




رم�ضان  ب�ضهر  والإ�ضالمية  العربية  والأمتني  القطري  ال�ضعب  اأهنئ  اأن  يل  يطيب  بداية 
واأن  فيه  والقربات  الطاعات  �ضائر  ومنكم  منا  يتقبل  اأن  وجل  عّز  املوىل  اإىل  مبتهاًل  املبارك، 

 يجعلنا فيه من املقبولني .       
"رم�ضان_ العام  لهذا  حملتنا  على  اأطلقنا  فقد  والعطاء  البذل  �ضهر  هو  رم�ضان  �ضهر  ولأّن 

وجوه  على  البت�ضامة  نر�ضم  اأن  اخلري  واأهل  املح�ضنني  مع  �ضراكتنا  خالل  من  اآملني  الب�ضمة" 
كما  عليها  امل�ضلم  ُيوؤجر  �ضدقة  البت�ضامات  هذه  لأّن  قلوبهم،   على  الفرحة  وندخل  املحتاجني 
اأ�ضحابها  اأح�ّس  اإذا  اإّل  الوجوه  على  ترت�ضم  ل  العادة  يف  ولأّنها   ال�ضريف،  النبوي  احلديث  يف 

 من الفقراء واملحتاجني بتغيري يف حياتهم.     
ملّف  خ�ض�ضنا  فقد   ، املهمة  واحلمالت  والفعاليات  الأن�ضطة   من  عدد  بتغطية  العدد  هذا  يحفل 
يف  اإخواننا  معاناة  من  للتخفيف  الآن،  حتى  املتوا�ضلة  معكم"  نحن  "اليمن  حملة  عن  فيه  العدد 
بالتعاون  ت�ضاوريا  لقاء  با�ضت�ضافتنا  وتد�ضني هذه احلملة، ومرورا  ال�ضتغاثة  نداء  بدءا من  اليمن، 
الهيئة اليمينة لالإغاثة والتن�ضيق التابعة للحكومة اليمنية وبح�ضور منظمات اإن�ضانية ، ثم باإ�ضرافنا 
جليبوتي. جوي  ج�ضر  خالل  من  قطر  دولة  قدمتها  التي  امل�ضاعدات  من  طنا   120 توزيع   على 

من  كبرية  فعاليات  تنفيذ  اأو  �ضخمة  م�ضاريع  افتتاح  على  ع�ضر  احلادي  العدد  تغطيات  وت�ضتمل 
للفت  املنورة،  باملدينة  الثانية  "رفقاء"  مباراة  وتنظيم  بلك�ضمبورغ،  اإ�ضالمي  مركز  اأكرب  بينها 
التعاون  منظمة  مب�ضاركة  الإن�ضاين  للعمل  الثالث  امللتقى  وا�ضت�ضافة  العامل،  اأيتام  اإىل  الأنظار 
الإ�ضالمي واخلارجية القطرية واإقامة م�ضاريع لتعزيز الأمن الغذائي يف الداخل ال�ضوري وم�ضروع 
الداخلية  امل�ضاريع  ومن  غزة،  على  الأخري  العدوان  من  ت�ضررت  التي  الزراعية  الأرا�ضي  تاأهيل 
واختتام  الثالثة منه،  الن�ضخة  واإطالق  زواج"   " مل�ضروع  الثانية  الن�ضخة  اختتام  الدولة  املهمة داخل 
مب�ضاركة  ريح"  وهبة  �ضنايف   " القيم  لتعزيز  الوطني  الربنامج  م�ضابقة  من  الرابعة  الن�ضخة 
الدولية  املنظمات  من  عدد  مع  مهمة  اتفاقيات  لتوقيع  اإ�ضافة  قطر،  مدار�س  من  مدر�ضة   95
ا�ضرتاتيجي  حتالف  ومذكرة  املتحدة  لالأمم  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  اتفاقية  ومنها  واملحلية 

 لتعزيز التعاون مع موؤ�ض�ضة الأ�ضمخ لالأعمال اخلريية.    
تو�ضحان  ق�ضتان  العدد  هذا  يف  ولدينا  "غرا�س"  يف  حا�ضرة  النجاح  ق�ض�س  تكون  ودوما 
العدد  ويف  املحتاجة،  الفئات  وخدمة  والإيواء  الدخل  امل�ضاريع  جمال  يف  م�ضاريعنا  اأثر 

 مواد اأخرى ناأمل اأن تنال ر�ضاكم.       
تقّبل منا ومنكم واإىل امللتقى يف اأعداد قادمة.  
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300 فتاة وشاب قطري 
يستظّلون بمظلة » زواج« 

 ) انطالق النسخة الثالثة للمشروع ـ تقرير ( 

11 مليون ريال لألراضي الزراعية المتضررة 
 من العدوان بغزة   ) تقرير( 

 أيتام سمير جانا من ظلمة الكهف 
 إلى سعة الشقة المريحة      

 ) قصة نجاح ـ ألبانيا ( 

الن�ضخة املطبوعة

الن�ضخة الإلكرتونية

الت�ضوير الفوتوغرايف
محمد إناس عبد العليم

�س.ب:1224 الدوحة - قطر
+974 فاك�س:44667733    +974 هاتف:44667711 

ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

اسمي خديجة من النيجر، وسأحكي لكم عن البئر 
الذي حفرته قطر الخيرية في قريتي٫ فنحن ال نشرب 

منه فقط، بل تشرب منه زراعتنا وماشيتنا، وبذلك 
نأكل ما نحتاج ونبيع الباقي بالتجارة، وال نعاني من 

أمراض الجفاف والتلوث، أتمنى أن أحفر بئر في كل 
قرى الصحراء.

بالماء تحيي قرى بالكامل ساهم معنا في حفر األبار.
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الأزم��ة  بداي��ة  م��ع  قط��ر اخلريي��ة  اأعلن��ت 
الإن�ض��انية يف اليم��ن ع��ن تخ�ضي���س  36.5 
لإغاث��ة  دولر(  ملي��ون   10( ري��ال  ملي��ون 
ال�ض��عب اليمني، كم��ا وزع��ت بالتزام��ن م��ع 
ه��ذا الإع��الن معون��ات عاجل��ة  يف العدي��د 
م��ن املحافظ��ات، وا�ض��تفاد منه��ا ع�ض��رات 

 الآلف من املت�ضررين. 
ن��داء  اخلريي��ة  قط��ر  اأطلق��ت  وق��د 
وال��دواء  الغ��ذاء  لتوف��ري  عاج��ل،  ا�ض��تغاثة 
م��ن  �ض��خ�س    1.260.00 حل��وايل 
املت�ضرري��ن م��ن تفاق��م الأو�ض��اع الإن�ض��انية 
تعي�ض��ها  الت��ي  التط��ورات  نتيج��ة  باليم��ن 

 البالد يف ال�ضهور الأخرية. 
وذك��رت قط��ر اخلريي��ة يف بي��ان له��ا اأنه��ا 
�ض��وف ت�ض��عى كمرحلة اأوىل ل�ضتقطاب دعم 
بقيمة 36.5 مليون ريال )10 مليون دولر( 
م��ن حمل��ة اإغاث��ة مت اإطالقه��ا حت��ت  �ض��عار 

اأج��ل  م��ن  معك��م«  نح��ن   .. »اليم��ن 
اإي�ض��ال ه��ذه امل�ض��اعدات الإن�ض��انية ب�ض��كل 
عاج��ل اإىل الفئات الأكرث ت�ضررا يف املناطق 

اليمنية املختلفة.  
خ��الل  اخلريي��ة  قط��ر  متّكن��ت  وق��د 
الدفع��ة  توزي��ع  م��ن  لالأزم��ة  الأوىل  الأي��ام 
الأوىل م��ن امل�ض��اعدات الغذائي��ة والطبي��ة 
العاجل��ة يف حمافظ��ات �ض��بوة واأب��ني وحل��ج 
اإىل  امل�ض��اعدات  ه��ذه  وو�ضل��ت  وع��دن، 

 52،000 �ضخ�س. 
اجلدي��ر بالذك��ر اأن قط��ر اخلريي��ة لديه��ا 
تواج��د مي��داين وتعم��ل باليم��ن من��ذ ع��ام 
1994،  و تق��دم خدماته��ا للمحتاج��ني م��ن 
املناط��ق  كاف��ة  يف  اليمن��ي  ال�ض��عب  اأبن��اء 
ال�ضح��ة  منه��ا  متع��ددة  جم��الت  يف 
الجتماعي��ة  والرعاي��ة  والتعلي��م  واملي��اه 

اإ�ضاف��ة اإىل اإن�ض��اء وتاأثي��ث املراك��ز متع��ددة 
املو�ض��مية  امل�ض��اريع  وكذل��ك  اخلدم��ات 
وامل�ض��اريع الإغاثي��ة، ف�ض��ال ع��ن م�ض��اريع 
الفق��رية  لالأ�ض��ر  القت�ض��ادي  التمك��ني 
امل�ض��اريع  يف  واملتمثل��ة  وامل��راأة  وال�ض��باب 

املدرة للدخل... وغريها من املجالت. 
 وق��د بل��غ اإجم��ايل م��ا قدمت��ه قط��ر اخلريي��ة 
م��ن دع��م خ��الل ث��الث ال�ض��نوات الأخ��رية 
اأمريك��ي.  دولر  ملي��ون   95.8  ح��وايل 
 واإ�ضاف��ة اإىل م��ا �ض��بق ف��اإن قط��ر اخلريي��ة 
تق��وم بتنفي��ذ ع��دد م��ن امل�ض��اريع يف اليم��ن 
بال�ض��راكة والتعاون م��ع العديد من الوكالت 
ل��الأمم  التابع��ة  الإن�ض��انية  واملنظم��ات 
يف  ع�ض��وا  كونه��ا  ع��ن  ف�ض��ال  املتح��دة، 

منت��دى املنظم��ات الدولي��ة باليم��ن
.)INGO FORUM(

4

ملف
العدد

 بالتزامن مع نداء استغاثة أطلقته 

قطر الخيرية تخصص 36مليون 
ريــال إلغاثة الشــعب اليمني
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 الأ�ضا�ضية.    
لقطر  الإغاثي  الفريق  باإمكانات  نوه  كما 

ستقوم قطر الخيرية 
بإيصال المساعدات 
من جيبوتي لليمن 
عبر البحر ثم توزيعها 

ميدانيا على المناطق 
والفئات األكثر تضررا

 وصلت عبر جسر جوي لجيبوتي

قطر الخيرية توزع 
120 طنا من المساعدات 

القطرية باليمن
اأ�ضرفت قطر اخلريية يف منت�ضف مايو املا�ضي 
على توزيع امل�ضاعدات التي قدمتها دولة قطر 
لالأ�ضقاء يف اليمن عرب ج�ضر جوي اإىل مطار 
توجيهات  على  بناء  الدويل  اأمبويل  جيبوتي 
ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ متيم بن حمد اآل 
 ثاين اأمري البالد املفدى "حفظه اهلل ورعاه"
وقد و�ضلت هذه امل�ضاعدات على مدار يومني 
مطار  اإىل  الدوحة  من  جوي  ج�ضر  عرب 
جيبوتي، ي�ضم 4 طائرات حتمل 240 طنا من 

 املواد املتنوعة.  
جمعية  من  وفد  امل�ضاعدات  هذه  ت�ضلم  وقد 
ابراهيم  ال�ضيد  من  كال  ي�ضم  اخلريية  قطر 
بقطر  الإغاثة  اإدارة  مدير  اهلل  عبد  علي 
قطر  مكتب  مدير  واعي  وحممد  اخلريية 

 اخلريية يف اليمن.   
ويف ت�ضريح �ضحفي قال من ال�ضيد ابراهيم 
بقطر  الإغاثة  اإدارة  مدير  اهلل  عبد  علي 
بجميع  �ضتقوم  اخلريية  قطر  اإن  اخلريية 
من  طنا   120 باإي�ضال  اخلا�ضة  الإجراءات 
امل�ضاعدات التي قدمتها دولة قطر وذلك من 
توزيعها  ثم  البحر،  عرب  اليمن  اإىل  جيبوتي 
ت�ضررا   الأكرث  والفئات  املناطق  على  ميدانيا 

 من اأبناء ال�ضعب اليمني ال�ضقيق. 
اجلهات  بثقة  تعتز  اخلريية  قطر  اأن  واأو�ضح 
ملوؤ�ض�ضات  اإ�ضافة  واختيارها  بها  احلكومية 
املهمة  هذه  ملتابعة  اأخرى  قطرية  اإن�ضانية 
امل�ضاعدات  ت�ضل  حتى  النبيلة  الإن�ضانية 
الظروف  هذه  مثل  يف  اليمنيني  للمت�ضررين 
ب�ضبب  الإن�ضانية  تفاقما لالأو�ضاع  ت�ضهد  التي 
اخلدمات  وتردي  الغذائية  املواد  يف  ال�ضح 

الكوارث  اوقات  يف  للعمل  املدرب  اخلريية 
عرب  العاجلة  الإغاثات  وتقدمي  واحلروب 
قبل  من  لها  امليداين  مكتب  ووجود   ، العامل 
ب�ضورة  ينعك�س  اأن  يوؤمل  ما  وهو  الأزمة 
اإيجابية على اداء  هذه املهمة بحرفية ومهنية 

 عالية.    
ووجه ال�ضكر يف ختام ت�ضريحه لكل اجلهات 
من  اجلوي  اجل�ضر  هذا  بت�ضيري  قامت  التي 
مل�ضتحقيها  واإي�ضاله  القطرية  امل�ضاعدات 
اليمني  ال�ضعب  اأبناء  من  املنكوبني  من 
ويف  الدولة  يف  احلكومية  اجلهات  من  بدءا 
ب�ضفارة  ومرورا  اخلارجية  وزارة  مقدمتها 
دولة قطر يف جيبوتي واللجنة الدائمة لأعمال 
يف  الن�ضانية  وامل�ضاعدات  والإغاثة  الإنقاذ 
وال�ضديقة  ال�ضقيقة  بالدول  املنكوبة  املناطق 

 التي ترتاأ�ضها )خلويا(.  

ج�ضر جوي من امل�ضاعدات القطرية



ملف 
العدد
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مايو  �ضهر  مطلع  اخلريية  قطر  ا�ضت�ضافت 
الت�ضاوري  اللقاء  الدوحة  بالعا�ضمة  الأخري 
مع  بالتعاون  باليمن  الإن�ضاين  الو�ضع  حول 
التابعة  والتن�ضيق  لالإغاثة  اليمينة  الهيئة 
ممثلني  وبح�ضور  الوزراء،  جمل�س  لرئا�ضة 
جمل�س  دول  يف  الإن�ضانية  املنظمات  عن 
بهدف  الإ�ضالمي؛  والعامل  اخلليجي  التعاون 
ال�ضبل  اأجنع  عن  والبحث  الت�ضاور  تعزيز 
اليمن. يف  الإن�ضاين  للو�ضع   لال�ضتجابة 
التحديات  على  ال�ضوء  الجتماع  و�ضلط   
ال�ضتجابة  جهود  تواجه  التي  وال�ضعوبات 
بهيئة  والتعريف  اليمن،  يف  الإن�ضانية 
التن�ضيق  وكيفية  اليمينة  والتن�ضيق  الإغاثة 
الإن�ضانيني،  الفاعلني  ومعرفة خارطة  معها، 
ال�ضبل  والت�ضاور حول  بينهم،  الأدوار  وتوزيع 
اليمن  يف  الإن�ضانية  لال�ضتجابة  املمكنة 

وزير حقوق  الإن�ضان اليمني عز الدين الأ�ضبحي يحذر من تردي الأو�ضاع الإن�ضانية  يف اليمن

استضافة اللقاء التشاوري 
حول الوضع اإلنساني باليمن

 بفعالية وكفاءة.  
 إعادة األمل 

واأكد ال�ضيد يو�ضف بن اأحمد الكواري الرئي�س 
هذا  اأن  كلمته  يف  اخلريية  لقطر  التنفيذي 
اإعادة  الجتماع جاء بهدف البحث يف فر�س 
امل�ضاعدة  واإي�ضال  اليمني  لل�ضعب  الأمل 
الإن�ضانية مل�ضتحقيها والتخفيف من معاناتهم 

يف هذا الظرف الع�ضيب الذي مير به اليمن، 
لالإغاثة  اليمنية  الهيئة  ت�ضكيل  اأن  واعترب 
والتن�ضيق خطوة مهمة وحا�ضمة يف هذا الإطار، 
الإن�ضاين  العمل  جلهود  تن�ضيق  من  تتيحه  ملا 
�ضمانا لقيام كل الفاعلني باأدوارهم الإن�ضانية 

 بكفاءة وفعالية.   
الدكتور  ال�ضفري  �ضعادة  حتدث  جهته  من 

 أرقام مخيفة 
الإن�ضان  حقوق  ووزير  ال�ضقاف  نادية  اليمنية  الإعالم  وزيرة  قدمتها  التي  الأرقام  من 

 اليمني عز الدين الأ�ضبحي عن الو�ضع الإن�ضاين يف اليمن اأن:  
4 حمافظات عدن، ال�ضالع، حلج وتعز، حمافظات منكوبة؛ ب�ضبب انعدام املقومات ال�ضا�ضية 
للحياة، 19 حمافظة من اأ�ضل  21 حمافظة مينية يوجد فيها نزاع م�ضلح، مت نزوح 300  األف 
مواطن ميني؛ اإ�ضافة اإىل 350األفا  اآخرين نزحوا �ضابقا من احلروب ال�ضابقة ، 1.4 مليون 
�ضخ�س  ماليني   10 من  اأكرث  اىل  اإ�ضافة  الغذائي؛   الأمن  انعدام  من  يعانون  ال�ضكان  من 

�ضابقا، نق�س حاد يف الوقود.
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املنظمة  الفريق  ترتاأ�س  دورية، حيث  برئا�ضة 
امل�ضت�ضيفة لالجتماع، وع�ضوية كل املنظمات 
الأول.  الجتماع  يف  امل�ضاركة   الإن�ضانية 
اآليات  خمتلف  مع  بالتوا�ضل  اأو�ضوا  كما 
اليمن  يف  املتاحة  الإن�ضاين  العمل  تن�ضيق 
الإن�ضانية  امل�ضاعدة  لتقدمي  التعاون  اأجل  من 
وفعالية، مع احلر�س على  بكفاءة  مل�ضتحقيها 
تقدميها وفق املعايري الدولية املتعارف عليها 
املتبعة. الإن�ضانية  للمبادئ  تام   وباحرتام 
منح  من  جزء  تنفيذ  على  كذلك  �ضجعوا  كما 
للعمل  املوجهة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
الإن�ضاين يف اليمن بالتن�ضيق مع اللجنة العليا 
لالإغاثة واجلهات املخت�ضة الأخرى كمنظمات 
الأمم املتحدة املتخ�ض�ضة، وتزويد املنظمات 
باملعلومات  لالإغاثة  العليا  للجنة  الإن�ضانية 
ال�ضرورية لتغذية املوقع الإلكرتوين للجنة وفق 
اللجنة. تتبناها  التي  املعلومات  ن�ضر   �ضيا�ضة 

عمل  خطة  باإعداد  العمل  فريق  تكليف  ومت 
لدرا�ضتها  الجتماع  هذا  تو�ضيات  �ضوء  على 
واعتمادها يف الجتماع القادم الذي �ضينعقد 
بتاريخ 01 يونيو 2015 با�ضت�ضافة كرمية من 

الهيئة اخلريية الإ�ضالمية العاملية.

الدولية  التنمية  اإدارة  مدير  املريخي  اأحمد 
دولة  جهود  عن  القطرية  اخلارجية  بوزارة 
اأنها  مبينا  اليمنية،  الأزمة  بداية  منذ  قطر 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  تاأُل جهدا يف تقدمي  مل 
عن طريق اأجهزتها احلكومية واملنظمات غري 
قائمة  لتزال  اجلهود  باأن  منوها  احلكومية، 
لتو�ضيل امل�ضاعدات حيث مت اإر�ضال م�ضاعدات 
 عاجلة وت�ضيري ج�ضر جوي عن طريق جيبوتي.

ورحب ال�ضفري املريخي باإن�ضاء الهيئة اليمنية 
لالإغاثة والتن�ضيق، وحّث على �ضرورة التن�ضيق 
جناح  ت�ضمن  التي  الآليات  كافة  ومع  معها 
و�ضول هذه امل�ضاعدات اإىل م�ضتحقيها، بالنظر 
تواجه عمليات  التي  والتحديات  العقبات  اإىل 
الأمنية.  والظروف  القتتال  ب�ضبب   الإغاثة 
العزيز  عبد  نادية  ال�ضيدة  معايل  قدمت  كما 
لالإغاثة  العليا  باللجنة  املكلفة  ال�ضقاف 
تقدمييا  عر�ضا  الإعالم  ووزيرة  باليمن 
اأ�ضارت  اليمن  يف  الن�ضاين  الو�ضع  عن 
طارئا؛  تدخال  يحتاج  الو�ضع  اأن  اإىل  فيه 
البلد،  يف  ال�ضحي  النظام  �ضينهار  اأو 
والغذاء؛  املياه  يف  حادة  اأزمات  و�ضتحدث 
اإىل  يهدف  الجتماع  هذا  اأن  اإىل  منوهة 
الإن�ضاين  الو�ضع  حول  املعلومات  تبادل 

المساعدات  تقديم  على  المشاركين  من  إجماع 
وفق المعايير اإلنسانية الدولية المتبعة

التحديات  على  ال�ضوء  وت�ضليط  اليمن  يف 
اليمنيني. اإغاثة  تواجه  التي   وال�ضعوبات 

 توصيات هامة 
على  امل�ضاركون  اتفق  الجتماع  نهاية  ويف 
باإن�ضاء  ترحيبهم  اأبرزها  من  الق�ضايا  بع�س 
وعقد  باليمن،  لالإغاثة  العليا  اللجنة 
حول  الإن�ضانية  للمنظمات  ت�ضاوري  اجتماع 
دوري  ب�ضكل  اليمن  يف  الإن�ضاين  الو�ضع 
املنظمات  اإحدى  با�ضت�ضافة  �ضهر  كل 
اخلليجي. التعاون  جمل�س  بدول   الإن�ضانية 
وقد انبثق عن الجتماع الت�ضاوري للمنظمات 
الإن�ضانية حول الو�ضع الإن�ضاين يف اليمن فريق 

وزيرة اإلعالم اليمنية:

الوضــع في اليمن 
يحـتـاج تدخــال طــــارئـا 
وإال سينهار النظام 

الصحي في البلد



 واحلديدة وال�ضالع وتعز. 
 مواد متنوعة 

 17300 يف  الغذائية  امل�ضاعدات  متثلت  وقد 
و180  الدقيق،  من  طنا  و80  غذائية،  �ضلة 
توزعت  املتنوعة  الغذائية  املواد  من  طنا 
منها  وا�ضتفاد  املذكورة،  املحافظات  على 
مل  ممن  املت�ضررين  اإىل  اإ�ضافة  النازحون 
يغادروا اأماكنهم، وجتهيز 3 مطابخ واإمدادها 
الطازجة  الوجبات  لتوفري   ؛  الغذائية  باملواد 
ال�ضحة  جمال  ويف  يوميا،  �ضخ�س   1000 ل� 
مدينة  مل�ضت�ضفيات  املعدات  بع�س  تقدمي  مت 

امل�ضتفيدين من حملة قطر اخلريية  بلغ عدد 
من  معكم"  نحن   .. "اليمن  املتوا�ضلة 
اليمنية  الأزمة  من  واملت�ضررين  النازحني 
خالل  وذلك  �ضخ�ضًا،   130،000 حوايل 
اليمنية  الأزمة  بداية  من  املمتدة  الفرتة 
املن�ضرم  مايو  نهاية  غاية  اإىل  الأخرية 

   .)2015( 
الإغاثية  امل�ضاعدات  هذه  �ضملت  وقد 
واملاأوى،  واملاء  والغذاء  ال�ضحة  جمالت 
اإىل 8 حمافظات هي  توجيهها  ومّت  والنظافة 
وحجة  وح�ضرموت  وماأرب  وعدن  �ضنعاء 

مساعدات "اليمن.. نحن 
معكم" تصل 130,000 متضرر

عدن وماأرب وتعز؛ كما مت تقدمي 100 حقيبة 
الأدوية  من  كبرية  وكمية  اأولية،  اإ�ضعافات 

 وامل�ضتهلكات الطبية.  
توزيع 8 خزانات مبدينة  الإطار مت  نف�س  ويف 
عدن التي تعاين العط�س بفعل تفاقم الأزمة يف 
البداية بها، �ضعة اخلزان 1000 لرت، ووزعت 
قطر اخلريية كذلك مئات الفر�س والبطانيات 
على العائالت النازحة مبدينة عدن، ويف جمال 
النظافة مت متويل م�ضروع لتنظيف بلدية عدن 

 بالتعاون مع عمالها.  
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ملف 
العدد

ً٥

١٠

qcharity.org

٢٠١٥  / ٣٤٩

 

 

 



ً٥

١٠

qcharity.org

٢٠١٥  / ٣٤٩

 

 

 



10

تقرير

 بإشراف رئيس مجلس اإلدارة وحضور سفير قطر ببلجيكا

افتتاح أكبر مركز إسالمي 
بلكسمبورغ وتفقد أول مدرسة 

إسالمية بفرنسا
افتتح �ضعادة ال�ضيخ حمد بن نا�ضر بن جا�ضم 
اآل ثاين ، رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية 
اإ�ضالمي  اأول مركز  املا�ضي  نهاية �ضهر مايو 
قطر  اأقامته  والذي  لوك�ضمبورغ،  دولة  يف 
الوفد  ب�ضحبة  �ضعادته  قام   كما  اخلريية، 
املرافق له بزيارة تفقدية لعدد من امل�ضاريع 
 التي اأ�ضهمت قطر اخلريية يف تنفيذها باأوربا.

 مركز لوكسمبورغ 
 2،2 الإ�ضالمي  املركز  تكلفة  بلغت  وقد 
ب�ضكل  خدماته  من  لي�ضتفيد  اأورو،  مليون 
يقيمون  م�ضلم   3000 من   اأكرث  مبا�ضر، 
تعداد  هم  اآلف  و10  لوك�ضمبورغ،  مبدينة 
هذا  ويتكون  بالدولة   الإ�ضالمية  اجلالية 
ومركز  ومدر�ضة،  جامع،  من  املركز 

 دعوي، ومركز تربوي لل�ضباب. 
ويف كلمته بحفل افتتاح املركز، الذي ح�ضره 
�ضفري دولة قطر مبملكة بلجيكا ولوك�ضمبورغ 
�ضعادة ال�ضيخ علي بن جا�ضم بن ثاين اآل ثاين 
وعمدة مدينة لوك�ضمبورغ، ليدي بولفر، وكبري 

اأعرب  فيها،  الأديان  وممثلو  الدولة،  اأ�ضاقفة 
ال�ضيخ  �ضعادة  الدارة  جمل�س  رئي�س  �ضعادة 
حمد بن نا�ضر بن جا�ضم اآل ثاين، عن �ضعادته 
بافتتاح هذا ال�ضرح احل�ضاري العظيم، الذي 
يف  للم�ضلمني  خدمة  اخلريية،  قطر  تقدمه 
واخلري  لل�ضالم  منارة  وليكون  لوك�ضمبورغ، 

الشيخ حمد بن ناصر: قطر 
الخيرية تولي المشاريع 

الثقافية في الغرب 
اهتماما خاصا، حرصا منها 

على نشر ثقافة ديننا 
اإلسالمي عبر العالم، 

وإسهاما منها في الحفاظ 
على …هوية الجاليات 

المسلمة.

ياأمرنا  كما  الديانات،  اتباع  لكافة  والتعاي�س 
حتر�س  التي  الر�ضالة  وهي  احلنيف  ديننا 

 قطر على ن�ضرها يف العامل.  
 نموذج التعايش 

من جهته عرب عمدة مدينة لوك�ضمبورغ ليدي 
بولفر عن �ضعادته لفتتاح املركز ملا ميثله من 
واململكة  خا�ضة  املدينة  يخدم  ح�ضاري  تنوع 
منوذجا  ميثل  املركز  اأن  اإىل  واأ�ضار  عامة، 
واملجتمعي،  الديني  التعاي�س  يف  به  يحتذى 
و�ضكر قطر اخلريية والقائمني عليها ملا يبذلوه 

 من جهود خدمية وح�ضارية. 
واألقى رئي�س الأ�ضاقفة جون كلود هلري�س كلمة 
املركز  على  والقائمني  الداعمني  فيها  �ضكر 
الأديان  كل  خلدمة  ي�ضعى  اأنه  اإىل  م�ضريا 
املواطنني.  لكل  الدينية  احلقوق   وحماية 
رئي�س  �ضعادة  قام  الفتتاح،  حفل  وعقب 
بن  نا�ضر  بن  حمد  ال�ضيخ  الإدارة  جمل�س 
جا�ضم اآل ثاين، والوفد املرافق، وم�ضتقبلوهم 
من امل�ضوؤولني يف دولة لوك�ضمبورغ، بجولة يف 
مرت،   650 م�ضاحة  على  اأقيم  الذي  املركز، 
من   %  75 بن�ضبة  اخلريية  قطر  وا�ضهمت 

تكلفته. 
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جديد  مبنى  �ضراء  مت  فقد  املحجبات 
للمدر�ضة عام 2012، �ضاهمت  قطر اخلريية 

 فيه مببلغ مليون يورو .  
طالبا   600 الآن   املدر�ضة  طالب  عدد  ويبلغ 
ال�ضنوات  خالل  للزيادة  مر�ضح  وهو  وطالبة، 
مدر�ضة  افتتاح  بعد  خ�ضو�ضا  املقبلة، 

 اعدادية جديدة عام 2012.  
المركز اإلسالمي برانس 

كما قام الوفد بزيارة املركز ال�ضالمي الكبري 
اأكرب م�ضجد  ، والذي يعد ثاين  مبدينة ران�س 
يحوي  حيث  فرن�ضا؛  يف  اإ�ضالمي   ومركز 
م�ضلى للرجال والن�ضاء يت�ضع ل� 2500 م�ضلي، 
ف�ضول  من  يتاألف  اإ�ضالمي  ثقايف  ومركز 
 ، ا�ضالمية  ومكتبة  املطالعة،  وقاعة  درا�ضية، 
 وقاعة متعددة الأغرا�س تت�ضع ل� 500 �ضخ�س. 
زيارته  خالل  اخلريية  قطر  وفد  وا�ضتقبل 
روبيني  رونو  ال�ضيد  طرف  من  ران�س  ملركز 
الفرن�ضي  الربملان  ران�س، وع�ضو  بلدية  عمدة 
م�ضوؤول  األبريتبني  اغزافيي  ال�ضيد  ونائباه، 
وفاطمة  الديني  والتعاي�س  منية  الأ ال�ضوؤون 
املدينة،  و�ضيا�ضة  ال�ضكن  م�ضوؤولة  حل�ضني 
املركز،  رئي�س  الهواري  ر�ضيد  لل�ضيد  اإ�ضافة  
واأع�ضاء جمل�س الإدارة، وكذلك ال�ضيد قطبي 
املدير  و  املركز  م�ضروع  مدير  الكبري  عبد 
يف  الإ�ضالمية  املنظمات  لحتاد  التنفيذي 

فرن�ضا.    

 الجاليات المسلمة  
كما قام وفد من قطر اخلريية برئا�ضة �ضعادة 
ثاين  اآل  جا�ضم  بن  نا�ضر  بن  حمد  ال�ضيخ 
لعدد  تفقدية  بزيارة  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
يف  اخلريية  قطر  اأ�ضهمت  التي  امل�ضاريع  من 
تنفيذها بالقارة الأوربية والتي تت�ضمن م�ضاجد 
 ومراكز اإ�ضالمية ومدار�س للجاليات امل�ضلمة. 
وا�ضتمل برنامج الوفد على زيارة اأول مدر�ضة 
�ضاهمت  والتي  بفرن�ضا،  اإ�ضالمية  ثانوية 
اجلديد  مبناها  �ضراء  يف  اخلريية  قطر 
اأكرب  ثاين  وزيارة   ، يورو  مليون  بلغت  وبقيمة 
والذي  فرن�ضا  يف  اإ�ضالمي   ومركز  م�ضجد 
تنفيذه. يف  بالإ�ضهام  اخلريية  قطر   قامت 

ال�ضيخ حمد  ويف ت�ضريح �ضحفي قال �ضعادة 
جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  جا�ضم  بن  نا�ضر  بن 
تويل  اخلريية  قطر  اإن  اخلريية  قطر  اإدارة 
امل�ضاريع الثقافية يف الغرب كاملراكز واملدار�س 
الإ�ضالمية اهتماما خا�ضا، حر�ضا منها على 
عرب  احلنيف  الإ�ضالمي  ديننا  ثقافة  ن�ضر 

عمدة مدينة لوكسمبورغ: يمثل المركز تنوعا حضاريا 
يخدم المدينة خاصة والمملكة عامة ونعتبره نموذجا 

يحتذى به في التعايش الديني والمجتمعي

العامل، وتبليغ ر�ضالة الإ�ضالم اخلالدة للنا�س 
وغري  امل�ضلم  اجلميع،  خريها  ليعّم  كاّفة، 
امل�ضلم، وتو�ضيع دائرة احلوار بني احل�ضارات 
الغربية،  املجتمعات  على  الإيجابي  والنفتاح 
و�ضعيا منها خلدمة اجلاليات امل�ضلمة، وربط 
الإ�ضالمية،  بح�ضارتها  اجلديدة  الأجيال 
للحفاظ  لها  تربوية  حما�ضن  وتوفري 
الكفاءة،  من  عال  مب�ضتوى  هويتها  على 
تنفيذ  تت�ضمن  اخلريية  قطر  خطط  واأكد 
خالل  واملدار�س  املراكز  هذه  من  املزيد 
من  لعدد  الدعم  وتقدمي  القادمة،  الفرتة 

 امل�ضاريع القائمة منها.  
ن�ضاطه  الوفد  وا�ضتهل  ر�ضد  ابن  مدر�ضة 
والتي  ليل،  مبدينة  ر�ضد  ابن  ملدر�ضة  بزيارة 
فرن�ضا  ا�ضالمية يف  ثانوية  اأول مدر�ضة  تعترب 
حيث فتحت اأبوابها �ضنة 2003، ووقعت عقد 

 �ضراكة مع الدولة �ضنة 2008.  
اأبناء  طرف  من  املتزايد  للطلب  ونظرا 
البنات  طرف  من  خا�ضة  امل�ضلمة  اجلالية 

 مدرسة ابن رشد 
؛   2013 �ضنة  الأوىل  املرتبة  على  ح�ضلت  وقد  بفرن�ضا،  اإ�ضالمية  ثانوية  مدر�ضة  اأول  الفرن�ضية  ليل  مبدينة  ر�ضد  ابن  مدر�ضة  تعد 
يورو. مليون  مببلغ  اإن�ضائها  يف  اخلريية  قطر  �ضاهمت  وقد   ،100/100 مرات  لعدة  البكالوريا  �ضهادة  يف  النجاح  ن�ضبة  بلغت   حيث 
ويعد املركز الإ�ضالمي مبدينة ران�س ثاين اأكرب م�ضجد ومركز اإ�ضالمي  يف فرن�ضا، ويحتوي املركز على م�ضلى للرجال والن�ضاء تت�ضع ل� 2500 
 م�ضلي، ومركز ثقايف اإ�ضالمي يتاألف من ف�ضول درا�ضية، وقاعة املطالعة، ومكتبة اإ�ضالمية ، وقاعة متعددة الأغرا�س تت�ضع ل� 500 �ضخ�س

وفد من قطر اخلرييةيتفقد اأحد ف�ضول 
مدر�ضة ابن ر�ضد الإ�ضالمية بفرن�ضا



امل�ضاريع  من  جمموعة  اخلريية  قطر  نفذت 
جمموعة  �ضملت  مايل،  جمهورية  يف  املائية 
و"�ضيكا�ضو"  "�ضيغو"  مبناطق  الآبار  من 
�ضبه  من  �ضكانها  يعاين  والتي  و"كوليكورو" 

 انعدام املاء ال�ضالح لل�ضرب. 
وقد توزعت امل�ضاريع املائية على قرى "نانغو" 
و"بنا كوين" و"جغدال بنكومانا" حيث مت بناء 
القرى  هذه  يف  الأهايل  �ضتمكن  اآبار  ثالثة 
لل�ضرب  ال�ضاحلة  املياه  على  احل�ضول  من 

 ملجموعة الأهايل وال�ضكان. 
من  احلد  يف  امل�ضاريع  هذه  وت�ضاهم 
غري  باملاء  العالقة  ذات  الأمرا�س  انت�ضار 
اإىل  بالإ�ضافة  والأوبئة،  لل�ضرب،  ال�ضالح 
الآبار  هذه  ت�ضليم  �ضاحبت  توعية  حملة 
ال�ضحي،  الوعي  م�ضتوى  من  الرفع  بهدف 
على  تاأثري  من  لها  وما  املياه،  واأهمية 
املاء  وجود  ميثل  اأن  املتوقع  ومن  ال�ضحة، 

الآبار توفر املياه ال�شاحلة لل�شربوحتيي املناطق التي تنفذ فيها

توفير الماء الصالح للشرب 
لعدة مناطق بمالي

يف  مهمة  نقلة  باملنطقة  لل�ضرب  ال�ضالح 
 الو�ضعية ال�ضحية لل�ضكان.  

بح�ضور  لالأهايل  امل�ضاريع  ت�ضليم  مت  وقد 
جمع غفري �ضم ال�ضخ�ضيات املحلية والأهلية 
ورئي�ضة   اجلامع  واإمام  القرية  رئي�س  مثل 
التجمعات الن�ضوية واأعيان  احلي، وعدد كبري 

 من الأهايل امل�ضتفيدين. 
يكون  اأن  يف  اخلريية  قطر  من  و�ضعيا 
الجتماعية  ال�ضرائح  اأكرث  من  امل�ضتفيدون 
من  املقدمة  اخلدمات  اإىل  وفقرا  احتياجا 
الفقرية  املناطق  بع�س  اختارت  فقد  طرفها، 
من  تعاين  كانت  والتي  واملهم�ضة،  الأ�ضل  يف 
ليتم  لل�ضرب؛  ال�ضاحلة  للمياه  انعدام  �ضبه 
عمقها  يرتاوح  التي  الآبار  هذه  حفر  بها 
اأمتار   3 وتوفر  مرتا،  و65  مرتا   60 بني  ما 
طريق  عن  ال�ضاعة،  يف  املاء  من  مكعبة 
من  جمموعة  منها  وت�ضتفيد  يدوية  م�ضخة 

اإليها،  احلاجة  اأم�س  يف  كانت  العائالت 
لل�ضرب  ال�ضالح  املاء  قلة  نتيجة  كانت  حيث 

 معر�ضة لالأمرا�س دائما. 
فرحتهم  عن  كلهم  احلا�ضرون  عرب  وقد 
باإقامة مثل هذا امل�ضاريع احليوية والهامة يف 
الرائد  الدور  وثمنوا  ااحل�ضا�ضة،  الفرتة  هذه 
الذي تقوم به قطر اخلريية يف التخفيف عن 
باأهمية  كذلك  واأ�ضادوا  املواطنني،  معاناة 
اخلريية،  قطر  فيها  تتدخل  التي  القطاعات 
هي  املياه  تعترب  حيث  املائية؛  وخ�ضو�ضا 
حياة،  ل  وبدونها  وع�ضبها،  احلياة  اأ�ضا�س 
كما اأن وجودها ملوثة اأو غري �ضاحلة لل�ضرب، 
على  وخطرية  �ضلبية  انعكا�ضات  الآخر  هو  له 
حياة النا�س، ال�ضيء الذي يجعل هذه امل�ضاريع 
هامة  اخلريية  قطر  قبل  من  املقدمة  املائية 
ال�ضحي  الواقع  تغيري  �ضاأنها  ومن  و�ضرورية، 

 للكثري من ال�ضكان بتلك املنطقة. 

12
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 وغريها من املجالت.  
احلوار  خالل  من  العملي  التطبيق  مت  كما 
ملنت�ضبات  املبا�ضرة  الأ�ضئلة  وتوجيه 
ملنت�ضبة  �ضخ�ضية  منط  لتحديد  الدورة 
التمثيلية  ال�ضخ�ضيات  اأمناط  بح�ضب 
امليزات  هذه  مثل  توظيف  كيفية  وبينت 
املوظفة  لتقود  العمل  جمال  يف  وا�ضتغاللها 

 اىل التميز والأداء املتقن. 
 "إدارة الضغوط" 

كما نظم مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع 
فرع اخلور � ن�ضاء ور�ضة عمل حول ال�ضغوط 
يف  الأفراد  لها  يتعر�س  التي  اليومية 
حياتهم، حتت عنوان "فن اإدارة ال�ضغوط" 

 وا�ضتفادت منها 40 �ضيدة. 
وقد قدمت الور�ضة ال�ضيدة الدكتورة اأماين 
النف�ضي  العالج  ا�ضت�ضارية  طاهر  يحيى 
ال�ضت�ضارات  مبركز  الزوجية  والعالقات 
العائلية، وقد ناق�ضت جمموعة من ال�ضغوط 
حياتهم  يف  الأفراد  لها  يتعر�س  التي 

 اليومية، وكيفية مواجهتها. 
الدكتورة  طرحت  الور�ضة  ختام  ويف 
ال�ضغوط  من  للتخل�س  احللول  من  عددا 
ومن  ونف�ضيًا،  ج�ضديًا  ال�ضلبية  وتاأثرياتها 
والتحاور،  الوقت،  تنظيم  احللول:  تلك 
ال�ضحي،  والنوم  الريا�ضة،  وممار�ضة 
و�ضرورة  اجليدة،  وال�ضداقة  والبت�ضامة، 
اإيجابية؛  اأفكار  اإىل  ال�ضلبية  الأفكار  حتويل 
وقد ختمت الور�ضة مبقولة اأن تبت�ضم دائمًا 
يعني  بل  م�ضاكل  حتمل  ل  اأنك  يعني  ل 

 اأنك قررت اأن تتخطاها. 

نفذت قطر اخلريية يف �ضهري اإبريل ومايو 
الأخريين ومن خالل مراكز تنمية املجتمع 
يف  التدريبية  والدورات  الور�س  من  عددا 
الع�ضرات  منه  وا�ضتفاد  خمتلفة،  جمالت 

 من الن�ضاء والفتيات.  
والور�ضات  التدريبية  الدورات  هذه  وتاأتي 
للتنمية  التنفيذية  الإدارة  �ضعي  اإطار  يف 
املحلية بقطر اخلريية اإىل تنمية الكفاءات 
املحلي،  املجتمع  يف  الب�ضرية  القدرات  و 
وخ�ضو�ضا الفتيات، وذلك من اأجل الرفع من 
واقعهن لينه�ضن بدورهن يف تنمية املجتمع؛ 
من خالل معارف ع�ضرية ومفيدة وموؤثرة 

 على واقع املجتمع.  
 "1000 دقيقة تدريبية" 

بعنوان  تدريبية  دورة  الدورات  هذه  ومن 
خم�ضة  ا�ضتمرت  تدريبية"  دقيقة   1000"
من  فتاة   20 منها  وا�ضتفادت  اأيام، 
�ضنة،   18 فوق  وال�ضباب  اليافعني  فئتي 
الدوحة.  – كونكورد  فندق  يف   وذلك 
تنظم  التي  الدورة  هذه  على  واأ�ضرف 
لتنمية  اخلريية  قطر  مركز  مع  بالتعاون 
املدرب  ن�ضاء،   – الريان  فرع  املجتمع 
�ضهادات  عدة  على  احلا�ضل  العنزي  خالد 
املهنية. واجلودة  الإدارة  جمالت   يف 

بتعريف  الأول  يومها  يف  الدورة  بداأت  وقد 
املتدربني على اآليات التدريب، واملنهج املتبع 
اأيام، حيث مت  البالغة خم�ضة  خالل الفرتة 
هذه  مثلت  وقد  جمموعات،  اإىل  توزيعهم 
اخلطوة املحور التدريبي الأول، وكان حتت 
عنوان "فرق العمل واأمناط القادة" من اأجل 
اأن ت�ضكل املجموعات حافزا رئي�ضًا للمناف�ضة 

مراكز تنمية المجتمع تنظم 
عدة ورش ودورات تدريبية

زميله  الفرد  فيه  ي�ضاعد  جماعي  اإطار  يف 
�ضراع  حدة  عن  بعيدا  جمموعته  واأع�ضاء 
طوال  الفرق  هذه  ا�ضتمرت  وقد  الأفراد، 

 اأيام التدريب اخلم�ضة. 
ب�ضكل  وطريقته  التدريب  فكرة  جاءت  وقد 
خمتلف وغري تقليدي، حيث يتم من خالل 
م�ضاريع  اإنتاج  التدريبي  الربنامج  هذا 
كمخرجات  الربنامج؛  نهاية  يف  حقيقية 
يهتم  الذي  الفعلي  للتطبيق  قابلة 

 يف جمال تنمية املجتمع.  
 "تحليل الشخصيات" 

ويف اإطار اأن�ضطة مراكز تنمية املجتمع اأقام 
مركز قطر لتنمية املجتمع فرع الريان � ن�ضاء  
ال�ضخ�ضيات،  حتليل  بعنوان  تدريبة،  دورة 
الوظيفي  التاأهيل  خطة  �ضمن  وذلك 
لتنمية  اخلريية  قطر  مركز  ملنت�ضبات 

 املجتمع فرع الريان ن�ضاء. 
رول  املدربة  قدمتها  التي  الدورة  وهدفت 
فهم  على  املنت�ضبات  تدريب  اىل   ، النخال 
فهم  على  مل�ضاعدتهم  وذلك  ال�ضخ�ضيات 
الآخرين لتقليل اخلالفات يف جمال العمل 
احلياتية  املجالت  باقي  ويف  حتديدا، 
نقاط  معرفة  على  املنت�ضبات  وم�ضاعدة 
القوة  نقاط  ومعرفة  ومعاجلتها  ال�ضعف 
الأهداف.  حتديد  على  القدرة   ،ورفع 
لنموذج  وافيا  �ضرحا  املدربة  وقدمت 
Disc من حيث نوعية الأ�ضخا�س  الختبار 
منها  منط  كل  وميزات  يحددها  التي 
التي تتنا�ضب  اأمثلة على الوظائف  و�ضربت 
الختبار  هذا  على  بناء  �ضخ�ضية  كل  مع 
تنفيذية  اأو  عليا  اإدارات  كانت  �ضواء 
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"قطر  وفريق  اخلريية  قطر  جمعية  اأعلنت 
للدرجات  قطر  و"مركز  �ضاند�ضتورمرز" 
بقطاع  نوعي  تعليمي  م�ضروع  عن  الهوائية" 
ماليني   5 من  اأكرث  اإىل  ت�ضل  بقيمة  غزة 
مبادرة  اإطار  يف  وذلك  قطري،  ريال 
اأطلقت  التي  التعليم"  اأجل  من  "دراجون 

 يف وقت �ضابق هذا العام.  
من  "دراجون  مبادرة  اتفاقية  ومبوجب 
مع  اخلريية  قطر  بني  املوقعة  التعليم"  اأجل 
قطر  ومركز  �ضاند�ضتورمرز"  "قطر  فريق 
الفريقان  ف�ضيتطوع  الهوائية  للدرجات 
 GBI حتدي  يف  م�ضاركتهما  خالل  من 
الريا�ضي العاملي حل�ضد الدعم لهذا امل�ضروع 

 التعليمي يف غزة.  

املوؤمتر ال�ضحفي الذي �ضبق حتدي  GBI  باإيطاليا

ودراجون من قطر  الخيرية"  "قطر 
تعليمي  لمشروع  الدعم  يحشدان 

نوعي في غزة
الريا�ضي   GBI حتدي  فعاليات  وتنطلق 
يونيو   7 يوم  الهوائية  للدراجات  العاملي 
ليتم  الإيطالية؛  فيني�ضا  مدينة  من  احلايل 
الأملانية. كارت"  "�ضتوت  مبدينة   اختتامها 

 رسالة نبيلة 
"قطر  و  قطر  دراجي  فريقا  وي�ضارك 
هذا  يف  الهوائية  للدراجات  �ضاند�ضتورمرز" 
ال�ضباق الذي ي�ضتمر �ضبعة اأيام يقطع امل�ضاركون 
اإىل  ي�ضل  ارتفاع  على  كيلومرت   800 خالله 

 7000 مرت على جبال الألب.  
غالبيتهم  دراجا   35 الفريقان  وي�ضم 
على  التظاهرة  وجتري  القطريني،  من 
التوايل  على  هي  اأوروبية  دول  اأربع  اأرا�ضي 
ومتر  واأملانيا،  و�ضوي�ضرا  والنم�ضا  اإيطاليا 

  GBI  مبادرة 
الدراجات  لقيادة  العاملية  املبادرة  تقوم 
مئات  فيها  يتطوع  والتي   GBI الهوائية 
حول  دولة   20 من  اأكرث  من  الدراجني 
م�ضاريع  يخدمون  متطوعني  على  العامل، 
خالل  ومن  اختيارهم،  من  خريية 
قيمة  حتويل  يتم  لهم،  ال�ضركات  رعاية 
بينما  خريية،  م�ضاريع  اإىل  الرعاية 
يتكفل املتطوعون مب�ضاريفهم وجهدهم؛ 
م�ضاهمة منهم يف خدمة العمل الإن�ضاين.

خاللها  مير  مراحل  بثماين  التظاهرة 
 امل�ضاركون ب�ضبع مدن اأوروبية.  

اليافعي،  الزهر  النا�ضر  عبد  ال�ضيد  وقال 



رابط املكتب:
h t t p : / / w w w. u n o c h a . o r g

املدير التنفيذي للتنمية املحلية يف قطر اخلريية، اإن 
هذه التظاهرة جديرة بالإ�ضادة، حيث ينفق امل�ضاركون 
اجلهد واملال من اأجل دعم العمل اخلريي والإن�ضاين، 
لكل  يدها  متد  فتئت  ما  اخلريية  قطر  اأن  م�ضيفا 
بالتعاون  الفخر  عن  معربا  له،  وحمب  للخري  فاعل 
�ضاند�ضتورمرز"  "قطر  و  قطر  دراجي  من  كل  مع 

 لدعم امل�ضاريع اخلريية والإن�ضانية.  
 شراكة مثمرة 

)قطر  فريق  من  حممود  معروف  ال�ضيد  وقال 
�ضاند�ضتورمرز( اإن اختيار م�ضروع بناء مدر�ضة ثانوية 
التعليم  باأهمية  منهم  اإميانًا  ياأتي  غزة  يف  للبنات 
فيها  يواجه  التي  املناطق  يف  خ�ضو�ضًا  واأ�ضا�ضيته 
ح�ضولهم  اإمكانية  تعوق  و�ضعوبات  حتديات  الأطفال 

 على التعليم ال�ضروري للنهو�س مبجتمعاتهم.  
مدير  الكواري  العزيز  عبد  الدكتور  اأ�ضاد  بدروه 
العمل  بخدمة  الهوائية،  للدراجات  قطر  مركز 
مهمة  قيمة  املحتاج  م�ضاعدة  اإن  وقال  الإن�ضاين، 
من  عدد  اإىل  م�ضريًا  وتبنيها،  دعمها  على  نحر�س 

 املبادرات التي �ضارك فيها الدراجون.  
وعربت ال�ضركات الداعمة لدراجي قطر عن �ضعادتها 
بهذه ال�ضراكة والتعاون من اأجل التعليم، منوهني بهذه 
التي  الإن�ضانية  وجهودهم  قطر  لدراجي  املبادرات 
م�ضتوى  على  والإن�ضاين  اخلريي  قطر  ح�ضور  تعزز 

العامل.  

 الرعاة والداعمون 
ال�ضركاء؛  من  جمموعة  العمل  هذا  على  ويقوم 
فبالإ�ضافة اإىل املنظمني قطر اخلريية ودراجي قطر 
و"قطر �ضاند�ضتور مرز" هناك الرعاة والذين هم: 
ت�ضويق، وقطر للغاز واللجنة العليا للم�ضاريع والرث، 
ومركز  واأمواج،  القطرية،  واخلطوط  وفودافون، 
قطر للمال، والروي�س، وموؤ�ض�ضة اأ�ضباير زون، كما اأن 
 هناك اأي�ضا الداعمني وهما: �ضورا مارين، و�ضامن.    

 مشروع ثانوية الشيماء: 
 5،380،000 �ضيكلف  الذي  ال�ضيماء  ثانوية  م�ضروع 
الثانوي  التعليم  خدمة  توفري  من  �ضيمكن  ريال، 
البدوية  والقرية  لهيا  بيت  منطقة  يف  للطالبات 
�ضمال قطاع غزة، حيث �ضت�ضتفيد منه 1920 طالبة 
التعليمية، وخلق  البيئة  �ضنويا، كما �ضيح�ضن جودة 
بيئة تربوية وتعليمية منا�ضبة للطالبات امل�ضتفيدات، 
املرافق  اإىل  بالإ�ضافة  العلمية؛  املختربات  وتوفري 
العملية  لنجاح  الالزمة  الأ�ضا�ضية  وامل�ضتلزمات 

التعليمية.

مكتب تنسيق 
الشؤون االنسانية

ت�ضكل مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية )OCHA( يف دي�ضمرب 
اإىل  يهدف  والذي  املتحدة  لالأمم  العامة  قرار من اجلمعية  1991 مبوجب 
تعزيز ا�ضتجابة الأمم املتحدة حلالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية 

  .)DHA( من خالل اإن�ضاء اإدارة ال�ضوؤون الإن�ضانية 
ي��ع��ت��رب م��ك��ت��ب ت��ن�����ض��ي��ق ال�������ض���وؤون الإن�����ض��ان��ي��ة ه���ي اجل���ه���ة امل�����ض��وؤول��ة 
ع���ن اجل���م���ع ب���ني اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة الإن�����ض��ان��ي��ة ل�����ض��م��ان ا���ض��ت��ج��اب��ة 
م��ت�����ض��ق��ة حل������الت ال������ط������وارئ. وال����ه����دف م����ن ذل�������ك ه����و م�����ض��اع��دة 

 النا�س عندما يكونون يف اأم�س احلاجة لالإغاثة اأو احلماية. 
خالل  من  الإن�ضانية  ال�ضتجابة  فعالية  لتح�ضني   OCHA( مكتب  ي�ضعى 
وذل��ك  وال�����ض��راك��ة،  وامل�ضاءلة  التنبوؤ  على  ال��ق��درة  م��ن  اأك��رب  ق��در  �ضمان 
الإن�ضانية  املنظمات  جميع  ميكن  ال��ذي  للتن�ضيق،  وجيد  فعال  اإط���ار  يف 
ب��ه. ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن  مت��وي��ل  وب������اأدوات  منهجية؛  ب�����ض��ورة  ت�ضهم  اأن   م��ن 
يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن�����ض��ي��ق  يف  رئ��ي�����ض��ي��ا  دورا   )OCHA( م��ك��ت��ب  ي��ل��ع��ب 
ح����الت الأزم��������ات، وه����ذا ي���ض��م��ل ت��ق��ي��ي��م الأو�����ض����اع والح��ت��ي��اج��ات؛ 
م�ضرتكة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  وو����ض���ع  امل�����ض��رتك��ة؛  والأول�����وي�����ات  امل���واف���ق���ة 
مل��ع��اجل��ة ق�����ض��اي��ا م��ث��ل ال��و���ض��ول ل��ل��ت��ف��او���س، وح�����ض��د ال��ت��م��وي��ل وامل����وارد 

 الأخرى؛ و تو�ضيح الر�ضائل العامة املت�ضقة؛ ور�ضد التقدم املحرز. 
تعزيز  ذل��ك  يف  مبا  الفعال،  التن�ضيق  و�ضمان  دع��م  يف  فعال  دور  للمكتب 

 النهج العنقودي، اإدارة البيانات واملعلومات، واإعداد التقارير. 
و  الإن�ضانية،  العمليات  يف  الفاعلة  اجلهات  بني  الفعال  التفاعل  ي�ضجع  كما 
يف  الإغاثة  خمزونات  وخرائط  البيئية،  الطوارئ  اإدارة  يف  الثغرات  ي�ضد 

 حالت الطوارئ العاملية بالنيابة عن املجتمع الإن�ضاين كله. 
وال��وك��الت  الإقليمية  وال��ه��ي��ئ��ات  الوطنية  احل��ك��وم��ات  م��ع  املكتب  يعمل 
الأخ������رى ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ واخ���ت���ب���ار ال���ت���داب���ري ال��ت��ي ت�����ض��اع��د ع��ل��ى اإن��ق��اذ 
التخطيط  م��ث��ل  اأدوات  ي���وف���ر  ك��م��ا  ال����ط����وارئ.  ح�����الت  يف  الأرواح 
 ل���ل���ط���وارئ، ور����ض���م خ���رائ���ط امل���خ���اط���ر وت���ق���اري���ر الإن��������ذار امل��ب��ك��ر.

الإقليمية  مكاتبه  خ��الل  م��ن  الإن�����ض��ان��ي��ة  ال�����ض��وؤون  تن�ضيق  مكتب  ي��دع��م 
املجتمع  التي متكن  وال�ضبكات  القدرات  زيادة  اآليات  العديد من  والقطرية 

 الإن�ضاين الأو�ضع على ال�ضتجابة ال�ضريعة للكوارث والنزاعات. 

منظمات 
وهيئات 
إنسانية

 (OCHA) 
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 الدكتور الشيخ فيصل خالد العريب لـ »غراس«:

يتميز المجتمع المسلم 
بقدراته العقلية على تالفي 

االنحالل األخالقي



الآخر،  اجلانب  اإىل  بعينيك  تنظر  اأن  عليك 
والكت�ضاف،  للتجربة  فر�ضة  لتمنحهم 
�ضخ�ضياتهم  ويبنون  يحاولون  اإنهم 
عن  طفل  كل  ليتميز  والفريدة،  املتنوعة 

 الآخر بنموذج �ضلوكي خا�س. 
ميكنك تقدمي دعم معريف عام، غري اأن الدقة 
م�ضهدًا  يكون  اأن  اإل  ينبغي  ل  والتف�ضيل، 
ب�ضريًا تخلقه اأنت اأمامهم يف �ضمت وعفوية 
ومرونة وتكرار .. و�ضيحذون حذوك.. كل وفق 

منوذجه ال�ضخ�ضي .. فاأنت قدوتهم الأوىل.
كشف األسرار

اأ�ضكالها  بكل  الإعالم  و�ضائل  اخرتاق  يف ظل 
نحول  كيف  وخ�ضو�ضياتهم؛  النا�س  حلياة 

الثورة الإعالمية لظاهرة اإيجابية؟ 
نحن  به  نقوم  ما  بقدر   ، �ضيئًا  تخرق  ل  اإنها 
جلهل  اأو  باختيارنا،  لأ�ضرارنا  ك�ضف  من 
احلديثة  فالتقنية   ، ال�ضتخدام  بطبيعة 
املعا�ضرة،  احلياة  من  يتجزاأ  ل  جزء 
حلوا�ضنا،  احلي  الرتكيب  من  جزء  اإنها 
متطلبات  يف  عنها  التخلي  ميكننا  ول 

 الع�ضر وطبيعة بنائه وتكوينه. 
والأخالق  للقيم  وفقًا  ال�ضلوك  حت�ضني  اإن 
ا�ضتخدام  يف  وفاعلية  اأمنًا  اأكرث  �ضيجعلنا 
تقنيات الإعالم اجلديد ، مل يعد الإعالم قناة 
ميكن  اإذ  و�ضنما،  اإذاعة  و  و�ضحيفة  ف�ضائية 

أزمة أخالقية
اأزمة  من  اليوم  الإ�ضالمية  الأمة  تعاين  هل 
الأجنع  والطرق  الو�ضائل  هي  وما  اأخالقية؟ 

 لتح�ضني اأخالق الأبناء؟ 
عن  البعد  م�ضدرها  املعاناة  هذه  و   .. نعم 
كفرد  ت�ضلم  اأن  يكفي  ل  اإذا  الت�ضريع،  روح 
اأن  عليك  واإمنا  امل�ضلمني،  جمتمع  �ضمن 
لتحقيق  املوؤمنني،  جمتمع  �ضمن  ذاتيًا  توؤمن 
م�ضدر  الروحي  الإميان  اخلا�س،  دافعك 
الوعي  عدم  يف  امل�ضكلة  وتكمن  ال�ضلوك، 
حيث  العام،  ال�ضلوكي  باخللل  اجلمعي 

 ين�ضجم املجتمع مع م�ضاكله.  
وت�ضرفات،  �ضلوك  اأمة  نحن   .. فقط  للعلم 
املجتمع  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  فالأخالق 
الإ�ضالمي الذي قال فيه ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم )اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق( 
�ضكان  �ضلوك  حت�ضني  م�ضوؤولية  نحمل  اإننا   ..
.! م�ضلم  فرد  كل  مهمة  وهذه   ..  الأر�س 

اأف�ضل طرق حت�ضني ال�ضلوك لأبنائك ، هو اأن 
بالبندق،  باحت�ضاء كوب قهوة فرن�ضية  تكتفي 
فالأطفال  والتوجيه،  ال�ضراخ  عنك  وتدع 
ما  �ضرياقبون  واإمنا  تقول،  ملا  ين�ضتون  ل 
بالفعل  قم  الأمور،  تعقد  ول  تبالغ  فال  تفعل، 
اإياك  و  حذوك،  و�ضيحذون  دائمًا  املنا�ضب 
حينها  كثريًا،  �ضيخطئون  باأنهم  تن�ضى  اأن 

اأن يبث للماليني حول العامل، كافة ما  لطفل 
يجري يف املنزل بال�ضوت و ال�ضورة اآنيًا وعلى 
اخل�ضو�ضية  اأمر  يجعل  ما  مبا�ضرة،  الهواء 
 ال�ضخ�ضية و الأ�ضرية واملجتمعية على املحك.

القيم  هي  هنا،  اإليه  بحاجة  نحن  ما  كل 
كما  والواجبات  احلقوق  ومعرفة  الأ�ضيلة 
ميكننا  عندها  �ضبحانه،  اخلالق  بها  اأمر 
انعكا�ضًا  الإعالم  �ضور  كافة  من  جنعل  اأن 
بالفعل،  عليه  نحن  ملا  وم�ضرفًا  حقيقيًا 
 كنموذج اأممي اأخالقي واإنتاجي بكافة �ضوره.
يف  الأعاجيب،  ي�ضنع  اأن  لالإعالم  ميكن 
كافة،  مكوناته  وتطوير  املجتمع  تنمية  اإطار 
الإثارة  م�ضار  من  املحرتف  الإعالم  فتحويل 
متعة  اأداة  اإىل  امل�ضتن�ضخ،  اأو  امل�ضف  والرتفيه 
التاأهيل  امتلك  ملن  للغاية  �ضهل  اأمر  وفائدة، 
قيادة  اإىل  بحاجة  فالأمر   ، املالئمة  واخلربة 
يحتاج  كهذا  ومو�ضوع  موِجهة،  اإعالمية 
هذا  غري  يف  خا�س  معريف  مهني  ب�ضط  اإىل 
الغالف  يف  بالهواء  اأ�ضبه  فالإعالم  املو�ضوع، 
موجود  وهو  يتوقف  ل  �ضيء  اإنه  اجلوي، 

 حتى و�ضط كهف مظلم !؟ 
نسيج القيم

احلياة  ظروف  تكاد  ظاهرة  الختالط 
الع�ضرية تفر�ضه على النا�س؛ يف املدر�ضة ويف 
املكتب ويف املطار؛ يف كل مكان؛ ما هي الطريقة 

 املثلى لتجنب م�ضاوئه؟  
الوقاية،   عرب  املزالق  تاليف  ال�ضهل  من 
غريزية  عالقة  اجلن�ضني،  بني  ما  فالعالقة 
النف�ضي،  والرتكيب  اجل�ضدي،  البناء  بحكم 
ل  قد  اأمور  النوايا  و�ضوء  الهوى  غلبة  اأن  اإل 
ما  والتجربة،  واخلربة  املعرفة  قليل  يدركها 
ينتج عنه العديد من املخاطر، وهذا قد يف�ضد 
املجتمع، كما هو احلال فعليًا لدى املجتمعات 

 املنحلة.   
يتميز املجتمع امل�ضلم بقدرته الفعلية على تاليف 

 النحالل الأخالقي وفقًا ملا يلي: 
بني  ما  للعالقة  وا�ضح  ت�ضريع  وجود   -

 اجلن�ضني يف كافة �ضوره. 
يدفع  العربية  جمتمعاتنا  يف  القيم  ن�ضيج   -
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العريب مقاربات  الدكتور في�ضل خالد  واملدرب  الداعية  يحمل 
واأزماتها؛  الأمة  اإ�ضكاليات  من  الكثري  حللول  وواقعية  علمية 
وبالأخ�س تلك الأزمات املتعلقة بالأخالق؛ حيث يراها من زاوية 

حتليلية حديثة، ويطرح لها الكثري من احللول.
 "غرا�س" التقت الداعية واملدرب العريب على هام�س الدورة 
والتي  وردة"  "حماية  العاملية  وردة  حملة  اإطار  يف  التدريبية 
حيث  املجتمع؛  لتنمية  اخلريية  قطر  مراكز  فيها  ا�ضت�ضافته 
قدم دورة مكثفة تهدف اإىل بناء كوادر احلماية املتخ�ض�ضة يف 
الوقاية من التحر�س والبتزاز اجلن�ضي، وبعد لقائنا معه كان لنا 

معه احلوار التايل:

نحمل كمسلمين مسؤولية  تحسين سلوك سكان األرض



 ت�ضنف ر�ضالة اإغراء اأو اإغواء. 
لتحر�س  التعر�س  عند  واحلزم  احل�ضم    -

 اأيًا كانت درجته ونوعه. 
وال�ضك. الريبة  مواطن  عن  البتعاد   - 

 - التكاتف �ضد املخطئ. 
املدر�ضة  عن  بالبنات  البتعاد  اأن  ترون  هل 
تلك  كل  من  وحرمانهن  والعمل،  واجلامعة 
 الأمور خمافة املعاك�ضة هي احلل؟   

ِة َفَت�ْضَقى   َنّ ُكَما ِمَن اجْلَ قال تعاىل" َفاَل ُيْخِرَجَنّ
َوَل  ُبُيوِتُكَنّ  يِف  َوَقْرَن   " وجل  عز  قال  و    "
الأوىل  ففي  اْلأُوىَل"  ِة  اِهِلَيّ اجْلَ َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ
لكده  حواء  دون  اآدم  بال�ضقاء  اهلل  اخت�س 
الرئي�س  الدور  وهو  الزرق،  طلب  يف  و�ضعيه 

للرجل دون املراأة، والثانية اأكد �ضبحانه على 
يف  بالقرار  للمراأة  والكرامة  ال�ضيانة  منوذج 
�ضريح  وتوجيه  بالغة  حكمة  هذا  ويف  البيت، 
.. اإل اأن الإ�ضالم مع ذلك مل مينع املراأة من 
التعلم وممار�ضة احلياة العامة، و�ضبط ذلك 
بع�ضها  ذكرنا  حمددة،  و�ضرائع  بتعليمات 

 يف اإجابة ال�ضوؤال ال�ضابق. 
والتحر�س  املعاك�ضة  من  املراأة  وحلماية 
�ضوابط  و�ضع  والعتداء،  والبتزاز 
وكرامة  �ضرف  حلماية  احرتازية،  واإجراءات 
تكون  ل  كي  جانبها،  من  وعزز  املراأة، 
حينه  الوقت  يف  حث  ولكنه  لذلك،  عر�ضة 
بها،  الالئق  عملها  وممار�ضة  التعلم  على 
مفهوم  ذات  تقديرية  م�ضاحة  للعرف  وترك 
لل�ضريعة  العام  لالإطار  وفقًا  جمتمعي، 
والقيم الأخالقية، وهي م�ضاحة وا�ضعة حتقق 

 امل�ضلحة ول تف�ضي اإىل الزلل. 
طريقها   - الرجل  كما   - املراأة  جتد  بالعلم 
يف احلياة، وبالعلم تعف نف�ضها عند احلاجة 
من  لالأراذل  ال�ضت�ضالم  عن  وال�ضرورة 

للذم. يعر�س  اأو  يخزي  ما  عن  بالبعد 
املجتمع.  حرمات  على  بالغرية   ويدفع 

-  حجاب املراأة يف ذاته، هو اأحد اأبرز مقومات 
التعري  خالف  على  املجتمعي،  ال�ضتقرار 

الباعث اإىل الرذيلة يف جمتمعات اأخرى. 
- احلياء عامل مهم يف اإطار الختالط، وهو 
للرذيلة  حمفزة  مظاهر  اأي  من  للحد  كاٍف 

 اأو البتذال.  
 -

اأي  من  احلد  يف  ركن  الأ�ضري،  التما�ضك 
اأن  حني  يف  الفردي،  ال�ضلوك  يف  �ضذوذ 
التفكك يعر�س الفرد خلو�س مغامرات فردية 
الرادع  الأ�ضرة  اأفراد  لتاأثري  اعتبار  اأي  دون 

 ح�ضيًا ومعنويًا.  
يف  الفرد  يتلقاها  التي  املعرفة  منوذج    -
جمتمعنا يعزز من حماية الفرد �ضمن البيئة 

 املختلطة.   
ملوؤثرات  �ضحية  الوقوع  الفرد  يتقي  ولكي 
فاإنني  بجانبه،  الآخر  اجلن�س  ح�ضور 
التالية: الوقائية  باخلطوات   اأو�ضي 
- تخفيف الت�ضال الب�ضري غري ال�ضروري. 

-  اإبقاء م�ضافة اأمان اجتماعي، وهي م�ضافة 
بني  ما  ومرتين  الغرباء،  بني  ما  اأمتار   3

 املعارف.   
-  املحافظة على منط لغوي حمافظ، غري م�ضتفز 

 للعواطف اأو الغرائز.  
تن�ضجم  معتدلة  �ضوت  نربة  ا�ضتخدام   -

 والحرتام املتبادل.  
التي  اجل�ضدية  الإمياءات  عن  البعد   -

النا�س، لقاء لقمة العي�س، كما اأن حريتها 
يتكفل  ال�ضخ�ضية،  وا�ضتقالليتها  املالية 
الإ�ضالم بحمايتها ورعايتها، دومنا و�ضاية 
من اأحد مع متام عقلها وا�ضتكمال �ضروط 

 التكليف.   
للعفة،  �ضببًا  لي�س  التعليم  من  واحلرمان 
كما اأنه موجب للوقوع يف كل مف�ضدة دنيوية 
غياب  العقل  متام  من  ولي�س  واأخروية، 

 املعرفة.    
ت�ضاهم  عملية  مقاربات  متلكون  هل 
والبتزاز  املعاك�ضة  اإ�ضكالية  جتاوز  يف 

 � اجلن�ضي؟ 
هذا نقدمه طيلة �ضنوات م�ضت عرب حملتنا 
العاملية،  وردة  #حماية  حملة  ال�ضنوية، 
التي ت�ضرفت بتاأ�ضي�ضها والإ�ضراف عليها، 
مع نخبة من املتطوعني واملتطوعات، حيث 
بلغ عدد املتطوعني ما يزيد عن 300 ع�ضو 
يف اأكرث من دولة عربية وغري عربية، حيث 
واحلماية  للوقاية  التطبيقية  املعرفة  نوفر 
العام  هذا  ويف  اجلن�ضي،  البتزاز  من 
قدمنا ولأول مرة بالتعاون مع جمعية قطر 
متخ�ض�ضًا  تدريبيًا  برناجمًا  اخلريية، 
البتزاز  ملكافحي  تاأ�ضي�ضي  لتاأهيل 
اجلن�ضي من الخت�ضا�ضيني الجتماعيني 
وال�ضت�ضاريني  والرتبويني  واملر�ضدين 
اإبريل  �ضهر  يف  وخرجنا  اجلن�ضني،  من 
التاأهيل  برنامج  يف  متدربًا   33 املن�ضرم 

 الأول، عرب دورتني منف�ضلتني. 
املحا�ضرات  من  عددًا  ت�ضمل  واحلملة 
والربامج التوعوية واملطبوعات والبطاقات 
وامل�ضموعة  املرئية  واملنتجات  الإلكرتونية 
تطبيقية  علمية  مادة  ووفرنا  واملقروءة، 
بعنوان  الأوىل  والعالج  واحلماية  للوقاية 
اإ�ضدار  عن  عبارة  وهي  "ال�ضكولتة" 
تتوفر  اإلكرتوين،  وكتاب  جماين،  �ضمعي 
الإذن  ومت  الإنرتنيت،  �ضبكة  على  جمانًا 
ن�ضخة  بطباعة  اخلريية  قطر  جلمعية 
ورقية للتوزيع املجاين على اأفراد املجتمع، 
وطني  معريف  مل�ضروع  التح�ضري  ويجري 
لتوفري احلماية والعالج ل�ضحايا البتزاز 
لإقرار  ويرتك هذا  عالية،  وكفاءة  ب�ضرية 
خطته ال�ضرتاتيجية يف حينه باإذنه تعاىل 

، بعد توفر الداعمني.  

حوار
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اإليـمــــــان الروحــــي 
 مصــدر الســــلوك

الدكتور الشيخ فيصل خالد العريب في سطور 
معروف؛  وداعية  ومدرب  العريب اأكادميي  خالد  في�ضل  ال�ضيخ  الدكتور 
ح�ضل على اأعلى ال�ضهادات، ع�ضو العديد من املوؤ�ض�ضات اإقليمية ودولية، 
و�ضاعر ف�ضيح واأديب وكاتب �ضحفي ومذيع؛ وم�ضت�ضار يف عدد من اجلهات، 
رجل اأعمال معلوماتي يف اإطار اقت�ضاد املعرفة، مهتم ومتخ�ض�س يف نظم 

العقل والت�ضال الب�ضري؛ امل�ضرف العام على حملة حماية وردة العاملية،

اسمي ميمونة من النيجر، وفي قريتي البعيدة جدا عن المدينة، لم 
تتوفر لوالدتي العناية الطبية المناسبة عند والدتي وكادت أن 
تفقدني، أما اليوم فقد شيدت قطر الخيرية مشفى قريتنا، 

وأصبحت أزور طبيبتي بشكل منتظم، أتمنى بناء مشفى لكل 
قرية.

ساهم معنا في تمويل بناء المستوصفات ودعم الخدمات الصحية
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واجلل�ضات  املحا�ضرات  من  العديد  خالل 
والور�ضات، وقد اأبدت قطر اخلريية يف اإطار 
علمية  درا�ضة  لتمويل  ا�ضتعدادها  التو�ضيات 
ومدونات  الإن�ضانية  املبادئ  حول  �ضاملة 

يف  الدوحة  يف  اخلريية  قطر  ا�ضت�ضافت 
الدويل  امللتقى  اأعمال  مايو   20 و   19 الفرتة 
فيه  �ضاركت  الذي  الإن�ضاين  للعمل  الثالث 
اخلارجية  ووزارة  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة 
الإن�ضانية  املنظمات  من  وعدد  القطرية، 

 اخلليجية والدولية.  
 التوصيات  

يف  ت�ضب  تو�ضيات  بجملة  امللتقى  خرج  وقد 
جمملها يف �ضالح العمل الإن�ضاين الذي يواجه 
من  العديد  وتنوعها  الأزمات  تعدد  ظل  يف 
امللتقى  عقد  على  التفاق  مت  كما  التحديات، 

الرابع يف الكويت يف مار�س 2016. 
اجلوانب  كل  التو�ضيات  هذه  �ضملت  وقد 
مدونة  الرئي�ضيني  باملحورين  املتعلقة 
الإن�ضاين،  العمل  مببادئ  اخلا�ضة  ال�ضلوك 
النزاعات  ل�ضحايا  الآمن  الو�ضول  وم�ضائل 
من  نقا�ضهما  امللتقى  تناول  والذين  امل�ضلحة؛ 

 بمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي والخارجية القطرية

قطر الخـيرية تستضيف الملتقى
الثالث للعمل اإلنساني

املدونات  هذه  تطبيق  و�ضبل  ال�ضلوك، 
اأن  على  الإن�ضانية؛  املنظمات  طرف  من 
يف  والإ�ضالمية  العربية  القيم  دمج  يتم 

 هذه املدونة.  

تقرير
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 المشاركون 
اأجل  »من  عنوان  حتت  واملنظمة  امللتقى  من  الثالثة  الن�ضخة  تنظيم  يف  �ضارك 
الإغاثة  وهيئة  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  من  كل  واأمانا«  فعالية  اأكرث  اإن�ضاين  عمل 
الكويت(  )بعثة  الأحمر  لل�ضليب  الدولية  واللجنة  ال�ضعودية،  العاملية  الإ�ضالمية 
وموؤ�ض�ضة  )الكويت(  العاملية  الإ�ضالمية  اخلريية  والهيئة  اخلريية،  قطر  وجمعية 
الدويل  واملركز  )تركيا(   )IHH( الإن�ضانية  والإغاثة  واحلريات  الإن�ضان  حقوق 
وموؤ�ض�ضة  الدوحة(  )مكتب  الدعوة  ومنظمة  )ال�ضعودية(  مداد  والبحوث،  للدرا�ضات 

 الرحمة العاملية )الكويت( ومركز اجلزيرة للدرا�ضات )الدوحة(.  
اإ�ضافة اإىل املنظمات الإن�ضانية الفاعلة بدول جمل�س التعاون اخلليجي، وجمعيات الهالل 
الأحمر مبجل�س التعاون اخلليجي، ومنظمات الأمم املتحدة املتخ�ض�ضة املمثلة يف منطقة 
التعاون اخلليجي،  الإن�ضاين بدول جمل�س  بال�ضاأن  اخلليج، واجلهات احلكومية املخت�ضة 
واأهم  اخلليجي،  التعاون  مبجل�س  الإن�ضاين  بالعمل  املهتمة  والدرا�ضات  البحوث  ومراكز 

الفاعلني الإن�ضانيني يف الدول التي تدار فيها عمليات اإن�ضانية كبرية. 

لقطة جماعية للم�ضاركني بامللتقى



توؤكده وتوؤ�ضر عليه الزيادة املطردة للمن�ضوين 
حتت لوائه؛ منوها اإىل اأن ذلك التو�ضع يوؤكد 
ذلك  اأن  م�ضيفا  امللتقى،  هذا  جناح  بالفعل 

 �ضاأن كل عمل مبارك.  
التحديات  اإىل احلد من  امللتقى  ويهدف هذا 
الإن�ضاين،  املجال  يف  العاملني  تعرت�س  التي 
الإن�ضانية  املبادرة  حجم  تراجع  اإىل  وتوؤدي 
اأ�ضبح  والتي  املوارد  نق�س  لدواعي  �ضواء 
"تعب  ب�  الإن�ضانية  الأو�ضاط  ي�ضطلح عليه يف 
الأمنية  باملخاطر  تتعلق  لدواعي  اأو  املانحني" 
بع�س  يف  الإن�ضانيني  العاملني  تهدد  التي 

املناطق احلرجة.

عديدة  كلمات  اخلتامية  اجلل�ضة  تخللت  وقد 
الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  كلمة  اأهمها  من 
وعرب  يو�ضف،  ه�ضام  ال�ضفري  األقاها  التي 
عن  احل�ضور  �ضكر  اأن  بعد  م�ضتهلها  يف 
اإىل  منوها  امللتقى،  جناح  مب�ضتوى  فرحه 
امل�ضاركني  خربات  حت�ضني  يف  �ضاهم  اأنه 
العمل  جمال  يف  وفاعلني  مهتمني  من 

 الإن�ضاين.   
اأوفترينغر  رونالد  اأ.  و  ال�ضيد  اأ�ضاد  كما 
الدويل  الأحمر  ال�ضليب  مكتب  ممثل 
طرح  اأنه  اعترب  الذي  بامللتقى  بالكويت 
واأكربها  عقبة  اأهم  ميثالن  مو�ضوعني 

 يف وجه العمل الإن�ضاين. 
ونوه اإىل اجلهود التي تبذلها املنظمات املحلية 
اأن  مو�ضحا  الأو�ضط؛  بال�ضرق  والإقليمية 
بيتها  تفتح  الأحمر  لل�ضليب  الدولية  احلركة 
عمل  اأجل  من  املنظمات  هذه  اأمام  الكبري 

 اإن�ضاين فعال واآمن.  
عطا  الدكتور  ال�ضيد  ا�ضتعر�س  جهته  من 
املنان بخيت نائب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة 
الدعوة الإ�ضالمية يف كلمته التي األقاها نيابة 
تاريخ  امللتقى،  يف  امل�ضاركة  املنظمات  عن 
الذي  النمو  هذا  ومنا  تطور  وكيف  امللتقى 

جلسات ومحاور الملتقى  
اجلزئيات  كل  العمل  جل�ضات  تناولت  وقد 
الأول  املحور  �ضمل  حيث  باملحورين؛  املتعلقة 
املتعلق مبدونة ال�ضلوك اخلا�ضة مببادئ العمل 
والقانونية  الأخالقية  املرجعية  الإن�ضاين، 
ومربر  الإن�ضاين،  العمل  يف  ال�ضلوك  ملدونات 
الإن�ضاين،  العمل  يف  ال�ضلوك  مدونة  وجود 
ومدى  وتنوعها؛  املدونة  هذه  تعدد  واإ�ضكالية 
اإمكانية توحيدها، والثابت واملتغري يف مدونات 
بني  ال�ضلوك  ومدونة  الإن�ضانية،  ال�ضلوك 
الإن�ضانية، وال�ضتقاللية،  النظرية والتطبيق، 
مو�ضوعية  قراءة  التحيز  وعدم  واحلياد، 
الدولية  احلركة  �ضلوك  مدونة  املمار�ضة،  يف 
واملنظمات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�ضليب 
اخلطوات  حتليلية،  قراءة  احلكومية،  غري 

املنهجية لو�ضع مدونة �ضلوك للعمل
الإن�ضاين. 

بو�ضائل  واملتعلق  الثاين  املحور  �ضمل  فيما 
الو�ضول الآمن ل�ضحايا النزاعات امل�ضلحة: 

العاملون  لها  يتعر�س  التي  املخاطر  اأنواع 
الإن�ضانيون اأثناء النزاعات امل�ضلحة، و تدابري 
اإدارة املخاطر اأثناء التدخل الإن�ضاين يف حالة 
وا�ضتعمالت  ووظائف  امل�ضلحة،  النزاعات 

دمج القيم العربية 
واإلسالمية في 
مدونة سلوك 

العمل اإلنساني أبرز 
توصيات الملتقى
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 محاضرون 
واملحا�ضرين،  واخلرباء  الدكاترة  من  جمموعة  املوا�ضيع  هذه  اأعد  وقد 

و  عروة،  عبا�س  د.  من   كل  وقدمها  الأول  باملحور  املتعلقة  العناوين  فاأعد 

�ضعيد،  حممد  الفتاح  عبد  د.  و  ك�ضرائي،  ر�ضا  و  اأوفترينغر،  رونالد  اأ. 

�ضاهني. عزت  و  با�ضعيب،  فهيم  و  الزمايل،  عامر  د.  و  ووكر،  بيرت   و 

املحا�ضرين  من  كل  قدمها   فقد  الثاين  املحور  وموا�ضيع  عناوين  اأما 

ود.  بلمليح،  �ضمري  د.  �ضحراء،  بن  ربي  عبد  و  بلري،  اأنطوان 

و  منري،  حممد  و  الفهري،  فا�ضي  اإدري�س  و  البخيت،  منان  عطاء 

املجمر. ح�ضن  والدكتور  اإ�ضايا،  برو�س  د.  و  بوجالل،  بطاهر   د. 

ال�ضارة لأغرا�س الدللة واحلماية، والت�ضبيك ودوره 
النزاعات امل�ضلحة، وحماية  اأثناء  يف تعزيز احلماية 
القانون  مبوجب  امل�ضلحة  النزاعات  اأثناء  املدنيني 
اأثناء  املحمية  املدنيني  ومناطق  الإن�ضاين،  الدويل 
النزاعات امل�ضلحة مبوجب القانون الدويل الإن�ضاين، 
وحماية العاملني الإن�ضانيني اأثناء النزاعات امل�ضلحة 
الطبية  البعثات  وحماية  والقانون،  العرف  بني 

 اأثناء النزاعات امل�ضلحة.  
 

اإحدى ور�س امللتقى
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 خطوات بسيطة  
 يكمن القيام باحلجوزات عرب املوقع بخطوات ب�ضيطة، وهي على النحو التايل:  

الذكي الهاتف  اأو  احلا�ضوب  مت�ضفح  موقع travelandaid.com عرب  اإىل  الدخول   � 
املف�ضلة  وانتقاء  بها  ال�ضفر  يف  امل�ضافر  يرغب  التي  الطريان  خطوط  بني  واملقارنة  البحث    �
املنا�ضب  واختيار  تنا�ضبه  التي  الفنادق  بني  واملقارنة  والبحث  �ضفره،  تذاكر  حلجز  منها 

 منها لإقامته.      
اختيار  عليهما  وقع  اللذين  والفندق  الطريان  �ضركة  لتقوم  والدفع،  ال�ضراء  عملية  امتام   �

 الراغب بال�ضفر بدفع ن�ضبة من قيمة ما �ضددته لهما ل�ضالح العمل اخلريي. 
الزبائن  معامالت  جميع  بح�ضاب   "EXTENSION  " املت�ضفح  مدعم  ويقوم 

 اتوماتيكيا، عالوة على جعل معامالتهم اأ�ضرع واكرث �ضهولة.   

جمتمعاتنا  دمج  �ضاأنها  من  التي  الإن�ضاين 
اخلريي  العمل  وموؤ�ض�ضات  يف  اأفرادا 
والتطور  التكنولوجيا  وا�ضتثمار  والتطوعي، 
والنرتنت  الت�ضال  جمالت  يف  املت�ضارع 
وامل�ضاريع  الربامج  ومتويل  الرتويج  اأجل  من 
عرب  املحتاجة  للفئات  والتنموية  الإغاثية 
الراغبني  على  التربع  عملية  وت�ضهيل  العامل، 
حياتهم.    يف  اعتياديا  اأمرا  وجعله   بذلك، 

ملوقع Travelandaid.com  عقد  �ضبق  وقد 
اأف�ضل  من  جمموعة  مع  �ضراكة  اتفاقيات 
هذه  ومبوجب  والفنادق،  الطريان  خطوط 
التفاقيات؛ فاإّنه مع كل عملية �ضراء عرب هذا 

مايو  �ضهر  نهاية  اخلريية  قطر  د�ّضنت 
�ضافر  اللكرتوين  م�ضروعها  موقع  املا�ضي 
يعّد  وت�ضّدق )Travel and Aid( الذي 
الأول من نوعه يف املنطقة ويعمل على ت�ضجيع 
طريقة  ويوّفر  اخلريي،  العمل  يف  امل�ضاهمة 
خاّلقة ومبدعة عرب النرتنت لتمويل الربامج 
 وامل�ضاريع الإغاثية والتنموية للفئات املحتاجة.
وتديره قطر  طّورته  املوقع الذي  وميثل 
ودعم  للت�ضّدق  للجمهور  فر�ضة  اخلريية 
قطر  تنفذها  التي  الإن�ضانية  امل�ضاريع 
عند رغبتهم  وذلك  العامل،  عرب  اخلريية 
ب�ضراء  يتعّلق  ما  �ضواء  وال�ضفر،  ال�ضياحة  يف 
واخلدمات  الفنادق  حجز  اأو  ال�ضفر  تذاكر 
من  ذلك  يزيد  اأن  دون  بذلك،  املرتبطة 

 تكلفة �ضفرهم على الإطالق.  
 استثمار التكنولوجيا  

ويف كلمته بهذه املنا�ضبة قال املدير التنفيذي 
لل�ضوؤون امل�ضاندة بقطر اخلريية ال�ضيد حممد 
عن  نيابة  ح�ضر  الذي  اليزيدي  اهلل   عبد 
قطر  اإن  اخلريية:  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 
املبادرات  واإطالق  دعم  على  داأبت  اخلريية 
العمل  يف  الإبداعية  وامل�ضاريع  النوعية 

املوقع من قبل الراغبني يف ال�ضفر فاإن �ضركات 
اختيارها  مت  التي  والفنادق  الطريان  خطوط 
تقوم بدفع عمولة ل�ضالح العمل اخلريي دون 

 اإ�ضافة اأي تكلفة على امل�ضافر.  
التربعات  ح�ضيلة  من  اخلريية  قطر  وتقوم 
 )Travel and Aid( ت�ضلها عرب موقع التي 
بتمويل م�ضروعات ت�ضهم يف توفري املياه النقية 
والتعليم  والجتماعية  ال�ضحية  والرعاية 
الفقرية،  للمجتمعات  القت�ضادي  والتمكني 
كرامتها  على  احلفاظ  من  ميكّنها  ما  وهو 
خالل  من  تنميتها  يف  والإ�ضهام  الإن�ضانية، 

برامج وم�ضاريع اإغاثية وتنموية متنوعة. 

 أول مشروع من نوعه في المنطقة 

تدشين الموقع االلكتروني 
 (Travel and Aid) »سافر وتصّدق«



مبادرة  نظمتها  التي  املباراة  اأ�ضفرت    
ال�ضهر  نهاية  اخلريية  لقطر  التابعة  "رفقاء" 
عبد  بن  حممد  الأمري  مدينة  مبلعب  املا�ضي 
وللعام  املنورة  باملدينة  الريا�ضية  العزيز 
"جنوم  من  كل  بني  التوايل  على  الثاين 
 AMF – Association امل�ضلمني"  العامل 
الدوري  وجنوم   of Muslim Footballers
جنوم  فوز  عن   ، املنورة  باملدينة  ال�ضعودي 
ال�ضعودي  الدوري  امل�ضلمني على جنوم  العامل 
بنتيجة 4-2، و�ضط ح�ضور اأكرث من 21 األف 
متفرج، يتقدمهم عدد من ال�ضخ�ضيات بينهم 
بن  يو�ضف  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

 اأحمد الكواري.  

اأع�ضاء فريق مباراة رفقاء

 في المدينة المنورة للفت األنظار أليتام العالم 

"رفقاء" تنظم مباراة خيرية
ثانية لنجوم "العالم المسلمين" 

والدوري السعودي 

تقرير
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 نجوم المباراة 
وي�ضارك يف هذه املباراة العديد من جنوم كرة القدم، من الالعبني الدوليني امل�ضلمني؛

  من بينهم من اعتزل، ومن ل يزال باملالعب؛ اإ�ضافة اإىل عدد من جنوم الدوري ال�ضعودي.
ومن اأبرز الأ�ضماء امل�ضاركة �ضفري قطر اخلريية الالعب املايل ال�ضابق عمر كانوتيه )لعب نادي 
ا�ضبيليه ال�ضباين �ضابقا( و�ضفري قطر اخلريية الإعالمي حممد �ضعدون الكواري، والالعبني 
ال�ضعوديني �ضامي اجلابر، ونواف التمياط، وماجد عبداهلل، واحلار�س العماين علي احلب�ضي 
)لعب نادي ويجان الإجنليزي( والالعب كولو توريه لعب نادي ليفربول الإجنليزي، والالعب 
فيالدلفيا  نادي  لعب  مبوحلي؛  راي�س  اجلزائري  واحلار�س  فاروق،  هيثم  ال�ضابق  امل�ضري 
يونيون الأمريكي، والالعب املغربي يو�ضف حاجي، والالعب الفرن�ضي مامادي �ضيديبي لعب 
نادي �ض�ضكا �ضوفيا البلغاري، والالعبني اجلزائريني اإ�ضماعيل بوزيد لعب نادي كيلمارنوك 
الإجنليزي. واتفورد  نادي  لعب   Adlène Guedioura و  زرابي،  وروؤوف   ال�ضكتلندي، 

بالإ�ضافة اإىل الالعبني القطريني عادل لمي، وعبدالعزيز الأن�ضاري، والالعب العاجي اأرونا 
كوين لعب نادي ايفرتون الإجنليزي، والالعب الإجنليزي ال�ضابق ناثان الينجتون، والالعب 

اجلزائري ال�ضابق رفيق �ضايفي.



 35.000 يتيم 
للمرة  �ضنويا  تقام  التي  املباراة  هذه  وتاأتي 
ق�ضايا  اإىل  الأنظار  لفت  اأجل  من  الثانية 
جتاههم  امل�ضلم  املجتمع  يتحمله  وما  الأيتام، 
من م�ضوؤوليات؛ حيث ما فتئت مبادرة رفقاء 
اإىل  حثيثة  ت�ضعى  وهي  تاأ�ض�ضت  اأن  منذ 
الأيتام  كفالة  و�ضرورة  اأهمية  حول  التوعية 
كذلك  تهدف  كما  العامل،  عرب  ورعايتهم 
املعنية  رفقاء  مببادرة  اأكرث  التعريف  اإىل 
متكنت  والتي  وكفالتهم،  الأيتام  برعاية 
الآن  وحتى  املا�ضية  ال�ضنة  انطالقتها  منذ 
يتيم.  35،000 حوايل  وكفالة  رعاية   من 

بفندق  ندوة  املباراة  مع  باملوازاة  واأقيمت 
ال�ضوء  �ضلطت  املنورة،  باملدينة  بالزا  كراون 
على اأهمية رعاية الطفل اليتيم وف�ضل كفالته 
من  كل  فيها  �ضارك  حيث  احلنيف؛  ديننا  يف 
الالعب ال�ضعودي ال�ضابق/ حممد عبداجلواد 
تريكه  اأبو  ال�ضابق/ حممد  امل�ضري  والالعب 
ومنتخب  الإجنليزي  ليفربول  فريق  وجنم 
اإىل  بالإ�ضافة  توريه  كولو  العاج/  �ضاحل 
م�ضاركة �ضفري قطر اخلريية والالعب الدويل 

 ال�ضابق/ فريدريك كانوتيه. 
نبذة  بينها  الندوة موا�ضيع عدة من  وتناولت 
برعاية  تهتم  التي  رفقاء  مبادرة  م�ضروع  عن 
مادة  بعر�س  العامل  حول  والأيتام  الأطفال 
املبادرة  برامج  عن  واٍف  �ضرح  تخللها  مرئية 
الإعالمي/  اخلريية  قطر  �ضفري  قبل  من 

حممد �ضعدون الكواري. 

اأع�ضاء فريق الدوري ال�ضعودي
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  الحدث في عيونهم   
- الالعب ال�ضعودي ال�ضابق/ حممد عبداجلواد: مهم اأن ي�ضاهم الالعب اأو الريا�ضي يف بناء   

    جمتمعه وا�ضتثمار �ضهرته يف اإي�ضال ر�ضالة �ضامية.   
- جنم فريق ليفربول الإجنليزي ومنتخب �ضاحل العاج/ كولو توريه: اإقامة هذا احلدث   

    ال�ضنوي ل تقل اأهمية عن الدوريات الأوروبية اأو العاملية.    
ب النا�س يف عمل اخلري ولو بكلمة.   - الالعب الدويل ال�ضابق/ فريدريك كانوتيه: مهم اأن نرغِّ

        

 مسابقة »تحدي رفقاء« لكفالة األيتام 
"حتدي  م�ضابقتها  نتائج  اخلريية  لقطر  التابعة  رفقاء  مبادرة  تعلن  اأن  املقرر  من 
العامل،  يف  الأيتام  من  ممكن  عدد  اأكرب  كفالة  اإىل  ورائها  من  ت�ضعى  والتي  رفقاء" 
املا�ضي. اإبريل  �ضهر  نهاية  اأطلقتها  كانت  حيث  الكرمي؛  رم�ضان  �ضهر  م�ضتهل  يف   وذلك 

و«حتدي رفقاء« هو عبارة عن م�ضابقة على النرتنت لكفالة الأيتام، وميكن لأي فرد يف اأي 
بقعة من العامل اأن ي�ضبح متناف�ضًا يف هذه امل�ضابقة بالت�ضجيل فيها عن طريق الدخول على 
موقع www.rofaqa.com  ومن ثم الرتويج لكفالة الأيتام عرب البطاقة الئتمانية، من خالل 
موقع رفقاء، وكل يتيم �ضوف تتم كفالته عن طريق املتناف�س ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة 

 ي�ضاف اإىل ر�ضيده، والفائز هو الذي يجمع اأكرب عدد من الكفالت يف ر�ضيده. 
والربيد  البيانات  وتعبئة    www.rofaqa.com موقع  على  الدخول  عرب  الت�ضجيل   ويتمُّ 
الرابط  وهذا  باملتناف�س،  اخلا�س  امللف  رابط  على  احل�ضول  ثم  ومن  الإلكرتوين، 
واأ�ضرته. واأ�ضدقائه  متابعيه  لكافة  املت�ضابق  طرف  من  واإر�ضاله  له  الرتويج   ميكن 

كما ميكن عرب البطاقة الئتمانية كفالة الأيتام يف اأكرث من 30 بلدًا حول العامل، عرب مكاتب قطر 
اخلريية التي �ضتزود كل كافل ب�ضكل دوري بتقارير عن حالة اليتيم الأ�ضرية والدرا�ضية وكافة 
 احتياجاته، وكل يتيم تتمُّ كفالته عن طريق الرابط اخلا�س باملت�ضابق �ضتتم اإ�ضافته لر�ضيده.

لعدد  حلظية  �ضا�ضة  للمت�ضابقني  www.rofaqa.com  كذلك  موقع   ويوفر 
اأي  يف  ميكنك  حيث  الأوائل،  الع�ضرة  بالأ�ضخا�س  وترتيب  �ضخ�س  كل  كفالت 
املوقع. اإىل  بالدخول  وذلك  مبا�ضرة،  التحدي  يف  تقدمك  معرفة  اليوم  خالل   وقت 

و�ضيكرم الفائزون اخلم�ضة الأوائل من عدد املت�ضابقني الذي و�ضل اإىل 150 مت�ضابقا، برحلة 
اإىل اإخواننا الأيتام الذين ت�ضرفوا بكفالتهم يف امل�ضابقة؛ للتعرف على اأحوالهم عن قرب.



ملت�ضرري  الآمن  الو�ضول  واإ�ضكالية  الإن�ضاين  العمل  �ضلوك  مدونة 

النزاعات امل�ضلحة، وحماية قوافل العمل الإن�ضاين والإغاثي ق�ضايا تطرح 

نف�ضها باإحلاح على املن�ضغلني واملهتمني بالعمل الإغاثي والإن�ضاين؛

 اإذ بدون مدونة قانونية حتمي عمال الإغاثة وجوٍّ اآمن ي�ضتطيعون من 

خالله الو�ضول للمت�ضررين �ضيبقى �ضحايا النزاعات امل�ضلحة معزولني، 

ومن مل تقتله احلرب منهم قتلته املجاعة اأو قتله غياب الإ�ضعاف الطبي، 

امل�ضلح  النزاع  يخلقها  التي  الظروف  من  ذلك  غري  اأو  امللوثة  املياه  اأو 

وحما�ضرة العمل الإغاثي والإن�ضاين.

 مستشار شؤون العالم اإلسالمي السابق  
باللجنة الدولية للصليب األحمر 

د. عامر الزمالي لـ "غراس"

القائم بالعمل 
اإلغاثي هو أفضل 

مدافع عن العمل 
اإلنساني

للعمل  الثالث  الدويل  امللتقى  خالل 
اخلريية  قطر  ا�ضت�ضافته  الذي  الإن�ضاين 
مايو  و 20  ما بني 19  الفرتة  بالدوحة يف 
الدكاترة  من  العديد  ح�ضره  والذي 
املجال  يف  والباحثني  والأكادمييني 
لها  »غرا�س«  ل�  كان  والإن�ضاين،  الإغاثي 
بع�س  مع  اللقاءات  بع�س  هام�ضه  على 
لكم  نقدم  به؛  واملحا�ضرين  امل�ضاركني 
هذا احلوار الذي اأجريناه مع كل الدكتور 

 عامر الزمايل.   

توفير االحتياجـات األمنية للعـاملين في اإلغـاثة ليست
مشكلة القوانين بقدر ما هي فيمن يحترمون هذه القوانين

حوار
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 الإن�ضاين.   
ثانيا: كرثة املنظمات الإن�ضانية الإغاثية � يف 

اعتقادي � ل تعني بال�ضرورة اجلدوى والتن�ضيق 
الإن�ضاين  والعمل   ، احلالت  كل  يف  الالزمني 
يحتاج دائما اإىل جهد اخلريين، وزيادة اخلري 
خري، هذا من حيث املبداأ اأن يتزاحم ويتناف�س 
العمل اخلريي؛ لكن ل بد من  املتناف�ضون يف 
جناح  حظوظ  من  ميكن  ما  اأق�ضى  حتقيق 
من  الأدنى  احلد  من  بد  ول  الإغاثي،  العمل 
فتبادل  املعلومات  بتبادل  امليداين؛  التن�ضيق 

 اخلربات اأ�ضياء �ضرورية. 
ثالثا: املعادلة ال�ضيا�ضية الإن�ضانية؛ فال�ضيا�ضي 

يغلب دائما الأولويات الع�ضكرية على الأولويات 
�ضواء   � املتحاربون  يحرتم  فقلما  الإن�ضانية؛ 
اأهمية   � داخلية  اأو  دولية  بحروب  الأمر  تعلق 

التي  التحديات  اأبرز  هي  ما  راأيكم  يف 
املجال  يف  العاملني  وجه  يف  اليوم  تقف 

 الإغاثي والإن�ضاين؟  
املت�ضررون  يحتاجه  ما  بقدر  الإغاثي  العمل 
امل�ضلحة  والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  من 
حتديات  يواجهه  ما  بقدر  وال�ضطرابات 
النقاط  يف  اإجمالها  ميكن  و�ضعوبات، 

التالية. 
نزاعات  اأغلبها  يف  احلديثة  النزاعات  اأول: 

يف  يعي�ضون  اأطراف  بني  م�ضلحة  داخلية 
يف  مت�ضعبة  النزاعات  وهذه  واحدة،  دولة 
جوانبها القت�ضادية والجتماعية، وخلفياتها 
واقع  اإذن  واملناطقية؛  والعرقية  الطائفية 
طياته  يف  يحمل  احلايل  احلديثة  النزاعات 
العمل  تواجه  التي  التحديات  من  الكثري 

د. عامر الزمايل

ال�ضرورات الإن�ضانية باملقارنة مع ال�ضرورات 
 الع�ضكرية.   

فكيف  وبارزة؛  ذكرمت  كما  جمة  التحديات 
يف  امليدان  هذا  يف  املن�ضغلون  يقف  راأيكم  يف 

 وجهها ويرفعونها؟  
على  معادلت  هنالك  اأن  نعلم  نزاع  كل  يف 
التوازنات  من  الأدنى  احلد  حتقيق  وجوب 
الإن�ضانية،  واملقت�ضيات  ال�ضرورات  تغليب  يف 
و�ضائل  وفيها  حرب  احلرب  اأن  �ضحيح 
اأي�ضا  ال�ضروري  من  لكن  القتال؛  واأ�ضاليب 
مراعاة العن�ضر الإن�ضاين، وكلما اقرتبنا من 
عن  ابتعدنا  الع�ضكرية  الغايات  تغليب  دائرة 
الغايات الإن�ضانية؛ اإذن ل بد من مراعاة هذا 
التوازن بني ال�ضرورات الإن�ضانية واملقت�ضيات 

 الع�ضكرية.   



الناأي بالعمل الإن�ضاين عن كل العتبارات؛ اإذ 
ويقوم  يكون حرا حمايدا وم�ضتقال،  اأن  بد  ل 
الإن�ضانية؛  العتبارات  على  واملاآل  البدء  يف 
اخلدمة  لتقدمي  اأنف�ضهم  نذروا  فهوؤلء 
الإن�ضانية مل�ضتحقيها ب�ضرف النظر عن بقية 
العتبارات ، وكلما اقرتبنا من ن�ضبة معينة من 
حتقيق هذا الهدف كان ذلك ل�ضالح القائمني 

بالعمل الإن�ضاين وم�ضتحقينه. 

والإن�ضاين  الإغاثي  العمل  اأداء  تقومون  كيف 
الأزمات  من�ضوب  مع  باملقارنة  الأهلي 

 الأهلية؟   
يف راأيي هنالك بكل تاأكيد العديد من الأزمات 
والإ�ضالمي،  العربي  العامل  يف  والكوارث 

ل  التي  املنفلتة  الع�ضكرية  اجلماعات  ظهور 
تراعي يف حقوق النا�س اإل ول ذمة فيما ترتكبه 
الأمناط  اأن هذه  الرغم  وعلى  انتهاكات،  من 
وال�ضلوك كنا نعتربها لعهد قريب حكرا على 
احلدود،  كل  تتجاوز  اليوم  فهي   ، معينة  دول 
اأ�ض�س  ولذلك  قانونا،  ول  اأخالقا  تراعي  ول 
العمل الإن�ضاين موجودة يف النظم العاملية قد 
حتتاج اإىل اإخال�س النيات وح�ضنها، ومع ذلك 
كله اأعتقد اأن �ضعف التموين اأي�ضا يوؤثر على 
يف  مدافع  اأف�ضل  راأيي  ويف  الإن�ضاين،  العمل 
النهاية عن العمل الإن�ضاين هو القائم بالعمل 
جيدا  ت�ضرفا  ت�ضرفت  اإذا  نف�ضه،  الإغاثي 
الإن�ضاين  العمل  نظم  يراعي  �ضلوكه  وكان 
واأ�ض�ضه، فبالتاأكيد �ضينعك�س على �ضورة العمل 
الإطار  هذا  يف  نزال  ل  اأننا  غري  الإن�ضاين؛ 
العمل  وتطوير  والتدريب،  التوعية  اإىل  نحتاج 
الإغاثي ومراجعة الذات ، ففي عاملنا العربي 
بع�س  من  الإن�ضاين  العمل  يعاين  والإ�ضالمي 
القدرات  وتنمية  بالتدريب  املتعلقة  النواق�س 
الب�ضرية؛ فاإذا �ضلح العن�ضر الب�ضري بالتاأكيد 
فقط  يحتاج  وهذا  الإن�ضاين،  العمل  �ضي�ضلح 

اإىل التوعية بالو�ضائل العلمية.

اإىل اأي مدى ي�ضتجيب القانون الدويل حلاجيات 
والإن�ضاين  الإغاثي  املجال  يف  العاملني 

 الأمنية؟   
�ضرورة  على  تن�س  عديدة  قوانني  هنالك 
للمت�ضررين،  الآمن  الو�ضول  واإلزامية 
خالل  من  ذلك؛  ت�ضمن  الدولية  فالقوانني 
ت�ضري  التي  والقرارات  القوانني  من  الكثري 
توجد  القائمة  العوائق  لكن  الأمر؛  هذا  اإىل 
امل�ضلحة،  اجلماعات  من  وتاأتي  امليدان  يف 
القانون  الغالب على  اأطراف خارجة يف  ومن 
الإن�ضاين،  العمل  حترتم  ل  وبالتايل  الدويل، 
كما  الإغاثة  عامل  ي�ضمل  هذا  الأمن  وانعدام 
واأحيانا  بال�ضبط،  املت�ضررين  الأهايل  ي�ضمل 
الثالثة،  الإن�ضانية  العملية  اأطراف  ي�ضتهدف 
ت�ضيب  وقد  ومت�ضرين؛  وو�ضائل  عامل  من 
ت�ضيب  وقد  الأطراف،  اأحد  ال�ضرر  دائرة 
وهذه  ثالثتهم،  ت�ضيبهم  وقد  منهم،  اثنني 
الق�ضية  فاإن  راأيي  ويف  الكربى،  امل�ضاكل  من 
ل تتعلق ب�ضبابية يف القانون ول تق�ضري منه، 
بقوانني  املعنية  الأطراف  التزام  يف  واإمنا 
بد من  وقيمه، فال  الإن�ضاين  العمل  ونوامي�س 

وهنالك باملقابل جمهود اأهلي ل باأ�س به؛ 
الأحمر،  والهالل  الر�ضمي  الإطار  يف  اإن 
بالإ�ضافة  املحلية؛  الطوعية  اأو اجلمعيات 
والإ�ضالمية  العربية  الدول  بع�س  اإىل 
تاألو  ل  خريية  اإن�ضانية  اأذرع  لديها  التي 
بع�س  يحتاج  الأمر  هذا  كان  واإن  جهدا؛ 
امليدانية  لأن احلاجة  والرت�ضيد؛  التطوير 
الكثري  نحتاج  اأننا  وتوؤكد  وا�ضحة، 
هذه  ملواجهة  عاملنا  يف  املجهودات  من 
�ضاأن  يف  متفائل  اأنا  ذلك  ومع  الأزمات، 
العربي  عاملينا  داخل  الإن�ضاين  العمل 

 والإ�ضالمي.   
التي  املالحظات  بع�س  اأي�ضا  ثمة  اأن  كما 
تقف حائال دون اأن ن�ضتطيع اعتبار اجلهد 
مع  النهاية  يف  لكننا  ؛  ممتازا  اأو  جيدا 
القليل من التح�ضني واجلهد �ضنلعب الدور 
املالئم، واملجتمع املدين �ضروري اليوم يف 
الواقع الذي يعي�ضه العامل، والذي مل  ظل 
وحده،  كافيا  فيه  الر�ضمي  املجهود  يعد 
املت�ضررين  �ضي�ضاعد  بالتاأكيد  وهذه 

كثريا.   

دَر�س القانون وح�ضل على الإجازة يف 
احلقوق وعلى �ضهادة املحاماة و�ضهادة 
الدرا�ضات العليا والدكتوراه، وله عدة 

موؤلفات ت�ضب يف القانون الدويل 
ة، وقام مبهام ميدانية  الإن�ضاين خا�ضّ

يف جميع الدول العربية وبلدان اإفريقية 
 واآ�ضيوية واأوروبية واأمريكية.

عمل م�ضت�ضار ال�ضوؤون العامل 
الإ�ضالمي، باللجنة الدولية لل�ضليب 

الأحمر؛ لأكرث من ع�ضرين عاما، 
وكان ع�ضوا بالدائرة القانونية للجنة 

ذاتها يف جنيف، وم�ضت�ضارا قانونيا يف 
امليدان، قبل التحاقه بدائرة احلماية 

يف مقر اللجنة بجنيف.

الدكتور عامر الزمالي.. 
 في سطور 

العمل اإلنساني 
في عالمنا العربي 

واإلسالمي ما يزال 
يعاني من نواقص 
التدريب والقدرات 

البشرية
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 المستشار القانوني د. حسن المجمر طه

االعتداء على عمال
اإلغاثة جـريمة حرب

واإهدار  امل�ضلح،  النزاع  مناطق  يف  للخطر 
 حقوقهم وكرامتهم الإن�ضانية. 

من  فروعه  جميع  يف  يتطور  الدويل  القانون 
ففي  الإن�ضانية،  الإغاثة  عمال  حماية  اأجل 
الإن�ضاين  العمل  بحماية  املتعلقني  �ضقيه 
وقانون النزاعات امل�ضلحة يوجد الربوتوكولني 
يتحدثان  الأربعة،  جنيف  باتفاقيات  امللحقني 
الأول  الربوتوكول  الغوث  عن حماية جمعيات 
الدولية،  وغري  الدولية  النزاعات  يف  والثاين 
باتفاقيات  املتعلقة  املواد  من  كثري  وكذلك 
جنيف مثل املادة 75 واملادة 59 تتحدثان عن 
حماية فرق ومنظمات الإغاثة الإن�ضانية، كما 
ال�ضليب  اإ�ضارة  حماية  �ضرورة  عن  تتحدث 
الأحمر والهالل الأحمر، واملنظمات املرتبطة 
بها؛ اأو التي حتظى بعالقة وثيقة بها، وتتوفر 
توفر  ما  فاإذا  وال�ضتقاللية،  احلياد  على 
احلماية  تكون  وال�ضتقاللية  احلياد  مبداأ 
حتت  امل�ضلحة؛  النزاعات  مناطق  يف  �ضاملة 
وتكون  والإن�ضاين،  الدويل  القانون  مظلة 
ال�ضلم  و�ضع  يف  �ضاملة  اأي�ضا  احلماية 
العمل  حلماية  الدويل  القانون  مظلة  حتت 
حتمي  اتفاقية  فيه  اأبرمت  الذي  الإن�ضاين 
املتحدة  الأمم  منظمة  وموظفي  عمال 
بهم،  املتعلق  والربوتوكول  بهم،  واملرتبطني 
ميكن   2005 �ضنة  املوقعة  التفاقيات  هذه 
على  الإن�ضانية  اجلمعيات  منها  ت�ضتفيد  اأن 
امل�ضتوى الوطني يف ظروف النزاعات امل�ضلحة 
ال�ضلم  ظروف  ويف  الداخلية،  وال�ضطرابات 
املعايري  بهذه  التزمت  كانت  ما  اإذا  بالتاأكيد 

الإغاثة  جمال  يف  العامل  اأمن  ق�ضية 

من  املت�ضرر  وحق  القانونية،  وحمايته 

ق�ضايا  اإغاثته،  يف  والكوارث  الأزمات 

بينها  اجلمع  لكن  و�ضرورية؛  ملحة 

يكن  مل  اإن  املنال؛  �ضعب  اأحيانا  يبدو 

الأمرين  دون  من  اأنه  اإل  م�ضتحيله؛ 

بفعل  املت�ضررين  من  الكثري  �ضيعاين 

 ال�ضراعات والنزاعات امل�ضلحة. 

الفرتة  بالدوحة يف  ا�ضت�ضافت  قطر اخلريية 
الثالث  الدويل  امللتقى  مايو   20 و   19 بني  ما 
من  العديد  ح�ضره  الذي  الإن�ضاين  للعمل 
يف  والعاملني  والباحثني  واخلرباء  الدكاترة 
الذي  ح�ضورها  "غرا�س"  ل�   وكان  املجال، 
املجمر  ح�ضن  الدكتور  خالله  من  التقت 
العاملني  تهّم  التي  املوا�ضيع  تلك  وحاورته يف 

يف املجال الإغاثي والإن�ضاين واملهتمني به.
 تطور القانون اإلنساني 

املخاطر؛  من  للكثري  الإغاثة  عمال  يتعر�س 
يف  امل�ضوؤول  هو  ما  القتل؛  حد  اأحيانا  ت�ضل 
لعمال  بالن�ضبة  الأمن  ه�ضا�ضة  عن  راأيكم 
القانون  لهم  يوفر  وهل  الإن�ضانية؛  الإغاثة 

 الدويل احلماية الالزمة؟ 
اللتزام  �ضعف  فاإن  قانونية  نظر  وجهة  من 
القانون  عليها  ين�س  التي  احلماية  مبعايري 
بحماية  يتعلق  فيما  الدويل  والقانون  املحلي 
الوعي  و�ضعف  الإن�ضانية،  الإغاثة  عاملي 
واملنظمات  املوؤ�ض�ضات  ولدى  الأفراد  لدى 
تواجهه  قد  حتد  اأكرب  هو  احلكومية  غري 
يعر�ضهم  مما  ذلك  الإن�ضانية؛  املنظمات 

بها  العاملني  اأفرادها  و�ضلوك  �ضلوكها  يف 
 يف جمال العمل الإن�ضاين. 

العمل  بها طواقم  تعمل  التي  املناطق  جل 
م�ضلح  نزاع  مناطق  والإن�ضاين  الإغاثي 
فكيف  الغالب؛  يف  الدولة  فيه  تغيب 
يف  الدويل  القانون  من  ال�ضحايا  ي�ضتفيد 

 اأماكن ل توجد بها دولة؟ 
العتداء  جرم  الدويل  القانون  اأن  نعرف 
املدنية  والأعمال  الإغاثة  عمال  على 
الإن�ضاين  والعمل  بالإغاثة  اخلا�ضة 
يعملون  الذين  والعمال  وو�ضائلهما، 
املوؤن  تنقل  التي  وخا�ضة  كاأفراد؛  بهما 
عمال  على  العتداء  لل�ضحايا،  الغذائية 
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والأفراد  املدنية،  واآلياتها  الإن�ضانية  الإغاثية 
 العاملني بها.  

ي�ضتفيد عمال الإغاثة من الق�ضاء الدويل يف 
على  الوطنية  قوانينها  يف  تن�س  التي  الدول 
الب�ضعة  اجلرائم  مرتكبي  ومالحقة  جترمي 
اإىل  اأبدا  ل حتتاج  فهي  مثل جرمية احلرب، 
دام  ما  التفاقية  على  الدول  هذه  ت�ضديق 

جرمية  اعترب  الإن�ضاين  املجال  يف  الإغاثة 
املتحدة  لالأمم  الأ�ضا�ضي  والنظام  حرب، 
و�ضنف  الإغاثة؛  طواقم  على  العتداء  جرم 
اأثرت  وبالتايل  احلرب،  جرمية  اجلرمية 
وطنية  ت�ضريعات  على  لت  وُنزِّ املادة  هذه 
عديدة، فن�ضت العديد من الدول يف قوانينها 
املنظمات  قوافل  على  العتداء  جترمي  على 

فروع  بإنشاء  مطالبة  اإلنسانية  المنظمات 
قانونية داخلها

مرتكب اجلرمية جرمية احلرب وطئت قدماه 
الدويل  القانون  تقره؛ فمن خالل  اأر�س دولة 
اجلنائي ميكن اأن تلقي القب�س عليه وتقدمه 
اإن�ضانية  جرمية  ارتكب  لأنه  للمحاكمة؛ 
الدولية. والأعراف  القوانني  جترمها   ب�ضعة 

ن�ضت  التي  للدول  بالن�ضبة  اآخر؛  جانب 
على  العتداء  جترمي  على  الوطنية  قوانينها 



الأ�ضلم هو اإيجاد ت�ضريعات وطنية فعالة، ورغبة 
اجلناة،  مالحقة  يف  ال�ضلطات  لدى  واإرادة 
ومنعهم من الإفالت من العقاب، وخلق وعي 
منظماتها. ولدى  الإغاثة  عمال  لدى   كامل 
الإن�ضانية  الأزمات  اأغلب  وجود  ظل  يف 
اأي  اإىل  والإ�ضالمي.  العربي  بالعامل 
باأهمية  وعي  ذلك  واكب  نظركم  يف  مدى 
هل  ثم  ومن  والإن�ضاين؛  الإغاثي  العمل 
العربي  العاملني  يف  الأهلية  املنظمات  تفي 
هناك؟ املوجود  التاأزم  مب�ضتوى   والإ�ضالمي 

ال�ضوؤال  يف  ذكرمت  كما  لالأ�ضف  لدينا  نحن 
النزاعات  معظم  اأن  منها  عديدة،  اإ�ضكالت 
واللجوء والنزوح موجود يف منطقتنا� ومعظم 
منطقتنا،  يف  موجودة  ال�ضيا�ضية  النزاعات 
اإهدار  اإىل  توؤدي  التي  النتهاكات  ومعظم 
اإذا  منطقتنا  يف  موجودة  الإن�ضانية  الكرامة 

العربي  العالمين  في  األزمات  جل  وجود 
واإلسالمي يتطلب أن تكون هنالك أدوارا زائدة 

من المنظمات اإلنسانية بالمنطقة

املنظمات  ت�ضتطيع  الإن�ضانية،  الإغاثة  قوافل 
اإىل  اللجوء  ذووهم  اأو  ال�ضحايا  الأفراد  اأو 
يتمكنوا  حتى  املحلية  الإن�ضاف  و�ضائل 
وجلبهم  املجرمني،  من  القت�ضا�س  من 
العقاب،  من  اإفالتهم  وعدم  العدالة  اإىل 
املنظمات  هذه  اأن  اإىل  اأي�ضا  يقودنا  وهذا 
مع  جديا  حوارا  تدير  اأن  واجب  عليها  يقع 
كل  يف  الر�ضمية  ال�ضلطات  ومع  احلكومات 
جدية،  بتحريات  تقوم  حتى  الأمور  هذه 
يرتكبون  للذين  ميكن  ل  اإذ  اجلناة،  وجتلب 
اجلرائم �ضد العمال يف جمال الإغاثة والعمل 
الآليات. هذه  بتفعيل  يقوموا  اأن   الإن�ضاين 
و�ضائل  املتحدة  الأمم  منظمة  تتيح  كذلك   
اإن�ضاف عديدة، وو�ضائل تلقي �ضكاوى عديدة 
ميكن للمنظمات اأن تتقدم بال�ضكاوى، وميكن 
لالأفراد كذلك اأن يتقدموا بها اإذا ما وقع عليهم 
العتداء مثل القتل واخلطف والأذى والعنف 
البدين وغري ذلك من اأطراف ال�ضراع �ضواء 
م�ضلحة. جماعات  اأو  ر�ضمية  اأطرافا   اأكانت 
الإغاثية  للمنظمات  العدالة  حتقيق  اأن  املهم 
تكون  اأن  الأول  املقام  يف  يتطلب  والإن�ضانية 
الق�ضائية  ال�ضلطات  قبل  من  جدية  هنالك 
واملعنية بتطبيق القانون، واأن تكون هنالك اأي�ضا 
وال�ضحايا  املنظمات  طرف  من  كبرية  جهود 
القانون. يف  املحددة  الإن�ضاف  و�ضائل   اإىل 
مثلما هم ي�ضعون اإىل تو�ضيل الإغاثة الإن�ضانية 
داخل  اأخرى  اأطراف  هنالك  تكون  اأن  يجب 
مبداأ  تطبيق  بتطوير  تعنى  املوؤ�ض�ضات  هذه 
والت�ضريعات  القوانني  وحتقيق   ، امل�ضاءلة 
املحلية التي حتكم وجترم هذه الأفعال ل يكفي 
مل  اإذا  العدالة  بتحقيق  ال�ضلطات  نطالب  اأن 
 يكن هنالك �ضكاوى عديدة وحمالت عديدة.

املنظمات  على  الباب  هذا  يف  يجب  الآن 
قانونية  فروعا  داخلها  تن�ضئ  اأن  الإن�ضانية 
ال�ضتفادة  على  وتعمل  الأمر  هذا  حترك 
الإن�ضان  حلماية  الدويل  القانون  من 
الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  وعلى  الإن�ضان  وحلقوق 
اإىل  النظرية  القواعد  هذه  حتول  حتى 
ال�ضحايا. منها  ي�ضتفيد  عملية   قواعد 

لرفع م�ضتوى احلماية  املا�ضة  يف ظل احلاجة 
الطريق  الإن�ضاين،  والعمل  الإغاثة  لعمال 

ما قارناها مبناطق اأخرى من العامل، هذا 
الو�ضع كان وما زال يتطلب اأن تكون هنالك 
الإن�ضانية. املنظمات  من  زائدة   اأدواٌر 

يف  كذلك  عليها  يجب  املنظمات  هذه 
اإطار هدفها العام املتمثل يف الو�ضول اإىل 
ال�ضحايا اأن تهتم مبو�ضوع توعية املوظفني 
وتوعية الراأي العام مبخاطر العتداء على 
العمل الإن�ضاين وعلى عمال الإغاثة، وعلى 
الت�ضريعات  منه  تعاين  الذي  التق�ضري 
الأدوار  من  الكثري  غياب  وعلى  املحلية، 
املحلية  ال�ضلطات  بها  تقوم  اأن  يجب  التي 
النزاعات  فيها  تتزايد  بلدان  والأفراد يف 
عدد  فيها  ويتزايد  م�ضتمر،  ب�ضكل 

ال�ضحايا.

درجة  على  وح�ضل  القانون  در�س 

وعمل  جوبا،  جامعة  من  الدكتوراه 

جمل�س  وع�ضو  قانونياً  م�ضت�ضارا 

الإن�ضانية  املنظمات  من  لعدد  اإدارة 

لعدة  بال�ضودان،  العاملة  العربية 

مديراً  عمل   2002 العام  يف  �ضنوات، 

العون  ملنظمة  موؤ�ض�ضاً  تنفيذا 

غري  منظمة  وهي  العاملي،  املدين 

وجنيف،  لندن،  يف  م�ضجلة  حكومية 

جمال  يف  وتعمل  واخلرطوم، 

الإن�ضان.  حقوق  وتعزيز   حماية 

احلريات  ق�ضم  تاأ�ضي�س  يف  �ضاهم 

ب�ضبكة  الإن�ضان  وحقوق  العامة 

وواكب   ،2008 يف نوفمرب  اجلزيرة 

اإىل  ثم  اإدارة  اإىل  الق�ضم  حتول 

العامة  للحريات  اجلزيرة  مركز 

يف  الدكتور  �ضارك  الإن�ضان،  وحقوق 

حقوق  ق�ضايا  حول  موؤمترات  عدة 

وقدم  الإن�ضاين  والقانون  الإن�ضان 

والعديد  املحا�ضرات  من  العديد 

املحرتفة  التدريبية  الدورات  من 

كثريا  ن�ضر  كما  نف�ضه،  املجال  يف 

ال�ضحف  يف  والتقارير  املقالت  من 

نت.   اجلزيرة  موقع  ويف   ال�ضودانية، 

م�ضوؤول  حاليا  ح�ضن  د.  ويعمل 

مبركز  والبحوث  ال�ضراكات  عن 

وحقوق  العامة  للحريات  اجلزيرة 

الإن�ضان. 

د. حسن المجمر ..
 في سطور 
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 كل مب�ضوؤوليته وحقوقه وواجباته. 
وق��د ق��ام الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريي��ة 
يو�ض��ف ب��ن اأحم��د الك��واري بح�ض��ور كل م��ن 
ال�ض��يد عب��د النا�ض��ر الزه��ر اليافع��ي مدي��ر 
اإدارة التنمي��ة املحلي��ة وال�ض��يد حمم��د �ض��اهني 
خت��ام  يف  "زواج"  برنام��ج  مدي��ر  املطاوع��ة 
كل  عل��ى  التك��رمي  �ض��هادات  بتوزي��ع  احلف��ل 

النسخة الثالثة ستشهد 
توسعا في عدد 

المستفيدين والمناطق 
الذي سينفذ فيها 

والتي ستغطي الوكرة 
والغرافة والخور

"زواج"  برنام��ج  اأن  اخلريي��ة  قط��ر  اأعلن��ت 
ع��دد  يف  تو�ض��عا  �ضي�ض��هد  تتبن��اه  ال��ذي 
امل�ض��تفيدين من��ه، واملناط��ق الت��ي �ض��ينفذ به��ا، 
م��ع انطالق��ة الن�ض��خة الثالث��ة من��ه، ويف اإط��ار 
التط��ور امل�ض��تمر ال��ذي يحر���س القائم��ون عليه 

 اأن يكون م�ضاحبا له.  
اأقي��م  ال��ذي  الحتف��ال  يف  ذل��ك  ج��اء 
الثاني��ة  الن�ض��خة  اختت��ام  مبنا�ض��بة 
والراع��ني  وال�ض��ركاء  الرع��اة  وتك��رمي 
الذي��ن  من��ه  وامل�ض��تفيدين  الربنام��ج  له��ذا 
اأ�ض��رة   150 الآن  حت��ى  عدده��م  و�ض��ل 

 )300 �ضاب وفتاة( من قطر. 
اأن  الربنام��ج  عل��ى  امل�ض��رفون  اأعل��ن  وق��د 
مناط��ق  لت�ض��مل  �ضتتو�ض��ع  القادم��ة  الن�ض��خة 
الوك��رة والغراف��ة واخل��ور؛ كم��ا يتوقع��ون اأن 

 يزداد عدد امل�ضتفيدين منها. 
ال��ذي  امل�ضاح��ب  "زواج" بربناجم��ه  ويتمي��ز 
يرك��ز عل��ى اجلان��ب التوع��وي والإر�ض��ادي؛ م��ن 
اأجل اأن توؤ�ض�س البيوت على وعي تام من طرفيها 

لقطة ل�ضيوف حفل اختتام امل�ضروع

م��ن وزارة العم��ل وال�ض��وؤون الجتماعي��ة، 
وا�ض��بايرزون ، و�ض��ركة ب��روة؛ باعتباره��م 
رع��اة ه��ذا الربنام��ج، وجمم��ع الأن�ض��اري 
بو�ضف��ه �ض��ريكا، وجمموع��ة عل��ي ب��ن عل��ي 
الداعم��ة له��ذا الربنام��ج وممثل��ي ال�ض��باب 
امل�ض��تفيدين واللجن��ة امل�ضاحبة التي ت�ضم 
ال�ض��ادة ح�ض��ن الربيكي واأحمد الفرجابي، 
وحمم��د ف��رج، و�ض��لمان احلو�ض��ني، و�ض��قر 
وجا�ض��م  املريخ��ي،  وخمي���س  ال�ض��هواين، 
العل��ي، ونا�ض��ر عبد اجلب��ار؛ بالإ�ضافة اإىل 

 ال�ضيخ �ضلطان العتيبي. 
 وطن عظيم 

عب��د  ال�ض��يد  األق��ى  احلف��ل  م�ض��تهل  ويف 
التنمي��ة  مدي��ر  اليافع��ي  الزه��ر  النا�ض��ر 
املحلية بقطر اخلريية كلمة بهذه املنا�ض��بة 
ج��اء فيه��ا اإن��ه يف وط��ٍن عظي��م كوطنن��ا 
ال��ذي نعي���س في��ه وننتم��ي اإلي��ه ويف ظ��ل 
قي��ادة حكيم��ة كرمي��ة فاإن��ه ل غراب��ة اأن 
جن��د منا�ض��بات اخل��ري والوف��اء والتك��رمي 
تط��رز دائم��ًا م�ض��اء الوط��ن كه��ذه املنا�ض��بة 
الت��ي حتتف��ي فيه��ا جمعي��ة قط��ر اخلريي��ة 
لربنام��ج  املنت�ض��بني  ال�ض��باب  باأبنائه��ا 

 زواج بنهاية ن�ضخته الثانية. 
�ض��اهني  ال�ض��يد حمم��د  ع��رب  م��ن جهت��ه 
املطاوع��ة ع��ن فرح��ة قط��ر اخلريي��ة به��ذه 
املنا�ض��بة الت��ي حتتف��ي فيه��ا بكوكب��ة م��ن 
الذي��ن  املتميزي��ن  ال�ض��باب  قط��ر  اأبن��اء 
حمال��ة  ل  �ضت�ض��اهم  لبي��وت  يوؤ�ض�ض��ون 

 يف زرع قيم اخلري ومثله.. 
كم��ا اأ�ض��اد ال�ض��يد مهن��د نا�ض��ر اليافع��ي 
املتح��دث با�ض��م ال�ض��باب املتزوج��ني بقط��ر 
اخلريية؛ معربا عن �ضعادته وزمالئه بهذا 
امل�ض��روع العظي��م ال��ذي تبنت��ه اجلمعي��ة، 
ب�ض��ورة  ال�ض��باب  من��ه  ا�ض��تفاد  وال��ذي 

 جلية ومفيدة.  

300 شاب وفتاة استفادوا منه من قطر

إطالق النسخة الثالثة
الموسعة من برنامج
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مكتبها  خالل  من  اخلريية  قطر  �ضاركت 
العا�ضمة  يف  عمل  ور�ضة  يف  بباك�ضتان 
املا�ضي  مايو  مطلع  بانكوك  التايالندية 
تقديرا  اليوني�ضيف  من  دعوة  على  بناء 
من  اخلريية  قطر  اأجنزته  ملا  الأخرية  من 
"املاء  مبجال  الأخرية  ال�ضنوات  يف  م�ضاريع 
خطة  �ضمن  البنجاب  اإقليم  يف  والإ�ضحاح" 

 "األفية التنمية 2015". 
وي�ضمل م�ضروع "املاء والإ�ضحاح" توفري املاء 
ال�ضالح لل�ضرب، وحمالت التوعية وامل�ضاهمة 
و�ضبكات  ال�ضحية  املرافق  توفري  يف 

 ال�ضرف ال�ضحي.   
يف  اليوني�ضيف  اخلريية  قطر  �ضاركت  وقد 
والتوعية  والتدريب  العمل  ور�ضات  تنظيم 
للتنبيه  القرى  يف  ال�ضعبية  واحلمالت 
ا�ضتخدام  يف  ال�ضحية  املخاطر  اإىل 
تخزين  �ضوء  اأو  ال�ضطحية  املياه  جممعات 

قطر الخيرية تشارك بورشة في 
تايالند بدعوة من اليونسيف

ب�ضكل  ال�ضحية  املرافق  توفر  وعدم  املاء 
 خا�س للن�ضاء والفتيات. 

 حمالت توعية 
واملدر�ضني  احلكوميني  املوظفني  دمج  متَّ  وقد 
املدار�س  وطالب  القرى  وعمداء  وم�ضايخ 
تنظيم  خالل  من  وذلك  التوعية  حمالت  يف 
التوجيهية  وامل�ضرحيات  الحتفالت  ع�ضرات 
الن�ضرات  اآلف  وتوزيع  الور�س،  ومئات 

 واملل�ضقات.  
�ضهرا   12 خالل  باك�ضتان  مكتب  قام  وقد 
املاء  لتوفري  بئرا   240 بحفر  املا�ضية 
وقد  البنجاب،  اإقليم  يف  لل�ضرب  ال�ضالح 
بال�ضنابري،  املجهز  املو�ضاأ  ببع�ضها  اأحلق 

 وكذلك احلمامات.   
واقعا  بباك�ضتان  ال�ضحية  املرافق  وت�ضهد 
من  باك�ضتاين  مليون   50 يعي�س  حيث  �ضعبا؛ 

بني 182 مليون ن�ضمة من دون حمامات؛ ح�ضب 
اجتماع  �ضمن  اجلمهورية  لرئي�س  ت�ضريح 
�ضريينا؛  فندق  يف  اخلريية  قطر  ح�ضرته 
كما ح�ضرته منظمات قدمت من العديد من 
الدول ملعاجلة م�ضكلة املرافق ال�ضحية الأكرث 
 � باك�ضتان   � )نيبال  بالعامل  دول   9 يف  معاناة 
بنغالد�س � ميامنار � كمبوديا � اليمن � النيجر � 

 مدغ�ضقر � وجنوب ال�ضودان(. 
حمافظات  ت�ضعة  يف  باك�ضتان  مكتب  ويعمل 
اأتك،  راجنبور،  هي  البنجاب  اإقليم  من 
دير  راولبندي،  غوجرانوال،  خو�ضاب، 
ولهور؛  غار،  مظفر  رحيميار،  خان،  غازي 
ومركزا  لالأيتام  دارا  وجّهز  بنى  حيث 
"اأتك"  حمافظة  يف  املهني  للتدريب 
من  مندوب  بح�ضور  افتتاحهما  مّت  وقد 
فرباير  يف  باك�ضتان  يف  القطرية  ال�ضفارة 

 2015م.   

اأحد م�ضاريعنا بباك�ضتان
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ومعرفة اأ�ضرار الكذب على النف�س والآخرين 
التي  الكلمات  يف  التحكم  على  والتدرب 

 ينطق بها.   
كما مت عر�س فيديو يف حلظة غ�ضب؛ للربهنة 
على ما لذلك من خماطر واأ�ضرار، ونقا�س 

 الأمر مع الفتيات.  
واأ�ضكالها  ال�ضخرية  عن  الرابع  اليوم  وكان 
ق�ضة  بعر�س  الآخرين،  على  واأ�ضرارها 
توما�س ادي�ضون وال�ضخرية التي تعر�س لها، 
وكيف واجهها باخرتاع امل�ضباح الكهربائي، 
الذهنية  اخلريطة  على  الفتيات  وتعرفت 
حتتوي  اأن  يجب  ما  واأهم  ر�ضمها  وكيفية 

 عليه.   
ريا�ضية  فقرة  كذلك  الربنامج  ت�ضمن  كما 
اجلوارح  يف  التحكم  اإىل  تهدف  يومية 
الفتيات  كانت  والتي  والرجل  كاليد 
بالعديد  دعمت  وقد  كثريًا،  بها  ي�ضتمتعن 
والألعاب  والن�ضاطات  التمارين  من 

 الرتبوية الهادفة واملمتعة. 

املجتمع  لتنمية  اخلريية  قطر  مركز  نظم 
برنامج  اإطار  يف  ن�ضاء   � الوكرة  فرع 
عنوان  حتت  تربوية  فعالية  "�ضخ�ضيتي" 
التحكم يف  التمرن على  "النوخذة" بهدف 

 الذات.   
اإطار  يف  الرتبوية  الفعالية  هذه  وتاأتي 
والذي  �ضخ�ضيتي"   " برنامج  تفعيل 
بداأت  حيث  الذات،  يف  التحكم  اإىل  يهدف 
الفعالية بالتعارف بني امل�ضاركات والتعرف 
وعر�س  ت�ضميته  و�ضبب  الربنامج  على 
ال�ضتاذة  مع  وحمتوياته  ومكافاآته  قوانينه 

اإيثار. 
العديد  الربنامج  هذا  من  ا�ضتفادت  وقد 
كذلك  تخللته  كما  واأمهاتهن،  الفتيات  من 
منها  ا�ضتفادت  ومتنوعة،  متعددة  فقرات 

 الفتيات واأمهاتهن كل على حده. 
 "ريموت كنترول" 

اأيام  اأربعة  ملدة  الربنامج  ا�ضتمر  وقد 
الأمهات  ح�ضرتها  تربوية  بور�ضة  بداأت 
فاطمة  الدكتورة  من   كل  عليها  واأ�ضرفت 
بعنوان  عثمان   اأحالم  والأ�ضتاذة  املهدي 
كله  الغر�س  ليكون  كنرتول"  "رميوت 

تنظيم برنامج "النوخذة"
في مركز تنمية المجتمع

فائدة  اأكرب  ل  ونح�ضِّ واحد  م�ضب  يف 
 من الربنامج.  

وقد بينت امل�ضرفات الطريقة املثلى للتحكم 
ال�ضحيحة  للطرق  وتوجيهها  الذات  يف 
على  ندربها  وكيف  ال�ضليمة،  والأهداف 

ذلك.   
�ضبط  حول  بدورة  الثاين  اليوم  بداأ  وقد 
النف�س؛ من خالل �ضبط النفعالت، ومعرفة 
امل�ضاعر  يف  والتحكم   ، ال�ضلبية  اأ�ضرارها 
الداخلية  بالتفكري قبل رد الفعل ، وكتبت كل 
وتلتزم فيه   نف�ضها  به على  تقر  اإقرارا  فتاة 

 بامتالك نف�ضها عند الغ�ضب. 
 ضبط اللسان 

�ضبط  على  الرتكيز  كان  الثالث  اليوم  ويف 
ال�ضدق  على  والتدرب  اآفاته  وذكر  الل�ضان 

تضمن البرنامج ورش 
ومحاضرات تربوية 
على مدار ٤ أيام
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لهذا  حملتها  اخلريية  قطر  اأطلقت 
الب�ضمة"  "رم�ضان  �ضعار  حتت  املو�ضم 
التقديرية  تكلفتها  اإجمايل  جتاوز  حيث 
�ضهر  تنفيذها خالل  تنوي  التي  للم�ضاريع 
وخارج  داخل  1436ه�   املبارك  رم�ضان 
بزيادة 14،6  اأي  ريال،  مليون  قطر 58،2 
املا�ضي،  بالعام  مقارنة  ريال  مليون 
وينتظر اأن يبلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه 

 14,6 بـ  الموسم  هذا  اإلجمالية  التكلفة  زيادة 
مليون ريال مقارنة بالعام الماضي

 حملة قطر الخيرية الرمضانية "رمضان البسمة" لعام ١٤٣٦ هـ

58,2 مليون ريال تكلفة المشـــــــــــــــــاريع الرمضانية لقطر 
الخيرية، وأكثر من 2,043,000         شخص يستفيدون منها

 احلملة ما يزيد على 2،043،000 �ضخ�س.
حتت  تاأتي  التي  احلملة  هذه  �ضهدت  وقد 
نوعية  قفزة  الب�ضمة"  "رم�ضان  �ضعار 
التكلفة  حيث  من  وخارجها  الدولة  داخل 
حيث  امل�ضتفيدين،  دائرة  وتو�ضع  والتنوع 
قد  قطر  داخل  اإىل  املوجهة  املبالغ  اإن 
اأي  ريال،   20،000،000 حوايل  بلغت 
املا�ضي  العام  عن   4،000،000 بزيادة 

ريال.   16،000،000 كانت   حيث 
الرم�ضانية  امل�ضاريع  تكلفة  زيادة  كما متت 
خارج قطر مبا يناهز 11 مليون ريال لت�ضل 
اإىل اأكرث من 38 مليون ريال، مقارنة بال�ضنة 
املن�ضرمة حيث بلغت 27 مليون ريال، ويتوقع 
اأن يبلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه امل�ضاريع 
حوايل  بزيادة  اأي  �ضخ�ضا؛   1،448،426
الفائت.  املو�ضم  عن  �ضخ�س   100،000 
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 دعوة للمشاركة 
العام  هذا  رم�ضان  حملة  تتميز  كما 
خالل  من  ال�ضوري  ال�ضعب  على  بالرتكيز 
بالالجئني  خا�س  برنامج  تخ�ضي�س 
والنازحني ال�ضوريني، واإعطاء ح�ضة للدول 
خالل  ا�ضتثنائية  ظروف  من  تعاين  التي 
 ال�ضهر الكرمي خا�ضة يف م�ضاريع اإفطارات.

لقطر اخلريية  التنفيذي  الرئي�س  وقد حث 
املح�ضنني  الكواري  اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد 
على  واملقيمني  القطريني  من  اخلري  واأهل 
لقطر  والإغاثية  التنموية  للم�ضاريع  التربع 
اإغاثة  ومنها  قطر  وخارج  داخل  اخلريية 
والأ�ضر  الأيتام  وكفالت  ال�ضوري،  ال�ضعب 

وال�ضحية  التعليمية  وامل�ضاريع  املتعففة، 
املياه. وم�ضاريع  للدخل،  املدرة   وامل�ضاريع 

منوها باأن قطر اخلريية ت�ضتهدف جمع 300 
مليون ريال، خالل هذا املو�ضم خدمة للفئات 
واملجتمعات الفقرية؛ اأي مببلغ يزيد عن 22 
حيث  املا�ضي؛  بالعام  مقارنة  ريال  مليون 
ريال. مليون   278 التربعات  ح�ضيلة   بلغت 

 مشاريع داخل قطر 
وقد �ضهدت حملة هذا املو�ضم تطويرا نوعيا 
قطر،  داخل  وبراجمها  م�ضاريعها  اإطار  يف 
ثقافية  جديدة  برامج  ا�ضتحداث  مت  كما 
"�ضلوم"  برنامج  مثل  وترفيهية  وتربوية 

كتارا". و"برامج  الرم�ضانية"   و"القرية 
  ومن بني هذه امل�ضاريع الرم�ضانية ما يلي: 

موائد اإفطار ال�ضائم: 

وي�ضتهدف هذا امل�ضروع 156،000 �ضائم، اأي 
بزيادة 6000 �ضائم عن املو�ضم املن�ضرم، 
وذلك من خالل توفري الإفطار يف 20 مائدة 
خمتلف  على  املوائد  هذه  وتتوزع  جماعية، 
مناطق الدولة. وتركز على العمال العزاب 
وعابري ال�ضبيل وذوي الدخل املحدود وتبلغ 
ريال.  6،000،00 حوايل  الإجمالية   تكلفته 
وت�ضمل هذه املناطق التي �ضتقام فيها املوائد 
واخلريطيات  و�ضمي�ضمة  والذخرية  اخلور 
وبن  والوكرة  وال�ضحانية  والريان  والغرافة 

 حملة قطر الخيرية الرمضانية "رمضان البسمة" لعام ١٤٣٦ هـ

58,2 مليون ريال تكلفة المشـــــــــــــــــاريع الرمضانية لقطر 
الخيرية، وأكثر من 2,043,000         شخص يستفيدون منها
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م�ضروع افطار �ضائم يف القد�س



والنجمة  العزيز  عبد  وفريج  حممود 
وال�ضيلية  واملطار  عمران  وبن  واملن�ضورة 

 واجلميلية واأم �ضالل حممد. 
من  عدد  ال�ضائم  اإفطار  م�ضروع  ويتبع 

 امل�ضاريع واأهمها:  
"من البيت للبيت" ويتم فيه توزيع وجبات 
على الأ�ضر ذات الدخل املحدود، و"اإفطار 
وهو عبارة عن وجبات  ال�ضناعية"  عمال 
ويتم  امل�ضلني"  و"�ضقيا   ، للعمال  اإفطار 
�ضالة  يف  امل�ضلني  على  املاء  توزيع  فيه 
الرتاويح والقيام، و"مونة رم�ضان" عبارة 
و"الإفطار  غذائية،  مواد  كوبونات  عن 
اجلاليات" اإفطار  "موائد  ودعم   اجلوال" 

امل�ضاريع الثقافية واجلماهريية:

الربنامج اجلماهريي )الرباحة( 

عدد  بغر�س  يقوم  جماهريي  برنامج  وهو 
من القيم واملفاهيم التي حتتاجها الأ�ضرة 
اأوقات  ا�ضتثمار  بهدف  اأفرادها؛  مبختلف 
رم�ضان باملفيد والنافع لكل افراد الأ�ضرة، 
الأعمار  خمتلف  من  زائر   6000 ل�ضالح 
ريال،   5،055،000 وبتكلفة  والأجنا�س، 
 وينفذ باللوؤلوؤة واخلور وال�ضحانية والدوحة.

 برنامج »�ضلوم« 

هذا  يف  مرة  لأول  ينظم  تراثي  برنامج 
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من  جمموعة  عن  عبارة  وهو  املو�ضم، 
مهن  عدة  على  حتتوي  ال�ضعبية،  اخليام 
عادتهم  تظهر  الأجداد،  زمن  من  تراثية 
خا�ضة  الرم�ضانية  و"�ضلومهم"  ال�ضعبية 
ثقايف  متنف�س  اإيجاد  اإىل  وي�ضعى  منها، 

 جلميع املقيمني بدولة قطر. 
 القرية الرم�ضانية 

تراثية  بيئة  لنا  يقدم  ثقايف  برنامج  وهو 
التي  الفعاليات  من  متنوعة  بتفا�ضيل  ثرية 
املتعة  لهم  يحقق  ما  كل  الزوار  فيها  يجد 
في�ضتمتع  عائلية،  اأجواء  يف  والفائدة، 
خالل  من  الرتفيهية  ب�ضاحتهم  ال�ضغار 
ثنايا  بني  �ضيدت  التي  الألعاب  من  الكثري 
من  للت�ضوق  فر�ضة  العوائل  وجتد  القرية، 
خمتلفة،  مبنتجات  تزخر  منوعة  حمالت 
اأجواء  يف  ودكاكينه،  الفريج  و�ضط  وامل�ضي 
املا�ضي،  وعبق  بالرتاث  زاخرة  رم�ضانية 
بقاعة املعار�س يف الدفنة، ومن 03-رم�ضان 
اإىل 19رم�ضان ، من ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاًء، 
 وحتى ال�ضاعة الواحدة بعد منت�ضف الليل.

 برامج بالتعاون مع كتارا 

بعنوان  ال�ضغار  لتالوة  برنامج  وتت�ضمن 
�ضالة  بعد  متفرقة  وحا�ضرات  "ارتق" 
�ضالتي  يف  مقرئني  وا�ضت�ضافة  الرتاويح، 

الرتاويح والقيام بعنوان "مزامري" ومعر�س 
�ضمن  امل�ضاركة  املنتجة  لالأ�ضر  "تفاول" 

 م�ضروع قطر اخلريية "اأدمها". 
 الربامج الإذاعية: 

يبث  تفاعلي،  برنامج  "تراويح"  برنامج 
اأيام  الكرمي،  القراآن  اإذاعة  عرب  مبا�ضرة 
عند  واجلمعة  واخلمي�س  والأربعاء  الثالثاء 

 ال�ضاعة 10:30 م�ضاء. 
برنامج "اأ�ضفار" برنامج م�ضابقات ثقافية، 
يبث  قطرية،  �ضخ�ضيات  عن  يتحدث 
يوميا  اخلليج  �ضوت  اأثري  عرب  مبا�ضرة 

 ال�ضاعة 5:30 م�ضاء.  
اأثري  برنامج عرب  للنا�س"  "اأنفعهم  برنامج 
"غرا�س  وبرنامج  قطر،  موؤ�ض�ضة  راديو 
الدنيا" عرب اإذاعة القراآن الكرمي بالدوحة، 
قطر  اإذاعة  يف  القلب"  "من  وبرنامج 

 )الربنامج العام(.  
 م�ضابقة قراآنية 

خالد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  م�ضابقة  يف  وتتمثل 
حلفظ القراآن الكرمي، وت�ضتهدف احلفاظ 
 900 منها  وي�ضتفيد  ال�ضباب،  والقراء 

طالب، بتكلفة تبلغ 320،000 ريال.
الربنامج الدعوي الن�ضائي:  

�ضهر  طيلة  ي�ضتمر  ن�ضائي  دعوي  برنامج 
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 طرق التبرع  
وميكن التربع حلملة قطر اخلريية الرم�ضانية التي تاأتي حتت �ضعار 

»رمضان البسمة« عرب اإر�ضال ر�ضائل على ال � SMS  على الأرقام التالية: 
 على اأوريدو OOREDOO وفودافون VODAFON 92133 للتربع ب25 ريال، وعلى 
الرقم 92632 للتربع ب50 ريال، وعلى الرقم 92642 للتربع ب100 ريال، وعلى 
الرقم 92428 للتربع ب 500 ريال، وعلى الرقم 92429 للتربع ب1000 ريال، 
اخلريية  قطر  كيو�ضك  واأجهزة  الذاتية،  للخدمة  اأوريدو  اأجهزة  جميع  وعرب 
اللوؤلوؤ(  � مرور  مبنى   � اجلوازات  مبنى   � ذاجيت   � )فيالجيو  املجمعات   يف 
الرقم،  على  املتربعني  ت�ضرف  حتت  �ضاخنا  خطا  اخلريية  قطر  ت�ضع  كما   
املنت�ضرين  حم�ضليها  اإىل  بالإ�ضافة   ،  33793929 واجلوال   ،44667711
الرئي�س،  مقرها  يف  التربع  وق�ضم  التجارية،  واملجمعات  الأ�ضواق  يف 
طيف( العينية  التربعات  ت�ضريف  ونقاط  بالدوحة،  الفرعية   ومكاتبها 
الآيبان   ،200000126 رقم  الإ�ضالمي  امل�ضرف  يف  البنكي  احل�ضاب  وكذلك 

IBAN/QA17QISB002071600150 :رقم
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قطر  مراكز  جميع  يف  املبارك  رم�ضان 
اخلريية لتنمية املجتمع؛ واملوزعة على الريان 
واخلور والوكرة، بالإ�ضافة اإىل قاعة ال�ضيخ 
وي�ضتهدف  بالدفنه،  الأن�ضاري  اهلل  عبد 
 1555 �ضيدة وفتاة، وبتكلفة ت�ضل 569،500

 برامج تلفزيونية: 

قلب واحد )الن�ضخة الثانية(

بالإثارة  مليء  يومي  تلفزيوين  برنامج 
فرق   2 فيه  ي�ضارك  الواقع،  تلفزيون  من 
م�ضاريع  عر�س  يف  يتناف�ضون  النجوم  من 

 ي�ضهم اجلمهور يف متويلها. 
�ضجلت احللقات يف ال�ضودان، ويعر�س على 

 قناة الريان بعد �ضالة املغرب. 
 �ضفاري اخلري 2 

م�ضاء   7:30 ال�ضاعة  يف  يبث  يومي  برنامج 
جنوم،   10 فيه  وي�ضارك  قطر،  بتلفزيون 
ينق�ضمون اإىل فريقني، ومت ت�ضوير حلقاته 
لق�ض�س  ويوثق  ويعر�س  اإندوني�ضيا،  يف 
جناح العمل الإن�ضاين على م�ضتوى الأفراد 

 واملجتمعات.  
 مشاريع خارج قطر: 

الرم�ضانية  احلملة  م�ضاريع  تكلفة  بلغت 
العام   هذا  قطر  خارج  اخلريية  لقطر 

العدد  يبلغ  فيما  ريال،   38،200،000
امل�ضاريع  هذه  من  للم�ضتفيدين  املتوقع 

 حوايل 1،45 مليون �ضخ�س. 
وتنق�ضم م�ضاريع حملة "رم�ضان الب�ضمة" اإىل 

 عدة م�ضاريع اأهمها:   
 موائد اإفطار ال�ضائم: 

اأن  وينتظر  ال�ضائم،  اإفطار  موائد 
 900،000 حوايل  املوائد  هذه  من  ي�ضتفيد 
مليون   11،3 حوايل  بلغت  بتكلفة  �ضخ�س، 

 ريال.   
كال  املوائد  بهذه  امل�ضتهدفة  الدول  وت�ضمل 
واملغرب  واألبانيا  ولبنان  فل�ضطني  من: 
وك�ضوفا  والبو�ضنة  و�ضوريا  وبنغالدي�س 
ومايل والأردن وتون�س وموريتانيا وال�ضنغال 
وبنني  والهند  و�ضرييالنكا  وبوركينافا�ضو 
واإيران  وكينيا  واإثيوبيا  وت�ضاد  وغانا  وتوغو 
واليمن  واندوني�ضيا  وباك�ضتان  القمر  وجزر 
والنيجر  وال�ضومال  وال�ضودان  والعراق 

 ونيجرييا وقرغيزيا واأوكرانيا.   
 �ضالل غذائية رم�ضانية :  

توزيع  الرم�ضانية  امل�ضاريع  ت�ضمل  كما 
ت�ضل  وبتكلفة  رم�ضانية،  غذائية  �ضالل 
هذه  توزيع  و�ضيتم  ريال،   6،000،000
يف  احتياجا  الأكرث  ال�ضرائح  على  ال�ضالل 

البلدان امل�ضتفيدة، وتوزيع زكاة الفطر التي 
وبتكلفة  �ضخ�س،   185،000 منها  ي�ضتفيد 

 ت�ضل 3،000،000 ريال. 
 ك�ضوة العيد: 

وقد زادت خم�ض�ضات هذا امل�ضروع املتمثل 
من  باأكرث  املختلفة  والهدايا  اللبا�س  يف 
الذين  عدد  ارتفع  كما  ريال،  مليون   5،7
�ضخ�س؛   54،000 اإىل  منه  �ضي�ضتفيدون 
املن�ضرم،  العام  يف  �ضخ�س   26،000 بدل 
الدول  يف  املحتاجة  الأ�ضر  ل�ضالح  وذلك 
امل�ضتهدفة، كما يركز على الن�ضاء والأطفال 

 ب�ضكل اأكرث.  
 زكاة الفطر: 

تقديريا  مبلغا  اخلريية  قطر  اعتمدت 
ريال،   3،000،000 وقدره  امل�ضروع،  لهذا 
�ضخ�س   185،000 منه  ي�ضتفيد  اأن  ويتوقع 

 يف 40 دولة.  
 م�ضاعدات لل�ضوريني: 

بال�ضوريني  خا�ضة  م�ضاعدات  اإىل  اإ�ضافة 
من الالجئني والنازحني ت�ضل 7،3 مليون، 
�ضخ�س،   230،000 من  اأكرث  ول�ضالح 

وتتعلق بتوزيع م�ضاعدات غذائية.

طرود غذائية للداخل ال�ضوري.. رم�ضان الب�ضمة  1436
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الزراعية  املناطق  تنمية  م�ضروع  اإطار  يف 
الأرا�ضي  تاأهيل  يف  اخلريية  قطر  بداأت 
قد  كانت  والتي  غزة  بقطاع  الزراعية 
الإ�ضرائيلي  العدوان  خالل  للدمار  تعر�ضت 
حيث  2014؛  �ضيف  غزة  قطاع  على  الأخري 
بتمويل  ريال  مليون   11 امل�ضروع  تكلفة  تبلغ 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  برنامج  من 

 وباإدارة البنك الإ�ضالمي للتنمية. 
الكبرية  احلفر  بردم  بداية  التاأهيل  ويتم 
الإ�ضرائيلية  الطائرات  التي خلفتها هجمات 
غزة،  قطاع  يف  الزراعية  الأرا�ضي  على 
الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

 الفل�ضطينية.  
فيه  يعاين  وقت  يف  التاأهيل  هذا  وياأتي 
اقت�ضادية  ظروف  من  غزة  قطاع  �ضكان 
الأهايل  خا�ضة  للغاية،  �ضعبة  واجتماعية 
ومن�ضاآتهم؛  منازلهم  ق�ضف  من  املت�ضررين 
معاناتهم  حيث  مزارعهم؛  وجرف 

 م�ضتمرة.   
الفل�ضطينية  الزراعة  وزارة  اأ�ضادت  وقد 
فعال  م�ضاهما  اعتربته  الذي  امل�ضروع  بهذا 
بالقطاع  للنهو�س  احلقيقية  التنمية  يف 

 الزراعي، ولي�س تقدمي املعونات. 
 مشاريع أخرى 

يف  اخلريية  قطر  مكتب  مدير  قال  وقد 
يف  حلوب  اأبو  حممد  ال�ضيد  غزة  قطاع 
التاأهيل  اأعمال  باأن  له  �ضحفي  ت�ضريح 
من  كجزء  تاأتي  الزراعية  احلفر  وردم 
املمول  الزراعية  املناطق  تنمية  م�ضروع 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  برنامج  من 
بقيمة  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك  باإدارة 
قطر  وتتوىل  ريال،  مليون   11 حوايل 
غزة. قطاع  يف  ميدانيا  تنفيذه   اخلريية 

اإىل  اإ�ضافة  ي�ضمل  امل�ضروع  باأن  واأ�ضاف 
تاأهيل  وزراعتها،  الزراعية  الأرا�ضي  تاأهيل 
الزراعية،  الطرق  من  جمموعة  وتعبيد 
وتاأهيل  الزراعة  لري  اآبار  كذلك  وتاأهيل 

 بقيمة ١١ مليون ريال، وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 

تنفيذ مشروع تأهيل األراضي      الزراعية في قطاع غزة

واإعادة  الزراعية،  للمناطق  الكهرباء  �ضبكات 
مدينة  حميط  يف  املعاجلة  املياه  ا�ضتخدام 
وزارة  م�ضاتل  وتاأهيل  تطوير  واأخريا  غزة، 

 الزراعة يف غزة.  
احلرب  تكلفة  فاإن  التقديرات  ووفق 
غزة  قطاع  على  الأخرية  الإ�ضرائيلية 
مبا�ضر  ب�ضكل  اأمريكي  دولر  مليون  بلغت350 
اإ�ضافة اإىل 150 مليون دولر اأمريكي كاأ�ضرار 

 غري مبا�ضرة.  
 الثروة السمكية 

 ويعترب م�ضروع تنمية املناطق الزراعية الذي 
واحدا  حاليا  بتنفيذه  اخلريية  قطر  تقوم 
القطاع  ل�ضالح  تنفذها  التي  امل�ضاريع  من 
الزراعي، وتغطي التدخالت كافة القطاعات 
الزراعية الفرعية التي ت�ضمل زراعات احلقل 
املفتوح ، والدفيئات الزراعية، وتاأهيل خدمات 
اآبار  تاأهيل  الزراعية؛ مبا يف ذلك  الري  مياه 
دعم  اأي�ضا  وت�ضمل  التوزيع.  واأنابيب  املياه 
ال�ضمكية،  والرثوة  البحري  ال�ضيد  قطاع 
الإنتاج  قطاع  وتاأهيل  دعم  اإىل  اإ�ضافة 
مت  التي  املزارع  اإعمار  واإعادة  احليواين، 

 تدمريها خالل الأعوام املا�ضية. 
املدير  اأكد  امل�ضروع  هذا  على  له  تعليق  ويف 
وزارة  يف  وال�ضيا�ضات  للتخطيط  العام 
باأن  �ضمالة  اأبو  نبيل  الدكتور  الزراعة، 
املوؤ�ض�ضات  اأكرب  من  تعترب  اخلريية  قطر 
القطاع  لتاأهيل  الداعمة  والإقليمية  الدولية 
التنمية  يف  ت�ضاهم  باأنها  واأ�ضار  الزراعي، 

يشمل المشروع تأهيل 
وتعبيد مجموعة من 

الطرق الزراعية وآبار الري 
وتأهيل شبكات الكهرباء 

للمناطق الزراعية

الزراعي،  بالقطاع  للنهو�س  احلقيقية 
فح�ضب. الإغاثية  املعونات  تقدمي   ولي�س 
التي  اجلهود  هذه  باأهمية  �ضمالة  اأبو  ونوه 
تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  اخلريية  قطر  تبذلها 
اأحد  يعترب  الذي  الزراعي  القطاع  واإعمار 
القومي  الناجت  واملهمة يف  الأ�ضا�ضية  امل�ضادر 
الفل�ضطيني، بالرغم من تراجع ح�ضة القطاع 
نتيجة  الفل�ضطيني؛  القت�ضاد  يف  الزراعي 
لعوامل عدة كان وما زال على راأ�ضها الحتالل 

الإ�ضرائيلي واإجراءاته.
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 بقيمة ١١ مليون ريال، وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 

تنفيذ مشروع تأهيل األراضي      الزراعية في قطاع غزة

ال�ضروع يف مرحلة تاأهيل الأرا�ضي الزراعيةالتي تعر�ضت للتدمرياأثناء العدوان على غزة

 مشروع دعم قطاع الصيد البحري 
غزة  قطاع  يف  البحري  ال�ضيد  قطاع  دعم  م�ضروع  بتنفيذ  اخلريية  قطر  تقوم 
منذ بداية العام 2011 بقيمة اإجمالية تتجاوز 30 مليون ريال، وقد ا�ضتفاد من 
على  امل�ضروع  ي�ضارف  حيث  غزة،  قطاع  يف  الفقراء  ال�ضيادين  األف  امل�ضروع 
متويلية  اتفاقية  على  التوقيع  مت  كما  القادمة،  القليلة  الأ�ضهر  خالل  النتهاء 
القطاع  لتاأهيل  جدة  يف  للتنمية  الإ�ضالمي  والبنك  اخلريية  قطر  بني  جديدة 

الزراعي بقيمة 18،25 مليون ريال قطري.
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– ن�ض��اء اإن ه��ذه اخلط��وة تاأت��ي اإميانا منهم يف 
املرك��ز باأهمي��ة ال��رتاث واعتباره جزء ل يتجزاأ 
م��ن الهوي��ة الوطني��ة، منوه��ة اإىل اأن ت�ض��ليط 
ال�ضوء على ما خلفه لنا اأهلنا الأولون من اإرث 
ثقايف وح�ضاري؛ مبا يف ذلك منظومة عاداتنا 
وتقاليدن��ا املوروث��ة والت��ي ل غن��ى لن��ا عنه��ا، 

 و�ضرورة نقلها لالأجيال القادمة. 
يعن��ي  الفعالي��ات  ه��ذه  مث��ل  اأن  اإىل  ونوه��ت 
�ضم��ان انتف��اع الأجي��ال القادم��ة يف امل�ض��تقبل 
بال��رتاث ال�ض��معي الب�ضري للب�ض��رية؛ لأن هذا 
ال��رتاث يحم��ل الدرو���س واملعلوم��ات واملع��ارف 

 التي لبد من تبادلها مع الآخرين. 
املتح��دة  الأمم  ملنظم��ة  الع��ام  املوؤمت��ر  وكان 
للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم املنعق��د يف باري���س 
1972 ق��د اتف��ق عل��ى يوم 18 م��ن اإبريل من كل 

 �ضنة يوما عامليا للرتاث. 
 وق��د ج��اء ه��ذا التف��اق ب�ض��بب العب��ث باملواق��ع 
الت�ض��ريعات  وغي��اب  وتدمريه��ا،  الأثري��ة 
والأف��راد  املوؤ�ض�ض��ات  تل��زم  الت��ي  والأنظم��ة 
الأثري��ة،  الرتاثي��ة  املواق��ع  عل��ى  باحلف��اظ 
وتب��ني كيفي��ة التعام��ل معه��ا كاف��ة امل�ض��تويات؛ 
الت��ي  واله��دم  البن��اء  لأنظم��ة  ح��د  لو�ض��ع 
العم��راين،  ال��رتاث  تتجاه��ل  الت��ي  والإزال��ة 
ب��ل اإن البع���س منه��ا ي�ض��كل م�ض��در تهدي��د 

 لهذا الرتاث.   

نظم��ت قط��ر اخلريي��ة لتنمي��ة املجتم��ع ف��رع 
الوك��رة � ن�ض��اء مبنا�ض��بة الي��وم العامل��ي حلماي��ة 
حت��ت  وور�ض��ة  م�ض��ابقة  الإن�ض��اين  ال��رتاث 

 عنوان »تراثي بعد�ضتي«. 
وتاأت��ي ه��ذه الفعالي��ة تزامن��ا م��ع احتف��ال قط��ر 
اخلريي��ة لتنمي��ة املجتم��ع ف��رع الوك��رة � ن�ض��اء 
باليوم العاملي حلماية الرتاث الإن�ضاين؛ الذي 

 يوافق 18 ابريل من كل �ضنة. 
وته��دف ه��ذه امل�ض��ابقة للحف��اظ عل��ى ال��رتاث 
القط��ري واإظه��ار الع��ادات والتقالي��د والهوي��ة، 
وتفت��ح  الفوتوغرافي��ة  ال�ض��ور  خ��الل  م��ن 
امل�ض��ابقة املج��ال اأم��ام كل الفتي��ات مبختل��ف 
اأعماره��ن للم�ض��اركة ب�ض��رط اأن يك��ون العم��ل 
مل ين�ض��ر م��ن قب��ل، ويح��ق للمرك��ز واجلمعي��ة 

ن�ض��رها.
وق��د ق��دم الور�ض��ة الت��ي ته��دف للحف��اظ عل��ى 
الهوي��ة ومتك��ني الفتي��ات م��ن مه��ارة الت�ضوي��ر 
واكت�ض��اب تقني��ات جدي��دة الفن��ان القط��ري 
املب��دع الأ�ض��تاذ خليف��ة العبي��ديل، وا�ض��تمرت 
ثالث��ة اأي��ام م��ا ب��ني 18 و20 اإبري��ل املا�ض��ي، 
وا�ض��تهدفت الفتيات من عمر 15 �ض��نة اإىل 25 

 �ضنة، وذلك بقاعة بلدية الوكرة. 
 إرث ثقافي وحضاري 

وق��د قال��ت ال�ض��يدة علي��اء اجلماع��ي مدي��رة 
مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع فرع الوكرة 
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تنظيم مسابقة وورشة "
تراثي بعدستي" للفتيات



المسابقة تهدف للمحافظة 
على التراث القطري 
وتعريف األجيال به  
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الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية يو�ضف الكواري والدكتور حممد عبد اهلل الأن�ضاري يتبادلن الإتفاقية املوقعة مع جممع ال�ضيخ الأن�ضاري للقراآن الكرمي

توقيع عدة مذكرات تفاهم 
واتفاقيات تعاون مشترك
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وقع��ت قط��ر اخلريي��ة خ��الل الف��رتة الأخرية 
ع��دة مذك��رات تفاه��م واتفاقي��ات م�ض��رتك 
وخ��ارج  داخ��ل  امل�ض��اريع  تنفي��ذ  ت�ض��ب يف 

 قطر، اأو تقدم الدعم لها. 
برنامج األغذية العالمي 

الأغذي��ة  وبرنام��ج  اخلريي��ة  قط��ر  وّقع��ت 
اتفاقي��ة   WFP  املتح��دة ل��الأمم  العامل��ي 
تع��اون يف جم��الت حمارب��ة اجل��وع و�ض��وء 
التغذي��ة وتعزي��ز الأمن الغذائ��ي عرب العامل، 
وق��د مت توقيعه��ا باملق��ر الرئي���س لربنام��ج 
الإيطالي��ة  العا�ضم��ة  يف  العامل��ي  الأغذي��ة 

 روما يف �ضهر مايو املا�ضي. 

وق��د وق��ع التفاقي��ة ع��ن قط��ر اخلريي��ة 
ال�ض��يد يو�ض��ف اأحم��د الك��واري الرئي���س 
التنفي��ذي، وع��ن جان��ب برنام��ج الأغذية 
العاملي ال�ض��يدة باربارا نوزورثي م�ض��اعد 
الم��ني الع��ام للربنام��ج بح�ض��ور �ض��عادة 
ال�ض��يد/  روم��ا  يف  القط��ري  ال�ض��فري 

 عبدالعزيز بن اأحمد املالكي. 
ال�ض��رتاتيجي  التع��اون  ه��ذا  ويه��دف 
ب��ني الطرف��ني اإىل تفعي��ل دور القط��اع 
اخلا���س ب�ض��ورة اأك��رب يف دع��م جه��ود 
حمارب��ة اجل��وع ومكافح��ة �ض��وء التغذي��ة 
الع��امل  ع��رب  الغذائ��ي  الأم��ن  وحتقي��ق 

لتنفيــذ  ثالثيــة  اتفاقيــة 
مشــغل ومعهــد لتعليــم 
بقيمــة  الخياطــة  مهنــة 
٣,7 مليــون ريــال قطــري 
المــرأة  حمايــة  بهــدف 
للبنــان  الالجئــة  الســورية 

اقتصاديــا وتمكينهــا 



مذكرة التحالف الإ�ضرتاتيجي مع الأ�ضمخ لالأعمال اخلريية

تهدف المذكرتان مع األصمخ لألعمال الخيرية إلى تعزيز الحضور 
 اإلقليمي والدولي للطرفين
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ته��دد  الت��ي  التحدي��ات  اأك��رث  باعتباره��ا 
حي��اة املالي��ني م��ن الب�ض��ر ع��رب الع��امل �ض��واء 
اأثن��اء النزاع��ات، كم��ا  اأو  يف زم��ن ال�ض��لم 
اأنه��ا متث��ل حتدي��ات حقيقي��ة تعي��ق جه��ود 

 التنمية يف الكثري من الدول.  
 اتفاقية ثالثية 

قط��ر  م��ن  كّل  وقع��ت  ذل��ك  اإىل  اإ�ضاف��ة 
اخلريي��ة وهيئة الأعم��ال اخلريية بربيطانيا
Human Appeal International-  
بلبن��ان  للرعاي��ة  الإ�ض��المية  والهيئ��ة   ،UK
عل��ى هام���س امللتق��ى الإن�ض��اين الثال��ث للعمل 
الإن�ض��اين ال��ذي اختت��م اأعمال��ه بالدوح��ة يف 
20 / ماي��و اتفاقي��ة �ض��راكة لتنفي��ذ م�ض��غل 
لالجئ��ات  اخلياط��ة  مهن��ة  لتعلي��م  ومعه��د 
امل��راأة  حماي��ة  به��دف  بلبن��ان،  ال�ض��وريات 
ال�ض��ورية ومتكينه��ا اقت�ضادي��ا، وبقيم��ة تبل��غ 

 3.7 مليون ريال قطري. 

تمّثــل اتفاقيــة التعاون مع 
برنامــج األغذيــة العالمــي 
 WFP  المتحــدة لألمــم 
الخــاص  للقطــاع  فرصــة 
لالنخــراط   قطــر  بدولــة 
دعــم  فــي  أكبــر  بصــورة 
لجمــع  خاصــة  حمــالت 
ســوء  لمحاربــة  التبرعــات 

لتغذيــة. ا

اخلريي��ة  قط��ر  ع��ن  ال�ض��راكة  عق��د  وق��ع 
ال�ض��يد اإبراهي��م عل��ي عب��د اهلل مدي��ر اإدارة 
اخلريي��ة  الأعم��ال  هيئ��ة  وع��ن  الإغاث��ة، 
بربيطاني��ا ال�ض��يد عثم��ان مقب��ل املدير العام 
للهيئ��ة ، وع��ن الهيئ��ة الإ�ض��المية للرعاي��ة 
املدي��ر  جم��ذوب  مط��اع  ال�ض��يد  بلبن��ان 

 العام للهيئة.     
وتبل��غ ح�ض��ة كل م��ن قط��ر اخلريي��ة وهيئ��ة 
 Human بربيطاني��ا  اخلريي��ة  الأعم��ال 
ح��وايل   Appeal International-UK
1.300.00 ري��ال قط��ري كل عل��ى ح��دة، 
فيم��ا تبل��غ ح�ض��ة الهيئ��ة الإ�ض��المية للرعاية 
بلبنان يف امل�ض��روع 1.300.00 ريال قطري 
وه��ي عب��ارة ع��ن ) توف��ري الأر�ضي��ة الت��ي 

�ض��يقام عليه��ا امل�ض��روع (.
  



 األصمخ لألعمال الخيرية 
الأ�ضم��خ  وموؤ�ض�ض��ة  اخلريي��ة  قط��ر  وقع��ت  ال�ض��ياق  نف���س  ويف 
ا�ض��رتاتيجي  حتال��ف  مذك��رة  "عفي��ف"  اخلريي��ة  لالأعم��ال 
لتعزي��ز التع��اون امل�ض��رتك بينهم��ا وا�ض��تفادة الطرف��ني م��ن املزاي��ا 
مذك��رة  الوق��ت  نف���س  يف  وقعت��ا  كم��ا  منهم��ا،  ل��كل  التف�ضيلي��ة 
من��ه  ي�ض��تفيد  اليم��ن،  ل�ضال��ح  اإغاث��ة  م�ض��روع  لتنفي��ذ  تفاه��م 
ري��ال،   1.500.000 بلغ��ت  بتكلف��ة  مت�ض��رر،  �ض��خ�س   29.000
و�ض��تمّكن ه��ذه التفاقي��ة م��ن توف��ري الحتياج��ات ال�ضروري��ة م��ن 
 م��واد غذائي��ة وطبي��ة للمت�ضرري��ن مبحافظت��ي ع��دن واحلدي��دة.

�ض��امل  ب��ن  جا�ض��م  ال�ض��يد  م��ن  كل  املذكرت��ني  وّق��ع 
الأ�ضم��خ  موؤ�ض�ض��ة  اإدارة  جمل���س  م�ضت�ض��ار  الأن�ض��اري 
املدي��ر  الغام��دي  عل��ي  ب��ن  حمم��د  وال�ض��يد  اخلريي��ة،  لالأعم��ال 

 التنفيذي لإدارة التنمية الدولية قطر اخلريية.   
الطرف��ني  ب��ني  ال�ض��رتاتيجية  لل�ض��راكة  وكرتجم��ة عملي��ة فوري��ة 
مّت توقي��ع مذك��رة تفاه��م لتنفي��ذ م�ض��روع اإغاث��ة ل�ضال��ح اليم��ن، 
م��ن  املت�ض��ررة  الأ�ض��ر  اإغاث��ة  اإىل  التفاقي��ة  ه��ذه  ته��دف  حي��ث 
الأح��داث اجلاري��ة بامل��واد الأ�ضا�ض��ية م��ن الأغذي��ة، وتق��دمي الأدوي��ة 
وامل�ض��تهلكات الطبي��ة املطلوب��ة للم�ضت�ض��فيات للقي��ام بدوره��ا يف 
معاجل��ة امل�ضاب��ني واجلرح��ى م��ن املدنيني ج��راء الأحداث، اإ�ض��اعة 

 التكافل الجتماعي وتعميق روح الأخوة بني اأفراد املجتمع. 
 مجمع األنصاري 

كم��ا قام��ت قط��ر اخلريي��ة بتوقي��ع اتفاقي��ة تعاون م�ض��رتك مع جممع 
ال�ض��يخ عب��د اهلل الأن�ض��اري للق��راآن الك��رمي وعلوم��ه مت مبوجبه��ا 
ا�ض��تفادة قط��ر اخلريي��ة م��ن خدم��ات بع���س مراف��ق املجم��ع يف 
 تنظيم الندوات واملحا�ضرات وا�ضت�ضافة العلماء واملفكرين.  
اأحم��د  ب��ن  يو�ض��ف  ال�ض��يد  م��ن  كل  التفاقي��ة  ه��ذه  وّق��ع  وق��د 
الك��واري الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريي��ة، والدكت��ور حمم��د ب��ن 
عب��د اهلل الأن�ض��اري رئي���س جمل���س اإدارة جمم��ع ال�ض��يخ عب��د اهلل 

 الأن�ضاري للقراآن الكرمي وعلومه.   
مجمع الخور السكني 

اتفاقي��ة  اخلريي��ة  قط��ر  وقع��ت  التربع��ات  جم��ال  اإط��ار  ويف 
تع��اون م�ض��رتك م��ع جمم��ع اخل��ور ال�ض��كني ال��ذي ي�ض��ت�ضيف ح��وايل 

 12،500 موظف من موظفي قطر غاز ورا�س غاز.  
الت��ي  اخلدم��ات  م��ن  العدي��د  عل��ى  التفاقي��ة  وت�ض��تمل 
حاوي��ات  و�ض��ع  مث��ل  اخل��ريي؛  للعم��ل  املجم��ع  اإدارة  تقدمه��ا 
وتوف��ري  التربع��ات،  جلم��ع  اخلريي��ة  قط��ر  و�ضنادي��ق  "طي��ف" 

 قاعات املحا�ضرات وامل�ضرح للجمعية جمانا. 
كم��ا ت�ض��اهم التفاقي��ة كذل��ك يف اإقام��ة فعالي��ات واأن�ض��طة داخ��ل 
املجمع للجاليات، وي�ضهم اأي�ضا يف الرتويج وح�ضد الدعم حلمالت 

قطر اخلريية املحلية واخلارجية املختلفة.  

اإلتفاقية مع برنامج األغذية العالمي 
لألمم المتحدة تهدف إلى تفعيل القطاع 

الخاص بقطر  بصورة أكبر لدعم جهود 
مكافحة  الجوع وسوء التغذية

تقرير
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بالشراكة مع مؤسسة عفيف 
 )األصمخ لألعمال الخيرية(

تسيير قافلة 
إغاثية لصالح 

الالجئين 
من جنوب 
السودان
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�ض��ريت قط��ر اخلريي��ة بال�ض��راكة م��ع موؤ�ض�ض��ة 
عفي��ف )الأ�ضم��خ لالأعم��ال اخلريي��ة( قافل��ة 
اإغاثي��ة ل�ضال��ح الالجئ��ني من جنوب ال�ض��ودان 
بدول��ة ال�ض��ودان، ومكن��ت ه��ذه القافل��ة م��ن 
توفري الحتياجات ال�ضرورية من مواد اإيوائية 
يف  الالجئ��ني  م��ن  ل��الآلف  وطبي��ة  وغذائي��ة 
منطقة اجلبلني بولية النيل الأبي�س، وا�ضتفاد 

 منها حوايل 10.000 م�ضتفيد. 
قافل��ة  ت�ض��يري  كذل��ك  املتوق��ع  م��ن  اأن��ه  كم��ا 
طبي��ة للوافدي��ن م��ن دول��ة جن��وب ال�ض��ودان 
واملتواجدي��ن يف منطق��ة جب��ل اأولي��اء بولي��ة 

 اخلرطوم يف ظرف وجيز. 
 مسح ميداني 

بع��د  ه��ذا  الإغاث��ة  م�ض��روع  تنفي��ذ  ومت 
م�ض��ح مي��داين دقي��ق بالتن�ض��يق م��ع اجله��ات 
اجل��دد  الالجئ��ني  كل  �ض��مل  ال�ضل��ة  ذات 
منطق��ة  يف  ال�ض��ودان  جن��وب  دول��ة  م��ن 
اجلبل��ني بولي��ة الني��ل الأبي���س والذي��ن يتك��ون 
غالبيته��م م��ن الن�ض�����اء و الأطف��ال، وق��د كل��ف 

 امل�ضروع مبلغ 400.000 ريال. 
ه��ذه  الإغاثي��ة  القافل��ة  متثل��ت  وق��د   

الغذائي��ة؛  امل��واد  م��ن  طن��ا   31 توزي��ع   يف  
حتت��وي  غذائ��ي،  ط��رد   1.400 يف  تتمث��ل 
والأرز  والزي��ت  والدقي��ق  ال�ض��كر  م��ن  كاًل 
وال�ضاب��ون، كم��ا ا�ض��تملت كذل��ك عل��ى توزي��ع 
م�ض��مع   1.400 و  الأفر�ض��ة،  م��ن   1.400
 بال�ض��تيكي بالإ�ضاف��ة اإىل 1.400 بطاني�������ة.
وبامل��وازاة م��ع توزي��ع امل��واد الإغاثي��ة مت كذل��ك 
فت��ح عيادة طبية ا�ض��تفاد منه��ا حوايل 1.000 
مري���س م��ن الن�ض��اء والأطف��ال وكب��ار ال�ض��ن، 
الع��ام،  الفح���س  اإج��راء  خدماته��ا  و�ض��ملت 
وتوزي��ع الأدوي��ة واإج��راء التحالي��ل املخربي��ة، 

 ومتابعة احلالت احلرجة. 
 تخفيف المعاناة 

الع��ون  مفو���س  اأع��رب  املنا�ض��بة  وبه��ذه 
الإن�ض��اين بولية النيل الأبي�س الأ�ض��تاذ �ضالح 
ال�ض��ر ل��دى ا�ض��تقباله للقافل��ة عن �ض��كره لقطر 
عل��ى  اخلريي��ة  الأ�ضم��خ  وموؤ�ض�ض��ة  اخلريي��ة 
ه��ذه القافل��ة الإغاثي��ة والت��ي حتمل م�ض��اعدات 
اإي��واء،  وم��واد  واإن�ض��انية  غذائي��ة  ومعون��ات 

 اإ�ضافة اإىل العيادة  الطبية. 
اأم���س  يف  الالجئ��ني  ه��وؤلء  اأن  اإىل  منوه��ا 
اإىل امل�ض��اعدات، واأن ه��ذه القافل��ة  احلاج��ة 
�ض��وف تخفف كثريا من معاناتهم؛ لأنها �ض��وف 
تغط��ي كل الحتياج��ات يف منطق��ة العالقاي��ا2 
وج��زء م��ن منطق��ة العالقاي��ا1 واأو�ض��ح ال�ض��يد 
املفو���س اأن اأع��داد الالجئ��ني يف الولي��ة بل��غ 
اأكرث من 84،130 لجئ تقريبا، وان اأعدادهم 
يف تزاي��د م�ض��تمر، وذل��ك ب�ض��بب احل��رب الت��ي 

 تدور يف دولة جنوب ال�ضودان.  
الالجئ��ني  اأن  اإىل  املفو���س  نب��ه  اخلت��ام  ويف 
وامل�ض��اندة،  الدع��م  موا�ضل��ة  اإيل  حاج��ة  يف 
اخلريي��ة  واجلمعي��ات  املوؤ�ض�ض��ات  كل  داعي��ا 
لتح�ض��ني  العاجل��ة  امل�ض��اعدات  تق��دمي  اإىل 

 اأو�ضاعهم املعي�ضية وال�ضحية. 
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، ب��كل م��ا يع��رتي ذل��ك م��ن خماط��ر واآث��ار 
 �ضلبية على م�ضتقبلهم.   

ال�ض��ركاء  اأح��د  اخلريي��ة  قط��ر  وتع��ّد 
الرئي�ض��يني للهيئ��ة ال�ض��ورية للرتبي��ة والتعلي��م، 
املا�ضي��ة  الف��رتة  خ��الل  معه��ا  نف��ذت  وق��د 
جمموع��ة م�ض��اريع كب��رية، فيم��ا يتوا�ضل تنفيذ 

 بع�ضها الآخر.   
ق�ضاي��ا  اإط��ار  يف  املنف��ذة  امل�ض��اريع  و�ض��ملت 
والنازح��ني  الالجئ��ني  ول�ضال��ح  التعلي��م 
ال�ض��وريني طباع��ة املناه��ج املدر�ض��ية، وبن��اء 
وترمي��م وت�ض��غيل املدار���س ودع��م املدر�ض��ني 
والعملي��ة التعليمي��ة لطلبة النازحني والالجئني 

 ال�ضوريني.    
وق��د رّك��ز املوؤمت��ر عل��ى مناق�ض��ة اأبع��اد املاأ�ض��اة 
الإن�ضانية املتمثلة بحرمان املاليني من الطلبة 
ب�ض��بب  التعلي��م،  يف  حقه��م  م��ن  ال�ض��وريني 
ظ��روف الت�ض��رد وال�ض��تات، والآث��ار ال�ض��لبية 
الكب��رية املرتتب��ة عل��ى ذل��ك، بع��د م��رور اأك��رث 

تك��رمي قط��ر اخلريي��ة من قب��ل الهيئة ال�ض��ورية 
للرتبي��ة والتعلي��م ومدي��ر اإدارة الإغاث��ة  بقط��ر 

اخلريية  يت�ض��لم الدرع

ماي��و  �ض��هر  بداي��ة  اخلريي��ة  قط��ر  اأعلن��ت 
 )3.7( مبل��غ  تخ�ضي�ضه��ا  ع��ن  املا�ض��ي 
التعليمي��ة  امل�ض��اريع  ل�ضال��ح  ري��ال   ملي��ون 
 اخلا�ض��ة بالالجئ��ني والنازح��ني ال�ض��وريني .
وق��د ج��اء ه��ذا الإع��الن خ��الل كلم��ة األقاه��ا 
ال�ض��يد اإبراهي��م عل��ي عب��د اهلل مدي��ر اإدارة 
"ِعل��م"  مبوؤمت��ر  اخلريي��ة  قط��ر  يف  الإغاث��ة 
يف  اأعمال��ه  اختت��م  ال��ذي  الأول  ال��دويل 
بتنظي��م  موؤخ��را  الرتكي��ة  ا�ض��طنبول  مدين��ة 
م��ن الهيئ��ة ال�ض��ورية للرتبي��ة والتعلي��م حت��ت 
 �ض��عار : "�ض��وريا والتعلي��م.. واق��ع وحتدي��ات" . 

 المناهج التعليمية  
واأو�ض��ح ال�ض��يد اإبراهي��م يف ت�ضري��ح �ضحف��ي 
�ض��يتم  امل�ض��اريع  ه��ذه  اأن  املوؤمت��ر  عق��ب  ل��ه 
تنفيذه��ا بالتع��اون م��ع الهيئ��ة ال�ض��ورية للرتبية 
والتعلي��م " عل��م" التي �ض��بق لقط��ر اخلريية اأن 
نف��ذت معه��ا عددا من امل�ض��اريع الكبرية، حيث 
�ض��ترتكز يف جم��ال طباع��ة الكت��ب املدر�ض��ية 
الورقي��ة واللكرتوني��ة، وكفال��ة ورعاي��ة اأطف��ال 
ال�ض��وارع الذي��ن ت�ضطره��م الظ��روف للت�ض��رب 
�ض��نهم  �ضغ��ر  رغ��م  والعم��ل  املدار���س  م��ن 

 تزامنا مع مشاركتها في مؤتمر "علم" الدولي األول باسطنبول

قطر الخيرية تخصص 3.7 مليون 
ريال لتنفيذ مشاريع تعليمية 

جديدة للسوريين 
م��ن اأربع��ة اأع��وام عل��ى الأزم��ة ال�ض��ورية، 
بح�ض��ور جمموع��ة م��ن النخ��ب الفكري��ة 
وم��دراء اجلامع��ات والأكادميي��ني ورج��ال 
الأعم��ال ومنظمات املجتم��ع املدين املتهمة 

 ب�ضوؤون التعليم.   
مع البنك اإلسالمي للتنمية 

اجتم��اع  عق��د  مت  املوؤمت��ر  هام���س  وعل��ى 
ب��ني قط��ر اخلريي��ة وب��ني البن��ك الإ�ض��المي 
للتنمي��ة بح�ض��ور ال�ض��يد املن�ض��ور ب��ن فت��ى 
البن��ك  يف  ال�ض��تئمان  �ضنادي��ق  مدي��ر 
اإبراهي��م  وال�ض��يد  للتنمي��ة  ال�ض��المي 
بقط��ر  الغاث��ة  مدي��ر  اهلل  عب��د  عل��ي 
اخلريي��ة، حي��ث تن��اول التع��اون امل�ض��رتك 
خلدم��ة  م�ض��اريع  تنفي��ذ  يخ���س  فيم��ا 
الالجئ��ني والنازح��ني ال�ض��وريني تت�ضم��ن 
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املناهج املدر�ضية  ال�ضورية التي اأ�ضهمت قطر اخلريية يف طباعتها

تبلغ قيمة المشاريع 
التعليمية التي نفذتها 

قطر الخيرية لصالح 
النازحين والالجئين 

السوريين أو التي هي 
قيد التنفيذ حوالي 
٢٤,٥ مليون ريال 

واستفاد منها أكثر من 
٣٣٥,٦٠٠ شخص

ناقش المؤتمر حرمان 
الماليين من الطلبة 
السوريين من حقهم 
في التعليم بسبب 

ظروف التشرد والشتات

طباع��ة  مب�ض��األة  التع��اون  يف  ال�ض��تمرار 
قط��ر  تق��وم  اأن  عل��ى  الدرا�ض��ية،  املناه��ج 
 اخلريي��ة بتق��دمي درا�ض��ة ح��ول ه��ذا اجلان��ب. 
وتع��ّد امل�ض��اريع الت��ي مت تنفيذه��ا اأو الت��ي قي��د 
التنفي��ذ م��ع الهيئ��ة ال�ض��ورية للرتبي��ة والتعلي��م 
الإ�ض��المي  البن��ك  م��ع  وبال�ض��راكة  "ِعل��م" 
للتنمي��ة ،  ثم��رة اتفاقيت��ني وقعت��ا ب��ني كل م��ن 
قط��ر اخلريي��ة والبن��ك الإ�ض��المي للتنمي��ة م��ن 
جه��ة ، وب��ني قط��ر اخلريي��ة الهيئ��ة ال�ض��ورية 
 للرتبي��ة والتعلي��م "ِعل��م" م��ن جه��ة اأخ��رى. 

الهيئ��ة  م��ع  الوىل  التفاقي��ة  وكان��ت 
 1.3  ( بقيم��ة  والتعلي��م  للرتبي��ة  ال�ض��ورية 
ملي��ون دولر( �ض��ملت ن�ض��ف ملي��ون لطباع��ة 
املناه��ج والكت��ب املدر�ض��ية وتدري��ب املعلم��ني ، 
و800.000 دولر لتو�ض��يع الطاقة ال�ض��تيعابية 
املدر�ض��ية  املع��دات  وحتدي��ث  للمدار���س 
ودع��م الت�ض��جيل، وكان م��ن ثمراته��ا طباع��ة  

 566.340 كتابا مدر�ضيا. 
ووفق��ا لالتفاقي��ة الثاني��ة م��ع الهيئ��ة ال�ض��ورية 
للرتبي��ة والتعلي��م ) بقيم��ة 2 مليون دولر( فاإن 
العم��ل ج��اٍر حالي��ا لطباع��ة الكت��ب واملناه��ج 
التعليمية بواقع   1.183.015 كتاب مدر�ض��ي 
وبتكلف��ة ملي��ون دولر، وبن��اء مدر�ض��ة موؤقت��ة 
لأبناء الالجئني يف مدينة انطاكيا برتكيا على 
م�ض��احة 6000 م��رت مرب��ع لت�ضم��ن ا�ض��تمرارية 
دولر،   400.000 وبتكلف��ة  طالب��ا   4230
وترمي��م 52 مدر�ض��ة يف حل��ب لي�ض��تفيد منه��ا 
 400.000 وبتكلف��ة   ، طال��ب   25.000 نح��و 
التعليمي��ة   العملي��ة  دع��م  وتاأم��ني  دولر، 
وت�ض��مل تاأم��ني متطلب��ات الطلب��ة واملدر�ض��ني 
دولر.  200،000 بقيم��ة  كام��ل  ع��ام   مل��دة 

 المشاريع التعليمية 
تبل��غ قيم��ة امل�ض��اريع الت��ي مت تنفيذه��ا 
اأو الت��ي ه��ي قي��د التنفي��ذ م��ع الهيئ��ة 
"ِعل��م"  والتعلي��م  للرتبي��ة  ال�ض��ورية 
الإ�ض��المي  البن��ك  م��ع  وبال�ض��راكة 
ري��ال  ملي��ون   12 م��ن  اأك��رث  للتنمي��ة 
)3.3 مالي��ني دولر(. كم��ا تبل��غ قيم��ة 
م�ض��اريع التعلي��م  لقط��ر اخلريي��ة عل��ى 
العم��وم املوجه��ة للنازح��ني والالجئ��ني 
ال�ض��وريني ح��وايل 24.5 ملي��ون ري��ال، 

�ض��خ�ضا.  355،615 منه��ا  وا�ض��تفاد 



التنفي��ذي  املدي��ر  ق��ال  املنا�ض��بة  وبه��ذه 
للتنمي��ة املحلي��ة لقط��ر اخلريي��ة عب��د النا�ض��ر 
الزه��ر اليافع��ي اإن احلمل��ة ته��دف اإىل خل��ق 
مم��ا  املجتم��ع  يف  وتكاملي��ة  تكافلي��ة  عالق��ة 
يق��ّوي الن�ض��يج الجتماع��ي ، وت�ض��عى لتح�ض��ني 
ظروفه��م مم��ا ينعك���س عل��ى اأدائه��م لعمله��م 

وان�ضجامهم مع املجتمع ب�ضورة اأف�ضل،  
ا�ض��رتاتيجية  �ضل��ب  م��ن  ه��ذا  اأن  معت��ربا 
الثالث��ة  اأبعاده��ا  يف  املحلي��ة  التنمي��ة  اإدارة 
الجتماعي��ة والقت�ضادي��ة والثقافي��ة، وياأت��ي 
الوطني��ة  التنمي��ة  ل�ض��رتاتيجية  مواكب��ا 
 2011 � 2016 ، ويف اإط��ار روؤي��ة قط��ر 2030. 

انطلق��ت  الت��ي  "لك��م حتي��ة"  توا�ض��ل حمل��ة 
يف مطل��ع �ض��هر ماي��و توزي��ع هداياه��ا للعم��ال؛ 
منه��ا  امل�ض��تفيدين  اإجم��ايل  و�ض��ل  حي��ث 
بلدي��ة  عم��ال  ه��م  عام��ل،   1000 الآن  حت��ى 
وبلدي��ة  اخل��ور،  وم�ضت�ض��فى  �ض��الل،  اأم 

 الريان.   
العناي��ة  اأدوات  جم��ع  اإىل  احلمل��ة  وته��دف 
توزيعه��ا  ث��م  يحتاجونه��ا  الت��ي  ال�ض��خ�ضية 
املا�ض��ي  ماي��و  مطل��ع  م��ن  اعتب��ارا  كهداي��ا 
قط��ر  بن��اء  م�ض��رية  يف  لدوره��م  تقدي��را 
ت�ض��ييد  يف  املتوا�ضل��ة  بجهوده��م  وعرفان��ا 
 بنيته��ا التحتي��ة وتق��دمي اخلدم��ات املختلف��ة.

 في إطار تواصل حملة "لكم تحية"

توزيع صناديق هدايا 
العمــــال في قطـر

 التوزيعات 
وتتمي��ز ه��ذه الن�ض��خة م��ن مب��ادرة " لك��م 
با�ض��تهدافها  للعم��ال  املوّجه��ة  حتي��ة" 
احلم��الت  ت�ضله��ا  مل  جدي��دة  ل�ض��رائح 
ال�ض��ابقة، وم��ن ه��وؤلء العم��ال املر�ض��ى يف 
امل�ضت�ض��فيات، وم�ض��اركة طي��ف اأو�ض��ع م��ن 
ذوي  ودور  املدار���س  وط��الب  املتطوع��ني 
احلمل��ة  ه��ذه  يف  اخلا�ض��ة  الحتياج��ات 
التطوع��ي  قط��ر  مرك��ز  م��ع  بالتع��اون 

 واإدارات املدار�س وغريهم.   
 إغاثة الملهوف 

كم��ا قدم��ت قط��ر اخلريي��ة يف منت�ض��ف 
اإغاثي��ة  م�ض��اعدات  املا�ض��ي  ماي��و  �ض��هر 
م�ض��اكنهم  ت�ض��ررت  الذي��ن  للعم��ال 
املنطق��ة  اأ�ض��اب  ال��ذي  احلري��ق  ب�ض��بب 
وق��د  املا�ض��ي،  ماي��و  بداي��ة  ال�ضناعي��ة 
 ا�ض��تفاد منه��ا 450 عام��ال كمرحل��ة اأوىل.
وق��د متثل��ت ه��ذه املرحل��ة م��ن امل�ض��اعدات 
العاجل��ة يف ط��رود م��واد غذائي��ة حتت��وي 
كالأرز  الأ�ضا�ض��ية  التمويني��ة  امل��واد  عل��ى 
ويتوق��ع  وال�ض��اي،  والزي��ت  وال�ض��كر 
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املالب���س  القادم��ة  املرحل��ة  يف  تق��دم  اأن 
 والبطاني��ات وغ��ري ذل��ك مم��ا ه��و �ض��روري.
الأ�ضدق��اء  مرك��ز  ق��ام  ال�ض��ياق  نف���س  ويف 
الثق��ايف ال��ذي ت�ض��رف علي��ه قط��ر اخلريي��ة 
بتوزي��ع 1000 ط��رد غذائ��ي عل��ى العم��ال ذوي 
الدخ��ل املح��دود الذي��ن ي�ض��كنون باملخيم��ات 
والع��زب يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن قط��ر، كم��ا 

ا�ضتفاد من هذه امل�ضاعدات العمال املت�ضررون 
 م��ن احلري��ق اآن��ف الذك��ر مبنطق��ة ال�ضناعي��ة.
وحت��وي الط��رود امل��واد التمويني��ة الأ�ضا�ض��ية 
الطه��ي،  وزي��ت  وال�ض��اي،  وال�ض��كر،  كالأرز، 
احلم���س  وعل��ب  والب�ض��كويت،  والعد���س، 
امل��واد ال�ضروري��ة والأ�ضا�ض��ية،  وغريه��ا م��ن 
وق��د ا�ض��تفاد م��ن ه��ذه الط��رود 500 عام��ل 
م��ن املت�ضرري��ن م��ن حري��ق ال�ضناعي��ة، فيم��ا 
 ا�ضتفاد 500 عامل اآخر من خارج املت�ضررين.

 ميزة النسخة 
"لك��م  مب��ادرة  م��ن  الن�ض��خة  ه��ذه  وتتمي��ز 
حتي��ة" املوجه��ة للعم��ال با�ض��تهدافها ل�ض��رائح 
جدي��دة مل ت�ضله��ا احلم��الت ال�ض��ابقة، وم��ن 
امل�ضت�ض��فيات،  يف  املر�ض��ى  العم��ال  ه��وؤلء 
وم�ض��اركة طي��ف اأو�ض��ع م��ن املتطوع��ني وطالب 
اخلا�ض��ة  الحتياج��ات  ذوي  ودور  املدار���س 
قط��ر  مرك��ز  م��ع  بالتع��اون  احلمل��ة  ه��ذه  يف 
وغريه��م. املدار���س  واإدارات   التطوع��ي 

 الشركاء والداعمون 
ع��دة  بدع��م  الع��ام  ه��ذا  حمل��ة  حظي��ت 
جهات هي : مركز ال�ضدرة للطب والبحوث 
والعل��وم  للرتبي��ة  قط��ر  ملوؤ�ض�ض��ة  التاب��ع   ،
وتنمي��ة املجتم��ع، و�ض��ركة با���س الدوح��ة، 
وفندق دبليو الدوحة، وفندق راد�ضون بلون 
وفن��دق موفمبي��ك، وجمم��ع حي��اة ب��الزا، 
وجممع لند مارك ، وجممع فيالجيو ، وقد 
ت��راوح دعمه��م ب��ني الت��ربع عيني��ا  ب��اأدوات 
و�ض��ائل  توف��ري  اأو  ال�ض��خ�ضية،   الرعاي��ة 
النقل اأو امل�ض��احة الالزمة لت�ضويق احلملة، 
كم��ا ي�ض��هم يف تنظي��م وتنفي��ذ احلمل��ة اإىل 
جان��ب قط��ر اخلريية كل من مبادرة طموح 
للعم��ل التطوع��ي ، واأوركي�ض��رتا للعالق��ات 
العام��ة والدعاي��ة والإعالن، وذلك لإف�ض��اح 
املج��ال لدمج اجلهود التطوعية يف املجتمع  

 مع جهود قطر اخلريية. 

تتميز نسخة هذا العام باستهدافها لشرائح جديدة من بينها العمال 
المرضى في المستشفيات

 المستهدفون 
ت�ض��تهدف احلمل��ة يف ه��ذا الع��ام 5000 
عام��ل داخ��ل قط��ر ، عل��ى اأن ت��وّزع عل��ى 
كل منه��م الهداي��ا الت��ي ت�ض��تمل عل��ى: ) 
فر�ض��اة اأ�ض��نان ، معجون اأ�ضنان، من�ضفة 
، م�ضط، �ضابون لليدين، �ضامبو ، مزيل 
روائ��ح الع��رق، ج��وارب ، قبع��ة ريا�ضي��ة 
، معق��م لليدي��ن (، وه��و م��ا ي�ض��هم يف 
توف��ري بيئ��ة �ضحي��ة نظيف��ة، وزرع قي��م 
يف  والجتماعي��ة   الإن�ض��انية  امل�ض��اركة 

 املحافظة على املجتمع. 
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الأ�ض��ر.  ب��ني  والتع��ارف   وتب��ادل اخل��ربات 
 مجاالت الذكاء 

ال��ذكاء  باأن��واع  الن�ض��خة  ه��ذه  وتهت��م 
ال�ض��تة ال��ذكاء الجتماع��ي والعاطف��ي: و ه��و 
الق��درة الت��ي ميلكه��ا الف��رد عل��ى التوا�ض��ل 
م��ع الآخري��ن، وحب��ه له��م، ويك��ون تقييم��ه 
باإج��راء ح��وار نقا�ض��ي ب�ض��كل منف��رد م��ع كل 
اأ�ض��رة لقيا���س م�ض��توى ال��ذكاء الجتماع��ي و 
العاطف��ي م��ن خ��الل تطبي��ق اأ�ض��كال ال��ذكاء 
الجتماعي��ة،  املواق��ف  يف  الجتماع��ي 
عل��ى  الق��درة  وه��و  اللغ��وي:  وال��ذكاء 
التعب��ري اللغ��وي وا�ض��تعمال الكلم��ات بكفاءة، 
وامت��الك ك��مٍّ جي��د م��ن الكلم��ات، والتح��دث 
واإدارة  الآخري��ن   م��ع  وطالق��ة  بج��راأة 

 تشجيع التنافس  
وتقاب��ل الأ�ض��ر امل�ض��اركة كل جلن��ة م��ن جلان 
امل�ض��ابقة يف مق��ر املرك��ز باخل��ور، وترف��ع 
 الدرجات يف النهاية لتحديد الأ�ضر الفائزة.

وحم��اوره  ال��ذكاء  اأن��واع  اختي��ار  مت  وق��د 
تقيي��م  يت��م  حي��ث  للم�ض��ابقة،  كمو�ض��وع 
الأ�ض��ر يف جمالت��ه، الت��ي ت�ض��كل قيم��ة ه��ذه 
الن�ضخة والتي تقدم باأ�ضلوب تربوي حديث؛ 
 يتنا�ض��ب مع تطور املجتمع��ات والتكنولوجيا.

قيا���س  اإىل  الن�ض��خة  ه��ذه  وته��دف 
يف  اإب��داع  م��ن  الأ�ض��ر  حتقق��ه  م��ا  م��دى 
الأ�ض��ر  اأداء  وتطوي��ر  ال��ذكاء،  جم��الت 
عل��ى  التناف���س  خ��الل  م��ن  القطري��ة 
والتع��اون  التناف���س  وت�ض��جيع  اجلائ��زة، 

تقرتب فعاليات الن�ضخة الرابعة من م�ضابقة  "جائزة التفوق 

الأ�ضري " التي تنظمها قطر اخلريية لتنمية املجتمع فرع 

اخلور � ن�ضاء مب�ضاركة 25 اأ�ضرة قطرية، من النهاية، حيث 

يتوقع اأن تعلن النتائج بداية �ضهر رم�ضان الكرمي احلايل من 

خالل حفل تكرم فيه الأ�ضر الفائزة باملراكز الع�ضر الأوىل. 

التقيي��م  وجم��ال  ناجح��ة،  ح��وارات 
التاألي��ف  والتح��دث،  )اخلطاب��ة  في��ه: 
ال�ض��عر(. كتاب��ة  الق��راءة،   والتمثي��ل، 
كم��ا تهت��م بال��ذكاء املنطق��ي والريا�ض��ي: 
و ه��و ق��درة الف��رد عل��ى القي��ام بعملي��ات 

مسابقة 
"جائزة التفوق 

األسري" 
تختتم موسمها 

الرابع

تقرير
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 الجوائز العشر  
عل��ى  احلا�ضل��ة  الأ�ض��ر  وحت�ض��ل 
بجوائ��ز  الأوىل  الع�ض��رة  املراك��ز 
عل��ى النح��و الت��ايل: اجلائ��زة الأوىل 
 15،000 والثاني��ة  ري��ال،   20،000
ريال، والثالثة 10،000 ريال، والرابعة 
5000 ري��ال، واخلام�ض��ة 3000 ري��ال، 
وبقي��ة املراك��ز لغاي��ة املرك��ز العا�ض��ر ب��� 

 2000 ريال.  



منظم��ة،  ريا�ضي��ة  وح�ض��ابات  ا�ض��تدللية، 
وتوظيفها يف حل امل�ضكالت، ويتم قيا�ضه من 
خ��الل اختب��ار ح�ض��ابات ريا�ضية لبد لأفراد 
املجتم��ع املتف��وق م��ن الإمل��ام به��ا، وال��ذكاء 
احلركي: و هو القدرة على التعبري املنا�ض��ب 
لع��ب  و  اجل�ض��د(  اجل�ض��د)لغة  حل��ركات 
الأدوار، والعر�س الدرامي للم�ضاهد املعقدة 
واملع��ربة ع��ن القي��م و الأف��كار و املفاهي��م و 
تنفي��ذ اأن�ض��طة اإبداعي��ة، وجمال��ه: )التعب��ري 
املنا�ض��ب بح��ركات اجل�ض��د ع��ن فك��رة معينة 
اأو مفهوم معني " م�ضاهد متثيلية( والذكاء 
الروح��ي: وه��و ال��ذي يح��رك الإن�ض��ان نح��و 
الغي��ب ليتعب��د اهلل �ض��بحانه ب�ض��دق  يق��ني 
الأج��ر،  ا�ضت�ض��عار  م��ع  بالف�ضائ��ل  ويلت��زم 

بتاأث��ريات  بخل��ق ح�ض��ن  الآخري��ن  ويعام��ل 
الإمي��ان، ووف��ق هذا التح��رك الروحي يجعل 
احلياة عبادة، مع التنبيه اإىل اأن كل التقييم 
 يت��م ع��رب ح��وار نقا�ض��ي م��ع جلن��ة خمت�ض��ة. 
وق��د ذك��رت مدي��رة مرك��ز قط��ر اخلريي��ة 
فرع اخلور � ن�ضاء ال�ضيدة مرمي املهندي باأن 

ه��ذه الن�ض��خة تق��دم باأ�ض��لوب ممي��ز يختل��ف 
امل�ض��ابقات  يف  النمطي��ة  الأ�ض��اليب  ع��ن 
تط��ور  م��ع  تنا�ض��بها  اإىل  منوه��ة  الأخ��رى؛ 
واملب��ادئ  التكنولوجي��ا  وتط��ور  املجتمع��ات 
والقي��م الديني��ة، كم��ا اأنه��ا ت�ض��عى اإىل ن�ض��ر 
 مفاهيم الإبداع واجلودة والتفوق يف الأداء.

مريم المهندي:

قّدمــت  الحاليــة  النســخة 
عــن  مختلــف  بأســلوب 
األســاليب النمطيــة فــي 

بقات لمســا ا
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المشرفون على الجائزة 
جمموع��ة  اجلائ��زة  عل��ى  ي�ض��رف 
م��ن  الكب��ار  واملدرب��ني  العلم��اء  م��ن 
ب��وزارة  ال�ض��رعي  اخلب��ري  بينه��م 
الأوق��اف وامل�ضت�ض��ار الأ�ض��ري بال�ض��بكة 
الإ�ض��المية الدكت��ور اأحمد عب��د القادر 
الفرج��اين، وامل��درب ال��دويل �ض��الح 

 اليافعي.   

اأبناء الأ�ضر الفائزة يف ن�ضخ �ضابقة للم�ضابقة مع اأحد امل�ضرفني عليها



 أسمو بأخالقي 
وق��د تخل��ل احلف��ل فق��رات ممتع��ة ومفي��دة 
م��ن بينه��ا عر���س م�ض��رحي قدمت��ه طالب��ات 
مدر�ض��ة اخلن�ض��اء امل�ض��تقلة للبن��ات بعن��وان 
»اأ�ض��مو باأخالق��ي« وقد عال��ج العر�س ف�ضيلة 
ال�ض��رب ل��دى املح��ن، والتم�ض��ك بالأمل الذي 

 يورث الفرج يف النهاية. 
وق��ام كل م��ن ال�ض��يدين يو�ض��ف ب��ن اأحم��د 
الك��واري الرئي���س التنفي��ذي لقطر اخلريية، 
وعبد النا�ضر حممد اليافعي املدير التنفيذي 
للتنمي��ة املحلي��ة بقط��ر اخلريي��ة يف نهاي��ة 
احلف��ل بتك��رمي ال�ض��ركاء من رعاة ومدار���س 
ودع��اة وحما�ضري��ن و�ض��فراء للقي��م وجل��ان 
حتكي��م، كم��ا قام��ا كذل��ك بتوزي��ع اجلوائ��ز 

 على الفائزين يف هذه الن�ضخة. 
 اتساع المشاركة 

وق��د حقق��ت ه��ذه الن�ض��خة جناح��ا باه��را، 

اختتم��ت قط��ر اخلريي��ة الن�ض��خة الرابع��ة 
من م�ضابقة الربنامج الوطني لتعزيز القيم 
ل��دى ط��الب املدار���س )�ض��نايف وهب��ة ري��ح( 
نهاي��ة �ض��هر ماي��و املن�ض��رم وذل��ك يف حف��ل 
ختام��ي ح�ضرته اجله��ات الداعمة والرعاة، 
والطواق��م  والطلب��ة  امل�ض��اركة  واملدار���س 

 الإدارية امل�ضاحبة لهم. 
وق��د ح�ض��ر احلف��ل ال�ض��يد يو�ض��ف ب��ن اأحم��د 
الك��واري الرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريي��ة 
، وال�ض��يد اأحم��د الن�ض��ر الوكي��ل امل�ض��اعد 
لل�ض��وؤون الجتماعي��ة بوزارة العمل وال�ض��وؤون 
الجتماعي��ة، وال�ض��يد عب��د النا�ض��ر حمم��د 
اليافع��ي املدي��ر التنفي��ذي للتنمي��ة املحلي��ة 
بقط��ر اخلريي��ة، وال�ض��يد اأحم��د العل��ي مدي��ر 
التنمي��ة  ب��اإدارة  وامل�ض��اريع  الربام��ج  اإدارة 
املحلية بقطر اخلريية، وممثلون عن اجلهات 

 الراعية والداعمة للربنامج. 

وح�ض��دت املدار���س امل�ض��اركة فيه��ا 54 
جائزة؛ فيما بلغت املدار�س امل�ضاركة فيها 
95 مدر�ض��ة ق��دم طالبه��ا اأك��رث م��ن 500 
عمل، و�ضملت هذه امل�ضاركات امل�ضتويات 
الثالث��ة البتدائ��ي والإع��دادي والثان��وي، 
كم��ا �ض��ملت مدار���س البن��ات والبن��ني؛ 
املختلط��ة. املدار���س  اإىل   بالإ�ضاف��ة 
امل�ض��اركات  ه��ذه  تناول��ت  وق��د 
وذل��ك  الت�ض��عة،  امل�ض��ابقة  جم��الت 
امل�ض��رح  الت��ايل:  النح��و   عل��ى 
مت�ض��ابقا   16 الر�ض��م   و  مت�ض��ابقا،   12
و الخرتاع��ات 14 مت�ض��ابقا، والت�ضوي��ر 
مت�ض��ابقني،   7 والإن�ض��اد  مت�ض��ابقني،   7
وتلخي���س كت��اب 7 مت�ض��ابقني، والبح��ث 

 بمشاركة 95 مدرسة

قطر الخيرية تختتم 
النسخة الرابعة من 
»سنافي وهبة ريح«

تقرير
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لتعزي��ز  الوطن��ي  الربنام��ج  يدع��م 
م��ن  املدار���س  ط��الب  ل��دى  القي��م 
طرف كل من املجل�س الأعلى للتعليم 
وال��رتاث،  والفن��ون  الثقاف��ة  ووزارة 
اخلريي��ة،  الأعم��ال  تنظي��م  وهيئ��ة 
ومرك��ز  الك��رمي،  الق��راآن  واإذاع��ة 
ال�ض��رق،  وجري��دة  الفت��اة،  اإب��داع 
للت�ضوي��ر  القطري��ة  واجلمعي��ة 
ال�ض��فلح، ووزارة  ال�ضوئ��ي، ومرك��ز 
الت�ض��الت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، 
والن��ادي العلم��ي القط��ري؛ اإ�ضاف��ة 
والط��الب  امل�ض��اركة  املدار���س  اإىل 

 واأولياء اأمورهم.   



 13 واليوتي��وب  مت�ض��ابقا،   11 العلم��ي 
 مت�ضابقا، والإبداع الجتماعي 8 مت�ضابقني. 
ه��ذه  يف  امل�ض��اركة  املدار���س  متي��زت  وق��د 
الن�ض��خة بتموي��ل بع���س امل�ض��اريع التعليمي��ة 
خ��ارج دول��ة قط��ر م��ن خ��الل جم��ال الأب��داع 
الجتماع��ي؛ حيث ا�ض��تطاعت هذه املدار���س 
اثنت��ني منه��ا يف  بن��اء وترمي��م 5 مدار���س 
املغرب، وثالثة يف كل من نيجرييا وال�ضودان 
 وبانغالد���س، وذل��ك مببل��غ 750،000 ري��ال.  

 »أنفعهم للناس« 
وكان��ت قط��ر اخلريي��ة ق��د د�ض��نت يف بداي��ة 
�ض��هر مار���س املا�ض��ي الن�ض��خة الرابع��ة عل��ى 
لتعزي��ز  الوطن��ي  »الربنام��ج  م��ن  الت��وايل 
 القيم لطالب املدار���س« �  �ض��نايف وهبة ريح. 
قيم��ة  تعزي��ز  اإىل  الربنام��ج  وي�ض��عى 
ع��ن  املدار���س،  لط��الب  �ض��نويا  حم��ددة 
جم��الت  يف  طالبي��ة،  مناف�ض��ات  طري��ق 
مهاري��ة، فني��ة واجتماعي��ة وعلمي��ة، تغط��ي 
جم��الت ال��ذكاء املختلف��ة، وف��ق منظوم��ة 

آية وجبة: حملت هذه 
النسخة قيمة عظيمة 
تحتاجها الطالبات كما 

يحتاجها المجتمع

وكان��ت  املتع��ددة،  لل��ذكااآت  جاردن��ر 
للنا���س«. »اأنفعه��م  الن�ض��خة  ه��ذه   قيم��ة 

م��ع  النطالق��ة  بداي��ة  يف  التوقي��ع  ومت 
�ض��فراء قط��ر اخلريي��ة للقي��م عل��ى اإب��راز 
ه��ذه الن�ض��خة م��ن الربنام��ج، ويتعل��ق الأم��ر 
ب��كل م��ن : الالع��ب ع��ادل لم��ي والالع��ب 
العزي��ز  عب��د  والالع��ب  الغ��امن  اإبراهي��م 
ال�ض��ليطي، والإعالمي��ة اأ�ض��ماء احلم��ادي، 
 / وال�ض��يدة  احلرم��ي  �ض��لمى  وال�ض��يدة 
 �ض��يخة املفت��اح وال�ض��يدة / بدري��ة الياق��وت.

 انطباعات الطالب 
ال�ضاد���س  بال�ض��ف  الطالب��ة  وجب��ة  اآي��ة   
امل�ض��تقلة  البتدائي��ة  ن�ض��يبة  مبدر�ض��ة 
للبن��ات: م�ض��رورة اأن��ا وفرح��ة باختت��ام ه��ذه 
الن�ض��خة الت��ي حملت قيم��ة عظيمة حتتاجها 

 الطالبات، ويحتاجها املجتمع. 
ابتدائ��ي  ال�ضاد���س  بال�ض��ف  الطال��ب 
مبدر�ض��ة الر�ض��اد البتدائية امل�ض��تقلة للبنني 
عب��د الرحم��ن من�ض��ور اخلليف��ي: ا�ض��تفدنا 
تعلمن��ا  حي��ث  الن�ض��خة؛  ه��ذه  م��ن  كث��ريا 
م�ضالك اخلري، واليوم ن�ضعى ونطمح اإىل اأن 

 نقدم خريا لأي اأحد.  
بال�ض��ف  الطالب��ة  العم��ادي  غ��ادة جا�ض��م 
ال�ضاد���س ابتدائي مبدر�ض��ة ن�ضيبة البتدائية 
امل�ض��تقلة للبن��ات: اأ�ض��كر قط��ر اخلريي��ة عل��ى 
ه��ذا الربنام��ج املفي��د، كم��ا اأع��رب لك��م ع��ن 

عليه��ا  ح�ضل��ت  الت��ي  باجلائ��زة  فرحت��ي 
م�ض��تقبال  نح�ض��ل  اأن  واأرج��و  مدر�ض��تي، 

 على املزيد من اجلوائز. 
متي��م حمم��د الهاج��ري الطال��ب بال�ض��ف 
اخلام�س ابتدائي مبدر�ضة الر�ضاد البتدائية 
امل�ضتقلة للبنني: اكت�ضبت اأنا وزمالئي الكثري 
م��ن ه��ذه القيمة »اأنفعهم للنا���س« واأمتنى اأن 
القادم��ة. الن�ض��خة  يف  مدر�ض��تنا   ت�ض��ارك 
ابتدائ��ي  ال�ضاد���س  بال�ض��ف  الطالب��ة 
مبدر�ضة اخلن�ضاء البتدائية امل�ضتقلة للبنات 
اآلء مهند �ض��ريف: اأ�ضكر قطر اخلريية على 
ما اأفادتني به وزميالتي خالل هذه الن�ضخة 
م��ن »�ض��نايف وهب��ة ري��ح« وقد اأ�ضبح��ت اليوم 
 بف�ض��ل ذل��ك اأع��ي اأهمي��ة فعل اخل��ري وبذله.

بال�ض��ف  طال��ب  امل��ري  ح�ض��ن  �ض��لطان 
ال�ضاد�س مبدر�ضة الر�ضاد البتدائية امل�ضتقلة 
للبن��ات: لق��د حمل��ت لن��ا ه��ذه الن�ض��خة م��ن 
»�ض��نايف وهب��ة ريح« قيم��ة عظيمة، والطالب 
 بف�ضلها ا�ض��تفادوا يف نظرتهم للخري كثريا.
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حققت هذه النسخة نجاحا باهرا، وحصدت المدارس المشاركة 
فيها 54 جائزة؛ فيما بلغت المدارس المشاركة فيها 95 

مدرسة قدم طالبها أكثر من 500 عمل
عبد الرحمن منصور : 

الخليفي: تعلمنا من 
هذه القيمة مسالك 

الخير وأصبحنا نحبه أكثر



 الفكرة 
املنتجة  الأ���ض��ر  ودع��م  بتاأهيل  اخل��ريي��ة  قطر  ت��رع��اه  ال��ذي  »ادم��ه��ا«  م�ضروع  يخت�س 
تقوم  حيث  واأع��ب��ائ��ه��ا،  احل��ي��اة  م�ضاريف  على  يعينهم  منا�ضب  م��ادي  دخ��ل  لتوفري 
القطري  املجتمع  داخ��ل  منتجاتهم  وت�ضوق  الأ�ضر  هذه  وتاأهيل  بتدريب  اخلريية  قطر 
والثقافية  والقت�ضادية  الجتماعية  الأه���داف  �ضمن  وذل��ك  املمكنة  الو�ضائل  ب�ضتى 
الب���داع  على  الت�ضجيع  خاللها  م��ن  حتقق  وال��ت��ي  اخل��ريي��ة  بقطر  املحلية  للتنمية 

 التميز يف ت�ضويق منتجاتهم وتوفري الدخل لالأ�ضر املنتجة.   

 منتجات 
ا�ضتطاعت  وال��ت��ي  ق��ط��ر،  يف  ال��رائ��دة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  املنتجة  الأ���ض��ر  م�����ض��روع  يعترب 
ق���ط���ر اخل����ريي����ة م����ن خ���الل���ه اأن حت���ق���ق ق���ف���زة ن���وع���ي���ة ب���ت���ق���دمي م��ن��ت��ج ق��ط��ري 

 من الأطعمة والوجبات بجودة عاملية. 

 مشاركات 
املنا�ضبات  م��ن  العديد  يف  املنتجة  ال���ض��ر  �ضاركت 
الدولة وخا�ضة مهرجان  تقام داخل  التي  والفعاليات 
ال�ضر  ت��وف��ر  كما  ال�ضنوي،  ل��الأغ��ذي��ة  ال���دويل  قطر 
املنتجات  من  العديد  رم�ضان  �ضهور  خ��الل  املنتجة 
ال�ضائمني  م��ئ��ات  منها  ي�ضتفيد  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
وذل����ك م��ث��ل ب��رن��ام��ج »ف��ي��ه ال��ع��اف��ي��ة« و«الإف����ط����ار 

 اجلوال« و«اإفطار ال�ضائم«.   
تهدف قطر اخلريية من وراء ت�ضجيع م�ضاركة الأ�ضر 
املنتجة يف املهرجانات والفعاليات املختلفة اإىل �ضحذ 
املحلية  املنتجات  تاأهيل  و  خرباتها  وزي��ادة  مهاراتها 
لتح�ضني  املنزلية  ال�ضناعات  ودع��م  العمل،  ل�ضوق 
تعاون  اآف���اق  وخ��ل��ق  املنتجة،  ل��الأ���ض��ر  امل���ايل  ال��و���ض��ع 

 جديدة على كافة الأ�ضعدة.  

مشروع » أدمها «

التاأ�ضي�س: ٢٠١٣
الفئات امل�ضتفيدة: الأ�سر القطرية املنجة
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املوؤلف : عبا�س عروة  / اإ�ضدار: موؤ�ض�ضة قرطبة � جنيف / عدد ال�ضفحات: 75 �ضفحة

يجعل الكتاب يف بوؤرة اهتمامه تو�ضيح الفروق بني م�ضطلحي " العمل 
اخلريي" املنبثق عن الثقافة الإ�ضالمية،  و" العمل الإن�ضاين" املنبثق عن 
الأدبيات الغربية �ضواء على م�ضتوى املرجعيات اأوجمالت العمل، لي�ضل 
واأ�ضمل  اأو�ضع  اخلريي  العمل  اأن  موؤداها  نتيجة  اإىل  املطاف  نهاية  يف 

 لتحقيق ماي�ضمى اليوم ب� " الأمن الب�ضري".    
 فبينما انف�ضل العمل الإن�ضاين املعا�ضر عن انتمائه الديني ) امل�ضيحي( 
واأخذ لونا علمانيا نتيجة ظروف تاريخية واإيديولوجية و�ضيا�ضية مّر بها 
�ضاأنا  الإ�ضالم  يف  اخلريي  العمل  يبقى  املا�ضيني،  القرنني  يف  الغرب 
مع  عّزوجل،  اخلالق  من  به  يقوم  من  يقّرب  الأوىل،  بالدرجة  تعبديا 
التنبيه مل�ضاألتني مهمتني هما: الأوىل اأن جزءا كبريا من العمل الإن�ضاين 
الغربي ليزال مبنيا على اأ�ضا�س ديني، والأخرى اأّن العمل اخلريي يف 
الإ�ضالم واإن كان دينّي املنطلق فهو مع ذلك نا�ضوتي املرمى لأّنه لمييز 
 بني امل�ضتفيدين من ذوي احلاجات اخلا�ضة على اأ�ضا�س ديني.  

يخ�س   فيما  امل�ضطلحني  بن  لالختالف  تو�ضيح  الكتاب  توطئة  ويف 
جمال العمل اأي�ضا، فبينما ت�ضمل يف العمل اخلريي كاّفة الأعمال التي 
املخلوقات؛  من  وغريهم  الب�ضر  على  اأنواعها  مبختلف  باملنفعة  تعود 
يرّكز العمل الإن�ضاين اهتمامه على ذوي احلاجة من الب�ضر يف حالت 
اخلريي  بالعمل  الإن�ضاين  العمل  عالقة  فتكون  واحلروب،  الكوارث 
لتحقيق  واأ�ضمل  اأو�ضع  اخلريي  العمل  ويكون   ، بالكّل  اجلزء  عالقة 

 "الأمن الب�ضري" الذي ميثل �ضرطا اأ�ضا�ضيا لتحقيق ال�ِضلم.  
وي�ضري الكاتب اإىل اأنه حدثت يف ال�ضنوات الأخرية نقلة نوعية يف النموذج 
الدولة"  "اأمن  م�ضطلح  من  بالنتقال  الدويل،  ال�ضعيد  على  املنتهج 
 human  ( الب�ضري"  الأمن   " م�ضطلح  اإىل   )state security(
security( الذي ي�ضمل جوانب خمتلفة من حياة الب�ضر ترتبط فيما 
بينها ، ونتج عن هذا التطور التفطن اإىل كون العديد من املجالت التي 
تهدف اإىل حت�ضني اأو�ضاع الإن�ضان واملجتمع ترتابط فيما بينها وتوؤثر 

بع�ضها على بع�س ، وهي خما�ضية : )الأو�ضاع الإن�ضانية ، حالة اخلالف 
 وال�ضلم، اأو�ضاع حقوق الإن�ضان،  عملية التنمية، و�ضع البيئة(. 

عند  �ضرعي  واجب  اخلري  عمل  اأن  ليو�ضح  �ضفحاته  الكتاب  كّر�س 
امل�ضلمني، منبثق من الرحمة مبني على ال�ضدق والتجرد، مالزم لالإميان 

 والتقوى، مرتبط بالعبادة، واأن جزاءه عظيم يف الدنيا والخرة.  
املعتمدة  واملقايي�س  اخلريي،  العمل  خ�ضائ�س  اإىل  تطّرق  كما 
هذه  وتبني  الإنفاق  وم�ضارف  اخلريي  العمل  متويل  م�ضادر  لتحديد 
اأبواب اخلري كثرية ميكن ت�ضنيفها يف �ضبعة جمالت هي:  اأّن  الورقة 
املنكوب،  واإغاثة  ال�ضعيف وم�ضاعدة املحتاج  واإعانة  اإىل اهلل،  الدعوة 
والنهي  باملعروف  والأمر  البني،  ذات  واإ�ضالح  املظلوم  ون�ضرة 

 عن املنكر، والرفق باحليوان والعناية باملخلوقات الأخرى. 
وجرى التنبيه اإىل ما ميكن اأن ينجم عن اجلمع بني اأعمال خمتلفة من 
بندا  وع�ضرين  واحدا  الكتاب  وا�ضتخل�س  معه  التعامل  وكيفية  اأ�ضكال 

فرعيا للعمل اخلريي تنبثق عن �ضبعة مبادئ اأ�ضا�ضية هي:  
الو�ضوح يف املنطلق )اإر�ضاء اخلالق، رحمة اخللق، التجرد(، وال�ضمول 
الفعلي(،  التمييز  الإيجابي، عدم  احلياد  الكلي،  )التطور  املقاربة  يف 
القدرات  بناء  ال�ضرورية،  املتطلبات  )تلبية  الهدف  يف  والتكامل 
باب  )حتديد  املهام  يف  وال�ضفافية  امل�ضتدامة(،  التنمية  الذاتية، 
وال�ضتقاللية  املال(،  م�ضارف  حتديد  املال،  م�ضادر  حتديد  اخلري، 
عن  ال�ضتقاللية  املانحة،  اجلهة  عن  )ال�ضتقاللية  القرار  يف 
والحرتام  الع�ضكر(   عن  ال�ضتقاللية  واملذهبية،  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة 
احرتام  املتلقي،  كرامة  احرتام  املانح،  اإرادة  )احرتام  التعامل  يف 
املنظمات  مع  التعاون   ( الأداء  يف  والر�ضاد  الثقايف(،  املحيط 
 الأخرى، ا�ضتعمال املوارد املحلية، اعتماد اأف�ضل املمار�ضات(.   
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 عمل الخير
 مقاربة شاملة لألمن البشري



قط��ر  به��ا  تتدخ��ل  الت��ي  املج��الت  اأه��م  وع��دد 
اخلريي��ة، والت��ي اخت�ضرها يف الرعاية املعي�ض��ية، 
والرعاي��ة ال�ضحي��ة، والرعاية الرتبوية، والرعاية 
معت��ربا  الجتماعي��ة؛  والرعاي��ة  التعليمي��ة، 
تتدخ��ل  اخلريي��ة  قط��ر  اأن  خال�ض��ة  �ض��به  يف 
با�ض��تقرار  تعن��ى  الت��ي  املج��الت  كل  تقريب��ا يف 

 الإن�ضان واأمانه، وتوفري احلياة الكرمية له. 
ودع��ا الدكت��ور يف بحثه قط��ر اخلريية ومن ورائها 
كل املهتمني واملن�ضغلني بالعمل الإن�ضاين اإىل مزيد 
م��ن اجله��د يف اإط��ار التدري��ب وحت�ض��ني الكفاءات 
خدم��ة له��ذا العم��ل النبي��ل؛ باعتب��ار التدري��ب ه��و 

 الطريق الأوىل اإىل التطوير وحت�ضني الأداء. 
 الهيكل الهرمي 

تنفي��ذ  مراح��ل  الأطروح��ة  ح�ض��ب  وتب��داأ 
ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة للتدريب بتحديد الوظائف 
الرئي�ضة التي تعد اأ�ضا�ضًا لنجاح اجلهة؛ اإذ اإن يف 
كل م�ض��توى م��ن م�ض��تويات الهي��كل الهرم��ي للجهة 
توج��د ع��دد م��ن الوظائ��ف القيادي��ة والتنفيذي��ة، 
وحت��دد اأهميته��ا مب��دى �ضلته��ا بالأه��داف املزم��ع 
، وبن��اء علي��ه تعط��ى درج��ة الأهمي��ة  حتقيقه��ا 
الأداء  ويقا���س  التدري��ب،  برام��ج  يف  والأولوي��ة 
الفعل��ي يف تل��ك الوظائ��ف ويق��ارن مب�ض��توى الأداء 
امل�ض��ببة  املهاري��ة  الفج��وات  وحتدي��د  املطل��وب 
لع��دم تطاب��ق الأداء الفعل��ي م��ع م�ض��توى الأداء 
الفج��وات  تل��ك  حتدي��د  خ��الل  وم��ن  املطل��وب، 
وال��دورات  التدريبي��ة  الربام��ج  حت��دد  املهاري��ة 

 املنا�ضبة.    

ال�ض��الم  عب��د  الإرت��ري   الباح��ث  اأجن��ز 
م��ن  الدكت��وراه  لني��ل  اأطروحت��ه  عل��ي  حمم��د 
والت��ي  املاليزي��ة،  الإ�ض��المية  العل��وم  جامع��ة 
اجلمعي��ات  يف  التدري��ب  مو�ض��وع  فيه��ا  تن��اول 

 اخلريية م�ضتخدما قطر اخلريية منوذجا. 
�ض��امل  ج��رد  يف  الباح��ث  تن��اول  وق��د 
وو�ض��ائله،  واآليات��ه  التدري��ب  مفاهي��م 
يف  اأ�ضا�ض��ي  كعن�ض��ر  التنمي��ة  يف  ودوره 

 ترقية ورفع مردودية املوارد الب�ضرية. 
 فضاء رحب 

منوذج��ا  لتك��ون  اخلريي��ة  قط��ر  اختي��ار  وياأت��ي 
للدرا�ضة ملا تتميز به ح�ضب الباحث من موؤ�ض�ضية، 
وم��ن تع��دد يف املج��الت اخلريي��ة، وم��ن انت�ض��ار 
كذل��ك يف الع��امل؛ حي��ث توج��د يف كل الق��ارات 
تقريبا؛ وهي اأمور جتعل النتائج من خاللها قابلة 

 للتعميم من جهة، والإ�ضقاط من جهة اأخرى. 
من��ذ  تاري��خ اجلمعي��ة  الباح��ث  ا�ض��تعر�س  وق��د 
ن�ضاأتها وحتى اليوم؛ حيث عدد اجلوانب اخلريية 
الت��ي تعم��ل فيه��ا، وال��دول الت��ي يغطيه��ا عمله��ا، 
والفئات املجتمعية التي متثل الأولوية بالن�ضبة لها؛ 
ذاكرا من خالل ذلك الدوافع التي جعلته يختارها 

 من بني كل اجلمعيات العاملية والقطرية. 
الت��ي  واملرجعي��ات  الأ�ض���س  الباح��ث  ب��ني  كم��ا 
تنطل��ق منه��ا جمعية قط��ر اخلريية؛ منوها اإىل اأن 
تلك الأ�ض�س املتمثلة يف الإن�ضانية، وعدم التمييز، 
واحلي��اد، وال�ض��تقاللية، والتع��اون... ه��ي قي��م 

 اأ�ضا�ضية من قيم الإ�ضالم.  

لتف��ي  التدريبي��ة  الربام��ج  اإع��داد  ويت��م   
عل��ى  ترك��ز  اإنه��ا  اإذ  الفج��وات  تل��ك  ب��ردم 
الأداء  م�ض��توى  يرف��ع  املتدرب��ني مب��ا  تزوي��د 
لديه��م والرق��ي ب��ه؛ ث��م ينظ��ر فيم��ا ميك��ن اأن 
ت�ض��رف  ميزاني��ة  م��ن  اجله��ة  تخ�ض�ض��ه 
وتو�ض��ع  التدريبي��ة،  الربام��ج  عل��ى  منه��ا 
ابت��داء  التكلف��ة  م�ض��ادر  كل  احل�ض��بان  يف 
بر�ض��وم ال��دورات التدريبي��ة؛ وانته��اء بتكلف��ة 
ويح�ض��ن  عمل��ه،  جه��ة  ع��ن  املت��درب  تغي��ب 
حتدي��د م�ض��توى الأداء امل�ض��تهدف قب��ل ب��دء 
معاي��ري  خ��الل  م��ن  التدريبي��ة؛  ال��دورات 
للتطبي��ق  قابل��ة  املع��امل  ووا�ضح��ة  دقيق��ة 

 والقيا�س.    
وتنف��ذ ال��دورات التدريبي��ة بع��د ذل��ك جلمي��ع 
الفئات امل�ضتهدفة؛ ح�ضب طبيعة كل برنامج، 
من خالل اخلطة ال�ضاملة املقررة للم�ضتويات 
الت�ضل�ض��ل  للموظف��ني مبنطقي��ة يف  املختلف��ة 
ل�ضم��ان ح�ض��ن الأداء والتفاع��ل ب��ني املتدربني 
اأثن��اء التطبي��ق بع��د التدري��ب، وم��ن خ��الل 
املعاي��ري املع��دة �ض��لفًا جت��ري عملي��ات املقارن��ة 
والأداء  التدري��ب  بع��د  الفعل��ي  الأداء  ب��ني 
امل�ض��تهدف املخط��ط ل��ه قب��ل التدري��ب وتبحث 
الأ�ض��باب وتو�ض��ع يف احل�ض��بان لتالفيه��ا يف 

الدورات الالحقة.  

 قدمها د. عبد السالم محمد علي
  عن التدريب في المؤسسات اإلنسانية

رسالة دكتوراه تختار قطرالخيرية نموذجا
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د. عب��د ال�ض��الم يق��دم ن�ض��خة م��ن ر�ض��الته 
للرئي���س التنفي��ذي لقط��ر اخلريية

اسمي ميم من بنغالديش٫ قبل ثالث سنوات لم يكن عندي 
مدرسة وال حقيبة أو كتب، قامت قطر الخيرية ببناء مدرستنا لنتعلم 

القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم والحساب، أتمني أن أبني 
مدارس في كل مكان ولكل األطفال، ساعدني ألحقق أمنيتي.

توفر مدرسة ميم التعليم ل300 طالبة، ساهم معنا في بناء 
المدارس.

طرق التبرع

أجهزة أوريدو للخدمة الذاتية44667711 qcharity.org
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 التأسيس: 
عملت ق��ط��ر اخل��ريي��ة يف ال��ب��و���ض��ن��ة م��ن��ذ ان����دلع احل���رب يف ال��ب��و���ض��ن��ة يف ع���ام 1992 

وذل���ك م��ن خ���الل ���ض��رك��اء حم��ل��ي��ني، غ��ري اأن��ه��ا اأ���ض�����ض��ت مكتب ل��ه��ا ب�ضكل ر���ض��م��ي يف 

يف  لها  ف��روع  افتتاح  تالها  �ضراييفو  مبدينة  فروعها  اأول  افتتحت  حيث   ، م   1994

 مدن البو�ضنة املختلفة مثل توزل وزينت�ضا وكاكان وبوجوينو وكالدن. 

ق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن امل�����ض��اري��ع اخل��ريي��ة ال��ت��ي ���ض��اع��دت ك��ث��ريا يف 

تخفيف ال��ع��بء ع��ن �ضعب ال��ب��و���ض��ن��ة وال����ذي ك���ان ي���اأن م��ن احل�����ض��ار واأث�����ار احل��رب 

والالجئني  املهاجريني  م��ن  الآلف  مئات  وتهجري  التحتية  البنية  على  اأت��ت  التي 

 وع�ضرات اللف من اجلرحى ف�ضال عن اطفال بال عائل اأو ماأوى. 

 مجاالت العمل:  
تنوعت امل�ضاريع بني م�ضاريع مدرة للدخل، كفالت اليتام وال�ضر، امل�ضاريع الن�ضائية 

وخ��ا���ض��ة ت�����ض��ي��د ال��ب��ي��وت، م�����ض��اري��ع م����درة ل��ل��دخ��ل، 

املو�ضمية. وامل�ضاريع  امل�ضاجد  وبناء  ثقافية   م�ضاريع 

 االنجازات: 
اأه����م الح��ت��ي��اج��ات لل�ضعب  وق��ف��ت اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى 

بالتعاون  وذل��ك  املختلفة  امل��راح��ل  ح�ضب  البو�ضني 

م����ع ال�����������وزارات امل��ع��ن��ي��ة وامل���وؤ����ض�������ض���ات احل��ك��وم��ي��ة 

 والدولية.    

فرتة  يف  كبري  بجهد  اخل��ريي��ة  قطر  �ضاهمت  لقد 

احلرب يف البو�ضنة من خالل تقدمي الدعم الغاثي 

ال���الزم وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل���رب ���ض��ارك��ت وب�ضكل فعال 

املهجرين  توطني  واع���ادة  البو�ضنة  اع��م��ار  اع���ادة  يف 

م���ن خ����الل م�����ض��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والع���م���ار 

ام��ا  ق��راه��م  للعائدين اىل  ال����الزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

امل�ضاريع  وتنفذ  تدعم  فهي  اخل��ريي��ة  فقطر  ال��ي��وم 

 التنموية التي تقت�ضيها املرحلة احلالية. 

بلغ حجم اجمايل ما انفقته قطر اخلريية يف البو�ضنة 

 100.000.000 اأكرث من  الآن   التاأ�ضي�س وحتى  منذ 

 ريال قطري، يف م�ضاريع متنوعة. 

في  الخيرية  قطر  مكتب 
 الــبــوســنــة والــهــرســك

التاأ�ضي�س: 1994
تاريخ العمل بالدولة: 1992

املوقع : �ضرياييفو
الفئات امل�ضتفيدة: األيتام الأ�ضر الفقرية

بطاقة 
تعريفية
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آالف األشخاص يستفيدون منها

حفر وتجهيز 10 آبار بموريتانيا 
يف  اآبار  عدة  حفر  اخلريية  قطر  اأنهت 
مناطق خمتلفة من موريتانيا، وبداأت مرحلة 
كما  اخلزانات،  وبناء  بامل�ضخات  جتهيزها 
بداأت تنفيذ م�ضاريع اآبار اأخرى، وذلك بتكلفة 

 اإجمالية تتجاوز مليون ريال. 
عن  الآبار  هذه  من  امل�ضتفيدون  عرّب  وقد 
خال�س �ضكرهم للمح�ضنني من اأبناء ال�ضعب 
القطري على ما يقدمونه من جهود اإن�ضانية 
لقطر  �ضاكرين  العامل،  اأنحاء  يف  وخريية 
مت�س  التي  باملجالت  اهتمامها  اخلريية 
املاء  اأن  وخا�ضة   العادي،  الإن�ضان  حياة 

 ع�ضب احلياة.  
 مناطق مختلفة 

وقد اأنهت قطر اخلريية حفر بئر ارتوازي يف 
قرية كطوان بولية احلو�س ال�ضرقي، وي�ضخ 

هذه البئر املاء الآن، وبداأت مرحلة بناء خزان 
مياه �ضخم، وجتهيزه مب�ضخة تعمل بالطاقة 
 800 البئر  هذه  من  و�ضي�ضتفيد  ال�ضم�ضية، 

 اأ�ضرة اأي ما يناهز 4000 �ضخ�س.  
بئر  حفر  اأعمال  اخلريية  قطر  بداأت  كما 
بولية  حليا�س"  "اأم  ببلدية  اآخر  ارتوازي 
مب�ضخة  تزويده  و�ضيتم  الغربي،  احلو�س 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  تعمل 
خزان كبري. و�ضي�ضتفيد من هذا  البئر حوايل 
حيث  كبرية  اأهمية  ويكت�ضي  �ضخ�س.   4000
للماء  كافية  م�ضادر  حتتاج  منطقة  يف  يقع 
الإجمالية  التكلفة  لل�ضرب.وتبلغ  ال�ضالح 
 600،000 حوايل  الرتوازيني  البئرين  لهذه 

 ريال قطري.  
بنواك�ضوط  اخلريية  قطر  مكتب  اأنهى  كما 
�ضطحية  اآبار  خم�ضة  وجتهيز  حفر  اإجراءات 

بتكلفة اإجمالية تبلغ 225،000 ريال. 
املواطنني  اآلف  الآبار  هذه  من  و�ضي�ضتفيد 
و"طريق  "�ضيتول"،  قرى:  من  كل  يف 
اترارزة،  بولية  وذلك  و"تاكفيت"  اآمورة"، 
و"ابوندي"  "دوبونكي"  قريتي  اإىل  بالإ�ضافة 

 بولية لرباكنة.  
ال�ضطحية  الآبار  هذه  كل  تزويد  و�ضيتم 
امل�ضلح،  ال�ضمنت  من  خزانات  باأربعة 
عند  لالإزالة  قابل  ال�ضمنت  من  وغطاء 
حماية  جدار  بناء  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضرورة، 
اجلهات  من  بالبئر  يحيط  لالإ�ضحاح، 
اأمتار،  �ضبعة  م�ضافة  اإىل  وي�ضل  الأربع، 
من   63 عيار  من  ت�ضريف  باأنبوب  ومو�ضل 
اأجل ت�ضريف املياه غري ال�ضاحلة بعيدا عن 

 البئر.   

توفري املاء النقي

تقرير
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 بقلم : عبد اهلل الأ�ضول 

» َكُمَل الُفَليِحي «!

يف اأوا�ضط القرن ال�ضابع الهجري عا�س اأحمد الفليحي اأحد املي�ضورين 
ليلة  ببناء م�ضجد بعد موته من تركته، ويف  فاأو�ضى  مبدينة �ضنعاء، 
مظلمٍة كان الفليحي �ضائرًا مع عبٍد له يحمل معه �ضراجًا ي�ضيء به 
الطريق ل�ضيده، فقام العبد بحركة غريبة، حيث كان ي�ضري بال�ضراج 
خلف �ضيده الفليحي، و�ضيده يقول له منكرًا عليه: �ضر اأمامي؛ الذي يريد 

اأن ي�ضيء لإن�ضان يجب اأن ي�ضري اأمامه ولي�س خلفه، فقال العبد:  
 اأنا اأ�ضري على مذهبك، فقال الفليحي م�ضتغربًا: على مذهبي! كيف؟

قال: اأنت عندما اأردت اأن تعمل ح�ضنة، وهي بناء امل�ضجد لت�ضيء لك، 
جعلتها بعد موتك اأي خلفك، فهال جعلتها اأمامك لت�ضيء لك، فقال 
امل�ضجد يف حياته،  فبنى  مبا�ضرة  الفليحي  فبادر  الفليحي: �ضدقت، 

 واأمت بناءه �ضنة 665ه�، وبذل يف بنائه املال الوفري. 
الفليحي"،  "كُمَل  قالوا:  النا�س  واجتمع  امل�ضجد  بناء  من  انتهى  وملا 
الفليحي  ف��ق��اط��ع��ه��م  ال��ف��ل��ي��ح��ي،  ج��ام��ع  ب��ن��اء  واك��ت��م��ل  مب��ع��ن��ى مت 
احلا�ضرين  اأن��ظ��ار  فتوجهت  امل�ضجد...  بناء  يكتمل  مل  ل  ق��ائ��اًل: 
ب���ن���اوؤه ون��ح��ن الآن ن�����ض��ل��ي ف��ي��ه؟ ي��ت��م   اإل���ي���ه، و����ض���األ���وه: ك��ي��ف مل 

قال: ل مل يتم حتى اأجعل له وقفًا يقوم بامل�ضجد بعد وفاتي، فاأوقف 
ب�ضوؤون امل�ضجد... فاأ�ضبح جامع  لتقوم  النفي�ضة،  اأمالكه  عليه بع�س 
مت�س  فلم  الكبري،  اجلامع  بعد  �ضنعاء  م�ضاجد  اأهم  ثاين  الفليحي 
بلغت  والتي  والقراآن،  العلم  بحلقات  عامرًا  ا�ضبح  حتى  ي�ضرية  مدٌة 
تخرج   - حلقة  الأربعني  مب�ضجد  �ضمي  حتى   - علمية  حلقة  اأربعني 
ال�ضنني. مئات  وف�ضالئهم عرب  اليمن،   منها جملة كبرية من علماء 

يتمتع  كان  ما  مدى  على  تدل  م�ضمونها،  يف  البليغة  الق�ضة  هذه  اإن 
ي�ضت�ضعرون  كانوا  حيث  التطوعي،  احل�س  من  ال�ضابقة  الأجيال  به 
معنى املبادرة اإىل اخلري وعدم تاأخريه وتاأجيله، واأن ذلك من كمال 
{َواأَْنِفُقوا ِمْن َما  ال�ضتعداد للقاء اهلل تعاىل، عماًل بقول اهلل تعاىل: 
ْرَتِني اإِىَل اأََجٍل  َحَدُكُم امْلَْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْوَل اأَخَّ َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل اأَْن َياأِْتَي اأَ

نَي} )املنافقون: 10(.  احِلِ َق َواأَُكْن ِمَن ال�ضَّ دَّ �ضَّ
 َقِريٍب َفاأَ

ا�ضتمرار  على  احلر�س  من  عليه  كانوا  ما  مدى  اإىل  تر�ضد  اأنها  كما 
ثواب تلك الأعمال، من خالل ال�ضخاء والبذل الوفري للمال دون تردد، 
والقيام باأ�ضباب ا�ضتمرار تلك الأعمال الطوعية بعد املمات، ولو كلف 
ذلك بذل اأحب الأموال اإىل النفو�س، واأنه ل بد من ذلك ملن اأراد اأن 
ينال الرب من اهلل تعاىل؛ مهما بلغت تلك الأموال ومهما كانت نفا�ضتها، 

َوَم��ا  ��وَن  ��بُّ حُتِ ��ا  ِمَّ ُتْنِفُقوا  َحتَّى  اْل���رِبَّ  َت��َن��اُل��وا  َل��ْن   } قال اهلل تعاىل: 
 ِبِه َعِليٌم} )اآل عمران: 92( 

َ َّ
نَّ اهلل  ُتْنِفُقوا ِمْن �َضْيٍء َفاإِ

وقد ثبت يف ال�ضحيحني عن اأن�ٍس ر�ضي اهلل عنه، اأن اأبا طلحة كان اأكرث 
الأن�ضار باملدينة ماًل من نخل، وكان اأحب اأمواله اإليه بئر ا�ضمها "بري 
حاء"، وكانت م�ضتقبلة امل�ضجد وكان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
يدخلها وي�ضرب من ماء فيها طيب؛ قال اأن�س: فلما اأنزلت هذه الآية قام 
اأبو طلحة اإىل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فقال: يا ر�ضول اهلل اإن 
وَن}؛  بُّ ا حُتِ اهلل تبارك وتعاىل يقول: {َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمَّ
واإن اأحب اأموايل اإيلَّ "بري حاء"، واإنها �ضدقة هلل اأرجو برها وذخرها 
عند اهلل، ف�ضعها يا ر�ضول اهلل حيث اأراك اهلل، قال: فقال ر�ضول اهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم: )بٍخ ذلك ماٌل رابٌح، ذلك ماٌل رابٌح، وقد �ضمعت 
ما قلت واإين اأرى اأن جتعلها يف الأقربني(، فقال اأبو طلحة: اأفعل يا 

 ر�ضول اهلل، فق�ضمها اأبو طلحة يف اأقاربه وبني عمه. 
اأن  م��وت��ه،  بعد  ل��ه  يبقى  �ضالح  عمل  ل��ه  يكون  اأن  اأراد  مب��ن  فحري 
يف  زاه��دًا  يكون  واأل  الطيب،  املال  من  ميلكه  ما  اأنف�س  من  له  يبذل 
ذلك  ل�ضالح  امل���ال  م��ن  ب��ذل��ه  ميكن  م��ا  ب��اأق��ل  فيكتفي  اخل��ري  فعل 
َع��ْن  َي��ْب��َخ��ُل  ����ا  َ َف����اإِنَّ َي��ْب��َخ��ْل  {َوَم�����ْن  يبخل،  واأل  الطيب،  امل�����ض��روع 

 اْلَغِنيُّ َواأَْنُتُم اْلُفَقَراُء} )حممد: 38(. 
ُ َّ
 َنْف�ِضِه َواهلل

لنعمر  نقدمه  اإمنا  والرب،  اأعمال اخلري  اأموالنا يف  نقدمه من  ما  اإن 
به الدار الآخرة التي فيها امل�ضتقر واإليها املاآل، واأما ما نبنيه ونعمره 
من زخرف الدنيا، وق�ضورها ومتاعها، ونبالغ يف بذل اأنف�س الأموال 
واأغالها واأف�ضلها لأجله، فعما قليل �ضيزول ويفنى، كما فني من قبلنا 
ونفد كل ما يف اأيديهم، وبلي اأو تهدم كل ما �ضيدوه وبنوه، واأ�ضبحوا يف 
قبورهم ل اأني�س لهم اإل ما قدموه لأنف�ضهم من اأعمال الرب ال�ضاحلة، 
َعلَْيَها  َمْن  {ُك��لُّ  الأر�س  وجرت عليهم �ضنة اهلل يف اخللق على هذه 
الِل َوالإِْكَراِم} )الرحمن: 27-26(  َفاٍن * َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ

الرابحة  والتجارة  والكرم  اجلود  �ضهر  رم�ضان  �ضهر  علينا  حل  وقد 
التي ل خ�ضارة فيها مع اهلل تعاىل، وها هو مناِد اهلل تعاىل ينادي: يا 
اأعظم وجوه اخلري  اأق�ضر.. ومن  ال�ضر  ويا باغي  اأقبل،  باغي اخلري 
واأبوابه يف هذا ال�ضهر الت�ضدق والإنفاق يف وجوه اخلري، وال�ضعيد من 
اأعطى هذا النداء حقه، وكان من امل�ضارعني يف ذلك حتى ينال من 

ربنا اأعظم الرب ويفوز بالأجر، وينال �ضعادة الدنيا والآخرة.

مقال
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مبدينة  �ضحيا  مركزا  اخلريية  قطر  جهزت 
الإيبول  مر�س  لعالج  ال�ضرياليونية  لو�ضار 
تبلغ  الذي  املركز  هذا  جتهيز  كلف  وقد   ،
ريال.  360،000 مبلغ  �ضريرا   50  �ضعته 
امل�ضرفون  الأطباء  له  يتعر�س  ملا  ونظرا 
مكن  فقد  خماطر  من  الأوبئة  مر�ضى  على 
الهيئات  احليوي  ال�ضحي  امل�ضروع  هذا 
الأدوات  �ضراء  من  باملركز  العاملة  الطبية 
متكنوا  حيث  ال�ضخ�ضية؛  للوقاية  الالزمة 
الواقية  الأحذية  من  زوجا   270 جلب   من 
و   ، الواقية  القفازات  من  زوج  و33،000   ،
 180 و   ، واملاآزر  الواقية  املراييل  من   4،450
من   10،000 و   ، واقية  تنظيف  جمموعة 
فح�س  �ضماعة   20 و   ، الواقية  الوجه  اأقنعة 
احلرارة  درجة  لفح�س  تريمومرت   20 و   ،
 ، التلك  وبودرة  الكلور  من  زجاجة   80 و   ،
 وحملول تعقيم الأيدي ، و150 كي�ضا للجثث.
خميفة  اأزمة 
اإطار  يف  الإغاثية  امل�ضاعدات  هذه  وتاأتي 
الفقرية  باملناطق  اخلريية  قطر  اهتمام 

من  أكثر  المركز  نفذ 
حيوية  عملية   ٦٠٠٠
بفاعلية  للحياة  ومنقذة 

وأمان.

موظفو املركز ال�ضحي

دول  من  الكثري  تعاين  حيث  املنكوبة؛ 
والذي   ، الفتاك  الإيبول  وباء  من  اإفريقيا 
البلدان تلك  يف  الكثريين  بحياة   اأودى 

الطبية  الهيئة  تعاونت قطر اخلريية مع  وقد 
الدولية التي اأ�ضهمت يف حتديد وعزل واإدارة 
الإيبول  فريو�س  مبر�س  الإ�ضابة  حالت 
منذ  الهيئة  تدير  اإذ  �ضرياليون،  يف   )EVD(
من  اثنني   2014 عام  الأول  كانون  دي�ضمرب 
يف   )ETC( اإيبول  فريو�س  عالج  مراكز 
يف  �ضريرًا   50 �ضعته  اأحدهما  �ضرياليون، 
�ضعة  والآخر  لوكو(  بورت  )منطفة  لون�ضار 
بومبايل(.  )منطقة  ماكيني  يف  �ضرير   100 

وبف�ضل اللوازم امل�ضرتاة بتمويل 
متكنت  اخلريية،  قطر  من 
من  الدولية  الطبية  الهيئة 
ومنقذة  حيوية  عمليات  تنفيذ 
�ضملت  واأمان،  بفاعلية  للحياة 
دخول  عملية   6000 من  اأكرث 
اإىل  الطبية  للطواقم  اآمنة 
الإيبول. عالج  مراكز  من  احلمراء   املنطقة 
غرب  دول  تخيف  الإيبول  اأزمة  زالت  ول 
احلدة  من  متفاوتة  بدرجات  واإن  اأفريقيا 
وليبرييا  كغينيا  ت�ضررًا  الأكرث  البلدان  يف 
حالة  ليبرييا  �ضجلت  حيث  و�ضرياليون، 
واحدة فقط منذ اأواخر فرباير، بينما كانت 
�ضرياليون ت�ضجل ما معدله 9 حالت اأ�ضبوعيا 
 57 و   21 بني  ما  غينيا   و�ضهدت  اأبريل،  يف 
حالة يف الأ�ضبوع يف ال�ضهر املا�ضي، حتى 15 

اأبريل 2015.

 أرقام أممية 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  تقارير  ت�ضري 
حالة   25،791 وجود   اإىل  املرتاكمة 
من  موؤكدة  اأو  حمتملة  اأو  بها  م�ضتبه 
حالة   10،600 من  واأكرث  الإ�ضابات 
وفاة، مبا يف ذلك 12،201 حالة اإ�ضابة 
عن  يقل  ل  وما  �ضرياليون،  يف  موؤكدة 

 3،857 حالة وفاة.  

تقرير
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اسمي سمير من ألبانيا، سكنت عائلتي كهف عسكري لمدة 13 
سنة، لم أكن أشعر بالدفء مطلقًا طوال فصل الشتاء٫ أما هذا 
الشتاء فقد شيدت قطر الخيرية لنا منزل جميل، وأصبحت أشعر 

بالدفء>، أدعو الله آن أبني منازل لكل المحتاجين.

المأوى يحمي عائالت الفقراء من تشرد أفرادها وأطفالها ساهم 
معنا في تشييد مساكن الفقراء

طرق التبرع

أجهزة أوريدو للخدمة الذاتية44667711 qcharity.org

م األعمال الخيرية (2015/349)
ظي

هيئة تن
ص 

ترخي

ر.ق 50
92632
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اسمي سمير من ألبانيا، سكنت عائلتي كهف عسكري لمدة 13 
سنة، لم أكن أشعر بالدفء مطلقًا طوال فصل الشتاء٫ أما هذا 
الشتاء فقد شيدت قطر الخيرية لنا منزل جميل، وأصبحت أشعر 

بالدفء>، أدعو الله آن أبني منازل لكل المحتاجين.

المأوى يحمي عائالت الفقراء من تشرد أفرادها وأطفالها ساهم 
معنا في تشييد مساكن الفقراء
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 قال تعاىل: 
ْزَق مِلَ����ْن َي�����َض��اُء ِم���ْن ِع���َب���اِدِه َوَي���ْق���ِدُر َل��ُه   ����ي َي��ْب�����ُض��ُط ال�����رِّ {ُق����ْل اإِنَّ َربِّ
اِزِق����نَي}   َوَم����ا اأَْن���َف���ْق���ُت���ْم ِم����ْن ����َض���ْيٍء َف���ُه���َو ُي��ْخ��ِل��ُف��ُه  َوُه�����َو َخ����رْيُ ال����رَّ

�ضباأ   39                                                                 
 ويف احلديث ال�ضريف: 

م��ع��ايل  وي���ح���ب  اجل�������ود،  ي���ح���ب  ج������واد  ج���الل���ه  ج����ل  اهلل  )اإن 
 الأخالق و يكره �ضفا�ضفها (    

                                              اأخرجه البيهقي عن ابن عبا�س  و�ضححه الألباين
ن�ضوق اإليك ق�ضة رجل من اأجواد ال�ضحابة ، �ضرب به املثل يف اجلود 
الفيا�س  بطلحة  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  لقبه  حتى  وال�ضخاء 

 وكاأنه املعني باأبيات اأبي متام:   
     هو اليمُّ من اأيِّ النواحي اأتيَته 

                                        فلجُته املعروُف واجلوُد �ضاحُله 

     تع���ّوَد ب�ض���َط الكفِّ حتى لو انه 

                                        ثناها لقب�ٍس مل ُتْبه اأن���ا مُله

   ت������راه اإذا ما ج���ئت���َه مت���ه������لال 

                                        كاأنك ُتعطيه الذي اأنت �ض���ائُله

ه غرُي روِح���ه     ولو مل يكْن يف كفِّ

 �ض���ائُله 
َ
                                         جل�������اد به���ا فليت���ِق اهلل

طلحة بن عبيد اهلل التيمي وهو اأحد املب�ضرين  باجلنة وماآثره كثرية 
قال ر�ضول اهلل ) من اأراد اأن ينظر اإىل �ضهيد مي�ضي على رجليه فلينظر 
اإىل طلحة بن عبيد اهلل ( 1  وواأخرج الن�ضائي  عن جابر قال: ملا كان 
اأحد ووىل النا�س كان ر�ضول اهلل يف ناحية يف اثني ع�ضر رجال  يوم 
منهم طلحة فاأدركهم امل�ضركون فقال النبي من للقوم قال طلحة: اأنا، 
قال :كما اأنت فقال رجل:  اأنا قال اأنت.  فقاتل حتى قتل. ثم ) التفت ( 
فاإذا امل�ضركون. فقال: من لهم قال طلحة: اأنا قال كما اأنت فقال رجل 
من الأن�ضار: اأنا قال اأنت. فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى بقي 
مع نبي اهلل طلحة فقال: من للقوم قال: طلحة اأنا فقاتل طلحة قتال 
الأحد ع�ضر حتى قطعت اأ�ضابعه فقال ح�س فقال ر�ضول اهلل ) لو قلت 

با�ضم اهلل لرفعتك املالئكة والنا�س ينظرون ( ثم رد اهلل امل�ضركني. 
اأحد ي��وم  اهلل  ر�ضول  بها  وق��ى  مما  �ضالء  ي��ده  كانت   . ثقات   روات��ه 
عرف باجلود وال�ضخاء حتى �ضرب به املثل: دخل يوما على زوجه �ضعدى 
بنت عوف بن خارجة املرية متغري الوجه  خاثر النف�س2. فقالت مايل 

اأراك كالح الوجه ؟ ما �ضاأنك؟ اأرابك مني فاأعتبك اأي اأعتذر  قال: 
ل ولنعم حليلة  املرء امل�ضلم اأنت . قالت: ما �ضاأنك؟ قال:   املال الذي 
عندي قد كرث و اأكربني ، قالت : فق�ضَمه حتى ما بقي منه درهم واحد 
اأربعمئة  ، قالت �ُضعدى : ف�ضاألت خازن طلحة: كم كان املال ؟ قال: 
األف ، ويف رواية �ضفيان:  فقال لها قد اجتمع عندي مال فغمني، قلت 
 وما يغمك ؟ ادع قومك ، فقال ياغالم علي بقومي ، فق�ضمه بينهم.
وقال احل�ضن: باع طلحة اأر�ضا ب�ضبعمائة األف فبات ذلك املال عنده 
ليلة، فبات اأرقا خمافة املال، حتى اأ�ضبح ففرقه.ويف رواية ابن �ضعد 
يف الطبقات: اإن رجال تبيت هذه عنده يف بيته ل يدري ما يطرقه من 
اأمر اهلل لغرير باهلل، فبات ور�ضله تختلف بها يف �ضكك املدينة حتى 

 اأ�ضحر "دخل وقت ال�ضحر" ومل يبق لديه درهم. 
�ضرى  ول��ك��ن  اخل��ري  وطلحة  اجل���ود  بطلحة  الفيا�س:لقب  طلحة 
طلحة  اب��ت��اع  ق���ال:  الأك����وع  ب��ن  �ضلمة  ،ع���ن  ال��ف��ي��ا���س  طلحة  لقبه 
ب��ئ��را يف ن��اح��ي��ة اجل��ب��ل، ون��ح��ر ج�����زورا، ف��اأط��ع��م ال��ن��ا���س، فقال 
الفيا�س"3 ياطلحة  "اأنت   : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل   ر���ض��ول 

وروى مو�ضى بن طلحة اأن اأباه جاءه مال من ح�ضرموت �ضبعمائة األف 
فبات ليلته يتململ فقالت له زوجه: مالك يا اأبا حممد ..؟.  

قالت  بيته،  يف  امل��ال  هذا  ويبيت  وجل  عز  بربه  رجل  ظن  ما  فقال: 
اأ�ضبحت  اإذا  قالت:  هو؟  وما  ق��ال:  اأخالقك؟  بع�س  عن  اأن��ت   اأي��ن 
قدر  على  والأن�ضار   املهاجرين  بني  ووزعته  وجفان  بق�ضاع  دعوت 

منازلهم. 
قال لها: اإنك ما علمت موفقة بنت موفق. فلما اأ�ضبح ال�ضباح دعا بجفان 
وق�ضاع ووزعها  بني الأن�ضار واملهاجرين. وقوله لها موفقة بنت موفق؛ 

 لكونها اأم كلثوم بنت اأبي بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه. 
لقد ُعرف العرب بجودهم و�ضخائهم ولقد برز يف اجلاهلية  اأعالم 
يف اجلود وال�ضخاء كحامت الطائي وهرم بن �ضنان، لكن كانت ت�ضوب  
جودهم ال�ضمعة والرياء، فجاء الإ�ضالم فهذبها وجعل هذه اخل�ضلة 
خال�ضة هلل ، يرجو �ضاحبها اأجرها ويخ�ضى عدم القبول ، واأخريا لقد 
�ضرب ال�ضلف مثال رائعا يف البذل والعطاء و�ضد خلل ذوي احلجات.   
فما اأروع اأن يقتدي ذوو الرثاء واجِلَدة باأولئك الكرام ، ي�ضدون اخلَلة 
والعوز  الفقر  امل�ضلمني  عم  وقد  املر�ضى  وي��داوون  العاري،  ويك�ضون 

 وامل�ضائب وي�ضيعون بني امل�ضلمني روح التكافل والإخاء.  

 د. حممد �ضالح الدين حنطاية 
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اإعداد: عبد ربي بن �صحراء  

 من أجل وعي إنساني رصين

كيف يكون النزاع المسلح 
أكثر إنسانية وفق تدابير 

القانون الدولي اإلنساني؟ 
فالطبيعة  مثايل ال ميكن حتقيقه؛  نهائي هدف  ب�شكل  منع احلروب 
درج��ة  اإىل  ي�شل  ق��د  ال���ذي  ال�����ش��راع  ت��وج��ب  ل���إن�����ش��ان  الب�شرية 
منع  على  ال��ق��درة  ع��دم  لكن  احل���روب.  �شن  اأو  امل�شلحة  ال��ن��زاع��ات 
قدر  اآث��اره��ا  م��ن  للتخفيف  ال�شعي  ع��دم  ي��رر  ال  احل���روب  ن�شوب 

 االإمكان؛ اإنها الغاية االأ�شمى للقانون الدويل االإن�شاين. 
ترنو  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ر  م��ن  االإن�����ش��اين جملة  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  ي�شع 
اأو  الدولية  �شواء  امل�شلحة  النزاعات  على  اإن�شانية  نفحة  الإ�شفاء 
القانون  يف  عليه  ا�شطلح  مبا  التدابر  ه��ذه  وتعرف  الدولية.  غر 
فئات  احلماية  ت�شمل  حيث  "احلماية"،  مببداأ  االإن�شاين  ال��دويل 
االأربعة  جنيف  اتفاقيات  حددتها  واالأماكن  االأ�شخا�ص  من  خا�شة 

 ل�شنة 1949 وبرتوكوالها االإ�شافيان ل�شنة 1977. 
من حيث االأ�شخا�ص مييز القانون الدويل االإن�شاين، ب�شفة عامة، بني 
ث�ث فئات من االأ�شخا�ص: املدنيون، واملقاتلون، والع�شكريون الذين 

 كفوا عن القتال الأي �شبب من االأ�شباب.   
وفق  الفئات  ه��ذه  م��ن  فئة  ك��ل  م��ع  التعامل  كيفية  القانون  وت��ن��اول 
الآثار  تخفيفا  لتحقيقه  القانون  ي�شعى  ال��ذي  العام  االإن�شاين  املبداأ 
احلرب. فوفر القانون احلماية للمدنيني حفاظا على حياتهم و�شونا 
ال�شلوك  وح��دد  احل��رب،  يف  م�شاركني  غر  باعتبارهم  لكرامتهم 
االإن�شاين املطلوب جتاه الع�شكريني الذين توقفوا عن القتال كاالأ�شرى 
واجلرحى والغرقى، كما و�شع جملة من املعاير التي ينبغي احرتامها 
من طرف املتقالني اأنف�شهم حتقيقا لنف�ص املبداأ مادامت غاية احلرب 
التي  القتل والتنكيل باخل�شم بل حتقيق االأهداف  النهاية لي�شت  يف 

 من اأجلها قامت احلرب اأو ن�شب النزاع.  
مل تقت�شر "احلماية" يف القانون الدويل االإن�شاين على االإن�شان بل 
طبيعية،  وبيئة  ثقافية،  ممتلكات  من  اأي�شا  االأماكن  لت�شمل  امتدت 
وغرها  واآثار  عبادة  ودور  متاحف  من  الثقافية  فاملمتلكات  واأعيان. 
تعتر اإرثا ح�شاريا لي�ص للبلد فح�شب بل للعامل برمته، لهذا خ�شها 
قد  دمار  اأي  من  حلمايتها  خا�شة  بعناية  االإن�شاين  ال��دويل  القانون 
ت�شمل  جانبية.  الأ�شرار  نتيجة  اأو  مبا�شرة  بطريقة  �شواء  بها  يلحق 
اإليها  املدنيني  وللجوء  الروحية  الأهميتها  العبادة  دور  اأي�شا  احلماية 
قيمة  متثل  لكونها  اإ�شافة  وال�شكينة  ل�أمن  طلبا  االأحيان  بع�ص  يف 
جماعي  ماأوى  مبثابة  فهي  البيئة  اأما  املجتمعات.  لدى  عالية  رمزية 
وبالتايل فاإن االإ�شرار بها قد يوؤدي اإىل انعكا�شات �شلبية خطرة على 
حميط اأو�شع يتجاوز الواقع اجلغرايف للنزاع واالأ�شخا�ص املنخرطني 
حالة  يف  يح�شل  قد  كما  القادمة  واالأجيال  اجل��وار  دول  ليطال  فيه 
الطق�ص،  على  توؤثر  قد  متطورة  اأ�شلحة  اأو  نووية  اأ�شلحة  ا�شتخدام 

 وعلى العوامل اجلوية ب�شفة عامة.   
ت�شمل االأعيان االأخرى كل االأ�شول واملمتلكات املدنية من طرق، وج�شور، 
وم�شت�شفيات  تعليمية،  وموؤ�ش�شات  مدنية،  موانئ  ومطارات  وم�شانع 
باعتبارها  بحمايتها  االإن�شاين  الدويل  القانون  اعتنى  وغرها، حيث 

 من�شاآت غر ع�شكرية وبالتايل ال ينبغي ا�شتهدافها. 
اإال اأن القانون الدويل االإن�شاين حدد جمموعة من ال�شروط واالأدوات 
التي ت�شاعد على �شمان حماية املمتلكات الثقافية، واالأعيان االأخرى 
ع�شكرية،  الأغرا�ص  االأعيان  هذه  ا�شتعمال  عدم  يف  اأهمها  تتلخ�ص 
 والتعريف بهذه االأعيان من خ�ل ال�شارات املميزة اخلا�شة بها ...اإلخ

ومييز القانون الدويل االإن�شاين بني ث�ثة م�شتويات من احلماية:  
احلماية املعززة، واحلماية العادية، واحلماية اخلا�شة. وحدد القانون 

 اأدوار وم�شوؤوليات كل االأطراف يف حتقيق هذه احلماية. 
القانون  اإليها  ي�شبو  التي  االإن�شانية  االأه���داف  حتقيق  اأن  �شك  ال 
"ال�شرورة  ب  يعرف  ما  مع  كبر  ب�شكل  ي�شطدم  االإن�شاين  ال��دويل 

الع�شكرية".  
فالغاية االأ�شمى للجيو�ص اأو اجلهات املقاتلة ب�شفة عامة هي االنت�شار، 
يف حني اأن الغاية االأ�شمى للقانون الدويل االإن�شاين هي جعل احلرب 
اأكرث اإن�شانية. اإنها معادلة �شعبة ال ميكن حتقيقها اإال بالتحكم يف �شلوك 
الدويل  الدويل  القانون  الذي �شاغ  امل�شرع  اإبداع  املتقاتلني. هنا كان 
االإن�شاين، حيث تبنى امل�شرع مرجعية قائمة على قاعدة عامة تعرف 

 ب "التقييد"، ومبدئني رئي�شني هما التمييز والتنا�شب. 
القانون  عليها  ين�ص  التي  "التقييد"  ب  املتعلقة  العامة  فالقاعدة 
الدويل االإن�شاين تفيد باأنه لي�ص باإمكان اأي جهة اأن ت�شتعمل القوة كما 

ت�شاء.   
فا�شتعمال القوة الأي �شبب من االأ�شباب ومهما كانت �شرعية م�شتعملها 
القانون،  عليها  ين�ص  التي  واالأحكام  ال�شروط  من  مبجموعة  مقيدة 
االإن�شاين. الدويل  للقانون  منتهكا  يععر  القاعدة  هذه  يخالف   ومن 

اأم�����ا م���ب���داأ ال��ت��م��ي��ي��ز، ف��ال��غ��اي��ة م��ن��ه ���ش��ب��ط ال�����ش��ل��وك ال��ق��ت��ايل 
فقط  الع�شكرية  االأه�����داف  ع��ل��ى  اأه��داف��ه��م  بح�شر  للمتقاتلني 
عدا  م��ا  اأم���ا  الع�شكرية".  "امليزة  ب  ي��ع��رف  م��ا  لهم  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
ه���ذه االأه������داف ف��ل ي��ج��وز ال��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا حت��ت ط��ائ��ل��ة امل�����ش��اءل��ة 

 الأنها حممية مبوجب القانون الدويل االإن�شاين. 
يف حني ي�شاعد مبداأ التنا�شب، كما حدده القانون الدويل االإن�شاين، 
على تقدير احلد االأدنى من القوة املطلوب ا�شتخدمه لتفادي االأ�شرار 
 املبا�شرة اأو اجلانبية غر ال�زمة لتحقيق الهدف الع�شكري املن�شود.
للقانون  الذهبي  الث�ثي  الرئي�شني  واملبدئني  العامة  القاعدة  ت�شكل 
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الدويل االإن�شاين الذي ي�شبط ما يعرف ب "مكونات ا�شتخدام 
واملنفذ  واالأ�شلوب،  والو�شائل،  الهدف،  وهي  االأربعة  القوة" 
امل�شلحة،  النزاعات  على  االإن�شانية  امل�شحة  اإ�شفاء  لغر�ص 
وهذا ما ركز عليه خ�شو�شا الروتوكول االأول التفاقية جنيف 

 ل�شنة 1977 يف ما يتعلق بو�شائل و اأ�شاليب القتال.   
ي�شبطه  للقوة  امل�شتخدمة  اجلهة  طرف  من  الهدف  فتحديد 
اأم  م�شروع  ع�شكري  ه��دف  ه��و  ه��ل  حيث  م��ن  التمييز  م��ب��داأ 
اأوال  االإن�����ش��اين  ال���دويل  القانون  مقت�شيات  مبوجب  وذل��ك  ال 
املثال  �شبيل  فعلى  فقط.   الع�شكرية  ال�شرورة  باعتبار  ولي�ص 
اأي�شا  مي��ك��ن  وال  ع�شكريا،  ه��دف��ا  م��دن��ي��ني  اع��ت��ب��ار  مي��ك��ن  ال 
ع�شكرية  الأغ��را���ص  ت�شتخدم  ال  ثقافية  ممتلكات  ا�شتهداف 
ينبغي  ع�شكري  هدف  اأي  حتديد  اأن  كما  اخل�شم.  طرف  من 
ع�شكرية  م��ي��زة  على  احل�����ش��ول  حتقيقه  وراء  م��ن  ي��ك��ون  اأن 

 معترة تفاديا الأ�شرار غر الزمة.   
الو�شائل  م��ن  جمموعة  ا�شتخدام  ينبغي  ال��ه��دف  ولتحقيق 
خ�ل  من  االإن�شاين  ال��دويل  القانون  يتدخل  لهذا  )ال�ش�ح(، 
التي  الو�شائل  اختيار  مراعاة  على  لين�ص  "التنا�شب"  مبداأ 
لتحقيق  ال���زم��ة  ال��ق��وة  م��ن  االأدن���ى  احل��د  ا�شتخدام  ت�شمن 
احلد  اإىل  وامل��ادي��ة  الب�شرية  اخل�شائر  لتقليل  وذل��ك  الهدف 

االأدنى املمكن. 
االأ�شلحة  م��ن  جمموعة  ا�شتخدام  اأي�شا  القانون  حظر  كما 
اخلا�شة   1997 ل�شنة  اأوت��وا  كاتفاقية  دولية  اتفاقيات  مبوجب 
بحظر االألغام الفردية، واتفاقية حظر االأ�شلحة الكيماوية ل�شنة 
 1993، واتفاقية حظر االأ�شلحة البيولوجية ل�شنة 1972 ...اإلخ
وع��ال��ج ال��ق��ان��ون ال����دويل االإن�����ش��اين اأي�����ش��ا االأ���ش��ل��وب املتبع 
يف حت��ق��ي��ق االأه�������داف ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��و���ش��ائ��ل 
ال��دروع  ا�شتعمال  املثال  �شبيل  على  القانون  فجرم  املتاحة. 
للقتال،  كو�شائل  الطبية  االأع��ي��ان  ا�شتعمال  اأو  الب�شرية، 

 اأو ا�شتعمال اأي اأ�شلوب اآخر من اأ�شاليب اخلداع. 
وتبقى االأداة الرئي�شة يف ا�شتخدام القوة هو املقاتل نف�شه، فهو 
ا  لهذ الذي يقدر متى وكيف ي�شتخدم القوة املتاحة لديه.  
فاإن القانون الدويل االإن�شاين، ومن خ�ل التدابر التي حددها 
يف هذا ال�شاأن يعمل على اأن يكون تقدير املقاتل وقراره يف كيف 
ومتى ي�شتخدم القوة قرارا م�شوؤوال يراعي فيه ال�شرورة الع�شكرية 
ويف نف�ص الوقت التقيد مبقت�شيات القانون الدويل االإن�شاين من 

 حيث التقييد، والتمييز، والتنا�شب.  
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اإن موقع )UN( االأمم املتحدة هو الواجهة االلكرتونية للمنظمة الدولية 
 التي اأن�شئت يف عام 1945، وتتكون حتى االآن من 193 دولة ع�شو. 
واالإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  �شمنها  م��ن  ل��غ��ات  ب�شبع  امل��ق��ع  ي�����ش��در 

 والفرن�شية، و ت�شتمل القائمة الرئي�شية للموقع على:  
ت��ع��ري��ف ب��امل��ن��ظ��م��ة، ت��ع��ري��ف ب��ع��م��ل��ن��ا، اأم���اك���ن ع��م��ل��ن��ا، االخ��ب��ار 

 والروابط املتعددة، منا�شبات االمم املتحدة.  
 الق�شايا الرئي�شية: 

 النمو االقت�شادي والتنمية مل�شتدامة. 
 ال�شلم واالمن الدوليني. 

 التنمية يف افريقيا. 
 حقوق االن�شان. 

 امل�شاعدات االن�شانية. 
 العدالة والقانون الدويل. 

 نزع اال�شلحة النووية والكيميائية والتقليدية. 
 مكافحة املخدرات واجلرمية والت�شدي للراهب. 

 االجهزة الرئي�شي: 
 املوارد واخلدمات 

 الوثائق. 
 ق�شايا 

 ادارات ومكاتب االمم املتحدة. 

  ت�شمل اخلدمات االع�مية االتي: 
 مكتب ال�شور.  
 مركز االنباء. 

 االذاعة.  
 التلفزيون. 

 Face book- Twitter -( االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  �شبكات 
  .)YouTube

إحصاءات 

موقع 
  )UN(االمم المتحدة

خير نت

رابط الموقع:  
www.un.org/ar/index.html
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يف اإطار جهودها الدوؤوبة ملواكبة التطورات 
والت�ضال  التقنية  عامل  يف  اجلديدة 
والت�ضميم،  الربجميات  جوانب  يف 
عملية  ت�ضهيل  على  املتوا�ضل  وحر�ضها 
قطر  ا�ضتحدثت  املح�ضنني،  على  التربع 
املطّور  اللكرتوين  موقعها  �ضمن  اخلريية 
الهواتف  على  اللكرتوين  وتطبيقها   ،
الكرمي  رم�ضان  �ضهر  مطلع  مع  الذكية 
خدمة جديدة  للمتربعني تعترب الأوىل من 
نوعها على م�ضتوى اجلمعيات اخلريية يف 

 املنطقة اخلليجية والعربية.   
على  ا�ضتحدثت  التي  اخلدمة  هذه  وتتمثل 
اجلوالت  وتطبيق  اخلريية  قطر  موقع 
بتخ�ضي�س  باجلمعية  اخلا�س  الذكية 
خاللها   من  ي�ضتطيع  متربع،   لكل  �ضفحة 
التخطيط لتربعاته بناء على الهدف الذي 
واملبلغ  �ضهريا،  اأو  �ضنويا  لنف�ضه  ي�ضعه 
الذي يخ�ض�ضه لذلك،  ومعرفة كم حقق 
بها،  يقوم  تربع  عملية  كل  بعد  هدفه  من 
هدفه  يحقق  لكي  مبالغ  من  له  تبقى  وكم 
النظام  خالل  من  ميكن  كما  كامال، 
اخلريية  قطر  تطبيق  عرب  امل�ضتحدث 
ل من  اأقرب حم�ضّ يطلب  اأن  الأيفون  على 
عملية  له  ليجري  اخلريية  قطر  حم�ضلي 
يرى  اأن  للمتربع  وميكن   ، ب�ضهولة  التربع 
اخلريطة  على  اخلدمة  هذه  خالل  من 
وكم  وبياناته  جتاهه،  املح�ضل  حترك 
مع  اإليه،  للو�ضول  �ضي�ضتغرق  الوقت  من 

 اإمكانية التوا�ضل معه هاتفيا.  

 تعد االولى من نوعها تقنيا على مستوى الجمعيات الخيرية بالمنطقة 

استحداث صفحات للمتبرع 
عبر موقع وتطبيق قطر 

الخيرية االلكترونيين

على  اخلريية  قطر  موقع  تطوير  وي�ضتمل 
للمتربع  ميكن  اللكرتونية  للتربعات  بوابة 
لختيار  بحث  عملية  اإجراء  خاللها  من 
الذي  امل�ضروع  وحتديد  التربع  جمال 
امل�ضروع  دولة  واختيار  به  التربع  يرغب 

 بناء على حجم تربعه.  
واجهتني  على  املطّور  املوقع  ي�ضتمل  كما 
كل  ويف  لالأخبار/  حملية   واأخرى  دولية 
خا�ضة  الأوىل  لالأخبار  بوابتان   منهما 
لالأخبار  والأخرى  املحلية  بالأخبار 
النجاح.    الدولية    وبوابة خا�ضة بق�ض�س 

 ماكينات كيو�ضك 
وعلى نحو مت�ضل فاإن التطوير التقني �ضمل 
" كيو�ضك" التي ميكن من  ماكينات الدفع 
 " كارد  "الكريديت  عرب   التربع  خاللها 

تسعى قطر 
الخيرية لمواكبة 
الجديد في عالم 
التقنية واالتصال 
لتسهيل عملية 

التبرع على 
المحسنين 

حيث ي�ضتمل التطوير على واجهة امل�ضتخدم 
واأكرث  ال�ضتخدام  يف  �ضهولة  اأكرث  لتكون 
جاذبية يف ال�ضكل ، و�ضتكون ب�ضكلها اجلديد 
الف�ضيل.   ال�ضهر  بداية  اعتبارا من   متوفرة 
قبل  اأطلقت  اأن  اخلريية  لقطر  و�ضبق 
الكرتونية  وتطبيقات  مواقع  وجيزة  مدة 
ومبدعة  خاّلقة  طرق  توفري  �ضاأنها  من 
وامل�ضاريع  الربامج  لتمويل  النرتنت  عرب 
 الإغاثية والتنموية للفئات املحتاجة، ومنها: 

 موقع سافر وتصّدق 
موقع يعّد الأول من نوعه يف املنطقة، طّورته 
للجمهور  فر�ضة  اخلريية  وتديره قطر 
التي  الإن�ضانية  امل�ضاريع  ودعم  للت�ضّدق 
وذلك  العامل،  عرب  اخلريية  قطر  تنفذها 
عند رغبتهم يف ال�ضياحة وال�ضفر، �ضواء ما 
يتعّلق ب�ضراء تذاكر ال�ضفر اأو حجز الفنادق 
يزيد  اأن  دون  بذلك،  املرتبطة  واخلدمات 
الإطالق. على  �ضفرهم  تكلفة  من   ذلك 

 تطبيق خطوات الخير  
يجمع  الذكية  الهواتف  على  تطبيق 
والن�ضاط  اخلريي  للعمل  التحفيز  بني 
خالل  من  تقوم  خطوة  فكل  البدين، 
ت�ضهم  اأن  ميكن  التطبيق  هذا  ا�ضتخدام 
وغريها  تعليمية  او  �ضحية  من�ضاأة  بناء  يف 
اخلطوات  حتويل  اأي  الفقرية،  للمجتمعات 
تقوم  حيث  خريية  اأعمال  اإىل  اليومية 
معني  كم  اإىل  الو�ضول  عند  راعية  جهات 
خطوة(   مليون  مثال   ( اخلطوات  من 

 بتمويل م�ضاريع خريية.  
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اخلريية  لقطر  العمومية  اجلمعية  عقدت 
العادي  غري  ال�ضنوي  العادي  اجتماعيها 
رقم " 21" والعادي رقم "22" ، باإ�ضراف 
بن  حمد  ال�ضيخ  اإدارتها  جمل�س  رئي�س 
نا�ضر بن جا�ضم اآل ثاين، واأع�ضاء جمل�س 
العمومية،  اجلمعية  واأع�ضاء  الإدارة، 
بالدوحة. الرئي�س  اجلمعية  مبقر   وذلك 

خالل  العمومية  اجلمعية  و�ضادقت 
رقم  العادي  غري  ال�ضنوي  اجتماعها 
ملراقبة  الإدارة  جمل�س  اختيار  "21"على 
املحددة  واملكافاأة   2014 للعام  احل�ضابات 
اجتماعها  خالل  ا�ضتعر�ضت  فيما   ، له 
ال�ضنوي  التقرير   "22" رقم  العادي  
اجلمعية  اإجنازات  واأهم  الإدارة  ملجل�س 
امل�ضتقبلية  والروؤية   ،2014 املا�ضي  للعام 
للجمعية ، كما ا�ضتعر�ضت تقرير حما�ضب 
املالية  والقوائم  البيانات  عن  احل�ضابات 
 2014 املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  للجمعية 
اخلتامي  احل�ضاب  على  الت�ضديق  ومت   ،

الجمعية العمومية لقطر الخيرية 
تعقد اجتماعيها ال 21 وال 22 

لل�ضنة املالية املنتهية عام 2014، ومت اإبراء 
 . املا�ضي  العام  عن  الإدارة  جمل�س  ذمة 
م�ضروع  اإقرار  الجتماع  نف�س  يف  مت  كما 
وعر�س   ،2015 للعام  التقديرية  املوازنة 
مقارنة  املالية  اخلطة  عنا�ضر  لأهم  موجز 
جمل�س  تفوي�س  فيه  ومت   ،2014 بعام 

التبرعات  إيرادات  زيادة نمّو 
عام  في   %٤٣ بالنسبة 
العام  مع  بالمقارنة   ٢٠١٤
نمو  وزيادة   ،٢٠١٣ السابق 
المدفوعات على المشاريع 
نمو  بنسبة  والكفاالت 
بلغت ٥١% مقارنة مع العام 

الماضي ٢٠١٣.

ح�ضابات  مراقب  وتعيني  لختيار  الإدارة 
 وحتديد مكافاأته للعام 2015. 

نمو االيرادات والمدفوعات 
اجلمعية  لأداء  ال�ضنوي  التقرير  ر�ضد  وقد 
مّت  الذي   2014 املن�ضرم  العام  خالل 
يف  العمومية  اجلمعية  اأمام  تقدميه 
 ،"22" رقم  العادي  ال�ضنوي  اجتماعها 
بالن�ضبة  التربعات  اإيرادات  منّو  زيادة 
 ،2013 ال�ضابق  العام  مع  باملقارنة   %43
امل�ضاريع  على  املدفوعات  منو  وزيادة 
والكفالت بن�ضبة منو بلغت 51% مقارنة مع 
التقرير  اأو�ضح  كما   ،  2013 املا�ضي  العام 
الإدارية  امل�ضروفات  ن�ضبة  انخفا�س 
الن�ضبة  بينما كانت هذه   ، بحوايل %4.59 

 5.3 يف العام املا�ضي 2013. 
وك�ضف التقرير عن زيادة  يف حجم الربامج 
وامل�ضروعات الثقافية والرتبوية داخل الدولة 
بن�ضبة منو قدرها 43%  مقارنة بعام 2013، 
بن�ضبة  املحلية  امل�ضاعدات  وزيادة يف حجم 
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 منو قدرها 35% عن عام 2013.  
من  العديد  ا�ضتقطاب  التقرير  ر�ضد  كما 
بلغ  حيث  القطريني،  من  الكفوؤة  الكوادر 
عدد املوظفني القطريني بنهاية عام 2014 
)53( موظفًا بزيادة قدرها 20% باملقارنة 
اإ�ضدار  العام  نف�س  يف  ومت   ،2013 بعام 
-2015 اخلم�ضية  ال�ضرتاتيجية  اخلطة 
الأهداف  وحتديد  اخلريية  لقطر   2019
وتطلعاتها  طموحها  يعك�س  مبا  لها  العامة 
اإ�ضافة  القادمة،  اخلم�س  ال�ضنوات  خالل 
وال�ضيا�ضات  اللوائح  من  العديد  لإ�ضدار 
باجلمعية  اخلا�ضة  التنظيمية  والأدلة 

 واملكاتب امليدانية التابعة لها.  
واأ�ضار التقرير اإىل زيادة النت�ضار الداخلي 

المشروعات  قيمة  بلغت 
مليون   ٦١9 مبلغ  الخارجية 
 %٤٤ قدرها  بزيادة  ريال 
غطت   ،٢٠١٣ بعام  مقارنة 

7٢ بلدًا حول العالم. 

من  اأكرب  ل�ضرائح  للو�ضول  واخلارجي 
املتربعني واملانحني وامل�ضتفيدين، من خالل 
و�ضناديق  التح�ضيل  ومكاتب  الفروع  زياد 
ومراكز  اخلارجية  واملكاتب  التح�ضيل 
التحتية  البنية  تطوير  واإىل  املجتمع،  تنمية 
وتطوير  ا�ضتحداث  مت  حيث  اللكرتونية، 
تقنيات  وتطوير  برناجمًا،   15 من  اأكرث 

 التربع احلديثة.   
 جوائز وتميز  

امل�ضاريع  قيمة  بزيادة  التقرير  ونّوه 
قدرها  منو  بن�ضبة  املنفذة  والكفالت 
وارتفاع   ،  2013 بعام   باملقارنة   %51
اإىل  وغريهم  الأيتام  من  املكفولني  عدد 
م�ضتوى  على  دولة   34 يف  مكفوًل   76،093
عام  عن   %  22 قدرها  منو  بن�ضبة  العامل 
جائزة  على  للح�ضول  اأّهلها  مما   ،  2013
مبجل�س  الأيتام  رعاية  جمال  يف  التميز 
2014م. لعام  )كافل(  اخلليجي   التعاون 
الإغاثية  امل�ضاريع  حجم  بنمو  نوه  كما 
املنفذة خالل عام 2014 اإىل 133 م�ضروعًا 
ر.ق،  مليون   119 الإجمالية  قيمتها  بلغت 
�ضخ�س  مليون  منها حوايل 25"2  ا�ضتفاد 
على  اخلريية  قطر  وح�ضول  دولة،   16 يف 
املنظمات  م�ضتوى  على  عامليًا  الأول  املركز 
جمال  يف  احلكومية  غري  الإن�ضانية 

قيمة  بلغت  فيما  ال�ضوري.  ال�ضعب  اإغاثة 
 619 مبلغ  اخلارجية  والربامج  امل�ضروعات 
مليون ر.ق بزيادة قدرها 44% مقارنة بعام 
وقد  العامل،  حول  بلدًا   72 �ضملت   ،2013
تنموية  قطاعات  امل�ضروعات  هذه  غطت 

واإن�ضانية خمتلفة يف كافة املجالت. 

 أعضاء مجلس اإلدارة  
اجتماع  خالل  اخلريية  قطر  انتخبت 
اجلمعية العمومية الثامن ع�ضر الذي انعقد 
جديد  اإدارة  جمل�س  مبقرها،  عام  قبل 
اجلديد  الإدارة  جمل�س  و�ضّم  بالتزكية. 

لقطر اخلريية يف ع�ضويته كال من: 
جا�ضم  بن  نا�ضر  بن  حمد  ال�ضيخ  �ضعادة   
بن  اأحمد  ال�ضيد  و�ضعادة  رئي�ضا،  ثاين  اآل 

للرئي�س، وع�ضوية كل  نائبا  املري  عبد اهلل 

من: �ضعادة ال�ضيد حممد بن عبد اللطيف 
املانع، وال�ضيد الدكتور حممد عبد الواحد 

ح�ضن  حممد  ال�ضيخ  وف�ضيلة  احلمادي، 

فهيد  اآل  نا�ضر  حممد  وال�ضيد  املريخي، 

عبد  الرحمن  عبد  وال�ضيد  الهاجري، 

اجلليل عبد الغني نا�ضر، وال�ضيد الدكتور 

يو�ضف  وال�ضيد  املهندي،  حلدان  ح�ضن 

اأحمد الكواري.  
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توزيع إغاثة عاجلة
بمخيم اليرموك لالجئين 

الفلسطينيين بدمشق
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الإغاثية  اخلريية  قطر  قوافل  متكنت 
املحا�ضر  الريموك  حي  اإىل  الدخول  من 
العائالت  تعاين  حيث  فرتة؛  منذ 
 الفل�ضطينية داخله من احل�ضار واجلوع.

وقد نفذت قطر اخلريية ل�ضالح العائالت 
 3،230 احتوى  اإغاثيا  م�ضروعا  باملخيم 

 3،230 منه  وا�ضتفادت  غذائيا،  طردا 
القيمة  بلغت  وقد  حما�ضرة،  عائلة 
 620،000 حوايل  للطرود  الإجمالية 
امل�ضروع  هذا  تنفيذ  مت  وقد  ريال، 
الأوربية. الوفاء  حملة  مع   بالتعاون 
املقدم  الإغاثي  امل�ضروع  هذا  متثل  وقد 

غذائية  طرود  يف  اخلريية  قطر  قبل  من 
وال�ضروريات  الأ�ضا�ضيات  كل  �ضملت 
كال�ضكر والأرز والزيت والعد�س واملعكرونة 
اإىل غري  والتمر واجلبنة  وال�ضاي  وال�ضعري 
بواقع  اأ�ضبحت  التي  الأ�ضا�ضيات  من  ذلك 
هناك.  باحللم  اأ�ضبه  واحل�ضار   احلرب 

فرحة بالطرود الغذائية يف ظل احل�ضار واملجاعة



قطر  قبل  من  املقدمة  الإغاثية  اجلهود  هذه  وتاأتي   
يف  منها  و�ضعيا  الإن�ضاين،  لدورها  جت�ضيدا  اخلريية 
اأكرث  من  الإن�ضانية  خدماتها  من  امل�ضتفيدون  يكون  اأن 
من  الريموك  حي  �ضكان  يعاين  حيث  اإليها،  املحتاجني 
بهم. اأمّل  الذي  واحلرمان  اجلوع  اأمل  من   الفل�ضطينيني 

وقد عرب �ضكان احلي عن �ضكرهم وامتنانهم لهذا اجلهد 
الكبري، منوهني خالل ا�ضتالمهم لتلك الإغاثة اإىل اأن قطر 
اخلريية اأزاحت عنهم �ضبح اجلوع، وزرعت يف طريقهم ب�ضمة 
 حياة واأمل، بعد اأن تخلى عنهم الكل وكادوا يفقدون كل الأمل.

اخلريية  قطر  فتئت  ما  التي  اجلهود  بهذه  واأ�ضادوا 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  وخ�ضو�ضا  الكل،  �ضبيل  يف  تبذلها 
خارجها،  اأو  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  داخل  كان  �ضواء 

 فال�ضكر كل ال�ضكر لقطر اخلريية .  

تمكنت قطر الخيرية رغم الحصار 
من توزيع طرود غذائية لفائدة 

٣٢٣٠ أسرة

مدّونة الّسلوك 
 للمنظمات الخيرية 

تعريفات 
إنسانية

وثيقة  يف  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ت��وج��ي��ه��ات  و  التعليمات  م��ن  جم��م��وع��ة  ه��ي 
احلكومّية.  غ��ري  املنظمات  اأو  العمومّية  ال�ّضلطات  تعّدها  ر�ضمّية 
ال�ّضلوك  ولقواعد  الأخالقّية  واملعايري  للقيم  تف�ضيال  تت�ضّمن  وه��ي 
حم���ّددة  مهنة  اأو  م��ع��نّي  ق��ط��اع  منت�ضبو  ب��ه��ا  ي��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

 جت�ضيما لتك القيم التي جتمعهم.   
الإن�����ض��اين  للعمل  �ضلوك  م��دّون��ة  اإىل  الن�ضانية  املنظمات  حت��ت��اج  و 

 لالأ�ضباب التالية:    
م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز اح����رتاف����ّي����ة امل���ت���دخ���ل���ني يف خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن 

 العمل الإن�ضاين.    
م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق م��زي��د م���ن اجل�����ودة يف ال��ع��م��ل واإن�������ض���اف ذوي 

 احلاجة )مرتفقي اخلدمات الإن�ضانّية(   
من اأجل جتويد الأداء املهني على قاعدة اكت�ضاب كّل الكفايات الالزمة 

 للممار�ضة املثلى مبا يف ذلك الكفايات الإن�ضانّية.  
اإع��الء  وال��ذات��ي  الطوعي  الل��ت��زام  على  بالأمر  املعنّيني  حفز  اأج��ل  من 

 لقيم مهنتهم واإميانا ب�ضمّو ر�ضالتهم املهنّية. 
 الأطر املرجعّية لأخالقيات العمل الإن�ضاين: 

 القانون الّدويل الإن�ضاين. 
 امل�ضاريع الوطنّية ذات العالقة بالعمل الإن�ضاين. 

 التفاقيات الّدولّية.  
 املواثيق والعهود الّدولّية. 

 مدّونات ال�ّضلوك النافذة. 
 مرجعّيات املهن الإن�ضانّية واأف�ضل املمار�ضات ال�ضائعة. 

 اأ�ضناف الواجبات املهنّية املحمولة على حمرتيف العمل الإن�ضاين: 
 واجبات والتزامات مهنّية عاّمة. 

 واجبات مهنّية نحو الوحدات الإن�ضانّية امل�ضاعدة. 
 واجبات نحو الإن�ضانّية. 

 واجبات والتزامات جتاه  املهنة واملنظمة. 
 واجبات نحو املجتمع. 

 واجبات والتزامات جتاه الزمالء ول�ضركاء. 

امل�ضدر: 
اأوراق عمل امللتقى الدويل الثالث للعمل الإن�ضان)الدوحة- 2015/5( 
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إطالق تطبيق
»خطوات الخير«
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�ضعادة النجاح يف خدمة اأطفال �ضوريا



وحاورتها  "نور"  الطالبة  التقت  "غرا�س" 
حول م�ضروعها وتفا�ضيله:

اأول نود اأن يتعرف القارئ الكرمي على نور؟
اأقيم بقطر،  اأردنية  اأحمد زيدان  نور  ا�ضمي   �

.BCS اأدر�س يف ال�ضف العا�ضر مبدر�ضة
الذي تقدمني من خالله  امل�ضروع  ما هو هذا 

تربعك ل�ضالح اأطفال �ضوريا الالجئني؟
� امل�ضروع عبارة عن "رزنامة" للتقومي عملتها 
وكانت يف  الزعرتي  �ضوريا يف خميم  لأطفال 
الأ�ضل عمال مدر�ضيا؛ اإل اأنني اأثناء اإجنازي 
لها تبادرت اإيل فكرة بيعها، والتربع بعائدها 

ل�ضالح اأطفال �ضوريا الالجئني.
كيف �ضّوقت هذا امل�ضروع؟

التي  لعائلتي  البداية  يف  امل�ضروع  �ضوقت   �
مني  وا�ضرتت  حما�س،  بكل  معي  تفاعلت 

العا�ضر  ال�ضف  يف  اأردنية  طالبة  »نور« 

الدوحة  يف  تقيم   BCS مبدر�ضة 

واجباتها  ول  �ضنها  ي�ضغلها  مل  بقطر، 

�ضوريا.  اأطفال  معاناة  عن   املدر�ضية 

فكرْت ملّيا يف عمل ميكن اأن ت�ضاعدهم 

من  التخفيف  يف  لت�ضاهم  خالله؛  من 

عمل  قررت  النهاية  ويف  يعانون.  ما 

»رزنامة« وبيعها والتربع بريعها ل�ضالح 

والذين  الالجئني،  الأطفال  اأولئك 

من  مبلغا  جمعت  الأمرين.  يعانون 

املقر  اإىل  جاءت  ثم  م�ضروعها؛  خالل 

لق�ضم  لت�ضلمه  الرئي�س لقطر اخلريية 

التح�ضيل.

»نور«.. نجاح في أولى تجارب 
التطوع لصالح أطفال سوريا

كنت  الذي  الثمن  ب�ضعف  "الرزنامة" 
لزميالتي  بعد ذلك  �ضوقُتها  ثم  به.  عر�ضتها 
كثريا،  معي  وجتاوبن  املدر�ضة،  يف  الطالبات 
بل اإن كل الذين �ضوقت لهم امل�ضروع جتاوبوا 
وعلى  عليه  و�ضجعوين  اإيجابية،  بكل  معه 

موا�ضلته. 
هذا  خالل  من  جتمعي  اأن  ا�ضتطعت  كم 

امل�ضروع؟
� جمعت من خالله مبلغ 4.000 ريال.  

لكن الأهم اأنني اكت�ضفت اأنني قادرة على فعل 
�ضيء، كما اأن املجتمع هو الآخر لديه ا�ضتعداد 

للبذل والعطاء. 
عمل  اأي  يف  "نور"  �ضاهمت  واأن  �ضبق  هل 

خريي ؟   
به؛  اأقوم  خريي  جهد  اأول  هذا  احلقيقة  يف   �
لأنني كنت اأت�ضور نف�ضي �ضغرية، ل اأ�ضتطيع 

كل  اأن  اأدركت  اليوم  لكنني  ب�ضيء؛  القيام 
اإن�ضان ولو كان �ضغريا ي�ضتطيع اأن يقوم بعمل 

اخلري.
ما الذي تفكرين بالقيام به م�ضتقبال يف اإطار 

العمل اخلريي؟
� �ضاأوا�ضل امل�ضوار م�ضتقبال اإن �ضاء اهلل لأقّدم 
والوقت  اجلهد  من  املزيد  �ضوريا  لأطفال 

والعون. 
هل من كلمة اأخرية اإىل اأطفال �ضوريا؟ 

� اأقول ا�ضربوا وكونوا بخري ؛ لأن الكّل معكم، 
ال�ضغار؛  فيهم  مبن  �ضبيلكم،  يف  ويبذل 
ينتظركم بحول اهلل م�ضتقبل زاهر، �ضتن�ضون 

 عربه كل املعاناة.  

77



اليتيم  يوم  مبنا�ضبة  اخلريية  قطر  نظمت 
مكفوليها  ل�ضالح  تربوية  اأن�ضطة  العاملي 
وقد  وقطر،  ونابل�س  القد�س  من  كل  يف 
م�ضلية  عديدة  فقرات  الأن�ضطة  هذه  �ضملت 

 ومفيدة.   
اخلا�س  الأول  الن�ضاط  تنظيم  متَّ  وقد 
يف  القد�س  مدينة  يف  املكفولني  بالأيتام 
بالتعاون  املُبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  �ضاحات 
زهرة  كجمعية  وُمتطوعني  جمعيات  مع 
يف  الأيتام  وتطوير  تنمية  وجمعية  املدائن، 

 بيت املقد�س.  
املنظم  الرتفيهي  الن�ضاط  ا�ضتمل  وقد 
على  اخلريية  قطر  مكتب  قبل  من 
ا�ضتهدفت  الكرمي  القراآن  حلفظ  ُم�ضابقة 
وذلك  اجلمعية  قبل  من  املكفولني  الأيتام 
حفظ  على  وت�ضجيعهم  دعمهم  بهدف 
ذلك. على  اأقرانهم  وحث  الكرمي   القراآن 

للُم�ضابقة  التَّحكيم  عملية  يف  و�ضارك 

تنظيم أنشطة متنوعة 
لأليتام داخل وخارج قطر  

الأوقاف  اإدارة  قبل  من  َتعيينهم  مت  كمني  حُمَ
الأطفال  تكرمي  مت  فيما  الدينية،  وال�ضوؤون 
كافة  على  حتفيزية  جوائز  وتوزيع  الفائزين 
وجبة  ذلك  بعد  تخللها  منهم،  امل�ضاركني 

 غداء لالأيتام واأمهاتهم. 
عدة  مع  بالتعاون  اخلريية  قطر  قامت  كما 
مدينة  يف  الت�ضامن  جمعية  بينها  من  جهات 
اأطباء  ونقابة  الغربية،  ال�ضفة  �ضمال  نابل�س 
احلياة  �ضّناع  وفريق  الفل�ضطينية،  الأ�ضنان 
التطوعي بتنظيم يوم ترفيهي لالأيتام املكفولني 
يف  نابل�س  مبدينة  اخلريية  قطر  جمعية  من 
منكو(  )حمدي  ومركز  نابل�س  بلدية  حديقة 

 املوجودين يف مركز املدينة. 
على  اليوم  هذا  ن�ضاطات  ا�ضتملت  وقد 
يتيما،   35 من  لأكرث  طبي  فح�س  اإجراء 
فقرات  على  احتوت  ترفيهية  فعاليات  تبعته 
املُهرجني  خاللها  من  اأ�ضفى  متنوعة؛ 
فقرات  ثمة  وكان  الأطفال،  على  فرح  اأجواء 

الوجه،  على  للر�ضم  فقرة  بينها  من  متعددة 
 واأخرى للر�ضم على اجلدران. 

ويف نف�س الإطار نظمت قطر اخلريية كذلك 
املكفولني  الأيتام  ل�ضالح  ترفيهيا  ن�ضاطا 
بحديقة  وذلك  قطر،  داخل  طرفها  من 
بالتعاون  الن�ضاط  برزان، وقد متَّ تنظيم هذا 
الذي  القطري  اللبناين  الطبي  املجمع  مع 
لالأيتام،  املجانية  الفحو�س  باإجراء  تربع 
يف  بفعالية  ن�ضاء   � الريان  فرع  �ضاهم  كما 

 فقرات هذا اليوم.  
الأيتام  واأن�ضطة  برامج  اأخ�ضائية  قالت  وقد 
اأن قطر  ال�ضيدة هند الريا�ضي بهذه املنا�ضبة 
خدماتها  اإي�ضال  على  منها  حر�ضا  اخلريية 
لأكرب عدد من هذه ال�ضريحة اأطلقت مبادرة 
وكفالتهم  بالأيتام  اخلا�ضة  الدولية  )رفقاء( 
م�ضاريع  خالل  ومن  العامل،  عرب  ورعايتهم 
عدد  و�ضل  حيث  املجالت؛  متعددة  تنموية 
املكفولني لدى قطر اخلريية من هذه ال�ضريحة 
بلدا.  34 بني  تتوزع  مكفول،   60،000  حوايل 
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هدفنا تعوي�ضهم ولو بالقليل عن دفء الأ�ضرة
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ابت�ضامة ثمنها اجلنة



 الإ�ضهام يف �ضد الفجوة الغذائية يف ظل الأزمة هدفنا

تقرير

 بهدف تعويض النقص الغذائي

تنفيذ مشاريع نوعية 
لزراعة القمح والبطاطا 

بالداخل السوري
80



املهند�س الزراعي يتفقد م�ضروع زراعة البطاط�سم�ضروع زراعة القمح

يف اإطار جهودها الإغاثية املتوا�ضلة بالداخل 
هوة  ردم  يف  اإ�ضهامها  و�ضمن  ال�ضوري، 
م�ضروعني  اخلريية  قطر  نفذت  الغذاء، 
)ريف  من  كل  �ضكان  ل�ضالح  زراعيني 
ب�ضوريا،  ال�ضاحل(   - اأدلب  ريف   - حلب 

 وا�ضتفاد منه مئات الآلف. 
وينفذ م�ضروعا زراعة القمح والبطاطا وهما 
اإغاثيا  م�ضبوقني  غري  نوعيان  م�ضروعان 
بالتعاون مع جمعية الأيادي البي�ضاء يف اإطار 
�ضعي قطر اخلريية الدوؤوب لالإ�ضهام يف توفري 
النق�س يف الغذاء، واإ�ضراك ال�ضوريني يف هذا 
وخا�ضة  لهم،  عمل  فر�س  وتوفري  اجلانب، 
كلفا  وقد  بالداخل،  والنازحني  الالجئني 

 900،000 ريال،.  
 استئجار األرض  

وي�ضتحوذ جمال الغذاء على 34% من اإجمايل 
بال�ضعب  اخلا�ضة  اخلريية  قطر  م�ضاريع 

القمح  زراعة  م�ضروع  ويدخل  ال�ضوري، 
والبطاطا يف كل من )ريف حلب - ريف ادلب 
وتنموية  غذائية  م�ضاريع  �ضمن  ال�ضاحل(   -
الغذاء  يف  النق�س  عن  التعوي�س  اإىل  تهدف 
ياأتي  املناطق، كما  اأهل تلك  الذي يعاين منه 
و�ضيانة  الزراعة،  على  للمزارعني  ت�ضجيعا 
حيث  والبوار؛  الإهمال  من  اخل�ضبة  لالأر�س 
نزحوا  ومن  املنطقة،  هذه  اأهل  من  كثريا  اأن 
يف  خربة  اأ�ضحاب  الأخرى  املناطق  من  اإليها 

 جمال الزراعة.  
وقد مت خالل هذا امل�ضروع زراعة 50 هكتارا 
التوقيع  مت  كما  املح�ضنة،  والبطاطا  بالقمح 
عبارة  وهو  الفالحني،  مع  مزارعة  عقد  على 
والتعاقد  الفالح  من  الأر�س  ا�ضتئجار  عن  
التعاقد  اأو  الفالح،  نف�س  اأحيانا مع  لزراعتها 
الزراعة،  جمال  يف  خربة  له  اآخر  عامل  مع 
مت  اآبار  من  الري  مياه  تاأمني  اإىل  بالإ�ضافة 

 ا�ضتئجارها من نف�س الأر�س. 
 مكافحة القوارض 

الزراعية  الأمرا�س  تفادي  �ضبيل  ويف 
ر�س  مت  وفري،  حم�ضول  على  واحل�ضول 
كذلك  مت  كما  الربيعي،  الآزوتي  ال�ضماد 
ال�ضارة؛  الأع�ضاب  مكافحة  مبيد  ر�س 
مكافحة  مرحلة  من  النتهاء  اإىل  بالإ�ضافة 
النمو  على  اإيجابا  انعك�س  مما  القوار�س، 

 الذي يتوا�ضل ب�ضكل جيد. 
اأ�ضرف  الذي  امل�ضروع  هذا  من  ويتوقع 
خربة  �ضاحب  زراعي  مهند�س  عليه 
القمح  مادتي  يوفر  اأن  املنطقة  بطبيعة 
جيدة؛  وكميات  مالئمة  باأ�ضعار  والبطاطا 
مع  يزداد  الذي  الغذائي  النق�س  ل�ضد 

 طول اأمد الأزمة ال�ضورية. 
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م�ضروع  تنفيذ  متابعة  اإطار  يف   

"قدرات"   التعليم  جودة  حت�ضني 

الذي متوله قطر اخلريية واأيادي 

اخلري نحو اآ�ضيا "روتا" باملنا�ضفة 

بالتعاون  اخلريية  قطر  نظمت 

مع وزارة الرتبية والتعليم العايل 

حفل  الأربعاء  اليوم  فل�ضطني  يف 

يف  وذلك  املتنقلة  املكتبة  اإطالق 

يف  والتعليم  الرتبية  مديرية 

مدينة اأريحا.

في إطار مشروع تحسين جودة التعليم

إطالق المكتبة
المتنقلة بفلسطين

تقرير

82

فرحة لتقدر بثمن يف مع خري جلي�س



التجمعات البدوية المهمشة 
يف  املتنقلة  املكتبة  اإطالق  تنفيذ  مت  وقد 
و�ضمن  واأريحا،  القد�س  �ضواحي  مديريتي 
اأو�ضاط  يف  القراءة  ثقافة  تعزيز  مكون 
التي  املتنقلة  املكتبة  �ضتخدم  حيث  الطلبة، 
يف  املدار�س  فل�ضطني  يف  رائدة  فكرة  تعترب 
اإىل  اإ�ضافة  الفل�ضطينية،  والأغوار  اأريحا 

 التجمعات البدوية املهم�ضة. 
الكتب  مبئات  املكتبة  جتهيز  مت  وقد 
مت  كما  الهادفة،  الرتبوية  والق�ض�س 
زيارات  ت�ضمن  ت�ضغيلية  عمل  خطة  اإعداد 
منتظمة للمدار�س مرتافقة مع جدول خا�س 
اأن تنمي مهارات  التي من �ضاأنها  بالأن�ضطة 
والتاأمل.  والتحليل،  التفكري  يف  الطلبة 

الإبداعية  للكتابة  اأن�ضطة  اإىل  بالإ�ضافة 
واخلط. وال�ضعر،  الق�ضة،  جمالت   يف 

العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  عربت  وقد 
�ضكرهم  عن  املحلي  املجتمع  وممثلو 
واإمتنانهم جلمعية قطر اخلريية، وموؤ�ض�ضة 
اخلا�ضة  الإحتياجات  اإدراك  على   " روتا   "
مبديرية اأريحا نتيجة املمار�ضات الإحتاللية 
البدوية،  التجمعات  ومتنع  حتول  التي 
و�ضع  تطوير  من  الأغوار  يف  والتجمعات 
املتنقلة  املكتبة  وتخ�ضي�س  املدار�س، 

 لتخدم هذه التجمعات. 
وقد مت مبوجب م�ضروع حت�ضني جودة التعليم 
امل�ضاريع  من  العديد  الآن  حتى   " قدرات   "
قطر  جمعية  تنظيم  بينها  من  التعليمية 

العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  اخلريية 
الرتبية  ملعلمي  تدريبية  ور�ضة  الفل�ضطينية 
يف  حكومية  مدر�ضة   15 يف  الريا�ضية 
حت�ضني  اأجل  من  واأريحا،  القد�س  �ضواحي 
املعلمني  تدريب  خالل  من  التعليم  جودة 
الدورة  هذه  عقدت  وقد  قدراتهم،  وبناء 
مديرية  يف  الزهراء  فاطمة  مدر�ضة  يف 
رفع  بهدف  اأيام؛  ثالثة  وا�ضتمرت  اأريحا، 
التطبيقية،  املجالت  يف  املعلمني  كفايات 
متقدمة  تخ�ض�ضية  مهارات  واإك�ضابهم 
وتقدمي  الريا�ضية،  الرتبية  جمالت  يف 
التعليم،  نوعية  لتح�ضني  عملية  تطبيقات 

 وطرق التوا�ضل مع الطلبة.  
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ابت�ضامة ارت�ضمت على وجوههم بو�ضول املكتبة املتنقلة اإليهم



�ضبيلى  مبحافظة  اخلريية  قطر  د�ضنت 
"الإنعا�س  م�ضروع  بال�ضومال،  الو�ضطى 
 93،000 حوايل  منه  ي�ضتفيد  الذي  املبكر" 
 3،6 من  اأكرث  اإىل  تكلفته  وت�ضل  م�ضتفيد، 

مليون ريال، وذلك لتاأهيل املت�ضررين من كارثة 
الو�ضطى  �ضبيلى  اجتاحت  التي  الفي�ضانات 
قدرات  ودعم   2014 املا�ضي  العام  خالل 

 املت�ضررين املعي�ضية.  
الإغاثة  جهود  اخلريية  قطر  اأطلقت  وقد 
اأول  كانت  حيث  املت�ضررين،  لإنقاذ  العاجلة 
العاجلة  امل�ضاعدات  اأو�ضلت  اإن�ضانية  منظمة 

بالفي�ضانات  املت�ضررين  النازحني  اإىل 
 خالل �ضنة 2014 املن�ضرمة. 

لقطر  الرئي�س  املركز  من  وفد  قام  وقد 
اإبراهيم علي عبد  ال�ضيد  يتكون من  اخلريية 
التنفيذية  بالإدارة  الإغاثة  مدير  اأبل  اهلل 
ال�ضادة  اإبراهيم  اهلل  عبد  وال�ضيد  للعمليات، 
مدير اإدارة الأمن الغذائي بالإدارة التنفيذية 
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تقرير

لصـالح 93,000 متضرر 

تدشين المرحلة الثانية من 
مشروع »اإلنعاش المبكر« 

بالصومال

القائم باأعمال �ضفارة قطر بالإنابة ح�ضن بن حمزة ووفد من قطر اخلريية يف حفل التدشني



اأدردور  حممد  وال�ضيد  الدولية،  للتنمية 
التنفيذية  بالإدارة  الإغاثة  �ضوؤون  خبري 
جوهر  مدينة  اإىل  ميدانية  بزيارة  للعمليات، 
بهدف  الو�ضطى  �ضبيلي  حمافظة  عا�ضمة 

 تد�ضني امل�ضروع.   
كما ح�ضر �ضعادة القائم باأعمال �ضفارة دولة 
ح�ضن  املهند�س  ال�ضومال  يف  بالإنابة  قطر 
م�ضروع  تد�ضني  على  اأ�ضرف  الذي  حمزة  بن 
الفي�ضانات،  ملت�ضرري  املبكر"  "الإنعا�س 
التي  املختلفة  الأن�ضطة  بداية  عن  والإعالن 
كما  القيم،  الإغاثي  امل�ضروع  هذا  يت�ضمنها 
امل�ضروع  فعاليات  جميع  يف  كذلك  �ضارك 

ميدانيا مع فريق قطر اخلريية.  

قيمة  نتائج  امل�ضروع  هذا  يحقق  اأن  ويتوقع 
من  هكتارا   250 ا�ضت�ضالح  يف  تتمثل 
املحافظات  اأهم  اإحدى  يف  الزاعية  الأرا�ضي 
الو�ضطى(  )�ضبيلي  ال�ضومال  يف  الزراعية 
ومزارعة  رعوية  اأ�ضرة   500 تاأهيل  واإعادة 
جتهيز  واإعادة  الفي�ضانات،  من  مت�ضررة 
4مدرا�س ابتدائية واإعدادية و4 مراكز �ضحية 
ارتوازية  اآبار   7 و  الفي�ضانات،  من  مت�ضررة 
جديدة،  كهربائية  مبولدات  وتزويدها 
قنوات  من  كليومرت   10 كذلك  تاأهيل  واإعادة 
الرّي، وتوفري م�ضادر دخل بديلة ل� 58 اأ�ضرة 

 مت�ضررة.   
من  الثانية  املرحلة  امل�ضروع  هذا  وميثل 

انتهى  حيث  ال�ضومال،  يف  املبكر"  "الإنعا�س 
مكتب قطر اخلريية يف ال�ضومال اأواخر العام 
يف  املتمثلة  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  من  املا�ضي 
مت�ضرري  لفائدة  املبكر  الإنعا�س  م�ضروع 
ب�ضرقي  لند"  "بونت  ولية  يف  الإع�ضار 
القطري  التحالف  من  بتمويل  ال�ضومال، 
امل�ضرتك لإغاثة ال�ضومال، حيث ا�ضتفاد من 
ومن  �ضخ�س،    86،275 حوايل  امل�ضروع  هذا 
اأن تنفذ قطر اخلريية م�ضاريع  املتوقع كذلك 
اإنعا�ضية وتنموية مماثلة يف مناطق اأخرى من 

ال�ضومال يف امل�ضتقبل القريب.  
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م�ضاريع لإعادة تاأهيل الأ�ضر الرعوية



إكرام الضيف
 في الثقافة العربية

الكرم ف�ضيلة وقيمة انغر�ضت يف نفو�س العرب ومتثلوها منذ القدم؛ تغنى 
وا عليها اأبناءهم، وجاء الإ�ضالم  بها �ضعراوؤهم من اأيام امرئ القي�س، وربَّ
هها عرب م�ضالكها ال�ضليمة، ليظل الكرم  اها ووجَّ ليقر تلك القيمة؛ بل وغذَّ

 معني العرب الذي ل ين�ضب، ومربط فر�ضهم املن�ضود.  
 وحني يتعلق الأمر بال�ضيف؛ فاإن الأمر يتجاوز قيمة الكرم يف ب�ضاطتها؛ 
ليحلِّق بعيدا يف عامل "املروءة" و"العزة" و"الأنفة" ي�ضتوي يف ذلك كل 
العرب ب�ضريفهم وو�ضيعهم؛ فهذا اأبو ُمَلْيكة جرول بن اأو�س بن مالك 
اء؛  العب�ضي امل�ضهور ب�"احلطيئة" الذي عرف بالهجاء، وعا�س حياته هجَّ
مل ي�ضلم منه اأٌقرب النا�س اإليه؛ بل يقال اإنه جتاوز يف عادته تلك حتى هجا 
نف�ضه، و�ضاق اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ذرعا بهجائه؛ 

 حتى ا�ضرتى منه اأعرا�س امل�ضلمني يف ق�ضة متواترة.  
هذا ال�ضاعر على كل عالته، كانت اأخالقه العربية وقيمه التالدة حيَّة 
وهو  بلياليها  اأي��ام  ثالثة  ق�ضى  اأن  بعد  الظروف؛  اأحلك  يف  وهو  حتى 
اأن كان قد ترك عياله زوجه  والوح�ضة؛ وبعد  والعط�س  ي�ضارع اجلوع 
واأبناءه الثالثة يف قاع من الأر�س �ضف�ضف؛ يح�ضبهم الرائي من �ضوء 

 حالهم اأنعاما؛ مل تعرف "اخلبز" اإليهم طريقا:  
ِب الَبطِن ُمرِمٍل     ببيداَء مَل َيعِرف ِبها �ضاِكٌن َر�ضما  َوطاوي َثالٍث ع�����ا�ضِ

��ع��ٍب َع����ُج����وزاً اإِزاءه�����������ا     َث����الَث����ُة اأَ����ض���ب���اٍح َت���خ���اُل���ُه���ُم َب��ه��م��ا  َواأَف����������َرَد يف ���ضِ

 حف���������اة ع�����������������راة ما اغتذوا خب�ز ملة     ول عرفوا للرب مذ خلق�وا طعما

توفري  عن  وعجز  ووح�ضة،  جوع  من  الأليمة  امل�ضاعر  تلك  يقا�ضي  وهو 
الطعام لأبنائه واأمهم لح له يف الظالم �ضبح اأخافه يف البداية؛ لكنه ما 
اإن اأدرك اأنه �ضيف حتى ن�ضي كل معاناته؛ متحامال على ما به ليوجد 
القرى لذلك ال�ضيف مهما كان الثمن؛ ثم اأخذ يت�ضرع اإىل اهلل اأن ل 
ي اأر�ضى واأ�ضرب على حرمانك يل  يف�ضحه يف �ضيفه، ول�ضان حاله يقول: ربِّ

 ولزوجي واأبنائي؛ اأما �ضيفي فال تف�ضحني فيه يا مولي:  
��َر َوِاه��َت��ّم��ا ��ي��ف��اً َت�����ض��مَّ  َراأى ���َض��َب��ح��اً َو���ض��َط ال���َظ���الِم َف����راَع����ُه    َف��لَ��ّم��ا َب���دا ���ضَ

اللحم�ا تالليلة  حت��رم��ه  ل  بحقك  ق������رى    ول  �ضيف  رب�����اه  هيا   فق����ال 

ومل يكن ذلك البن "ال�ضبح" ال�ضغري الذي يتلوى من اجلوع واحلرمان 
دون اأبيه متثُّال لقيم قومه ومثلهم؛ فما اإن راأى ما انتاب والده من اإحراج 

يف �ضاأن قرى �ضيفه حتى وقف قائال لأبيه: يا اأبت ل تهتم ول تبتئ�س هيا 
اذبحني اأنا واأطعمني ل�ضيفك، ول تعتذر بالفقر؛ فيظن ال�ضيف اأننا بخالء 

نا؛ واإذا كان احلطيئة مل يذبح ابنه فقد همَّ بذلك:    فيذمَّ
ر َلُه ُطعما ُه ِبح������رََيٍة       اأَيا اأََبِت ِاذَبحني َوَي�ضِّ اآ بُن������������ُه مَلّ���������ا َر  وق���������ال ِا

���ذي َط����را   َي��ُظ��نُّ َل��ن��ا م���اًل َفيو�ِضُعنا َذّم��ا  َول َت��ع��َت��ِذر ِب��ال��ُع��دِم َع���لَّ الَّ

 َف���������َرّوى َقلي���اًل ُث���مَّ اأَج���َح������َم ُب������رَهًة     َواإِن ُهَو مَل َيذَبح َفتاُه َفَقد َهّما

ابنه  واأن��ق��ذ  الإح����راج  م��ن  احلطيئة  اأن��ق��ذ  الأزيل  اهلل  ك��رم  اأن  غ��ري 
الوح�س  حمر  م��ن  قطيع  بعد  ع��ن  لهما  ت����راءاى  حيث  ال��ذب��ح؛  م��ن 
�ضهامه  اأخذ  اأن  اإل  احلطيئة  من  كان  فما  لي�ضرب؛  املاء  �ضوب  متجه 
ي�ضبق  كي  امل��ورد  نحو  اخلطى  يغذُّ  واأخ��ذ  يربيها  وه��و  اأي��ام  من  التي 
ول  للخطاأ  م��ك��ان  ف��ال  ل���ض��ط��ي��اده؛  املنا�ضب  امل��ك��ان  وي��اأخ��ذ  القطيع 
حتى  فري�ضته  اأمهل  بالباب؛  عر�ضا  اأناخت  اأن  بعد  الفر�ضة  لت�ضييع 
لت�ضقط  �ضهمه  و�ضدد   � العرب  ك��رم  من  اأخ��رى  حلقة  وه��ذه   � �ضربت 
وهو  لغبطته  وي��ا  و�ضمينة،  كبرية  الوح�س(  حمار  )اأن��ث��ى  "َنُحو�ٌس" 

 يح�ضرها لأهله فياأكل �ضيفه، وي�ضبع ال�ضغار واأمهم:  
��ت َعلى الُبع������ِد ع����������اَنٌة         ف��ََبين�ا ُهم�ا َعنَّ

                                                       َقِد ِانَتَظَمت ِمن َخلِف ِم�ضَحِلها َنظما 

          ِعطا�ضاً ُتريُد املاَء َفاِن�ضاَب َنحَوها 

                                                      َع��لى اأَّن���َُه ِم��ن�ه���ا اإِل��ى َدِم�����ه��ا اأَظ��م�����������ا 

ت ِعطا�ُضها          َفاأَمَهلَها َحّتى َتَروَّ

                                                       َفاأَر�َض�������َل في��ها ِمن ِكن��اَنِت�����ِه �َض�����هم������ا 

ت َنحو�ٌس ذاُت َجح�ٍس �َضميَنٌة           َفَخرَّ

                                                       َقِد ِاكَتَنَزت حَل�ماً َوَقد ُطبَِّقت �َض������ح�ما 

ها َنحَو َقوِمِه           َفيا ِب�ضَرُه اإِذ َجرَّ

                                                     َويا ِب�ض�����������َرُهم مَل���ّا َراأَوا ك�َلَمه��ا َي�دم���ى 

ويعود احلطيئة لينقل اإلينا �ضعوره و�ضعور اأهل بيته الذين ا�ضتعادوا يف تلك 
الليلة كرامتهم التي كادت اأن ي�ضلبها منهم عجزهم عن قرى �ضيفهم، 

 ول�ضدة فرحهم مل يكن ال�ضيف يف منظورهم اإل ابنا لهم:  
 َفباَتوا ك���������ِراماً َقد َق�ضوا َحقَّ �َضيِفِهم       َفلَم َيغِرموا ُغرماً َوَقد َغِنموا ُغنما

ُّما
اأ ِب�ض���������ِرها  ِمن  مُّ 

ُ
َوالأ ��يِفِهُم  ِل�ضَ باً   

َ
اأ َب�ض�����������������ا�ض�َِتِه  ِمن  بوه��������ُم 

َ
اأ  َوب��������اَت 

من األدب 
اإلنساني
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 لّذة الصدقة   
)يد  يف  تقع  �ضدقته  اأن  وت�ضور  العلم  حّق  املت�ضدق  علم  لو 
الآخذ. لذة  من  اأكرب  املعطي  لّذة  لكانت  الفقري،  يد  قبل   اهلل( 

»ابن القيم« 

 وفاء 
�ضنوات  ثالث  الثانوية  باملرحلة  �ضيني  تلميذ  ق�ضى  الوفاء  يف  مثال  �ضاربا 
ج�ضديا  املعاق  احلميم  �ضديقه  يتغيب  األ  �ضمان  م�ضوؤولية  يتحمل  وهو 

 عن اأي ح�ضة.    
الع�ضالت  يوهن  الذي  التغذية  نق�س  داء  من  ت�ضي  زهاجن  املعاق  ويعاين 
وا�ضمه  �ضديقه  قرر  ثم  ومن  متامًا  امل�ضي  عن  عاجزا  يجعله  مما  الهيكلية 
ذلك  يفعل  وظل   ، در�س  يفوته  ل  حتى  ظهره  على  �ضديقه  حمل  زيو 

 ثالث �ضنوات دون انقطاع.    
اإىل  تعليمهما  يوا�ضال  اأن  ويطمحان  درا�ضيا  املتفوقني  من  الطالبني  كال 

 اأعلى امل�ضتويات.     

 عسل 
�ضفينة  ر�ضت  يوم  وذات  الع�ضل  يف  يتاجر  �ضعد   بن  الليث  كان 
اإليه  فاأتت  براميل  يف  معباأ  الع�ضل  وكان  بالع�ضل،  حمملة  له 
متالأ  اأن  منك  اأريد  له:  وقالت  �ضغريا  وعاء  حتمل  عجوز  �ضيدة 
اأمر  ثم  ال�ضيدة حلالها،  وذهبت  فرف�س  الوعاء ع�ضال يل،  هذا 
تلك  عنوان  يعرف  اأن  م�ضاعده  الليث 
كامال  برميال  لها  وياأخذ  ال�ضيدة، 
الرجل  فا�ضتعجب  الع�ضل،  من 
�ضغرية  كمية  طلبْت  لقد  وقال: 
تعطيها  الآن  اأنت  وها  فرف�ضت 

 برميال كامال.   
يا فتى   ، الليث بن �ضعد  فرد عليه 
اإنها تطلب على قدرها واأنا اأعطيها 

على قدري.

 األكبر في التاريخ  

انطونيو  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�ضامي  املفو�س  اأكد 
اإىل  لي�ضل  ت�ضاعف  يف  ال�ضوريني  الالجئني  عدد  اأن  غوتري�س 

 اأربعة ماليني لجئ، واعترب اأن هذا هو الأكرب يف العامل. 
الالجئني  اأمام  مفتوحة  حدودها  باإبقاء  الدول  غوتري�س  وطالب 

ال�ضوريني على الرغم من معاناتها وال�ضغط على مواردها. 

  ابن خلدون  وفيسبوك  
اأعلن موؤ�ض�س موقع في�ضبوك مارك زوكربرغ عرب �ضفحته اأنه ب�ضدد 
قراءة كتاب "املقدمة" لعبد الرحمن بن خلدون، يف اإطار مبادرته 
 امل�ضماة "عام من الكتب" التي تهدف اإىل ت�ضجيع النا�س على القراءة.

وقال زوكربرغ اإن من امل�ضوق جدا الطالع على الآراء التي حتدث 
�ضبعة  نحو  قبل  )1332-1406م(  خلدون  ابن  عنها 

قرون، فيما يتعلق باملجتمع 
املدن  ون�ضاأة  والثقافة 

وال�ضيا�ضة والعلوم

إستراحة 
العدد
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 فل�ضطني 

 رغم اأنها ل ت�ضتطيع التنقل اإل بوا�ضطة كر�ضي 
متحرك، ورغم الفقر ومعاناة املر�س فاإن اآمنة 
جميل �ضبانه )من فل�ضطني( ا�ضتطاعت حتقيق 
نقلة نوعية يف حياتها وحياة اأ�ضرتها من خالل 

 م�ضروعها الذي افتتحته موؤخرا.  
م�ضكلة  بداأت  قائلة  حكايتها  اآمنة  ت�ضرد 
م�ضابة  ولدُت  عندما  عاما   24 قبل  عائلتي 
وت�ضاعفت  الع�ضالت،  �ضمور  مبر�س 
"�ضامح"  الثاين  البن  بعد ولدة  اأكرث  امل�ضكلة 
باملر�س،  باكرا  الآخر  هو  اأ�ضيب  الذي 
�ضلال  ي�ضبب  املر�س  هذا  اأن  املعروف  ومن 
تقدم  كلما  ويتفاقم  الأطراف،  يف  كامال 
الوفاة، وهو  اإىل  يوؤدي  قد  و  ال�ضن،  بامل�ضاب 
�ضامح  الأ�ضغر  اأخي  مع  بالفعل  ح�ضل  ما 

 بعد 17 عاما من املعاناة. 
التام  ال�ضلل  اآمنة ووجود حالتني من  وتوا�ضل 
يف الأ�ضرة كانت ت�ضتدعي التفرغ ب�ضكل كامل 
من  و  للعالج،  طلبا  بهما  والتنقل  خلدمتهما 
القيام  وحدها  الأم   ت�ضتطيع  ل  اأن  الطبيعي 

يف  م�ضاعدتها  الأب  من  تطلب  مما  بذلك؛  
ذلك، الأمر الذي ا�ضطره لعدم اللتزام باأي 
الهموم  حجم  من  ذلك  زاد  وقد  ثابت،  عمل 
توفري  عن  عاجزا  اأ�ضبح  حيث  يحملها؛  التي 
خ�ضو�ضا  لأ�ضرته،  الأ�ضا�ضية  الحتياجات 
الأ�ضرة،  يف  جامعيني  طالبني  وجود  مع 
بيت  يف  ت�ضكن  الأ�ضرة  كون  اإىل  بالإ�ضافة 

 م�ضتاأجر يف مدينة رام اهلل. 
الدرو�س  لإعطاء  اآمنة  ا�ضطر  �ضبق  ما  كل 
لتاأمني  اخل�ضو�ضية لأطفال احلي يف منزلها 
من  الفرج  اأتى  اأن  اإىل  ال�ضخ�ضي،  م�ضرويف 

 طريق اأخرى.   
التي  اإىل قطر اخلريية  بنف�ضها  اآمنه  توجهت 
التمكني  برنامج  من  لال�ضتفادة  ر�ضحتها 
برنامج  ينفذه  الذي    DEEP القت�ضادي 
بال�ضراكة    UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم 
  ACAD الزراعي  للتطوير  العربي  املركز  مع 
خالل  من  اخلريية  قطر  جمعية  من  بتمويل 

 البنك الإ�ضالمي للتنمية. 

افتتاح  مت  فقط  اأ�ضهر  ثالثة  خالل   و 
الذي  الثقايف  والتميز  الإبداع  مركز 
حفل  تنظيم  ومت  حاليا،  �ضبانه  اآمنه  تديره 
اآمنه معنويات  من  لرفع  له  ر�ضمي   افتتاح 

العلوم  ودر�ضت  باجلامعة  اآمنة  التحقت 
بل  فح�ضب؛  هذا  لي�س  امل�ضرفية،  و  املالية 
املنظمات  من  كثري  يف  ومتطوعه  نا�ضطة  هي 
التي  وخ�ضو�ضا  املحلية،  واملوؤ�ض�ضات 
وتطمح  اخلا�ضة،  الحتياجات  بذوي  تعنى 
مزيد  لتحقيق  العليا،  درا�ضاتها  ملوا�ضلة 

 من النجاح.   
اأكرث،  م�ضروعها  تطوير  على  اآمنة  وتعمل 
لهذا  املركز،  يقدمها  التي  اخلدمات  وزيادة 
اخلريية  قطر  يف  اخلري  اأهل  اإىل  تتوجه 
لها  دعمهم  يف  ي�ضتمروا  اأن  منهم  راجية 
املركز  ويوفر  اأكرث،  يكرب  حتى  ومل�ضروعها 
اأ�ضرة  اأفراد  لبع�س  فر�س  عدة  الآن  حتى 
خدمات  يخدم  اأنه  كما  املحتاجني،  اآمنة 

 اأ�ضا�ضية و�ضرورية لالأطفال. 

قصة
نجاح

آمنة.. 
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بال�ضعادة  مغمورة  جانا  �ضمري  اأ�ضرة  بدت 
ملتطلبات  ي�ضتجيب  موؤثثا  منزل  تت�ضلم  وهي 
الأرملة  تلك  عا�ضت  اأن  بعد  الكرمية  احلياة 
كهف  يف  عاما   12 الأيتام  الثالثة  واأبناوؤها 
بالعا�ضمة  املحيطة  اجلبال  حافة  على 

 الألبانية تريانا.   
اأرملة  جانا  ح�ضن  فلورية  ال�ضيدة  وقالت 
حياتي  غرّي  البيت  هذا  "اإن  جانا  �ضمري 
اأن  اإىل  منوهة  بالكامل"  اأطفايل  وحياة 
�ضنوات  ع�ضر  من  لأزيد  �ضكنوه  الذي  الكهف 
عهود  يف  للدبابات  كهنجر  ي�ضتخدم  كان 
احلّر  �ضدة  من  نعاين  كنا  حيث  ال�ضيوعية؛ 
كانت  اإذ  �ضتاء؛  الربودة  وق�ضوة  �ضيفا،  فيه 
حتت  درجة   20 فيه  الربودة   درجة  ت�ضل 
ال�ضفر، كما ظهرت الفرحة جلية على حميا 
و�ضيمري  الثالثة: فتربذا زابت جانا،  اأطفالها 

زابت جانا ، و ماريانا زابت جانا، واملكفولني 
 ثالثتهم من قبل قطر اخلريية. 

باألبانيا  اخلريية  قطر  مكتب  املنزل  قّدم 
املعي�ضية  الأو�ضاع  لتح�ضني  م�ضاريعه  �ضمن 
كافة  وتقدمي  يكفلهم،  الذين  الأيتام  لأ�ضر 
ي�ضمن  مبا  لهم،  املمكنة  الرعاية  �ضبل 
وال�ضتقرار  الإن�ضانية  الكرامة  حتقيق 

عاشت األم  مع أيتامها 
الثالثة في كهف على حافة 

جبل لمدة 12 عاما كانت 
تصل درجة البرودة فيه شتاء 

إلى 20 درجة تحت الصفر

ومت  معيلهم،  فقدوا  اأن  بعد  الجتماعي 
قطر  دولة  قن�ضل  من  كل  بح�ضور  ت�ضليمه 
بن  حمد  وال�ضيخ  احلبابي  عو�س  باألبانيا 
قطر  ومكتب  ثاين  اآل  العزيز  عبد  بن  فهد 
نائب  بينهم  من  الأهايل  وبع�س  اخلريية، 

 رئي�س احلي التابع له البيت. 
ويتاألف البيت امل�ضلَّم الذي تبلغ م�ضاحته 100 
مرت مربع من غرفة معي�ضة ومطبخ وغرفتني 
الأيتام  لأبنائها  والأخرى  لالأم  واحدة  للنوم، 
اإ�ضافة للحمام، وقد مّت ت�ضليمه لهم  الثالثة، 
املنزيل،  الأثاث  باأف�ضل  تاأثيثه  مت  اأن  بعد 
البالغة  �ضعادتها  عن  الأ�ضرة  عرّبت  وقد 
لقطر  العميق  �ضكرها  وقدمت  البيت،  بهذا 
اخلريية وللمتربع بقيمة البيت، داعية اهلل اأن 

 يجزيهما عنها خري اجلزاء. 
وقد حظي امل�ضروع باإ�ضادة نائب رئي�س احلي 
الذي يتبع له البيت، والذي اعترب هذا العمل 
كبريا وعظيما؛ حيث اأنقذ اأ�ضرة كانت عر�ضة 
لل�ضياع؛ اإذ ل معيل لها، منوها اإىل اإتقان العمل 
حم�ضني  من  راجيًا  وجتهيزه،  البيت  بناء  يف 
قطر بذل املزيد من امل�ضاعدات لأ�ضر الأيتام 

 والأ�ضر الفقرية يف دولة األبانيا. 
باأهمية  جانا  �ضمري  اأرملة  نوهت  جهتها  من 
اإىل  بر�ضالة  كلمتها  لتختم  الفعل؛  هذا  مثل 
اأن  فيه  والراغبني  اخلري  اإىل  ال�ضاعني  كل 
على  ومن  والأيتام  الأرامل  يف  ي�ضتثمروا 

�ضاكلتهم ممن ل معيل له. 

قصة
نجاح

أيتام سمير جانا..
من ضيق الكهف إلى 
 سعة الشقة المريحة
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الدعوة  منظمة  اأكدت 
اأنه مت ت�ضييد  الإ�ضالمية بقطر 
 9 يف  ا�ضالميا  جممعا   28
تكلفتها  بلغت  افريقية  دول 
ريال  مليون   11.5 الجمالية 
قطريون  حم�ضنون  بها  تربع 

ماليني  منها  وي�ضتفيد 
املناطق  اأكرث  يف  ال�ضخا�س 

فقرا ، وياأتي ذلك 
�ضمن م�ضاريع املنظمة املتعددة 
 التي تنفذها يف قارة اأفريقيا . 

وحمد  جا�ضم  موؤ�ض�ضة  �ضلمت 
بن جا�ضم اخلريية 100 كرافان 
مبخيم  ال�ضوريني  لالجئني 
اإجمالية  بتكلفة  الزعرتي، 
ريال،  األف  و200  مليون  بلغت 
الكرافانات  هذه  �ضممت  وقد 
جديدة  موا�ضفات  على  بناء 
وحمامات  مطابخ  ت�ضم  حيث 
 ف�ضال عن م�ضاحاتها الكبرية .

اأولويات  �ضمن  ذلك  ياأتي  و 
املوؤ�ض�ضة لتخفيف معاناة 

الالجئني ال�ضوريني ويف اإطار 

م�ضاريع  تنفيذ  يف  جهودها 
حاجة  الأكرث  الدول  يف  تنموية 
جمالت  على  الرتكيز  مع 
والإ�ضكان..  والتعليم  ال�ضحة 
�ضيكون  اأنه  املنظمة  واأكدت 
من  الأكرب  الن�ضيب  ل�ضوريا 
امل�ضاريع التنموية واإعادة اإعمار 
والتعليمي  ال�ضحي  القطاعني 

م�ضتقبال.

 مجّمعات 

 كرافانات  

موقع« أسوتي«

الدكتور  ف�ضيلة  بح�ضور 
�ضلمان بن فهد العودة ، د�ضنت 
موؤ�ض�ضة ال�ضيخ ثاين بن عبداهلل 
"راف"  الإن�ضانية  للخدمات 
 " يف �ضهر مايو املن�ضرم موقع 
اأ�ضوتي" للتعريف باأخالق النبي 
الكرمي �ضيدنا حممد �ضلى اهلل 
الإجنليزية  باللغة  و�ضلم  عليه 

التي تعترب الأو�ضع 
العامل. م�ضتوى  على   انت�ضارا 

وتاأتي هذه احلملة م�ضاهمة من 
التعريف  يف  "راف"  موؤ�ض�ضة 
ر�ضولنا  و�ضمائل  باأخالق 
الكرمي �ضيدنا حممد �ضلى اهلل 
الأجيال  وت�ضجيع  و�ضلم،  عليه 
على  ال�ضباب  خا�ضة  احلالية 
يف  الكرمي  بالنبي  القتداء 

اأقواله واأفعاله و�ضفاته

الإ�ضالمية  اجلامعة  يف  جرى 
اجلاري  يونيو  �ضهر  يف  بغزة 
م�ضروع  باإعالن  الحتفال 
ال�ضم  الطلبة  و�ضول  "حت�ضني 
العايل  للتعليم  ال�ضمع  و�ضعاف 
برنامج  �ضمن  غزة"،  قطاع  يف 
تطوير خدمات الإعاقة يف قطاع 
غزة الذي ينفذه الهالل الأحمر 
نظريه  مع  بال�ضراكة  القطري 
خدمات  لتقدمي  الفل�ضطيني 

ال�ضمعية  الإعاقة  لذوي  نوعية 
بالإ�ضافة  واحلركية  والب�ضرية 
اإىل برامج تاأهيل ودمج ال�ضباب 
ذوي الإعاقة، وذلك بتمويل قدره 
5 ماليني دولر من برنامج دول 
جمل�س التعاون اخلليجي لإعادة 
الفاخورة  وموؤ�ض�ضة  غزة  اإعمار 
التعليم  التابعة ملنظمة  القطرية 
البنك  باإدارة  اجلميع،  فوق 

الإ�ضالمي للتنمية.  

إعاقة سمعية  

الأ�ضمخ  موؤ�ض�ضة  من  وفد  زار 
يف  "عفيف"  اخلريية  لالأعمال 
�ضهر يونيو اجلاري دولة ميامنار 
لتفقد م�ضاريع املوؤ�ض�ضة اخلا�ضة 
يف  الروهنغا  النازحني  بدعم 
الوفد  متكن  حيث  اأركان.  ولية 

من زيارة خميمات النازحني 
الروهنغا حول  اإىل قرى  اإ�ضافة 
اأن�ضطة  على  ووقف  املخيمات 
املوؤ�ض�ضة املتمثلة يف دعم التعليم 

وال�ضحة البالغة تكلفتها حتى 

 الآن 1.280.000 ريال قطري .
عفيف  موؤ�ض�ضة  نفذت  وقد 
اإغاثات على مدى عامني �ضملت 
وغري  الغذائية  املواد  توزيع 
توفري  اىل  اإ�ضافة  الغذائية 
ودعم  للنازحني  املوؤقت  ال�ضكن 
بالتعليم  اخلا�ضة  الأن�ضطة 
وال�ضحة والتمكني القت�ضادي.

الجتماعي  الإمناء  دار  نظمت 
العمل  جائزة  تكرمي  حفل   ،
لعام  ريادة  وجائزة  التطوعي 
جائزة  وتهدف   ،2015  /2014
ت�ضجيع  اإىل  التطوعي  العمل 
التي  التطوعية  اجلهود  وتقدير 
الأفراد  م�ضتويات  على  تقدم 
اجلائزة  وتتكون  واملوؤ�ض�ضات. 
ال�ضرفية،  الفئة  فئات،  اربع  من 
م�ضاريع  وفئة  الأفراد  فئة 
البحث. وفئة   املوؤ�ض�ضات، 
تعترب  فهي  ريادة،  جائزة  اأما 
مبثابة الربنامج الرائد لت�ضجيع 
امل�ضاريع الريادية يف دولة قطر، 

اجلوائز  هذه  �ضممت  حيث 
امل�ضاريع  باأ�ضحاب  لالحتفاء 
واجلهات  الدولة  يف  الريادية 
التقدير  لها من خالل  الداعمة 
ثالث  من  وتتكون  واملكافاآت. 
خطة  اأف�ضل  جائزة  فئات، 
اأف�ضل  جائزة  ريادي،  م�ضروع 
جائزة  و  قائم،  ريادي  م�ضروع 
لريادة  جمتمعي  دعم  اأف�ضل 

الأعمال.

نازحو الروهينغا

 جوائز 
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وال�ضوؤون  الأوقاف  بوزارة  الزكاة  �ضندوق  اأعلن 
اأنه مت �ضرف  الإ�ضالمية ف�ضي �ضهر يونيو اجلاري 
املبالغ املخ�ض�ضة مل�ضروع �ضلة اخلري ملو�ضم 2015م 
قطري  ريال   )5.033.800( اإىل  و�ضلت  والتي 
وامل�ضتحقة. املتعففة  الأ�ضر  من   2210  ل�ضالح 
ويقوم ال�ضندوق باإيداع  املبالغ املالية لهذا امل�ضروع 
قبيل �ضهر رم�ضان املبارك من كل عام يف ح�ضابات 
من  احتياجاتهم  �ضراء  من  لتمكينهم  امل�ضتفيدين 
فروع �ضركة املرية للمواد ال�ضتهالكية املنت�ضرة يف 

خمتلف مناطق الدولة. 

مايو  �ضهر  ال�ضيخ عيد اخلريية يف  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
خريية  م�ضاريع  ال�ضودان  يف  نفذت  اأنها  املن�ضرم 
امل�ضاريع  وت�ضدرت  ريال،  مليون   218 قيمتها 
املوؤ�ض�ضة  نفذت  حيث  امل�ضاريع  هذه  الإن�ضائية 
ريال  مليون   99 بتكلفة  اإن�ضائيا  م�ضروعا   1621
يف  والطبية  والتنموية  الإغاثية  امل�ضاريع  تاأتي  ثم 
 املرتبة الثانية حيث بلغت تكلفتها 55 مليون ريال .

عليهم  الإنفاق  حجم  بلغ  فقد  والأ�ضر  الأيتام  اأما 
لتاأتي  ريال،  مليون   40 نحو  الآن  وحتى   2007 من 
الرابع  املركز  حمتلة  والتعليمية  الدعوية  امل�ضاريع 
املو�ضمية  امل�ضاريع  ثم  ريال  مليون   21 بتكلفة 

املتنوعة بتكلفة قدرها 3 ماليني ريال.
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يف  الإن�ضانية  الأزم��ات  من  املت�ضررين  اأع��داد  ت�ضاعفت   �
و�ضركاوؤها  املتحدة  الأمم  وت�ضتمر  املا�ضي.  العقد  اأثناء 
يف ال�ضتجابة للحاجات والطوارئ الإن�ضانية الناجتة عن 
والتدهور  املناخ  تغري  مثل  العاملية  التحديات  اأو  ال�ضراع 

البيئي.

ذك����ر ت��ق��ري��ر م�����ض��رتك مل��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ض��ي��ف وم��ع��ه��د   �
الح�ضاءات التابع ملنظمة اليوني�ضكو اأن احلروب والفقر 
والتفرقة بني اجلن�ضني يف ال�ضرق الو�ضط و�ضمال افريقيا 

توؤدي اإىل حرمان 21 مليون طفل ومراهق من التعليم.

قالت املفو�ضية العليا امل�ضتقلة حلقوق الن�ضان يف العراق،   �
اأن هناك نحو  1.5 ملون امراأة و1.7 مليون طفل من بني 
النازحني الذين جتاوزت اأعدادهم 3 ماليني �ضخ�س يف 

البالد، م�ضرية اإىل اأن ن�ضبة الأطفال قد جتاوزت %60..

امل�ضلحة  اجل��م��اع��ات  ب��ني  ال��ع��راق  العنف  ازدي����اد  اأدى   �
والقوات احلكومية اإىل ما يقرب من مليوين م�ضرد على 

امتداد العراق ف�ضال عن مئات الآلف من املعوزين.

عدد  اأن  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  المم  م�ضادر  اأكدت   �
ماليني   4 اإىل  لي�ضل  ت�ضاعف  قد  ال�ضوريني  الالجئني 
لأجيء �ضوري وهو الأكرب يف العامل ، حيث تعد تركيا اأكرب 

الدول امل�ضيفة لالجئني يف العامل.

ويف �ضوريا حيث ي�ضل عدد املعوزين اإىل املاليني ف�ضال   �
عن وجود كثريين يف مناطق ي�ضُعب الو�ضول اإليهم فيها، 
ف�ضال اأن عن ا�ضتمرار احلاجة اإىل ما يزيد عن 5 بليون 

دولر اأمريكي لتلبية حاجات اأويل العوز.

ويف جمهورية اأفريقيا الو�ضطى التي �ضهدت على امتداد   �
العام املا�ضي اأزمة �ضيا�ضية كبرية اأدت اإىل �ضراع عنيف 
عدد  )ن�ضف  مليون   2.5 وخلف  ال�ضكان  بجميع  اأ�ضر 

ال�ضكان( يف حاجة ملحة للم�ضاعدة.

ويف ج���ن���وب ال�������ض���ودان ال�����ذي ����ض���رد ف��ي��ه ال�����ض��راع،   �
ي��ق��رب من  م��ا  دي�����ض��م��رب 2013،  ���ض��ه��ر  ب����داأ يف  ال����ذي 
ل��ل��غ��ذاء. اأم�������س احل���اج���ة  ف����رد غ����دو يف  م��ل��ي��ون   1.7 



اسم المشروع

9٤,٨٠٠   ر. قسكان المنطقة بوركينافاسو تعليمي بناء مسجد في بوركينافاسو

التكلفةالمستفيدونالدولةالمجال

وصف المشروع

أهداف المشروع

عبارة عن م�ضجد بم�ضاحة 150م2   به 3 متو�ضاأ ودورتا مياه بإضافة إلى تاأثيث امل�ضجد بالفر�س وامل�ضاحف 
ومكرب ال�ضوت

• اإقامة ال�ضعائر الدينية الإ�ضالمية وال�ضلوات اخلم�س واجلمعة والعيدين.
• تعريف امل�ضلمني مببادئ الدين احلنيف من خالل الدرو�س واملحا�ضرات والندوات

• توفري مكان لتحفيظ القراآن الكرمي.

مسجد

مشاريع 
تنتظر 

التمويل

 12 �ضهرًا من تاريخ البدءمدة التنفيذ

قطر الخيرية - مكتب بوركينافا�ضوالجهة المنفذة
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اسم المشروع

89,300  ر. قطالب المدارسسريالنكاتعليميمركز تحفيظ القرآن الكريم

التكلفةالمستفيدونالدولةالمجال

 وصف المشروع

 12 �ضهرمدة التنفيذ

أهداف المشروع

مركز تحفيظ مكون من ف�ضل وغرفة لالإدارة و4 حمامات

رفع ن�ضبة التعليم الديني
توفير ظروف منا�ضبة للطالب والمدر�ضين

تخريج اأفواج من حفاظ كتاب اهلل تعالى

مركز تحفيظ القرآن الكريم

مشاريع 
تنتظر 

التمويل

قطر الخيرية بال�ضراكة مع لجنة الإغاثة الإن�ضانيةالجهة المنفذة
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ترجمات
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دليل المختصرات المستخدمة 
في اإلغـــاثة أثناء الكـوارث

ت�����ض��ت��خ��دم امل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة خم���ت�������ض���رات خ��ا���ض��ة 
ب����ه����ا، وف���ي���م���ا ي���ل���ي ن�������ض���ت���ع���ر����س ب���ع�������ض���ًا مم�����ا ت��ن��ت��ج��ه 
: الإغ������اث������ة  جم������ال  يف  املخت�ضرات«  ����ض���ك   »اآلة 

الكوارث  لتقييم  اجلاهز  املتحدة  الأمم  فريق   -  UNDAC
الأمم  ف������رق  اإر�������ض������ال  ي���ت���م  ح���ي���ث  والتن�ضيق:  
ال��ك��وارث  مناطق  اإىل  والتن�ضيق  ال��ك��وارث  لتقييم  امل��ت��ح��دة 
خالل  املحلية   واحل��ك��وم��ات  امل��ت��ح��دة  الأمم  م�ضاعدة  بغية 
تن�ضيق  يف  الفرق  ه��ذه  ت�ضاعد  كما  للكوارث.  الأوىل  املرحلة 

 الإغاثة الدولية القادمة اإىل الدولة املنكوبة.  
OSOCC - مركز تن�ضيق العمليات يف املوقع: مت ت�ضكيل هذا 
املركز من قبل مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية 
البحث  جهود  تن�ضيق  على  ال��دول  م�ضاعدة  اأجل  من  )اأوت�ضا( 
ف�ضاء  عن  عبارة  وهو  ال��زلزل.  اأعقاب  يف  الدولية  والإن��ق��اذ 
لتن�ضيق  الفرتا�ضي  املركز  عليه  يطلق  الإن��رتن��ت  عرب  للعمل 

الواقع  اأر�س  على  ويوجد   .)VOSOCC( املوقع  يف  العمليات 
املن�ضق   -  UNRC  .)BOOs( قاعدة اأو اأكرث للعمليات
املقيم لالأمم املتحدة: يف الدول التي لي�س بها حالت طوارئ، 
املتحدة. الأمم  وكالت  بني  العمل  تن�ضيق  املقيم  املن�ضق   يتوىل 
HC - من�ضق ال�ضوؤون الإن�ضانية: يف حالت الطوارئ، يتم تعيني 
الإن�ضانية  العمليات  تن�ضيق  بهدف  الإن�ضانية  ال�ضوؤون  من�ضق 
التابعة لالأمم املتحدة والعمليات الإن�ضانية الدولية غري التابعة 
لها بالتعاون مع احلكومة. وعادة ما يكون من�ضق ال�ضوؤون الإن�ضانية 
هو املن�ضق املقيم، ولكن لي�س دائمًا. وعندما يتوىل �ضخ�س واحد 
املن�ضبني، كما هو احلال يف نيبال الآن، عندئذ ي�ضبح من�ضبه 

 .RC/HC املن�ضق املقيم/من�ضق ال�ضوؤون الإن�ضانية 
IASC - اللجنة الدائمة امل�ضرتكة بني الوكالت: هي عبارة عن 
جتمع لوكالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وال�ضليب 
الأحمر، ومنظمات دولية اأخرى، ومتثل اللجنة الدائمة منتدى 
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للم�ضتجيبني الإن�ضانيني يهدف اإىل تطوير ال�ضيا�ضات، والتفاق على 
تق�ضيم وا�ضح للم�ضوؤوليات عن اجلوانب املختلفة للم�ضاعدة الإن�ضانية 
وحتديد الثغرات يف ال�ضتجابة. وقد قادت نقاط ال�ضعف يف النظام 
عملية  اإىل  وهايتي  باك�ضتان  يف  ال��ك��وارث  ك�ضفتها  التي  الإن�ضاين 
.)TA( اأو  التحول«  »برنامج  عليه  يطلق  الدائمة،  للجنة   اإ�ضالح 
L3 - حالت الطوارئ من الدرجة الثالثة: هذا هو ت�ضنيف اللجنة 
الدائمة امل�ضرتكة بني الوكالت لأكرث الأزمات الإن�ضانية �ضدة واأو�ضعها 
نطاقًا. وتوجد حاليًا اأربع اأزمات م�ضنفة من الدرجة الثالثة: العراق، 
تدرج  ومل  ال�ضودان.  وجنوب  الو�ضطى  اأفريقيا  وجمهورية  و�ضوريا، 
نيبال يف هذه القائمة بعد. ويهدف هذا الت�ضنيف اإىل تن�ضيط ح�ضد 
احلجم،  هي:  معايري  خم�ضة  اإىل  وي�ضتند  واملالية،  الب�ضرية  امل��وارد 
ال�ضمعة. ت�ضويه  وخماطر  وال��ق��درات،  امللحة،  واحلاجة   والتعقيد، 

NFI - اللوازم غري الغذائية: وهي فئة �ضاملة لكافة اللوازم با�ضتثناء 
الطبية، مبا يف ذلك املراتب، وامل�ضتلزمات املنزلية، وم�ضتلزمات النظافة 

 العامة، واخليام، والدلء، وقطع القما�س امل�ضمع، وغريها. 
امل�ضاءلة  ظلت  لطاملا  املت�ضررين:  ال�ضكان  اأم��ام  امل�ضاءلة   -  APP
مكانة  تكت�ضب  تزال  ول  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  جمال  يف  طنانة  كلمة 
بارزة كق�ضية مهمة يف هذا القطاع. وغالبًا ما يتم اخت�ضار حت�ضني 
من  وامل�ضتفيدين  الإن�ضانية  املنظمات  ب��ني  املتبادلة  الت�����ض��الت 
 )CwC( ال�ضلة  ذات  امل�ضطلحات  وت�ضمل   .)APP(�ب خدماتها 
التي   )CDAC(و املحلية  املجتمعات  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  تعني  ال��ت��ي 

 ت�ضري اإىل التوا�ضل مع املجتمعات املحلية املتاأثرة بالكوارث. 
اأع��ق��اب  وال��ن��ظ��اف��ة: يف  ال�����ض��ح��ي  وال�����ض��رف  وامل���ي���اه   -  WASH
ال���ك���ارث���ة غ��ال��ب��ًا م���ا ت��ف��ت��ق��ر امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت�����ض��ررة اإىل ت��وف��ر 

 جميع هذه الأمور وميكن اأن توؤدي اإىل انت�ضار الأمرا�س. 
CMCoord اأو CIMIC اأو CIVMIL- التن�ضيق املدين-الع�ضكري:  

الإن�ضانية  املنظمات  ب��ني  متوترة  تكون  م��ا  غالبًا  التي  ال��ع��الق��ات 
 واملوؤ�ض�ضات الع�ضكرية لها اأدوار و�ضيا�ضات خا�ضة بها.  

FTS - خ��دم��ة ال��ت��ت��ب��ع امل����ايل: ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ق��اع��دة ب��ي��ان��ات 
املتعهد  امل�����ض��اه��م��ات  لتتبع  احل��ق��ي��ق��ي،  ال��وق��ت  يف  حت��دي��ث��ه��ا  ي��ت��م 
ال��ع��امل. اأرج����اء  �ضتى  يف  الإن�����ض��ان��ي��ة  لال�ضتجابات  والفعلية   ب��ه��ا 

IA RTE - التقييم امل�ضرتك بني الوكالت يف الوقت احلقيقي:  
الوكالت  بني  امل�ضرتكة  الدائمة  اللجنة  قبل  من  اللجنة  هذه  تكلف 
لتقدمي  ط���وارئ  حالة  وق��وع  م��ن  الأوىل  والأ���ض��ه��ر  الأ�ضابيع  خ��الل 
�ضبل  من  حتد  التي  والقيود  الفجوات،  ب�ضاأن  �ضريعة  تقييم  تقارير 

الو�ضول، والتهديدات املحتملة، وجودة ال�ضتجابة الإن�ضانية.  
الأق��ل. على  م�ضرتكة  تقييم  عمليات  ثمانية  اإج���راء  الأن  حتى   ومت 

هذه  تطوير  مت  القطاعات:  متعدد  �ضريع  اأويل  تقييم   -  MIRA
الآلية بوا�ضطة اللجنة الدائمة امل�ضرتكة بني الوكالت بهدف حتديد 
الأولويات الإن�ضانية ال�ضرتاتيجية خالل الأ�ضابيع الأوىل عقب وقوع 
يف  املتخ�ض�ضني  من  فريق  بوا�ضطة  تنفيذها  ويتم  الطوارئ،  حالة 
حالت الطوارئ من خمتلف القطاعات. ويعترب التقييم الأويل ال�ضريع 
.)NA( الحتياجات  تقييم  من  متنوعة  ن�ضخة  القطاعات   املتعدد 

INSARAG - الفريق ال�ضت�ضاري الدويل للبحث والإنقاذ:  
من  اأك���رث  وت�ضم  امل��ت��ح��دة  الأمم  مظلة  حت��ت  ال�ضبكة  ه��ذه  تعمل 
والإنقاذ  للبحث  الدنيا  املعايري  بتحديد  وتقوم  ومنظمة  دول��ة   80

 ومنهجية التن�ضيق الدويل يف ال�ضتجابة للزلزل. 
يتم  عندما  احل�����ض��ري��ة:  امل��ن��اط��ق  يف  والإن���ق���اذ  البحث   -  USAR
على  يطلق  ال���دويل،  امل�ضتوى  على  والإن��ق��اذ  البحث  ف��رق  اإر���ض��ال 
قرابة  ه��ن��اك   .)ISARs( والإن��ق��اذ  للبحث  ال��دول��ي��ة  ال��ف��رق  ه��ذه 
املزيد.  تريد  ل  اإنها  احلكومة  وقالت  نيبال  يف  م�ضجاًل  فريقًا   60

 .)FMTs( وغالبًا ما تندمج مع الفرق الطبية اخلارجية 
ب��ول��ي�����ض��ي��ة  ك�������الب  وه�������ي  ال���ب���ول���ي�������ض���ي���ة:  ال�����ك�����الب   -  K9
م����درب����ة ت�����ض��ت��خ��دم��ه��ا ف�����رق ال���ب���ح���ث والإن������ق������اذ يف امل��ن��اط��ق 

 احل�ضرية والفرق الدولية للبحث والإنقاذ.  
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