


يتيم من قطاع غزة 

ثالث  وعمري  والدي  توفي  أن  بعد  قطر  دولة  من  بكافل  عوضني  أن  اهلل  أحمُد 
سنوات. وأطمئُن كافلي عبر هذه الرسالة بأن أسرتي تدعو له بظهر الغيب ألنه وقف 

إلى جانبنا بعد فقد املعيل . 
كما  املاضي،  العام  فصلي  على  األولى  املرتبة  على  حصلُت  بأني  أخبره  أن  وأحبُّ 
حصلت على املرتبة األولى أيضا في إلقاء الشعر على املدارس االبتدائية في احملافظة 
الوسطى من قطاع غزة، واألمل يحدوني بأن أكمل دراستي وصوال إلى أعلى املراتب 

العلمية، وأن أكون بارا بوالدتي ومتميزا في حياتي، ومعينا ألسرتي في املستقبل.

من مدينة جاروت ـ اندونيسيا 
منذ أن بدأ نشاط قطر اخليرية في مدينة جاروت  )عدد سكانها126.500 نسمة( وأوضاع 
سكانها في حتسن مستمر ..فأيتامها يكفلون مبساعدات شهرية ، وفي رمضان والعيد 
يأتي خير قطر إلى أسرنا املتعففة فيفرح قلوبها، وحتى املكفوفون استفادوا من توزيع 

200 مصحف الكتروني عليهم ) مصحف بصيرة (.  
لكن التدخل األكبر من وجهة نظري حدث أثناء اجلفاف الذي تعرضت له مدينتنا قبل 
لنا،   املعونات  وتقدمي  مواساتنا  املنظمات  من  كثير  حاولت  حينها   ، سنوات  ثالث 
ولكن قطر اخليرية جاءت باحلل اجلذري الناجع وقامت بحفر 500 بئر في املدينة ملساعدة 

الفقراء الذين ال يتمكّنون من شراء املياه النقية. ونفس الشيء كان تدخل قطر اخليرية حينما حدث الفيضان مبدينتنا 
قبل شهرين ، وأودى بحياة 25 شخصا ودّمر أكثر من 600 بيت ..لقد كان تدخل قطر اخليرية سريعا في اليوم التالي 
للكارثة للوقوف على حجم الكارثة واالحتياجات اإلغاثية املطلوبة ، وبعد ثالثة أيام وبينما كان اجلميع منشغال في تقدمي 
املساعدات الغذائية للمنكوبني إذ بقطر اخليرية تدشن مشروع بناء وحدات سكنية ملن شردوا عن بيوتهم املدمرة، 

فكانت بذلك سببا في وصول الوعود إلى قرابة 500 بيت سواء من احلكومة املركزية أو املؤسسات اإلنسانية.  

افتتاحية  

السيد رودي جنوان

 رئيس مدينة جاروت 

عمرو درويش عبد احلميد

 )10 سنوات( 

رسائل من القلب 

مع كل عدد ي�صلكم من »غرا�ض« �صتجدون االفتتاحية خمتلفة فكرة واأ�صلوبا ، هذه املرة �صتكون نب�ض امليدان و�صدى للأثر، 

�صيتحدث اإليكم مبا�صرة وباخت�صار امل�صتفيدون من م�صاريع قطر اخلريية التنموية وكفاالتها املختلفة ومن لهم �صلة بهم 

من قطاع غزة واأندوني�صيا ..حديث القلب للقلب لتلم�صوا عن كثب حجم التغيري يف حياتهم، وحياة جمتمعاتهم ..�صائلني 

املوىل اأن يكون ذلك يف ثواب من بذل واأنفق  ومن يعمل وي�صرف ويتابع : 



صور العمل اإلنساني تصل للقلب قبل العين ) حوار( 
هذه عبارة من حوار  اأجرته » غرا�ض« مع م�صّور العمل االإن�صاين املحرتف عبد 

الرحمن الرتكيت ) الكويت( الذي وّثق بعد�صته من قلب امليدان الكثري امل�صاهد 

االإن�صانية املرتبطة بالكوارث واحلروب والفقر واملجاعات، ويف ثنايا احلوار كثري 

من الذكريات واملواقف واآلراء التي تستحّق االطالع. 

املحررون

عوض الله جبارة أحمد
نادية درويش

ت�صميم الغالف

بكيل شمس الدين

التوزيع  والرتويج 

صالح أحمد عبد الجبار

لالشتراك في المجلة

رئي�س التحرير

أحمد صالح العلي

مدير التحرير

علي الرشيد
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد الرابع عشر 
ربيع األول  ١٤٣٨ هـ  - ديسمبر ٢٠١٦ م

مجلس إدارة جديد لقطر الخيرية
 اأ�شفر اجتماع اجلمعية العمومية العادي » 23«  لقطر اخلريية الذي 

انعقد مطلع ال�شهر اجلاري عن انتخاب جمل�س اإدارة جديد بالتزكية ، 

ويراأ�س هذا املجل�س �شعادة ال�شيخ/ حمد بن نا�شر بن جا�شم اآل ثاين، 

ومّت فيه ا�شتعرا�س ح�شاد اإجنازات اجلمعية للعام املا�شي. 

الن�شخة الإلكرتونية

الت�صوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

�س.ب:1224 الدوحة - قطر

+974 فاك�س:44667733    +974 هاتف:44667711 

ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

G h i r a s

علم قطر حصاد الجوائز
فوق قمة كليمنجارو

قطر الخيرية
فـي األمـم المـتحــدة
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»المتنافسون« .. بين اإلذاعة والميدان 
 » املتناف�شون«  برنامج اإذاعي ي�شّخ الإبداع يف �شرايني العمل الإن�شاين 

بروح �شبابية متدفقة ، ويعمل على التناف�س بني طلبة اجلامعات، 

ولتحقيق هذه الغايات زار فريقان منه يف اجلولة الأوىل موريتانيا 

واندوني�شيا موؤخرا . 

C

#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من الُمسّلمات، 
كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن اآلمن والتعليم الجيد، 

لكن هذه األساسيات بالنسبة لآلخرين أشياء صعبة المنال. 
يمكنكم اآلن المساعدة في تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين.

أنت تساعد
هي تعمل
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الت�صميم والإخراج

الخضر الشيخ هالل
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التنفيذية  بالإدارة  واملراكز  الربامج  اإدارة 

دليل  اأن  اخلريية  بقطر  املحلية  للتنمية 

العام  هذا  بريطانيا  يف  املبتعثني  الطالب 

ميكن  التي  املعلومات  من  للكثري  م�شتوٍف 

فرتة  اأن  اإىل  منوهًا  الطالب،  يحتاجها  اأن 

التعليم اجلامعي هي الأكرث اأهمية يف حياة 

الطالب، لأنها ت�شكل �شخ�شيته.

شروط االبتعاث
 كما قام ال�شيد �شالح املفتاح مدير مكتب 

العايل،  والتعليم  التعليم  بوزارة  الإر�شاد 

البتعاث  �شروط  حول  مب�شط  ب�شرح 

افتتحه  والتي  بريطانيا،  يف  والدرا�شة 

بتقدمي ال�شكر لقطر اخلريية على تنظيمها 

اأمله  عن  معربًا  الهادفة،  ال�شنوية  للفعالية 

اأن حتقق الهدف الإيجابي املرجو منها.

خليفة  ال�شيد  قّدم  مت�شل  نحو  وعلى 
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تقرير

اخلريية  لقطر  التابع   قمم  نادي  نظم 

املا�شي مبقهى اجلزيرة  يونيو  �شهر  نهاية 

التعريفي  اللقاء  »كتارا«   الثقايف  يف احلي 

التا�شع  للعام  املبتعثني لربيطانيا،   للطلبة 

التعليم  بنظام  لتعريفهم  التوايل،  على 

واحلياة يف اخلارج،  وتد�شني دليل الطالب 

من  عدد  بح�شور  ذلك  ومت  امل�شتجد، 

الطالب امل�شتجدين الراغبني يف ا�شتكمال 

من  وعدد  املتحدة،  اململكة  يف  درا�شتهم 

نقلوا  ممن  الطالبية  الأندية  م�شوؤويل 

جتاربهم للطالب. 

مساندة دائمة
املدير  اهلل،  العبد  عتيق  علي  ال�شيد  وقام 

اخلريية  بقطر  املحلية  للتنمية  التنفيذي 

يف كلمة له بالتاأكيد على دور قطر اخلريية 

من خالل نادي قمم التابع لها، يف م�شاندة 

اإىل  م�شريا  اخلارج،  يف  املبتعثني  الطالب 

من  احلالية  الن�شخة  يف  الأندية  عدد  اأن 

يف  احلال  عليه  كان  مما  اأكرب  الفعالية 

ال�شنوات ال�شابقة.

مدير  الغريب  علي  ال�شيد  قال  جانبه  من 

نّظمه نادي قمم للعام التاسع على التوالي 

اللقاء التعريفي السنوي للطالب
القطريين المبتعثين لبريطانيا 

رؤساء أندية الطلبة : 
تمكنت قطر الخيرية من 
تحقيق استفادة كبيرة 

للطالب الجدد، بجمعهم مع 
من مروا بتجربة االبتعاث 

في الخارج. 

ال�شيد / �شالح املفتاح

مدير مكتب الإر�شاد  بوزارة التعليم والتعليم العايل م�شاركًا يف اللقاء
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املهني  الإر�شاد  اأخ�شائي  ال�شالح، 

لختيار  الطرق  اأف�شل  حول  نبذة  بالوزارة 

الطالب،  �شخ�شية  على  بناًء  التخ�ش�س، 

يكون  اأن  على  �شرحه  خالل  من  وحر�س 

الثانوية  طالب  اإىل  موجهًا  كونه  مب�شطًا 

وبدوره  باجلامعة.  اللتحاق  يف  الراغبني 

مدير  اخلالق،  عبد  جمال  ال�شيد  قدم 

الدرا�شة يف  اأدلة  لكتيبات  امل�شروع، عر�شًا 

من  الكثري  تت�شمن  اأنها  موؤكدا  بريطانيا، 

املعلومات التي يحتاجها الطالب املقبل على 

البتعاث.

رؤساء األندية
)نادي  ال�شعدي  اهلل  عبد  ال�شيد  وقال 

اأك�شفورد(؛ اأن الفعالية هامة جدًا  لتعريف 

بريطانيا،  يف  باحلياة  اجلدد  الطالب 

اإ�شافة للفائدة املكت�شبة من جتربة الطلبة 

حيث  باخلارج،  الدرا�شة  يف  لهم  ال�شابقني 

اخلربات  لدمج  اخلريية  قطر  ت�شعى 

اأن�شطتها  طريق  عن  منها  وال�شتفادة 

امل�صتمرة. 

�شركة  )من  املو�شوي  حممد  ال�شيد  وقال 

THE HUB للخدمات اجلامعية(، اأن فعالية 
نادي قمم التابع لقطر اخلريية متميزة ملا 

لها من اأثر كبري واإيجابي على املبتعثني، اأما 

�شاركوا  اللذين  امل�شتجدين واخلريجني  القطريني  الطلبة  » عددا من  » غرا�س  التقت 

يف هذا اللقاء وفيما يلي ت�شجيال لنطباعهم عنه وعن امل�شاركة يف النوادي الطالبية: 

ب�شاير اأحمد �شم�س- خريجة جيولوجيا من جامعة داربي يف بريطانيا:

اأهمية النوادي تكمن يف م�شاعدة الطالب على بناء مرجعية ثقافية ت�شاعده اأن يتوا�شل 

مع املجتمع اجلديد، واختالطه بتلك النوادي ي�شهل عليه  معرفه نقاط ال�شعف اخلا�شة 

به كطالب ومغرتب.

نورة ح�صن - طالبة م�شتجدة: 

والفكر  الثقافة  يف  ت�شبهه  لبيئة  الطالب  واحتياج  يتوافق  النوادي  تلك  ملثل  الن�شمام 

تكتمل  التي  ال�شتفادة  فكرة  عن  ناهيك  كليا،  عليه  جديدة  كبرية  جمتمعات  داخل 

بتعريف تلك النوادي للخدمات املتاحة والتخ�ش�شات وامل�شارات والأن�شطة املقامة .

ماجد العماري - خريج من املمكلة املتحدة: الفعالية ال�شنوية تاأخذ منحنى ت�شاعديا 

قطر  ا�شتطاعت  فقد  الفائدة،  تعميم  يف  ي�شهم  الذي  الأمر  الطالب،  ا�شتقطاب  يف 

اخلريية الو�شول لعدد كبري من الطالب يف العام التا�شع للفعالية.

عهود فايز- طالبة م�شتجدة:

كونها  امل�شتجدين،  وخا�شة  املغرتبني  للطلبة  جدا  ومفيدة  مهمة  النوادي  فكرة 

والتخ�ش�س  املنا�شب  امل�شار  اختيار  من  لهم  املنا�شبة  الطرق  �شلك  على  �شت�شاعدهم 

الذي يتوافق وطموحاتهم، مما يوفر على الطالب الوقت واجلهد وجتعله اأكرث ثقة.

النوادي الطالبية يف عيونهم

كاردف،  نادي  رئي�س  الفيا�س  جرب  �شعود 

اأن قطر اخلريية متكنت من  اإىل  نوه   فقد 

كبرية  ا�شتفادة  حتقيق  من  الفعالية  خالل 

مروا  من  مع  بجمعهم  اجلدد،  للطالب 

الذي  الأمر  اخلارج،  يف  البتعاث  بتجربة 

يي�شر عليهم الدرا�شة يف اخلارج ل�شنوات. 
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أهم المعلومات
باململكة  امل�شتجد  الطالب  دليل  ي�شمل 

قبول  على  احل�شول  كيفية  على  املتحدة 

الدرا�شة يف جامعات اململكة املتحدة، واأنواع 

قبول الدرا�شة هناك، واحل�شول بعد ذلك 

على تاأ�شرية الدخول والتعرف على اأنواعها 

يجب  التي  لالإجراءات  بالإ�شافة  املختلفة، 

يف  قبوله  بعد  فيها  الت�شجيل  الطالب  على 

وق�شم  قطر  دولة  �شفارة  مثل   ، اجلامعة 

عامة  اإر�شادات  و  للمدينة،  التابع  ال�شرطة 

ونظام  النقل  وو�شائل  الثقافة  ناحية  من 

ال�شرائب وعقود ال�شكن.

تطبيقات الكترونية 
باب  على  منفردا  دليل  كل  يركز  كما 

التعريف  حيث  من  مدينة،  لكل  خا�س 

معامل  من  مييزها  وما  وم�شاحتها  مبكانها 

فيها،  الطق�س  وحالة  وثقافية  تاريخية 

اإليها  الو�شول  طرق  على  التعرف  ثم  ومن 

ثم  ومن  داخلها،  والتنقل  ال�شفر  وتكلفة 

والإقامة  ال�شكن  على  ال�شوء  الدليل  ي�شلط 

باجلامعة  اخلا�شة  وامل�شاكن  باملدينة، 

لإيجاد  الطلبة  اأمام  املتاحة  واخليارات 

ال�شكن املنا�شب لهم.

كما  يتيح الدليل فر�شة الإطالع على اأماكن 

والعناوين  املنطقة  يف  والعبادة  ال�شالة 

الأماكن لكل مدينة، ناهيك  بتلك  اخلا�شة 

عن عر�س ب�شيط لأماكن الت�شوق والأطعمة 

احلالل والنوادي التي ميكن زيارتها لإثراء 

�شاأنها  التي  الجتماعية  والأن�شطة  احلياة 

احتياجاتهم،  لهم  وتوفر  الطلبة  تخدم  اأن 

اأهم التطبيقات  وُيعر�س يف نهاية كل دليل 

الإلكرتونية التي يحتاجها الطالب امل�شتجد 

يف اململكة املتحدة.

وياأتي دعم قطر اخلريية لالأندية الطالبية 

يف  املبتعثني  بحق  لإميانها   بريطانية؛  يف 

الهتمام والتاأهيل و�شد الثغرة التي تت�شكل 

يف حياة املغرتبني خارج الدولة.

مبا�شرة  فعاليات  بعقد  قمم  نادي  يقوم 

كتقدمي   ،2002 عام  منذ  بريطانيا  يف  

للطالبات  ومباريات  وم�شابقات  ور�س 

اجلامعات  يف  القطريني  والطالب 

احلياتية  مهاراتهم  لتطوير  املختلفة، 

وتعزيز القيم لديهم. 

على هامش لقاء بالطالب الجدد

تدشين أدلة تعريفية للطلبة 
القطريين المبتعثين لبريطانيا

يف  اخلريية  لقطر  التابع  قمم  نادي  د�ّشن 

يونيو  �شهر  نهاية  كتارا«   « الثقايف  احلي 

باململكة  امل�شتجد  الطالب  دليل  املا�شي 

القطريني  للطلبة  واملوجه  املتحدة، 

اأهم  اإىل  لري�شدهم  هناك،  اإىل  املبتعثني 

اتباعها  الواجب  والإر�شادات  اخلطوات 

لأجل ا�شتقرار حياتهم الدرا�شية.

للعام التا�شع 

اللقاء  هام�س  على  التد�شني  هذا  وياأتي 

التا�شع  للعام  اخلريية  قطر  نظمته  الذي 

القطريني  الطالب  لتعريف  التوايل  على 

واحلياة  التعليمية  الأنظمة  على  املبتعثني 

اإمتام  يف  للراغبني  اخلارج  يف  الدرا�شية 

درا�شتهم يف اململكة املتحدة.

ويحوي الدليل الذي اأعدته واأ�شرفت عليه 

قطر اخلريية على ثمانية كتيبات تعريفية 

باململكة  للدرا�شة  العام  الدليل  منها 

خا�شة  اأخرى  كتيبات  و�شبعة  املتحدة، 

باملدن  التي يدر�س فيها الطالب القطريون 

وهي: مدينة هيدرزفيلد، مدينة �شوانزي، 

مدينة  نيوكا�شل،  مدينة  ليفربول،  مدينة 

ليدز، مدينة كوفرتي ومدينة كاردف.

فعاليات »قمم« ببريطانيا
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اخلريية  لقطر  العمومية  اجلمعية  عقدت 

اجتماعها ال�شنوي العادي »23« مطلع �شهر 

جمل�س  رئي�س  بح�شور  اجلاري  نوفمرب 

اإدارة قطر اخلريية �شعادة ال�شيخ حمد بن 

نا�شر بن جا�شم اآل ثاين، واأع�شاء جمل�س 

الرئي�س  اجلمعية  مبقر  وذلك  الإدارة، 

بالدوحة.

انتخاب بالتزكية 
وقد اأ�شفر اجتماع اجلمعية العمومية »23« 

لقطر  جديد  اإدارة  جمل�س  انتخاب  عن 

املجل�س  �شّم  حيث  بالتزكية،  اخلريية 

اجلديد يف ع�شويته كال من: �شعادة ال�شيخ 

حمد بن نا�شر بن جا�شم اآل ثاين ، و�شعادة 

و�شعادة   ، املري  اهلل  عبد  بن  اأحمد  ال�شيد 

احلمادي،  الواحد  عبد  حممد  الدكتور 

املهندي،  حلدان  ح�شن  الدكتور  و�شعادة 

اآل  و�شعادة ال�شيد في�شل عبد اهلل بن زيد 

حممود، و�شعادة ال�شيد حممد عبد اللطيف 

املانع، و�شعادة ال�شيد حممد نا�شر اآل فهيد 

الهاجري، و�شعادة ال�شيد عبد الرحمن عبد 

ال�شيخ  وف�شيلة  نا�شر،  الغني  عبد  اجلليل 

حممد ح�شن املريخي. 

بالتزكية  اختياره  له عقب  اجتماع  اأول  ويف 

حمد  ال�شيخ  �شعادة  الإدارة  جمل�س  اختار 

 ، له  رئي�شا  ثاين  اآل  جا�شم  بن  نا�شر  بن 

املري  اهلل  عبد  بن  اأحمد  ال�شيد  و�شعادة 

نائبا للرئي�س . 

تحديات 

تقرير

�شعادة ال�شيخ حمد بن نا�شر  بن جا�شم اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية

برئاسة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني 

انتخـــاب مجــلس إدارة
جــديد لقطــر الخــيـرية



ويف كلمة له خالل اجتماع اجلمعية العمومية 

الكواري،  اأحمد  بن  يو�شف  ال�شيد  �شكر 

جمل�س  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

الدارة ال�شابق، على دعمه وموؤازرته لقطر 

التعاون  يف  املخل�شة  وجلهوده  اخلريية 

لها  كان  والتي  �شاأنها،  ورفعة  بها  للرقي 

لالرتقاء  تعاىل  اهلل  عون  بعد  الأثر  اأعظم 

متمنيا  ونوعا،  كما  اإجنازاتها  مب�شتوى 

ملج�س الدارة اجلديد التوفيق وال�شداد.

وقال انه قد ظهر جليًا اأن هناك اإجنازات 

2015 يف  غري م�شبوقة حتققت خالل عام 

بف�شل  متت  مميزة  ونتائج  اجلمعية  اأداء 

اهلل على كافة امل�شتويات �شواًء على ال�شعيد 

املحلي اأو الدويل، اأو على امل�شتوى التنظيمي 

مما  الإداري،  والتطوير  املوؤ�ش�شي  والبناء 

وتعزيز  اخلريية  قطر  مكانة  رفع  اإىل  اأدى 

قدراتها وحتقيق تطلعات اأع�شائها، وك�شب 

ثقة جميع املتعاملني معها.

واأ�شاف باأن الفرتة القادمة تت�شم بتحديات 

مزيد  بذل  اجلمعية  من  ي�شتوجب  كبرية 

باأن  منوها  الدوؤوب،  والعمل  اجلهد  من 

قطر اخلريية �شتقوم بعر�س خطة املرحلة  

القادمة لقطر اخلريية يف اأول جل�شة ملجل�س 

الإدارة اجلديد لإقرارها واعتمادها.

الرؤية المستقبلية 
الطموح  حلجم  بالنظر  باأنه  واأبان 

لقطر  امل�شتقبلية  الروؤية  فاإن  والتحديات، 

التخ�ش�شية  القدرات  �شتعزز من  اخلريية 

امل�شافة  القيمة  من  للرفع  للجمعية 

جمالت  خمتلف  يف  املقدمة  للخدمات 

اجلغرايف  النت�شار  زيادة  اجلمعية،و  عمل 

عن  والبحث  وخارجيًا  داخليًا  للجمعية 

�شركاء تنفيذيني موؤهلني، و تعزيز ال�شورة 

اإبرازها  الذهنية لقطر اخلريية من خالل 

ت�شتمد  دولية  واإن�شانية  تنموية  كمنظمة 

ال�شمحاء  الإ�شالمية  القيم  من  هويتها 

تعزيز  عليها  املتعارف  الإن�شانية  واملبادئ 

احل�شور الدويل للجمعية بامل�شاركة الفاعلة 

�شواء  والدولية  الإقليمية  املبادرات  اأهم  يف 

التنموية اأو الإن�شانية. 

9

الكواري: 
• تتسم الفترة القادمة    

  بتحديات كبيرة تستوجب   
  العمل الدؤوب والتطوير  
• خطة عمل طموحة      

  سنقدمها لمجلس اإلدارة    
  الجديد العتمادها 

 كلمة مؤثرة  للشيخ الدباغ 

األقى  العمومية،  اجلمعية  اجتماع  ويف 

رئي�س  الدباغ  اهلل  عبد  ال�شيخ  ف�شيلة 

ال�شبق،  اخلريية  قطر  اإدارة   جمل�س 

كلمة موؤثرة ثمن فيها الجنازات التي 

حققتها اجلمعية قطر اخلريية خالل 

اأمله  عن  واأعرب  الأخرية،  ال�شنوات 

القطري  املجتمع  دعم  يتوا�شل  اأن  يف 

لأ�شحاب  خدمة  الإن�شانية  مل�شاريعها 

احلاجة يف العامل.  

اجتماع اجلمعية العمومية العادية رقم 23
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األيتام 
وقد توج عام 2015 بح�صد قطر اخلريية 

املنظمات  الأول عامليًا على م�شتوى  املركز 

اخلريية  لقطر   »23« رقم  العادي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ا�صتعر�ض   

التقرير ال�صنوي ملجل�ض االإدارة واأهم اإجنازات اجلمعية للعام املا�صي 2015،  

و تقرير حما�صب احل�صابات عن البيانات والقوائم املالية للجمعية عن ال�صنة 

املالية  لل�صنة  اخلتامي  احل�صاب  على  الت�صديق  ومت   ،2015 املنتهية  املالية 

املنتهية عام 2015 ، ومت اإبراء ذمة جمل�ض االإدارة عن العام املا�صي.

�صمل  والذي   ،2015 لعام  اخلريية  قطر  ح�صاد  اإىل  التقرير  تطرق  وقد 

واالنت�صار،  التو�صع  االداري،  التطور  والنمو،  التطور  والتكرمي،  اجلوائز 

كما تطرق التقرير اي�صا اإىل االجنازات التف�صيلية الهامة التي متثلت يف: 

الدولية،  االجنازات  املحلية،  االجنازات  واملوارد،  واملالية  االدارية  االجنازات 

اإجنازات املكاتب امليدانية خلل عام 2015.

اإغاثة  جمال  يف  احلكومية  غري  الإن�شانية 

من�شق  مكتب  تقرير  وفق  ال�شوري  ال�شعب 

املتحدة  لالأمم  التابع  الن�شانية  ال�شئون 

)اأوت�شا(.

العام  خالل  حتقق  فقد  الأرقام  وبح�شاب 

يف  زيادة  �شجلت  حيث  الكثري،   2015

ن�شبة  بلغت  التي  التربعات  من  الإيرادات 

منوها 10٪  عن العام ال�شابق وباإجمايل بلغ 

مليارا وثالثة ع�شرة مليون ريال قطري.

قطر  من  املكفولني  الأيتام  عدد  بلغ  فيما 

يف  مكفوًل   91,846 العام  بنهاية  اخلريية 

سجلت قطر الخيرية زيادة 
في إيرادات التبرعات لعام 

٢٠١5 بلغ مليارا وثالثة 
عشرة مليون ريال

 حصدت الجمعية مجموعة 
جوائز في مجاالت كفالة 

األيتام والمسؤولية 
االجتماعية والتقنية 

تقرير

ال�شيد يو�شف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

استعرضها التقرير السنوي للجمعية العمومية 

حصاد اإلنجازات لعام 2015



39 دولة على م�شتوى العامل بزيادة قدرها  

ما  اإجمايل  بلغ  وقد   ،2014 عام  عن   ٪21

 2015 عام  خالل  الأيتام  كفالة  على  اأنفق 

اأكرث من 181 مليون ريال قطري.  

اخلريية  قطر  بح�صد   2015 عام  ومتيز 

ال�شنابل  جائزة  منها  اجلوائز  من  لعدد 

رعاية  ملوؤ�ش�شات  الجتماعية  للم�شئولية 

تقديرًا  اخلليجي  التعاون  مبجل�س  الأيتام  

الأيتام  مل�شاعدة  الدولية  رفقاء  ملبادرة 

للمرة الثانية على التوايل ، وجائزة اأف�شل 

املخ�ش�شة  بالكويت  الذكية  التطبيقات 

حيث  من  املدين  املجتمع  منظمات  لفئات 

التفاعل مع حاجات امل�شتفيدين احلقيقية، 

و  لل�شركات  الجتماعية  امل�شئولية  وجوائز 

املوؤ�ش�شات، وجائزة دار الإمناء الجتماعي 

بقطر عن  فئة م�شاريع املوؤ�ش�شات 

و متيزت املكاتب اخلارجية باإ�شادات الدول 

امل�شيفة، حيث ح�شل مركز قطر للتدريب 

التابع ملكتب كو�شوفا على درجة المتياز من 

هيئة العتماد التابعة للحكومة الكو�شوفية، 

وحاز مكتب قطر اخلريية يف ال�شودان على 

 2015 لعام  التطوعي  للعمل  الرواد  جائزة 

من قبل مفو�شية العون الإن�شاين احلكومية 

ال�شودان،  الإن�شاين يف  العمل  امل�شرفة على 

الغاثة  و  التاأهب  وزارة  اأو�شت  وباملثل 

اخلريية  قطر  مكتب  باعتماد  ببنغالدي�س 

جمعية مثالية يحتذى بها .

الإغاثية  امل�شاريع  بلغت  التقرير  وبح�شب 

 144 حوايل   2015 عام  خالل  املنفذة 

قيمتها  يف    ٪49 قدرها  بزيادة   م�شروعًا، 

مقارنة بعام 2014 ، وقد ا�شتفاد منها اأكرث 

من 2.4 مليون �شخ�شًا يف 14 دولة. 

التطوير اإلداري 
اأما اإداريًا فقد مت خالل العام 2015  اعتماد 

اخلا�شة  العمل  واأدلة  وال�شيا�شات  اللوائح 

11

استعرضها التقرير السنوي للجمعية العمومية 

حصاد اإلنجازات لعام 2015

٢.٤ مليون شخصًا في 
١٤ دولة استفادوا من 
المشاريع اإلغاثية لقطر 

الخيرية في ٢٠١5 ، 
وارتفعت قيمتها بنسبة 
٤9% مقارنة بعام ٢٠١٤ 

أعضاء مجلس اإلدارة
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وبدء  امليدانية  واملكاتب  الرئي�س  باملقر 

وتطويره  العمل  تنظيم  بهدف  تطبيقها، 

معايري  ووفق  الدولية  للمعايري  ومواكبته 

اجلودة والنظم الإدارية احلديثة، حيث مت 

اإ�شدار ما يقارب 80 اإ�شدارًا بنهاية العام 

العمل،  واأدلة  وال�شيا�شات  اللوائح  وت�شمل 

للمكاتب  و32  الرئي�س  للمقر   42 منها 

امليدانية و 6 للمقر الرئي�س حتت العتماد، 

كما �شهد العام 2015 تركيزا على التدريب 

و  داخليا  اخلريية  قطر  لكوادر  التاأهيل  و 

 220 عن  يزيد  ما  ا�شتفاد  حيث  خارجيا 

التدريبية  الربامج  من  العديد  من  موظفًا 

املتنوعة يف خمتلف التخ�ش�شات. 

حازت قطر الخيرية المركز األول عالميًا في مجال 
المنظمات  السوري على مستوى  الشعب  إغاثة 

اإلنسانية غير الحكومية وفق تقرير ) أوتشا (
نخبة  ا�شتقطاب  اأي�شا   2015 العام  �شهد  و 

من الكوادر القطرية الكفوؤة حيث بلغ عدد 

 2015 عام  بنهاية  القطريني  املوظفني 

عدد )44( موظفًا  قطريًا متميزًا يف �شتى 

الإدارتني  يف  ت�شكينهم  ومت  التخ�ش�شات 

اإطار  يف  اأوىل  كمرحلة  الو�شطى  و  العليا 

اإعادة هيكلة اجلمعية. 

الشراكات 
خارجية  مكاتب   3 فتح  مت  فقد  دوليًا  اأما 

والعمل  وكينيا،  وت�شاد  جيبوتي  يف  جديدة 

جاري على تاأ�شي�س 8 مكاتب خارجية اأخرى 

الآ�شيوية،  و  الأفريقية  البلدان  يف عدد من 

ومل يقت�شر ن�شاط قطر اخلريية على العمل 

و الإجناز �شمن مكاتبها فقط فقد انت�شرت 

اخلريية  قطر  واأن�شطة  وم�شاريع  برامج 

خالل عام 2015 لتغطي  74 بلدًا يف كل من 

اإفريقيا واآ�شيا ،واأوربا، واأمريكا، واأ�شرتاليا.

واأ�شار التقرير لنف�س العام اإىل تنفيذ عدد 

من امل�شروعات يف الدول الوربية والغربية 

وكندا ، تنوعت بني مراكز اإ�شالمية ومراكز 

وغريها،  تعليمية  ومراكز  وم�شاجد  ثقافية 

و  عالقات   2015 عام  خالل  تعززت   كما 

�شراكات قطر اخلريية الدولية  بتوقيع اأكرث 

وحملية  دولية  و�شراكات  اتفاقية   50 من 

بخالف ال�شراكات القائمة.

تقرير

�شور اإغاثة قطر اخلريية لل�شعب ال�شوري
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تقرير

برئا�شة  اخلريية  قطر  من  وفد  �شارك 

املدير  الغامدي  علي  بن  حممد  ال�شيد 

الدورة  باأعمال  الدولية  للتنمية  التنفيذي 

71 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، خالل 

�شهر �شبتمرب املا�شي

قطر  قيام  على  امل�شاركة  هذه  وا�شتملت 

اخلريية بتنظيم حدث جانبي على هام�س 

التعليم  »دور  بعنوان  الدورة  هذه  اأعمال 

يف تعزيز الوئام الجتماعي يف مناطق ما 

بعد النزاع«، وح�شور عدة جل�شات ملناق�شة 

الزمات الإن�شانية يف عدة دول. 

سوريا وتشاد
اإقامة احلدث اجلانبي م�شاركة  وقد �شبق 

اخلا�شة  اجلل�شة  بح�شور  اخلريية  قطر 

الحتياجات  وتلبية  ل�شوريا  الدعم  بتقدمي 

اإطالق  جل�شة  يف  �شاركت  كما  الن�شانية، 

تعليم  ل�شالح   QUEST القطرية  املبادرة 

�شعادة/  عنها  اأعلن  التي  �شوريا  اأطفال 

لل�شوؤون  الدولة  وزير  املريخي  �شلطان 

مليون   100 ب  تقدر  بتكلفة  و  اخلارجية، 

للتنمية،  ب�شراكة بني  �شندوق قطر  دولر، 

القطرية  الإن�شانية  املنظمات  من  وكل 

 ، اجلميع  فوق  التعليم   ، اخلريية  قطر   (

، ف�شال عن �شركاء  ، راف (  روتا، �شلتك 

اأ�شا�شني اآخرين يف املبادرة وهم : اليوني�شف 

والأوت�شا ومفو�شية �شوؤون الالجئني التابعني 

لالأمم املتحدة. 

�شوريا  اأطفال  جلعل  املبادرة  هذه  وتهدف 

اأف�شل مل�شتقبلهم  قادرين على ر�شم طريق 

دعم  وت�شتهدف  لهم،  كرمي  عي�س  و�شمان 

الالجئني ال�شوريني يف الداخل ال�شوري ويف 

هي:  الالجئني  ت�شت�شيف  جوار  دول  اأربع 

اأن  واأو�شح  وتركيا.  والعراق  ولبنان  الأردن 

ت�شل  املبادرة  يف  اخلريية  قطر  م�شاهمة 

حلوايل 20 مليون دولر.

كما �شاركت قطر اخلريية اأي�شا يف اجلل�شة 

رفيعة امل�شتوى املخ�ش�شة لالزمة الن�شانية 

القائمة يف ت�شاد ب�شبب ال�شراعات القائمة 

يف دول اجلوار

شاركت قطر الخيرية في 
إطالق المبادرة القطرية 
QUEST لصالح تعليم 
أطفال سوريا، وتبلغ 

مساهمتها فيها حوالي
 ٢٠ مليون دوالر.

مشاركة فاعلة بأعمال الدورة/ 71 
للجمعية العامة لألمم المتحدة
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من  باإ�شادات  اخلريية  قطر  حظيت 

�شخ�شيات ومنظمات دولية جراء متكنها 

يف  التعليم  دور  على  ال�شوء  ت�شليط  من 

تعزيز الوئام الجتماعي يف مناطق ما بعد 

الذي  اجلانبي  احلدث  خالل  من  النزاع 

بنيويورك،  املتحدة  الأمم  مبقر  نظمته 

لالأمم  العام  الأمني  م�شاعد  ومب�شاركة 

الأو�شط  ال�شرق  يف  لل�شراكات  املتحدة 

بعثات عدد  الو�شطى، وممثلني عن  واآ�شيا 

واملوؤ�ش�شات  املنظمات  ومن  الدول  من 

الدولية.

وجاء تنظيم جل�شة » دور التعليم يف تعزيز 

بعد  ما  مناطق  يف  الجتماعي  الوئام 

النزاع« على هام�س م�شاركة قطر اخلريية 

لالأمم  العامة  للجمعية   71 الدورة  باأعمال 

املتحدة.

حممد  ال�شيد  اأكد  احلدث  هام�س  وعلى 

للتنمية  التنفيذي  املدير  الغامدي  علي  بن 

قطر  وفد  ورئي�س  اخلريية  بقطر  الدولية 

 71 الدورة  باأعمال  امل�شارك  اخلريية 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة باأن احلدث 

قد لقى بعد انتهائه الكثري من الثناء ممن 

وعلى  اأهميته  اإىل  م�شريين  فيه  �شاركوا 

ات�شاق حماور املو�شوع ومتكن قطر اخلريية 

من بحث ومعاجلة مو�شوع اإن�شاين هام من 

اخلرباء،  من  جمموعة  ا�شتقطاب  خالل 

وتقدمي حالت ومناذج عملية لدور التعليم 

يف تعزيز الوئام الجتماعي يف بع�س الدول 

داخلية  و�شراعات  بنزاعات  مرت  التي 

كال�شومال و�شريالنكا والبو�شنة.

برنامج الجلسة 
ناق�س احلدث اأوراق عمل انتظمت يف اأربعة 

حماور رئي�شة من قبل خرباء من منظمات 

جامعات  من  واأكادمييني  دولية  وموؤ�ش�شات 

عاملية.

علي  حممد  ال�شيد  الول  املحور  قدم 

الدولية  للتنمية  التنفيذي  املدير  الغامدي 

»دور  احلدث  مو�شوع  عن  اخلريية  بقطر 

حدث جانبي لقطر الخيرية باألمم 
المتحدة يحظى بإشادات دولية

الغامدي:

القى الحدث الكثير من الثناء 
ممن شاركوا فيه مشيرين 
إلى أهميته وتمكن قطر 
الخيرية من إثارة و بحث 
موضوع إنساني هام . 

تقرير



الجتماعي، حيث  الوئام  تعزيز  التعليم يف 

على  وركز  الالحقة  للمحاور  العر�س  مهد 

النزاعات  واقع  وهي:  ق�شايا  جمموعة 

النزاعات  ف�س  واآثارها، جهود  العامل  عرب 

الوئام  وق�شايا  النزاع  ال�شالم،  وا�شتدامة 

الوئام  وتعزيز  التعليم  الجتماعي، 

ت�شخري  تواجه  التي  التحديات  الجتماعي، 

التعليم يف تعزيز الوئام الجتماعي، واختتم 

املحور الول مبجموعة من ال�شئلة التي هي 

عن  اأجابت  التي  الالحقة  للمحاور  مفاتيح 

كثري منها.

نمذجة الوئام 
ومن جانبه عر�س الدكتور حممد �شرقاوي 

جورج  جامعة   – النزاعات  ف�س  اأ�شتاذ   -

والذي  الثاين،  املحور  وا�شنطن  مي�شن 

اإعادة  يف  التعليم  من  »املاأمول  بعنوان  كان 

مناطق  يف  الجتماعي  الوئام  منذجة 

العر�س  ت�شمن  وقد  النزاعات«،  بعد  ما 

ناحية  من  الجتماعي  الوئام  تعريف 

النظريات  على  م�شتندا  وبحثية  اأكادميية 

اإىل  تطرق  ثم  املعروفة،  الجتماعية 

الهوية  بني  الجتماعي  الوئام  تقاطعات 

وامل�شلحة القت�شادية واحلالة الجتماعية 

الت�شنيف  اأو  املجموعة  اإىل  النتماء  وبني 

املجتمعي اأو الوطن او املجتمع.

احلالة  اإىل  �شرقاوي  الدكتور  وتطرق 

تطويع  كيفية  يف  عملي  كمثال  البو�شنية 

الوئام  وتعزيز  لتحقيق  كاأداة  التعليم 

الجتماعي يف بلد مثل البو�شنة الذي عانى 

�شنوات   5 من  لأكرث  دينية  اأثنية  حرب  من 

ت�شببت يف قتل وت�شريد مئات الآلف ومتزيق 

اللحمة الجتماعية للمجتمع البو�شني.

لإعادة  مبقرتحات  العر�س  انتهى  ثم 

من  الجتماعي  الوئام  قبل  التعليم  منذجة 

)عوامل  ق�شايا  ثالثة  على  الرتكيز  خالل 

التعليمية  املناهج  ت�شميم  اأ�شا�شية(: 

لبد  احلالية؛  املقررات  مناهج  ومراجعة 

من الرتكيز مع اهتمام متوازن على التعليم 

البتدائي والإعدادي والثانوي كعامل �شالم 

قابل لال�شتدامة؛ واأخريا تعزيز ون�شر ثقافة 

املواطنة املت�شاوية.

حاالت تطبيقية
تطرق  فقد  الدرا�شة،  حالت  يتعلق  وفيما 

جتمع  رئي�س  �شريف،  عبدالرحمن  ال�شيد 

ال�شومال  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

حلالة ال�شومال كنموذج، وت�شمنت الورقة 

خلفية عن ال�شومال وواقع البلد حاليا من 

اأر�س  مناطق؛  ثالث  اإىل  انق�شامه  حيث 

)حكم  وبورتالند  )م�شتلقة(،  ال�شومال 

ذاتي(، جنوب ال�شومال مبا فيها العا�شمة 

مقدي�شو.

نموذج الصومال
يف  والنزاع  ال�شراع  عوامل  عن  حتدث  ثم 

والتناف�س،  ال�شراع  هذا  واأنواع  ال�شومال 

على  ذلك  اآثار  اإىل  الورقة  تطرقت  ثم 

وانهياره يف كثري من مناطق  التعليم  نظام 

عن  املحا�شر  حتدث  بعدها  ال�شومال. 

بع�س املبادرات يف اإحياء العملية التعليمية 

تعزيز  كاأدوات يف  التعليم  اأنواع  وا�شتخدام 

الوئام الجتماعي وثقافة ال�شالم، ثم انتهى 

تعزيز  يف  ومقرتحات  بتو�شيات  العر�س 

نظام التعليم وتوحيده من اجل تعزيز ثقافة 

ال�شالم والوئام الجتماعي

نموذج سريالنكا
وبدوره قدم ال�شيد �شتيفاين لي�شت، م�شوؤولة 

 ,GIZ الأملانية  الوكالة  واملتابعة يف  التقييم 

حيث  ال�شريالنكية،  احلالة  عن  عر�شا 

الملانية  التجربة  تقدمي  العر�س  ت�شمن 

الذي  الربنامج  خالل  من  �شريالنكا  يف 

بداأ  والذي  الملانية  احلكومة  دعمته 

بعد  وما  اأثناء  اأي   2005 عام  منذ  تنفيذه 

بانها  ال�شريالنكية  احلالة  تتميز  النزاع. 

الدول  بع�س  للنزاعات احلالية يف  م�شابهة 

التنوع  حيث  من  واليمن  والعراق  ك�شوريا 

فهناك  والقومي،  املذهبي  والديني  العرقي 

الدينية  والعقائد  الثقافة  يف  اختالفات 

وحتى يف اللغة.

وركز الربنامج على مرحلة التعليم الثانوي، 

حيث مت ا�شتخدام مناهج ومقاربات عديدة 

على  تطبيقه  الربنامج من خالل  بداية  يف 

عينة من املدار�س بلغت 200 مدر�شة 

هي:  الربنامج  جناح  عوامل  اأهم  ومن 

وقناعتها  احلكومة  وم�شاركة  م�شاهمة 

التامة بالربنامج واأهميته، رغبة ال�شلطات 

م�شاهمة  الربنامج،  جناح  يف  املحلية 

الربنامج  يف  املحلية  املجتمعات  وم�شاركة 

وتبني  ا�شتخدام  واأخريا  معه،  وتفاعلهم 

)احلكومة،  امل�شتويات  متعددة  مقاربة 

اأثناء  املدار�س(  )املقاطعة(،  املنطقة 

الت�شميم والتطبيق.

ق�شايا  ثالثة  على  الربنامج  ركز  وقد 

الرعاية  التعليمية:  املناهج  ت�شميم  عند 

الجتماعية النف�شية التعليم باللغة الوطنية 

مرحلة  يف  التاميل(  )ال�شنحاله،  الثانية 

التعليم الثانوي، ال�شالم وقيم التعليم. 

تأّثر الطلبة والمدرسين
تقدمي  من  والخري  الرابع  املحور  كان  وقد 

الدويل  املعهد  رئي�س  قودمان  اآلن  الدكتور 

له  كانت  حيث  نيويورك،  ومقره  للتعليم 

التعليم  حول  مهمة  ومالحظات  وقفات 

املجتمع  اأفراد  وتاأثر  بالنزاعات  وتاأثره 

وخا�شة الطالب واملدر�شني بهذه النزاعات 

وال�شراعات. 

واأكد الدكتور قودمان على اأهمية ال�شتماع 

مل�شاكل  حلول  لإيجاد  املحليني  النا�س  اإىل 

اأن  �شرورة  وكذلك  بلدانهم،  يف  التعليم 

للعملية  داعمة  ال�شيا�شية  الإدارة  تكون 

التعليمية وم�شاندة لها، مع اأهمية ا�شتئناف 

التعليم يف مناطق النزاع.

ومداخلته  عر�شه  قودمان  الدكتور  وانهى 

يف  جوهرية  ق�شايا  ثالث  على  بالرتكيز 

بعدها:  وما  النزاعات  مناطق  يف  التعليم 

انقاذ املدر�شني، تدريب املدر�شني ومتكينهم 

الطالب  على  الرتكيز  و  النزاع  اماكن  يف 

املت�شربني واإعادتهم اإىل التعليم فورا.

17

 إشادة خليكوف
م�شاعد  خليكوف  ر�شيد  ال�شيد  اأ�شاد 

الأمني العام لالأمم املتحدة لل�شراكات يف 

بجهود  الو�شطى  واآ�شيا  الأو�شط  ال�شرق 

احلدث  لهذا  تنظيمها  يف  اخلريية  قطر 

بجهود  وكذلك  للغاية،  واملهم  اجلانبي 

الوفد الدائم لدولة قطر يف امل�شاهمة يف 

اإجناحه.                   

احلدث  هام�س  على  له  مداخله  ويف 

حالت  يف  التعليم  قال:  اجلانبي، 

الطوارئ يعد مو�شوعا ان�شانيا، لفتا اإىل 

اأن توفري التعليم لالأطفال يحد من خطر 

اأهمية  باأن  مو�شحا  وال�شراع،  العنف 

التعليم ل تقف عند الطفال وال�شغار بل 

لأنه  والأمهات،  الآباء  ت�شل اىل  اأن  لبد 

اإح�شا�س باحلياة.
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�صهدت العديد من املناطق يف العامل النزاعات 

واالأزمات التي اأ�صرت بالن�صيج االجتماعي ب�صكل 

خطري واأدت اإىل تفتت اللحمة االجتماعية وعدم 

قدرة املجتمعات على ال�صمود Resilience ملواجهة 

التبعات الثقيلة الآثار حتديات ا�صتمرار وترية تلك 

النزاعات وال�صراعات.  

دراسة

التعليم يبقى ذو أهمية في كافة 
المراحل بما فيها مرحلة التعافي المبكر ثم 
مرحلة إعادة اإلعمار والتنمية وما يسبقها 

ويرافقها من تحوالت على المستوى 
االجتماعي ، وتوفير حد جيد من فرص 

االستقرار واألمن ووجود بيئة محفزة تتوق 
إلى تحقيق رؤية وطنية مشتركة وجامعة 

تنبذ الخالفات والتشظي.

اإعداد:  اإدارة التنمية الدولية - قطر اخلريية

دور التعليم في تعزيز 
الوئــام االجتمــــــــــــــــاعي 
في منـاطق ما بعد النــزاع
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العامل  يف  املناطق  من  العديد  �صهدت  لقد 

بالن�صيج  اأ�صرت  التي  واالأزمات  النزاعات 

تفتت  اإىل  واأدت  خطري  ب�صكل  االجتماعي 

اللحمة االجتماعية وعدم قدرة املجتمعات 

ملواجهة   Resilience ال�صمود  على 

ا�صتمرار  حتديات  الآثار  الثقيلة  التبعات 

وترية تلك النزاعات وال�صراعات.  

التعليم قد واجهت  اأن املدار�س ومرافق  كما 

حوايل  يف  املتكررة  والنتهاكات  التدمري 

70 بلدا يف العامل ب�شكل كبري وفق  اأكرث من 

تقرير التحالف العاملي حلماية التعليم خالل 

انتهاك �شارخ  املا�شية يف  ال�شنوات  اخلم�س 

 The( الإن�شاين  الدويل  القانون  ملعايري 

 report Education under Attack
 by the Global Coalition to ,2014
 Protect Education from Attack

)GCPEA
اختالالت بنيوية

يف  الراهنة  النزاعات  م�شهد  �شوء  وعلى 

منطقة ال�شرق الأو�شط واأجزاء من اأفريقيا، 

فاإن منظومة التعليم  تواجه �شرخًا واختاللت 

مثل  الجتماعية  والقيم  البنى  يف  بنيوية 

امل�شرتك  التعاي�س  وقيم  املواطنة  مفهوم 

تنوعات  مبختلف  املجتمع  اأطياف  بني 

عاليًا  قدرًا  يتطلب  مما  وتركيبته  ن�شيجه 

ت�شبح  بحيث  والرعاية  احل�شا�شية  من 

واأ�شا�شيًا  جوهريُا  جزءًا  التعليم  منظومة 

اإىل  النزاعات  حالة  من  التحول  �شناعة  يف 

ولي�س  الأهلي،  وال�شلم  الجتماعي  الوئام 

وقودًا اأو و�شيلة من و�شائل ا�شتمرار التوترات 

اأطراف  بع�س  تبني  لوحظ  والنزاعات حيث 

هوية  ان�شطار  تكر�س  تعليمية  مناهج  النزاع 

ما  مع  تتفق  ل  مفاهيم  توؤ�ش�س  و  املجتمع 

ا�شتقر من اأ�ش�س الوئام الجتماعي والتعاي�س 

امل�شرتك عرب التاريخ،،،   

مناطق  يف  التعليم  دور  مو�شوع  تناول  اإن 

جملة  ا�شتعرا�س  يتطلب  النزاعات  بعد  ما 

العقبات والتحديات النا�شئة نتيجة لالأزمات 

و النزاعات وم�شبباتها و تاأثرياتها اخلطرية 

وعلى  خا�س  ب�شكل  التعليم  منظومة  على 

العربية  املنطقة  يف  عام  ب�شكل  املجتمع 

اأفريقيا ، مع �شرورة ت�شليط ال�شوء  و�شمال 

كافة خمرجات  تاأثريها على  م�شتويات  على 

ا�شتمرار  مع   والتعامل   ، التعليمية  العملية 

اطراف  �شرديات  بني  ال�شتقطاب  حالة 

 ، �شيا�شية  تاريخية،   ( املتناق�شة  النزاع 

اإىل  توؤدي  التي  طائفية...الخ(  حقوقية، 

ا�شعاف دور التعليم يف حتقيق درجة اف�شل 

للتحول  ال�شروري  الجتماعي  التما�شك  من 

من حالة النزاع اإىل حالة ال�شلم والتما�شك 

املجتمعي،،  

واملقاربات  احللول  من  الكثري  ت�شلط  ل  قد 

ال�شوء  والنزاعات  الأزمات  جمتمعات  يف 

بدرجة كافية على حالة الختالل الجتماعي 

الناجتة عن اعمال العنف والتدمري، كما قد 

كو�شيلة  التعليم  عملية  و�شع  يف  ت�شاهم  ل 

اأ�شا�شية من و�شائل املعاجلة البنيوية للنزاع، 

ف�شال عن اأهمية عملية التعليم كعملية تنموية 

حقوقية حتقق الوفاء باحلق يف التعليم لتلك 

بذاتها  التعليم  لعملية  ومواكبتهم  ال�شريحة 

وا�شتثمار اأوقاتهم يف النافع واملفيد.   

حالت  حدوث  مع  النزاعات  ترتافق 
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على �شعيد اآخر فقد لوحظ نتيجة ا�شتمرار 

اللجوء  حالت  وحدوث  النزاعات  وترية 

وتزايد  النطاق  وا�شعة  الق�شري  والت�شريد 

ل  الذين  التعليم  �شن  يف  الأطفال  اأعداد 

للدرا�شة   مقاعد  اأو  للتعليم  فر�شا  يجدون 

منظومة  يف  اإدماجهم  من  التمكن  وعدم 

الحتياجات،  حجم  تزايد  تواكب  تعليمة 

ومن اأجل األ يتم اغفال اأحد وتركه وراءنا، 

ح�شب ما ورد �شمن امل�شوؤوليات اخلم�س يف 

للقمة  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  تقرير 

-23 القمة  انعقاد  خالل  العاملية  الإن�شانية 

24 مايو 2016م يف مدينة ا�شطنبول برتكيا، 

العاملية  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  اأن  كما 

التكنولوجيا  ت�شخري  اأهمية  اإىل  اأ�شارت  قد 

كجزء من و�شائل ت�شريع تنفيذ تلك الأهداف  

ال�شتغالل وجتنيد ال�شباب للعنف والتطرف 

اأعمال  لأ�شوء  الفتيات  وتتعر�س  العنيف 

ال�شتغالل والعنف اجلن�شي يف ظل ه�شا�شة 

تدابري احلماية للفئات املعر�شة لال�شطهاد 

والفتيات  والن�شاء  كالأطفال  وال�شتغالل 

وغياب الظروف الالزمة لتمكني منظومات 

حقوق  بحماية  اخلا�شة  واملدونات  املبادئ 

قواعد  واحرتام  والفتيات  واملراأة  الطفولة 

الدويل  والقانون  الإن�شاين  الدويل  القانون 

حلقوق الإن�شان،

اإن بناء املنظومة التعلمية يف بيئة النزاعات 

وفق مقا�شد منهجية تراعي احلماية وعدم 

على  وتعمل   Do No Harm الإ�صرار 

وحقوق  الإن�شانية  الكرامة  احرتام  اإ�شاعة 

احل�شا�شيات  وتراعي  املقررة،  الإن�شان 

لها  يكون  �شوف  الثقافية  واخل�شو�شيات 

وتخفيف  معاجلة  يف  حموري  دور  �شك  بال 

التوترات نتيجة النزاعات وحتقيق التما�شك 

الجتماعي وتكامل عملية التعليم مع جهود 

تلك  والثقايف يف  الإجتماعي  الإعمار  اإعادة 

البيئات

النهج العنقودي    
التما�شك  حتقيق  يف  التعليم  دور  يرتبط 

بعد  وما  النزاعات  بيئة  يف  الجتماعي 

النزاعات بكافة مراحل عمليات ال�شتجابة 

الن�شانية منذ وقوع الأزمة و كيفية التخطيط 

حالت  مع  للتعامل  املبكر  ال�شتعداد  ومدى 

التعليم  قطاع  على  والزمات  الطوارئ 

تحديات وصول الخدمات التعليمية إلى الجميع في مرحلة ما بعد النزاع: 
دور التعليم االلكتروني في سد الفجوة التعليمية 

في منـاطق ما بعد النـزاعـــــــــات 

Means of Implementation  يف ظل 
املتاحة  ال�شتيعابية  للقدرات  الهائل  التقدم 

اأجل �شد الفجوة  لتكنولوجيا الت�شالت من 

الرقمية من جهة وحتقيق الأهداف التعليمية 

ومناطق  اله�شا�شة  البيئات  يف  وباخل�شو�س 

النزاعات.

ونظرًا لل�شعوبات امل�شاحبة لإعادة اإعمار اأو 

اأن  اإىل  عند وقوع الزمات ، وجتدر الإ�شارة 

ما  طورت  قد  الإن�شانية  التن�شيق  منظومة 

يطلق عليه النهج العنقودي اخلا�س بالتعليم 

  Global Education Cluster  –
�شمن ال�شتجابة الطارئة، كما طورت ال�شبكة 

  INEE العاملية امل�شرتكة للتعليم يف الطوارئ

والتو�شيحية  الإر�شادية  الأدلة   من  عددا 

النزاعات  حل�شا�شيات  املراعي  للتعليم 

واملبادئ  املدونات  من  العديد  عن  ف�شاًل 

ذات العالقة يف هذا اجلانب، اإل اأن مو�شوع 

التعليم يبقى ذو اأهمية يف كافة املراحل مبا 

اإعادة  املبكر ثم مرحلة  التعايف  فيها مرحلة 

من  ويرافقها  ي�شبقها  وما  والتنمية  الإعمار 

حتولت على امل�شتوى الجتماعي وتوافر حد 

جيد من فر�س ال�شتقرار والأمن ووجود بيئة 

حمفزة تتوق اإىل حتقيق روؤية وطنية م�شرتكة 

وت�شعى  والت�شظي  اخلالفات  تنبذ  وجامعة 

الوطنية  اللحمة  وحتقيق  التما�شك  نحو 

واملعنيني من  املجتمع  اأطراف  بوا�شطة كافة 

جوهري  دور  للتعليم  باأن  امل�شلحة  اأ�شحاب 

يف توطيد دعائم  ال�شتقرار.  

هناك دلئل على اإ�شهام التعليم يف حتويل 

النزاعات وحتقيق الوئام الجتماعي فعلى 

�شبيل املثال يف رواندا حقق التعليم نتائج 

اإيجابية نحو اإيجاد جيل يوؤمن ببناء ال�شالم 

وبروؤية رواندا دولة موحدة وقوية وم�شتقرة 

بعد احلرب الأهلية التي ع�شفت بها يف عام 

1994م )ال�شبكة العاملية امل�شرتكة للتعليم 

ت�شغيل املدار�س املهدمة يف مناطق ا�شتمرار 

اإدارة  لغياب  اأو  املناطق  من  عدد  يف  النزاع 

خ�شوع  اأو  املدار�س  بت�شغيل  تقوم  تعليمية 

ومقرات  مدار�س  فيها  حمافظات  اأو  مدن 

التعليم  تكر�س  مت�شددة  جلماعات  تعليمية 

قد  مما  النزاع،  تاأجيج  و�شائل  من  كو�شيلة 

التعليم  عملية  يف  الأطفال  اإدماج  يتعذر 

بدائل  عن  البحث  يتوجب  وعليه  التقليدية، 

منا�شبة. ويف اإطار الرغبة للربط بني اأهداف 

حتقيق  مب�شار  اخلا�شة  امل�شتدامة  التنمية 

العاملية  القمة  خمرجات  يف  التعليم  اأهداف 

الأهمية مبكان طرح  اأنه من  الإن�شانية جند 

مناذج  كاأحد  الإلكرتوين  التعليم  م�شاألة 

من  احلديثة  الت�شالت  تكنولوجيا  ت�شخري 

اأجل ا�شتيعاب الأعداد املتزايدة من الأطفال 

منظومة  عرب  وذلك  والالجئني  النازحني 

بـ:  ويعرف  النرتنت  عرب  املفتوح  التعليم 

منظومة العملية التعليمية
)INEE اأثناء النزاعات

التعليم  دور  يف  الدرا�شات  بع�س  ت�شري  كما 

من  كل  يف  الجتماعي  التما�شك  حتقيق  يف 

البو�شنة والهر�شك واإيرلندا اإىل دور التعليم 

واإحداث نقلة ايجابية لتعزيز اللحمة الوطنية 

للقمة  مقدمة  ورقة   – احلدابي  دواد  )د. 

الإن�شانية العاملية يف ا�شطنبول مايو 2016م(    

نحو  ما�شة  احلاجة  اأن  هنا  التاأكيد  ينبغي 

العملية  منظومة  يف  النظر  واإعادة  تقييم 

واملناهج  التعليمية(  )ال�شيا�شات  التعليمية 

والتمدر�س  الدرا�شية(  )املقررات  التعليمية 

املعلمني  وتطوير  وتدريب  التعليم(  )عملية 

النزاع  حل�شا�شية  املراعي  التعليم  وفق 

واإ�شراك الأ�شر واأولياء الأمور �شمن حلقات 

املدار�س  مع  م�شتمر  وت�شاور  وتوا�شل  نقا�س 

ب�شكل  عنها  يغيب  ل  تعليمية  عملية  �شمن 

الجتماعي  التما�شك  حتقيق  جوهري 

ال�شلم  من  جديد  �شياق  نحو  والتحول 

التعليمية  الوظيفة  اأداء  خالل  من  املجتمعي 

لدورها ال�شرتاتيجي يف التحول من النزاع.     

بناء منوذج علمي  اأن  اإن قطر اخلريية ترى 

حول  من  الناجحة  التجارب  على  يعتمد 

باملنطقة  اخلا�شة  ال�شياقات  ويراعي  العامل 

اإجناز  الطريق نحو  بداية  اإل  العربية ما هو 

مكت�شباتها  للتنمية  يحفظ  ح�شاري  م�شروع 

ويحولها اإىل ر�شيد م�شتدام. 

دراسة

تشير بعض الدراسات إلى دور 
التعليم في تحقيق التماسك 

االجتماعي في كل من البوسنة 
والهرسك وإيرلندا إلى دور 
التعليم وإحداث نقلة ايجابية 

لتعزيز اللحمة الوطنية.



 Massive Open Online Courses
MOOC(( يف مناطق النزاعات واله�شا�شة.   

التعليم المفتوح   
و�شرورة  الأعباء  تقا�شم  لأهمية  ونظرًا 

جتاه  والدويل  الإقليمي  اجلوار  ت�شامن 

ال�شغوط  تخفيف  نحو  التحول  موؤ�شرات 

واإجناح اجلهود املبذولة ل�شيما عرب الإ�شهام 

اجلدي والقوي يف موؤمترات املانحني واإعادة 

تربز  الدويل،  الإن�شاين  والتن�شيق  الإعمار 

كاأحد  الت�شال  تكنولوجيا  ت�شخري  ق�شية 

احللول الناجعة ل�شتيعاب الأطفال ومن هم 

تتطلب  تعليمية  منظومة  يف  التعليم  �شن  يف 

املنظمات  بني  وال�شراكات  اجلهود  ت�شافر 

اخلا�س  القطاع  و�شركات  واملحلية  الدولية 

الدولية  الأجندات  بني  الربط  اأهمية  تربز 

امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  بني  كالربط 

وخمرجات  2015م  بعد  ما  مرحلة  واأجندة 

يتخلف  األ  اأجل  العاملية من  الإن�شانية  القمة 

الرتكيز  يتم  اأن  ونقرتح  الركب  عن  اأحد 

وت�شخري  وال�شراكات  القدرات  بناء  على 

وتخ�شي�س  احلديثة  الت�شالت  تكنولوجيا 

هذا  طرح  خالل  من  اخلريية  قطر  ت�شعى 

املو�شوع اإىل ت�شليط ال�شوء على دور التعليم 

ما  مناطق  يف  الجتماعي  الوئام  تعزيز  يف 

نحوه  الدويل  الهتمام  النزاعات وجلب  بعد 

يتناول  بناء منوذج  نحو  ت�شوراتها  مع طرح 

خاتمة 

التي تتوافر على حلول مالئمة. 

ودور  نطاق  تو�شيع  ق�شية  تبقي  �شوف 

الأغرا�س  خلدمة  احلديثة  التكنولوجيا 

الإن�شانية يف ظل الت�شارع والتقدم الهائل يف 

املجالت  يف  امل�شتخدمة  التكنولوجيا  و�شائل 

الأهمية  غاية  يف  اأمرًا  والتنموية  الإن�شانية 

الكبرية  الأعداد  ا�شتيعاب  هدف  حتقيق  يف 

يف املنظومة التعليمية ب�شكل اأ�شا�شي و�شوف 

والنماذج  التجارب  ا�شتعرا�س  ي�شاعد 

الفر�س اجلديدة  تو�شيع نطاق  احلالية على 

هذا  نحو  والتوجه  الكبرية  الفجوة  لردم 

امل�صار اجلديد.

املنظمات  بني  العالقة  تطور  اإطار  ويف 

اخلا�س  القطاع  �شركات  وكربيات  الدولية 

التمويل الالزم.   

املوارد  �شح  ظل  ويف  �شبق  ما  �شوء  وعلى 

التمويلية املخ�ش�شة من اأجل دعم ا�شتيعاب 

التعليم  منظومة  يف  املتزايدة  الأعداد 

�شرورة  على  التنويه  ينبغي  الإلكرتوين، 

الربط بني اأجندة اأهداف التنمية امل�شتدامة 

القمة  وخمرجات  2015م  بعد  ما  ومرحلة 

يف  الأطفال  ا�شتيعاب  وكيفية  الق�شية،  هذه 

بال�شتفادة  التعليم  منظومة  يف  التعليم  �شن 

الربط  وحتقيق  احلديثة،  التكنولوجيا  من 

العاملية  الإن�شانية  القمة  خمرجات  بني 

واأهداف التنمية امل�شتدامة اخلا�شة بالتعليم 

يف مناطق ما بعد النزاعات واله�شا�شة، وفتح 

الباب اأمام ال�شراكات التمويلية والتعاون يف 

املثال  �شبيل  فعلى  الأخرية  ال�شنوات  يف 

للبطاقات  كارد  ما�شرت  �شركة  بني  ال�شراكة 

حيث  العاملي  الغذاء  وبرنامج  امل�شرفية  

الأغذية  ل�شرف  خا�شة  بطاقة  تطوير  مت 

لالجئني مما يلمح اإىل اإمكانية وجود املزيد 

من الفر�س لال�شتفادة من عمالقة موؤ�ش�شات 

الفي�س  مثل  والرقمي  الجتماعي  التوا�شل 

بوك وجوجل و�شركات الربجميات العمالقة 

من كربيات  وغريها  واآبل  ميكرو�شوفت  مثل 

الت�شالت  و�شركات  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 

لإقامة  فون  وفودا  موتورول  مثل  الهاتفية 

�شبكات WIFI ميكن ال�شتفادة يف املن�شات 

ل�شتيعاب  اطالقها  ميكن  التي  التعليمية 

العداد الكبرية يف مع�شكرات اللجوء        

يتخلف  اأحد  ترك  وعدم  العاملية  الإن�شانية 

عن الركب والت�شديد على الوفاء باللتزامات 

يف  الأطفال  بحق  الوفاء  جهة  من  التمويلية 

ا�شتيعاب  النزاعات وحتقيق  بيئة  التعليم يف 

النازحني  الأطفال  م�شتوى  على  اأكرب 

والالجئني.  

الرقمية  الفجوة  و�شد  القدرات  بناء  جمال 

اآخذين  التعليم  �شن  يف  الأطفال  ل�شتيعاب 

بناء  نحو  املا�شة  احلاجة  العتبار  بعني 

يف  ناجحة  جتارب  وفق  تعليمية  منظومات 

بعد  ما  مناطق  يف  الجتماعي  الوئام  تعزيز 

النزاعات.  
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تقرير

اأطلقتها  التي  »الأقربون«  مبادرة  متكنت 

امل�شاعدات  تقدمي  من  اخلريية  قطر 

الجتماعية لـ 200 اأ�شرة داخل قطر خالل 

رم�شان املا�شي ، وبتكلفة بلغت 1.7 مليون 

ريال .

و�شملت احلالت التي مت تقدمي امل�شاعدات 

الغارمني،  ديون  بع�س  ت�شديد  لها: 

مونة  وتوفري  ال�شجناء،  اأ�شر  وم�شاعدة 

وتاأمني  البيوت،  وتاأثيث   ، رم�شان 

م�شاريف املعي�شة لعدد من الأ�شر املتعففة 

حمدودة الدخل، وم�شاعدة املر�شى.  

ومبادرة الأقربون هي  اإحدى مبادرات قطر 

قطر،   داخل  الإن�شاين  العمل  يف  اخلريية 

�شهر  مع  بالتزامن  اأطلقتها اجلمعية  والتي 

اإدارة  باإ�شراف  احلايل،  املبارك  رم�شان 

التنفيذية  بالإدارة  الجتماعية  الرعاية 

من  عدد  ومب�شاركة   ، املحلية  للتنمية 

القطري  املجتمع  يف  البارزة  ال�شخ�شيات  

والإعالمية  الجتماعية  املجالت  يف 

والدعوية والنا�شطني على �شبكات التوا�شل 

الجتماعي.

 

جذور الخير
املبادرة  يف  امل�شاركني  من  عدد  عرّب  وقد 

قالت  فقد  التجربة   بهذه  �شعادتهم  عن 

تربز  املبادرة  اإن   : املانع  الإعالمية جواهر 

الهتمام  على  اخلريية  قطر  حر�س  مدى 

بهذه  وقيامها   ، دولة قطر  داخل  بامل�شاريع 

ويك�شف  الأقربني،  جتاه  الإن�شانية  املهمة 

املجتمع  تكاتف  مدى  عن  الوقت  نف�س  يف 

يف  اخلري  حب  جتذر  ومدى  القطري، 

اأعماقه منذ القدم .

الأمور يف مبادرة  اأجمل  اإن من   : واأ�شافت 

الواحد،  الفريق  بروح  العمل  الأقربون«   «

الأ�شر  من  قربتنا  املبادرة  باأن  ،منوهة 

علينا  اإيجابيا  انعك�س  ما  وهو  املتعففة، 

وعليها.  

200 أسرة داخل قطر 
تستفيد من مبادرة »األقربون« 



 المشاركون في المبادرة 

من ال�شخ�شيات التي ا�شرتك يف هذه املبادرة كل من: ال�شيخ علي بن را�شد املهندي، 

الإعالمي حممد �شعدون الكواري، الإعالمي ح�شن ال�شاعي، ال�شيد خمي�س املريخي، 

الإعالمي  ال�شويدي،  الأ�شتاذة رمي  امل�شلماين،  الإعالمي علي   ، بوزوير  فهد  ال�شيد 

مرمي  الأ�شتاذة   ،Top_bb �شبكة   ، الربيدي  حمد  ال�شاعر  اهلل،  عبد  عادل 

املهندي، �شبكة وليف قطر، الإعالمي عبد الرحمن احلرمي ، ال�شيخ �شقر ال�شهواين 

، الأ�شتاذة حنان العمادي، الأ�شتاذة عائ�شة الكواري، الإعالمية جواهر املانع.  
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عبد  عادل  الإعالمي  ذكر  جهته  من 

اهلل باأن جتربته يف مبادرة » الأقربون » 

ك�شفت باأن امل�شاعدات التي مت تقدميها 

يف اإطارها اأ�شهمت يف تفريج هم  بع�س 

ب�شبب  احتياجاتهم  ق�شاء  و  الأ�شر، 

تاأثري  امل�شاكل الجتماعية على حياتهم  

الإن�شانية  بالغ  اأمر  ذلك  باأن  منوها   ،

الأرامل  حالت  يف  وخا�شة  والتاأثري، 

ممن  العامالت(   )غري  واملطلقات 

لديهن اأطفال.  

فريق املبادرة



املكفوفني  اأحد  وهو  »ماهيندرا«  اعَترَبُه 

اأما  حياته،  يف  تلقاها  هدية«  »اأعظم 

باأن حفل  اأخربوه  الذي  »رحمت«،  الكفيف 

من  �شباحا  العا�شرة  يف  �شيكون  التوزيع 

اليوم التايل، فقد خرج من بيته منت�شف 

ليلته  وبات  احلفل،  مقّر  وق�شد  الليل، 

فر�شته  و�شياع  التاأخر،  من  خوفا  فيه، 

باحل�شول على ن�شخة منه! 

ي�شف  اأن  على  الأول  حمل  الذي  فما 

»م�شحف ب�شرية » بهذه العبارة اجلميلة 

عليه  الكبري  �شبب احلر�س  وما  املوؤثرة؟!، 

التي  الن�شخ  اإطار  يف  الآخر؟!،  قبل   من 

وزعتها قطر اخلريية على هذه ال�شريحة، 

باإندوني�شيا، وعددها حتى  يف عدة وليات 

الآن 2000 ن�شخة.  

لعل اجلواب يكمن يف اأثر امل�شروع امللمو�س 

يف حياة هذه ال�شريحة، والذي �شيت�شح من 

النبذة التعريفية به اأول ، ومن النطباعات 

الأخرى للم�شتفيدين منه ،واآراء املخت�شني 

واملهتمني.  

على  ب�شرية«  »م�شحف  فكرة  تقوم 

ي�شتطيع  الذي  »برايل«،  بلغة  كتيب  توفري 

ال�شورة  يطلب  اأن  خالله  من  امل�شتخدم 

التي يريد ال�شتماع اإليها، واأن يكرر بع�س 

يختار  اأن   ميكنه  كما  املحددة،  الآيات 

املقرئ الذي يريده، و ال�شتماع اإىل تف�شري 

القراآن  اإمكانية �شماع  الآيات، مما يعطيه 

الكرمي وحفظه وفهمه. 

الذي   » ب�شرية   « م�شحف  اأهمية  وتربز 

مع  بالتعاون  باإنتاجه  اخلريية  قطر  قامت 

الغالبية  اأن  اإىل  بالنظر  ماليزية  �شركة 

ل  باإندوني�شيا  املكفوفني  من  العظمى 

تتوفر لهم م�شاحف بلغة » برايل«، ب�شبب 

تكاليف الطباعة الباهظة وحجمها الكبري، 

إندونسيا

» بصيرة« ..
أعظم هدية للمكفوفين 

لالإح�شائيات  طبقا  عددهم  ي�شل  حيث 

ثالثة   ( ن�شمة   3.600.000 الر�شمية 

ماليني و�شتمائة األف ن�شمة ( 

أصداء جميلة
وفيما يلي انطباعات عينة من امل�شتفيدين، 

واآراء نخبة من املخت�شني واملهتمني، قامت 

»غرا�س«  بر�شدها ميدانيا: 

كويني�صا) 8 �شنوات(

وجدت  وقد   ، القراآن  احفظ  اأن  اأمنيتي 

�شعوبة يف ذلك لأين كنت اأعتمد على �شوت 

اأما  امل�شموعة،  الأ�شرطة  وبع�س  املدر�س، 

الآن فاأنا متحم�شة جدا حلفظه . 

ال�صيدة/ نيني 

 ، امل�شحف  هذا  ا�شتالم  بعد  جدا  �شعيدة 

به  فرحتي  ولكن  فمي،  يف  الكلمات  تتلعثم 

مثل فرحتي يوم ولدت مولودي الأول. 

 ال�صيدة/ هرييل 

اإّن  يل  قالوا  بجاروت  املكفوفني  جمعية 

حم�شنني من دولة بعيدة عن بالدنا ا�شمها 

لهم  فقلت  امل�شحف  بهذا  تربعوا  قطر 

فيها  لأن  لقلوبنا  قريبة  اإنها   : لهم  فقلت 

عرفوا حاجاتنا دون اأن نطلبها. 

آراء المختصين والمهتمين 
اخلا�س  املركز  رئي�س  مهر�صون:  الدكتور 

باملعاقني  باجلامعة

ما  باأكرث  امل�شحف  هذا  يطبع  اأن  اأمتنى 

للمكفوفني،        اآمال  مينح  فعال  لأنه  ميكن، 

ويقربهم اإىل القراآن الكرمي. بارك اهلل ملن 

�شاهم و بذل يف هذا امل�شروع.

فين�شي  موؤ�ش�شة  مديرة  /تاريني   ال�صيدة 

للمكفوفني، ومدربة على ا�شتخدام م�شحف 

الب�شرية برايل .

حدود  يف  يكون  العادي  برايل  م�شحف 

وتخزينه  وحمله  مكعب،  مرت  ن�شف 

م�شحف  فاإن  لذا  �شعب،  معه  والتعامل 

تّي�شر  عظيمة،  فكرة  اللكرتوين  »ب�شرية« 

الكرمي،  القراآن  مع  التعامل  املكفوفني  على 

بال�شتماع واحلفظ والفهم ، واأمل�س كمدربة 

مدى احتياج املكفوفني له. 

الإدارة  مدير  اإبراهيم  حمرم  ال�صيد/ 

الدينية ـ مدينة لمبونغ ـ جزيرة �شومطرة

العالية  الهمة  اأرى  واأنا  اأبكي  اأن  كدت 

تعلم  على  وحر�شهم  املكفوفني،  لهوؤلء 

لي�شاعدهم  امل�شحف  ا�شتخدام  كيفية 

للمب�شرين   اأن  لو  والتف�شري،  احلفظ  على 

نف�س الهمة ، ما بقي اأحد ل يحفظ القراآن 

�شاحبة  اخلريية  قطر  اأ�شكر  الكرمي. 

الفكرة، واأ�شكر املتربعني الأكارم .

جممع  )رئي�س  هدايات  ديدي  ال�صيد 

املكفوفني اإندوني�شيا يف جاوى الغربية(

ي�شيء  اأن  فناأمل  الب�شر،  نعمة  ُحرمنا  اإن 

اأتعهد  وقلوبنا.  حياتنا  امل�شحف  بهذا  اهلل 

القراآن  من  جزءا  املكفوفون  يحفظ  باأن 

الكرمي يف العام على الأقل، و�شاأبداأ بنف�شي 

رغم كرب �شني. 

بن خاطر اخلاطر  ال�صيد/ حممد  �صعادة 

– �شفري دولة قطر باإندوني�شيا
بهذه  الهتمام  على  اخلريية  لقطر  �شكرا 

قطر  دولة  مكانة  تعزز  بذلك  وهي   ، الفئة 

احلكومية  غري  املنظمات  م�شتوى  على 

.اأ�شعر بالفرحة وال�شرور من وجودي اليوم 

مع هوؤلء املكفوفني.
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قصة نجاح
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طفلة كفيفة يف قمة الرتكيز وهي ت�شتمع للقراآن من م�شحف »ب�شرية«
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مؤتمرات 
وملتقيات

د�شنت قطر اخلريية �شبكة م�شوري العمل 

�شريحة من  اأكرب  وذلك جلمع   ، الإن�شاين 

العمل اخلريي  الت�شوير حتت مظلة  هواة 

والإن�شاين بهدف دعم ق�شايا الإن�شان من 

خالل عد�شة الكامريا.

أهداف الشبكة 
اإدارة  مدير  الغريب  علي  ال�شيد  وقال 

التنفيذية  بالإدارة  واملراكز  الربامج  

للتنمية املحلية بقطر اخلريية  يف كلمة له 

يف لقاء التد�شني الذي اأقيم باحلي الثقايف 

ـ كتارا نهاية �شهر يونيو املا�شي : اإن الهدف 

املرجو من ال�شبكة هو اإبراز اأدوات التاأثري 

يف العامل يف ظل ما يتعر�س له من اأحداث 

فيها،  العديد  معاناة  حقيقة  لنقل  بحاجة 

بالإ�شافة ل�شتثمار املواهب ال�شابة ل�شالح 

�شيتم  ذلك  �شوء  وعلى  الإن�شاين،  العمل 

امل�شورين  حتفز  م�شتقبلية  برامج  عقد 

للم�شورين  ت�شمح  وم�شابقات  مواقع  من 

�شورهم وحتويل جزء من  وبيع  من عر�س 

علي الغريب: أطلقنا شبكة تجمع مصوري العالم لدعم قضايا اإلنسان من خالل عدسة التصوير.

الن�شبة للم�شاريع اخلريية.

له  كلمة  العبيديل يف  ال�شيد خليفة  واأو�شح 

املهتمني  القطريني  امل�شورين  عن  نيابة 

هو  امل�شور  دور  باأن  الإن�شاين  بالعمل 

تت�شتت ق�شاياه،  ل  �شغفه كي  الرتكيز على 

ي�شمن  برباجمها  ال�شبكة  هذه  مثل  ووجود 

اخلا�شة  العظيمة  الهوايات  على  احلفاظ 

عبدالرحمن التركيت: 
عندما تصور وتنقل قضية 

فأنت بذلك تنقذ حياة إنسان 
وتكون صوته

خليفة العبيدلي: 
برنامج الشبكة تضمن الحفاظ 

على الهوايات العظيمة 
للمصورين

بحضور عدد من محترفي وهواة التصوير

قطر الخيرية تدشن شبكة
مصوري العمل اإلنساني



بامل�شورين.

تجارب مؤثرة
حامد  عبدالرحمن  ال�شيد  امللتقى  وح�شر 

دولة  من  �شلطان  ماجد  وال�شيد  الرتكيت 

الإن�شانية  جتربتهما  عن  ليتحدثا  الكويت، 

حول  فقرية  دولة  من  اأكرث  يف  احلقيقة 

الرحمن  عبد  ال�شيد  عرّب  فقد  العامل، 

الإن�شانية،  ال�شورة  فكرة  عن  الرتكيت 

الذي  الفني  الت�شوير  وبني  بينها  والفرق 

الت�شوير  اإن  فقال  اإن�شاين،  طابع  ياأخذ 

امل�شور هموم غريه،  الإن�شاين هو م�شاركة 

ترك  ح�شاب  على  ولو  امل�شاعدة  وتقدمي 

الت�شوير يف حلظتها.

من  عددا  غرا�س«   « التقت  التد�شني  لقاء  هام�س  وعلى 

عن  وحتدثوا  الفعالية  ح�شروا  الذين  الهواة  امل�شورين 

انطباعهم وفهمهم لأهمية ال�شورة يف العمل الإن�شاين: 

خالد ال�صبلي - م�شور فوتوغرايف : ال�شورة عبارة عن 

على  توؤثر  اأن  املمكن  من  الواحدة  فال�شورة  كلمة،  األف 

طريقة  اأي  من  اأكرث  وت�شتعطفهم  املعنى  وتو�شل  النا�س 

التي  الق�شايا  من  العديد  ثمة  الآن  عاملنا  ويف  اأخرى، 

حتتاج منا اأن نو�شل معاناتها ب�شدق وعفوية.

نورة املري - م�صورة : الت�شوير هو نقل الر�شائل ونقل 

نعّرف  نحن  فبال�شورة  املجتمع،  لكافة  والق�شايا  القيم 

كافة الفئات اأن ثمة معنى هنا وقيمة كربى هناك تتجاوز 

يحتم  كم�شورين  فدورنا  جميعا،  منار�شها  التي  الهواية 

علينا تخ�شي�س جزء للعمل الإن�شاين واخلريي.

حول  احلديث  �شلطان  ماجد  ال�شيد  واأتبعه 

فعرّب  البلدان،  بع�س  يف  ال�شعبة  جتربته 

التفا�شيل  من  امل�شور   اقرتاب  اأهمية  عن 

بحيث  معني،  مو�شوع  على  تركيزه  بعد 

الذي  ال�شخ�س  عند  املا�شة  احلاجة  يبني 

ت�شوره، و�شنع ال�شورة بدل انتظار حدوثها 

لبيان الق�شية ودعمها، فالتحدي يف العمل 

الإن�شاين يكمن يف معرفة ماذا يريد امل�شور 

عمله  م�شاركة  على  وحر�شه   ، رحلته  من 

كبرية  فئات  حياة  لتغيري  اإن�شانية،  مل�شالح 

من الفقراء حول العامل.

اأدارها  حوارية  بجل�شة  امللتقى  واختتم 

ال�شيد علي عتيق العبداهلل املدير التنفيذي 

مع  اخلريية  بقطر  املحلية  التنمية  لإدارة 

اجلمهور، حول الأثر الذي �شاأنه اأن ي�شيف  

مب�شاركته  وللم�شور  اخلريية  لقطر  الكثري 

املتبادلة  الأدوار  ال�شبكة، وحول  �شمن تلك 

التي �شيحر�س اجلميع على امل�شاهمة فيها، 

وحتقيقها للم�شلحة الإن�شانية.
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ماجد سلطان:
 التحدي الحقيقي للمصور 

أثناء ممارسته للعمل 
اإلنساني في معرفة 

ماذا يريد

الشبكة في عيون المصورين الهواة



إطالق وقفية الوسيل
لألعمال الخيرية

تقرير

وقفية  »م�شروع  اخلريية  قطر  اأطلقت 

تبلغ  بقيمة  اخلريية«،  لالأعمال  الو�شيل 

اإيجاد  بهدف  قطري،  ريال  مليون   250

بالنفع  تعود  وثابتة  دائمة  ماليه  موارد 

داخل  وم�شاريع قطر اخلريية  برامج  على 

وخارج قطر.

استثمار مهم 
املارينا  مبنطقة  الوقفي  امل�شروع  ويقع 

مبدينة الو�شيل، التي تعد من اأهم امل�شاريع 

امل�شتقبلية يف قطر، ويتمثل م�شروع الوقفية 

بعد احل�شول على التمويل الالزم يف بناء 

وال�شتثمارات  الإيجارات  ريع  يعود  عقار 

والأعمال  وامل�شاريع  الربامج  اإىل  فيه 

اخلريية داخل وخارج دولة قطر. 

الوقفية  لإطالق  عقد  �شحفي  موؤمتر  ويف 

ال�شيد  حتدث  املا�شي  يونيو  �شهر  نهاية 

يو�شف بن اأحمد الكواري، الرئي�س التنفيذي 

الو�شيل  »وقفية  اإن  قائال:  اخلريية  لقطر 

من  جملة  اإىل  تهدف  اخلريية«  لالأعمال 

الغايات، منها على �شبيل املثال ل احل�شر، 

اإيجاد موارد مالية دائمة وثابتة تعود بالنفع 

الدولة،  داخل  اخلريية  قطر  برامج  على 

تفعيل دور ال�شراكة املجتمعية بني موؤ�ش�شات 

الدولة واجلهات اخلريية، ت�شجيع املتربعني 

الوقفية، تطبيق �شعرية  امل�شاريع  على دعم 

الوقف واإظهار دوره يف تنمية املجتمع، ن�شر 

منافعه،  وتعميم  الإ�شالمي  اخلريي  العمل 

حالتهم  وحت�شني  املحتاجني  م�شاعدة 

الغارمني  فئة  عن  املعاناة  ورفع  املادية، 

الكواري: ندعو 
المحسنين الكرام 

للمساهمة في تطبيق 
شعيرة الوقف لدورها 

التنموي، وإلقامة 
مشاريع تخدم المجتمع 

القطري.  

واحلالت الإن�شانية داخل دولة قطر وتفريج 

بني  الجتماعي  التكافل  وزيادة  كرباتهم، 

امل�شلمني، ودعم امل�شاريع خارج قطر اأي�شا . 

فرصة للبذل
واأملح الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية باأن 

»م�شروع وقفية الو�شيل لالأعمال اخلريية«، 

عظيمة  وفر�شة  اخلري،  اأبواب  من  باب 

للبذل والعطاء، لفتا اإىل اأن الفر�شة متاحة 

ملن يريد اأن يقدم لنف�شه ووالديه وكل عزيز 

لديه �شدقة جارية اإىل اأن ي�شاء اهلل.

باملتربعني  كلمته  ختام  يف  الكواري  واأ�شاد 

واأهل اخلري والإح�شان من اأهل قطر الذين 

بجهودهم  اخلريي  العمل  م�شرية  يرفدون 

م�شريتها  خالل  وبذلهم  وعطائهم  املباركة 
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الو�شيل  »وقفية  دعم  يف  للم�شاهمة  ودعاهم  املمتدة، 

اإقامة م�شاريع تخدم  ت�شهم يف  التي  لالأعمال اخلريية« 

اأن يخلف على  املجتمع القطري، داعيا املوىل عز وجل 

رزقهم  يف  لهم  يبارك  واأن  الأجر  لهم  ويعظم  الباذلني 

واأهلهم.

طرق المساهمة
وتبلغ قيمة امل�شروع 250,000,000 ريال قطري )مائتان 

25000 �شهم،  وخم�شون مليون ريال( وطرحت كاأ�شهم 

وللراغبني  قطري،  ريال   10.000 الواحد  ال�شهم  قيمة 

للم�شاهمة  فر�شة  هناك  فاإن  الكرام  املح�شنني  من 

 30.000 بقيمة  البالتيني  ال�شهم  خالل  من  بالوقفية 

وميكن  ر.ق،   20.000 بقيمة  الذهبي  �شهم  اأو  ر.ق، 

التربع عرب الـ SMS باإر�شال الرقم »LW« بقيمة 1000 

الرقم  على  ر.ق   500 وبقيمة   ،92429 الرقم  على  ر.ق 

قطر  م�شرف  طريق  عن  التربع  ميكن  كما   ،92428

الإ�شالمي عرب ح�شاب قطر اخلريية 0590260018

وقفية الوسيل
 بطاقة تعريفية

قيمة الوقفية : ٢5٠ مليون ر.ق

مكان الوقفية : المارينا ـ مدينة 
الوسيل، وتعد من أهم المشاريع 

المستقبلية بقطر.
هدف الوقفية: إيجاد موارد 

ماليه دائمة وثابتة لتمويل برامج 
ومشاريع قطر الخيرية داخل 

وخارج قطر.
طبيعة المشروع: يتمثل ـ بعد 
الحصول على التمويل الالزم 

للوقفية ـ  في بناء عقار يعود 
ريع اإليجارات واالستثمارات فيه 

إلى البرامج والمشاريع واألعمال 
الخيرية داخل وخارج دولة قطر. 
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ُمْزن لتقنية
العمل الخيري

موؤ�ش�شة  اأطلقتها  مبادرة  هي  اخلــريي،  العمل  لتقنية  ُمــْزن  موقع 

العربي  املحتوى  بتوفري  املا�ّشة  للحاجة  نظرا  املباركة  التقنية 

باملحتوى  املوقع  ُيعنى  حيث  اخلريي،  العمل  تقنية  يف  املتخ�ش�س 

احللول  واإيجاد  التقنية،  عرب  اخلريي  العمل  بتطوير  يهتم  الذي 

التقنية لت�شهيل عمل املوؤ�ش�شات الغري ربحية يف جميع اأنحاء العامل 

العربي، ودعمها باملعلومة املوثقة والدرا�شات الإ�شرتاتيجية املبنية 

على اأ�ش�س علمية واحرتافية ومو�شوعية.

األقسام الرئيسة للموقع 
ت�شتمل القائمة الرئي�شة خلريطة املوقع على اأربعة اأق�شام، وهي:

-  الإدارة التقنية

-  اإدارة البيانات

-  التطبيقات والنظم

-  ال�شبكات الجتماعية والتوا�شل

تصنيفات فرعية 
ويحتوي املوقع على الت�شنيفات الفرعية التالية:

-  اأخبار

-  اأنظمة واأدوات

-  اإدارة

-  البيانات

-  ال�شبكات الجتماعية والتوا�شل

-  تطوير

-   جمتمع مزن لالإعالم الرقمي

مواقع تابعة
ويتيح املوقع النتقال ملوقعني اإلكرتونيني يتبعان له، وهما :

ـ مكتبة العمل اخلريي، التي حتوي بدورها على ملخ�شات وكتابات 

ومقالت لكتب واأبحاث اإن�شانية وخريية.

لفعاليات  تــواريــخ  على  يــحــوي  الـــذي  اخلـــريي،  العمل  تــقــومي    -

ومنا�شبات تخ�س العمل اخلريي

رابط املوقع

www.mozn.ws

خير نت
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مبواكبة  اخلريية  قطر  اهتمام  اإطار  يف   

التواجد  على  وحر�شها  التكنولوجيا، 

الجتماعي؛  التوا�شل  �شبكات  على  الفّعال 

الربامج  من  جمموعة  اجلمعية  انتجت 

من  كوكبة  تقدمي  من  الثقافية  التوعوية 

الدعاة وال�شيوخ داخل وخارج قطر، والتي 

بقطر  اخلا�شة  اليوتيوب  قناة  على  ُتن�شر 

اخلريية واملوجهة لفئات املجتمع املختلفة.

على  اجلمعية  لقناة  املتابعني  عدد  وبلغ 

اليوتيوب ما يقارب 6,311 األف متابع حتى 

ارتفعت  والذي  املا�شي،  يوليو  �شهر  نهاية 

 2,157,748 لت�شل  امل�شاهدات  ن�شبة  فيه 

اأنتجت  برامج  خم�س  من  لأكرث  م�شاهدة 

خ�شي�شا يف رم�شان املا�شي، وغريها من 

الفيديوهات الدعائية والت�شويقية حلمالت 

مل�شاريعها  خدمة  اجلمعية،  تقيمها 

الإن�شانية عرب العامل.  

الوصول للجمهور
اإدارة  مدير  العلي  اأحمد  ال�شيد  ذكر  وقد 

اليوتيوب  على  الربامج  اإنتاج  اأن  الإعالم؛ 

املجال  لتو�شيع  الإدارة  خطة  �شمن  ياأتي 

الإنرتنت،  �شبكة  على  وال�شمعي  الب�شري 

اجلمهور  من  ممكن  قدر  لأكرب  للو�شول 

وحثهم  واأعمارهم  فئاتهم  اختالف  على 

ملوجة  وا�شتثمارا  جديد،  كل  متابعة  على 

التكنولوجيا وتطورها امل�شتمر.

واأ�شاف العلي اأن الهتمام باملحتوى املقدم 

وتطويره  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 

تعمل  لذا  اخلريية،  قطر  اأهداف  من  يعد 

على  وم�شاريعها  براجمها  عرب  اجلمعية 

املجتمع  يف  املوؤثرة  ال�شخ�شيات  اإ�شراك 

حقيقية  ب�شمة  ترك  يف  وقعها  لها  والتي 

على املتابعني.

برامج رمضانية
وفيما يلي ر�شد لأهم الربامج التي انتجتها 

�شهر  يف  اليوتيوب  قناة  على  اخلريية  قطر 

 أحمد العلي:
انتاج برامج على اليوتيوب 
يندرج ضمن توسيع المجال 
البصري لقطر لخيرية على 

االنترنت 

رم�شان املا�شي:  

التي  الربامج  اأول  من  يعد  »ال�صفوة«: 

تعر�س على قناة قطر اخلريية باليوتيوب، 

يوميا  العو�شي  نبيل  ال�شيخ  تقدمي  من  وهو 

معربة  ق�ش�شا  يعر�س  دقائق،  �شتة  ملدة 

و�شلوكيات  واإميانيات  حياة  من  ومواقف 

التابعني رحمهم اهلل.

اخلريية  قطر  اإنتاج  :من   » رم�صانيات   «

، وهو يومي  ال�شهواين  ال�شيخ �شقر  وتقدمي 

ال�شهر  مع  التعامل  اآداب  خالله  من  ي�شرح 

الأبناء  مع  ال�شنن  بع�س  كتطبيق  الف�شيل 

والإح�شان  الطعام  واآداب  املنزل  واأهل 

الأمور  من  وغريها  واخلدم،  العاملني  مع 

املتعلقة ب�شهر رم�شان املبارك.

العمل  بقيم  ُيعنى   :  » فر�صة  رم�صان   «

نفو�س  يف  وتعزيزهما  والإن�شاين  اخلريي 

ال�شيخ  تقدمي  من  وهو  والنا�شئني  ال�شباب 

علي بن را�شد املهندي، كما يقدم الن�شائح 

هو  مبا  وقته  ل�شتغالل  للم�شاهد  املب�شطة 

خري.

م�سهد من م�سل�سل التحدي على اليوتيوب من اإنتاج قطر اخلريية

قطر الخيرية على اليوتيوب 
..ثراء البرامج  وارتفاع المشاهدة

تقرير



م�سهد من م�سل�سل التحدي على اليوتيوب من اإنتاج قطر اخلريية

» من اخلري اأن تعلم « : يقدم ن�شائح لكيفية ا�شتثمار 

على  حتافظ  والتي  والأ�شح،  الأمثل  بالطرق  الأوقات 

وي�شتغلها  حياته  ليمار�س  وتقويه  ال�شائم  وروح  عقل 

بطريقة جيدة لي�شبح فّعال وناجحا، وذلك عن طريق 

ر�شومات اجلرافيك�س التي تقدم باأ�شلوب �شيق ولفت 

لالنتباه.

التي مُتار�س  ال�شباب  التحدي »: يدور حول عادات   «

اأنف�شهم،  مع  حتديات  يواجهون  جتعلهم  والتي  بينهم 

وهو من تقدمي ال�شيخ ح�شن احل�شيني الذي يحاول من 

التي تخ�س هذه  الأ�شئلة  خالل الربامج الإجابة على 

التحديات.

حضور آخر 
خريية  حلمالت  وم�شاهد  تقارير  على  القناة  وحتوي 

تقيمها اجلمعية داخل وخارج قطر، وبع�س الإعالنات 

الت�شويقية للم�شاريع مثل »هديتك« و«ب�س خم�س«، كما 

التلفزيون  قنوات  على  ن�شرها  مت  التي  الربامج  تن�شر 

واحد«،  و«قلب  اخلري«  و«�شفاري  »غيث«  ومنها 

على  حاليا  ين�شر  الذي  »�شوالف«  لربنامج  بالإ�شافة 

ومهنية  وم�شائية  �شباحية  معلومات  ويقدم  اليوتيوب 

من  معروفة  �شخ�شيات  تقدمي  من  ب�شيطة  وريا�شية 

املجتمع القطري.

اليوم الدولي
للعمل الخيري

تقديرا لدور الأعمال اخلريية يف التخفيف من حدة الأزمات الإن�شانية 

وتكرميا  بينها؛  وفيما  الــدول  داخــل  الإن�شانة  املعاناة  درجــات  وخف�س 

املتحدة  الأمم  اأقرت  واملنظمات اخلريية،  الأفراد  يبذلها  التي  للجهود 

باإعالن يوم 5 �شبتمرب، يوما دوليا لالأعمال اخلريية.

الأع�شاء  الــدول  جميع  املتحدة  الأمم  تدعو  الــدويل،  اليوم  هــذا  ويف   

والإقليمية  الدولية  املنظمات  مــن  وغــريهــا  املتحدة  الأمم  وكيانات 

اإىل  والأفــراد،  املنظمات غري احلكومية  املــدين، مبا يف ذلك  واملجتمع 

الحتفال باليوم الدويل للعمل اخلريي عن طريق ت�شجيع العمل اخلريي 

وتثقيف اجلمهور وتوعيته باأهمية الأن�شطة اخلريية.

ولقد دعت اجلمعية العامة لدى اإعالنها عن هذا اليوم الدويل اإىل ت�شجيع 

العمل اخلريي عن طريق اأن�شطة التثقيف والتوعية. وتعمل مبادرات من 

بالبتكار  النهو�س  اأجل  من  الطلبة  لعمل  الأكادميي  الأثر  مبادرة  قبيل 

من  ال�شباب  ت�شجيع  على   )ASPIRE( التعليم  خالل  من  والإ�شالح 

ماليا  الفر�س  تهيئة  كفالة  م�شوؤولية  يتحملوا  اأن  على  والرجال  الن�شاء 

ملن هم اأقل حظا منهم من الأقران من اأجل اللتحاق باملدر�شة. وتعول 

يقدمها  التي  اخلريية  التربعات  على  الإن�شانية  املتحدة  الأمم  وكالت 

من  به  ت�شطلع  ما  موا�شلة  اأجل  من  احلكومات  �شخاء  وعلى  اجلمهور 

اأعمال تنقذ الأرواح يف مواجهة الكوارث الطبيعية والنزاعات امل�شلحة 

وغري ذلك من حالت الطوارئ.

الجتماعي  الرتابط  لتعزيز  فر�شا  والتطوعي  اخلريي  العمل  فّر  قد  و 

مواجهة  على  قادرة  جمتمعات  خلق  يف  وي�شاهم  النا�س،  بني  احلقيقي 

التحديات الإن�شانية ب�شمولية ومرونة.

الإن�شانية،  الأزمـــات  اأ�ــشــواأ  اآثــار  من  يخفف  اأن  اخلــريي  للعمل  وميكن 

وي�شاعد على توفري اخلدمات العامة يف جمال الرعاية ال�شحية والتعليم 

يف  التطوعي  اخلــريي  العمل  ي�شاعد  كما  الطفل،  وحماية  والإ�شكان 

النهو�س الثقايف وت�شجيع العلوم والريا�شة وحماية الرتاث الثقايف، كما 

ي�شهم يف تعزيز حقوق املهم�شني واملحرومني ويف ن�شر الر�شالة الإن�شانية 

يف اوقات ال�شراع.

تعريفات 
إنسانية
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حوار

درا�شتِك،  نف�شِك،  عن  اأخربينا  بداية 

عملِك، والدور املجتمعي الذي تقومني به؟

رابطة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  حليفة  خديجة 

م�شلمي الألزا�س ومن امل�شرفني على مركز 

النور بفرن�شا، واأعمل على تنظيم الأن�شطة 

الن�شوية التابعة للجامع؛ من تدري�س اللغة 

ح�شرت الداعية الإ�شالمية خديجة حليفة  لدولة قطر موؤخرا �شمن وفد جمل�س 

اإدارة مركز النور اأحد اأكرب املراكز الإ�شالمية التي ت�شرف عليها قطر اخلريية 

ودوره  ور�شالته  باملركز  للتعريف  وذلك   ، بنائها  ل�شتكمال  وت�شعى  اأوربا  يف 

احل�شاري. 

وقد اغتنمت جملة » غرا�س« وجود ال�شيدة خديجة يف الدوحة واأجرت احلوار 

التايل معها حول جتربتها يف الدعوة والتحديات التي تواجه ن�شاطها، واأهمية 

عن  ال�شائدة  الأفكار  برتميم  وعالقتها   ، الغرب  يف  الإ�شالمية  املراكز  اإقامة 

امل�شلمني، وتر�شيخ الهوية الإ�شالمية لدى اجلاليات العربية، واحلفاظ عليها، 

وتعريف غري امل�شلمني ب�شماحة الدين الإ�شالمي. 

احللقات  وتنظيم  الكرمي  والقراآن  العربية 

م�شوقة  اأ�شبحت  ثم  ومن  للن�شاء،  الدعوية 

عن  وذلك  العائالت،  بني  املركز  مل�شروع 

طريق الهاتف وتقدمي امل�شورة يف احللقات 

واإمتام  وبخدماته  به  للتعريف  املنازل  اأو 

مرفقاته.

تحديات الدعوة
اأهم  هي  ما  الدعوة؛  يف  عملكم  وحي  من 

التحديات التي تواجه الدعاة يف فرن�شا من 

وجهة نظرك؟

املجتمع،  متنوعة يف  فئات  مع  نتعامل  نحن 

تغزو  الذين  وال�شباب  الأطفال  بينها  من 

من  فيها  وما  الأوروبية  الأفكار  عقولهم 

تغريب ، وما نحاول القيام به قبل ممار�شة 

الأفكار  تلك  ت�شحيح  حماولة  هو  الدعوة 

وتو�شيح   ، الإ�شالم  مع  تتنا�شب  ل  التي 

الداعية خديجة حليفه 
عضو مجلس إدارة مركز النور بفرنسا لـ » غراس«:

الحفاظ على هويتنا اإلسالمية 
يــوازي حــاجـتنـا للميـاه

المسلمون متعطشون 
لبناء عدد أكبر من المراكز 

اإلسالمية التي تلم 
شملهم وتلبي احتياجات 

جالياتهم . 



كمفهوم  املنت�شرة،  الأفكار  بع�س  اأ�شرار 

دون  بها  اأنهم  يعتقدون  الذي  مثال  احلرية 

ونواجه  حقيقية،  م�شوؤوليات  ودون  قيود 

كدعاة �شغوطات يف تقبل تلك الفئات للفكر 

الإ�شالمي اأحيانا .

الغرب عن  هناك �شورة منطية خاطئة يف 

و�شبهة  اتهام  مو�شع  جتعلهم  امل�شلمني 

جراء  امل�شلمة  اجلاليات  حال  لنا  ..�شفي 

تلك ال�شورة؟

فكل  الورود،  حتفه  ل  الطريق  واأن  لبد 

حدث يحدث يف فرن�شا يقع �شحيته امل�شلم 

اإليه باإ�شبع التهام مما يجعل  اأول، في�شار 

�شورته يف املجتمع مهزوزة، ويجعل الأطفال 

احتمالية  من  ويزيد  مدار�شهم،  يف  يعانون 

اأبواب  واإغالق  للت�شيق،  امل�شلمني  تعر�س 

العمل وجمالت احلياة املختلفة اأمامهم.

الدور  هو  ما  ال�شابق؛  لل�شوؤال  ا�شتكمال 

الذي يقع على عاتق اأبناء اجلاليات امل�شلمة 

ال�شورة  لتو�شيح  الأوروبية  املجتمعات  يف 

املغايرة عنهم ؟

وجتمعات  حما�شرت  عقد  دائما  نحاول 

حالت  ويف  امل�شلمني،  وغري  للم�شلمني 

الأول  بال�شف  نتواجد  ما  دائما  الإرهاب 

لرف�س احلدث والرتهيب والظلم، كما اأننا 

نفتح الأبواب للجميع لكي ي�شتف�شر ..فنجد 

من يتعط�س ملعرفة اأننا بعيدون كل البعد عن 

هذه الأفعال التي ل متت لالإ�شالم ب�شلة.

أدوار متكاملة 
ر�شالة  ون�شر  التعاي�س  فكرة  على  حفاظا 

ال�شورة  وحت�شني  ال�شمحة،  الإ�شالم 

بع�س  وتوؤثر على  ت�شيطر  قد  التي  النمطية 

اجلهود  عن  حدثينا  املجتمع؛  يف  الفئات 

�شبيل  يف  اجلاليات  لأبناء  التطوعية 

م�شاهمتهم لن�شر وتطبيق تلك القيم املهمة 

يف الإ�شالم؟

لدينا  ولي�س  متطوعون،  لدينا  من  جميع 

يف  وامل�شاعدة  للم�شاركة  معينة  �شروط 

العمل معنا،  كل �شيء حملي ودائما نحاول 

حدوث  ظل  يف  �شواء  الأدوار،  بذات  القيام 

ال�شباب   ، حدوثها  عدم  اأو  امل�شاكل  بع�س 

ويقدمون  �شخ�شية  بجهود  يتواجدون 

خدماتهم ح�شب حاجة امل�شلمني اأو املراكز.

يرتاوح عدد امل�شلمني يف فرن�شا ما بني 4.5 

عن  ناهيك  تقريبا،  م�شلم  ماليني   6 اإىل 

ظل  يف  ككل؛  اأوروبا  يف  امل�شاعفة  الأعداد 

تزايد تلك الأرقام و�شمن عملكم يف الدعوة 

كيف حتافظون على الهوية الإ�شالمية لهذه 

الفئة؟

بالتفاق مع  نقوم  دائما  للم�شلمني  بالن�شبة 

يف  لي�شاهموا  املدار�س  اإىل  للذهاب  الأئمة 

التعريف بالإ�شالم، اأما ما يخ�س امل�شلمني 

بب�شاطة  الطريق  ن�شهل  ل  فنحن  اجلدد 

لعدة  ت�شل  للمتابعة  برامج  فثمة  عليهم، 

�شهور وقد تكون ملدة عام، تعمل على التاأكد 

الإ�شالم،  دخول  من  الأ�شخا�س  رغبة  من 

لالأ�شا�شيات  فهمه  يتم  حتى  املرافقة  فتتم 

وت�شحيح  لرتميم  فرتة  مبثابة  له  وتكون 

الأن�شطة  طريق  عن  داخله  املفاهيم 

والدرو�س، بحيث ل يقع يف اأخطاء كربى من 

�شاأنها اأن ت�شر ب�شورة الإ�شالم وامل�شلمني.

أهداف كبرى
م�شروع  على  امل�شرف  الفريق  �شمن  اأنت 

ثقايف  مركز  اأكرب  يعد  الذي  النور  مركز 

ما  براأيكم  اأوروبا،  يف  نوعي  واإ�شالمي 

املجتمعات  املراكز يف  تلك  مثل  بناء  فائدة 

الأوروبية؟

يف  الإ�شالمية  الهوية  على  املحافظة 

للمياه  كحاجتنا  الأوروبية  املجتمعات 

حتافظ  لكي  تكفي  ل  فامل�شاجد  والإنارة، 

نحن  كبرية،  اأجيال  لبناء  تكفي  ول  عليها 

�شمل  تلم  مراكز  لبناء  متعط�شون  دائما 

امل�شلمني وتوؤمن احتياجاتهم، والبدائل التي 

قد يفر�شها املجتمع عليهم ، ولكن ب�شورة 

ل تتنا�شب معهم، مثل ال�شباحة التي تعترب 

اإجبارية يف املدار�س، فمركز النور �شيتوفر 

به م�شابح وهذا جزء �شغري من تلبية حاجة 

اأ�شبحت  كونها  فرن�شا  يف  اأ�شا�شية  تعترب 

حمّرمة على امل�شلمني ب�شبب لبا�شهم الذي 

ل يتنا�شب مع ثقافة البلد الأوربي . 

حجم التأثير
ما حجم التاأثري الذي يحققه وجود مراكز 

خا�شة  ومتطورة  حديثة  ثقافية  اإ�شالمية 

على اجلاليات امل�شلمة يف اأوروبا؟

عملي  مبثال  اأكتفي  �شوؤالك  على  لالإجابة 

لعله يو�شح حجم التاأثري .. لدينا يف �شمال 

منه  تّخرج  القراآن،  لتعليم  مركز  فرن�شا 

منهم    ٪  99 من  واأكرث  القراآن،   حفظة 

حيث   ، بتفوق  الثانوية  املرحلة  يف  جنحوا 

يف  مدن  ثالث  اأكرث  من  املنطقة  تعترب 

ناهيك  جناحا،  طالبها  حقق  ممن  فرن�شا 

والإلتزام  الإ�شالمية  بالثقافة  الوعي  عن 

يف  منتجني  اأفراد  لي�شبحوا  يخولهم  مما 

املجتمع.

اجلاليات  لأبناء  توجهينها  ر�شالة  من   هل 

وللعاملني يف احلقل الإن�شاين واخلريي .

العتزاز  هو  اجلالية  لأبناء  ر�شالتي 

كان  ومهما  الدواء،  اأنه  والإميان  بالإ�شالم 

اأن نتائجه  اإل  طريق الدعوة �شعب وخطري 

ول  ي�شرب  امل�شلم  الإن�شان  جتعل  خرية 

التي  الو�شطية  على  مبحافظته  الأمل  يفقد 

اأما ر�شالتي للجمعيات  اإ�شالمنا،  اأمرنا بها 

اخلريية  لقطر  اجلزيل  فال�شكر  اخلريية  

وال�شرب  الهمم  كون  بالوقود،  تزودنا  التي 

ي�شعرنا  وماديا  معنويا  فدعمهم  حا�شران 

املعني  لنا  واأن اهلل �شخر  ل�شنا وحدنا،  اأننا 

فوق الأر�س لإمتام الر�شالة. 
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طريق الدعوة ال تحفه الورود.. ونسعى لتصحيح 
األفكار التي تتنافى مع اإلسالم.  

الجمعيات الخيرية بدعمها 
تمثل الوقود لهممنا 

واستمرارنا في إيصال 
رسالة اإلسالم .



 للعام اخلام�ض على التوايل ينظم مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع باخلور 

القطرية،  االأ�صر  من  جمموعة  مب�صاركة  االأ�صري«  التفوق   « م�صابقة  ن�صاء  ـ 

خلل  من  االأ�صر  اأداء  لتطوير  اإيجابيا  �صدى  تركت  التي  امل�صابقة  وتهدف 

والتعارف  وتبادل اخلربات  والتعاون  التناف�ض  وت�صجيع  اجلائزة،  على  التناف�ض 

تطور  مع  يتنا�صب  حديث  تربوي  باأ�صلوب  لتقدميها  باالإ�صافة  بينها،  فيما 

املجتمع والتكنولوجيا، فمن خلل املحتوى ت�صعى امل�صابقة لن�صر مفاهيم االإبداع 

على  التعرف  وبالتايل   ، التفوق  معايري  وحتقيق  االأداء  يف  والتفوق  واجلودة، 

االأطفال املوهوبني واالأ�صر املبدعة .

وملعرفة املزيد عما مييز امل�صابقة، ومدى االأثر االإيجابي الذي ترتكه يف املجتمع 

قطر  مركز  مديرة  املهندي  مرمي  االأ�صتاذة  مع  احلوار  هذا  غرا�ض«    « لـ  كان 

اخلريية لتنمية املجتمع فرع اخلور :
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حوار

ما الذي مييز »م�شابقة التفوق الأ�شري« عن 

غريها من فعاليات يتم طرحها يف مراكز 

تنمية املجتمع التابعة لقطر اخلريية؟

القطرية  لالأ�شر  كونها  امل�شابقة  متيزت 

الأفكار  من  العديد  طريق  عن  ت�شعى  التي 

كل  البعيدة  املبتكرة  والأ�شاليب  الإبداعية 

البعد عن احلفظ والتلقني على غر�س قيمة 

احلوار بني املخت�شني والأ�شر، فقد اأعطت 

والنقا�س  للحوار  فر�شة  الأ�شرة  اأفراد 

جمال  يف  املهتمني  خربات  من  وال�شتفادة 

ف�شيلة  راأ�شهم  وعلى   ، املتعددة  الذكاءات 

  مريم المهندي:

مسابقة التفوق األسري
تعزز لغة الحوار وروح الفريق

حلظة توزيع اجلوائز
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تستهدف المسابقة التعرف على األطفال الموهوبين واألسر المبدعة
والأ�شتاذ  الفرجابي  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ 

الكبي�شي  حممد  والدكتور  اليافعي  �شالح 

والأ�شتاذة موزه امل�شاحكة والأ�شتاذة بدرية 

امل�شند والأ�شتاذة هميان املهندي.

كما تتميز كونها م�شابقة تناف�شية وحمفزة 

على  الرتكيز  مت  لذلك  والإبداع  للعطاء 

مو�شوع الذكاء باأمناطه املختلفة، وت�شارك 

معظم اأفراد الأ�شرة كفريق عمل لأداء عدة 

مهام معينة يف فرتات حمدده لرت�شيخ مفهوم 

العطاء والتناف�س يف الأ�شرة واملجتمع، ويتم 

على  ت�شتمل  لقاءات  لعدة  امل�شابقة  تق�شيم 

خالل  من  وذلك  الذكاء،  قيا�س  اختبارات 

فيديو  واإنتاج  الهادفة،  النقا�شية  احلوارات 

معرب عن قيمة اجتماعية ب�شروط حمددة، 

والت�شوير  الر�شم  يف  الأطفال  وم�شاركة 

والفنون الإبداعية املتنوعة.

للعام  امل�شابقة  حققته  الذي  الأثر  ما   

اخلام�س على التوايل؟

كان لبد للم�شابقة اأن حتدث فرقا يف حياة 

واأن قطر اخلريية  الأ�شر امل�شاركة، ل�شيما 

حتر�س على رفع م�شتوى الوعي يف املجتمع 

من خالل اللبنة الأوىل وهي الأ�شرة، وذلك 

واللقاءات  التدريبية  الدورات  خالل  من 

الت�شجيعية للم�شاركني يف امل�شابقة يف جمال 

القيادة والتدريب.

مما ترك اثرا ايجابيا يف نفو�شهم، وقد مت 

قيا�س ومالحظة الفرق من خالل ا�شتبيان 

امل�شاركني  على  يوزع  وا�شتطالع  راأي  ابداء 

عند اي لقاء.

وقد كان لفتا جدا وجود اأثر اإيجابي حقيقي 

عن  تقييمه  مت  والذي  امل�شاركني  نفو�س  يف 

طريق ا�شتبيان اإبداء الراأي الذي مت توزيعه 

تغيريا  الأ�شر  �شهدت  فقد  لقاء،  كل  بداية 

لل�شلوكيات، وا�شتخدام احلوار كلغة نقا�س، 

والعمل بروح الفريق يف املنزل، مما ير�شخ 

مفهوم الثقة والعطاء يف نفو�س الأفراد.

ما م�شتقبل امل�شابقة، وهل من خطة معينة 

لتطويرها؟

اخلريية  قطر  مركز  فريق  �شعي  اإطار  يف 

فرع اخلور ن�شاء لتطوير براجمه وم�شاريعه 

ال�شرتاتيجية  الأهداف  مع  يتوافق  مبا 

واأهداف  املحلية يف قطر اخلريية،  للتنمية 

بحث  �شيتم  فاإنه  م،   2030 قطر  وروؤية 

تطوير فكرة القادمة للم�شابقة لتكون دوما 

متميزة موؤثرة .  

فرحة الأطفال بفوزهم وفوز اأ�شرهم
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مشاريع 
نوعية

توا�شل قطر اخلريية جهودها لإمتام اأكرب 

النور«  مركز   « اأوروبا  يف  اإ�شالمي  مركز 

ما  اأي  يورو  مليون   27 تكلفته  تبلغ  والذي 

اإجناز  ريال قطري، مت  مليون   110 يعادل 

واملح�شنني  املتربعني  بجهود   ٪70 حوايل 

يف دولة قطر  و�شيكون افتتاحه �شهر مايو 

من العام القادم 2017.

زيارة الوفد 
وبهذا اخل�شو�س؛ زار وفد من جمل�س اإدارة 

مركز النور قطر اخلريية بهدف التعريف 

وحل�شد  فيه،  الأ�شغال  و�شري  باملركز 

ثالث  الوفد  ويت�شمن  لإمتامه،  التربعات 

الإ�شالمية  الداعية  فرن�شا؛  من  �شيدات 

ال�شيدة خديجة حلفية ع�شو جمل�س اإدارة 

رابطة م�شلمي الألزا�س ومن امل�شرفني على 

مركز النور بفرن�شا، وال�شيدة بيوت اأوغيلي  

البنوك  اأحد  ومديرة   ) جديدة  م�شلمة   (

امل�شرفني  ومن  للرابطة  مالية  وم�شت�شارة 

هند  وال�شيدة  بفرن�شا،  النور  مركز  على 

املحافظ اأحد اأع�شاء جمل�س رابطة م�شلمي 

الألزا�س بفرن�شا ومن امل�شرفني على مركز 

النور بفرن�شا.

�شحفيا  موؤمترا  الزائر  الوفد  عقد  وقد 

القطري  الداعية  مب�شاركة  الغر�س  لهذا 

امل�شرف  احلمادي  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ 

على مبادرة مبادرة »غيث« خلدمة امل�شاريع 

الإ�شالمية حول العامل

إشعاع حضاري
اإ�شالمي  مركز  اأكرب  النور  مركز  ويعد 

ميلوز  مدينة  يف  ويقع  اأوروبا  يف  متكامل 

 ، فرن�شا  �شرق  �شمال  الألزا�س  منطقة  يف 

خلدمة  »غيث«  مبادرة  م�شاريع  واأحد  وهو 

امل�شاريع الإ�شالمية حول العامل، وكانت قد 

بجمع  ت�شاهم  حملة  اخلريية  قطر  اأطلقت 

رم�شان  يف  الإ�شالم  للمركز  التربعات 

موؤمترا  الزائر  الوفد  عقد  وقد  املا�شي، 

الداعية  مب�شاركة  الغر�س،  لهذا  �شحفيا 

احلمادي  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ  القطري 

امل�شرف على مبادرة مبادرة »غيث«  التابعة 

لقطر اخلريية. 

على  ا�شرتاتيجيا  موقعا  املركز  يحتل  كما 

املنطقة احلدودية بني ثالث دول هي فرن�شا 

األف   50 واأملانيا و�شوي�شرا، ومهيئ خلدمة  

العدد  وي�شل  ميلوز،  ي�شكنون مدينة  م�شلم 

�شكان  مت�شمًنا  م�شلم   األف    150 اإىل 

املناطق املجاورة، فيما ت�شل طاقة ا�شتيعاب 

من�شاآت املركز اإىل 5550 �شخ�شا.

أهداف المركز
ويهدف املركز للتعريف بالإ�شالم ومبادئه، 

احل�شارية،  وقيمه  خ�شائ�شه  واإبراز 

والتاأكيد على

  بدعم من المحسنين بدولة قطر 

إنجاز 70% من أكبر مركز إسالمي
متكامل بأوروبا 

جم�شم مركز النور اأكرب مركز  اإ�شالمي متكامل 

باأوربا يتم اإجنازه من من خالل مبادرة»غيث«



وتفعيل  منهجه،  واعتدال  و�شطيته 

امل�شلمني  بني  والثقايف  احل�شاري  التوا�شل 

اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  وجمتمعهم، 

واملوؤ�ش�شات من اأجل النفع العام، ومكافحة 

الإ�شالموفوبيا والعن�شرية والتحري�س على 

خدمة  يف  امل�شروع  ي�شاهم  كما  الكراهية، 

اجلالية امل�شلمة، وم�شاعدتها على ممار�شة 

احتياجاتها  وتلبية  الدينية،  واجباتها 

الفاعلة  املواطنة  روح  وتفعيل  الثقافية، 

واللتزام،  بامل�شاركة  وذلك  والإيجابية 

والرتبية  العربية  اللغة  لتعليم  بالإ�شافة 

و�شاب،  طفل   800 من  لأكرث  الإ�شالمية 

اهلل  لكتاب  حافًظا   20 اأكرثمن  وتخريج 

ت�شتوعب  نظامية  مدر�شة  وافتتاح  �شنوًيا، 

م�شتوى  اإىل  بهم  والو�شول  طالب،   300

اأرقى  بدخول  لهم  ي�شمح  جيد  تعليمي 

اجلامعات.

أهم المرافق 
 4,600 م�شاحتها  اأر�س  على  املركز  ُيبنى 

عن  املبنى  م�شاحة  وتزيد  مربع،  مرت 

على  موزعة  وهي  مربع،  مرت   10,200

حتتية  ببنية  املبنى  ويتميز  طوابق،  اأربعة 

ت�شمح باإ�شافة ثالثة طوابق بهدف التو�شع 

م�شجد،  على  املركز  ويحوي  امل�شتقبلي، 

معهد  دعوي،  ومركز  نظامية،  ومدر�شة 

الكرمي،  للقراآن  واآخر  العربية  اللغة  لتعليم 

وقفية،  ملن�شاآت  بالإ�شافة  ثقايف،  ومركز 

اأول  ُيعد  كما  الإ�شالمية،   للعلوم  وكلية 

على هام�س املوؤمتر ال�شحفي للوفد الزائر قال �شالح احلمادي نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة قطر اخلريية باململكة املتحدة: يعترب م�شروع مركز النور نقلة نوعية على 

م�شتوى امل�شاريع يف اأوروبا، اإذ تفخر قطر اخلريية كونها م�شاهمة يف بناء هذا 

ال�شرح الذي يخدم امل�شلمني، وم�شاهمة اأيادي اخلري �شوف ت�شعل نور العلم يف عقول 

املتعط�شني للمعرفة.

مبادرة )غيث(: مبادرة تاأتي يف اإطار �شعي قطر اخلريية الدوؤوب لتو�شيع جمال 

عملها اخلريي، وحر�شا على تنمية املراكز الثقافية والتعليمية ودعم امل�شاريع، وهي 

باإ�شراف الداعية القطري ال�شيخ الدكتور اأحمد احلمادي، فقد مت بناء 138 مركزا 

اإ�شالميا يف اأوروبا يهدف للتعريف بالثقافة الإ�شالمية وتعزيز ح�شورها يف الأو�شاط 

الغربية خا�شة والعامل عامة، وا�شتدامة املوارد القت�شادية للموؤ�ش�شات التعليمية 

والثقافية الإ�شالمية، والت�شويق الحرتايف، وتنويع الربامج مبا يواكب املتطلبات 

وامل�شتجدات القادمة.

امل�شتدامة.  التنمية  نهج  يحقق  ديني  مبنى 

ويعد املبنى �شديقا للبيئة وي�شتعمل الطاقة 

يف  للتربيد  اجلوفية  املياه  وطاقة  ال�شم�شية 

ال�شيف والتدفئة يف ال�شتاء. 
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تبرع لمركز النور
وتتيح قطر اخلريية طرق التربع ملركز النور عرب مكاتبها اأو عن 

طريق الت�شال على    97430010025+ ، اأو عرب التحويل 

البنكي على م�شرف اإلسالمي

QIB ، IBAN QA11QISB000000000108205200016 

مساهمة تدعو للفخر

مبادرة )غيث(:
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من  ا�شتفادت  التي  احلالت  عدد  بلغ 

الجتماعية  اخلريية  قطر  م�شاعدات 

داخل دولة قطر خالل الن�شف الأول للعام 

احلايل 2016 اأكرث من 740 حالة ، بتكلفة 

اإجمالية تقدر مبا يقارب من 14.7 مليون 

ريال .

من  ا�شتفادت  التي  احلالت  تنوعت  وقد 

قدمتها  التي  الداخلية  امل�شاعدات  هذه 

بالإدارة  الجتماعية  الرعاية  اإدارة 

اخلريية  بقطر  املحلية  للتنمية  التنفيذية 

هذه  من  الأوىل  ال�شتة  ال�شهور  خالل 

الديون  ق�شاء  يف  امل�شاهمة  بني   ،  ، ال�شنة 

من  عدد  �شراح  واإطالق  الغارمني،  عن 

وعالج   ، اأ�شرهم  وم�شاعدة  امل�شجونني، 

املر�شى ، وتاأثيث بع�س املنازل باحلاجيات 

املعي�شية  امل�شاريف  وتاأمني   ، ال�شا�شية 

الأرامل  وم�شاعدة  املحدودة  الدخل  لذوي 

واملطلقات وذوي الدخل املحدود، والعجزة 

اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  وامل�شنني، 

املعونات  ف�شال  رم�شان،  مونة  وتوفري   ،

م�شاعدات  وت�شمنت  والعاجلة.  الطارئة 

اجلمعية  اأطلقتها  التي  »الأقربون«  مبادرة 

خالل �شهر رم�شان املا�شي. 

الغارمون 
وامل�شجونني  الغارمني  م�شاعدة  احتلت  وقد 

اأ�شرهم   وم�شاعدة  �شراحهم  اإطالق  لأجل 

اإذ  املعونات،  هذه  من  الأكرب  الن�شيب 

وبلغ   ، ريال  ماليني   5.5 قيمتها  جتاوزت 

البند  هذا  من  امل�شتفيدة  احلالت  عدد 

، حيث متكنت قطر اخلريية من  56 حالة 

امل�شاهمة بالإفراج عن 20 حالة منهم .

المرضى 
اإجمايل  بلغ  اإذ  املر�شى  بند  ذلك  وتال 

مساعدات قطر الخيرية 
داخل قطر خالل النصف 

االول للعام الحالي، 
استفاد منها 5٦ حالة 

من الغارمين ، واسهمت 
باإلفراج  عن ٢٠ حالة منهم

قدمت مبادرة »األقربون« 
في شهر رمضان 

المساعدة لـ ٢٠٠ حالة بواقع 
١,7 مليون ريال .

استفادت منها 740 أسرة في النصف األول للعام الحالي 

15مليون من قطر الخيرية
للمسـاعدات االجتماعية داخل قطر 



ريال،  مليون   3.9 حوايل  لهم  امل�شاعدات 

امل�شاعدات  تلتها   ، حالة   72 منها  وا�شتفاد 

املتعففة  لالأ�شر  الدورية  اأو  ال�شهرية 

اأكرث من  الدخل، ومت تخ�شي�س  وحمدودة 

2.1 مليون ريال  ل�شاحلها، وا�شتفاد منها 

113 حالة ، فيما خ�ش�س للن�شاء املطلقات 

واأ�شرهن حوايل مليون ريال . 

بعدان رئيسان 
التي  احلالت  عدد  متو�شط  بلغ  وقد 

 123 �شهريا  امل�شاعدات  من  ا�شتفادت 

لها  ريال  مليون   2.5 ، مت تخ�شي�س  حالة 

، فيما كان الن�شيب الأكرب من امل�شاعدات 

اأ�شباب منها اإطالق  يف �شهر رم�شان لعدة 

مبادرة الأقربون ، وتلبية احتياجات النا�س 

من مونة رم�شان وتنفيذ م�شاريع اجتماعية 

اأخرى. 

ال�شيد علي عتيق  ويف ت�شريح �شحفي قال 

التنمية  لإدارة  التنفيذي  املدير  اهلل  العبد 

اخلريية  قطر  اإن  اخلريية  بقطر  املحلية 

اأكرب  اهتماما  الأخرية  ال�شنوات  يف  اأعطت 

لتنمية املجتمع القطري، وهذه التنمية تركز 

بالرعاية  يتعلق  الأول  رئي�شني  بعدين  على 

امل�شاعدات  بتقدمي  ممثلة  الجتماعية 

والأرامل  الدخل  حمدودي  وذوي  للغارمني 

واملر�شى وغريهم ، والآخر تقدمي م�شاريع 

الذين  والأفراد  لالأ�شر  وفعاليات  واأن�شطة 

يعي�شون على اأر�س قطر لتنمية قدراتهم يف 

املجالت املختلفة ، واأو�شح اأن هذا اجلانب 

اخلريية  قطر  من  اأكرب  اهتماما  �شي�شهد 

الأعوام  العام ويف  تبقى من هذا  ما  خالل 

القادمة . 

مبادرة األقربون
اإحدى  هي  »القربون«  مبادرة  اأن   يذكر 

الإن�شاين  العمل  مبادرات قطر اخلريية يف 

يف  اجلمعية  اأطلقتها  والتي  قطر،   داخل 

�شهر رم�شان املبارك املا�شي. 

من  جمموعة  قام  املبادرة  هذه  وعرب 

املجتمع  يف  واملوؤثرة  البارزة  ال�شخ�شيات  

الجتماعية  املجالت  يف  القطري 

على  والنا�شطني  والدعوية  والإعالمية 

�شبكات التوا�شل الجتماعي بتقدمي الدعم 

قطر،  داخل  املحدود  الدخل  ذات  لالأ�شر 

وفك كرب من يعانون من ظروف ا�شتثنائية 

تواجههم، حيث حر�شت قطر اخلريية على 

النف�شي  ا�شتقرارها  الأ�شر دعما  دعم هذه 

التي  احلالت  عدد  بلغ  وقد  والجتماعي، 

لها  وخ�ش�س  حالة،   200 منها  ا�شتفادت 

مبلغا ي�شل حلوايل 1,7 مليون ريال.   
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علي عتيق العبد الله: 
سيتواصل اهتمام قطر 
الخيرية بصورة أكبر في 
تنمية المجتمع القطري 
مستقباًل على مستوى 

الرعاية اإلجتماعية وتطوير 
قدرات األفراد
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واأ�شالة  اأهمية  على  وا�شحة  دللة  يف 

م�شروع  منحة  من  املدعومة  البحوث 

»ابحث« املنفذ من قبل مكتب قطر اخلريية 

يف قطاع غزة، وتاأكيدًا اإ�شافيًا على املكانة 

املرموقة للباحثني الفائزين باملنحة؛ جرى 

يف  امل�شروع،  من  مدعوم  علمي  بحث  ن�شر 

حتت  وذلك  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

عنوان:

 Favism, the commonest«
 form of sever hemolytic
 anemia in Palestinian
 children, varies in severity
 with three different variants
 of G6PD deficiency within

»the same communityS
وهذه البحث هو جزء اأ�شا�شي من م�شروع 

الربوفي�شور  الباحث  مبنحته  فاز  بحثي 

بغزة  الأزهر  جامعة  من  �شرداح  حممود 

ومب�شاركة نخبة من الباحثني حمل عنوان:« 

النتائج البحثية لهذا البحث.

واأكد الباحث �شرداح اأنه لول ح�شوله على 

منحة م�شروع »ابحث«، ملا ا�شتطاع اأن يقطع 

اإىل  يحتاج  الذي  بحثه  يف  كبريا  �شوطًا 

نفقات عالية.

عن الباحث 
تكمن  الدرا�شة  م�شكلة  اأن  الباحث  واأو�شح 

يف اأن نتيجة مقارنة انت�شار طفرات مر�س 

من  مكونة  �شابطة  جمموعة  يف  التفول 

تتوافق  ل  النتائج  كانت  البالغني  من   466

عينات  يف  عليه  ح�شل  ما  مع  تتكافاأ  او 

ب�شبب  الأطفال  م�شت�شفى  نزلء  الأطفال 

فقر الدم التحللي حيث مل ت�شجل اأي حالة 

مقارنة  البالغني  يف  القاهرة  طفرة  لديها 

مع وجودها بن�شبة 19.6٪ يف اأطفال نزلء 

النتباه  يثري  هذا  :«اإن  قائاًل  امل�شت�شفى، 

بان قد تكون طفرة القاهرة مرتبطة بحدة 

مر�س �شديدة قد توؤدي اىل وفاة الأطفال«.

لأمرا�س  اأ�شتاذا  �شرداح،  الباحث  ويعمل 

الآثار ال�شريرية للمتغريات اجلينية امل�شببة 

اجللوكوز–  هيدروجني  نازعة  اإنزمي  لعوز 

املوؤدية  للمخاطر  درا�شة  فو�شفات:   –  6

الدم  لنحالل  نتيجة  امل�شت�شفى  لدخول 

احلاد عند الأطفال«.

األهمية 
ومن املتوقع لهذا البحث املدعوم من قطر 

حتديد  يف  للم�شاهمة  يقود  اأن  اخلريية 

واملخربية  ال�شريرية  احلالة  بني  العالقة 

امل�شببة  الوراثية  الطفرة  بنوع  للمري�س 

للمر�س املذكور اأعاله مما يعزز من فعالية 

لهوؤلء  واملتابعة  الطبية  واملعاجلة  التدخل 

املر�شي، كما ي�شاهم يف ر�شد ومتابعة جميع 

املر�شي وذويهم )الخوة والخوات( وعمل 

املر�شية  ال�شرية  ت�شمل  حمدثة  �شجالت 

ونوع الطفرة وبروتوكول التدخل العالجي، 

تتبنى  اأن  ال�شحة  لوزارة  اأي�شًا  ميكن  كما 

برنامج وطني �شامل يهدف لإجراء فح�س 

بناء على  للمر�س  الولدة  اإجباري حلديثي 

الباحث الدكتور  حممود  �شرداح  يف حفل تكرميي
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الدراسات المدعومة من ))ابحث(( 
 في الدوريات العلمية الدولية



البحث  وعميد  اجلزيئية  والوراثة  الدم 

ع�شو  و  بغزة،  الأزهر  بجامعة  العلمي 

املجل�س الأعلى لالإبداع والتميز يف فل�شطني 

فل�شطني  موؤ�ش�شة  ادارة  جمل�س  ع�شو  و 

امل�شتقبل. 

و�شبق واأن ح�شل �شرداح على املركز الثاين 

على م�شتوى الوطن العربي مب�شابقة جائزة 

احتاد جمال�س البحث العلمي املتميز للعام 

2014 عن بحثه يف جمال »التقانة احليوية 

اجلزيئية«. 

نبذة تعريفية عن » ابحث« 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  من  بتمويل  اخلريية  قطر  تنفذه  الذي  »ابحث«  م�شروع  ويعد 

امل�شاريع  من  قطري،  ريال  ماليني   7 عن  تزيد  مالية  بقيمة  غزة  قطاع  اإعمار  لإعادة 

من  والنتفاع  البتكار  يحفز  اأنه  اعتبار  على  فل�شطني،  م�شتوى  على  الرائدة  التنموية 

الفوائد التطبيقية من خالل تهيئة املناخ املنا�شب لإجراء البحث العلمي وتوفري الدعم 

املايل والفني للتنفيذ، مبا ي�شمن تطوير م�شتوى البحث العلمي يف الأرا�شي الفل�شطينية 

وتطويره،  ويعد هذا البحث واحدًا من اأ�شل 66 بحثًا علميًا فائزا مبنحة م�شروع )ابحث( 

، وقد وحاز امل�شروع الباحث  للربف�شور �شرداح على منحة قيمتها 175 األف ريال قطري. 

انعكاسات على المجتمع الفلسطيني  

وعلى هام�س هذا الإجناز بارك مدير مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة املهند�س حممد اأبو حلوب، للربوفي�شور حممود �شرداح وفريقه 

البحثي اجتهادهم وو�شولهم اإىل هذا امل�شتوى، واأكد على اأن م�شروع منحة )ابحث( اإجماًل �شيعزز كمية وجودة البحوث العلمية يف 

الأرا�شي الفل�شطينية وبخدمها، و�شيق�شي على التبعية البحثية والفكرية وال�شطحية والنمطية.

وقال : »من الوا�شح اأن الباحثني بداأوا يقطفون ثمار جهودهم، وهذا يعد مفخرة بالن�شبة لقطر اخلريية التي تنفذ هذا امل�شروع، وقد 

كنا على ثقة باأن ت�شهم نتائج تطبيق الأفكار الإبداعية يف ا�شتغالل اأف�شل للعلم واملعرفة وللطاقات الب�شرية لتحقيق التنمية والتقدم 

وحماولة  �شد الفجوة بني الأفكار النظرية والتطبيق«.
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مدير مكتب قطر اخلريية بغزة اأثناء التوقيع على منح م�شروع »ابحث«

  البروفيسور سرداح: لوال 
جهود قطر الخيرية ودعمها 

لما قطعنا هذا الشوط



42

تقرير

جديدة  خدمة  اخلريية  قطر  طرحت 

املح�شنني  على  التربع  عميلة  لت�شهيل 

لل�شابقني  باقات..   « با�شم  اخلري  واأيادي 

اإىل اخلريات » ، وتتيح اخلدمة ا�شتخدام 

الباقات  اإحدى  باختيار  م�شروع  من  اأكرث 

فر�شة  توفر  والتي  م�شبقا،  املجهزة 

بالطريفة  خمتلفة  خريية  ملجالت  للتربع 

طريق  عن  �شواء  املتربع  بها  يرغب  التي 

الن�شية  الر�شائل  عرب  اأو  املح�شلني 

اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  اأو  الق�شرية 

بقطر اخلريية.

أتواع الباقات
بخم�س  التربع  فر�شة  الباقات  حتوي 

جمالت حيوية اأ�شا�شية، هي املياه وال�شحة 

املحلية  والتنمية  الجتماعية  والرعاية 

مالية  بفئات  قطر  وخارج  داخل  والإغاثة 

50 ريال قطري والتي  خمتلفة، منها باقة 

املر�شى  وعالج  املاء  �شقيا  م�شاريع  ت�شمل 

وامل�شاريع  املتعففة  والأ�شر  والفقراء 

الآبار واأي�شا بدفع الر�شوم الدرا�شة للطلبة 

والثقافة  الدعوة  جمال  ويف  املحتاجني، 

وم�شاعدة  م�شجد،  بناء  يف  �شهم  ب�شراء 

الغارمني وامل�شاهمة ب�شهم يف وقفية لو�شيل 

م�شاعدات  لتقدمي  بالإ�شافة  قطر  داخل 

غذائية للنازحني يف جمال الإغاثة.

وسائل التبرع
وميكن للمتربع اختيار الطريقة التي تنا�شبه 

عن  املختارة،  الباقات  تلك  باأحد  للتربع 

وذلك  الق�شرية  الن�شية  الر�شائل  طريق 

 :)92652( اإىل  الباقة  رمز  اإر�شال  عرب 

ر.ق   100 وباقة   ،)50#P( ر.ق   50 باقة 

 ،)500#P( ر.ق   500 وباقة   ،)100#P(

وباقة   ،)1000#P( ر.ق   1000 وباقة 

طريق  عن  اأو   ،)5000#P( ر.ق   5000
اخلريية  قطر  مكاتب  يف  التح�شيل  نقاط 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  اأو  وفروعها، 

  .qcharity.org

اأما  والنازحني،  الالجئني  اإيواء  التعليمية 

باقة 100 ريال قطري ت�شمل م�شاريع �شقيا 

وتوفري  العيون  اأمرا�س  وعالج  العمال 

�شالت غذائية ودعم مراكز تنمية املجتمع 

يف قطر وتوفري الأدوية.

قطري  ريال   500 باقة  تخت�س  بينما 

ال�شحة  جمال  ويف  املياه  اإ�شالح  مب�شاريع 

والتعليم  الكلى،  اأمرا�س  م�شاريف  بتاأمني 

بدعم  والإغاثة  مدر�شية  حقائب  بتوفري 

 1000 وباقة  والنازحني،  الالجئني  تعليم 

املياه  بردات  م�شاريع  تدعم  قطري  ريال 

الر�شوم  ودفع  ال�شرطان  مر�شى  وعالج 

الجتماعية  امل�شاعدات  وتقدمي  الدرا�شية 

يف  غذائية  الغري  وامل�شاعدات  قطر  داخل 

البلدان املحتاجة.

وت�شمل اخلدمة الباقة ال�شاملة بقيمة 5000 

الكفالت  جمال  ت�شمل  والتي  قطري  ريال 

بتاأمني احتياجات الأيتام، وجمال الإ�شكان 

ببناء قرى وم�شاكن للفقراء، واملياه باإن�شاء 

في خمس مجاالت خيرية داخل وخارج قطر:

»باقات.. للسابقين إلى الخيرات« 
خدمة لتسهيل التبرع



�شدرت الطبعة الأوىل من كتاب » العمل الجتماعي واخلريي يف 

اإبراهيم النملة ،  منطقة اخلليج العربية« ملوؤلفه الدكتور علي بن 

ال�شالمية،   �شعود  بن  الإمام  ـ جامعة  واملعلومات  املكتبات  اأ�شتاذ 

عام 1431 هـ ـ 2010 م، وعدد �شفحاته 312 �شفحة . 

الموضوعات الرئيسة 
رّكز الكتاب على ثالث ق�شايا رئي�شة هي : 

الأوىل التنظيم ويق�شد به البعد الإداري اأو التنظيمي اأو القانوين 

للعمل الجتماعي بقطاعاته الثالثة: احلكومي والأهلي واخلريي، 

واأكد على البعد ال�شيادي للدولة يف التعامل مع العمل الجتماعي 

عموما، واخلريي خ�شو�شا، لقتناعه ب�شرورة هذا البعد يف حماية 

لالند�شا�س  جمال  يكون  كيال  منه،  واحلماية  الجتماعي  العمل 

والخرتاق الذي يف�شد الهدف الأ�شمى منه ، ويحيله اإىل حال غري 

مكانته يف  وتعزيز  تنميته،  منها  يراد  التي  الأطــراف  مقبولة من 

خدمة املجتمعة ،ومن ثم يتاأثر امل�شتفيد �شلفًا من ذلك. 

للعمل  التطبيقية  اجلوانب  على  ال�شدد  هــذا  يف  املوؤلف  واأ�ــشــار 

يف  الجتماعية  والرعية  الجتماعية  التنمية  حيث  من  لجتماعي 

جوانب التطوع، والوقف على العمل احلكومي واخلريي وامل�شوؤولية 

الجتماعية، والإ�شالح الجتماعي يف ُدور الإ�شالح.

مواجهة الفقر 
تواجه  التي  ال�شعوبات  التحديات : حتدث فيها عن  والثانية هي 

يف  الداخلة   ( داخلية  اإىل  وتنق�شم  واخلــريي  الجتماعي  العمل 

العمل اخلريي نف�شه ( ، وخارجية وات�شحت خ�شو�شا بعد احداث 

اأو  العاملية  التجارة  دعــاوى  حتديات  عن  ف�شال   ،  2001 �شبتمرب 

العوملة وغريها.

والثالثة هي املواجهة : باعتبارها الق�شد الرئي�س للعمل الجتماعي 

احلكومي والهلي واخلريي، اأي مواجهة الفقر 

انق�شم الكتاب اإىل بابني رئي�شني اإ�شافة لتمهيد وقائمة املراجع، 

الإدارة  عن:  فيه  وحتدث  والتنظيم،  الإدارة  عن  منها  الأول  كان 

والعمل   ، والتنظيم  الجتماعي  والعمل   ، الجتماعي  والعمل 

 ، الجتماعي  العمل  وتنمية  الــوقــف   ،  ، والتنمية  الجتماعي 

الجتماعية  التنمية   ، الجتماعية  وامل�شوؤولية  الجتماعية  التنمية 

والإ�شالح.

مأسسة وتقنين 
وخ�ش�س الباب الثاين للحديث عن التحديات واملواجهة وناق�س 

العمل   ، والتحديات  اخلــريي  العمل  يلي:  ما  ف�شوله  خــالل  من 

الجتماعي والت�شويه ، مواجهة الفقر. 

واأعرب الباحث عن اأمله باأن يكون الكتاب ذو فائدة خلدمة العمل 

واخلــريي،  والأهــلــي  احلكومي   : الثالثة  بقطاعاته  الجتماعي 

خ�شو�شا اأنه من الداعني لبناء عراقة للعمل الجتماعي اخلريي 

من خالل ماأ�ش�شته وتقنينه وو�شع اآليات فنية وعلمية ملمار�شته. 

   

العمل االجتماعي والخيري 
في منطقة الخليج العربية

التنظيم ـ التحديات ـ المواجهة

عرض 
كتاب

43

تاأليف : د. علي بن اإبراهيم النملة



تقرير

خدمات  جمموعة  اخلريية  قطر  متتلك 

اإلكرتونية كانت قد د�شنت اجلديد منها يف 

حملة  ب�شهر رم�شان املا�شي با�شم »اخلري 

التربع  عملية  ت�شهيل  بهدف  يديك«،  بني 

من  الأوىل  تعترب  بع�شها  خمتلفة،  بطرق 

نوعها ا�شتخداما يف العمل اخلريي.

حر�س  اإطار  يف  اخلدمات  هذه  وتاأتي 

 ، التكنولوجيا  ا�شتثمار  على   اجلمعية 

ومواكبة اجلديد فيها ، وتتاح هذه اخلدمات 

على  اجلمهور  لكافة  النوعية  الإلكرتونية 

نظامي اآلب �شتور والأندرويد 

املدير  اليزيدي  حممد  ال�شيد  قدم  وقد 

املالية يف قطر اخلريية  للموارد  التنفيذي 

ملتابعي جملة »غرا�س« ، �شرحا موجرا عن 

هذ اخلدمات . 

موقع إلكتروني متكامل
يتوفر موقع قطر اخلريية باللغتني العربية 

الأجهزة  كافة  مع  ويتوافق  والإجنليزية، 

متابعة  للم�شتخدم  يتيح  كما  الذكية، 

واملعلومات  بال�شور  مكفوليه  اأو  تربعاته 

مل�شاهمته  العظيم  الأثر  ليدرك  والبيانات 

يف اخلري على املجتمع، وطرق التربع تكون 

املتربع  ورغبة  يتوافق  منتج  باأي  مبا�شرة 

عن طريق البطاقة الئتمانية اخلا�شة به، 

وتلك املميزات متوفرة اأي�شا ملوقع »مبادرة 

رفقاء« اخلا�شة بكفالة الأيتام حول العامل 

لت�شهيل الو�شول للمهتمني بتلك الق�شية.

رسائل الخير
ولعل من اأي�شر اخلدمات هي خدمة »ر�شائل 

الر�شائل  عرب  التربع  تتيح  حيث  اخلري«، 

�شرية  وفى  معدودة  ثواين  خالل  الن�شية 

اخلريية،  قطر  عرب  متاح  جمال  لأي  تامة 

وكون اجلمعية تعترب رائدة  يف هذا املجال؛ 

تلقائيا  الطريقة  هذه  بربط  قامت  فقد 

اجلوال  رقم  طريق  عن  املتربع  بح�شاب 

متابعة  من  اخلطوة  هذه  متكنه  بحيث 

خالل  من  الن�شية  الر�شائل  عرب  تربعاته 

من  اأو  اجلوال  تطبيق  اأو  الإلكرتوين  املوقع 

املح�شلني.

تطبيقات قطر الخيرية 
مت  فقد  املتكامل«؛  اجلوال  تطبيق  ومنها« 

تطوير التطبيق على اأجهزة الهواتف الذكية 

لكافة  الو�شول  للم�شتخدم  تتيح  بحيث 

على  والطالع  اجلمعية،  موقع  مميزات 

اخلا�شة  التقارير  ومراجعة  امل�شاريع  كل 

املا�شح  تفعيل  واأي�شا  املتربع،  مب�شاريع 

ا�شتخدامه  للمتربع  ميكن  الذي  ال�شوئي 

دون احلاجة اإىل حتميلة وذلك عرب تطبيق 

اجلمعية.

المتجر الخيري
اخلريي«  »املتجر  نظام  خدمة  تعد  كما 

تتيح  اإذ  املنطقة  يف  نوعها  من  الأوىل 

التربع من خالل املتاجر امل�شاركة مع قطر 

اخلريية مثل كارفور واملرية باإ�شافة تطبيق 

لقائمة  الهاتف  على  املوجود  اخلري  متجر 

عرب  مبا�شرة  والتربع  املتربع  م�شرتيات 

الهاتف اأثناء عملية الت�شوق.

المحصل المنزلي
تطبيق  يتيحها  التي  اخلدمات  �شمن  ومن 

املنزيل«  املح�شل   « خدمة  اأي�شا  اجلوال 

طلب  وهي  اخلريية،  قطر  بها  تنفرد  التي 

تقوم  اإذ  املتربع،  ِقبل  من  منزل  حم�شل 

على  املتربع  موقع  بتحديد  اخلدمة  هذه 

املح�شلني  لأقرب  طلب  واإر�شال  اخلريطة 

املح�شل  توا�شل  ثم  ومن  املتربع،  ملوقع 

خالل  ومن  تربعه،  لتح�شيل  املتربع  مع 

و�شرعة  املح�شل  عمل  تقييم  يتم  التطبيق 

توا�شله وتواجده عند املتربع، �شعيا لتطوير 

خدمات اجلمعية والعاملني فيها.

أجهزة الخدمات الذاتية 
التي   « الذاتية  اخلدمات  اأجهزة   « خدمة 

البنكية  بالبطاقة  الدفع  تقنية  تدعم 

وهي  اآمنة،  بطريقة  التربعات  لتح�شيل 

للبنوك،  الذاتية  اخلدمة  باأجهزة  اأ�شبه 

اأكرث ما مييز جهاز التربع الآيل هو تكامله 

امل�شاريع  وكل  اخلريية  قطر  اأنظمة  مع 

لحتواء  بالإ�شافة  برعايتها،  تكفل  التي 

املواد  بع�س  عليها  تعر�س  ل�شا�شة  اجلهاز 

مت   حيث  باجلمعية،  اخلا�شة  الإعالنية 

توزيع ما يقارب خم�شني جهاز خدمة ذاتية 
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العامة كاملطارات  والأماكن  على املجمعات 

يف  الأ�شواق  وبع�س  احلكومية  والدوائر 

قطر.

كروت الخير
اأخرى  خلطوة  مرافقة  اخلطوة  تلك  تاأتي 

وهي » كروت اخلري«، التي مُتكن املتربع من 

فيه  تتاح  متجر  اأي  من  التربع  نوع  اختيار 

هذه الكروت التي ت�شمل ) اإفطار �شائم – 

زكاة – �شدقة – اإطعان م�شكني ( واإ�شافة 

املتربع  م�شرتيات  �شمن  من  الكارت  قيمة 

على الفاتورة ب�شهولة وي�شر.

طيف
يعترب  الذي   « طيف  م�شروع  ويعترب« 

جلمع  اخلريية  قطر  م�شاريع  اأهم  من 

واأدوات  املالب�س  من  العينية  التربعات 

والك�ش�شوار  الذهب  وم�شغولت  املنزل 

وبيعها  وال�شيارات،  املختلفة  والإلكرتونيات 

قطر  م�شاريع  ل�شالح  دورية  مزادات  يف 

موزعة  حاوية   150 عرب  املختلفة  اخلريية 

كثافات  وذات  جغرافيا  متفرقة  مناطق  يف 

�شكانية عالية يف الدولة.

موقع سافر وتصّدق
»�شافر وت�شدق«  هو موقع اإلكرتوين تديره 

مل�شاهمة  الفر�شة  يتيح  اخلريية  قطر 

خالل  من  اخلري  عمل  يف  امل�شافرين 

الإغاثية  الربامج  متويل  يتم  اإذ  الإنرتنت، 

بحجز  العامل  يف  للمحتاج  والتمكينية 

ال�شفر؛ بحيث تكون  الفنادق و�شراء تذاكر 

تكلفة  الفعلي دون  والدعم  للت�شدق  فر�شة 

www. اإ�شافية بدخول امل�شافر عرب موقع

ما  واختيار   travelandaid.com
بدفع  الطريان  �شركات  و�شتقوم  يريده، 

ن�شبة من قيمة ما �شددته لها ل�شالح العمل 

ن�شر  قد  بذلك  امل�شافر  فيكون  اخلريي 

تدعم  ب�شيطة  خطوات  ب�شع  ب�شبب  اخلري 

امل�شاريع اخلريية يف العامل.

موقع تسّوق وتصّدق 
ت�شوق   « موقع  ياأتي  الوترية؛  ذات  وعلى 

خالل  من  الفكرة  ذات  خلدمة   « وت�شدق 

اخلريية  قطر  مع  املنعقدة  ال�شراكات 

الت�شوق  مواقع  من  خمتلفة  جمموعة  مع 

عمولة  اجلمعية  تتلقى  وبذلك  الإلكرتوين، 

املوقع  تتم من خالل  �شراء  عملية  كل  على 

وتوجيه  املنتجات  اأ�شعار  تغيرييف  دون 

العمولت  لدعم اأعمال اخلري حول العامل.

الدال على الخير 
حتت  اإلكرتونيا  م�شروعا  د�شنت  قد  وكانت 

ختام  يف   « اخلري  على  الدال   « عنوان 

فعاليات ملتقى �شبكة التوا�شل الجتماعي، 

التكنولوجيا  بت�شخري  ُيعنى  م�شروع  وهو 

وحث  اجلمعية  مل�شاريع  فاعلة  اأداة  لتكون 

الأ�شخا�س الذين ميلكون ح�شابات يف مواقع 

�شفحاتهم  لت�شبح  الجتماعي  التوا�شل 

وبالتايل  اخلريية،  للم�شاريع  ترويجية  اأداة 

اأن  النظام  يف  با�شرتاكه  الفرد  ي�شتطيع 

املبا�شرة  الإلكرتونية  الروابط  اإىل  ي�شل 

العامة  مع  م�شاركتها  وبالتايل  للم�شاريع 

مل�شروع  حتويلها  يتم  نقاط  على  وح�شوله 

با�شم املتربع.



تقرير

بيوت  خم�شة  بت�شليم  اخلريية  قطر  قامت 

مبنطقة  مالبندا  قرية  يف  فقرية  لأ�شر 

 16 تبعد  التي  موهيليو  بجزيرة   جاندو 

»فومبوين«،  القمر  جزر  عا�شمة  عن  كم 

وذلك بح�شور رئي�س بلدية املنطقة وبع�س 

من اأعيان القرية يف اإطار تدخلها ملحاربة 

الفقر وتنمية املجتمع.

اليافعي  اهلل  عبد  خالد  املهند�س  وقال 

اخلريية:  بقطر  العمليات  اإدارة  مدير 

تهدف قطر اخلريية من وراء حملتها لبناء 

عدد من امل�شاكن يف جزر القمر اإىل توفري 

م�شاكن حتفظ الكرامة الإن�شانية للفقراء 

واملعوزين وذوي الدخل املحدود  .

متضررو الكوارث
ومن جانبه قال دكتور حمفوظ زميريلني، 

الفقرية  الأ�شر  اإ�شكان  برنامج  باأن 

�شغرية  بيوت  بناء  على  يقوم  واملحتاجة  

الفقرية  الأ�شر  لفائدة  احلجم  ومتو�شطة 

واملت�شررة من الكوارث،  �شواء كانت هذه 

�شكنية  وحدة  كل  باأن  مو�شحا   ، الكوارث 

ومت  وحماما،  ومطبخا  وغرفة  �شالة  ت�شم 

ت�شميمها باأ�شلوب وموا�شفات تنا�شب منط 

القمر  جزر  يف  املعماري  والطراز  العي�س 

ويتم البناء بالطوب والإ�شمنت امل�شلح.

وتعد ال�شيدة حدوماتي عطيا منذير اإحدى 

وتعي�س  بنات  لثالث  اأم  وهي   ، امل�شتفيدات 

اأ�شرتها يف حياة ب�شيطة، وكانت ت�شكن  مع 

زنك  من  و�شقف  الطني  من  مبني  بيت  يف 

قدمي، و بعد وفاة والدها اأخذت على عاتقها 

ترغب  وكانت  واأخواتها  اأمها  م�شئولية 

مل  ال�شكن  ل�شيق  ولكن  معها  اإقامتهم  يف 

يتحقق ذلك.

وقالت: نظرا لأن زوجي لي�س له دخل ثابت 

بنتي  عالج  تكاليف  دفع  من  يتمكن  حتى 

لنا،  جديد  بيت  بناء  عن  ناهيك  ال�شغرية 

ملكتب  طلب  بتقدمي  قمت  عليه،  م�شيفة، 

قطر اخلريية بجزر القمر التي علمت انها 

تقوم بتمويل مثل هذا النوع من امل�شاريع.

»همافون« قصة نجاح 
ي�شار اإىل اأن قطر اخلريية من خالل مكتبها 

50 وحدة  اأن�شاأت �شابقا  القمر قد  يف جزر 

�شكنية ح�شرية مبنية من الطوب وال�شمنت 

جزيرة  يف  تقع  التي  همافون  قرية  يف 

تقع بني جبلني  القرية  لأن  ونظرا  موهيلي، 

اأكواخهم  تدّمر  ال�شيول  كانت  فقد  وبحر، 

التي بنيت من النخيل والطني دائما، و لكّن 

وبتدخل قطر  اأول  اهلل  بف�شل  تغيري  احلال 

لرتت�شم  البت�شامة  عادت  حيث  اخلريية، 

ذلك  وب�شبب  همافون،  قرية  �شكان  على 

الكهرباء  تو�شيل  القمرية  احلكومة  قررت 

الوادي  بناء ج�شر على  و  القرية  اإىل  واملاء 

حياة  ..لتتغري  القرية  مدخل  يف  الواقع 

معظم �شكان القرية نحو الأف�شل. 
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تسليم مساكن للفقراء بجزر القمر



#مصحف_بصيرة
هل تستطيع قراءة هذه الحروف؟

إنها اآلية الكريمة:
)الحمد لله رب العالمين(

تقــوم قطــر الخيريــة بتوفيــر ابتــكار » مصحــف بصيرة «

للمكفوفيــن والــذي يمكنهــم مــن تدبــر القــرآن الكريم.

مكونــات المصحــف: فهــرس كامــل للمصحف مطبوع 

بلغــة برايــل  وقلــم آلــي صوتــي مبرمــج لقراءة هذه 

اللغــة بأشــهر القــراءات باإلضافــة لألذكار واألدعية 

النبويــة وأهــم معاني التفســير.



48

ملف العدد

ح�صلت الن�صخة الثالثة من  برنامج » �صفاري اخلري » الذي تنتجه 

قطر اخلريية ، ويبث عرب تلفزيون قطر على جائزتني ذهبيتني 

يف اإطار الدورة الثامنة جلائزه الهيثم للإعلم العربي، االأوىل عن 

اأف�صل برنامج رم�صاين بفئة االأعمال اخلريية،  واالأخرى عن اأف�صل 

فكرة وتنفيذ براجمي.

  ضمن الدورة الثامنة لجائزة الهيثم لإلعالم العربي

فوز سفاري )) الخير3 (( بذهبيتين
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كل  اخلريية  قطر  جائزتي  با�شتالم  قــام 

املري،  غراب  بن  حممد  بن  �شالح  ال�شيد 

م�شت�شار الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية، 

�شركة  عام  مدير  ال�شيد  �شيماء  وال�شيدة 

للربنامج  املنفذة  اجلهة  برودك�شن  ريتا 

الهيثم  جائزه  اأقامته  حفل  خــالل  وذلــك 

جمل�س  ــن  ع املنبثقة  الــعــربــي  لـــالإعـــالم 

بالعا�شمة  العربية  الإعــالمــيــة  ــوحــدة  ال

املا�شي  اأكتوبر  �شهر  يف  عــّمــان  ــيــة  الأردن

وبح�شور جتمع اإعالمي عربي كبري ح�شره 

نخبة من جنوم  ال�شحافة والإعالم. 

شركاء النجاح
�شرورها  عن  اخلريية  قطر  اأعــربــت  وقــد 

ر�شيد  اإىل  ت�شاف  التي  اجلــائــزة،  بهذه 

عليها  ح�شلت  التي  وال�شهادات  اجلوائز 

يف  النوعية  ومنتجاتها  مل�شاريعها  تقديرا 

املجالت الإن�شانية املختلفة خالل ال�شنوات 

ال�شيد  تــوّجــه  املنا�شبة  وبــهــذه  املا�شية، 

لإدارة  التنفيذي  املدير  الفهيدة  في�شل 

العام  وامل�شرف  اخلريية  بقطر  العمليات 

للقائمني  اجلزيل  بال�شكر  الربنامج   على 

للعمل  ت�شجيعهم  على  الهيثم  جائزة  على 

ثقتهم  وعلى  الــهــادف  العربي  الإعــالمــي 

الإعــالمــيــة  ومبنتجاتها  اخلــرييــة  بقطر 

ــال الإنــ�ــشــانــيــة، كما  ــمـ ــتــي تــخــدم الأعـ ال

قطر  لتلفزيون  وتقديره  �شكره  عن  اأعــرب 

ممثال  الفوز،  يف  رئي�شا  �شريكا  باعتباره 

بن  حمد  بن  الرحمن  عبد  ب�شعادةال�شيخ 

تلفزيون  موؤ�ش�شة  رئي�س  ثــاين،  اآل  جا�شم 

واذاعة قطر، و�شعادة ال�شيخ فهد بن ثامر 

 ، قطر  تلفزيون  مدير  م�شاعد  ثــاين،  اآل 

وجلميع الفرق الفنية العاملة معهم وذلك 

لتوفري كل الت�شهيالت الالزمة لبث وعر�س 

اأثنى  كما  ــثــالث،  ال ن�شخه  يف  الــربنــامــج 

املجتمع  جنوم  من  املتطوعني  جهود  على 

نزولهم  الربنامج  عك�س  الذين  ال�شباب 

للميدان، اإبراز اأثر امل�شاريع التنموية لقطر 

والتوعية  امل�شتهدفة،  ــدول  ال يف  اخلريية 

بحجم احتياج املجتمعات املحتاجة .

للجائزة  الثامنة  الـــدورة  حفل  �شهد  وقــد 

اأ�شا�س  )ثقافتي  �شعار  حتــت  نظم  ــذي  ال

�شوء  يف  املجتمع(  ثقافة  الإعــالم  مهنتي: 

لالإعالم  الثقايف  املحتوى  غياب  اإ�شكالية 

ال�شحافة  العربي تكرمي نخبة من جنوم  

استحق البرنامج  ذهبيتين 
عن فئة األعمال الخيرية 
وأفضل فكرة وتنفيذ 

برامجي.

فيصل الفهيدة : 
نشكر إدارة تلفزيون قطر 

وكل المتطوعين النجوم الذين 
ساهموا بنزولهم الميداني 

في نيل هذا الفوز 

عن الجائزة 

 ,  2008 عام  الهيثم  جائزه  تاأ�ش�شت 

الإعالمية  الوحدة  جمل�س  تتبع  وهي 

العمل  لت�شجيع  وتـــهـــدف  الــعــربــيــة 

وتفعيل  الــهــادف،  العربي  الإعــالمــي 

ودعمهم  الــ�ــشــبــاب  الإعـــالمـــني  دور 

وبدورتها  عربية.  مبنظمه  وربطهم 

قد  ال�شنوية  اجلــائــزة  تكون  الثامنة 

اإعــالمــي   100 ــكــرمي  ت اإىل  و�ــشــلــت 

ــادي عــربــي يف جمــال  ــي و�ــشــحــايف وق

الإعالم. 

الكبري  الإعالمي   : اأبرزهم  من  والإعــالم 

خلود  ال�شابة  والإعــالمــيــة  معو�س  ح�شن 

والدكتوره  �شليبي  والإعالمي جورج  النمر 

ــور الــديــن  ــن ال�ــشــعــد والإعـــالمـــي نـ ــادي ن

الزورقي و رائد العاب اخلفة احمد الباي�س  

والإعــالمــي  ال�شحي  �شفية  والإعــالمــيــة 

ال�شاب عبد اهلل طليحي والعالمي حممد 

خري البوريني.

سفاري الخير..النسخ الثالث 

 ، اإنتاج قطر اخلريية  تنموي من  تطوعي  تلفزيوين  برنامج   « »�شفاري اخلري 

ويعد من برامج تلفزيون الواقع، ويهدف اإىل تقدمي م�شاريع تنموية خمتلفة يف 

البلدان املحتاجة، وتتناف�س من خالله الفرق امل�شاركة يف الربنامج على ت�شميم 

هذه امل�شاريع وفقًا لظروف املجتمعات املحتاجة واحتياجاتهم الإن�شانية. 

مت اإنتاج ثالث ن�شخ منه حتى الآن، الأوىل �شورت يف القارة الأفريقية، وحتديدًا 

يف دولة بوركينا فا�شو يف عام 2014، فيما مت ت�شوير الن�شخة الثانية يف القارة 

الآ�شيوية، وحتديدًا يف دولة اإندوني�شيا يف 2015، والثالثة  عام 2016 يف  دول 

البلقان ) البو�شنة والهر�شك، واألبانيا، وكو�شوفا(. 



جوائز  خم�س  على  اخلريية  قطر   ح�شلت 

تقديرية يف الن�شخة الثانية لـ »موؤمتر الإبداع 

انعقد  ــذي  الـ اخلــــريي«   الــعــمــل  يف  التقني 

بالعا�شمة البحرينية املنامة يف الفرتة        23 

ـ 24 من �شهر اأكتوبر املا�شي برعاية �شعادة 

حميدان  على  بن  حممد  بن  جميل  ال�شيد/ 

مبملكة  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر 

مبادرتها  املــوؤمتــر  يف  واأطــلــقــت  الــبــحــريــن، 

الرائدة » بوابة اخلري« .  

وقد ركز املوؤمتر الذي انعقد حتت �شعار : » 

اخلريي«    العمل  يف  الرقمي  ــداع  الإب مفاتيح 

والنا�شطني  املخت�شني  من  عــدد  مب�شاركة 

والإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  وم�شوؤويل 

والتطوعي  اخلــريي  العمل  عجلة  دفــع  على 

اخلربات  لتبادل  تهدف  مهنية  جل�شات  عرب 

ــة، وعـــر�ـــس اأحـــدث  ــيـ ــداعـ والـــتـــجـــارب الإبـ

يف  املــتــوفــرة  والـــربامـــج  التقنية  املــنــتــجــات 

اإحــداث  وهو  اأ�شمل  هدف  لتحقيق  الأ�شواق 

قفزة نوعية يف اأداء القطاع الثالث.

برئا�شة  اخلريية  قطر  من  وفد  �شارك  وقد 

الرئي�س  الــكــواري  اأحمد  بن  يو�شف  ال�شيد 

مؤتمر اإلبداع التقني ..

باقة جوائز وإطالق )) بوابة الخير ((

التنفيذي للجمعية بفعالية يف جل�شات املوؤمتر 

وقدم  هام�شها،  على  اأثريت  التي  والنقا�شات 

اأربع اأوراق عمل ، كما كانت للجمعية م�شاركة 

يف جناح باملعر�س امل�شاحب للموؤمتر. 

أوراق العمل 
وقد  اخلــريي  القطاع  دعــم  يف  التقنية  دور  ـ 

الرئي�س  ــواري،  ــكـ الـ يــو�ــشــف  ال�شيد  قــدمــهــا 

التنفيذي، لقطر اخلريية ، واأطلق من خاللها  

املوؤ�ش�شات  والتي متّكن  »بوابة اخلري«  مبادرة 

ــربة قطر  ــفــادة مـــن خـ ــت ــش اخلـــرييـــة مـــن ال�

اخلريية التقنية وا�شتخدام انظمتها لتخت�شر 

اأن  واأعلن  30دقيقة.  يف  30�شنة  خربة  بذلك 

متاحا  �شيكون  اخلــري  بــوابــة  على  احل�شول 

للجمعيات اخلريية مع بداية عام 2017.

للتح�شيل  املــبــتــكــرة  ــل  ــائ ــش ــو� وال الـــطـــرق  ـ 

الإلكرتوين مع عر�س مناذج من جتربة قطر 

اهلل  عبد  حممد  ال�شيد  قدمها   ، اخلــرييــة 

اليزيدي املدير التنفيذي للموارد املالية بقطر 

اخلريية.

للعمل  الــرتويــج  يف  واأثـــره  الرقمي  البتكار  ـ  

اهلل  عبد  حممد  ال�شيد  وقــدمــهــا  اخلـــريي، 

ــدال  الــيــزيــدي،  حيث تــنــاولــت مــ�ــشــروع ) ال

اأحد م�شاريع قطر اخلريية  على اخلري( وهو 

ــة ملــ�ــشــتــخــدمــي �ــشــبــكــات الــتــوا�ــشــل  ــل ــي وو�ــش

الجتماعي متكنهم من اإن�شاء م�شاريع خريية 

اأن  دون  عليهم  يعز  من  بثواب  اأو  باأ�شمائهم 

يتكلفوا ريال واحدا .

ـ  دور الإعالم الهادف والتقنية يف تعزيز العمل 

�شعدون  حممد  الإعــالمــي  وقدمها  اخلــريي، 

، وحتــدثــت  ــة  اخلــريي قــطــر  �شفري  الـــكـــواري 

قطر  انتجتها  التي  التلفزيونية  الربامج  عن 

اخلريية مثل » قلب واحد » و« �شفاري اخلري« 

، والإذاعية مثل: » تراويح« و« تفريج كربة« و« 

املتناف�شون« .

المعرض 
قطر  قــامــت  باملعر�س  جناحها  خــالل  ومــن 

اخلريية بالتعريف باأنظمتها التقنية وو�شائلها 
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أبو غزالة :

 أتمنى أن تقود قطر الخيرية 
تطوير العمل التقني في 

المجال الخيري 

ملف العدد



و�شائل   ( تعتمدها  التي  املبتكرة  وتطبيقاتها 

ال�شا�شات،  خالل  من   ) الدفع  وطرق  التربع 

حيث ا�شتمل اجلناح على اأربعة اأق�شام: الأول 

للتعريف مب�شروع )�شافر وت�شدق(  بالإ�شافة 

ا�شتمل  ــاين  ــث وال ملــوقــع )تــ�ــشــوق وتــ�ــشــدق(، 

اخلريية  قطر  تقدمها  الــتــي  اخلــدمــة  على 

الت�شال  خدمة  مركز  خالل  من  للمح�شنني 

خ�ش�س  والثالث  »اأب�شر«،  العمالء  وخدمة 

املتطور  والكفالت  امل�شاريع  بنظام  للتعريف 

اإدارة العمليات، والرابع لنظام التح�شيل  يف 

ا�ــشــتــمــل اجلـــنـــاح على  كــمــا   ، ــكــــرتوين  ــ الل

»مبا�شر  بخدمات  للتعريف  متطورة  �شا�شات 

يديك«  بني  »اخلــري  وخدمة   ، اخلريية«  قطر 

وم�شاريع  وتطبيقات  لــربامــج  املخ�ش�شة 

خ�ش�شت  �شا�شة  عن  ف�شال  اخلريية،   قطر 

ومتابعة  امليدانية  املكاتب  مب�شاريع  للتعريف 

التوا�شل  وكيفية  املح�شنني  وتقارير  م�شاريع 

اللحظية  املعلومات  على  واحل�شول  املبا�شر 

املــكــاتــب اخلــا�ــشــة بقطر اخلــرييــة  عــن كــل 

واملنت�شرة يف 25 بلدا حول العامل . 

حفل التكريم 
اأربعة  يف  الأول  املــركــز  اخلــرييــة  قطر  نالت 

جوائز واملركز الثاين يف جائزة اخرى   وذلك 

على النحو التايل : 

الو�شائط  تطبيقات  جائزة  ـ  الأول  املركز  ـ 

الذكية » اأف�شل تطبيق الكرتوين تطبيق قطر 

اخلريية« 

اللكرتونية  املــواقــع  جــائــزة  ـ  الأول  املــركــز  ـ 

»اأف�شل موقع الكرتوين« 

ـ املركز الأول ـ جائزة اأف�شل حملة على مواقع 

على  ــدال  الـ ــادرة  »مــب الجتماعي  التوا�شل 

اخلري« 

تقنية  مبادرة  اف�شل  جائزة  ـ  الأول  املركز  ـ 

موؤثرة » حملة اح�شب زكاتك« 

ــادرة  ـ املــركــز الــثــاين ـ جــائــزة اأفــ�ــشــل مــب

خالل  من  الذاتي  الدفع  خدمة   « الكرتونية 

ا�شتخدام تطبيق الهواتف الذكية
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تمكن مبادرة ))بوابة الخير(( 
المؤسسات الخيرية من 
االستفادة من خبرة قطر 
الخيرية التقنية واستخدام 

أنظمتها لتختصر بذلك خبرة 
٣٠سنة في ٣٠دقيقة

  دور ريادي 

موؤ�ش�س  غزاله  اأبــو  طــالل  د.  ال�شيد  اأ�ــشــاد 

الدولية  غزاله  اأبــو  طالل  جمموعة  ورئي�س 

بدور قطر اخلريية يف تطوير العمل اخلريي 

ذلك،  يف  الفاعلة  وم�شاهمتها  والإنــ�ــشــاين 

وقال : اأمتنى اأن ينتج عن هذا املوؤمتر اإعداد 

املتبعة  الإجـــراءات  باأف�شل  تخت�س  درا�شة 

يف الإبداع التقني للعمل اخلريي ، واأن تقود 

قطر اخلريية ذلك ، كعادتها يف قيادة العمل 

التقني اخلريي.

 جائزة سابقة
بجائزة  فـــازت  اأن  ــة  اخلــريي لقطر  �شبق 

بالكويت  ــة«  ــي ــذك ال الــتــطــبــيــقــات  ــل  »اأفــ�ــش

حاجات  مــع  الإيــجــابــي  التفاعل  حيث  مــن 

امل�شتفيدين احلقيقية ـ  2014 



ــرية مـــع مــوؤ�ــشــ�ــشــات  ــب �ــشــمــن مــنــافــ�ــشــات ك

»قطر  بجائزة  اخلريية  قطر  فازت  متعددة 

لال�شتدامة« التي نظمها جمل�س قطر للمباين 

والعلوم  للرتبية  قطر  مبوؤ�ش�شة  اخل�شراء 

وتنمية املجتمع، عن فئة مبادرات ال�شتدامة 

غري احلكومية . 

على  اجلائزة  نتائج  الإعــالن عن  وجاء هذا 

اخل�شراء  للمباين  قطر  فعاليات  هام�س 

واأ�شبوع قطر لال�شتدامة التي اأقيمت مت�شف 

�شهر نوفمرب اجلاري. 

الـــتـــابـــع لقطر  ــف«  ــيـ مـــ�ـــشـــروع »طـ ــرب  ــت ــع وي

جماله،  يف  ــرائــدة  ال امل�شاريع  مــن  اخلــرييــة 

العينية  التربعات  جمع  على  فكرته  وتــقــوم 

ومالب�س،  ذهبية،  وم�شغولت  »�شيارات،  من 

من   « والإلكرتونية  كهربائية  واأجهزة  واأثــاث 

والهيئات،  وال�شركات،  واملــدار�ــس،  الأفـــراد، 

رمزية،  باأ�شعار  امل�شروع  مــزاد  يف  وعر�شها 

قطر  م�شاريع  ل�شالح  الإيــرادات  وتخ�شي�س 

وخارجها،  الدولة  داخــل  الإن�شانية  اخلريية 

مبا�شر  ب�شكل  التربعات  هــذه  توجيه  يتم  اأو 

للم�شتفيدين داخل الدولة وخارجها اأي�شًا.

مشاريع إنسانية 
مدير  ــكــواري  ال الرحمن  عبد  ال�شيد  وقـــال 

اإن  اخلريية  بقطر  العينية  التربعات  اإدارة 

قطر  بجائزة  بفوزها  �شعيدة  اخلريية  قطر 

والــذي  »طــيــف«  م�شروعها  عــن  لال�شتدامة 

اإىل  املجتمع  اأنــظــار  لفت  خالله  من  حاولت 

الفائ�شة  والأدوات  الأغــرا�ــس  وقيمة  اأهمية 

رميها  اأن  البع�س  يعتقد  والتي  احلاجة،  عن 
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 مدير إدارة التبرعات العينية : 
»طيف«  يحافظ على البيئة 
الفائضة عن  ويدّور األشياء 
ذات  مشاريع  لصالح  الحاجة 

أهداف إنسانية 

ملف العدد

»طيف« يفوز بجائزة قطر لالستدامة



للتخل�س  الوحيد  القمامة هو احلل  يف �شالل 

من  ال�شتفادة  ميكن  الــذي  الوقت  يف  منها، 

هذه الأدوات يف م�شاريع اإن�شانية تعود باخلري 

املحدود  الدخل  وذوي  العمال  على  والفائدة 

داخل الدولة وللمحتاجني خارجها.

سالمة البيئة 
عليه  اأ�شرفت  ــذي  ال الــفــوز  هــذا  اأن  واأو�ــشــح 

جلنة حتكيم خمت�شة مكونة من كبار خرباء 

هذا  يف  والعاملني  والأكــادميــيــني  ال�شتدامة 

يحر�س  التي  النبيلة  لــالأهــداف  جــاء  املجال 

اإن  م�شريا  حققها،  التي  ولــالإجنــازات  عليها 

يف:  تتمثل  متعددة  »طيف«  امل�شروع  اأهــداف 

قطر  م�شاريع  وتطوير  اإن�شاء  يف  امل�شاهمة 

اخلريية داخل قطر ويف خمتلف البلدان، عن 

اإيــرادات ت�شل  طريق ما يحققه امل�شروع من 

اإىل مليون ريال �شهريًا، واملحافظة على البيئة 

ــاث  والأث املالب�س  من  ال�شتفادة  طريق  عن 

الزائد عن احلاجة بدل من رميه يف الأماكن 

ببيئتنا،  الإ�ــشــرار  يف  يت�شبب  مما  املفتوحة، 

بالإ�شافة اإىل الهدف املجتمعي املتمثل يف حث 

اأفراد املجتمع على امل�شاركة يف التربع،  كافة 

الرتبوي  الــهــدف  عــن  ف�شال   ، اخلــري  وعمل 

والقيمي الذي ي�شاهم يف اإر�شاء وتر�شيخ فكرة 

على  وتربيتهم  الواعدة  الأجيال  عند  التربع 

العطاء.
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جائزة سابقة ورقم قياسي 

من  بجائزة  فــاز  »طــيــف«  مل�شروع  �شبق 

كم�شروع  اخلــلــيــج  دول  ــاون  ــع ت جمل�س 

2012, كما  رائد يف منطقة اخلليج عام 

�شجل  عاملي  قيا�شي  رقــم  بتحقيق  قــام 

جتميع  يف  القيا�شية  ــام  الأرقـ مبو�شوعة 

كمية مالب�س مت  كاأكرب  املالب�س  تربعات 

جتميعها يف 24 �شاعة. 



تقرير

قطر  م�شاريع  من  امل�شتفيدين  عدد  بلغ 

ال�شتة  ال�شهور  خالل  الإغاثية  اخلريية  

مدينة  يف  �شخ�س  مليون  حوايل  املا�شية 

املجالت  �شملت  والتي  وريفها،  حلب 

والإ�شحاح  واملياه  والغذائية  ال�شحية 

بالإ�شافة اإىل الإيواء واملواد الغري غذائية 

ريال  مليون   17 من  لأكرث  ت�شل  بتكلفة 

قطري.وتاأتي هذه امل�شاعدات من حم�شني 

مدينة  �شكان  معاناة  لتخفيف  قطر  دولة 

يف  اإن�شانية  ظروفا  يواجهون  الذين  حلب 

الق�شف  وترية  ارتفاع  مع   ، التعقيد  غاية 

وزيادة  التحية  والبنى  املنازل  وتدمري 

حدة احل�شار، والنق�س الكبري يف الغذاء 

حلب  �صكان  معاناة  لتخفيف  قطر  دولة  حم�صني  م�صاعدات  تتوا�صل 

الذين يواجهون ظروفا اإن�صانية غاية التعقيد ، مع ارتفاع وترية الق�صف 

وتدمري املنازل والبنى التحية وزيادة حدة احل�صار، والنق�ض الكبري يف 

الغذاء واملاأوى والدواء. 

املرافق  من  كثري  وخروج  والدواء  واملاأوى 

الكوادر  ونق�س  اخلدمة  عن  ال�شحية 

الطبية   

مساعدات صحية
وتتمثل امل�شاريع التي تخ�س املجال ال�شحي 

الإ�شعاف  �شيارات  من   عدد  توفري  يف 

وم�شتلزمات  واأدوية  م�شت�شفيات  وترميم 

تقدر  كلية  بقيمة  الطبية  للكوادر  ودعم 

حوايل 3.5 مليون ريال 

المجال الغذائي
حليب  توزيع  الغذائي  املجال  ت�شمن  بينما 

 8500 قرابة  منه  ا�شتفاد  الذي  الأطفال 

طفل يف حلب وتوزيع �شالت غذائية ووجبات 

غذائية  ل�شالت  بالإ�شافة  وطحني  جاهزة 

عن  ناهيك  املا�شي،  برم�شان  خا�شة 

املتنقل  املخبز  ت�شغيل  مثل  املخابز  ت�شغيل 

امل�شتفديدين  عدد  بلغ  والذي  جرابل�س  يف 

منه 300000 �شخ�س واأي�شا دعم مطبخ 

قرابة  منه  امل�شتفيدين  عدد  لي�شل  كيل�س 

50000 �شخ�س.

اإليواء و المياه
املياه  جمال  ا�شتمل  مت�شل  نحو  وعلى 

والإ�شحاح مل�شاريع قطر اخلريية على توزيع 

النظافة  و�شالت  املياه  وعبوات  �شهاريج 

 2.330.879 التي بلغت تكلفتها النهائية 

الإيواء  جمال  اأما  قطري،  ريال  مليون 

والفر�شات  البطانيات  توزيع  �شمل  فقد 

واأواين  واملالب�س  املطر  وعوازل  والأغطية 

املنزلية  امل�شتلزمات  من  وغريها  الطبخ 

حوايل  تقدر  اإجمالية  بتكلفة  غذائية  الغري 
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خالل ٦ أشهر في إطار حملة متواصلة 

إغاثة مليون شخص بحلب
ال�شالت الغذائية  من م�شاريع حملة » اأغيثوا حلب «



55

2.651.703 مليون ريال.
حملة  اأطلقت  قد  اخلريية  قطر  وكانت 

مايو  مطلع  عاجل  كنداء  حلب«  اأغيثوا   «

ريال  ماليني   10 وخ�ش�شت  املا�شي، 

الحتياجات  لتلبية  اوىل  كدفعة  قطري 

الق�شف  جراء  املدينة  ل�شكان  العاجلة 

الواقع عليها منذ ذلك الوقت.

طرق التبرع

وب�شبب تفاقم الأو�شاع الإن�شانية يف �شهري �شبتمرب واأكتوبر املا�شيني مبدينة حلب فاإن قطر اخلريية ل تزال ت�شتقطب الدعم للحملة، 

  ,IBAN/QA40MAFR000000000003111111001 :وحتث اأهل اخلري للتربع لها من خالل م�شرف الريان ح�شاب رقم

اأو من خالل موقع اجلمعية qcharity.org، اأو من خالل مقر اجلمعية الرئي�س وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التح�شيل املوجودة 

يف املجمعات التجارية. 

#اأغيثوا_حلب عرب  امل�شابني( من خالل حملة  اإ�شعاف  وال�شحية )عالج جرحى،  الطبية  ل�شالح اخلدمات  التربع  كما ميكن 

ر�شائل SMS  ، باإر�شال رمز  » MS« ، على الرقم 92632 للتربع بقيمة 50 ريال، وعلى الرقم 92642 للتربع بقيمة 100 ريال، 

وعلى الرقم 92428 للتربع بقيمة 500 ريال، وعلى الرقم 92429  للتربع بقيمة  1000 . كما ميكن التربع ب�شلة غذائية بقيمة 

150 ريال عرب ر�شائل ن�شية SMS بر�شال رمز » ES« على الرقم 92652، وخ�ش�شت احلملة الرقم ال�شاخن 44667711 
للتربع والرد على اأي ا�شتف�شار يتعلق بها .

جهود متراكمة

اجلدير اأن اإغاثة ال�شعب ال�شوري حتتل م�شاحة مهمة من ن�شاط قطر اخلريية الإغاثي 

فقد بلغ عدد امل�شتفيدين من م�شاريعها الإغاثية منذ اأبريل 2011 وحتى مايو 2016 

ما يقارب اأكرث من 8 مليون �شخ�س داخل وخارج �شوريا من لجئني ونازحني، وبتكلفة 

حوايل 450 مليون ريال.

�شيارات اإ�شعاف  يف اإطار م�شاريع احلملة



تقرير

القرغيزية  احلكومة  يف  م�شوؤولون   رحب 

اإقليمي  مكتب  افتتاح  بطلب قطر اخلريية 

م�شاريعها  الإ�شراف على  تكون مهمته  لها 

يف  تكفلهم  الذين  والأيتام  التنموية 

املجاورة، نظرا  الدول  قرغيزيا وعدد من 

بني  العالقات  تعزيز  يف  املنتظر  لدوره 

موؤكدين  والقرغيزي،  القطريني  ال�شعبني 

اإجراءات  جميع  لت�شهيل  ا�شتعدادهم  على 

فتح هذا املكتب مع اجلهات املعنية باأ�شرع 

ما ميكن.

من  وفد  بها  قام  زيارة  اأثناء  ذلك  جاء   

اأكتوبر  قطر اخلريية للعا�شمة ب�شكيك يف 

ال�شيد  التنفيذي  املا�شي، برئا�شة الرئي�س 

خاللها  التقى  الكواري،  اأحمد  بن  يو�شف 

وامل�شوؤولني يف احلكومة  الوزراء  عددا من 

القرغيزية بح�شور �شعادة �شفري دولة قطر 

يف قرغيزيا ال�شيد حممد عرار النعيمي.

ال�شيد  من:  كال   اخلريية  قطر  وفد  و�شم 

لإدارة  التنفيذي  املدير  الفهيدة،  في�شل 

مدير  اهلل  عون  خالد  وال�شيد  العمليات، 

اإدارة املتابعة. 

احتياجات إنمائية 
وقد اأعرب الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية 

لقائه  خالل  الكواري  اأحمد  بن  يو�شف 

اجلمعية  �شكر  عن  القرغيزيني  بامل�شوؤولني 

وترحيبهم  اخلريية  بقطر  ثقتهم  على  لهم 

العا�شمة  يف  لها  اإقليمي  مكتب  بافتتاح 

امل�شاعدات  تقدمي  يف  لي�شهم  ب�شكيك، 

القرغيزي  لل�شعب  والتنموية  الإن�شانية 

ال�شراكة  من  اأ�ش�س  على  وذلك  ال�شقيق، 

امللبي  ال�شرتاتيجي  والتخطيط  والتعاون، 

لحتياجات اخلطة الإمنائية للبلد امل�شيف، 
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م�شيدا بالدور املتميز الذي تقوم به �شفارة 

التي  والت�شهيالت   ، بقرغيزيا  قطر  دولة 

تقدمها للعمل الإن�شاين، وال�شورة امل�شرقة 

التي تعك�شها لدولة و�شعب قطر . 

الفهيدة،  في�شل  ال�شيد  اأكد  جانبه  من 

املدير التنفيذي لالإدارة التنفيذية للعمليات 

املكتب  هذا  افتتاح  باأن  اخلريية  بقطر 

م�شاريع  تو�شع  على  بناء  جاء  الإقليمي 

وكفالتها  والتنموية  الإن�شائية  اجلمعية 

الدول  من  وعدد  قرقيزيا  يف  الجتماعية 

تنفذ  والتي  الأخرية،  ال�شنوات  املجاورة يف 

برغبة  منوها  �شريكة،  جمعيات  خالل  من 

ب�شكل  م�شاريعها   مبتابعة  اخلريية  قطر 

مبا�شر حر�شا منها على مزيد من اجلودة 

يف الأداء، والتميز يف الإ�شراف عليها، ونوه 

املكاتب  من  مزيد  لفتتاح  اجلمعية  بنية 

الكواري: نشكر المسؤولين 
القرغيزيين وسفارتنا في 

بشكيك على ترحيبهم 
بافتتاح المكتب واستعدادهم 

لتسهيل جميع االجراءات 
الالزمة لذلك.  

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية مع �شعادة �شفري دولة قطر يف  قرغيزيا

يعّد الثامن والعشرون من نوعه عبر العالم 

قرغيزيا ترحب بافتتـاح مكتب 
إقليمي لقطر الخيرية 

حفل لالأيتام اللذين تكفلهم قطر اخلريية
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الإقليمية يف الفرتة القادمة.  

مشاريع إنشائية 
الزيارة  اأثناء  اخلريية  قطر  وفد  قام  وقد 

م�شاريع  لدعم  دولر  الف   500 بتخ�شي�س 

اإن�شائية تخدم ال�شعب القرغيزي، بالإ�شافة 

اإىل 200 الف دولر كم�شاهمة منها ل�شراء 

ك�شوة مالب�س ال�شتاء توزع مل�شتحقيها خالل 

هذا املو�شم ، بال�شراكة والتعاون مع الهالل 

الحمر القرغيزي.

2000 يتيم 
زيارته  اأثناء  اخلريية  قطر  وفد  �شهد  كما 

امل�شاعدات  و  املالية  الكفالت  لتوزيع  لقاء 

650 يتيما تكفلهم قطر  الغاثية لأكرث من 

اخلريية بالتعاون مع اجلهة ال�شريكة لقطر 

اخلريية  »جمعية ال�شنابل اخلريية« . 

وتكفل قطر اخلريية منذ مطلع الت�شعينات 

من القرن املا�شي نحو 2000 يتيم بقرغيزيا 

يف اإطار مبادرتها » رفقاء« التي تعّد مظلة 

لأكرث  105 اآلف يتيم عرب العامل . 

  إشراف على مشاريع 5 دول 

من  كل  يف  ومتابعتها  اخلريية  قطر  م�شاريع  بالإ�شراف  اخلريية  قطر  مكتب  �شيقوم 

قرغيز�شتان ، وطاجاك�شتان، واوزبك�شتان، وتركمن�شتان وكازاخ�شتان.

اأوروبا  قارات  على  موزعني  اخلريية  قطر  مكاتب  من   28 رقم  املكتب  هذا  و�شيحتل 

واآ�شيا واأفريقيا، و�شيكون املكتب الإقليمي الثاين لها بعد افتتاح مكتبها الإقليمي برتكيا 

هذا العام، حيث ي�شرف على م�شاريعها يف كل من تركيا والداخل ال�شوري، وامل�شاريع 

املخ�ش�شة لالجئني ال�شوريني يف دول اجلوار. 

قدم الوفد خالل الزيارة  
معونات بقيمة 7٠٠ ألف 

دوالر لصالح الشعب 
القرغيزي.

لقاءات بالمسؤولين القرغيزين 

م�شوؤولون  اخلريية  قطر  وفد  التقى 

ال�شفري  �شعادة  بح�شور  امل�شتوى  رفيعو 

رئي�س  نائب  ب�شكيك وهم:  القطري يف 

مع  ال�شداقة  فريق  ورئي�س  الربملان 

توروباي  الربملان/  يف  قطر  دولة 

ال�شيد  ال�شحة  ووزير  زولبوقاروف، 

باتريعلييف،  تالناتبيك  بروف�شور 

مامبيتعلييفا،  جيلديز  العدل  ووزيرة 

الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزير 

وزير  ونائب  بازاربايف،  يبريغني  قودا 

اأو�شينوف،  اأزمات  ال�شيد  اخلارجية 

ونائب وزير العمل والتنمية الجتماعية 

اأريك قويكييف ، ورئي�س الهالل الحمر 

القرغيزي ال�شيد رو�شتام علييف. 

الزيارة   خالل  اخلريية  قطر  قدمت 

األف دولر ل�شالح   700 معونات بقيمة 

ال�شعب القرقيزي، وح�شر وفدها لقاء 

لتوزيع كفالت الأيتام . 

لقاءات مع امل�شوؤولني القرغيزيني يف اإطار الزيارة
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بدعم من اأهل اخلري بلغ عدد الأيتام الذين 

تكفلهم قطر اخلريية حتى الآن مايزيد 105  

حول  دولــة   34 على  مــوزعــني   ، يتيم  اآلف  

العامل . 

ــام املــكــفــولــني لـــدى قطر  ــتـ ــدد الأيـ ــان عـ ــ وك

األف مكفول،  املئة  اخلريية قد جتاوز حاجز 

لتكون   ، املا�شي  املــبــارك  رم�شان  �شهر  يف 

يف  الــعــامل  يف  موؤ�ش�شة  اأكــرب  اخلــرييــة  قطر 

يتلقى  حيث  ــتــام،  الأي وكفالة  رعــايــة  جمــال 

اأنحاء  مبختلف  قبلها  من  املكفولون  الأيتام 

مبلغ  عــن  ف�شال  متكاملة،  رعــايــة  ــعــامل  ال

امل�شاعدة املالية ال�شهري، وتعد رعاية الأيتام 

من اأهم اأولويات قطر اخلريية. 

شكرا قطر
وبهذه املنا�شبة �شكر ال�شيد يو�شف بن اأحمد 

الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية اأهل 

الرقم  لبلوغ هذا  املتوا�شل  قطر على دعمهم 

لدى قطر  املكفولني  الأيتام  القيا�شي يف عدد 

اخلــرييــة والـــذي جتــاوز اأكــرث مــن 100 األــف 

بعد  الف�شل  اأن  اإىل  م�شريا   ، حينها  مكفول 

اهلل تعاىل يعود اإىل املح�شنني يف قطر الذين 

رعاية  يف  اخلــرييــة  قطر  م�شاريع  يــدعــمــون 

الأيتام حول العامل.

تعتز قطر الخيرية بزيارة 
حضرة صاحب السمو أمير 
دولة قطر لأليتام الذين   

تكفلهم في البوسنة. 

عــلــى موا�شلة  اأهـــل اخلـــري  الـــكـــواري  وحـــث 

من  ال�شريحة  هذه  تخدم  التي  امل�شاريع  دعم 

عند  عظيم  اأجـــر  مــن  ــك  ذل يف  ملــا  املجتمع، 

اهلل، ولزيادة الحتياج يف املنطقة وخ�شو�شا 

تعاين  التي  واحلــروب  والكوارث  الأزمــات  مع 

منها املنطقة، والتي تزيد من اأعداد الأيتام، 

وت�شاعف من امل�شوؤولية امللقاة على املوؤ�ش�شات 

الأعــــداد  ولتغطية  رعــايــتــهــم،  يف  الــعــامــلــة 

وال�شراعات  احلروب  تفرزها  التي  اجلديدة 

يف كثري من دول املنطقة. 

مراكز األيتام
الأيـــتـــام عرب  بكفالة  اخلــرييــة  قــطــر  وتــقــوم 

لرعايتهم  متكاملة  خــدمــات  تقدم  م�شاريع 

مع  وهم  واجتماعيا  وتعليميا  و�شحيا  نف�شيا 

بع�س  تقيم يف  اأ�شرهم ويف جمتمعاتهم، كما 

تكفل حتى اآلن 105 آالف يتيم 

قطر الخيرية أكبر مؤسسة
كافلة لأليتام في العالم 



تكفل حتى اآلن 105 آالف يتيم 

قطر الخيرية أكبر مؤسسة
كافلة لأليتام في العالم 

توفر  ــام  ــت الأي لــرعــايــة  ودورا  مــراكــز  ــدول  الـ

املهني  والتاأهيل  والتدريب  والتعليم  ال�شكن 

حياتهم  موا�شلة  على  قادرين  ي�شبحوا  حتى 

خدماتها  املراكز  هذه  تقدم  كما  مبفردهم، 

الرعاية  يف  وبراجمها  وال�شحية  التعليمية 

وتعد  بــهــا،  املــحــيــطــة  املــحــلــيــة  للمجتمعات 

بنجالد�س منوذجا للدول التي تنت�شر بها هذه 

املراكز التابعة لقطر اخلريية .

وميتاز م�شروع كفالة الأيتام الذي تنفذه قطر 

مراكز  خم�شة  بوجود  بنجالد�س  يف  اخلريية 

على  حتتوي  اجتماعية  ورعــايــة  اأيــتــام  ودور 

اأق�شام داخلية وتتوفر فيها املرافق املختلفة.  

مبادرة رفقاء
ــة عــلــى اإيــ�ــشــال  وحــر�ــشــا مــن قــطــر اخلــريي

�شبق  فقد  الأيــتــام  من  عــدد  لأكــرب  خدماتها 

اخلا�شة  الدولية  )رفــقــاء(  مــبــادرة  اأطلقت 

العامل،  عــرب  ورعايتهم  وكفالتهم  بــالأيــتــام 

مــتــعــددة  تــنــمــويــة  مــ�ــشــاريــع  لتنفيذ  ــك  ــ وذل

بق�شايا  »رفــقــاء«  مــبــادرة  وتهتّم  املــجــالت، 

الأطفال والأيتام حول العامل عن طريق برامج 

اأ�شرهم  تدعم  كما  الأيــتــام  وتــدعــم  فاعلة، 

اأجل  من  اقت�شاديًا،  متكينهم  يف  وت�شاهم 

توفري حياة كرمية لهم، ولأفراد عائالتهم.

زيارة كريمة
ــارة  الــتــي قــام  ــزي ــال ــة ب وتــعــتــز قــطــر اخلــريي

بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  بها 

لالأيتام  املــفــدى  الــبــالد  ــري  اأم ثــاين  اآل  حمد 

حيث   ، والهر�شك  البو�شنة  يف  تكفلهم  الذين 

لالأيتام  املفتوح  اليوم  فعاليات  �شموه  �شهد 

البو�شنيني الذي نظمته قطر اخلريية بفندق 

يف  �شراييفو  البو�شنية  بالعا�شمة  بري�شتول 

احلادي والثالثني من يناير املا�شي.. وجرى 

�شمو  بني  ودي  حديث  احلفل  فعاليات  خالل 

تقدموا  الذين  الأطــفــال  وبــني  املفدى  الأمــري 

دعمه  على  ل�شموه  والعرفان  ال�شكر  بخال�س 

�شكرهم  عن  معربني  لهم،  الكرمية  ورعايته 

لدولة قطر، قيادة وحكومة و�شعبا. 

جــوائـز 

قطر  فازت  التوايل  عىل  الثاين  للعام 

للمسؤولية  السنابل  بجائزة  الخريية 

املجتمعية يف مؤسسات رعاية األيتام 

العام  الخليجي عن  التعاون  مبجلس 

املايض 2015م، وذلك عن املبادرات 

األيتام  رعاية  مجال  يف  املجتمعية 

تقديرا  الخليجي،  املستوى  عىل 

ملساعدة  الدولية  رفقاء   « ملبادرة 

الخريية،  تتبناها قطر  التي   « االيتام 

وكانت قطر الخريية ، فيام فازت يف 

مجال  يف  التميز  بجائزة   2014 عام 

رعاية املؤسسات ضمن قامئة تضم 6 

مؤسسات خريية خليجية.  
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حصدت قطر الخيرية عدة 
جوائز محلية وخليجية تقديرًا 

لتميزها في رعاية األيتام

إطالق مبادرة »رفقاء« جاء 
حرصا من قطر الخيرية على 
إيصال خدماتها ألكبر عدد 

من األيتام في العالم
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يعد برنامج رعاية الأيتام من اأهم امل�شاريع 

التي تنفذها قطر اخلريية يف بنغالدي�س، 

فقد بلغ عدد املكفولني ما يقرب من 5700 

رعاية  يتلقى  منهم   2000 حوايل  يتيم، 

وال�شراب  والطعام  امل�شكن  من  �شاملة 

من  املهني  والتدريب  والتعليم  وال�شحة 

خالل 4 مراكز كبرية ، يف حني يتم رعاية 

بقية الأيتام وهم مقيمون مع اأ�شرهم.

البيئة المحيطة 
ي�شتمل كل مركز على عدة مرافق واأق�شام 

داخلية للمكفولني تهدف لتمكني الأيتام من 

التعليم ال�شامل )العام والديني واملهني(، 

وتقدمي الرعاية ال�شحية للطالب والأيتام 

واملوظفون واأ�شرهم بالإ�شافة لتقدمي كافة 

حلياة  يحتاجونها  التي  العامة  اخلدمات 

وعالجية   توعوية  زيارات  وتنظيم  كرمية 

للقرى املجاورة.

امل�شاريع   تقدمي  الأيتام  مراكز  وتتوىل  

والزكاة  �شائم  اإفطار  مثل  املو�شمية 

واأهايل  واأ�شرهم  للمكفولني  والأ�شاحي 

املدار�س  اأبواب  فتح  املنطقة، وهي ب�شدد 

التابعة لها ل�شتقبال اأبناء املنطقة ليتعلموا 

املنطقة  بن�شاء  خا�شة  اأق�شام  واأي�شا  بها، 

عن  ناهيك  والتطريز،  اخلياطة  لتعليمهن 

جلان  قبل  من  ت�شيريها  يتم  التي  املراكز 

بهدف  اخلريية  قطر  اأن�شاأتها  حيث  حملية 

بتاأهيل  الزراعة  طريق  عن  احلياة  متكني 

الأرا�شي واملوا�شي.

تدريب مهني 
رعاية  يف  بتجربتها  اخلريية  قطر  ومتيزت 

اأولها  مراكز؛  اأربعة  عرب  بنغالدي�س  اأيتام 

اليتيمات بهريوب، الذي ي�شرف  مركز دار 

على  وي�شتمل  تقريبا،  يتيمة   1000 على 

�شكن خا�س باليتيمات ومدر�شة لالإعدادية 

الطبية  للمهن  وم�شت�شفى ومعهدا  والثانوية 

مهني  تدريب  مل�شغل  بالإ�شافة  امل�شاعدة، 

للخياطة وحريف وم�شجد و�شالة اجتماعية، 

ويقوم بتقدمي اخلدمات الأ�شا�شية من ماأكل 

واأفراد  لليتيمات  وملب�س  وم�شكن  وم�شرب 

اأ�شرهن.

عدي  بن  خبيب  مركز  هو  املراكز  وثاين 

دكا  العا�شمة  عن  كم   400 يبعد  الذي 

وي�شرف على 450 يتيما، وي�شتمل على �شكن 

�شحيا  ومركزا  ابتدائية  ومدر�شة  لالأيتام 

زراعية  لأر�س  بالإ�شافة  مهنيا،  واآخر 

البالغ  للموظفني  و�شكن  وم�شجد  ومالعب 

عددهم اأربعني موظفا.

وثالث مركز لرعاية الأيتام هو مركز قطر 

لملنريهات  مديرية  يف  الجتماعي  للرفاه 

200  من الأيتام   الذي ي�شرف على حوايل 

من  و10  اأ�شرهن  مع  يقمن  يتيمة  و49 

اجلمعية  من  مكفولة  اأ�شر  و9  املوظفني 

لالأيتام،  دار  على  الآخر  هو  وي�شتمل   ،

ومدر�شة من ال�شف الأول الإبتدائي وحتى 

ومركزا  طالب،   200 فيها  يدر�س  العا�شر 

وم�شجدا  املهني،  للتدريب  ومركزا  �شحيا، 

لبيوت  اإ�شافة  زراعية،  واأرا�س  ومالعب 

املوظفني.

اآل  اأما مركز ال�شيخ حمد بن علي بن جرب 

مت  الذي  راج�شاهي،  مديرة  يف  فيقع  ثاين 

تو�شعته لي�شرف على 300  من الأيتام  و20 

والعاملني، ويحوي على  دارا  من املوظفني 

ومركز  �شحيا  ومركزا   ، ومدر�شة  لالأيتام 

واأرا�س  ومالعب  وم�شجدا،  مهني،  تدريب 

زراعية، اإ�شافة لبيوت املوظفني. 
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مراكز رعاية األيتام ببنغالديش.. 
تجربة تنموية رائدة



مدار�س متميزة وتعليم راق لليتيمات يف الدور املخ�ش�شة لهن ببنغالدي�س
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خريية  م�شاريع  عــدة  اخلــرييــة  قطر  نفذت 

والبو�شنة  تون�س  �شفارتي  طلب  على  بــنــاًء 

اإفطار  م�شاريع  �شملت  والــتــي  والهر�شك، 

�شائم وتوزيع �شالت غذائية وم�شاريع اأخرى 

ت�شاهم يف  التعليم وال�شحة  تخدم قطاعات 

وتلبية  والأيــتــام  واملحتاجني  الفقراء  متكني 

رم�شان  �شهر  يف  الأ�شا�شية  احتياجاتهم 

املا�صي.

الخير للجميع
بتنفيذ  بتون�س  اخلريية  قطر  مكتب  قام  فقد 

موائد اإفطار يومية طيلة �شهر رم�شان بطلب 

والتي  بتون�س،  قطر  دولة  �شفارة  من  ومتويل 

الأ�شر  من  فردا   150 من  اأكرث  منها  ا�شتفاد 

من  كــل  يف  واملــحــتــاجــني  والــفــقــراء  املتعففة 

وليتي تون�س ومنوبة.

من  �شخ�شا   4.750 اأكـــرث  وي�شتفيد  كــمــا 

بداأ  حيث  تون�س،  يف  اخلريية  قطر  م�شاريع 

على  الغذائية  ال�شالل  بتوزيع  اجلمعية  مكتب 

واملــدن  املناطق  خمتلف  يف  املحتاجة  الأ�شر 

املا�شي،  رم�شان  �شهر  مطلع  منذ  التون�شية 

على اعتبار اأن م�شاريع موائد اإفطار ال�شائم 

التي  التكافلية  املو�شمية  امل�شاريع  اأهــم  من 

تنفذها قطر اخلريية داخل وخارج دولة قطر 

�شنويا خالل �شهر رم�شان املبارك ، حيث بلغ 

دولة  املوائد خارج  امل�شتفيدين من هذه  عدد 

دولة   36 عرب   �شخ�شا،   1.043.136 قطر  

بتكلفة بلغت حوايل 11.870 مليون ريال.

األف   60 من  اأكــرث  ا�شتفاد  اآخــر  جانب  ومــن 

تنفيذ المشاريع الرمضانية
للسفـارات القطـريـة

وزعت قطر اخلريية ال�شالل الغذائية على الأ�شر املتعففة بطلب ودعم من �شفارة بالدنا يف البو�شنه
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�شخ�س مــن مــ�ــشــروعــات قــطــر اخلــرييــة يف 

اإذ  املا�شية،  الثالثة  ــوام  الأعــ خــالل  تون�س 

وال�شحة  التعليم  جمــالت  امل�شاريع  �شملت 

ــادي و�ــشــق  ــ�ــش ــت والـــكـــفـــالت والــتــمــكــني الق

امل�شاعدات  مل�شروعات  اإ�شافة  واملياه  الطرق 

مل�شاريع  الإجمالية  التكلفة  وبلغت  املو�شمية، 

 50 اأكــرث من  املــدة  قطر اخلريية خالل هذه 

مليون ريال قطري.

ثقة متجددة
�شلة   250 بتوزيع   اخلريية  قطر  وقامت  كما 

وتكليف  بدعم  والهر�شك  بالبو�شنة  غذائية 

من �شفارة دولة قطر ب�شراييفو، وذلك دعما 

ت�شتمل  والــتــي  املتعففة  والأ�ــشــر  للمحتاجني 

الغذائية  املـــواد  مــن  خمتلفا  �شنفا   20 على 

والزيت  والدقيق  وال�شكر  ــالأرز  ك الأ�شا�شية 

والتمور وغريها من املواد الغذائية، وا�شتفاد 

املحتاجة  الأ�شر  من  ال�شائمني  امل�شروع  من 

والــنــازحــني  الفي�شانات  مــن  واملــتــ�ــشــرريــن 

من  اخلــرييــة  قطر  لــدى  املكفولني  والأيــتــام 

خمتلف املدن واملناطق يف البو�شنة والهر�شك.

قطر  مكتب  مدير  عرب  اخل�شو�س؛  هذا  ويف 

ال�شيد حممد  والهر�شك  البو�شنة  اخلريية يف 

لل�شفارة  ــل  اجلــزي �ــشــكــره  عــن  ــان  ــش و� عــمــر 

مكتب  بتكليف  الغالية  ثقتها  على  القطرية 

ومبادرتها  م�شروعها  بتنفيذ  اخلريية  قطر 

من  امل�شتفيدون  عرب  كما  النبيلة،  الإن�شانية 

للمح�شنني  وتقديرهم  �شكرهم  عن  امل�شروع 

الإن�شانية  مــبــادراتــهــم  عــلــى  قــطــر  ــة  دولـ يف 

وذلك  البو�شني  لل�شعب  املتوا�شل  ودعمهم 

بهدف تخفيف معاناة املحتاجني واملت�شررين 

والأيتام.

ويذكر اأن عدد امل�شتفيدين من م�شروع اإفطار 

 5.000 حوايل  والهر�شك  البو�شنة  يف  �شائم 

قطر  م�شاعدات  اإجــمــايل  بلغ  كما  �شخ�شا، 

الآن  1994 وحتى  للبو�شنة منذ عام  اخلريية 

امل�شاريع  وت�شمل  ريــال،  مليون   100 من  اأكرث 

وكفالة  والتعليم  ــاه  ــي وامل ال�شحة  ــالت  جمـ

لكفالة   بالإ�شافة  وامل�شاجد،  واملــاأوى  الأيتام 

قطر اخلريية حلوايل 2507 يتيم هناك.

اإقامة موائد لالإفطار  بطلب ودعم من �شفارة بالدنا يف البو�شنه
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من  »املــتــنــافــ�ــشــون«  يف  جــديــدة  روح  ت�شري 

اأ�شبوعي  برنامج   عرب  املــرة  وهــذه   ، جديد 

يتوا�شل  بتعاون  نوعه،  الأول من  يعد  مبا�شر 

مع اإذاعة القراآن الكرمي بالدوحة.

�شبابية  مــبــادرة  عــن  عــبــارة  الــبــدايــة  كانت 

جنوم  مــن  م�شتفيدة   2013 عــام  انطلقت  

ــقــطــري يف جمــــالت الإعــــالم  املــجــتــمــع ال

ــوم فـــاإن »  ــي ــوة والــريــا�ــشــة ، اأمـــا ال والـــدعـ

ي�شخ  نوعي  اإذاعـــي  برنامج  املتناف�شون« 

بروح  الإن�شاين  العمل  �شرايني  يف  الإبـــداع 

�شبابية متوقدة ، وي�شتثمر روح املبادرة لدى 

دولة  يف  املجتمع  وكليات  اجلامعات  طلبة 

قطر، ويوظف مهاراتهم وقدراتهم يف جمال 

الجتماعي،  التوا�شل  و�شبكات  الت�شال 

الإن�شاين  العمل  دعم  يف  التناف�س  اأجل  من 

والن�شاط التطوعي، وهو من تقدمي الدكتور 

/ عبد الرحمن احلرمي. 

طلبة الجامعات 
وتقوم فكرة الربنامج الذي انطلق يف �شبتمرب 

رم�شان  �شهر  قبل  ما  حتى  وي�شتمر   2016  /

روح  وتعزيز  التناف�س  على  الــقــادم  املــبــارك 

فرق  بني  الإن�شاين  العمل  جمال  يف  البتكار 

جامعات  وطلبة  قطر  جامعة  مــن  طالبية 

املدينة التعليمية وكليات املجتمع وكلية �شمال 

�شبكات  مــن  موؤثرين  مب�شاركة  الأطلنطي، 

فريق  كل  يتكون  بحيث  الجتماعي،  التوا�شل 

من  واثنني  طلبة  ثالثة  اأ�شخا�س،  خم�شة  من 

النا�شطني على �شبكات التوا�شل الجتماعي، 

ويتاح لكل فريقني التناف�س على مدار �شهرين، 

ــدة بناء  ــ ــذه امل ــام هـ اأحــدهــمــا يف خــت لــيــفــوز 

الفكرة  بتميز  تتعلق  تقييم  معايري  عــدة  على 

بني  اجلماعي  العمل  روح  ــوة  وق  ، الإبــداعــيــة 

�شبكات  على  احل�شور  وقوة   ، الفريق  اأع�شاء 

امل�شاركة  للفرق  و�شيتاح  الجتماعي،  التوا�شل 

فر�شة زيارة امل�شاريع الإن�شانية ميدانيا.  

شراكة ممتدة 
بن  خالد  ال�شيخ  �شعادة  عرّب  املنا�شبة  وبهذه 

القراآن  اإذاعــة  مراقب  ثــاين  اآل  العزيز  عبد 

الكرمي بقطر عن �شعادته لبث هذا الربنامج 

 ، الكرمي  القراآن  اإذاعة  عرب  اجلديد  النوعي 

اخلريية  قطر  مع  املباركة  ال�شراكة  وموا�شلة 

الإن�شاين،  العمل  دعم  يف  التعاون  اأجــل   من 

اجلامعات  وطلبة  ال�شباب  ــدرات  قـ و�شقل 

التعاون  بنجاح  واأ�شاد  عمليا،  املجال  هذا  يف 

ــالل الفرتة  املــ�ــشــرتك  مــع قطر اخلــرييــة خ

و«  تــراويــح«   « برناجمي  خــالل  مــن  ال�شابقة 

تفريج كربة« . 

اهلل  العبد  عتيق  علي  ال�شيد  اأ�شاد  جانبه  من 

املحلية بقطر  التنمية  لإدارة  التنفيذي  املدير 

قطر  بني  ال�شرتاتيجية  بال�شراكة  اخلريية 

اأنها  واعترب  الكرمي،  القراآن  واإذاعة  اخلريية 

يف ا�شتديو الإذاعة

بشراكة استراتيجية مع إذاعة القرآن الكريم

))المتنافسون (((..االبتكار في العمل

اإلنساني بروح شبابية متدفقة 
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قطر  اأن  واأكد   ، يوم  بعد  يوما  وتتعمق  تتو�شع 

�شراكاتها  تعزيز  توؤكد حر�شها على  اخلريية 

ن�شر  �شاأنه  من  ملا  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

فئات  جميع  واإ�شراك  الإن�شاين  العمل  ثقافة 

التطوعية  الأن�شطة  القطري يف دعم  املجتمع 

ا�شتثمار دور  باأهمية  ، منوها  فيها  وامل�شاركة 

ال�شراكة  وثــّمــن   ، اجلــانــب  هــذا  يف  ال�شباب 

التعليمية  املدينة  وجامعات  قطر  جامعة  مع 

من  الأطلنطي،  �شمال  وكلية  املجتمع  وكليات 

خالل هذا الربنامج. 

العلي  اأحمد  ال�شيد  توقع  مت�شل  نحو  وعلى 

قطر  اخلــرييــة  بقطر  الإعـــالم  اإدارة  مــديــر 

يف  تفاعال  الــربامــج  هــذا  ي�شهد  اأن  اخلريية 

�شبكات  على  ن�شطا  وحراكا  ال�شباب  اأو�شاط 

التوا�شل الجتماعي، منوها باأن قطر اخلريية 

لإجنـــاح  الـــالزمـــة  الت�شهيالت  ــل  ك �ــشــتــوفــر 

الربنامج،  يف  امل�شاركة  الفرق  بني  التناف�س 

وبلوغ  النتائج املرجوة  منه.

  كلمات المشاركين 

 » غرا�س« التقت جمموعة من امل�شاركني بالربنامج يف �شهره الأول ، ور�شدت انطباعاتهم 

 :

عمر اجلميلي قائد فريق جامعة قطر 

فكرة رائعة جلذب ال�شباب القطري اإىل خ�شم العمل اخلريي ، هناك اهتمام لفت داخل 

اجلامعة وخارجها بالربنامج، وتفاعل من قبل امل�شتمعني اإليه ، واآمل يتوج فريق جامعة 

قطر يف نهاية املطاف بالفوز بجائزة الربنامج، ون�شعى لإقامة فعاليات واأن�شطة جاذبة 

لتحقيق هدفنا. 

عبداهلل النعيمي ـ ع�شو بفريق جامعه قطر: 

الربنامج �شي�شعل روح التناف�س بني اجلامعات، و يعزز من روح البتكار يف العمل الن�شاين 

لدى ال�شباب وخا�شة الطالب اجلامعيني،  واأمتنى اأن تكون الفرق امل�شاركة قدوة لبقية 

اأفراد املجتمع حتى يتاأ�شوا بهم لدعم م�شرية العمل اخلريي والنهو�س به.

عبد اهلل فطي�ض ـ ع�شو فريق جامعة قطر

وفكرة  اخلــريي،  العمل  �شوف  اإىل  �شابة  قيادات  ك�شب  يف  الربنامج  ي�شهم  اأن  اأتوقع 

التناف�شية فيه  �شتعزز روح الإبداع لدى الفرق ال�شبابية  .

�صامل بن خلن ـ نا�شط على على �شبكات التوا�شل الجتماعي 

يلتفت الربنامج ل�شريحة هامةـ، وي�شعى ل�شتثمار طاقاتها املختلفة وقوة تاأثريها يف العمل 

التطوعي، واأمتنى اأن ي�شّخر �شبابنا ح�شوره على �شبكات التوا�شل خلدمة الدين والوطن 

واملجتمع.
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ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء  وقد   

العالمي  اجلــزيــرة  مبقهى  اأقيم  الــذي  

باحلي الثقايف بكتارا ومت خالله التد�شني 

الر�شمي لربنامج »املتناف�شون«. 

بــزيــارات  الفريقني  اأعــ�ــشــاء  با�شر  وقــد 

و�شريالنكا  موريتانيا  كــل  اإىل  ميدانية 

 كــ�ــصــف فــريــقــا جــامــعــة قــطــر واملــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة املــ�ــصــاركــان يف بــرنــامــج 

مع  وال�صراكة  بالتعاون  اخلريية  قطر  تنتجه  الذي  االذاعــي«  »املتناف�صون 

اذاعة القراآن الكرمي عن امل�صروعني التنمويني اللذين يعتزمان تنفيذهما 

اإطـــار  للفئات ذات احلــاجــة يف كــل مــن مــوريــتــانــيــا و�ــصــريــلنــكــا، وذلـــك يف 

التناف�ض بينهما �صمن املرحلة االأوىل للربنامج ، بناء على معايري االبتكار 

يف العمل االإن�صاين . 

التي  امليدانية  الحتياجات  تقدير  اأجل  من 

تتطلبها هذه امل�شاريع الإن�شانية الن�شائية .

المشروع األول 
املري،  فطي�س  عبداهلل  الطالب  اأعلن  وقد 

ع�شو فريق جامعة قطر باأن فريقه يخطط 

لت�شييد جممع متعدد اخلدمات مبوريتانيا، 

 : على  ي�شتمل  مربعا  مــرتا   650 مب�شاحة 

وبئر  �شحي  وم�شتو�شف  وم�شجد  مدر�شة 

ارتوازي، بتكلفة تزيد عن مليون ريال. 

المشروع الثاني
فريق  ع�شو  احلــّر،  حممد  ذكر  جهته  من 

امليداين  امل�شروع  ــاأن  ب التعليمية  املدنية 

متكاملة  قــريــة  بــنــاء  عــن  عــبــارة  لفريقه 

�شكنية  وحــدة   22 مــن  تتكون  ب�شريالنكا 

ومدر�شة،  وم�شجد  ارتــوازي  وبئر  ودكاكني 

وبتكلفة تزيد عن مليون ريال اأي�شا .
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من كلمات المؤتمر الصحفي
األقيت يف املوؤمتر ال�شحفي عدة كلمات من �شمنها : 

ال�صيد عز الدين ال�صادة ـ  م�شاعد مراقب اإذاعة القران الكرمي بالدوحة 

نحن حري�شون على دعم جهود العمل الإن�شاين يف اجلانب الإعالمي التي 

تخدم بالدنا وجمتمعنا والأمة لذا تعاونا مع قطر اخلريية يف اكرث من برنامج 

اإذاعي متميز مثل » تفريج كربة«  و» تروايح «  وحاليا »املتناف�صون«.

عبد اهلل اليافعي ـ مدير اخلدمات والأن�شطة بجامعة قطر

من  جزءا  اجلامعة  تكون  ان  ال�شرتاتيجية  قطر  جامعة  خطة  دعائم  اأحد 

اأن  اإىل  م�شريا  والباحثني،  واملتطوعني  اخلريجني  له  تقدم  حيث  املجتمع، 

جمال  يف  الطالب  قــدرات  من  �شتعزز  املتناف�صون«    « برنامج  خمرجات 

التفكري البداعي والتخطيط والتنظيم وحل ال�شكالت، والأهم من ذلك هو 

التغيري الداخلي للفرد.

اأحمد العلي ـ مدير ادارة العالم بقطر اخلريية 

قطر اخلريية تهدف من وراء برنامج » املتناف�صون«  اإىل اإك�شاب الطالب 

خربات ميدانية يف العمل اخلريي والإن�شاين، وبناء قيادات �شرتفد جمال 

العمل اخلريي والإن�شاين يف امل�شتقبل باإذن اهلل.

فريقا الربنامج

 أعضاء الفريقين 

ال�شيد  مــن:  قــطــر  جــامــعــة  فــريــق  يتكون 

عـــبـــداهلل الــنــعــيــمــي والــطــالــب عــبــد اهلل 

اجلميلي,  عمر  والطالب  املــري  فطي�ض 

والــنــا�ــشــط الجــتــمــاعــي �ـــصـــامل بـــن خلن 

الجتماعي  التوا�شل  جمــال  يف  الن�صاط 

والعالمي �صباح الكواري كداعم اعالمي 

للفريق.

من:  التعليمية  املــديــنــة  فــريــق  ويــتــكــون 

حممد  والطالب  عبد اهلل احلر،  الطالب 

والطالب  احلبابي  في�صل  والطالب  احلر 

حممد يو�صف والعالمي �صعود املعا�صيد 

للفريق  العـــالمـــي  اجلـــانـــب  يف  كـــداعـــم 

اآخر  كداعم  القحطاين  عاي�ض  وال�صيخ 

للفريق.
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يف اإطــــار الــفــعــالــيــات املــرتــبــطــة بــربنــامــج 

قطر  تنتجه  الـــذي  ــي  الإذاعــ »املتناف�شون« 

ــراآن  ــق ــة ال ــ ــع اإذاعـ اخلـــرييـــة، بــالــ�ــشــراكــة م

» فريق طالب  الربنامج  فريقا  قام  الكرمي، 

جامعة قطر ، وفريق طالب املدينة التعليمية 

واأندوني�شيا  موريتانيا  من  كل  اإىل  بزيارتني 

ــد اأولـــويـــات  ــل حتــدي عــلــى الـــتـــوايل مــن اأجــ

الحتياجات الإن�شانية للمناطق الأكرث فقرا، 

�شكانها،  ل�شالح  تنموية  م�شاريع  واختيار 

متهيدا لتنفيذها يف الفرتة القادمة يف اإطار 

البتكار واملناف�شة بني الفرق امل�شاركة.

مثلث الفقر 
وبناء على احتياجات التنمية للدولة امل�شيفة 

قطر  مكتب  مع  م�شتفي�شة  م�شاورات  وبعد 

ــات  ــوي اخلــرييــة يف نــواكــ�ــشــوط يف اإطـــار اأول

فريقا »المتنافســـون«
في زيارتين لموريتانيا وأندونيسيا

اأن  تقرر  فقد  موريتانيا،  يف  وخططه  تدخله 

اخلدمات  متعدد  مركز  م�شروع  تنفيذ  يتم 

بالو�شط  لرباكنه  وليــة  يف  جونابه  بلدية  يف 

ت�شنف  منطقة  يف  تقع  والــتــي  ــتــاين،  املــوري

مبثلث  املعروفة  وهي  فقرا  املناطق  اأكــرث  من 

الإجمالية  امل�شروع  قيمة  تبلغ  حيث  الفقر، 

مدر�شة  على  وي�شتمل  ريـــال   1.100.000

وم�شتو�شف وبئر ارتوازي وي�شتفيد منه حوايل 

25 األف �شخ�س. 

و�شيمثل املركز اإ�شافة نوعية ل�شكان املنطقة، 

ملا يوفره من خدمات كانت مفقودة قبل اإجنازه 

مثل املدر�شة وامل�شت�شفى حيث كانا موجودين 

التجهيز  وحتتاج  و�شيقة  متهالكة  بنايات  يف 

اإىل درجة اأن الن�شاء احلوامل يف املنطقة قد 

للو�شول  ال�شيارات  يف  كلم   90 النقل  يحتجن 

))املتناف�شون(( يكرم �شعادة �شفري دولة قطرلدى اندوني�شيا 

وحياة  حياتهن  يهدد  مما  م�شت�شفى  لأقــرب 

املجهز  الرتوازي  البئر  �شيوفر  كما  اأجنتهن، 

بخزان مائي وم�شخة تعمل بالطاقة ال�شم�شية 

الذي  الأ�شخا�س  لل�شرب لآلف  ال�شالح  املاء 

خا�شة  �شديدة  عط�س  موجة  يعانون  كــانــوا 

خالل ف�شل ال�شيف.

قرية متكاملة 
التعليمية  املــديــنــة  فــريــق  تــبــّنــى  جهته  مــن 

ــا مــتــعــدد اخلـــدمـــات غــرب  مــ�ــشــروعــا خــريي

بيكا�شي يف اإندوني�شيا يت�شمن: اإن�شاء مدر�شة 

وق�شما  طالبا،   180 ل  تت�شع  ف�شول   6 ت�شم 

داخليا للطالب يت�شع 220 طالبا، وم�شتو�شفا 

وم�شجدا  �شخ�س،   5000 ل  خدماته  يقدم 

منزل  اإىل  بالإ�شافة  م�شليا،   380 ل  يت�شع 

مع  ومــالعــب،  خ�شراء،  وم�شاحة   ، لــالإمــام 
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اأحد م�شاريع قطر اخلريية باأندوني�شيا

امل�شروع  تكلفة  وتبلغ  املختلفة،  املرافق  تاأثيث 

امل�شروع  ويعّد  ــال،  ري األــف  وثالثمائة  مليونا 

قرية متكاملة �شتنعك�س خدماتها اإيجابيا على 

وخلق  املنطقة،  تنمية  يف  و�شت�شاهم  ال�شكان، 

مناخ علمي و�شحي وبيئي فيها.

شكر مستحق 
ــعـــد و�ـــشـــولـــه لــنــواكــ�ــشــوط الــتــقــى وفــد  وبـ

ــة قطر  ــ ــعــادة �ــشــفــري دول ــش ــنــافــ�ــشــون« � »املــت

علي  بــن  الــرحــمــن  عبد  ال�شيد  بنواك�شوط 

عن  للوفد  حتــدث  والـــذي  الكبي�شي  العجاج 

تنفذها  الــتــي  ال�شخمة  التنموية  امل�شاريع 

القطرية  اجلــمــعــيــات  وخمــتــلــف  قــطــر  دولـــة 

مبوريتانيا  العتبارية  القطرية  وال�شخ�شيات 

وقطاع  الجتماعي  وال�شكن  املياه  جمــال  يف 

الجتماعية  وامل�شاعدات  والتعليم  ال�شحة 

للفئات الفقرية واله�شة.

وعلى نحو مت�شل وعقب و�شوله ملطار جاكرتا 

توّجه  وفد برنامج » املتناف�شون » اإىل �شفارة 

�شعادة  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  قطر،  دولــة 

ال�شفري اأحمد جا�شم احلمر، �شفري دولة قطر 

يف اإندوني�شيا، واأثناء اللقاء �شرح مدير اإدارة 

�شالح  اأحمد  ال�شيد  اخلريية  بقطر  الإعــالم 

�شعادة  اأعـــرب  كما  الــربنــامــج،  فكرة  العلي 

واطلعهم  الوفد،  بزيارة  �شعادته  عن  ال�شفري 

عن  الندوني�شيني  امل�شئولني  انطباعات  على 

العمل اخلريي القطري، وعمل قطر اخلريية 

بالتحديد، متمنيا للفريق النجاح يف مهمته.

مشاهدات مؤثرة 
اإىل  التعليمية  املدينة  طلبة  وفــد  رافــق  وقــد 

ال�شادة  الــديــن  عــز  ال�شيد  كــال:  اأندوني�شيا 

م�شاعد مراقب اإذاعة القراآن الكرمي والدكتور 

 « الــربنــامــج  مقدم  احلــرمــي،  الرحمن  عبد 

من  اأ�شامة  توفيق  والإعــالمــي   ، املتناف�شون« 

اإذاعة القراآن الكرمي . 

مدير  العلي،  �شالح  اأحمد  ال�شيد  �شرح  وقد 

الزيارتني  باأن  اخلريية  بقطر  العالم  اإدارة 

لدى  جيدا  انطباعا  وتركت  اأهدافهما  حققتا 

اأعــ�ــشــاء فــريــقــي الــربنــامــج  الــلــذيــن خرجا 

بتجارب ميدانية موؤثرة �شتنعك�س على الرتويج 

للم�شاريع الإن�شانية من خالل حول ابتكارية، 

يف  قطر  ــة  دول �شفارتي  اإىل  بال�شكر  وتــوجــه 

نواك�شوط وجاكرتا وملكتبينا امليدانيني هناك 

للوفدين  قدموها  التي  الت�شهيالت  كل  نظري 

الزائرين. 
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�شباب  جنــح  ــة  اخلــريي قــطــر  مــن  بتنظيم   

جبل  ــة  ــم ق اإىل  ــشـــول  ــو�ـ الـ مـــن  قـــطـــريـــون 

القارة  يف  قمة  اأعلى  تعد  التي  »كليمنجارو« 

اإىل  النتباه  لفت  بغر�س  وذلــك  الأفريقية 

املعاناة التي تهدد ماليني الب�شر ب�شبب اأزمة 

الفقر وخا�شة يف افريقيا، وقاموا برفع علم 

دولة قطر فوقها. 

الفريق المشارك
الفريق  قائد  مــن:  كــال  الرحلة  فريق  �شم 

الرحالة �شعود العيدي، علي الغريب، �شالح 

حممد  �شامل  اليافعي،  حممد  حمد  ح�شني، 

مبارك  اأزادي،  يو�شف  يعقوب  الــيــافــعــي، 

الغريب، خمتار اخلياط ، حممد التبايل، 

و اإبراهيم الدبيلي. 

من  اأيـــام   10 مــدة  الرحلة  ا�شتغرقت  قــد  و 

تنزانيا،  من  الــعــودة  وحتى  الو�شول  تاريخ 

منه  والنزول  اجلبل  ت�شلق  مدة  وا�شتغرقت 

مدة 8 اأيام، )6( اأيام للطلوع و يومني للنزول، 

القمة  اإىل  للو�شول  امل�شافة  طــول  اأن  حيث 

 )5.895( اجلبل  وارتفاع  كيلومرتا،   )47(

مرتا.

اإدارة  مــديــر  الــغــريــب،  علي  ال�شيد  و�ــشــرح 

للتنمية  التنفيذية  بالإدارة  املراكز  و  الربامج 

بــاأن  الفريق  وع�شو  اخلــرييــة  بقطر  املحلية 

قد  اجلوع  مكافحة  اأجل  من  كلمنجارو  رحلة 

حققت اأهدافها املرجوة منها، واأجنزت ب�شكل 

�شل�س واآمن و منظم.

خط السير
ال�شباب  ت�شجع  اخلريية  قطر  بــاأن  واأ�ــشــاف 

من  تطوعي  باأي جهد  للقيام  وغريه  القطري 

�شاأنه التعريف باأي ماأ�شاة اأو جماعة اإن�شانية 

يف  امل�شاعدة  اأو   ، اخلطرية  باآثارها  والتوعية 

اأي جهد اإغاثي ميداين عرب العامل. 

و قد ا�شتغرقت الرحلة مدة 10 اأيام من تاريخ 

الو�شول وحتى العودة من تنزانيا، وا�شتغرقت 

اأيام،   8 مدة  منه  والنزول  اجلبل  ت�شلق  مدة 

حيث  لــلــنــزول،  يــومــني  و  للطلوع  اأيـــام   )6(

 )47( القمة  اإىل  للو�شول  امل�شافة  طــول  اأن 

كيلومرتا، وارتفاع اجلبل )5.895( مرتا.

 تحديات
�شعود  الرحالة  الفريق  قائد  قال  جهته  ومن 

العيدي: لقد �شبق البدء بالرحلة ا�شتعدادات 

لــكــل مــ�ــشــارك اخل�شوع  بــدنــيــة، حــيــث لبـــد 

لربنامج �شحي وريا�شي ملدة �شهر قبل �شعود 

القمة حتى تكون لدى امل�شارك اللياقة والقوة 

باأنه  م�شيفا  هــنــاك،  اإىل  للو�شول  الكافية 

التي  املتطلبات  باأهم  م�شارك  كل  ار�شاد  مت 

واأمــور  لبا�س  من  الرحلة  خــالل  �شيحتاجها 

واجهت  التي  ال�شعوبات  باأن  واأو�شح  اأخرى. 

الــربودة،  الطويل،  امل�شي  يف  متثلت  الفريق 

الغريب: 
جهد   ــأي  ب للقيام  الــقــطــري  الــشــبــاب  الخيرية  قطر  تشجع 
تطوعي للتعريف والتوعية باألزمات عبر العالم واالشتراك 

بالعمل اإلغاثي 

  رحلة تحد شبابية للتعريف بأزمة الفقر 

علم قطر فوق أعلى قمة بأفريقيا 
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الت�شلق، و النوم يف اخليام.

خمرجات  باأن  ت�شريحه  الفريق  قائد  وختم 

يف  الثقة  بــنــاء  يف  تتمثل  )الــتــحــدي(  رحــلــة 

اأهدافه  امل�شارك  حتقيق  وامكانية  امل�شارك، 

العمل  يف  تواجهه  قد  التي  ال�شعوبات  رغــم 

�شمن  الو�شول  وكيفية  واحـــد   فريق  �شمن 

فريق واحد التعرف على طبيعة جديدة ومنط 

اأن  بحكم  عنهم  نختلف  اأنا�س  حلياة  جديد 

دولة قطر دولة �شاحلية. 

الرحالة العيدي:
تتمثل مخرجات رحلة )التحدي( في بناء الثقة لدى  المشارك، 

وإمكانية تحقيق أهدافه رغم الصعوبات. 

   في طريق العودة
�شعادتهم  عــن  وعـــربوا   ، املــ�ــشــارك  الفريق  يف  طيبا  اأثـــرا  الرحلة  تركت 

للم�شاهمة يف هذا التحدي الذي يخدم العمل الإن�شاين، ولكت�شابهم الكثري 

اأع�شاء  اثنني من  اإمتامها، وعن ذلك يتحدث  من اخلربات واملهارات بعد 

الفريق لـ » غرا�س«: 

ـ يعقوب يو�صف  

يل  اأ�شافت  وقــد  الإن�شانية،  الق�شايا  خلدمة  تقليدية  غري  فكرة  الرحلة 

وللم�شاركني الكثري،      واأك�شبتنا  العديد من اخلربات واملهارات، وغرّيت من 

اأمناط التفكري لدينا،  وعززت من قدراتنا لتحقيق اأهدافنا باأ�شاليب عملية. 

�شكرا لقطر اخلريية التي منحتني ومنحة زمالئي هذه الفر�شة الثمينة .

 ـ حمد حممد اليافعي

اأنا  ـ  بحما�س  فيها  التحدي  قبلت  وقد  الأوىل،  للمرة  خ�شتها  مميزة  رحلة 

وزمالئي ـ رغم ما كنا نتوقعه من امل�شقة والتعب، لأن الهدف اإن�شاين ي�شهم 

ونحن  �شعادة خا�شة  قد غمرتني  و  العامل،  احلاجة يف  اأ�شحاب  يف خدمة 

نرفع علم قطر  فوق كليمنجارو ، لأن هذا يعك�س اأحد الوجوه امل�شرقة لبلدنا 

احلبيب.  

  تحديات تطوعية سابقة 
رحلة حتدي احلياة

بنك  من  برعاية  اخلريية   قطر  نظمت    2013 عــام  يف 

بروة رحلة لبطلي الغو�س ال�شابني القطريني فهد حممد 

البوعينني وطالل عبد العزيز العمادي اللذين ت�شلقا قمة 

جبل »كليمنجارو« بهدف لفت اأنظار العامل لأزمة الغذاء 

التي  تهدد حياة ماليني الب�شر يف غرب افريقيا .   

رحلة قمتي 

يف عام 2014 نظمت قطر اخلريية رحلة حلوايل ع�شرين 

�شابا من ال�شباب القطري اإىل جبال الهماليا يف النيبال 

على  احل�شول  يف  القطري  ال�شباب  دعم  بهدف  وذلــك 

من  تعزز  التي  القيمية  واملــعــايــري  الإبــداعــيــة  املــهــارات 

فاعليته يف خدمة دينه ووطنه، وكانت حتت �شعار »قمتي« 

امل�شاركون  فيها  وقطع  يوما   11 الرحلة  ا�شتغرقت  حيث 

م�شافة ت�شل لـ  110 كيلومرتات.



اندوني�شيا  يف  حمــلــيــون  ــون  ــوؤول ــش مــ� ــّدم  ــ ق

تقديرا  اخلريية  لقطر  �شكرهم  وال�شودان 

امليدانية يف  مكاتبها  ا�شتجابة  ل�شرعة  منهم 

�شهدتها  التي  الفي�شانات  كــوارث  مواجهة 

ويف   ، الأندوني�شية  »جــاروت«  مدينة  من  كل 

املت�شررون  وجه  كما  ال�شودان،  ب�شرق  ولية 

من الفي�شانات الذين ا�شتفادوا من املعونات 

الإغاثية يف الدولتني امتنانهم للمح�شنني يف 

دولة قطر على وقوفهم اإىل جانبهم يف وقت 

احلاجة.

مساكن لـ»جاروت«  
قطر  مكتب  من  مندوب  كــان  جـــاروت«   « يف 

اخلريية باأندوني�شيا حا�شرا يف اليوم التايل 

لوقوع ال�شيول اتي �شربت مدينة »جاروت« يف 

املكتب  مدير  قام  ثم  املا�شي،  �شبتمرب   /21

الإن�شائية  امل�شاريع  م�شوؤول  مع  زينهم  كــرم 

يومني  عقب  اأخــرى  تفقدية  بــزيــارة  باملكتب 

للفي�شان،  تعر�شت  التي  الأمــاكــن  ملعاينة   ،

وخ�شو�شا البيوت التي انزلقت بفعل ال�شيول، 

والبيوت املهدمة كليا اأو جزئيا ،  وخالل لقائه 

الأندوني�شية  جــاروت  مدينة  رئي�س  من  بكل 

حلمي  دكــتــور  ال�شيد  ونائبه  جــنــوان،  رودي 

اخلريية  قطر  مكتب  مــديــر  اأعــلــن  بــودميــان 

يف  للجمعية   الرئي�س  املقر  مــن  بتوجيهات 

لبناء  اخلــرييــة  قطر  ا�شتعداد  عــن  الــدوحــة 

ع�شرة �شقق �شكنية ت�شتوعب كل منها اأ�شرتني 

بيوتها  تدمرت  التي  الأ�شر  من   ، مت�شررتني 

الفي�شانات،  بفعل  واختفت  انزلقت  او  كليا 

على اأن توفر رئا�شة املدينة قطعة الأر�س التي 

�شتقام عليها  البيوت اجلديدة .

اخلريية  قطر  من  ال�شتجابة  هذه  لقت  وقد 

ــاروت«   »جــ عــلــى  الفي�شانات  ــار  ــ اآث ملــواجــهــة 

ارتياحا كبريا لدى رئي�س املدينة ، حيث قال: 

اأ�شكر لقطر اخلريية على الفكرة الطيبة التي 

لأ�شرار  الآنــيــة  احلالة  مواجهة  بها  تخطت 

خ�شو�شا  امل�شتدامة،  احللول  اإىل  الكارثة، 

وطالب  منها،  كــرميــة  مبــبــادرة  جـــاءت  اأنــهــا 

الهيئات الإن�شانية باأن حتذو حذوها، يف اإعادة 

النازحني حلياتهم الطبيعية .  

ــة لــرئــيــ�ــس املــديــنــة  ــرييـ واأكــــــدت قــطــر اخلـ
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تقرير

قطر اخلريية كانت يف  جاروت باأندوني�شيا يف اليوم التايل للكارثة

استجابة عاجلة لكوارث السيول
بأندونيسيا والسودان 

رئيس مدينة جاروت: نشكر 
قطر الخيرية ألنها تواجه 
الكارثة بحلول مستدامة، 

وتعيد نازحي الكارثة لحياتهم 
الطبيعية. 
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هناك   متواجدة  كانت  التي  الإعــالم  وو�شائل 

يكفل  ومبا   ، فــورا  البناء  لتنفيذ  ا�شتعدادها 

اإىل  بيوتهم  تدمرت  ممن  النازحني  تخطي 

حياتهم الطبيعية يف بيوتهم امل�شتقبلية. 

قافلة لـ »كسال«  
اإغاثة  وعلى نحو مت�شل نفذت قطر اخلريية 

عاجلة ملت�شرري ال�شيول والفي�شانات مبحلية 

ب�شرق  ال�شودانية  ك�شال  بولية  هم�شكوريب 

 35000 ــوايل  حـ منها  ا�ــشــتــفــاد  و  ــ�ــشــودان  ال

�شخ�س

مجاالت التدخل
ومت التدخل يف ثالثة جمالت اأ�شا�شية: الغذاء، 

اإغاثية  قافلة  خــالل  مــن  وال�شحة،  الإيـــواء 

خالل �شهر �شبتمرب حيث ا�شتملت على تقدمي  

 2100 م�شمع،   2100 غــذائــيــة،  �شلة   2100

لعيادة  اإ�شافة  بطانية،   2100 اأر�شية،  فر�شة 

طبية متكاملة جمهزة مبخترب و�شيدلية، كما 

على  ا�شتملت  بيئي  اإ�شحاح  حملة  تنفيذ  مت 

توعوية  وحما�شرات  ونظافة،  ر�ــس  حمالت 

ن�شرات تثقيفية.

وايل  اآدم  جــمــاع  اآدم  الأ�ــشــتــاذ  امــتــدح  ــد  وق

الــبــالد يف  ك�شال جــهــود دولـــة قطر يف دعــم 

يف  قطر  دولــة  بــدور  واأ�شاد  الق�شايا  خمتلف 

اأن  الــوايل  واأو�شح  دارفـــور،   ل�شالم  رعايتها 

والإيوائية  الغاثية  املــواد  من  املقدم  الدعم 

العربية  ال�شعوب  بني  التوا�شل  اإطار  يف  جتئ 

وتعزيز روابط الأخوة الإ�شالمية، ورحب وزير 

رئي�س  العامة  واملرافق  العمراين  التخطيط 

ك�شال  بولية  اخلريف  لطوارئ  العليا  اللجنة 

بالدعم  جعفر  الدين  كمال  �شرطة  الفريق 

اإن  وقــال   ، قطر اخلريية  من جمعية   املقدم 

م�شيدا   ، متميزة  اخلــرييــة  بقطر  عالقتنا 

وتقدمي  اخلــري  اخلــرييــة يف عمل  قطر  ــدور  ب

امل�شاعدات للمحتاجني.

 خسائر الكارثتين 

2.5 مليون ن�شمة عن  باأندوني�شيا التي ي�شكنها  اأ�شفرت كارثة الفي�شانات يف » جاروت«  ـ 

اآخرين يرجح  25 �شخ�شا  وفقدان   ، ال�شن  وكبار  الأطفال  اأغلبهم من  24 �شخ�شا،  وفاة 

وفاتهم، وتدمري وانزلق 450 بيتا، وت�شريد 900 نازح، وتهدم امل�شت�شفى الرئي�شي باملدينة 

وتلف اأغلب الأجهزة والأدوات امل�شتخدمة فيه.

للمياه  الناقلة  اخلطوط  قطع  يف  ال�شودانية  ك�شال  بولية  والفي�شانات  ال�شيول  وت�شببت  ـ 

املواد  يف  حاد  لنق�س  اإ�شافة  ال�شكان  وت�شريد  كلي  ب�شكل  منزل   2000 من  اأكرث  وتدمري 

الغذائية والإيوائية، مما اأدى اإىل معاناة عدد كبري من املت�شررين. 

35000 شخص استفاد من 
اإلغاثة العاجلة لمتضرري 

الفيضانات بوالية كسال، بدعم 
من أهالي الخير بدولة قطر 

فرحة الأطفال بامل�شاعدات التي و�شلتهم عرب قافلة ك�شال من قطر اخلريية
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تطوع

بقيام  ..تتمثل  التطوع  قيم  لغر�س  مــبــادرة 

جمــمــوعــة مــن مــكــفــويل قــطــر اخلــرييــة من 

�شمال  فقرية  قرية  بــزيــارة  ال�شودان  اأيــتــام 

الغذائية  ال�شالل  كردفان، حيث قدموا فيها 

مثمرة،  اأ�شجار  فيها  ــوا  ووزعـ الرم�شانية 

عات حلماية البيوت الطينية.   وم�شمَّ

بالرعاية  ــام  ــت الأي يحظى  اأن  �شائد  هــو  مــا 

ُتنظم لهم  اإطار  برامج متنوعة  ال�شاملة يف 

لكن  الإن�شانية،  املوؤ�ش�شات  كفالت  اإطار  يف 

املبادرة اجلديدة التي قّدمتها قطر اخلريية 

خمتلفة  تبدو  ال�شودان  يف  مكتبها  خالل  من 

اأيتام  اأطــفــال  هم  فها   ، واحــد  بــاآن  ومتميزة 

اأعمال  خــالل  مــن  ي�شهمون  ــورود  الـ عمر  يف 

من  مــا  وهــو  جمتمعهم،  خــدمــة  يف  ميدانية 

والتعّود  التطوع،  قيم  فيهم  يغر�س  اأن  �شاأنه 

ل�شناعة  و�شول  ال�شغر،  على ممار�شته منذ 

واأّن  خ�شو�شا  َبـــة،  جمـــرِّ تطوعية  ــادات  ــي ق

املبادرة نفذت يف �شهر اخلري والعطاء.. �شهر 

رم�شان املبارك املا�شي ..تعالوا بنا نطلع على 

من  العــتــزاز  على  تبعث  التي  التجربة  هــذه 

اخلرب التايل :  

حزمة أنشطة
�شارك 50 يتيما مكفول لدى قطر اخلريية يف 

للمحتاجني  اإن�شانية  م�شاعدات  حزمة  تقدمي 

اأفقر  مــن  واحـــدة  تعّد  التي   ، غــزة  قرية  يف 

�شمال  عا�شمة  الأبي�س  ملدينة  التابعة  القرى 

كــردفــان بــالــ�ــشــودان، وحتــت اإ�ــشــراف مكتب 

الأيــتــام  مــن  املتطوعون  وزع  اخلــرييــة  قطر 

اأهــايل  على  العاجلة  الغذائية  املــ�ــشــاعــدات 

من  الواقية  امل�شّمعات  وزعـــوا  كما  القرية، 

عون في خدمـة  أيتـام متطوِّ
 مجتمعهم منذ الصغر  

اأيتام ي�شاركون يف غر�س الأ�شجاريف اأفقر قرى الأبي�س بكردفان
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الأمطار، والتي ت�شاهم يف احلفاظ على منازل ال�شكان املبنية من 

يف  اخلريية  قطر  فريق  مبعاونة  الأيتام  قام  كما  والق�س،  الطني 

توزيع �شلة ال�شائم الغذائية، �شمن م�شروع افطار ال�شائم  للعام 

1437هـ ، كما قاموا بغر�س اأ�شجار مثمرة يف منازل امل�شتفيدين، 

وبلغ اإجمايل الأ�شر امل�شتفيدة حوايل 200 اأ�شرة.

قيادات مستقبلية 
وجاءت املبادرة بهدف غر�س عدد من املعاين الرتبوية ال�شامية يف 

نفو�س الأيتام، بحيث ي�شعرون اأنه قادرون على م�شاعدة الآخرين 

، اإ�شافة لغر�س معاين العمل التطوعي لديهم، وا�شت�شعارهم اأجر 

�شلى  النبي  بحديث  امل�شلمني، عمال  قلوب  على  ال�شعادة  اإدخال 

واأحب  للنا�س،  اأنفعهم  اهلل  اإىل  النا�س  »اأحــب  و�شلم:  عليه  اهلل 

الأعمال اإىل اهلل عّز وجّل �شرور يدخله على م�شلم، اأو يك�شف عنه 

كربة اأو يق�شي عنه دينًا اأو يطرد عنه جوعًا« ، كما جاءت املبادرة 

لتعريف الأيتام بالأجر العظيم يف غر�س الأ�شجار، عمال بحديث 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »َما ِمن ُم�شلم َيغِر�ُس َغْر�ًشا اأو َيزَرُع 

َزْرًعا فياأُكُل ِمنه َطرٌي اأو اإن�َشاٌن اأو بهْيَمٌة اإل كان لُه بِه �شدقة«.

يتيما يف   440 تكفل حوايل  اأن قطر اخلريية  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

ولية �شمال كردفان، كما يبلغ اإجمايل مكفويل قطر اخلريية من 

الأيتام يف ال�شودان اأكرث من 4000 يتيم . 

األمم المتحدة
)United Nation(

وتتكون   ,1945 عام  يف  ان�شئت  دولية  منظمة  هي  املتحدة  الأمم 

حتى الآن من 193 دولة ع�شو. وت�شرت�شد الأمم املتحدة يف مهمتها 

وعملها  بالأهداف واملقا�شد الواردة يف ميثاق تاأ�شي�شها

ونظرا لل�شالحيات املخولة يف ميثاق املنظمة وما تتمتع به من طابع 

تواجه  ق�شايا  على  العمل  املتحدة  الأمم  باإمكان  فاإن  فريد،  دويل 

املناخ  وتغري  والأمن  ال�شلم  ق�شايا  مثل  الـ21،  القرن  يف  الإن�شانية 

والتنمية امل�شتدامة وحقوق الإن�شان ونزع ال�شالح والإرهاب وحالت 

احلوكمة  و  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  والإن�شانية  ال�شحية  الطوارئ 

واإنتاج الغذاء وغريها كثري.

وتتيح الأمم املتحدة لأع�شائها منتدى للتعبري عن وجهات نظرهم 

القت�شادي  واملجل�س  الأمــن  وجمل�س  العامة  اجلمعية  خالل  من 

تي�شري  خــالل  ومــن  واللجان.  الأجــهــزة  من  وغريها  والجتماعي 

اأ�شبحت  كذلك،  املفاو�شات  وا�شت�شافة  اأع�شائها،  بني  احلــوار 

اآلية للحكومات لإيجاد جمالت التفاق وحل م�شاكلها مع  املنظمة 

بع�شها بع�شا.

على موظف اإداري لالأمم املتحدة هو الأمني العام، وي�شادف هذا 

العام، عام 2015، الذكرى ال�شبعون لإن�شاء الأمم املتحدة.

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)UNESCO( اليونسكو
)اليون�شكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ت�شّجع 

التعاون بني الدول يف جمالت الرتبية، والعلم، والثقافة، والتوا�شل، 

وت�شجيع  العامل  يف  والأمــن  ال�شالم  اإر�شاء  يف  امل�شاهمة  اجل  من 

واحلريات  الإن�شان،  وحقوق  والقانون،  للعدالة،  العاملي  الحــرتام 

الأ�شا�شية. 

ر  تزّود اليون�شكو البلدان الأع�شاء بخربة يف التعاون التقني، وحت�شّ

تبادل  ت�شّجع  كما  متهيدية،  ودرا�ــشــات  مثالية  تو�شيات  وتعتمد 

املعرفة وم�شاركتها.

واملوؤ�ش�شات«.  احلكومية  غري  املنظمات  »م�شلحة  اليون�شكو  ت�شّم 

وقد مّت حتديد هذه العالقات يف »التوجيهات حول عالقات اليون�شكو 

اأّنه مبوجب هذه  مع املنظمات غري احلكومية« وجتدر الإ�شارة اإىل 

التوجيهات، يحّق للمنظمات غري احلكومية اأن تقيم عالقات عملية 

اأو ر�شمية مع اليون�شكو. وتهدف العالقات الر�شمية اإىل اإقامة تعاون 

بح�شب  ترابطية،  وفئة  ا�شت�شارية  فئة  اإىل  تق�شيمها  وميكن  ثابت، 

دور املنظمة غري احلكومية وهيكليتها. 

منظمات 
وهيئات 
إنسانية



مسوحات ميدانية 
التنفيذية  الإدارة  تــوجــهــات  ــرز  ــ اأب مــاهــي 

قطر  برامج  تنفيذ  عن  امل�شوؤولة  للعمليات 

اخلريية يف اخلارج للعام القادم / 2017 وما 

هي اأهم الأمور التي �شرتكز عليها ؟

التعليمية  املــ�ــشــاريــع  عــلــى  الــرتكــيــز  �شيتم 

القت�شادي  التمكني  وم�شاريع  وال�شحية 

تفر�س  الــتــي  الإغــاثــيــة  للم�شاريع  اإ�ــشــافــة 

كــل مكتب  يــقــوم  بـــاأن  احلــر�ــس  مــع  نف�شها، 

، حتــدث   2017  / جــديــدا  عـــام  لن�صتقبل  الــرحــيــل  مــن   2016 عـــام  يــقــرتب  فيما 

للعمليات  التنفيذية  ــلإدارة  لــ التنفيذي  املــديــر  الفهيدة  را�ــصــد  في�صل  ال�صيد 

 ، العام احلــايل  التي نفذتها خــلل  اإجنـــازات اجلمعية  اأهــم  بقطر اخلريية عن 

االإغاثية  امل�صاريع  االإنفاق على  باأن حجم  اأو�صح  واملعلومات، حيث  االأرقــام  بلغة 

2016 وحتى نهاية  والتنموية والكفاالت التي مت تنفيذها يف اخلارج منذ بداية 

�صهر اأكتوبر املا�صي قد بلغ 1،333.000.000 ) مليار وثلثمائة وثلثة وثلثون 

مليون ريال ( يف اأكرث من �صبعني دولة حول العامل، فيما بلغ اإجمايل امل�صتفيدين 

والكفاالت  التنموية  وامل�صاريع  االإغــاثــة  م�صتوى  على  اخلارجية  م�صاريعنا  من 

11.105.558 �صخ�ض

وحتدث الفهيدة لـ » غرا�ض« عن اأهم توجهات اإدارتــه للعام القادم على م�صتوى 

الربامج  وامل�صاريع  التي �صتنفذ، وحتدث على �صيا�صة التو�صع يف افتتاح مكاتب 

وممثليات لقطر اخلريية، وعن املكاتب االإقليمية التي اأن�صئت حديثا، اأو التي هي 

املرتبط  التو�صع  ، ودواعــي هذا  القادم  العام  اإن�صاوؤها  التي �صيتم  اأو  االإن�صاء  قيد 

برغبة قطر اخلريية يف تنفيذ م�صاريعها واالإ�صراف عليها مبا�صرة، وزيادة فر�ض 

تعاون اجلمعية مع �صركائها واال�صتفادة من دعم ومتويل املانحني . وفيما يلي 

الن�ض الكامل للحديث ال�صحفي:  

المدير التنفيذي لإلدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية لـ  » غراس«: 

الصحية  المشاريع  على  الــقــادم  الــعــام  تركيزنا 
والتعليمية والتمكين االقتصادي فضال عن اإلغاثة 
سنتوسع في مكاتب قطر الخيرية الميدانية واإلقليمية خارجيا لنشرف على 

مشاريعنا ونخدم المستفيدين بشكل مباشر  ونعزز دعم وتمويل المانحين.

م�شوحات  بــاإجــراء  اخلــرييــة  لقطر  مــيــداين  

اخلطط  وفــق  الحتياجات  لتقدير  ميدانية 

ليكون  البلدان  لتلك  ال�شرتاتيجية  التنموية 

يف  التو�شع  �شنوا�شل   ، عليها  بناء  التدخل 

ــدد من  واإ�ــشــافــة ع  ، املــكــاتــب  اإنــ�ــشــاء بع�س 

تنفيذ  على  �شنحر�س  كما  الإقليمية،  املكاتب 

�شنقوم  كما   ، مبا�شرة  م�شاريعنا  من  الكثري 

اإن�شانية  وجهات  موؤ�ش�شات  ل�شالح  لتنفيذها 

اأخرى  يف نف�س الدولة اأو دولة اخرى، كما يف 

م�شاريع حفر الآبار الرتوازية، نظرا خلربتنا 

من  اأكــرث  يف  حلــفــارات  وامتالكنا  املرتاكمة 

دولة كالنيجر ومايل. 

احلايل  العام  خــالل  اخلريية  قطر  افتتحت 

مكتب  لفتح  وتتجه  تركيا  يف  اإقليميا  مكتبا 

الدواعي  ماهي  قريبا،  قرغيزيا  يف  اإقليمي 

ــاح املــمــثــلــيــات، واملـــكـــاتـــب، واملــكــاتــب  ــت لفــت

الإقليمية يف اخلارج ؟ 

ما يفر�س التو�شع يف اإن�شاء املمثليات واملكاتب، 

كنا  التي  والكفالت  امل�شاريع  عدد  زيــادة  هو 

هذه  نف�س  مــن  �شريكة  جــهــات  مــع  ننفذها 

الدول من قبل ، ووجود ممثلية اأو مكتب لقطر 

اخلريية يتيح الفر�شة لها لتنفيذ ومتابعة هذه 

امل�شاريع ب�شورة مبا�شرة  من جهة، كما يزيد 

�شركائها  مع  اخلريية  قطر  تعاون  فر�س  من 

وال�شتفادة من دعم ومتويل املانحني من جهة 

اأخرى ، كما اأنها ت�شهم يف خدمة امل�شتفيدين 

والو�شول اإليهم ب�شكل اأ�شرع . 

ويف نف�س الدولة قد يكون لنا اأكرث من مكتب 

الدول  عوا�شم  يف  املقام  للمكتب  تابع  فرعي 

يف  والن�شاط  امل�شاريع  حلجم  نظرا  عـــادة،  

بع�س الأقاليم واملناطق.   

اإجـــراء  فهو  الإقليمية  املــكــاتــب  اإنــ�ــشــاء  اأمـــا 

الرئي�س  املقر  على  الــعــبء  يخفف  تنظيمي 

لــقــطــر اخلـــرييـــة، ويــ�ــشــهــل عــلــيــه املــتــابــعــة 

النفقات  من  الكثري  ويختزل  اأف�شل،  ب�شكل 

وامل�شاريف الت�شغيلية.
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معايير مطلوبة 

ماهي املعايري التي تقومون بناء عليها باإن�شاء 

املكاتب الإقليمية يف بع�س الدول ؟ 

للمكاتب  مقارا  لتكون  الــدول  بع�س  اختيار 

الإقليمية للجمعية مرهون مبدى حجم م�شاريع 

قطر اخلريية يف تلك الدول والت�شهيالت التي 

حلركة  اأو  املكتب،  لفتتاح  الــدولــة   تقدمها 

ن�شاطها الإن�شاين امليداين ، ف�شال عن املوقع 

وال�شالمة،  الأمــن  واإجــراءات  ال�شرتاتيجي، 

للمنظمات  مكاتب  ووجــود   ، التحتية  والبنى 

الدولية ووكالت المم املتحدة املتوفرة فيها.  

املدير التنفيذي لإدارة العمليات/

الفهيدة را�شد  بن  في�شل   

77

مكتبا    ٢7 ــيــا  حــال نــمــتــلــك   
العالم  عبر  الخيرية  لقطر 
ــيــمــي  مـــنـــهـــا مـــكـــتـــب إقــل
بــــتــــركــــيــــا،  وســـنـــســـعـــى 
اقليميين  مكتبين  الفتتاح 
فـــي كــيــنــيــا وغـــانـــا، ونــتــجــه 
الفــتــتــاح مــكــاتــب مــيــدانــيــة 
ــرب والــنــيــبــال  ــغـ ــمـ فــــي الـ
وسريالنكا، وممثليات في 
الهند واألردن والعراق، مع 
المكتب  إنــشــاء  استكمال 

اإلقليمي بقرغيزيا  
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ماذا تعني كلمة مكتب اقليمي و ما هو دوره؟

ومتابعة  تنفيذ  على  الإقليمي  املكتب  ي�شرف 

امل�شاريع والأن�شطة يف البلد املقام فيه ، كما 

التابعة  اخلريية  قطر  ممثليات  على  ي�شرف 

له يف الدول املجاورة ويتمحور عمله يف :

- حت�شني وجودة اإجناز املمثليات التابعة له.
- حت�شني الإجراءات والعمليات.

واملالية  املادية  للموارد  المثل  ال�شتخدام   -
والب�شرية.

- رفع امل�شاريع  التي يحتاجها مركز املكتب 
الــدول  يف  لــه  التابعة  واملمثليات  الإقليمي 

لقطر اخلريية،   الرئي�س  املقر   اإىل  املجاورة 

واإيــجــاد  ت�شويقها  على  العمل  اإىل  لي�شار 

التمويل لها ، اأو ال�شعي لتدبري متويالت لهذه 

امل�شاريع حمليا واإقليميا عن طريق ال�شراكات. 

املكتب  عليها  يــ�ــشــرف  الــتــي  الــــدول  مــاهــي 

الإقليمي برتكيا والدول التي �شي�شرف عليها 

املكتب الإقليمي بقرغيزيا ؟ 

ب�شورة  برتكيا  الإقليمي  املكتب  هذا  ي�شرف 

اخلا�شة  الإغــاثــيــة  اأعــمــالــهــا  على  مبا�شرة 

الداخل  يف  ال�شوريني  واملت�شررين  بالنازحني 

يف  ال�شوريني  لالجئني  املوجهة  اأو  ال�شوري، 

دول اجلوار)تركيا والأردن ولبنان والعراق(، 

لالأتراك  املوجهة  التنموية  امل�شاريع  ف�شال 

عند  ا�شتجابة  واأ�شرع  لأف�شل  �شمانا  وذلــك 

حـــدوث الــكــوارث الــعــاجــلــة، ورغــبــة بتقدمي 

اأف�شل جودة عند تنفيذ م�شاريعنا.

عند  فــاإنــه  بقرغيزيا  الإقليمي  املكتب  اأمـــا 

ــع قطر  ــاري ــش ــى مــ� ــاحــه �ــشــيــ�ــشــرف عــل ــت افــت

 ، قرغيز�شتان  من  كل  يف  ويتابعها  اخلريية 

وتركمن�شتان  واوزبك�شتان،  وطاجاك�شتان، 

وكازاخ�صتان. 

املكاتب  يف  الأخـــرى  التو�شعات  عــن  ومـــاذا   

واملمثليات خالل العام القادم ؟ 

عرب  اخلريية  لقطر  مكتبا    27 حاليا  منتلك 

العامل منها مكتب اإقليمي يف تركيا ،  و�شن�شعى 

حجم انفاقنا على 
المشاريع اإلغاثية 

والتنموية والكفاالت التي 
تم تنفيذها عبر العالم 
منذ بداية ٢٠١٦ وحتى 

أكتوبر الماضي بلغ مليار 
وثالثمائة وثالثة وثالثون 

مليون ريال، فيما بلغ 
إجمالي المستفيدين منها  

١١.١٠5.55٨ شخص

�شرح عن مكاتب قطر اخلريية حول العامل
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يف  واآخــر  كينيا   يف  اقليميني  مكتبني  لفتتاح 

غانا، كما نتجه لفتتاح مكاتب ميدانية يف  كل 

وممثليات  و�شريالنكا،  والنيبال  املغرب  من: 

مع  والـــعـــراق،  والأردن  الــهــنــد  مــن  كــل  يف 

الإقليمي  املكتب  لإن�شاء  الإجراءات  ا�شتكمال 

بقرغيزيا  . 

إنجازات كبيرة
اخلريية  لقطر  اخلــريي  العمل  حجم  هو  ما 

خارجيا منذ بداية العام اجلاري 2016وحتى 

الآن ) نهاية �شهر اأكتوبر املا�شي( ؟

تعد قطر اخلريية من اأكرب املنظمات العربية 

والكفالت  والتنمية  الإغاثة  العاملة يف جمال 

اأ�شر ، طالب علم، ذوو احتياجات   ، اأيتام   (

خا�شة ، معلمون ، حمفظو قراآن ودعاة( حيث 

الإغاثية  امل�شاريع  على  الإنــفــاق  حجم  و�شل 

منذ  خارجيا  تنفيذها  مت  الــتــي  والتنموية  

بداية 2016 وحتى نهاية �شهر اأكتوبر املا�شي 

1,333.000.000 ) مليار وثالثمائة وثالثة 

وثالثون مليون ريال ( يف اأكرث من �شبعني دولة 

حول العامل، فيما بلغ اإجمايل امل�شتفيدين من 

الإغــاثــة  م�شتوى  على  اخلارجية  م�شاريعنا 

 11.105.558 وامل�شاريع التنموية والكفالت 

�شخ�س

قطر  انفقت  فقد  وحــده،  التنمية  جمال  ففي 

وا�شتفاد  ريــال  مليون   950 من  اأكــرث  اخلرية 

غطت  �شخ�س،  مــاليــني   7 مــن  اأكـــرث  منها 

قيد  واأخــــرى  تنفيذه  مت  مــ�ــشــروعــا   13357

التنفيذ. 

اأكرث من  الغاثية  امل�شاريع  تكلفة  بلغت  فيما   

138 مليونا وا�شتفاد منها اأكرث من 4 ماليني 

والتغذية،  الغذاء  وذلك يف جمالت  �شخ�س، 

غري  واملــــواد  ــواء  ــ واليـ والتعليم  والــ�ــشــحــة، 

والعراق  واليمن  �شوريا  احتلت  وقد  الغذائية، 

خالل  املقدمة  الإغاثات  من  الأكرب  الن�شيب 

العام اجلاري .  

وتكفل قطر اخلريية 105.558 مكفول كفالة 

ال�شهور  خــالل  تكاليفها  بلغت  وقــد  �شاملة، 

الع�شرة الأوىل حوايل 245 مليون ريال .

يف زيارة ملكتب قطر اخلريية يف ال�شومال
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#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من الُمسّلمات، 
كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن اآلمن والتعليم الجيد، 

لكن هذه األساسيات بالنسبة لآلخرين أشياء صعبة المنال. 
يمكنكم اآلن المساعدة في تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين.
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حملة  مــن  امل�شتفيدين  عـــدد  اإجــمــايل  بــلــغ 

احلــايل/   للمو�شم  اخلــرييــة  قطر  اأ�ــشــاحــي 

اأ�ــشــاحــيــكــم عــيــدهــم« حــوايل   « هــــ    1437

توزيع  مت  حيث  العامل،  عرب  م�شتفيد  مليون 

والبقر  ال�شاأن  حلــوم  من  طن   500 حــوايل  

على اأ�شرهم يف اأيام عيد الأ�شحى املبارك، 

من  تــعــاين  الــتــي  العربية  الـــدول  يف  خا�شة 

 13 جتـــاوزت  وبتكلفة  ا�شتثنائية،  ظـــروف 

مليون ريال.

لقطر  عيدهم«  اأ�شاحيكم   « حملة  وتت�شمن 

ف�شال  هـ   1437 احلايل  املو�شم  يف  اخلريية 

امل�شاريع  الأ�ــشــاحــي عـــددا مــن  تــوزيــع  عــن 

الــبــدل،  حــج  فر�شة  تــوفــري   : مثل  ــرى  الأخــ

الداخل  يف  العيد  وك�شوة  احلجيج،  واإطعام 

يزيد  ما  اإىل  ت�شل  وبتكلفة  وخارجها،  قطر 

عن 23 مليون ريال.  

التي  املا�شية  روؤو�ـــس  عــدد  اإجــمــايل  بلغ  وقــد 

حملتها           خـــالل  مــن  اخلــرييــة  قــطــر  ذبحتها 

من  راأ�ــشــا   27.044  « عيدهم  اأ�شاحيكم   «

ال�شاأن والبقر، ومت تنفيذ امل�شروع يف 37 دولة 

عرب العامل، ومبا يزيد عن 3000 اأ�شحية عن 

العام املا�شي، وهو يعد تفاعال من املح�شنني 

بقطر  لثقتهم  وتعزيزا  احلملة،  مع  الــكــرام 

اخلريية. 

داخل قطر 
اخلريية  قطر  متكنت  قطر  ــة  دول داخــل  ويف 

منها  ا�شتفاد  اأ�شحية   3000 وتوزيع  ذبح  من 

٣٠٠٠ أضحية استفاد منها 
أكثر من ١٤,٤٠٠ شخص من 
العمال واألرامل واأليتام 

واألسر ذات الدخل المحدود، 
وأسر الجاليات داخل قطر 

اأكرث من 14,400 �شخ�س من العمال والأرامل 

واأ�شر  املحدود،  الدخل  ذات  والأ�شر  والأيتام 

اجلاليات، وبقيمة بلغت 1.4 مليون ريال. 

للفئات  الأ�ــشــاحــي  ــوم  حلـ ت�شليم  مت  ــد  وقـ

قبل  توزيعها  مت  كوبونات  مبوجب  امل�شتحقة 

قطر  وفرت  كما  عليهم،  ت�شهيال  العيد  حلول 

خدمة  الــتــوايل  على  الــثــاين  للعام  اخلــرييــة 

اإىل عمال  دة  ب�شيارات مربَّ الأ�شاحي  تو�شيل 

ال�شناعية ولعمال العزب، وغريهم.  

يف  م�شطردة  زيـــادة  ــايل  احلـ الــعــام  و�شهد 

قطر  دولة  داخل  تنفيذها  مت  التي  الأ�شاحي 

وعدد امل�شتفيدين منها مقارنة بالعام املا�شي، 

حيث مت يف هذا املو�شم/ 1437 هـ ذبح وتوزيع 

من  اأكــرث  منها  ا�شتفاد  اأ�شحية   3000 حلوم 

14,400 �شخ�س من العمال والأرامل والأيتام 

والأ�شر ذات الدخل املحدود، واأ�شر اجلاليات، 

2500 اأ�شحية يف مو�شم  فيما مت ذبح وتوزيع 

»أضاحيكم عيدهم« / 1437هـ ..
 باقة مشاريع وإنجازات متنوعة 
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العام املا�شي 1436 هـ ، ا�شتفاد منها 12,000 

�شخ�س من نف�س ال�شرائح امل�شتهدفة . 

كسوة العيد 
وا�ــشــتــثــمــرت قــطــر اخلــرييــة مــنــا�ــشــبــة عيد 

الأ�شحى املبارك لإدخال ال�شرور على حوايل 

عرب  بلدا   21 يف  مكفوليها  مــن  يتيم   4000

العامل ، حيث قدمت لهم ك�شوة وهدايا العيد 

الفرحة،  غمرتها  وفــعــالــيــات  احــتــفــالت  يف 

من  واأعــ�ــشــاء  حمليون  م�شوؤولون  وح�شرها 

قطر  دولــة  �شفارات  يف  الدبلوما�شي  ال�شلك 

باخلارج. 

�شارك  مقدي�شو  بالعا�شمة  اأقــيــم  حفل  ويف 

قطر  دولة  �شفارة  باأعمال  القائم  �شعادة  فيه 

مت  حمزة  بــن  ح�شن  املهند�س  بال�شومال/ 

ويتيمة من  يتيم   100 العيد على  توزيع ك�شوة 

مكفويل قطر اخلريية بال�شومال .

مليون شخص يستفيدون من مشروع األضاحي في 37 دولة  

مشاركة السفارات 
وعرب القائم بالأعمال ب�شفارة قطر مبقدي�شو 

عن فرحته الكبرية مل�شاركته اإىل جانب مكتب 

اأنــه  اعتبار  على  بال�شومال  اخلــرييــة  قطر 

الأيتام  مع  ال�شعيدة  اللحظات  هــذه  تقا�شم 

على  املر�شومة  البت�شامة  تتجاوز  والــتــي   ،

وجوههم . 

من  يتيما   180 ا�شتفاد  بوركينافا�شو  ويف 

ال�شيدة  بح�شور  الك�شوة  توزيع  ومت  امل�شروع 

للت�شامن  الــعــامــة  ــرة  ــدي امل دامــبــلــي  ايــفــنــت 

الجتماعية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  يف  الجتماعي 

والت�شامن .

حكومة  با�شم  دامبلي  ال�شيدة  اأ�ــشــادت  وقــد 

بالدها بدور دولة قطر وجمعية قطر اخلريية 

الفاعل يف توفري احتياجات العيد لأ�شر الأيتام 

الذين تكفلهم مع حلول هذه املنا�شبة ، ف�شال 

لهم.  ال�شهرية  املالية  الكفالت  توفري  عــن 

واأ�شافت : » اإن قطر اخلريية اأثبتت كفاءتها 

م�شوؤولية  واعتربته  الإن�شاين  العمل  اأداء  يف 

اأخالقية « .  

مع » اصنع خيرا« 
قامت  وال�شرور  البهجة  غمرتها  احتفالية  يف 

ال�شبابية  املبادرة  مع  بالتعاون  اخلريية  قطر 

العيد  ك�شوة  بتوزيع  خــريا«  ا�شنع   « القطرية 

على 300 طفاًل من املن�شوين يف اإطار برنامج 

قبيل  قطر،  داخــل  امل�شتقبل  وقــائــدات  قــادة 

الفرحة  ر�شم  وبهدف  الأ�شحى،  عيد  حلول 
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عن  تزيد  وبقيمة  امل�شتفيدين،  وجــوه  على 

ن�شف مليون ريال، حيث ا�شتمل احلفل على 

اأهدهم  م�شابقة«  فيلم عن  وعر�س   ، كلمات 

فيها  الفائزة  الفرق  نتائج  واإعالن  جتربتك« 

توعوية  جماهريية  فعاليات  اأقيمت  كما   ،

مثل  واأ�شرهم،  الأطــفــال  من  اإقبال  �شهدت 

كمول  جتاري  جممع  من  باأكرث  احلج  فعالية 

اأيام  ، وذلك يف  اخلور ولقونا واجللف مول 

ع�شر ذي احلجة .

حج البدل 
قطر  نفذت  الــتــوايل   على  الرابعة  وللمرة 

وفر  الــذي  الــبــدل«  »حــج  م�شروع  اجلمعية  

عليهم  تعذر  الذين  الأ�شخا�س  لذوي  فر�شا 

احلج ب�شبب وفاة اأو مر�س اأو غريه من اأجل 

احلج بدل عنهم،      ومنح املتربعون �شرف 

م�شاعدة الراغبني يف تاأدية الفري�شة. 

العام  هذا  كبريا  اإقبال  امل�شروع  هذا  و�شهد 

حــيــث بــلــغ عـــدد املــ�ــشــتــفــيــديــن مــنــه 1950 

�شخ�شا، فيما بلغ عدد امل�شتفيدين منه العام 

الأ�شخا�س  عن  للحج  فر�شة    878 املا�صي 

الذين تعذر عليهم احلج ل�شبب ما. 

قبل  مــن  ــدل«  ــب ال »حــج  مــ�ــشــروع  تنفيذ  ومت 

طالب علم �شرعي واأئمة م�شاجد وحمّفظني 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  مقيمني  ثقات 

قطر  من  م�شرفني  من  مبا�شر  وباإ�شراف   ،

امل�شاعر  كــل  يف  متواجدين  كــانــوا  اخلــرييــة 

اأثناء اأداء الفري�شة .   

إطعام الحجيج 
بني  الجــتــمــاعــي  الــتــكــافــل  وبــهــدف حتقيق 

امل�شلمني خالل مو�شم احلج فقد نفذت قطر 

اخلريية م�شروع »اإطعام احلجيج«، وا�شتهدف 

امل�شروع حجاج بيت اهلل احلرام من خمتلف 

إقبال كبير على »حج البدل« 
حيث بلغ عدد المستفيدين منه 1950 شخصا  

تــوزيــع  الــعــمــريــة ، ومت  ــا�ــس والــفــئــات  الأجــن

33.000 وجبة عربه ل�شيوف الرحمن.  

  الدول التي نفذ فيها مشروع األضاحي 
�شوريا ) الداخل ال�شوري، والالجئون يف دول اجلوار(  ، فل�شطني؛ العراق ، ال�شومال ،قطر 

، تون�س ، املغرب ، لبنان ، ال�شودان ، كينيا ، جيبوتي ، مايل ، توغو ، النيبال ، الهند ، ت�شاد 

، موريتانيا ، اليمن ، بنغالدي�س ، بنني ، جامبيا، �شريالنكا ، النيجر ، نيجرييا، بوركينا 

فا�شو، ال�شنغال، باك�شتان ، قرقيزيا، اندوني�شيا ، كو�شوفا ، جزر القمر ، البانيا ، الفلبني 

، غانا، الردن و البو�شنة.

#وقفية_لوسيل
فرصة عظيمة للبذل والعطاء ، قدم عنك وعن والديك وعن 

كل عزيز لديك. يقع المشروع الوقفي بمنطقة المارينا بمدينة 
لوسيل، وتعد هذه المنطقة من أهم المشاريع المستقبلية 

في قطر لما تتميز به من اهتمام كبير من جانب حجم االستثمار 
الموجود بالمدينة وطبيعة موقع المدينة. وسوف يعود ريع 

االسثمارات لهذا الوقف لألعمال الخيرية داخل دولة قطر.

وقفية لوسيل لألعمال
الخيرية داخل قطر
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  شكر مستحق 

ارتياحه  العمليات بقطر اخلريية عن  لإدارة  التنفيذي  املدير  الفهيدة  ال�شيد في�شل  عرّب 

لنجاح م�شروع الأ�شاحي الذي مت تنفيذه يف 37 دولة عرب العامل، حيث متكن امل�شروع من 

اإدخال ال�شعادة على قلوب الكثري من الأ�شر املتعففة واأبنائهم، خ�شو�شا الذين ا�شطرتهم 

يعانون  الذين  اأو  واليمن،  والعراق  �شوريا  يف  احلــال  هو  كما  النزوح  اأو  للجوء  ظروفهم 

غزة  وقطاع  فل�شطني  يف  كما  ال�شعبة  املعي�شية  والظروف  والبطالة  واحل�شار  الفقر  من 

وال�شومال. 

للم�شروع من خالل حملة قطر  الذي تربعوا  القطريني واملقيمني  للمتربعني  ووّجه �شكره 

اخلريية » اأ�شاحيكم عيدهم » ، داعيا املوىل اأن يتقبل منهم ما جادت به نفو�شهم الكرمية، 

واأدخلت  امل�شتفيدين،  من   مليون  حــوايل  نفو�س  يف  طيبا  اأثــرا  تركت  احلملة  بــاأن  منوها 

الفرحة اإىل قلوبهم وقلوب ذويهم . 
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المركز  والفلك،  الف�شاء  لعلوم  قطر  مركز  موؤ�ش�س  هو 

العلمي الغير ربحي الذي يهدف لن�شر علم الفلك والثقافة 

الفلكية في دولة قطر لفئات المجتمع المختلفة.

2009 وانطلق ب�شعار  اأ�ش�س ال�شيخ �شلمان الم�شروع بداية 

من  ُيعد  اأنه  خالله  من  اأثبت  حيث  للجميع«،  الفلك   «

العديد  اأقام  حيث  قطر  في  المتميزين  الفلكيين  اأهم 

الفلك،  بعلم  عدة  مجالت  ت�شمل  التي  المحا�شرات  من 

وا�شتطاع الو�شول ل�شريحة كبيرة من المجتمع من الطلبة 

المحا�شرات  تلك  تقديم  طريق  عن  وذلك  وغيرهم 

با�شتمرار .

يقيم ال�شيخ �شلمان مخيم للفلكيين في �شحراء دولة قطر 

خالل ف�شل ال�شتاء من كل عام، وهو مخيم ُيقام على نفقته 

ا�شتخدام  كيفية  الراغبين  وتعليم  الأهلة  لر�شد  الخا�شة 

التجاهات  وتحديد  والنجوم،  الكواكب  ر�شد  اأدوات 

والتواريخ عن طريق مالحظتها ودرا�شتها.

تلك  وتلقي  المخيم  لهذا  الن�شمام  �شخ�س  اأي  وي�شتطيع 

خالل  من  المركز  ويهدف  اأيام،  ثالثة  لمدة  التدريبات 

المواطن  لدى  الفلكية  الثقافة  ن�شر  اإلى  الفعاليات  تلك 

القطري، واإدخال وتطوير مادة الفلك للمناهج الدرا�شية 

قاعدة  اأكبر  واإن�شاء  الأ�شا�شية،  الدرا�شية  المراحل  في 

معلومات عن علم الفلك باللغة العربية عبر موقع المركز 

فلكية  ونوادي  جمعيات  لإن�شاء  بالإ�شافة  الإنترنت،  على 

م�شغرة في المدار�س واإقامة مثل تلك المخيمات للتطبيق 

العملي ومنح فر�شة للراغبين بالبحث العلمي.

من  يحاول  الأهلة  لر�شد  دليل  �شلمان  ال�شيخ  ي�شدر  كما 

خالله التخفيف من حدة الخالف بين اأهل الفلك والعامة 

وعلماء الدين على مو�شوع روؤية الهالل، وي�شارك في عدة 

التحاد  مع  يعمل  كونه  وفلكية  علمية  وندوات  موؤتمرات 

العربي لعلوم الف�شاء والفلك، والنادي العلمي القطري.

اأهم  من  والفلك  الف�شاء  لعلوم  قطر  مركز  موقع  ويعتبر 

تقدم  العربي،  للمواطن  العربية  باللغة  الفلكية  المراجع 

متاح  وهو  للمتلقي  وم�شت�شاغة  ودقيقة  �شهلة  علمية  مادة 

للجميع عبر الرابط التالي:

qatar-falak.com

الشيخ/ سلمان بن جبر آل ثاني

ال�صيخ/ �صلمان بن جرب اآل ثاين 

صفحات 
من التراث

القطري     
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بأفكاركم وأقالمكم، 	  نافذة لكم للتطوع  الخيرية  القادم تفتح قطر  العدد  اعتبارا من 
خدمة للعمل الخيري واإلنساني والتطوعي. 

يمكنكم أن تدّونوا فكرة قد تخطر على بالكم، أو تجربة مررتم بها، وترسلوها لنا فقد 	 
ببعض  التوعية  أو  القيم  لتعزيز  حملة  أو  المجتمع  لخدمة  تسهم في والدة مشروع 

القضايا لدى شرائح معينة من المستفيدين .
 	 ، المؤثر  ومضمونها  السهلة  بلغتها  الجميلة  تغريداتكم  بعض  ترسلوا  أن  ويمكنكم 

ذات  حقيقية  ترسلوا قصصا  أن  ولكم  األثــر.  جاء في  كما  ودّل،  قّل  ما  الكالم  فخير 
مغزى كنتم شهودا عليها، أو مشاهداتكم الميدانية لبعض المواقف التي يمكن أن 

تستخلص منها العظات والعبر .
أي فكرة أخرى يمكن أن تصب في هذا الهدف النبيل. 	 
باختصار.. هذه النافذة مساحة حرة هادفة لتشاركونا في تحرير “ غراس”.	 

بانتظار ثمرات أقالمكم،  ونبض أفكاركم ..مع الشكر والتقدير سلفا. 

للمشاركة : 
اكتبوا اسم الموضوع : نافذة/ أقالم وافكار وأرسلوه إلى البريد االلكتروني :

media@qcharity.org 
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حوار

المصور المحترف في العمل اإلنساني 
عبد الرحمن التركيت لـ » غراس« 

بــدايــة ..مـــا الــفــروق بــني الــ�ــشــورة العادية 

العمل  ــار  ــ اإطـ يف  تــلــتــقــط  ــي  ــت ال والـــ�ـــشـــورة 

الإن�شاين ؟ 

حياة  تغرّي  التي  تلك  هي  الإن�شانية  ال�شورة 

للنهو�س  وت�شعى   ، ما  واقعا  تغرّي  اأو  اإن�شان، 

لنيل  لقطة  جمـــرد  هــي  ولي�شت  مبجتمع، 

اإنها  بــهــا.  يتمعن  اأو  ــراهــا،  ي مــن  اإعــجــاب 

باخت�شار ر�شالة ت�شل للقلوب قبل العيون. 

العمل  �ــشــورة  يف  امل�شافة  القيمة  ومــاهــي 

الإن�شاين براأيكم؟ 

ال�شورة  تكفي  احلــايل،  الب�شري  عاملنا  يف 

ق�شية  ب�شرح  كفيلة  وهــي   ، مقال  األــف  عن 

واإي�شال ر�شالة . 

معايير مهمة 
التي  والفنية  الأخالقية  املعايري  عن  حدثنا 

وترك على مدار  االإن�صانية،  االأعمال  ت�صوير  كويتي احرتف  الرتكيت  الرحمن  عبد 

�صنوات ب�صمة وا�صحة من خلل اأعماله التي التقطها يف عدة دول تعاين من احلروب 

والكوارث واالأزمات والفقر واجلوع.

وامللحظات  املفيدة  االآراء  من  كثري  معه  »غــرا�ــض«  اأجــرتــه  الــذي  التايل  احلــوار  ويف 

اأهمها  لعل  واخلــريي،  التطوعي  العمل  حقل  يف  للعاملني  الغنية  والتجارب  النافعة 

توافر املعايري االأخلقية  للم�صورين و�صرورة مراعاة الكرامة االإن�صانية للم�صتهدفني 

..نرتك قراءنا مع تفا�صيله اجلميلة:   

الإن�شاين  بال�شاأن  املهتم  امل�شور  على  ينبغي 

اأخذها بعني العتبار، وماهي الأمور التي عليه 

جتنبها والبتعاد عنها ؟

املعايري الفنية لدى م�شّور الأعمال الإن�شانية 

الفوتوغرايف  امل�شور  تقل قدرا عن معايري  ل 

الأخالقية،  املعايري  اإليها  وت�شاف  املحرتف، 

اجليد،   وال�شتماع  ال�شرب   : بـ  تتمثل  والتي 

وحب   ، البديهة  �شرعة  وامــتــالك   ، واخلــلــق 

والــتــفــاوؤل  ت�شويرها،  ينبغي  التي  الق�شية 

الت�شوير،  مــن  للم�شتهدف  اأفــ�ــشــل  بحياة 

وعدم  حياته  على  واحلفاظ  كرامته،  و�شون 

تعري�شه للخطر، واحرتام ثقافات الآخرين.

قبل  مــن  جتنبها  ينبغي  الــتــي  ــور  ــ الأمـ اأمـــا 

الغ�شب،   : فهي  الإن�شانية  الأعــمــال  م�شّور 

وعدم  وال�شتهزاء،  وال�شتغالل،  وال�شتعالء، 

احرتام ثقافة الآخرين . 

من  والت�شوير  بال�شورة  الهتمام  ترى  كيف 

ال�شنوات الأخرية  املوؤ�ش�شات اخلريية يف  قبل 

اأكرب   اهتمام  هناك  ..هــل  م�شى  مبا  مقارنة 

به.. وكيف؟ 

من  احلــايل  الــوقــت  يف  اأكــرب  اهتمام  هناك 

والإن�شانية، رغبة يف  املوؤ�ش�شات اخلريية  قبل 

التطور يف عامل الت�شال،  خ�شو�شا  مواكبة 

الــواقــع،  ــس  اأر�ـ على  النتائج  مل�شْت  اأن  بعد 

مال  باإي�شال  كفيلة  الــ�ــشــورة  اأن  ــت  ــ واأدرك

عمق  ذات  واأنها  اإي�شاله،  الكلمات  ت�شتطيع 

مع  والــتــوا�ــشــل  امل�شداقية،  حيث  مــن  اأكـــرب 

املح�شنني واملهتمني بهذا املجال. 

الــعــمــل  يف  ــربة  خــ وذي  حمــــرتف  كــمــ�ــشــور 

ماهي   .. املــيــدان  يف  والت�شوير   ، الإن�شاين 

اأثــنــاء  بها  وتهتم  عليها  تــركــز  الــتــي  ــور  الأمــ

ت�شويرك ؟

اأحر�ُس على القيمة الإن�شانية لل�شورة، و�شون 

كرامة من اأقوم بت�شويره، واأركز على الطفولة 

وليها اهتمامي الكبري ، لعتقادي باأنها هي 
ُ
واأ

من �شتعمر وتبني هذا الكوكب. 

صور العمل اإلنساني 
تصل للقلوب قبل العيون 
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تحديات 
زي��ارات��ك  يف  تواجهك  التي  التحديات  اأه��م 

امليدانية، وخ�صو�صا يف ظل الكوارث ومناطق 

ال���ن���زاع ) ح��ب��ذا ل��و ذك����رت ب��ع�����ض الأم��ث��ل��ة 

وامل�صاهدات العملية ( ؟ 

من  كثري  يف  واللفظية  اجل�صدية  امل�صايقات 

 ، وا�صطرابات  ن��زاع��ات  ت�صهد  التي  ال���دول 

الأحيان،  من  كثري  الكامريا يف  من  واخل��وف 

واعتباره  الإن�����ص��اين،  بامل�صور  الثقة  وع��دم 

لين�صرها  �صورة  ليلتقط  ج��اء  م�صور  جم��رد 

يفعل  واملجالت، كما  ال�صحف  على �صفحات 

يكون  ممن   � كلهم  ولي�ض   � امل�صورين  بع�ض 

عندهم الت�صوير مهنة ل ر�صالة. 

الطفلة موؤمنة

يقولون لكل �صورة ق�صة .. هل لك اأن تذكر لنا 

ق�صة مميزة لإحدى لقطاتك املميزة ؟ 

هي ق�صة الطفلة »موؤمنة« التي ولدت يف نف�ض 

من  امل�صنوع  بيتها  فيه  نزور  كنا  الذي  اليوم 

احلديد، يف بلد اأفريقي �صديد احلرارة ، وقد 

 6 تفاعل النا�ض مع تلك الطفلة حتى مت بناء 

قرى �صكنية يف ذلك البلد ب�صببها. 

مواقف مؤّثرة
ما اأهمية اإن�صاء �صبكة مل�صوري العمل الإن�صاين 

التي اأطلقتها قطر اخلريية قبل اأ�صهر قليلة ؟ 

وما املنتظر منها براأيك ؟

لع��راف  انطالقة  امل��ب��ادرة  تكون  اأن  يكفي 

�صمني باأن م�صور العمل الإن�صاين هو خمتلف 

عن اأي م�صور يف جمال اآخر، وتاأكيدا على اأن 

توؤخذ  اأن  يجب  واعتبارات  معايري  الفن  لهذا 

من  النوع  هذا  اأن  وخ�صو�صا  العتبار،  بعني 

الت�صوير ، يجب اأن يكون على نطاق وا�صع لأنه 

عمل �إن�ضاين، بالإ�ضافة �إىل �أنه فن وقد ينقذ 

�إن�ضانا �أو يغّي حياته. 

�لإن�ضاين   �ملجال  يف  �ملعار�ض  �إق��ام��ة  �أهمية 

للفنان �أول ، وللعمل �لإن�ضاين ثانيا؟  

لنت�ضار  ج��د�  مهم  �لإن�ضانية  �لأع��م��ال  ن�ضر 

و�مل�����ض��ارك��ات  ف��امل��ع��ار���ض   ، نف�ضها  �لق�ضية 

�خلا�ضة بال�ضور �لإن�ضانية هي عملية �نت�ضار 

لل�ضورة �لإن�ضانية �أو �لق�ضية �لتي �لتقطت لها 

�ل�ضورة. 

يف  ت�ضويرك  �أث��ن��اء  تن�ضاه  ل  م��وّث��ر  م��وق��ف 

�مليد�ن ؟

عندما كنت �أ�ضور طفال من �ضوريا، وقد كان 

يل  ق��ال  بك  م��اذ�  �ضاألته   ، �لأمل  من  ي�ضرخ 

كلمة و�حدة »�ضاروخ« ، فكانت كال�ضاروخ يف 

وقعها علي، وذلك لأنه �ضغي ويفرت�ض �أنه ل 

�لأزمة  �أن  �إل  �ضيء،  �أي  �حلرب  �آلة  عن  يعي 

�لتي  �لأ�ضلحة  تلك  تفا�ضيل  عّلمته  �ل�ضورية 

، من قبل �ضفاحي �حلروب  ��ضتخدمت �ضده 

، وقاتلي �لطفولة. 

صورة أبكتني 
�ضورة �أبكتك و�أنت حتاول �لتقاطها ؟

فقالو�  عنه  �ضاألت  لأيتام  د�ر  يف  طفل  �ضورة 

من  دموعي  �أمتالك  مل   !! باعته  �أمه  �إن   : يل 

�إل   ، �أ�ضابني  �ل��ذي  ما  �أع��رف حلظتها  ول   ،

�إليه،  بالتحدث  وقمت  قو�ي  ��ضتجمعت  �أنني 

ــادرة قــطــر الــخــيــريــة إلنــشــاء  مــب
ــوري الـــعـــمـــل  ــصــ ــمــ ــ ــة ل ــكـ ــبـ شـ
اإلنساني اعتراف بأهمية هذا 
العمل الذي يختلف عن التصوير 

العادي . 

و�إىل �الآن ال �أعلم مل باعته ، هل لتعي�ش هي ، 

�أم يعي�ش هو ؟! ولكني �أعرف �شيئا و�حد� �أن 

�لفقر ال يرحم، و�أن �جلوع لي�ش له �أمان.

موقف طريف �شادفك �أثناء �لت�شوير ؟

�أن  يوم  �أذكر  ولكنني  �لطريفة كثرية  �ملو�قف 

حاولت �أن �ألتقي بال�شيد رجب طيب �أردوغان 

تركيا  وزر�ء  رئي�ش  �أكرث من مرة عندما كان 

مل  ولكني  ب�شخ�شيته  الإع��ج��اب��ي    � �آن���ذ�ك   �

متت  �شنو�ت  عدة  م��رور  وبعد  ذل��ك،  ��شتطع 

من  �شورة  على  لتكرميي  �لكويت  يف  دعوتي 

�أن من يكرمني على �مل�شرح  �شوره� وفوجئت 

هو �أردوغان نف�شه. 

بدون تعليق 
�أنت مع �لتعليق ) �ل�شرح(  على �ل�شور   هل 

�الحرت�فية؟

لي�ش غالبا؛ الأن بع�ش �ل�شور لن يوفّيها حقها 

ولكن   ، نف�شها  عن  تتكلم  هي  فيما  كالم  �أي 

بع�شها �الآخر يحتاج �إىل جمل �أو كلمات تعرب 

عن خفاياها ، وت�شبح �لكلمات عندها وجها 

�آخر لها، و�إ�شهاما يف �إي�شال ر�شالتها.

�أعمال �أعتز بها 

�الأهم  تعتربه  �الإن�شاين  للعمل  ت�شويري  عمل 

فيما قمت به يف م�شريتك �ملهنية، وملاذ� ؟  

 ، مهم  منها  وكل  �الأعمال  من  �لعديد  هناك 

ولكن �أخ�ش بالذكر م�شروعني هما : 

�لنا�ش من  �إخ��ر�ج  � م�شروع كهوف �ل�شني ) 

�لكهوف ، وبناء بيوت بديلها لهم( 

�أجل �الأطفال ) تركيب  �أطر�ف من  � م�شروع 

�الأطر�ف  فاقدي  لالأطفال  �شناعية  �أط��ر�ف 

جر�ء �حلروب(. 

الصورة اإلنسانية الناجحة تشرح قضية وتنهض بمجتمع 
ـ أركّز على الطفولة في صوري ألنها عنوان التغيير والتعمير 



مشاهد
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ركن جديد يرصد بلغة العدســة مشــاهد
إنســانية مؤثرة لمصورين محترفين وهواة

ال مورد غيره .. ماء بطعم الوحل والحشــرات واألوبئة .ال مورد غيره .. ماء بطعم الوحل والحشــرات واألوبئة .
) رجل من النيجر التي تعاين اجلفاف وندرة املياه ، ي�صرب من الربك وم�صتنقعات املياه االآ�صنة، وال حيلة لديه  

لتنقيتها من االأوحال واحل�صرات  اإال قما�صة عمامته ( ـ عد�شة / عبد الرحمن الرتكيت

)م�صّنة من ال�صني ت�صكن كهفا حمفورا يف جبل �صديد الربودة ي�صل اإىل اأكرث من 20درجة  حتت ال�صفر، وال و�صيلة 

لت�صّيء عتمة الظلم الدام�ض حولها ليل اإال لهب �صمعة واهنة، حيث الكهرباء نادرة ومرتفعة التكاليف هناك (                                                                                                                                              

عد�شة / عبد الرحمن الرتكيت

شــمعة في ظالم دامس ال تكشــف إال تجاعيد وجه أرهقته الســنون
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ابتسامة تضيء عتمة الفقــــر
عد�شة / عبد الرحمن الرتكيت
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مبررات المشروع

بناء مستوصف بمساحة 240 مترا مربعا لتقديم خدمات صحية في المناطق الريفية والنائية التي ليس وصف المشروع
فيها خدمات صحية.

 يحتوي المشروع على : مكاتب ادارية، 4 غرف معاينة، غرفة جراحة أولية، صيدلية مع مخزن، غرفة استراحة 
االطباء، غرفتان للمرضى، غرفة اشعة وتحليل، صالة استقبال وانتظار، 4 حمامات، مطبخ،  ومخزن

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

التكلفة الكلية

	 ندرة المراكز الصحية في المناطق الريفية والبعيدة.
	 عدم قدرة الدولة على توفير مثل هذه الخدمات في تلك المناطق

	 المساهمة في تخفيف المعاناة بسبب قلة الخدمات الصحية .
	 توفير الرعاية الصحية األساسية من خالل المستوصف.

	 توفير بيئة صحية لسكان القرى والمحافظات والمناطق النائية.
	 المحافظة على صحة السكان في المناطق الطرفية والريفية كي يلتحقوا بسوق العمل.

	 سد العجز في الخدمات الصحية في المناطق الريفية والبعيدة.
	 تحقيق االنتشار والتوازن في العمل الخيري لجميع مناطق ومحافظات جيبوتي.

 2,400  نسمة

قطر الخيرية

12 شهرًا

 393,400  ر. ق

بناء مستوصف - جيبوتي 

مشاريع 
تنتظر 

التمويل

طرق التبرع

44667711نقاط التحصيل qcharity.org



_
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مبررات المشروع

بناء مدرسة مبنية من االسمنت المسلح بمساحة 350 مترا مربعا ، تتضمن 5 فصول وغرفتين لإلدارة وصف المشروع
والمدرسين ومكتبة ومعماًل مع التأثيث 

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

تكلفة اإلنشاء

تكلفة التأثيث

التكلفة الكلية

ـ توفر مدرسة مجاورة قديمة جدا وآيلة للسقوط 
ـ اكتظاظ الفصول الدراسية ، واالضطرار للدوام على فترتين 

ـ اقتصار التعليم في المدرسة المجاورة إلى الصف الخامس االبتدائي فقط.

ـ تمكين 300 طالب من أبناء المنطقة من الحصول على تعليمهم حتى نهاية المرحلة اإلعدادية.  
ـ رفع المستوى التعليمي للطلبة المستهدفين.  

ـ فتح المجال لتوفير تعليم أعلى ) المرحلة الثانوية ( . 

 350  طالبًا

قطر الخيرية

12 شهرًا

 272,200  ر.ق

 55,600  ر.ق

 327,800  ر.ق

بناء وتأثيث مدرسة - بنغالديش 

مشاريع 
تنتظر 

التمويل

طرق التبرع

44667711نقاط التحصيل qcharity.org



ROFAQA.COM

إحدى مبادرات

*سيتم اختيار المكفول تلقائيًا حسب الفئة األكثر احتياجًا.
SMS تصلك استمارة المكفول عقب التبرع مباشرة عبر*

عبر هاتفك يمكنك كفالة يتيم 
بقيمة 150 ر.ق من فاتورتك 

الشهرية* 

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 140 / 2016

أرسل
 R#150

عىل 
92652

لمشتركي



البدايات
 يعود تواجد قطر اخلريية يف اليمن اىل بداية الت�شعينات من القرن املا�شي. حيث بداأت تعمل 

منذ 1992 عن طريق جمعيات وموؤ�ش�شات خريية مينية يف خمتلف املجالت الن�شانية والتنموية. 

افتتاح المكتب
الإ�شراف  يف  منها  ورغبة  الجتماعية،  وكفالتها  الإن�شانية  وبراجمها  اأعمالها  لتو�شع  نظرا   

املبا�شر على م�شاريعها، فقد قامت قطر اخلريية يف الثاين ع�شر من اأغ�شط�س 2012 بافتتاح 

مكتب لها يف اليمن .

وقد بلغ جمموع املن�شرف يف جمالت امل�شاريع التنموية والكفالت والرعاية الجتماعية على 

منذ 1994 وحتى نهاية العام املا�شي 2015 حوايل 591 مليون ريال ، منها ما يعادل 353 مليون 

ريال ل�شالح امل�شاريع التنموية، وحوايل 238 مليون ريال مل�شاريع الكفالت والرعاية الجتماعية 

وامل�شاريع املو�شمية .

اإلنجازات
ا�شتفاد )4182293( �شخ�شا من م�شاريع قطر اخلريية باليمن، بينما بلغت تكلفتها الإجمالية 

مليون ريال قطري خالل ال�شنوات الثالث املا�شية.

التعليم
 مت افتتاح 6 مدار�س ابتدائية، وخم�س مدار�س لتعليم القراآن الكرمي ا�شتفاد منها 10405 من 

الطلبة.

الصحة
 فقد مت بناء 5 م�شت�شفيات وم�شتو�شفات �شحية اإ�شافة لعمل 3 خميمات �شحية ، ا�شتفاد منها 

35619 �شخ�شا.

 المياه
مت بناء 15 من خزانات املياه مع التمديدات الالزمة لها ، ا�شتفاد منها 5120 �شخ�شا، كما مت 

حفر 20 بئرا ارتوازيا يف ا�شتفاد منها 3220 �شخ�شا.

الكفاالت
مناطق  خمتلف  يف  يتيما   10928 اخلــرييــة  قطر  تكفل 

اليمن،  كما تكفل 636 اأ�شرةـ وقامت ببناء 458 بيتا لأ�شر 

ذوي الحتياجات اخلا�شة يف مناطق اإب وذمار و�شنعاء، 

ا�شتفاد منها 3206 ا�شخا�س. 

مشاريع مدرة للدخل
وقد متكنت قطر اخلريية من تقدمي م�شاعدة لإن�شاء 363 

م�شروعا مدرا للدخل  ا�شتفاد منها 3886 �شخ�شا وذلك 

ماكينة  توزيع   ،و  والأبــقــار   الأغنام  تربية  م�شاريع  مثل، 

خياطة و دراجات نارية و طواحني للحبوب، وعربات نقل و 

قوارب �شيد  وغريها. 

 برنامج القلب المفتوح
يف  اخلــريي  العمل  يف  نوعه  من  الأول  هو  العمل  ويعد   ،  

الإقليم من حيث التمويل الذي بلغ اأكرث من 12 مليون ريال 

الهدف  فاقت  قلب  جراحة  عملية   1376 وتنفيذ  قطري 

بن�شبة 138٪ يف العام 2014م من حيث الكم و 97 ٪ من 

حيث جناح العمليات.

اإلغاثة العاجلة
اليمني  ال�شعب  يعي�شها  التي  ال�شعبة  الظروف  وب�شبب 

معاناة  تخفيف  يف  كبري  دور  العاجلة  لالإغاثات  كان  فقد 

2014م  عام  يف  عاجلة  اإغاثات  تقدمي  مت  وقد  اليمنيني، 

وا�شتفاد منها  بلغت )3.272.157( رياًل قطريًا،  بكلفة 

خالل  كبري  ب�شكل  العدد  ازداد  بينما  �شخ�شا،   914191

كلفة  بلغت  حيث  احلـــرب  ظـــروف  ب�شبب   2015 الــعــام 

الإغاثات العاجلة )34.838.631( ريال قطري، ا�شتفاد 

منها 2.133.112 �شخ�شا.

مكتب قطر الخيرية في اليمن                            

التاأ�شي�س: 2012

تاريخ العمل: 1992

املوقع :صنعاء

الفئات امل�شتفيدة: كل الفئات

بطاقة 
تعريفية
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التأسيس
تاأ�ش�س مركز اخلور لتنمية املجتمع للرجال يف مدينة اخلور عام 2002 بغر�س امل�شاهمة يف تنمية املجتمع املحلي ثقافيًا واجتماعيًا، 

بالتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين والهيئات احلكومية لتحقيق اأهدافه النابعة من ر�شالة املركز.

ويعمل املركز حتت اإدارة مراكز تنمية املجتمع بالإدارة التنفيذية للتنمية املحلية بقطر اخلريية ، وهي الإدارة املعنية بالإ�شراف على 

كافة الربامج والأن�شطة اخلا�شة بتنمية املجتمع يف دولة قطر وتنفيذها . 

أهم األنشطة 
ا�شتطاع املركز اإقامة العديد من الأن�شطة والربامج الثقافية والجتماعية املختلفة �شملت جميع �شرائح املجتمع، مما اأك�شبه ثقة 

املجتمع املحلي بالإ�شافة اإىل تاأ�شي�س �شراكات دائمة مع العديد من اجلهات احلكومية والغري حكومية لتحقيق ذات الأهداف. 

نقاط التميز 
• ثقة اأولياء الأمور باملركز وما يقدمه من برامج. 

• ال�شراكة املتينة واملتجذرة بني املركز وبع�س املوؤ�ش�شات وال�شركات ك�شركة - راأ�س غاز- كمثال رائع ومده�س ا�شتطاع من خالله مركز 

قطر اخلريية لتنمية املجتمع )اخلور- رجال(الرتبع على عر�س الإمتاع والرتفيه و�شار ي�شتقبل ع�شرات الآلف من الزائرين .

• املحافظة على ن�شبة عالية ومتقدمة للطالب القطريني يف املركز منذ اأن تاأ�ش�س . 

• اأغلب امل�شرفني املتعاونني يف املركز الآن هم من اأبناء املركز الذين كانوا طالبا فيه فيما م�شى. 

• الإقبال الكبري من قبل الطالب واجلمهور على برامج املركز �شواء كانت خا�شة او عامة. 

مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع 
فرع الخور ـ رجال 

التاأ�شي�س: 2002

تاريخ العمل: 2002

املوقع :الخور ـ قطر 

الفئات امل�شتفيدة: الطالب

بطاقة 
تعريفية
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#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من الُمسّلمات، 
كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن اآلمن والتعليم الجيد، 

لكن هذه األساسيات بالنسبة لآلخرين أشياء صعبة المنال. 
يمكنكم اآلن المساعدة في تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين.
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مشاريع 
نوعية
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بالأمن  لتنعم  م�شاكنها  اإىل  غزة،  على 

العام احلايل. وميّول  وال�شتقرار مع نهاية 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  قبل  من  امل�شروع 

بدعم من البنك الإ�شالمي للتنمية )جدة( 

بقيمة 10 ماليني ريال. 

قطاع  يف  اخلريية  قطر  مكتب  مدير  يقول 

»لزلنا  حلوب  اأبو  حممد  املهند�س  غزة، 

الظافر  برج  اإعمار  اإعادة  م�شروع  يعّد 

قطر  توا�شل  التي  النوعية  امل�شاريع  من 

خالل  غزة  قطاع  يف  تنفيذها  اخلريية 

الأ�شغال  وزارة  مع  بالتعاون  احلايل  العام 

العامة والإ�شكان، حيث من املقرر اأن يعيد 

وفقدان  الت�شريد  ويالت  تعاين  اأ�شرة   50

الأخري  الإ�شرائيلي  العدوان  ب�شبب  املاأوى 

برج  يف  والت�شطيب  البناء  اأعمال  نوا�شل 

ب�شيطا  لي�س  �شوطًا  قطع  وقد  الظافر، 

بع�س  نواجه  كنا  واإن  احلالية  املرحلة  يف 

ال�شعوبات املتعلقة باإدخال مواد البناء بني 

احلني والآخر«.

قطر  مكتب  حر�س  عن  حلوب  اأبو  وعرب 

اخلريية على ت�شطيب الربج وفق املوا�شفات 

تعتز قطر الخيرية بتنفيذ 

هذا البرج بالتعاون وزارة 

األشغال واإلسكان 

الفلسطيني، بتمويل 

من قبل مجلس التعاون 

الخليجي وبدعم البنك 

اإلسالمي للتنمية 

)جدة(. 

برج الظافر بغزة يستعيد
عـافيته بعد تدمير االحتالل له
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الفنية املطلوبة وتوفري كافة عوامل ال�شالمة 

نوعية  على  احلر�س  جانب  اإىل  والآمن، 

اإىل  بالإ�شافة  امل�شتخدمة،  اخلام  املواد 

حتمل  على  الفائقة  وقدرتها  امل�شاعد 

الأوزان.

 450 لنحو  ماأوى  يوفر  الربج  »هذا  وقال 

الأخرية  بفعل احلرب  م�شكنه  فقد  مواطنا 

 10 عن  تزيد  مالية  وبتكلفة  غزة.  على 

قطر  اأن  موؤكدا  قطري«،  ريال  ماليني 

اخلريية تلعب دورا كبريا وبارزا على �شعيد 

تدمري  �شهد  الذي  القطاع  اإعمار  اإعادة 

خالل  �شكنية  وحدة  األف   100 من  اأكرث 

بكل  ت�شعى  حيث   ،2014 الأخرية  احلرب 

الكرمي  العي�س  فر�س  حت�شني  لأجل  ال�شبل 

للمواطنني.

قدم  على  يجري  العمل  اأن  حلوب  اأبو  واأكد 

و�شاق  لإعادة الأ�شر املت�شررة اإىل م�شاكنها 

، وينتظر اأن يتم ذلك مع نهاية عام 2016

شكر من وزارة األشغال العامة واإلسكان 

اأمريًا  قطر  اإىل  �شكره  احل�شاينة،  مفيد  الدكتور  والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزير  قدم 

اإىل ملف  توليها  التي  وحكومًة و�شعبًا، واإىل قطر اخلريية والداعمني لها، على الأهمية 

اإعادة اإعمار قطاع غزة، وخ�شو�شا على �شعيد اإعادة بناء برج الظافر.  

وعرب احل�شاينة عن �شعادته، باجلهود التي تبذلها قطر اخلريية خ�شو�شا على �شعيد 

الإ�شراف على تنفيذ اإعمار برج الظافر، موؤكدا اأن الأعمال جتري على اأكمل وجه وبح�شب 

املوا�شفات املطلوب، وبتعاون كامل مع وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان.

إنجازت ضخمة إلعادة اإلعمار ..باألرقام 
اأجل  من  الفل�شطيني  وال�شكان  ال�شغال  وزارة  مع  كبرية  جهودًا  اخلريية  قطر  بذلت 

�شكنية  وحدة   100 ترميم  م�شروع   بتنفيذ  قامت  حيث  العمار،  اعادة  م�شاريع  تنفيذ 

منازلهم  ت�شررت  م�شتفيدًا   373 ا�شتهداف  ، حيث مت  الأخرية  مت�شررة خالل احلرب 

با�شرار جزئية ب�شيطة، وجرى  �شرف مبلغ 343 األف دولر لأ�شحاب تلك املنازل، كما 

مبلغ  ملنازلهم حيث مت �شرف  بليغة  باأ�شرار  م�شتفيدًا من مت�شررين   20 ا�شتهداف  مت 

139 األف دولر لعادة اعمار منازلهم، اإ�شافة اإىل تاأهيل 400 وحدة �شكنية بقيمة خم�شة 

مليون يف منطقتي غزة وال�شمال.

 وبذلك يكون قد و�شل ما مت انفاقه على املنازل املدمرة  20 مليون ريال قطري، بينما قيمة 

ما اأنفق على ترميم 1000 وحدة �شكنية، هو 24 مليون ريال قطري، ف�شال عن تخ�شي�س 

3 مليون ريال لبناء امل�شاجد، و23 مليون ريال لإعادة اعمار املن�شاآت ال�شناعية املدمرة.

انطباعات جميلة 
امل�شروع،  من  النتهاء  بقرب  �شعادتهم  عن  امل�شروع  من  امل�شتفيدين  من  جمموعة  عرب 

وعودتهم الو�شيكة ملنازلهم بالربج وفيما يلي بع�شها : 

عامر اجلعفراوي: »كم كانت نتائج احلرب كارثية بالن�شبة لأ�شرتي خ�شو�شا اأننا فقدنا 

ماأوانا الوحيد، ولكننا اليوم با�شتطاعتنا القول اأننا �شنوا�شل احللم مب�شتقبل اأجمل مع 

اقرتاب ت�شطيب املبنى«

مت�شرري  مل�شاعدة  املتوا�شلة  مل�شاعيهم  بغزة  اخلريية  قطر  ومكتب  قطر  دولة  ا�شكر   «

احلرب، واإعانتهم وحت�شني فر�س احلياة ملن فقدوا ماأواهم خالل العدوان« 

احلاجة مرمي اأبو ريا: اأحلم باللحظة التي اأعود فيها اإىل �شقتي، 

الكاتب ال�شحفي ه�شام �شاق اهلل: �شعيد بقرب عودتي ملنزيل، واإعادة اإعمار الربج هي 

مبثابة �شاهد على ا�شرار ال�شعب الفل�شطيني على احلياة.

المشروع يعيد ٤5٠ 

شخصا من األسر التي 

تشردت بسبب فقد 

المأوى نهاية هذا العام 

ضمن جهود إعادة إعمار 

القطاع 



دمى لدعم أهل حلب
مبــادرة  مو�شلــي  ماريــان  ال�شــورية  امل�شممــة  اأطلقــت 

اأحــالم  جت�شــد  مطــرزة  دمــى  لإنتــاج  اأنــا«،  »جمموعــة 

متزقهــا  التــي  حلــب  مدينــة  يف  حاليــا  يعي�شــون  �شــوريني 

يــد  تقــدمي  يف  العــامل  اإ�شــراك  اإىل  وتهــدف  احلــرب، 

لهــم. العــون 

يف  يقمــن  �شــوريات  لجئــات  حتيكهــا  املطــرزة  الدمــى 

ممــن  �شــخ�س  حلــم  منهــا  دميــة  كل  وحتمــل  لبنــان، 

يقيمون حتى الآن يف حلب.  

ملحوظــة  دميــة  كل  ظهــر  علــى  تو�شــع  »رويــرتز«  لـــ  ووفقــا 

حلمــه  يف  الآخريــن  ُي�شــِرك  حلــب  يف  يقيــم  �شــخ�س  با�شــم 

�شوتيــة..  ملحوظــة  اأو  ر�شــم  اأو  ق�شــة  خــالل  مــن  اأكان  �شــواء 

تلــك  لت�شميــم  الرئي�شــي  امللهــم  هــو  احللــم  وهــذا 

الدمية.   

واأ�شــرتي  اأنــا  اأعي�ــس  رهــف.  »اأنــا  دميــة:  تعليــق  ويقــول 

بالعــودة  يحلــم  ابنــي  عامــة.  ب�شــاحة  خيمــة  يف  الآن 

موجــودة«. تــزال  ل  اأنهــا  يــرى  واأن  لقريتنــا 

ميكــن  كمــا  ببــريوت،  حمــل  يف  حاليــا  الدمــى  وتبــاع 

اأنــا  جمموعــة  موقــع  مــن  الإنرتنــت  عــرب  الدمــى  طلــب 

على ان�شتغرام..   

أصغر حاّجة 
منا�شــك  تاأديتهــا  اأثنــاء  لهــا  طفلــة  اأفغانيــة  حاجــة  اأجنبــت 

لتب�شــر  عرفــات،  جبــل  علــى  وقوفهــا  وعنــد  احلــج، 

ابنتها النور يف اليوم املبارك عند امل�شلمني. 

�شفحتهــا  عــرب  العامليــة،  ال�شحــة  منظمــة  وقالــت 

اإن  »في�شــبوك«،  الجتماعــي  التوا�شــل  موقــع  علــى  الر�شــمية 

اإحــدى  داخــل  عاليــة،  عنايــة  حتــت  كانــت  منــى  الطفلــة 

ال�شحــة  لــوزارة  التابعــة  ال�شحيــة  بالقافلــة  اخليــم 

ال�شعودية بامل�شاعر املقد�شة بجبل عرفات. 

عرفــات  جلبــل  ووالدتهــا  منــى  نقــل  مت  اأنــه  اإىل  واأ�شــارت 

احلــج.  منا�شــك  لإمتــام 

أرقام مؤلمة 
يعي�شــون  العــامل  حــول  طفــل  مليــون   385 نحــو  هنــاك  ـ 

للطفولــة  املتحــدة  الأمم  ملنظمــة  )تقريــر   مدقــع  فقــر  يف 

الــدويل( والبنــك  »يوني�شــيف« 

مــن  اأكــرث  اإن  ووت�ــس«  رايت�ــس  »هيومــن  منظمــة  قالــت  ـ 

لبنــان،  يف  كالجئــني  امل�شــجلني  ال�شــوريني  الأطفــال  ن�شــف 

يلتحقــون  ل  طفــل،  األــف   500 نحــو  عددهــم  يبلــغ  والذيــن 

الر�شــمي.  بالتعليــم 
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 الخوذ البيضاء 
جمموعــة  اإن  ال�شــويد  يف  ليفليهــوود  رايــت  موؤ�ش�شــة  قالــت 

املبــاين  مــن  الأ�شــخا�س  اآلف  اأنقــذت  �شــوريا  يف  تطوعيــة 

بــني  مــن  الأهليــة  احلــرب  يف  للق�شــف  تعر�شــت  التــي 

الفائزين الأربعة بجائزة املوؤ�ش�شة لهذا العام. 

عــن  للموؤ�ش�شــة  التنفيــذي  املديــر  اأوك�شــكل  فــون  اأويل  وقــال 

ويحــررون  القنابــل  �شــقوط  بعــد  »ياأتــون  البي�شــاء  اخلــوذ 

واأنقا�ــس« حطــام  حتــت  مــن  النا�ــس 

البديلــة  نوبــل  جائــزة  با�شــم  اأحيانــا  اجلائــزة  وتعــرف 

قيمتهــا  نقديــة  جائــزة  الفائــزون  و�شيتقا�شــم  لل�شــويد. 

دولر(.  352000( �شــويدية  كرونــة  ماليــني  ثالثــة 

أقوال ملِهمة 

الآخــرة«  يف  فناف�شــه  الدنيــا  يف  يناف�شــك  الرجــل  راأيــت  »اإذا  ـ 

الب�شــري. احل�شــن  ـ 

اجلماعــي  العمــل  ولكــن  بالألعــاب،  تفــوز  جتعلــك  املوهبــة  ـ 

جــوردان مايــكل  ـ  البطــولت  نح�شــد  يجعلنــا 

حكم خالدة 

اأو  �َشــُكوٌر  َلَهــا  حَتمَّ  .. َكاَنــت  َحيــُث  ُغنــٌم  امَلعــُروف  َيــُد 

ُر َكُفــو

عبد اهلل بن املبارك 

قــوٌم  وعا�ــس  َف�شاِئُلهــم..   ماَتــْت  ومــا  قــوم  مــات  قــد 

اأمــوات الّنا�ــس  يف  وُهــْم 

ـ ال�شافعي ـ 

ابتكر لالجئين 
العربــي،  العــامل  يف  الأعمــال«  لريــادة   MIT »منتــدى  اأعلــن   

اأ�شــماء  عــن  الأمــل«،   »MBCو »زيــن«  مــع  بالتعــاون 

اأجــل  مــن  »ابتكــر  م�شــابقة  بجوائــز  ال�شــبعة  الفائزيــن 

املا�شــي  اأكتوبــر  �شــهر  يف  اأقيــم  حفــل  يف  الالجئــني« 

. بــالأردن 

اآلف   110 بقيمــة  جوائــز  قدمــت  التــي  امل�شــابقة  وركــزت 

البتــكار  قــوة  علــى  تعتمــد  حلــول  ابتــكار  علــى  دولر 

الأزمــة  هــذه  وطــاأة  تخفيــف  يف  وت�شــاهم  والتكنولوجيــا، 

الأ�شا�شــية.  الالجئــني  جتمعــات  حاجــات  تلبيــة  عــرب 

ال�شــباب،  مــن  وا�شــعة  م�شــاركة  امل�شــابقة  �شــهدت  وقــد 

الأفــراد  مــن  والعديــد  املُ�شيفــة،  واملجتمعــات  والالجئــني، 

ق�شــارى  بذلــوا  الذيــن  العــامل،  اأنحــاء  خمتلــف  مــن 

التغلــب  يف  ت�شــاعد  تكنولوجيــة  حلــول  لبتــكار  جهدهــم 

الالجئــون. منهــا  يعــاين  التــي  امل�شــاكل  علــى 

منهــا  جوائــز  اأربــع  خم�ــس،  امل�شــابقة  جوائــز  عــدد  وبلــغ 

اأخــرى  جائــزة  اإىل  بالإ�شافــة  دولر  األــف   20 منهــا  كل  قيمــة 

منهمــا  جائزتــان  وخ�شــت  دولر.  األــف   30 قيمتهــا  تتجــاوز 

وحلــول  ال�شحيــة  الرعايــة  جمــالت  يف  املبتكــرة  للحلــول 

الثالثــة  خ�ش�شــت  فيمــا  والأمــن،  واملــاأوى  والغــذاء  الطاقــة 

الرابعــة  اأمــا  لالجئــني،  خم�ش�ــس  تعليمــي  حــل  لأف�شــل 

معانــاة  لتخفيــف  م�شمــم  تكنولوجــي  حــل  لأف�شــل  فكانــت 

مقومــات  اأب�شــط  اإىل  يفتقــرون  الذيــن  الالجئــني  الأطفــال 

اأحــد  قبــل  مــن  مبتكــر  حــل  لأف�شــل  واخلام�شــة  احليــاة، 

. جئــني لال ا

حديث للحفظ 
�شــمع  اأنــه  عنــه،  اهلل  ر�شــي  الأمنــاري  كب�شــة  اأبــي  عــن 

)اأحدثكــم  يقــول:  و�شــلم  عليــه  اهلل  �شلــى  اهلل  ر�شــول 

رزقــه  عبــد  نفــر:  لأربعــة  الدنيــا  اإمنــا  فاحفظــوه:  حديثــا 

رحمــه  فيــه  ــُل  وي�شِ ربــه  فيــه  يتقــي  فهــو  وعلًمــا  مــاًل  اهلل 

وعبــد  املنــازل،  باأف�شــل  فهــذا  ــا،  حقًّ فيــه  هلل  ويعلــم 

النيــة  �شــادق  فهــو  مــاًل  يرزقــه  ومل  علًمــا  اهلل  رزقــه 

بنيتــه،   فهــو  فــالن،  بعمــل  لعملــت  مــاًل  يل  اأن  لــو  يقــول 

علًمــا  يرزقــه  ومل  مــاًل  اهلل  رزقــه  وعبــد  �شــواء،  فاأجرهمــا 

ول  ربــه  فيــه  يتقــي  ل  علــم  بغــري  مالــه  يف  يخِبــط  فهــو 

باأخبــث  فهــذا  حقــا،  فيــه  هلل  يعلــم  ول  رحمــه  فيــه  ي�شــل 

يقــول  فهــو  علًمــا  ول  مــاًل  اهلل  يرزقــه  مل  وعبــد  املنــازل، 

بنيتــه،  فهــو  فــالن،  بعمــل  فيــه  لعملــت  مــاًل  يل  اأن  لــو 

 . الرتمــذي  رواه  �شــواء(  فوزرهمــا 
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األبناء الحّفاظ
تتجاوز  ل  الذي  الرباعي  بيت  اإىل  املوؤدي  املتهالك  الَدهليز  تعرب  حني 

م�شاحته 50 مرتًا، ت�شت�شعر بحالة ممزوجة باحلزن والفرح معًا، فالفقر قد 

�شنع ما �شنع يف امل�شكن الذي �شاق ب�شكانه، ولكن ابت�شامة الفرح �شرعان 

القراآن  حفظ  اأمتوا  الذين  الأبناء  تلتقي  اأن  مبجرد  املحيا  على  ترت�شم  ما 

الكرمي عن ظهر قلب.

اأثار جلطة قلبية ومتعطل عن  اأبو حممد الذي يعاين  اأبناء   لكل واحد من 

البكر فاطمة  فالأبنة  املتوا�شع.  امل�شكن  �شنوات، ق�شة يف هذا  العمل منذ 

)22 عامًا( كانت قد اأنهت تعليمها اجلامعي قبل نحو عام، بعد اأن حازت 

على تقدير اأمتياز مع مرتبة ال�شرف من كلية الهند�شة باجلامعة الإ�شالمية، 

كفاءة اخلاليا  »مراقبة  عنوان  الذي حمل  التخرج  مل�شروع  اخرتاع  وبراءة 

م�شوارها  تكمل  اأن  حتاول  بالندرويد.  مت�شل  نظام  با�شتخدام  ال�شم�شية 

من بني اأزقة خميم ال�صاطئ غرب مدينة غزة، حيث امل�صاكن 

الفقر، يتناهى �صوت ترتيل للقراآن  التي يخنقها  الرمادية 

حممد  اأبو  املواطن  م�صكن  داخل  من  ندّية  عذبة  باأ�صوات 

الرباعي )50 عاماً(. يجتمع اأفراد االأ�صرة املكونة من �صبعة 

اأ�صخا�ض حول مائدة قراآنية واحدة ليتلو كل منهم ما تي�صر 

من القراآن م�صاء كل يوم.

العلمي، لكن األف حاجز يقف عرثة اأمامها، كما تقول.

نعاين  ولكننا  العليا،  درا�شتي  اأكمل  باأن  »لدّي طموح كبري  فاطمة  وت�شيف 

فقرًا عظيمًا على �شوء فقدان م�شدر الدخل، با�شتثناء الكفالة التي متنحنا 

اإياها قطر اخلريية ب�شكل دوري، ولهذا فاإنني اأجد �شعوبة بالغة يف موا�شلة 

هذا امل�شوار«.

الثانوية،  مرحلة  يف  وهي  القراآن  حفظ  اأمتت  قد  كانت  التي  الفتاة  ت�شري 

لهذا  التحديات،  اأمنياتها، مهما كان حجم  اأنها لتزال ت�شر على حتقيق 

احتياجاتها  توفري  لأجل  عمل  عن  البحث  والآخر  الفرتة  بني  حتاول  فهي 

الدرا�شية.

شبح البطالة 
ومتلك هذه الفتاة ثقافة عالية يف الأدب والفقه والدين، غري اأنها تقول اإنها 

تعاين كاآلف اخلريجني من اأبناء قطاع غزة من ندرة فر�س العمل، وهي 

لتزال تكافح لأجل اخلروج من طابور البطالة املمتد، وت�شيف »اإذا كانت 

الظروف قاتلة للمواهب، فاإن ثقتنا باهلل اأكرب من كل الظروف«.

اأما حممد )20 عامًا(، فهو متخوف جدًا من الن�شمام اإىل قافة البطالة، 

يزال  ل  حيث  متعددة،  و�شائط  تخ�ش�س  البكالوري�س  درا�شة  اكمال  بعد 

ال�شتقرار  عدم  من  حالة  و�شط  بغزة،  الأق�شى  جامعة  يف  تعليمه  يوا�شل 

على �شوء عدم قدرته على امل�شاركة يف الأنفاق على اأ�شرته.

الفقر  قوامها  هد  التي  الأ�شرة  هذه  جتاه  كبرية  مب�شوؤولية  ال�شاب  وي�شعر 

ابت�شامة اأمل رغم البطالة واملر�س

أسرة الرباعي .. بالقرآن والعلم
تكـافح الفقر والبطالة

من 
الميدان

ر�صدها ووثقها : فادي احل�صني ـ غزة 
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على  يح�شل  اأن  احلياة  يف  اأهدافه  اأ�شمى  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شكن،  و�شيق 

وظيفة متكنه من الإنفاق على الأ�شرة بدًل من العي�س على ما جتود به جيوب 

املح�شنني، وخ�شو�شا الكفالة النقدية التي تقدمها قطر اخلريية.

اأن  القوى،  األعاب  ممار�شة  بفعل  العري�شة  البنية  �شاحب  حممد  واأو�شح 

الريا�شة هي احل�شن الأخري للهوب من بوؤ�س احلياة و�شقاءها، حيث يجيد 

اأمت  اأن  بعد  ال�شتغناء عنها،  له موهبة ل ميكن  بالن�شبة  الثقال وهي  رفع 

حفظ القراآن الكرمي قبل نحو عامني.  

موهبة الخط
يف ركن قريب من اأركان املنزل، جتل�س الأبنة نور الهدى )21 عامًا(، وهي 

ل�شرتجاع  منها  حماولة  يف  القراآن،  من  تي�شر  ما  وترتل  م�شحفًا  حتمل 

اأنها  غري  �شابق،  وقت  يف  حفظتها  كانت  التي  اخلم�شة  لالأجزاء  حفظها 

حتفظ اأي�شا 500 حديث نبوي. 

فهذه  العربي،  اخلط  كتابة  يف  براعتها  عن  تخربنا  بل  فح�شب؛  هذا  لي�س 

املوهبة رافقتها كما قالت منذ ال�شغر، وت�شري اإىل اأنها ت�شعى جاهدة اإىل 

تطويرها كلما �شنحة لها الفر�شة.

درا�شة  من  النتهاء  لأجل  جهودها  تكثف  اأنها  اإىل  الهدى،  نور  وتو�شح 

البكالوري�س يف الرتبية الجنليزية، حتى تتمكن هي الآخرى من اللتحاق 

بالعمل يف مهنة التدري�س، لغاية امل�شاهمة يف اعانة اأ�شرتها، وهي على ثقة 

بتحقيق هذا احللم، كما قالت.

انهى قبل  الثقة ذاتها، را�شخة يف عقل �شقيقها حممود )18 عامًا( الذي 

اأي�شا  يطمح  وكان   ،٪85 معدل  على  وحاز  العامة  الثانوية  وجيزة  فرتة 

اأنه قال باإنك�شار »اإن ندرة املال �شتحرمني  لاللتحاق بكلية الهند�شة، غري 

التقدير  �شهادات  ملف  يقلب  وهو  يو�شح حممود  احللم«.  هذا  من حتقيق 

اأنه  املتعددة،  بالقراءات  للقراآن  حفظه  نتاج  عليها  ح�شل  التي  والأو�شمة 

بات لديه توجه حقيقي الآن لل�شفر اإىل اخلارج لأجل العمل والنفاق على 

الدرا�شة التي يطمح.

يبت�شم حممود الذي قابلناه بعد اأن فرغ من جل�شة حتفيظ القراآن ل�شغار 

الأطفال،  حتفيظ  جل�شات  يف  وقتي  »ا�شغل  وقال:  املخيم،  اأبناء  من  ال�شن 

ثم انتقل ع�شرًا للعب كرة القدم«، حيث ين�شوي حتت لواء نادي خدمات 

اإىل  يتطلع  اإنه  ال�شاب،  يقول  اأمنياته،  وعن  لعبيه.  اأبرز  كاأحد  ال�شاطئ 

فر�س  عن  البحث  موا�شلة  من  ميكنه  �شخ�شي،  حا�شوب  جهاز  اقتناء 

لل�شفر، لأجل الاللتحاق باجلامعات اخلارجية. 

اأحمد )15  العنقود(  ال�شغري )اآخر  على طرف  مقعد خ�شبي كان يخبئ 

فهذب  الأربعة،  اأ�شقائه  وتطلعات  اأحالم  اإىل  ي�شتمع  وهو  �شحكته،  عامًا( 

للقول: »اأنا اأي�شا متحم�س لدرا�شة الطب، وكلي اأمل بتحقيق هذا احللم، اإىل 

جانب موا�شلة حفظ القراآن الكرمي«.  

اأنه  حممود،  ك�شقيقه  القدم  كرة  لعبة  ممار�شة  يهوى  الذي  اأحمد  اأخربنا 

متحم�س جدًا لمتهان الطب، لأجل معاجلة والده الذي اأعياه �شغط الدم، 

موؤكدا اأنه �شيعمل جاهدا يف امل�شتقبل لأجل اإ�شعاد والديه. 

أمنية غالية 
تعتلي وجوههم،  الأمل  وابت�شامة  اأبناءهم اخلم�شة،  يرمقان  كانا  الوالدان 

وال�شعادة تغمر قلوبهم  لنجاح وتفوق اأبنائهم، معربين عن �شكرهم لقطر 

اخلريية على اجلهود التي تبذلها لأجل م�شاعدة اأ�شرتهم.  

وبعد اأن طوى الأب ملف �شهادات التفوق التي حاز عليها اأبناوؤه من املدار�س 

ومراكز حتفيظ القراآن، قال: »كلي اأمل يف اأن يحقق هوؤلء الأبناء اأحالمهم، 

واأن اأعي�س معهم حلظات ال�شعادة قبل اأن يطوي اهلل عمري«.

اأما اأم حممد فقالت »الكفالة التي تقدمها لنا قطر اخلريية، اأ�شهمت ب�شكل 

كبري يف حتقيق جزء من تطلعات اأبنائي، وكلي اأمل باأن ت�شتمر م�شرية هذه 

اجلمعية مكللة بالعطاء، واأ�شاأل اهلل اأن يجزي املح�شنني من دولة قطر عنا 

خري اجلزاء«.



بوزارة  الزكاة  �شندوق  اختتم 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوقاف 

الدورة  نوفمرب  �شهر  خالل 

ع�شرة  ال�شابعة  التدريبية 

حل�شاب ال�شركات والتي كانت 

التطبيقية  بعنوان: )اجلوانب 

املعا�شرة لفقه الزكاة( و�شارك 

مدققًا  �شبعني   نحو  فيها 

ومديرًا ماليًا وحما�شبًا، وخالل 

متكن  الدورة  انعقاد  فرتة 

على  التعرف  من  امل�شاركون 

حل�شاب  العملية  الإجراءات 

من  والتمكن  املال    زكاة 

الأدوات  والأ�شاليب املحا�شبية 

لزكاة املال.

مناقشة الجوانب 
التطبيقية المعاصرة 

للزكاة

تصوير انساني
نظمت موؤ�ش�شة ال�شيخ ثاين بن 

الإن�شانية  للخدمات  عبداهلل 

املا�شي  �شبتمرب  يف  »راف« 

»معايري  حول  تدريبية  دورة 

وحمددات الت�شوير الإن�شاين«، 

�شارك فيها م�شوؤولو الت�شوير 

باملوؤ�ش�شات  العامة  والعالقات 

الإن�شانية ال�شريكة للموؤ�ش�شة يف 

اإندوني�شيا.

�شمن  الدورة  هذه  وتاأتي   

للتدريب  »راف«  مركز  جهود 

لتطوير  املجتمع  ودرا�شات 

املنظمات  من  ال�شركاء  قدرة 

كافة  يف  العاملة  الإن�شانية 

واملعايري  يتفق  مبا  املجالت 

الإن�شانية الدويل.

انخرطت موؤ�ش�شة اأيادي اخلري 

�شراكة  يف  )روتا(  اآ�شيا  نحو 

مع اإحدى املنظمات  الأفغانية 

دولر،  األف   355637 بقيمة 

احلياة  نوعية  حت�شني  بهدف 

منطقة  يف  املحلي  للمجتمع 

مراد خان، ووفقا خلرب ن�شرته 

الفائت    �شبتمرب  يف  املوؤ�ش�شة 

الذي  امل�شروع،  �شمم  فقد 

ي�شتهدف 

الن�شاء والأطفال ب�شكل اأ�شا�شي، 

طويلة  روابط  خلق  اأجل  من 

الأمد بني املجتمعات املحلية يف 

وذلك  قطر  و�شعب  اأفغان�شتان 

م�شاريع  من  عدد  اإطار  �شمن 

حمو الأمية والتعليم الأ�شا�شي 

وبرامج التنمية  الجتماعية.

الدعوة  منظمة  مكتب  اأعلن 

اأكرث  اأن  قطر  يف  الإ�شالمية 

اإن�شانيا  م�شروعا   350 من 

يف  قطريون  حم�شنون  ينفذها 

جمهوريتي تنزانيا وجزر الُقمر، 

وت�شييد  املياه  خدمات  ت�شمل 

امل�شاجد ومراكز حتفيظ القراآن 

والكليات  واملدار�س  الكرمي 

والعيادات  ال�شحية  واملراكز 

الأيتام  اأ�شر  ومنازل  الطبية 

ل�شالح  التنموية  وامل�شاريع 

 ، الأيتام  واأ�شر  الفقرية  الأ�شر 

ف�شال عن م�شاريع اإفطار �شائم 

والأ�شاحي وزكاة الفطر وك�شوة 

خرب  يف  واأكد  املو�شمية،  العيد 

اأن  املا�شي  اأغ�شط�س  ن�شره يف 

الإن�شانية غطت  امل�شاريع  هذه 

اأكرث املناطق حاجة يف الدولتني 

منها  وت�شتفيد   ، املذكورتني 

الفقراء  من  وا�شعة  �شريحة 

الحتياجات  وذوي  والأيتام 

اخلا�شة وغريهم من ال�شرائح 

املجتمعية   ال�شعيفة . 

محو أمية

مركز تعليمي

جسور
الخير

مشاريع بأفريقيا
رعاية حسية طارئة
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القطري  الأحمر  الهالل  وقع 

املا�شي  اأكتوبر  �شهر  خالل 

مع  اإطارية  تفاهم  مذكرة 

من  للهجرة  الدولية  املنظمة 

بينهما  ال�شراكة  دعم  اأجل 

وتقوية التعاون يف جمال توفري 

الطارئة  ال�صحية  الرعاية 

لل�شكان املت�شررين من الأزمة 

ي�شتمر  العراق،  يف  القائمة 

ملدة  التفاقية  بهذه  العمل 

تاأمني  تت�شمن  وهي  عامني، 

خدمات الرعاية 

الطوارئ،  ال�شحية يف حالت 

وتقدمي الدعم لوزارتي ال�شحة 

واإقليم  العراق  حكومتي  يف 

القدرات  وتعزيز  كرد�شتان، 

للخدمات  والفنية  الت�شغيلية 

وتوفري  املحلية،  ال�شحية 

ال�شاملة  ال�شحية  الرعاية 

�شواء  ت�شررا  الأكرث  للفئات 

املجتمعات  اأو  النازحني  من 

امل�شيفة.

وقعت مؤسسة جاسم وحمد 
بن جاسم الخريية مع السفارة 
خالل  الدوحة  يف  الباكستانية 
مذكرة  املايض  أكتوبر  شهر 
تفاهم تقوم املؤسسة مبوجبها 
باملركز  توسعة  بأعامل 
قطر  يف  الباكستاين  التعليمي 
وذلك بتكلفة تقدر بأكرث من 7 

ماليني ريال قطري .
وتشمل أعامل التوسعة املقرر  

تنفيذها خالل األشهر القليلة 
من  مجموعة  بناء  املقبلة 
اإلضافية  الدراسية  الفصول 
ومعامل  إدارية  ومكاتب 
باملركز  اجتامعات  وقاعات 
من  الطالب  آالف  يخدم  الذي 
وغريهم  الباكستانية  الجالية 

من أبناء الجاليات األخرى.



نظم مركز متكني ورعاية كبار ال�شن )اإح�شان( وحتت 

رعاية نادي اإح�شان الجتماعي النهاري اخلا�س بالن�شاء 

خالل �شهر اأكتوبر املا�شي احتفاًل مبنا�شبة اليوم العاملي 

للم�شنني حتت �شعار بقلوبنا نرعاكم يعترب الحتفال نوع 

من انواع رد اجلميل و�شكل من ا�شكال ال�شكر والعرفان 

لكل كبري �شن يف ال�شرة ويف املجتمع.

اأعلنت موؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اخلريية يف �شبتمرب 

مناظري  وحدة  جتهيز  من  انتهت  اأنها  الفائت 

متكاملة لعالج اآلف املر�شى يف حمافظة خان 

يون�س بقطاع غزة.  

ت�شمن امل�شروع جتهيز عيادة متخ�ش�شة باملناظري 

املبكر  للك�شف  ال�صحية  املراكز  باأحد  احلديثة 

عن الأورام، وت�شخي�س الأورام احلميدة والقرحة 

والتهابات اجلهاز اله�شمي وفح�س تنظري القولون 

وغريها من ال�شتخدامات الطبية.

»اجلدارة«  مل�شروع  منها  دعما 

ال�شوريني  للطالب  التعليمية 

والذي  لبنان،  يف  الالجئني 

الأ�شمخ  موؤ�ش�شة  تكّفلت  لبنانية،  اإن�شانية  جهات  اأطلقته 

اخلريية »عفيف« يف �شبتمرب املا�شي بتمويل هذا امل�شروع 

الب�شرية  املوارد  تنمية  يف  ي�شاهم  الذي  الرائد  التعليمي 

لالجئني ال�شوريني، خ�شو�شا ال�شباب الذين تقطعت بهم 

ال�شبل، واأرغمتهم ظروف احلرب يف �شوريا على ترك وطنهم، 

والبتعاد عن اجلامعات التي كانوا يدر�شون بها.

من  البكالوريو�س  طالب  اإحلاق  اإىل  امل�شروع  هذا  يهدف 

التعليمية،  برنامج اجلدارة  الخت�شا�شات �شمن  خمتلف 

احلديثة  التعليمية  باملهارات  تزويدهم  ليتم  وذلك 

واملتخ�ش�شة يف التعليم باملخيمات، ناهيك عن ور�س التدريب 

والتطوير التي يوؤمنها امل�شروع للطالب ال�شوريني امل�شتفيدين 

من هذا امل�شروع التعليمي.

يوم المسنين

وحدة مناظير 

جدارة التعليمية
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%67

%50
%26

%33
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%33

%33

%33

%33

%33
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%19
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%15
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%50
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%50
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446

332

111

111
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111
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01

%61

%61

%17

214

%1
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إحصاءات
وأرقـام

الفقر .. تحديات تنتظر المواجهة  
الق�شاء 	  هدفا(   17( امل�شتدامة  التنمية  اأهــداف  اأحــد  الفقر 

للنا�س اأجمعني اأينما كانوا بحلول عام 2030،  وهو ُيقا�س حاليا 

بعدد الأ�شخا�س الذين يعي�شون باأقل من 1.25 دولر يف اليوم. 

 	 .1990 عام  منذ  الن�شف  اإىل  املدقع  الفقر  معدلت  انخف�شت 

ورغم عظمة ذلك الإجناز، ل يزال هناك واحد من كل خم�شة 

من �شكان املناطق النامية يعي�س على اأقل من 1.25 دولر يوميا, 

وهناك ماليني اأخرى يحققون اأكرث من ذلك قليال، بينما هناك 

من  الفقر  هوة  اإىل  النحدار  خطر  يواجهون  الذين  الكثريون 

جديد.

�شمانا 	  واملــوارد  الدخل  اإىل  الفتقار  جمرد  من  اأكرث  الفقر  اإن 

و�شوء  اجلــوع  ت�شمل  مظاهره  اإن  حيث  م�شتدام،  رزق  مل�شدر 

من  وغــريه  التعليم  على  احل�شول  اإمكانية  و�شاآلة  التغذية، 

من  وال�شتبعاد  الجتماعي،  والتمييز  الأ�شا�شية،  اخلــدمــات 

لذا،  القرارات.  اتخاذ  يف  امل�شاركة  عدم  على  عالوة  املجتمع، 

الوظائف  يوفر  بحيث  جامعا  القت�شادي  النمو  يكون  اأن  يتعني 

امل�شتدامة وي�شجع على وجود التكافوؤ.

إحصاءات
 ما زال يعي�س 1.2 بليون �شخ�س يف فقر مدقع.	 

 يعي�س واحد من كل 5 اأ�شخا�س يف املناطق النامية على اأقل من 	 

1.25 دولر يوميا.

 تنتمي الغالبية العظمى ممن يعي�شون على اأقل من 1.25 دولر 	 

ال�شحراء  جنوب  واأفريقيا  اآ�شيا  جنوب  منطقتني:  اإىل  يوميا 

الكربى.

ال�شغرية 	  البلدان  يف  العالية  الفقر  معدلت  توجد  ما  غالبا 

واله�شة وتلك التي تعاين من النزاعات.

العمر يف 	  اأطفال دون اخلام�شة من  اأربعة   هناك واحد من كل 

العامل يعاين من ق�شر القامة مقارنة بعمره.

ترك 	  �شخ�س   32  000 على  يوميا  تعني   ،2013 عــام  خــالل   

منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات.

        امل�شدر: موقع اأهداف التنمية امل�شتدامة 
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اأولها:

ـ  يحمل النف�س على التوا�شع واحرتام الآخرين، فمن يجد يف 

نف�شه غطر�شة، اأو يرى نف�شه فوق النا�س فليعالج  هذه النف�س 

الطعام  وليقدم  يتيم،   راأ�س  على  ليم�شح  بالعمل اخلريي.. 

وامل�شردين،   املظلومني  اأنــني  ولي�شمع  وامل�شاكني،  للفقراء 

حينها �شوف ي�شعر اأنه ان�شان ل يختلف عنهم يف �شيء، واأنه 

قريب منهم يحزن حلزنهم، ويفرح لفرحهم.  يقول ر�شول 

لني  كل هني  النار   على  » حّرم  و�شلم:  عليه  �شلى اهلل  اهلل 

�شهل قريب من النا�س » واإذا كنت تريد ا�شت�شعار كنه هذا 

احلديث جّرب العمل اخلريي. 

ثانيها :

الــدنــيــا يف عيني  تــهــون  اأعــظــم واعـــظ كــي  العمل اخلـــريي 

املرء، فيما النا�س يت�شارعون جلمع  املال وملذات احلياة،   

اإىل خميمات  اأن تخرج وتنظر   اإل  ولتحقيق ذلك ما عليك 

من  ميلكون   ما  �شاهد  امل�شاكني   بيوت  ادخــل  امل�شردين، 

حطام  الدنيا،  اأحيانا  ما تراه اأنت تافه  ل  قيمة  له يكون 

وجبة   يف  ت�شرفه  وما  موت.  اأو  حياة  م�شاألة  امل�شكني   لهذا 

واحده مع اأ�شرتك، هو م�شروف �شهري لأ�شرة تعاين الفقر 

والعوز. لو اأن الدنيا ت�شاوي عند اهلل جناح بعو�شة ما �شقى 

الكافر منها �شربه ماء .  

ثالثها :

به من  ما حاباك اهلل  �شكر  نتعلم  العمل اخلريي  اإطار  ويف 

خ�شو�شا  والطعام،   املــال  ووفــرة  والعافية  ..ال�شحة  ِنَعم 

عندما ن�شاهد اأ�شرا وفقراء �شلبت منهم  هذه النعم بع�شهم 

مري�س ل يجد ثمن الدواء، وبع�شهم يقا�شي اجلوع ول يجد 

ثمن ك�شرة خبز وبع�شهم ينام يف العراء ل م�شكن له، ونتعلم 

القناعة م�شداق قول ر�شولنا الكرمي حممد �شلى اهلل عليه 

و�شلم :« من بات اآمنا  يف �شربه معافى يف بدنه عنده قوت 

يومه فقد حيزت  له الدنيا بحذافريها » .

ال�شكر  ــواع  اأن واأجمل  النعم،  حفظ   اأ�شباب  اأعظم  ال�شكر 

ال�شكر العملي الذي اأراه يف العمل اخلريي التطوعي ، فلنبادر 

اهلل  �شلى  حممد  الكرمي  ر�شولنا  قول  م�شتح�شرين  لذلك 

عليه و�شلم: » اإّن  من النا�س نا�شا مفاتيح للخري مغاليق لل�شر 

واإن من النا�س نا�شا مفاتيح لل�شر مغاليق للخري، فطوبى ملن 

كان مفتاحا للخري مغالقا لل�شر ، وويل ملن كان مفتاحا  لل�شر 

مغالقا  للخري « . جعلني اهلل واإياكم من مفاتيح اخلري ومن 

ال�شالكني يف دروب خدمة النا�س . 

للعمل اخلريي والتطوعي  �صحر عجيب يف تغرّي النف�ض وتهذيبها، واأجمل 

ما يف العمل اخلريي ثلثة اأمور :

الداعية/ خالد ابو موزة 

األسرار العجيبة 
للعمل التطوعي 

مقال
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 ، اللتهابات  امل�شاد احليوي �شد  البن�شلني«   « بـ  �شمع  كثري منا 

رمبا  لكن   ،)1951  -  1881( فلمنج  الك�شندر  مبكت�شفه  و�شمع 

والد  به  قام  الــذي  اخلري  اأفعال  من  فعال  اأن  البع�س  يعرف  ل 

بلندن،  الطبية  املدر�شة  الك�شندر  �شببا يف دخول  كان  الك�شندر 

اأول  اكت�شاف  له  مت  حتى  التعقيم   بدرا�شات  اهتمامه  ثم  ومن 

واإليه   ،  1929 عام  الإطالق  على  الب�شرية  عرفته  م�شاد حيوي 

يعود الف�شل يف الق�شاء على معظم الأمرا�س امليكروبية، ثم نيله 

جائزة نوبل عام 1945 .

فما هي هذه الق�شة ، التي اأ�شهمت يف تغري حياة الك�شندر ، وما 

تركه من اأثر علمي ينتفع به املر�شى حتى يومنا هذا . 

كان  ،حيث  ا�شكتلندا  الق�شة احلقيقية يف  اأحــداث هذه  دارت   

يعي�س فالح فقري يدعى فلمنج ،كان يعاين من �شيق ذات اليد 

على  خائفـًا  كان  لكنه  يتذمر  اأو  ي�شكو  يكن  مل   ، املدقع  والفقر 

ابنه ، فلذة كبده ، فهو قد ا�شتطاع حتمل �شظف العي�س، ولكن 

ماذا عن ابنه ؟ وهو مازال �شغرًيا واحلياة لي�شت �شهلة ، بل اإنها 

�شوى  يوؤمن  ل  عامل  �شيعي�س يف  كيف  ترى   ، باملخاطر  حمفوفة 

بقوة املادة ؟!

ذات يوم وبينما كان فلمنج يتجول يف اأحد املراعي ، �شمع �شوت 

الكلب  ناحية  ب�شرعة  فلمنج  فذهب   ، م�شتمرا  نباحا  ينبح  كلب 

حيث وجد طفاًل يغو�س يف بركة من الوحل، وعلى حمياه الرقيق 

غري  ب�شوت  ي�شرخ   ، والــفــزع  الرعب  عالمات  اأعتى  ترت�شم 

م�شموع من هول الرعب.

اأم�شك   ، الوحل  بحرية  يف  مبالب�شه  قفز  بل   ، فلمنج  يفكر  مل 

بال�شبي ، اأخرجه ، اأنقذ حياته.

ويف اليوم التايل ، جاء رجل تبدو عليه عالمات النعمة والرثاء 

يف عربة مزرك�شة جترها خيول مطهمة ومعه حار�شان ، انده�س 

فلمنج من زيارة هذا اللورد الرثي له يف بيته احلقري ، هنا اأدرك 

اإنه والد ال�شبي الذي اأنقذه فلمنج من املوت.

قال اللورد الرثي ) لو ظللت اأ�شكرك طوال حياتي ، فلن اأويف لك 

حقك ، اأنا مدين لك بحياة ابني ، اطلب ما �شئت من اأموال اأو 

جموهرات اأو ما يقر عينك اأجاب فلمنج �شيدي اللورد ، اأنا مل 

اأفعل �شوى ما ميليه علّي �شمريي ، و اأي فالح مثلي كان �شيفعل 

مثلما فعلت ، فابنك هذا مثل ابني، واملوقف الذي تعر�س له كان 

من املمكن اأن يتعر�س له ابني اأي�شا(.

اأجاب اللورد الرثي ) ح�شنـًا، طاملا تعترب ابني مثل ابنك، فاأنا 

�شاأخذ ابنك واأتوىل م�شاريف تعليمه حتي ي�شري رجاًل متعلًما 

نافًعا لبالده وقومه(.

ابنه يف  �شيتعلم  اأخريا   ، ال�شعادة  ، وطار من  مل ي�شدق فلمنج 

املدر�شة  ال�شغري من  فلمنج  تخرج  وبالفعل   ، العظماء  مدار�س 

عاملًا  بل  متعلًما  رجاًل  ال�شغري  ال�شبي  واأ�شبح  بلندن،  الطبية 

الذي  فلمنج   الك�شندر  هو  املحظوظ  ال�شبي  هذا  وكان  كبريا. 

كان اأحد ثمار تعليمه ومتيزه العلمي اخرتاع البن�شلني . 

ينعك�س على  قد  اأن فعل اخلري  امل�شتفاد من ذلك  الدر�س  ولعل 

الإن�شان يف حياته اأو ينعك�س على حياة اأبنائه كما قال ال�شاعر : 

          من يفعل اخلري ل يعدم جوازيه ... 

                                   ل يذهب العرف بني اهلل والنا�س

مل تنته تلك الق�شة اجلميلة هكذا بل حينما مر�س ابن اللورد 

الرثي بالتهاب رئوي ، كان البن�شلني هو الذي اأنقذ حياته.  

وكما جاء يف الأثر » الرّب ل يبلى.. والإثم ل ُين�شى..« 

من األدب 
اإلنساني

قصة واقعية 

الفاّلح فلمنج 
..ومكتشف البنسلين 



وال�شدقة تتجاوز حدود ما تعرف النا�س على فهمه فهي ت�شمل 

اأ�شياء كثرية. 

ول يخفى على امل�شلم ثواب ال�شدقة ومنزلة املت�شدق عند اهلل 

يف  ا�شمه  تدوين  يف  ال�شبق  �شرف  ينال  اأن  اجلميع  يتمنى  لذا 

ديوان املت�شدقني.

اأبوابا  للفقراء  اهلل  فتح  فقد  ذلــك  دون  يحول  الفقر  كــان  وملــا 

املعنوي  التاأثري  من  وفيه  املت�شدقني  ركب  بها  يدركون  عديدة 

والراحة النف�شية التي ل يدركها األ اأ�شحابها

ر�شول  قال  قال  الغفاري  ذر  ابي  حديث  يف  جاء  ما  ذلك  ومن 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )على كل نف�س يف كل يوم طلعت فيه 

ال�شم�س �شدقة منه على نف�شه قلت يا ر�شول اهلل من اأين اأت�شدق 

ولي�س لنا اأموال قال : من اأبواب ال�شدقة التكبري و�شبحان اهلل 

واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل، وا�شتغفر اهلل، وتاأمر باملعروف وتنهى 

عن املنكر، وعزل ال�شوك عن طريق النا�س،  والعظم  واحلجر 

وامل�شتدل  يفقه،  حتى  والبكم  ال�شم  وت�شمع  الأعمى،  وتهدي   ،

على حاجة له قد علمت مكانها ، وت�شعى ب�شدة على �شاقيك اىل 

اللهفان امل�شتغيث، وترفع ب�شدة ذراعيك مع ال�شعيف.، كل ذلك 

زوجتك  جماع  يف  ولك  نف�شك،  على  منك  ال�شدقة  اأبــواب  من 

اأجر( رواه اأحمد. 

من  روايــة  ويف  �شدقة،   اخيك  وجه  يف  تب�شمك  روايــة  يف  وزاد 

ا�شتطاع منكم اأن يتقي النار فليت�شدق ولو ب�شق مترة ممن مل 

يجد فبكلمة طيبة( رواه اأحمد وم�شلم

ومنها اأي�شا زيارة املري�س واإطعام اجلائع و�شقي العط�شان، واأن 

يغر�س غر�شا ويزرع زرعا فياأكل منه اإن�شان اأو دابة اإل كانت له 

�شدقة،  و�شكر املعروف �شدقة ويف احلديث ) 000 فاإن مل جتدوا 

ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا اأنكم قد كافاأمتوه ( ويف لفظ 

اآخر : )من �شنع معه معروفا فقال لفاعله جزاك اهلل خريا فقد 

ابلغ يف الثناء (. 

وجتوز ال�شدقة على الفقري غري امل�شلم لقوله تعاىل )00ويطعمون 

الطعام على حبه م�شكينا ويتيما واأ�شريا( والأ�شري يوم ذاك من 

الكفار ، وجتوز ال�شدقة على احليوان حلديث الرجل الذي �شقى 

، وكذلك  كلبا فغفر اهلل له وحلديث )يف كل كبد رطبة اجر ( 

اإل  اآدم انقطع عمله  اإذا مات ابن  ال�شدقة اجلارية حلديث: ) 

من ثالث :�شدقة جارية اأو علم ينافع به، اأو ولد �شالح يدعو له (

�شدقته،  ثــواب  يبطل  ما  فعل  على  يقدم  اأن  املت�شدق  وليحذر 

000 ل  ــعــاىل: )  ت فــقــال  ــّن والذى  املـ الــ�ــشــرع عــن  نــهــى  فــقــد 

ل  )ثــالثــة  احلــديــث  ويف  والذى(  ــاملــّن  ب �شدقاتكم  تبطلوا 

باحللف  �شلعته  واملنفق  واملنان  امل�شبل  القيامة  يوم  يكلمهم اهلل 

الكاذب(. 

ول  الــريــاء،  �شدقة  ول  العقوبة  خــوف  الــكــره  �شدقة  تقبل  ول 

يقبل  ل  طيب  اهلل  اإن   ( احلديث:  ويف  باحلرام  ال�شدقة  جتوز 

اإل طيبا(، ول جتوز �شدقة املراأة من مال زوجها ال اذا علمت 

ر�شاه، ول جتوز ال�شدقة بكل املال اإل اذا كان �شاحبها مكت�شبا 

قويا �شابرا غري مدين، ولي�س عنده من جتب عليه نفقتهم

وتزكية  تعاىل  اهلل  ر�شا  ب�شدقته  املت�شّدق  يق�شد  ان  ويجب 

يتقبل اهلل من  اإمّنــا   ( : الكرمية  الآيــة  النف�س لأنه كما جاء يف 

املتقني ( جعلني اهلل واإياكم من املتقني. 

 د/ علي املحمدي

 تأشيرة زيارة

مقال
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ال�صدقة هي ما يخرجه االن�صان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن ال�صدقة يف 

االأ�صل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد ي�صمى الواجب �صدقة.
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على مدار العامني املا�شيني، مت تكثيف 

البحر  و�شط  يف  والإنقاذ  البحث  جهود 

ل  ومما  كبري،  ب�شكل  املتو�شط  الأبي�س 

ول  تعد  اأرواحًا ل  اأنقذت  اأنها  فيه  �شك 

حت�شى. 

الإيطايل  ال�شواحل  خفر  اأنقذ  وقد 

خمتلفة  �شفينة   11 من  مهاجر   1,100

اأغ�شط�س/  �شهر  يف  الأخري  الأحد  يوم 

الن�شف  �شهد  ذلك،  مع  وحده.    2016

 67 بن�شبة  زيادة   2016 عام  من  الأول 

لقوا  الذين  املهاجرين  عدد  يف  باملائة 

عبور  حماولة  اأثناء  اختفوا  اأو  حتفهم 

البحر الأبي�س املتو�شط، مقارنة بالفرتة 

نف�شها من العام املا�شي، وفقًا لالأرقام 

املنظمة  عن  �شادر  تقرير  يف  املذكورة 

 / اأغ�شط�س  �شهر  يف  للهجرة  الدولية 

 2016

طريق أكثر فتكًا بكثير
الوفيات  من  العظمى  الغالبية  وحتدث 

حيث  املتو�شط،  الأبي�س  البحر  و�شط 

حياته  مهاجرًا   29 كل  من  واحد  فقد 

يناير  �شهري  بني  العبور  حماولة  خالل 

كل  من  واحد  مع  باملقارنة  هذا  ويونيو. 

املتو�شط  �شرق  طريق  ا�شتخدموا   410

الأق�شر بكثري، والذي يربط بني تركيا 

أسعار مخفضة
على  املهاجرين  جتارة  كانت  ولطاملا 

�شاطئ البحر الأبي�س املتو�شط يف ليبيا 

والطلب،  العر�س  اأ�شا�س  على  قائمة 

�شرف  اأ�شعار  لرتفاع  نظرًا  ولكن 

العمالت الأجنبية يف ال�شوق ال�شوداء اإىل 

اأكرث من �شعف �شعر ال�شرف الر�شمي، 

فقد خف�س املهربون اأ�شعارهم الآن، مما 

يجعل الرحلة اأقل تكلفة.

الإن�شانية  الأنباء  ل�شبكة  اأجمد  وقال 

حوايل  تكلف  كانت  التي  »الرحلة  اأن 

 200 تكلف  الآن  اأ�شبحت  دولر   1,000

اأو 300 دولر، و�شمعنا اأن بع�س املهربني 

اجلدد يقبلون ما ل يزيد عن 100 دولر 

لل�شخ�س الواحد«.

املهاجرين  من  جدًا  كبري  عدد  »هناك 

املهربني  اأن  لدرجة  الذهاب  انتظار  يف 

اأو   5 الآن  ير�شلون  الأحيان  من  كثري  يف 

مرة  كل  يف  البحر  اإىل  قوارب   10 حتى 

كانوا  بينما  واحدة،  انطالق  نقطة  من 

ير�شلون يف ال�شابق قاربًا اأو اثنني فقط،« 

كما اأفاد.

التي  املمار�شة  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 

اآن  يف  قوارب  عدة  اإر�شال  على  تنطوي 

والإنقاذ،  البحث  جهود  ُتعّقد  واحد 

واليونان.

املتو�شط  البحر  ولكن طول طريق و�شط 

لي�س هو ال�شبب الوحيد يف �شدة خطورته، 

ي�شتخدمون  املهربني  اأن  يقول خرباء  اإذ 

متزايد  نحو  على  خطرية  ا�شرتاتيجيات 

لتعظيم اأرباحهم.

الرئي�شية  البوابة  هي  ليبيا  تزال  ول 

ويدعي  املتو�شط،  الأبي�س  البحر  لو�شط 

امل�شوؤولون هناك اأن الأزمة املالية احلادة 

الوافدين  من  موجة  تخلق  البالد  يف 

اجلدد اإىل جتارة تهريب املهاجرين.

مكافحة  ق�شم  من  رفيع  م�شوؤول  وقال 

ل�شبكة  ليبيا  يف  ال�شرعية  غري  الهجرة 

الأنباء الإن�شانية )اإيرين( �شريطة عدم 

الك�شف عن هويته: »نحن نرى املزيد من 

ال�شباب يتورطون يف اأعمال التهريب كل 

يف  نقدية  مبالغ  ول  عمل،  يوجد  ل  يوم. 

اأنهم  يعلمون  ال�شباب  وجميع  البنوك، 

ب�شهولة  نقود  على  احل�شول  ي�شتطيعون 

من هذا النوع من العمل«.

واأو�شح اأن »هناك مهربني يعملون حاليًا 

الغربي من طرابل�س  ال�شاحل  على طول 

البحر  ي�شبح  اأن  ومبجرد  زوارة،  اإىل 

لنقل  ا�شتعداد  على  �شيكونون  هادئًا، 

الحتجاز  اأماكن  من  ب�شرعة  املهاجرين 

اإىل البحر«

المياه الهائجة
البحر األبيض المتوسط
األكثر فتكًا بالمهاجرين

المياه الهائجة
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هذا  القتلى  عدد  ارتفاع  يف  وت�شاهم 

الدولية  املنظمة  لتقرير  وفقًا  العام، 

للهجرة.

ويف يوم )21 اأغ�شط�س/ 2016 (، كانت 

اأطباء بال حدود  �شفينة تديرها منظمة 

ب�شدد اإنقاذ املهاجرين من قارب خ�شبي 

ت�شربت اإليه املياه عندما تلقت نباأ قارب 

قارب  املرة  هذه  مهاجرين،  يحمل  اآخر 

مطاطي �شغري، يحتاج اإىل اإنقاذ اأي�شًا.

يف  �شخ�شًا   551 جمموعه  ما  »اأنقذنا 

وكان  عمليتني.  من  بدًل  م�شرتكة  عملية 

اأكرث  الو�شع  وجعل  �شعوبة  اأكرث  ذلك 

غولدبرغ،  جيكوب  اأكد  كما  اإحلاحًا،« 

بال  اأطباء  منظمة  يف  الطبي  املن�شق 

حدود.

الحمولة الزائدة
اإر�شال عدد اأكرب  ول يقت�شر الأمر على 

اأي�شًا  يتم  بل  واحد،  اآن  القوارب يف  من 

يف  املهاجرين  من  اأكرب  اأعداد  تكدي�س 

تلك القوارب.

�شويتنام،  بيرت  قال  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

البحرية  امل�شاعدة  حمطة  مدير 

حكومية  غري  منظمة  وهي  للمهاجرين، 

بحث  �شفينتي  وتدير  مالطا  مقرها 

واإنقاذ يف البحر الأبي�س املتو�شط: »لقد 

اإىل  ]�شخ�س[   100 من  عددهم  ارتفع 

150 اأو 160 على القوارب املطاطية ومن 

حوايل 450-550 على القوارب اخل�شبية 

–يف ال�شابق– اإىل 550-800 الآن«.

 * كري�شتي هي حمررة �شوؤون الهجرة يف اإيرين. وتوم �شحفي م�شتقل يقيم يف ليبيا وي�شاهم 

بانتظام يف اإيرين .

بت�شرف  عن �شبكة ايرين ـ اأغ�شط�س 2016 

النجاة  �شرتات  عادة  يرتدون  ل  »النا�س 

وغالبًا ما يبداأ تفريغ الهواء من القوارب 

كبري  يكون هناك عدد  املطاطية عندما 

جدًا من النا�س على متنها،« كما اأ�شاف 

�شويتنام.

قوارب  ي�شتخدمون  املهربون  بداأ  وقد 

مطاطية يف العام املا�شي عندما انخف�س 

املعرو�س من قوارب ال�شيد اخل�شبية.

وتقوم عملية �شوفيا، التي د�شنها الحتاد 

الأوروبي يف العام املا�شي بهدف تعطيل 

القوارب  بتدمري  التهريب،  �شبكات 

ل  بحيث  الإنقاذ  عملية  بعد  اخل�شبية 

ا�شتخدامها  واإعادة  ا�شرتجاعها  ميكن 

حتولوا  املهربني  لكن  املهربني.  قبل  من 

بب�شاطة اإىل ا�شتخدام القوارب املطاطية 

الأرخ�س، والتي يتم ا�شتريادها بطريقة 

غري م�شروعة من تون�س، وفقًا لأجمد.

لع�شرة  خم�ش�شة  القوارب  »هذه 

املهربني  ولكن  اأق�شى،  كحد  اأ�شخا�س 

بني  ما  منها  كل  يف  ي�شعون  ما  عادة 

100 و120 �شخ�شًا. اإنهم ل يهتمون مبا 

يحدث لهم يف البحر. اإنهم ل يفكرون اإل 

يف املال،« كما اأ�شاف.

لهفة المغادرة
ظل  فقد  املخاطر،  من  الرغم  وعلى 

مرتفعًا،  املهربني  خدمات  على  الطلب 

ويرجع ذلك جزئيًا اإىل كرثة عدد النا�س 

املتلهفني للهروب من الفو�شى التي تعم 

ليبيا.

طرق جديدة

للهجرة يف  الدولية  املنظمة  اأطلقت  وقد 

الآونة الأخرية حملة ت�شتخدم املهاجرين 

الذين قطعوا الرحلة اإىل اأوروبا لتحذير 

من  الوطن  يف  املحتملني  املهاجرين 

املخاطر التي من املحتمل اأن يواجهونها 

اأثناء  يواجههم  قد  ما  وكذلك  ليبيا،  يف 

الرحلة البحرية.

القرن  منطقة  من  املهاجرين  اأن  ويبدو 

بدوؤوا  قد  الإريرتيني،  ل�شيما  الأفريقي، 

الآن  وحتاول  ليبيا  عن  البتعاد  بالفعل 

عن  اأوروبا  اإىل  الإبحار  متزايدة  اأعداد 

اأن  جياكومو  دي  وقال  م�شر.  طريق 

الوافدين من م�شر ي�شكلون الآن ما بني 

اإىل  الوافدين  باملائة من جميع  و15   10

اإيطاليا.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن حمطة امل�شاعدة 

البحرية للمهاجرين ومنظمة اأطباء بال 

غري  منظمات  عدة  بني  من  هما  حدود 

�شفينة   13 بت�شغيل  الآن  تقوم  حكومية 

البحر  من  البقعة  هذه  يف  واإنقاذ  بحث 

الأبي�س املتو�شط. وت�شتفيد عملية �شوفيا 

من خم�س �شفن من اأربعة بلدان خمتلفة 

وكذلك العديد من الطائرات، كما يلعب 

خفر ال�شواحل الإيطايل دورًا حا�شما يف 

التن�شيق.

اجلهد،  هذا  كل  من  الرغم  على  ولكن 

يبدو  ما  تزال على  الوفاة ل  فاإن حالت 

اآخذة يف الرتفاع.

بقلم كري�شتي �شيغفريد وتوم و�شتكوت *

المياه الهائجة


