامة       

اإلنسانية من مبادئ اإلسالم احلنيف، إذ تشكل هذه القيم شغلها الشاغل و روح تطلعاتها. و هي       
تنادي و تدعو من خالل التزامها بقيمها و رسالتها. إلى خلق تضامن إنساني يتجاوز احلدود و يسمو       

فوق االختالفات بكل أنواعها.     

املبادئ      
احلياد، االستقاللية، اإلنصاف، االحترام، املسؤولية، حتدي املخاطر.      

تعد هذه املبادئ جزءا ال يتجزأ من العمل اإلنساني، و قد سهرت سكور إسالميك فرنس        
)اإلعانة اإلسالمية فرنسا( منذ تأسيسها على مراعاتها و التزامها حيث يضمن كل مبدأ        

منها تقدمي العون بعدل و إنصاف للمحتاجني و املنكوبني و يراعي التنوع كيفما كان، عرقيا،        
دينيا أو اجتماعيا.      

الشفافية املالية
يتم اعتماد ومصادقة على حسابات املنظمة منذ سنوات عديدة من قبل مدقق قانوني خارجي للحسابات، ويتم نشرها على 

www.secours-islamique.org :املوقع
باإلضافة إلى ذلك سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( معتمدة من قبل

Comité de la Charte du don en confiance )جلنة ميثاق التبرع بثقة(، مؤسسة معتمدة وموثوقة جلمعيات التبرع.



املجاالت االجتماعية
تقوم سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( بتطوير مشاريع تضامنية تهدف إلى التخفيف من معاناة املعوزين املتضررين: األسر 
احملتاجة، األشخاص بدون مأوى، العاطلني عن العمل، املسنني، الشباب املنفصلني عن املجتمع، األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، النساء 

املنفردات ولديهم أطفال واملساجني.
مكافحة التهميش

األنشطة املوسمية

مكافحة الهشاشة

فرق اإلغاثة املتنقلة
اإلجتماعية معهم          العالقات  بدون مأوى، تعمل على حفاظ  للقاء األشخاص  املتنقلة تذهب  اإلغاثة  فرق 

و ترشدهم إلى املنظمات املختصة.

الطوارئ اإلجتماعية    
تتمثل سياسة إيواء األشخاص الذين يعيشون وضعية صعبة، في توفير مراكز إيواء نهارية، بنايات إيوائية 
للطوارئ و مساكن مؤقتة.  األشخاص املعنية يتم متابعتهم إجتماعيًا من قبل مرشدين لدمجهم في املجتمع.

البقاالت التضامنية   
إلى ذلك دعم  وباإلضافة  احملتاجة  لألسر  املعيشية  احلاجيات  تلبي  متنوعة  بضائع  التضامنية  البقاالت  توفر 

إجتماعي و تربوي. املبلغ املدخر يسمح بتمويل مشروع خاص أو حل مشاكل مادية و اجتماعية.

مركز ايواء 
مساكن  فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  توفر  اإلجتماعيني،  املؤجرين  مع  بالشراكة 

لألشخاص املنفردة في انتظار احلصول على مأوى قار.

اخلطة الشتوية 
كل عام بالتعاون مع احلكومة الفرنسية ظمن إطار اخلطة الشتوية، سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية 

فرنسا( تعزز نضالها في سبيل مقاومة حالة اإلقصاء. 

املساعدة الغذائية 
تقدم سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( مساعدة غذائية لألشخاص احملتاجة واملنفصلني 
عبر  يعيشونها  التي  اإلقصاء  مقاومة حالة  في سبيل  تعمل جاهداً  املجتمع )املساجني،املهاجرين...(  عن 
توزيع وجبات طعام وطرود غذائية: مطعم تضامني في شهر رمضان وطرود أضحية ملناسبة عيد األضحى 

الخ.



البرامج حول العالم
سياق التدخل

مجاالت اخلبرة

الطوارئ و إعادة التأهيل
متد سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( العون و املساعدة إلى األشخاص و اجلماعات األكثر عرضة للضرر، حتى في 
أقصى الظروف. تقوم سكور إسالميك فرنس من خالل العمل عن كثب مع شراكائها بتعبئة الوسائل املادية و البشرية بهدف تقدمي 
مساعدة آنية إلى ضحايا احلروب و الكوارث الطبيعية: مساعدات غذائية، ماء صالح للشرب، دعم نفسي، تشييد بنى حتتية، تندرج 

هذه األنشطة في رؤية أولية متهد اإلنتقال إلى مرحلة إعادة اإلعمار و إعادة التأهيل، التي تعتبر اللبنة األساسية ألي عمل تنموي.

ما بعد الطوارئ والتنمية 
الطوارئ                       حاالت  بعد  ما  برامج  بصياغة  للعمليات،  دائم  اقتراب  عبر  فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  تقوم 
و تنمية متكن السكان احملليني من حتقيق استقاللية مالية. و يدعم اندماج هؤالء املستفيدين تطور املجتمع املدني عبر أنشطتنا: املاء                

و الصرف الصحي، األنشطة املدرة للدخل، التربية و التوعية. 

املاء، خدمات الصرف الصحي و النظافة 
 يعتبر احلصول على املاء الصالح للشرب و خدمات الصرف الصحي و النظافة حقا أساسيا 
فرنسا( في مجالت متوين  فرنس )اإلعانة اإلسالمية  إنسان. تكافح سكور إسالميك  املاء، خدمات الصرف، توعية النظافة األساسية و تأييد حق ولوج إلى املاء.    لكل 

األمن الغذائي
برامجنا املوسمية و مشاريعنا الطويلة املدى ملكافحة اجلوع: توزيع طرود الغذاء و األضحية 
توزيع املاشية الخ. خالل شهر رمضان و عيد األضحى، األعمال الفالحية، تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية، 

الطفولة 
تشكل حماية األطفال املتضررين محورا أساسيا في العديد من برامجنا: التغذية، الوصول 
إلى العالجات الطبية، التعليم و كذلك اإلستفادة من الدعم السيكولوجي و اإلجتماعي. 
التربية  اليتامى في قلب برامجنا: بفضل  توضع هذه األهمية في عدة بلدان كفالة األطفال 

وإحاطة األطفال في مأمن من تعرض االستعالل.
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فرنسا
هايتي
األردن
كينيا

اللبنان
ليبيا

مدغشقر

أفغانستان
ألبانيا
اجلزائر

البلقان
بنغالديش

البوسنة والهرسك
الكاميرون

باملوازاة مع أنشطتها اإلنسانية  و اخليرية، تقوم سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( بتطوير قدرات تدافعية تقصد منها إعطاء معنى 
و قوة إيجابية أكثر ألنشطتها اإلنسانية في امليدان اإلغاثي كما تهدف بذلك إلى التأمني اإليجابي لدى أصحاب القرار من مسؤولني سياسيني و 
مسؤولي املنظمات الدولية في ميادين حماية املدنيني، القانون اإلنساني الدولي، ولوج األكثر هشاشة للماء الصالح للشرب، الصرف الصحي و 

األمن الغذائي، حماية األطفال و الطوارئ اإلجتماعية و اخليرية في فرنسا.

التوعية

بلدان التدخل و املهمات

تدخالت أخرىاملهمات احمللية

الشركاء
سكور إسالميك فرنس هي عضو في الهيئات التالية

Coordination Sud
www.coordinationsud.org

)CRID( مركز البحوث واملعلومات من أجل التنمية
www.crid.asso.fr

)PFE( الشراكة الفرنسية من أجل املاء
www.partenariat-français-eau.fr

Voice
www.ngovoice.org
France Générosités

www.francegenerosites.org
Coalition Eau

www.coalition-eau.org
)GAIC(مجموعة الصداقة اإلسالمية املسيحية 

www.legaic.org

الشراكات املؤسسية
مركز األزمات - )CDC( الطوارئ اإلنسانية

)Unicef( منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)UNHCR(  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

)AFD(  الوكالة الفرنسية للتنمية
)MAEE( وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية، فرنس ا

)ECHO(  مكتب املساعدات اإلنسانية في املفوضية األوروبية
  EuropeAid - تطوير وتنسيق

DDCS 91 - املكتب اإلداري للتماسك اإلجتماعي و حماية السكان
l’île de France املجلس اإلقليمي ل

la Réunion املجلس اإلقليمي ل
DRIHL 93 - املكتب اإلقليمي و اإلداري لإلسكان

 مالي
باكستان
السنغال

سوريا
تشاد

األراضي الفلسطينيىة احملتلة 

جزر القمر
دجيبوتي

مصر
أثيوبيا
الهند

أندونيسيا
العراق

إيران
قيرغيزستان

كوسوفو
املغرب

موريتانيا
موزمبيق

نيبال

النيجر
الفلبني

الصومال
الشيشان

تونس



10, rue Galvani 91300 Massy - France
Tel. : +33 (0) 1 60 14 14 99
Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13

Mail : info@secours-islamique.org

www.secours-islamique.org


