
                                    
 
 
 

 2016 للعامتقرير مجلس ادارة المنظمة الشركسية للعودة 
 
 

 مقدمة :
 

ذلك من  على تحقيق اهدافها اآلنية التي وضعتها في خطتها السنوية لهذا العام و 2016المنظمة  الشركسية للعودة خالل العام عملت 

  :الرئيسين للعام المنصرمخالل العمل على تحقيق الهدفين 
 

 جدد بأعضاءرفد المنظمة  العمل على -1
 االستمرار بالعمل على دعم المشاريع الصغيرة الذي اطلقته المنظمة في العام السابق. -2
 

 .كما قامت المنظمة بتفعيل بعض النشاطات اإلعالمية

 
 

 إنجازات المنظمة:
 

قامت المنظمة بإنتاج فيديو توضحي بأهداف المنظمة وإنجازاتها كما و العمل على توسيع القاعدة التنظيمية والشعبية للمنظمة ضمن إطار 
 . األعضاءوذلك لزيادة  أنتجت بعض المنشورات الورقية التي تعرف بالمنظمة بعدة لغات

 
  كما قامت المنظمة بالمشاركة بالفعاليات الشركسية المدرجة أدناه:

 
 . 2016\3\25    لمانيا بتاريخا –شاركت المنظمة في اإلجتماع السنوي لشراكسة ألمانيا ودول الجوار والذي أقيم في ميونيخ  -1
 2016\9\17يغة مافه والذي يقام كل عام في نيوجيرسي باميريكا    دشاركت المنظمة في فعالية األ -2
عن المنظمة في تركيا و تم اللقاء مع مجموعة من الشراكسة من تركيا في استانبول  شاركت المنظمة أيضاً في لقاٍء أُعد للتعريف -3

 2016\10\7   بتاريخ 
 وأخيراً شاركت المنظمة في لقا ٍء مع الجالية الشركسية في األردن عبر تنظيم أمسية تعريفية عن المنظمة في نادي الجيل بعمان-4 

 .كما وتخلل اللقاء عدد من اللقاءات مع عدد من التشكالت النشطة في األردن. من خالل هذا النشاط في 2\10\13بتاريخ 
 (من األعضاء الجدد األمر الذي يفسح المجال إلحداث فرع للمنظمة فيها . وخالل هذه الزيارة، 29ى المنظمة ( األردن انضم إل

 إلتقت المنظمة مع جمعية أصدقاء شراكسة القفقاس األردنية والتي تبرعت بمبلغ خمسة أآلف دوالر أميركي مما ساهم في دعم
   الصغيرة عدد أكبر من المشاريع تحت برنامج دعم المشاريع

يات المتحدة االمريكية. فريق العمل كما وتسعى المنظمة وبمساعدة فريق من أعضاءها في نيوجرسي  إلى إحداث فرع للمنظمة في الوال
ت المتحدة وكلنا أمل بأن يتحقق هذا الهدف في العام الحالي.  كما نتأمل أن يايقوم حالياَ بالستشارات القانونية للبدء بإحداث فرع في الوال

 يرى هذا العام إحداث فروعٍ أخرى.
 

رار في الترويج لبرنامجها )برنامج دعم المشاريع الصغيرة( والذي أطلقته مدية للمنظمة قامت المنظمة باإلستضمن إطار األعمال اإلقتصا
 ودعمت من خالله عدة مشاريع جديدة.  2015في عام 

, إستطاعت المنظمة من خالل دعم آعضائها و المؤمنين بأهدافها من أن 2015إضافة للمشاريع الثالثة التي دعمتها المنظمة في عام 

دراسة المشاريع المقدمة وإختيار سبعة مشاريع لمنحها قروضاً بدون فوائد للبدء  وذلك بعد 2016العام ي تدعم سبعة مشاريع جديدة ف

ة في دعم اإلستقرار المادي للعائدين وتهيئة األمور لتحسين أمورهم اإلقتصادية من جهة والمساهمة في مبمشاريعها ضمن رؤية المنظ
 دعم االقتصاد العام للوطن األم.

 
 هي: 2016التي تم دعمها لعام المشاريع 

 مشروع ورشة خياطة عامة في نالتشك -1
 مشروع ورشة خياطة متخصصة باللباس الشركسي في نالتشك -2
 مشروع مطعم للمأكوالت الشرقية في نالتشك - 3
 في نالتشك مشروع بيت بالستيكي إلستنبات الخضار -4
 مشروع بيت بالستيكي إلستنبات الخضار في نالتشك -5



 مشروع تربية أبقار حلوبة في مايكوب -6
 مشروع بيت بالستيكي الستنبات الخضار في مايكوب. - 7
 
 دوالر امريكي . 20318قيمة القروض التي منحت إلى األن  تبلغ
 

 ( بتسديد قروضهم مما2015قين )من العام ابهذا وقد بدء المقترضون الس
 سيساهم في تمويل قروض جديدة في المستقبل.  

 
 إضافة إلى ما ورد ذكره من دعم للمشاريع الصغيرة قامت المنظمة بالمبادرات التالية:

 
 . دفعت المنظمة قيمة تذكرتي سفر للعودة الى جمهورية األديغي لشخصين.1
 ط شهرية.. قدمت المنظمة قرضاً ألحد العائدين من أجل تغطية قيمة تذكرة العودة إلى القفقاس على أن يتم سدادها الحقاً بأقسا2
 أيتام مع والدتهم والمقيمين في تركيا.  3. تستمر المنظمة بتغطية نفقات 3
. قامت المنظمة بإجراء اتصاالت مع ناشطين شراكسة في تركيا بهدف تأمين عمل للقادرين من المتواجدين في مخيم نيزيب وقد جرى 4

 يم المساعدة.تقدبتقديم بيانات تفصيلية عنهم لتلك الجهات والتي وعدت بدورها 
 
 

تجاوزت المنظمة سنتها الثانية رسمياً و إستطاعت خاللها الوقوف على قدميها و إستطاعت أن تزيد من قاعدتها التنظمية والشعبية 
وجود منظمة شركسية وبرهنت على أنها قادرة من خالل رؤيتها ودعم أعضائها على تقديم العون للمجتمع الشركسي.  كما وبرهنت أن 

 الشركسي هو ضرورة ملحة. األمر تُعنى ب
إن من أحد أهم األسباب التي تعيق تقدم المنظمة هو قلة الوعي بضرورة العمل الجماعي وغياب التواصل باللغة الشركسية نظراً لتواجد 

 الشعب الشركسي في دول مختلفة يغلب فيها إستعمال لغة الدولة الحاضنة على اللغة الشركسية.

 
لتذليل الصعوبات التي واجهت المنظمة في عملها اإلعالمي قامت المنظمة بتحديث صفحتها على الشبكة العنكبوتية من خالل اإلستثمار 

بإنشاء موقع جديد لتسهيل ألية العمل اإلعالمي والتواصل واإلنتساب، كما تم  تحضير مطبوعات بالتعاون مع فريق من متطوعين 
ت مختلفة و كما تم إعداد  فيديو  يوضح  خطوات اإلنتساب للمنظمة من خالل موقعها الرسمي باللغة العربية.  إعالميين ومترجمين للغا

 .ومتفرغ  عضاء متطوعين للعمل ريثما تتوفر لنا االمكانيات االقتصادية لتعيين كادر محترفاولكن مازلنا بحاجة إلى خبرات و 

 
 

 : 2017ام الخطه المقترحة لمجلس االدارة الجديدة لع
 

إلى المنظمة خمسةَ عشر طلباً لقروٍض من أجل تمويل مشاريع جديدة في القفقاس و هذا يضع  وصل خالل أول شهرين من العام الحالي
لعمل على رفع السوية الحرفية للمنظمة والتمكن من لحمالً ثقيالً على كاهل المنظمة إليجاد مصادر لتمويل هذه المشاريع و كذلك 

 في القيام باألعمال الخيرية واإلعالمية التي تندرج تحت أهداف المنظمة نقترح على مجلس اإلدارة القادم القيام بالتالي:اإلستمرار 
 
 . 2017. المشاركة في الفعاليات التى ستقام في المانيا بمدينة كولن في إبريل 1
 . المشاركة في الفعاليات التي ستقام في صيف هذا العام بنيوجرسي.2
. العمل على إقامة لقاء في استانبول بالتسيق مع الجمعيات الشركسية في تركيا للتعريف عن المنظمة والعمل على زيادة األعضاء من 3

 تركيا.
اإلداري ومن الضرورة بمكان أن . العمل على تأمين مصادر تمويل  خاصة بالمنظمة إلستدامة التمويل الذاتي ولتحسين عمل الفريق 4

الكافي لتفريغ موظف يتابع األعمال اإلدارية حيث أن العمل التطوعي ال يفي بمتطلبات العمل بمتابعة الشؤون  التمويلمَن المنظمة ؤتُ 
اإلدارية للمنظمة بحرفية. كما أنه من المهم بمكان البدء بالتواصل مع  منظمات دولية و مدنية تهتم بشؤن التنمية المجتمعية وكذلك 

 لالستفادة من دعمهم ومساعدة الالجئيين الشراكس من سوريا في كل من األردن وتركيا. بشؤون الالجئين
 العمل على فتح الفروع في نيوجرسي وعمان و دراسة إمكانية فتح فرع في تركيا. .5
قنوات شرعية لتسهيل عمل التخطيط لزيارة إلى نالتشك و مايكوب لاللتقاء بالمنظمات المدنية والحكومية للتعريف عن المنظمة و فتح  .6

 المنظمة في الوطن األم. 
 . اإلهتمام بالمجال اإلعالمي للمنظمة وتأمين كادر متخصص بالشؤون اإلعالمية.7
. مطالبة الجهات الحكومية الروسية  تسهيل عودة من يريد و معاملة  شراكسة الشتات مثل بقية المواطنين الروس الذين يعيشون خارج 8

 .اإلتحاد الروسي
 


