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إلىأد ت،العربيوطننابلدانمعظمفيالكورونافيروسوباءتفشيأحدثهاالتيالحاليةالصحيةاألزمةإنّ 

كبيرةبةنسوإحالةعليه،والسيطرةانتشارهلمجابهةالعامالصحيالحجربفرضالعربيةالدولمعظمتوج ه

يعملونالذينأولئكخاصةالرسميةالغيرالقطاعاتمنكثيرفيالتقنيةأوالقسريةالبطالةعلىالعمالمن

ةبالقطاعات صحابأأو(المالرأسدورةباستمراريةمداخيلهمترتبط)الصغرىالمشاريعأصحابأوالخاص 

حسبكلّ -المدنيينالنشطاءوبعضالعربيةالدولبعضقامتمجتمعاتهاولحمايةاليومي،األجر

مانضفيتساهمأنشأنهامنوالتيواالجتماعيةاالقتصاديةالمبادراتمنالعديدبإطالق-إمكانياته

هذهىتبقلكنوالمساعدة،التدخلتستوجبالتياالجتماعيةالحاالتألغلبوالمعيشياليوميالقوت

ذينالاألعمالألصحابتغطيةشبكةغيابظلّ فيالحاالت،جلّ لمساعدةكافيةغيروالمبادراتاإلجراءات

.الجائحةهذهخضمفيالفقيرةاالجتماعيةوالحاالتلإلفالس،يتعرضونقد
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قامتالتياتوالمبادرالمجهوداتتعزيزإلى(االلكسو)والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةمنسعًيا

ةمن"المبادرةهذهإطالقتمّ العربية،المجتمعاتمؤسساتلدوروتفعياًلّالعربيبالوطندولنابها األلكسوص 

بجميعاناتوإعتبر عاتلجمععربيةدولةبكلّ ومؤسساتهالمدنيالمجتمعربطبهدف"المجتمعيللتضامن

داعياتهتوتفشيالفقرلمجابهةوالمساعدة،التدخ لتستوجبالتيوالمعوزةاالجتماعيةللحاالتأنواعها

ةخاللمنوذلكاليوم،نعيشهاالتيالصح يةاألزمةهذهظلّ فيالعربيةبدولنااالجتماعية عاليةرقميةمنص 

بينهممافيوالتكافلالتضامنالعربيبوطنناومؤسساتهمالمدنيةللمجتمعاتتخولوالحمايةالجودة

.واألزماتالكوارثلمجابهة
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ةّاأللكسوّللتضامنّالمجتمعي▪ ابطّمنص  ةّرقمي ةّمتاحةّعلىّالر  https://solidarity.alecso.org: هيّمنص 

تتمي زّبجودةّعاليةّوّإجراءاتّحمايةّمتطو رةّللحفاظّعلىّالمعطياتّالشخصي ة▪

المجتمعّمنّمنتفعينّوّمتبر عينفئاتبكاف ةالمدنيالمجتمعتربط▪

ةّمنّغيرّالحاجةّإلىّالت نقل▪ نّالمواطنّمنّتقديمّطلبهّعبرّالمنص  تمك 

ر▪ للمجتمعّالمدنيّإلدارةّالت بر عاتّمنّتجميعّوّتوزيعتفاعليفضاءتوف 

ةإدارة▪ قائمةّالمنتفعينّوّتحيينهاّبطلباتّالمساعدةّالمرسلةّعبرّالمنص 

نالمنتفعيوالتبر عاتتوزيعقوائمطباعةواستخراج▪
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تعزيزّالت عاونّبينّمختلفّفئاتّالمجتمعّ▪

ّهذهّاألزمة▪ تفعيلّدورّالمجتمعّالمدنيّفيّتحقيقّاالستقرارّالمجتمعيّفيّظل 

ح ي▪ ّالحجرّالص  تيسيرّالت واصلّبينّالجمعياتّوّالمتبر عينّوّالمنتفعينّفيّظل 

ساتّالمجتمعّالمدنيّوتعزيزّالت عاونّوّالت واصلّفيماّبينهاالت عريف▪ بمؤس 

ّشفافي ةّوّبطريقةّأكثرّنجاعة▪ إدارةّالت بر عاتّبكل 

حمايةّهوي ةّالمنتفعينّوّالمتبر عين▪
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جمعّوّتوزيعّالتبر عاتّبطريقة

أكثرّشفاقية

جمعّوّتوزيعّالتبر عاتّبطريقة

أنجع

جمعّوّتوزيعّالتبر عاتّبطريقة

أسرع
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لتيّيريدّبياناتهّالشخصي ةّوّيختارّالجمعي ةّأوّالجمعي اتّابإدخالالمساعدةيقومّطالب▪

أنّيتواصلّمعهاّكماّيحد دّنوعي ةّالمساعداتّالتيّيحتاجها

إال ّللجمعي اتّالتيّاختارهاّطالبّالمساعدةمتاحةتكونلنالبياناتهذه▪

لحمايتهاّمنّسوءّاالستغاللجميعّالبياناتّالتيّتمّإدخالهاّمحميةّبعدةّإجراءاتّأمنية▪

9

’  ةاطلبّمساعد‘بالضغطّعلىّزر ّ▪

تظهرّاستمارةّإلدخالّبياناتّ

طالبّالمساعدة



تيّيريدّأنّيقومّالمتبر عّبإدخالّبياناتهّالشخصي ةّوّيختارّالجمعي ةّأوّالجمعي اتّال▪

كماّ( يةماليةّأوّعين)يتواصلّمعهاّكماّيحد دّنوعي ةّالت بر عاتّالتيّيود ّتقديمهاّ

يمكنهّالت طو عّإلعانةّالجمعي اتّفيّتوزيعّالت بر عاتّ

إال ّللجمعي اتّالتيّاختارهاّالمتبر عمتاحةتكونلنالبياناتهذه▪
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’  دةاقترحّمساع‘بالضغطّعلىّزر ّ▪

تظهرّاستمارةّإلدخالّبياناتّ

المتبر عّوّنوعي ةّالتبر ع
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ةّيجبّعلىّأحدّمسي ريّالجمعيةّتعميرّالبيانا▪ تّوّرفعّلالنخراطّفيّالمنص 

خةّمنّنسخةّمنّإعالنّتكوينّالجمعيةّبصورةّقانونيةّباإلضافةّإلىّنس

رعي ةّالقانوني ةّللجمعي ة قائمةّمسي ريّالجمعيةّوذلكّإلثباتّالش 

يدهّبرعلىرسالةالمنخرطيتلق ىاالستمارة،تعميرمناالنتهاءبعد▪

االلكترونيّلتفعيلّالحساب

البياناتّةصحّ فيالتثب تحت ىّيتمّ حسابهإلىالد خولللمستعمليمكنال▪

اتّالتيّقد مهاّمنِّقَبلّ ّتعيينه’ المديرّالوطني‘وّالملف  وّتكليفهّالذيّيتم 

ّبلد علىّنطاقّكل 
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اراّعبرّإشعالجمعي ةمسي ريتلق ىالحساب،علىالمصادقةبعد▪

ة بحّكماّتص, بريدهّااللكترونيّللد خولّوّالستغاللّالمنص 

هافيّقائمةّالجمعي اتّالتيّيمكنّالت واصلّمعالجمعي ةّمتاحة

ئيسيةمنّخاللّالواجهة▪ عملّالت حكم،ّيمكنّللمستللوحةالر 

العّعلىّبعضّاالحصائي اتّمثلّعددّالجمعي اتّالمصاد قّاالط 

ةّوّعددّالت بر عاتّوّعددّالمنتفعينّوغير هاعليهاّفيّالمنص 

العيمكنكما▪ جمعي ةالإلىالمرسلةالمساعدةطلباتعلىاالط 

عالت برّ طلباتوللتوزيعالتطو عطلباتو
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العّع▪ :لىّمنّخاللّالقائمةّالجانبيةّيمكنّللمستعملّاالط 

عيةّوهيّقائمةّالتبر عاتّالموجودةّفيّحسابّالجم: مخزونّالتبر عاتّ▪

نةّ( إنّكانتّمالي ة) (إنّكانتّعينية)أوّالمخز 

لةقائمةوهي:التبر عاتتوزيع▪ زيعهاتوتمّ التيالتبر عاتفيمفص 

ليةالقائمةتشملوهي:المنتفعينقائمة▪ جمعي ةّالبحوزةالتياألو 

ة وقائمةّطالبيّالمساعدةّعبرّالمنص 

لتّعليهاّوهيّقائمةّالمتبر عينّوّنوعي ةّالتبر عاتّالتيّتحصّ : التبر عاتّ▪

ة الجمعي ةّعبرّالمنص 

قائمةّالمتطو عينّللت وزيعّلفائدةّهذهّالجمعية▪

ةّمعّإمكانيةّالتواصلّمعها▪ قائمةّالجمعي اتّبالمنص 
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اّهعلىّمسي رّالجمعي ة▪ لباتّالواردةّعلىّالجمعي ةّإم  اتفي اّأوّالتثب تّمنّجد ي ةّالط 

ّتأكيدّقبولّأو ةّومنّثم  رفضّأوّإلغاءّأيّمطلبّسواًءّكانبوسائلهّالخاص 

لطلبّمساعدةّأوّتبر عّأوّتطو عّللتوزيع

ةّقبولهّيقعّإضافتهّآلي اّإلىّقائمةّالمنتفعينيتمّ مساعدةمطلبكلّ ▪ الخاص 

بالجمعي ة

ّقبولهّيقعّإضافتهّآلي اّإلىّقائمة▪ ّطلبّتطو عّللتوزيعّيتم  كل 

ةّبالجمعي ة المتطو عينّللتوزيعّالخاص 



15

هّتبر ع،ّيقعّتوجيواستالمقبولتأكيدتمّ إذا▪

المستعملّلنافذةّإضافةّتبر عّإلىّالمخزون

ةالخاصّ التفاصيلكلبإدخالالمستعمليقوم▪

ستالماالوتاريخالكميةوالنوعيةحيثمنبالتبر ع

فةّكانّالتبر عّعيني،ّيمكنّللمستعملّإضاإذا▪

عد ةّنوعي اتّمثلّمقرونةّأوّزيتّأوّغيرهاّ

ّمنهاّوذلكّلتيسيرّتج ميعّوتحديدّالكمي اتّلكل 

التبر عاتّمنّنفسّالنوعيةّوّتوزيعهاّعلىّ

المحتاجين
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،ّالتبر عاتمخزونصفحةخاللمن▪

الع يمكنّلمسي رّالجمعيةّاالط 

والبحثّعلىّأصنافّالتبر عاتّ

رةّوّالمبالغّ والكمي اتّالمتوف 

المالي ة

ةّجديدتبر عاتإضافةيمكنهكما▪

ةّإلىّ متأت يةّمنّخارجّالمنص 

المخزون

ّينتقلّإلىّتفاصيلّالتوزيعّمنّخاللّالضالتياختيارّالتبر عاتباإلضافةّإلىّذلك،ّبإمكانه▪ غطّعلىّزر ّيود ّتوزيعهاّثم 

الختيارّالمنتفعينّوّتوزيعّالتبر عات’ تقسيمّوّتوزيعّالتبر عات‘
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▪ّ تقسيمّوّ‘بعدّالضغطّعلىّزر 

ّتوجيهّ’توزيعّالتبر عات ،ّيتم 

الّالمستعملّلهذهّالصفحةّإلكم

مراحلّالت وزيع

ةتقومأولىمرحلةفي▪ المنص 

صنافّاألالتبر عاتّآلي اّحسببتجميع

رّللمستعملّنظرةّع ام ةّحت ىّتوف 

علىّالكمي اتّالُمرادّتوزيعها

’  تحديدّاألشخاصّالمنتفعين: 2الذهابّإلىّالمرحلةّ‘ذلك،ّيقومّالمستعملّبالضغطّعلىّزر ّبعد▪
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فيّالمرحلةّالثانيةّيقومّ▪

عينّالمستعملّباختيارّالمنتف

الذينّستشملهمّالت بر عات

حسبّالحاالتّوّالحاجيات

بعدّذلك،ّيقومّالمستعملّ▪

الذهابّإلىّ‘بالضغطّعلىّزر ّ

/ تحديدّالكمي اتّ: 3المرحلةّ

ّمنتفع’ المبالغ حسبّكل 
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ةّفيّالمرحلةّالثالثة،ّتقومّالمنصّ ▪

ىّبتقسيمّالتبر عاتّبالتساويّعل

المنتفعينّحسبّاألصنافّوّتتيح

أال ّللمستعملّإمكاني ةّتعديلهاّعلى

ّتجاوزّالكمي ا المتوف رةتيتم 

المستعملتجاوزإذاماحالفي▪

رة ةالشاشعلىتظهرالكمي ةّالمتوف 

اّوالّإشعارّبتجاوزّالكمي ةّالمسموحّبه

يمكنّللمستعملّالمرورّللمرحلة

الموالية
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ةّفيّالمرحلةّالرابعة،ّتقومّالمن▪ ص 

زيعّبإظهارّملخ صّالتقسيمّوّالتو

المنجز

خّويقومّالمستعملّبتحديدّتاري▪

نّتوزيعّالتبر عاتّوّاختيارّالموز عّإ

ُوجد

’  حفظّالبيانات‘بالضغطّعلىّزر ّ▪

ّتوجيهّالمستعملّلصفحة يتم 

توزيعّالتبر عات



21

ات،التبر عتوزيعصفحةخاللمن▪

العّع لىّيمكنّللمستعملّاالط 

ّتقسيمه اّالتبر عاتّالتيّتم 

وتوزيعها

استالمتأكيدعليهيجبكما▪

اؤهاالمنتفعينّللتبر عاتّأوّإلغ
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تخو لّصفحةّقائمةّالمنتفعين▪

تّمسي ريّالجمعي اتّمنّإدارةّبيانا

طالبيّالمساعدةّبكلّسهولة

تفعمنإضافةللمستعمليمكنإذ▪

حذفهأوتعديلهأو

 Excelكماّيمكنهّرفعّملفّ▪

إلضافتهّمباشرةّإلىّالقائمة

باإلضافةّإلىّإمكانيةّاستخراجّ▪

Excelالقائمةّفيّملفّ
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تخو لّصفحةّقائمةّالتبر عاتّمسي ريّ▪

ّدق ةّعلىّ العّبكل  الجمعي اتّمنّاالط 

ة لّعليهاّعبرّالمنص  معّالتبر عاتّالمتحص 

إمكاني ةّالبحثّعلىّتفاصيلّمعي نة

ةّبنفسّالطريقةّيمكنّلمسي ريّالجمعيّ ▪

العّعلىّالمتطو عينّللتوزيعّواست خراجّاالط 

البياناتّالضرورية
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منّخاللّصفحةّالجمعي ات،ّيمكنّ▪

العّعلىّبيانات لمسي ريّالجمعي اتّاالط 

ة،ّبماّف يّذلكّالجمعي اتّالمسج لةّفيّالمنص 

مدىّنشاطهاّمنّخاللّعددّالتبر عاتّ

لّعليهاّوّعددّالمنتفعين،ّ المتحص 

والتواصلّمعها


