




نعي�س يف ظالل منا�ضبتني عزيزتني على القلب.. الأوىل مرور 30 عاما على تاأ�ضي�س قطر اخلريية، والتي احتفلنا بها يف ال�ضهر املا�ضي 

)مايو(، والأخرى �ضهر رم�ضان املبارك.

ويف املنا�ضبتني ن�ضتح�ضر املتربعني الكرام من اأهل قطر الذين نعتز بثقتهم، ونعترب اأن جناح قطر اخلريية فيما اأجنزت وما �ضتنجز هو 

بف�ضل اهلل اأول ثم بف�ضل دعمهم ال�ضخّي، وهي دعوة ملزيد من البذل والعطاء لن�ضل اإىل الفئات الأ�ضد احتياجا يف هذا ال�ضهر الف�ضيل. 

»مبارك عليكم ال�ضهر«. 

يو�سف بن اأحمد الكواري ـ الرئي�س التنفيذي

»عطاوؤكم حياة«.. �ضعار حملتنا الرم�ضانية للمو�ضم احلايل 1437هـ ..ن�ضاأل اهلل بربكة عطاء اأهل اخلري يف بالدنا احلبيبة اأن تكون 

ال�ضدقات والتربعات حياة لكل املنكوبني واملحتاجني يف بالدنا العربية والإ�ضالمية وعرب العامل، كما حتيي املاء الأر�س اجلدباء امليتة.. » 

ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا«. 

كما نعدكم بالكثري من امل�ضاريع والربامج اجلماهريية وامل�ضابقات والربامج الإذاعية والتلفزيونية التي �ضننفذها داخل دولة قطر خالل 

�ضهر م�ضان يف اإطار هذه احلملة.

علي عتيق العبد اهلل ـ املدير التنفيذي للتنمية املحلية 

افتتاحية

مبادرات متعددة لدعم امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية الكبرية، واأدوات ت�ضويقية اإبداعية متنوعة يف حملة » عطا�ؤك حياة«

تقبل اهلل �ضيامكم وكتب اهلل اأجركم.

نا�سر عبد العزيز املغي�سيب ـ املدير التنفيذي للت�ضويق

 138 مركزا اإ�ضالميا يف اأوربا وكندا واأمريكا اأجنزتها قطر اخلريية يف م�ضريتها املمتدة بهدف التعريف بح�ضارة الإ�ضالم وت�ضجيع 

احلوار بني ال�ضعوب واحلفاظ على هوية اجلاليات امل�ضلمة.. وبدعمكم ي�ضتمر العطاء.  

  �سالح  اأحمد احلمادي ـ املدير التنفيذي للم�ضاريع الكربى 

نفخر بفريق قطر اخلريية من املوظفني واملتطوعني وبطاقاتهم الإبداعية التي �ضّطرت هذا ال�ضجل احلافل من الإجنازات الكبرية، عرب 

م�ضرية 30 عاما يف خدمة العمل الإن�ضاين .. وبكم ي�ضتمر العطاء اإن �ضاء اهلل .

 عبد النا�سر حممد اليافعي ـ املدير التنفيذي لل�ضوؤون امل�ضاندة

 30 عاما من عمر قطر اخلريية يف خدمة الإن�ضانية تعني بلغة الأرقام الو�ضول لأكرث من 80 مليون م�ضتفيد ..ن�ضاأل اهلل اأن يتقبل من كل 

من �ضاهم مباله وجهده يف تقدمي اإغاثة اأو اإجناز م�ضروع تنموي اأ�ضهم يف تخفيف معاناة املنكوبني اأو تّغيري حياة املجتمعات املحتاجة نحو 

الأف�ضل.

في�سل را�سد  الفهيدة  ـ املدير التنفيذي للعمليات 

توا�ضل قطر اخلريية تطوير اأنظمتها الإلكرتونية وو�ضائل التح�ضيل احلديثة والنوعية التي اأدخلتها يف عملها، والتي ت�ضهل التربعات على 

املح�ضنني الكرام حيث تتيح للمتربع خيارات متعددة يف املجالت التي يرغب التربع لها، والطالع على امل�ضاريع املتاحة، والدول التي 

يرغب التربع فيها، واملبالغ التي يريد التربع بها، كما تتيح له عدة و�ضائل واآليات للتربع عرب الكوبون الآيل اأو الر�ضائل الق�ضرية اأو موقع 

قطر اخلريية اللكرتوين، اأو عن طريق تطبيقات على الأجهزة الذكية املحمولة وغريها.

   حممد عبد اهلل اليزيدي ـ املدير التنفيذي للموارد املالية

30 عاما من عمر قطر اخلريية يف خدمة الإن�ضانية تعني بلغة الأرقام  500 �ضراكة مع منظمات وجهات حملية وعربية ودولية وحر�ضا على الت�ضبيك 

والتعاون الذي يعزز ح�ضور اجلمعية ومكانتها وخدماتها وتطوير عملها واأدائها املهني، و�ضورتها الذهنية ل�ضالح الفئات ذات احلاجة.

 حممد علي الغامدي ـ املدير التنفيذي للتنمية الدولية  
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد الثالث عشر 
رمضان  ١٤٣٧ هـ  يونيو ٢٠١٦ م

أيتام البوسنة .. سعادة غامرة بزيارة سمو األمير 
�ضهد ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 

قطر حفل الأيتام البو�ضنيني الذين تكفلهم قطر اخلريية يف �ضراييفو، 

وجرى حديث ودي بني �ضموه والأطفال الأيتام الذين تقّدموا ب�ضكرهم 

ل�ضموه على دعمه ورعايته لهم. 

وليد وأحمد .. من مكفولين إلى كافلين ) قصة نجاح( 
اإنها ق�ضة جناح جديدة ي�ضّطرها العمل الإن�ضاين من خالل » قطر 

اخلريية«.. حيث حتول اثنان من مكفوليها يف اأ�ضرة واحدة بال�ضودان 

اإىل كافلني لغريهم من الأيتام ..ويف الق�ضة تفا�ضيل تبعث على الفخر 

والإعجاب . 

الن�ضخة الإلكرتونية

الت�ضوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

G h i r a s

 افتتاح مراكز إسالمية جديدة بأوروبا 
رغبة يف التعريف بح�ضارة الإ�ضالم وت�ضجيع احلوار بني ال�ضعوب 

واحلفاظ على هوية اجلاليات امل�ضلمة يف الغرب افتتح �ضعادة ال�ضيخ 

حمد بن نا�ضر اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة بقطر اخلريية جمموعة 

مراكز اإ�ضالمية باإيطاليا منها املركز الإ�ضالمي مبدينة بيات�ضنزا . 





ملفتقرير
العدد

 �سهد ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى فعاليات حفل 

لالأيتام البو�سنيني الذي نظمته جمعية »قطر اخلريية« بفندق بري�ستول بالعا�سمة �سراييفو 

اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  احلفل  املا�سي.. �ح�سر  يناير  من  �الثالثني  احلادي  يف 

ال�سيد يو�سف بن اأحمد الكواري �املدير التنفيذي للعمليات ال�سيد في�سل الفهيدة. 

كفلت 8500 منهم خالل ما يزيد عن 20 عاما 

سمو األمير يشهد فعاليات 
حفل أيتـام قطـر الخـيرية 
في البوسنة والهرسك
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ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ/ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين يحت�ضن طفلة يتيمة حيث وجدت يف كنفه الأمان وال�ضعادة



الأمري على فيلم وثائقي حول   واطلع �ضمو 

ن�ضاطات جمعية »قطر اخلريية« بجمهورية 

واجلهود  وامل�ضاعي  والهر�ضك  البو�ضنة 

اخلريية القطرية على الأرا�ضي البو�ضنية، 

اإ�ضافة اإىل تقدمي عرو�س واأنا�ضيد اإ�ضالمية 

قام باأدائها الأطفال احتفاء ب�ضمو الأمري. 

حديث ودّي 
ودي  حديث  الفعاليات  حفل  خالل  وجرى 

بني �ضمو الأمري املفدى وبني الأطفال الذين 

ل�ضموه  والعرفان  ال�ضكر  بخال�س  تقدموا 

معربني  لهم،  الكرمية  ورعايته  دعمه  على 

وحكومة  قيادة  قطر،  لدولة  �ضكرهم  عن 

وال�ضعادة،  ال�ضحة  ل�ضموه  متمنني  و�ضعبا، 

ولل�ضعب القطري املزيد من التطور والنماء.

يف  �ضخ�س   2500 اخلريية   قطر  وتكفل 

 2150 والهر�ضك، منهم  البو�ضنة  جمهورية 

الكفالت  بقية  تتوزع  فيما  الأيتام،  من 

على  الأ�ضر املتعففة وطلبة العلم وحمّفظي 

القراآن الكرمي، وبلغ اإجمايل ما اأنفقته قطر 

ال�ضنوات  خالل  املجال  هذا  يف  اخلريية 

الع�ضر الأخرية اأكرث من 178 مليون ريال. 

رعاية شاملة
كفالت  الأكرب من  الن�ضيب  الأيتام  ويحتل 

قطر اخلريية يف البو�ضنة والهر�ضك، حيث 

ويتيمة،  يتيم   2150 املكفولني  عدد  يبلغ 

موّزعني عرب �ضتى قرى ومدن البو�ضنة، وقد 

النقدية  للكفالت  الإجمالية  القيمة  بلغت 

لالأيتام خالل العام املن�ضرم 2015 حوايل 

5 ماليني ريال، فيما يبلغ عدد الأيتام الذين 

كفلتهم قطر اخلريية منذ عام 1994 وحتى 

تخّرج  من  منهم  ويتيمة،  يتيم   8500 الآن 

ومن  واملهني،  املوظف  ومنهم  اجلامعة  من 

ي�ضتغل يف مهن اأخرى. 

ومتتاز برامج كفالة ورعاية الأيتام يف قطر 

اجلوانب  يف  ال�ضاملة  بالرعاية  اخلريية 

الرتبوية والتعليمية  وال�ضحية والرتفيهية ، 

اإ�ضافة اإىل الكفالت املالية ال�ضهرية. 
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لقطة حل�ضرة �ضاحب ال�ضمو بني اأبنائه الأيتام



ملفتقرير
العدد

موؤمتر  يف  احلملة  هذه  عن  الإعالن  مت 

اأحمد  الإعالم  اإدارة  مدير  اأداره  �ضحفي 

الإعالم  و�ضائل  ب�ضكر  وا�ضتهله  العلي 

لدعمها مل�ضاريع وحمالت اخلري ، و�ضارك 

فيه كل من ال�ضيد املدير التنفيذي للتنمية 

رم�ضان  م�ضاريع  جلنة  ورئي�س  املحلية 

اهلل،  العبد  عتيق  على  اخلريية  بقطر 

واملدير التنفيذي للعمليات في�ضل الفهيدة 

حممد  املالية  للموارد  التنفيذي  واملدير 

اليزيدي، واملدير التنفيذي للت�ضويق نا�ضر 

اأطلقت قطر اخلريية حملتها الرم�سانية 

حياة«  »عطاؤك  �سعار  املو�سم حتت  لهذا 

التقديرية  تكلفتها  اإجمايل  جتا�ز  حيث 

للم�ساريع التي تنوي تنفيذها خالل �سهر 

رم�سان املبارك 1437هـ  داخل �خارج قطر 

32.2  مليون ريال، ، �ينتظر اأن يبلغ عدد 

امل�ستفيدين من هذه احلملة ما يزيد على 

2.131.000 �سخ�س.

املغي�ضيب. 

اخلريية  قطر  م�ضاريع  تكلفة  بلغت  وقد 

18 مليون  اأكرث من  الرم�ضانية داخل قطر 

 978.000 من  اأكرث  منها  ي�ضتفيد  ريال 

امل�ضاريع  من  عددا  �ضتنفذ  حيث   ، �ضخ�س 

النوعية داخل الدولة لأول مرة. 

فيما بلغت قيمة امل�ضاريع الرم�ضانية خارج 

على  موزعة  ريال  مليون   14 حوايل  قطر 

اإفطار ال�ضائم وك�ضوة العيد وزكاة الفطر، 

 1.152.896 منها  ي�ضتفيد  اأن  وينتظر 

�ضخ�ضا . 

 دعوة للمشاركة

للتنمية  التنفيذي  املدير  هناأ  البداية  ويف 

رم�ضان  م�ضاريع  جلنة  ورئي�س  املحلية 

بقطر اخلريية على عتيق العبد اهلل ال�ضعب 

والإ�ضالمية  العربية  وال�ضعوب  القطري 

عطـــاؤك حـيـاة 
حملة قطر الخيرية الرمضانية لعام  1437هـ
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بقرب حلول �ضهر رم�ضان ، وحث املح�ضنني 

على  واملقيمني  القطريني  من  اخلري  واأهل 

لقطر  والإغاثية  التنموية  للم�ضاريع  التربع 

اخلريية داخل وخارج قطر. م�ضريا اأن حملة 

» عطاوؤك حياة » التي تنطلق من قول اهلل 

�ضبحانه » ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س 

لت�ضري  32( جاءت  اآية  ـ  املائدة   (  « جميعا 

اإىل اأن التربع لهذه امل�ضاريع التي تقوم قطر 

امل�ضتفيدين  حياة  يف  فرقا  يحدث  اخلريية 

والفقراء  املنكوبني  �ضريحة  منها خ�ضو�ضا 

للدول  ح�ضة  تخ�ضي�س  ،مع  واملحتاجني 

التي تعاين من ظروف ا�ضتثنائية وخ�ضو�ضا 

مشــاريع رمضــانيـة داخـل قطر

الالجئني والنازحني ال�ضوريني. 

وعن م�ضاريع قطر اخلريية داخل قطر قال 

املدير التنفيذي للتنمية املحلية اإنها �ضهدت 

اإطار  يف  نوعيا  تطويرا  املو�ضم  هذا  حملة 

مت  كما  قطر،  داخل  وبراجمها  م�ضاريعها 

وتربوية  ثقافية  جديدة  برامج  ا�ضتحداث 

وترفيهية ، ومن اأهمها  :

»موائد اإفطار ال�سائم«:

�ضائم   173.400 امل�ضروع  هذا  وي�ضتهدف 

وذلك من خالل توفري الإفطار يف 24 مائدة 

خمتلف  على  املوائد  هذه  وتتوزع  جماعية، 

الإجمالية  تكلفته  وتبلغ  الدولة.  مناطق 

حوايل 6.825.822 ريال.   

علي عتيق العبد الله : 

ـ نشكر أهل قطر 
على دعمهم التواصل 

ونهنئهم بمقدم الشهر 
الفضيل 

عطـــاؤك حـيـاة 
حملة قطر الخيرية الرمضانية لعام  1437هـ
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السيد/ علي عتيق العبد اهلل - املدير التنفيذي للتنمية املحلية



تقرير

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 

العزب  عمال  اإفطار  و«  ال�ضناعية«  عمال 

للعمال  اإفطار  وجبات  عن  عبارة  وهو   «

املاء  توزيع  فيه  ويتم  امل�ضلني«  و«�ضقيا   ،

على امل�ضلني ، و«مونة رم�ضان« و«الإفطار 

اجلوال« ودعم »موائد اإفطار اجلاليات« .

مبادرات 

هذا  يف  تطوعية  مبادرات  عدة  اإطالق 

ال�ضهر ومنها: 

1ـ مبادرة الأقربون: يتم من خاللها تقدمي 

داخل  املحدود  الدخل  ذات  لالأ�ضر  الدعم 

من  عدد  مع  التعاون  خالل  من   ، قطر 

املجتمع  يف  واملوؤثرة  البارزة  ال�ضخ�ضيات 

القطري . 

خالل  من  ت�ضعى  مبادرة   : مبادرون  2ـ 

جلمع  ت�ضعى  وخليجية  قطرية  �ضخ�ضيات 

يف  التناف�س  عرب  اإ�ضالمية  ملراكز  مبالغ 

اخلري .

امل�ضاريع الثقافية واجلماهريية 

امل�سابقات : 

ومن اأهمها : 

م�سابقة   � الرابعة،  القراآنية  امل�سابقة  ـ 

التجارية،  املجمعات  يف  تعلم«  »هل 

خا�ضة  وهي  الأ�ضري:  التفوق  وم�ضابقة 

بالأ�ضر القطرية.  

ـ برامج بالتعا�ن مع ا�سباير: 

ي�ضتمل على تقدمي  برنامج دعوي  تت�ضمن 

لغري  ا�ضباير  ملرتادي  اإميانية  حما�ضرات 

الناطقني بالعربية.

 برامج بالتعا�ن مع كتارا

وبرنامج  ال�ضغار،  لتالوة  برنامج  وتت�ضمن 

» القراآن الكرمي نور وحياة » بوجود املقرئ 

و«  كفيف.  و�ضيف  الكندري  فهد  ال�ضيخ 

حوارات رم�ضانية » يف مقهى اجلزيرة.

دعوية  حما�ضرات  الدعوي:  الربنامج  ـ 

تقّدم يف الوزارات واملوؤ�ض�ضات ، والربنامج 

الدعوي الن�ضائي: مبجمع ال�ضيخ » عبد اهلل 

الأن�ضاري« القراآين 

الأوىل   القدم(:  كرة   ( ريا�ضية  بطولت  ـ 

والأخرى   ، الفرجان  م�ضتوى  على  للنا�ضئة 

على م�ضتوى اجلمعيات اخلريية.

ملجموعة  اإ�ضافة   ، العتكافات  اإقامة  ـ 

منوعة من الفعاليات والربامج مقدمة من 

مراكز تنمية املجتمع التابعة للجمعية ، ومت 

تخ�ضي�س برامج خلدم املنازل لأول مرة 

ـ الربامج الإذاعية

ـ برنامج »ترا�يح« برنامج تفاعلي لغر�س 

القراآن  اإذاعة  عرب  مبا�ضرة  يبث   ، القيم 

واجلمعة  واخلمي�س  الأربعاء  اأيام  الكرمي، 

عند ال�ضاعة 10:30 م�ضاء.

م�ضابقات  برنامج  »اأ�سفار«  برنامج  ـ 

لها  قطرية  ب�ضخ�ضيات  يعرف  ثقافية، 

�ضوت  اأثري  عرب  مبا�ضرة  ويبث  ب�ضمتها، 

اخلليج يوميا ال�ضاعة 5:30 م�ضاء.

عرب  برنامج  للنا�س«  »اأنفعهم  برنامج  ـ 

اأثري راديو موؤ�ض�ضة قطر، يتحدث عن باب 

من اأبواب اخلري من خالل احلوار مع عدة 

�ضيوف  

الربامج التلفزيونية

ـ قلب �احد 3 

من  يومي  وهو  الواقع،  تلفزيون  برامج  من 

التعريف  اإىل  ويهدف  اخلريية  قطر  اإنتاج 

بالق�ضايا الإن�ضانية، وا�ضتقطاب الدعم لها 

باأ�ضلوب �ضبابي م�ضوق، ويت�ضمن الكثري من 

املغامرات واملفاجاآت، مب�ضاركة ثالثة فرق 

والإعالم  الدعوة  جمالت  يف  النجوم  من 

والريا�ضة، ويعر�س على قناة الريان

ـ �سفاري اخلري 3 

من برامج تلفزيون الواقع، ويعترب برناجمًا 

م�ضاريع  تقدمي  اإىل  يهدف  تطوعيًا  خرييًا 

تنموية خمتلفة يف البلدان املحتاجة، و�ضيتم 

عر�ضه على �ضا�ضة تلفزيون قطر مب�ضاركة 

�ضيوف  من  وعدد  النجوم  من  فريقني 

ال�ضرف.  

ـ غيث 

برنامج على قناة الريان من اإعداد وتقدمي 

ملبادرة  ويتطرق  احلمادي  اأحمد  الدكتور 

غيث 

الإعالم التنموي 

اليوتيوب  على  برامج  عدة  وتت�ضمن 

و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي ومنها برنامج 

وبرنامج  العو�ضي،  نبيل  لل�ضيخ  :ال�ضفوة 

:هل تعلم للدكتور في�ضل الغريب، وبرنامج 

: دقيقة خري، ومقاطع لل�ضيخ علي  

ـ أكثر من ١8 مليون ريال 

لمشاريع قطر الخيرية 

الرمضانية داخل دولة قطر 

يستفيد منها أكثر من 

9٧8.٠٠٠ شخص
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تقرير

حتدث  قطر  دولة  خارج  امل�ضاريع  وعن 

التنفيذي  املدير  الفهيدة  في�ضل  ال�ضيد 

احلملة  م�ضاريع  :اإن  فقال  للعمليات 

»عطاوؤك حياة« تنق�ضم اإىل : 

موائد اإفطار ال�سائم

موائد اإفطار ال�ضائم، وينتظر اأن ي�ضتفيد 

�ضخ�ضا،   1.043.136 املوائد  هذه  من 

ال�ضيد/  في�ضل الفهيدة املدير التنفيذي للعمليات

المشاريع الرمضانية خارج دولة قطر

يف 36 دولة عرب العامل بتكلفة بلغت حوايل 

منها  خ�ض�س  ريال،   مليون   11.870

للنازحني  ريال  مليون   1.4 حوايل  مبلغ 

والالجئني ال�ضوريني. 

ك�سوة العيد

الأيتام  على  الفرحة  اإدخال  اإىل  وتهدف 

خالل  من  اخلريية  قطر  لدى  املكفولني 

توفري لبا�س العيد لهم وي�ضتفيد منها 1960 

يتيما يف 22 دولة 

زكاة الفطر

امل�ضروع،  لهذا  تقديري  مبلغ  تخ�ضي�س  مت 

اأن  ويتوقع  1.617.000ريال،  وقدره 

ي�ضتفيد منه 107،800 �ضخ�س يف 34 دولة.

خدمة الزكاة 

تقدم قطر اخلريية من خالل ق�ضم الزكاة 

عددا من اخلدمات اأهمها الرد على الأ�ضئلة 

ح�ضاب  يف  وامل�ضاعدة  بالزكاة،  املتعلقة 

الزكاة، ح�ضاب ميزانية ال�ضركات وحتليلها 

واإخراج ميزانية زكوية منها، واإخراج زكاة 

الأ�ضهم، ويتم تكثيف �ضاعات هذه اخلدمة 

يف رم�ضان. 

الفهيدة :حوالي 14 مليون ريال لمشاريع قطر الخيرية 
الرمضانية في 36 دولة لصالح حوالي 1.153 مليون 

شخص، والتركيز على المتضررين بسوريا والمناطق 
المنكوبة.
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املدير  اليزيدي  حممد  ال�ضيد  واأفاد 

التنفيذي للموارد املالية باأن قطر اخلريية 

يف  التكنولوجيا  لتطوير  دائما  ت�ضعى 

بتد�ضني  تقوم  ف�ضوف  اخلريية،  امل�ضاريع 

جمموعة تطبيقات واأنظمة جديدة الأ�ضبوع 

القادم ومنها؛ نظام »املتجر اخلريي« الذي 

والذي  املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  يعترب 

يتيح التربع من خالل املتاجر امل�ضاركة مع 

اخلري«  لـ«متجر  ،بالإ�ضافة  اخلريية  قطر 

م�ضرتياتك  لقائمة  الهاتف  على  املوجود 

»كروت  وخدمة  الطريقة،  بهذه  والتربع 

اخلري« التي تتيح لك �ضراء كرت اخلري بدل 

الكوبون واإ�ضافته لفاتورة م�ضرتياتك.

قطر  تطبيق  بتطوير  اليزيدي  �ضرح  كما 

الهواتف الذكية،  اأنواع  اخلريية على جميع 

املنزيل  املح�ضل  خدمة  تفعيل  عن  ناهيك 

تطبيق  خالل  من  ي�ضتطيع  هنا   فاملتربع 

حم�ضل  اأقرب  اختيار  الذكية  الهواتف 

اأي وقت منا�ضب  بزيارته يف  ويقوم  ليتابعه 

موقع  التحديث  و�ضمل  املنزل،  يف  وهو  له 

خمت�ضرة  مواقع  باإتاحة  اخلريية  قطر 

مل�ضاريع وبرامج اجلمعية. 

» عاون« و«رفقاء« 

ال�ضيد/  حممد اليزيدي املدير التنفيذي للموارد املالية 

إطالق مجموعة أنظمة  وتطبيقات الكترونية
اليزيدي: سنقوم 
بتدشين مجموعة 

التطبيقات واألنظمة 
االلكترونية الجديدة 

بشهر  رمضان
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تقرير

املدير  املغي�ضيب  نا�ضر  ال�ضيد  وحتدث 

احلملة  عن  الت�ضويق  لإدارة  التنفيذي 

حياة  »عطاوؤك  رم�ضان  حلملة  الإبداعية 

» التي  تعك�س �ضورة املتربع مب�ضاهمته يف 

ميثل  الذي  امل�ضتفيد  و�ضورة  اخلري،  عمل 

بذلك  فيكون  واحلياة،  وال�ضعادة  الأمل 

من  بنقله  للم�ضتفيد  حياة  املتربع  عطاء 

حال اإىل حال.

لرتوج  خ�ضي�ضا  ُوجدت  مبادرات  وثمة 

التي  »عاون«  مبادرة  منها  كربى،  م�ضاريع 

الالجئني  من  ماليني  ثالثة  ت�ضتهدف 

م�ضاريع  بعمل  وذلك  برتكيا  ال�ضوريني 

ال�ضيد/  نا�ضر املغي�ضيب   املدير التنفيذي للت�ضويق

حالتهم  من  وحت�ضن  ت�ضاعدهم  تنموية 

ُتعنى  القت�ضادية، ، ومبادرة »رفقاء« التي 

داخل  وتاأهيلهم  وم�ضاعدتهم  بالأيتام 

دليل  اإطالق  عن  ناهيك  قطر،  وخارج 

مب�ضطة،  فنية  بطريقة  جديد  م�ضاريع 

التي  اآخر خا�س بالأطفال وامل�ضاريع  ودليل 

تدعمهم.

م�ضحف  م�ضروع  ياأتي  ال�ضياق  ذات  ويف 

قراءة  على  املكفوفني  مل�ضاعدة  »ب�ضرية« 

رم�ضان  هدية  اأما   ، اهلل  كتاب  وحفظ 

على  لت�ضاعدهم  الأ�ضرة  اأفراد  فت�ضتهدف 

وحملة  مميزة،  بطريقة  وال�ضيام  العبادة 

جمموعة  ت�ضم  التي   نبادر«  »عوائدنا 

مبادرات معا لدعم دولة النيجر، والتناف�س 

بني امل�ضاركني فيها، لعمل م�ضاريع حقيقية 

خالل فرتة رم�ضان. ودعم وقفية »لو�ضيل« 

لتمويل امل�ضاريع اخلريية داخل قطر.  

المغيصيب:
 إطالق وقفية لوسيل 

لدعم المشاريع 
اإلنسانية داخل قطر
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مشاريع
التمكين

تقبل الزكاة

أنت تساعد
هي تعمل
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#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من 

الُمسّلمات، كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن 
اآلمن والتعليم الجيد، لكن هذه األساسيات بالنسبة 

لآلخرين أشياء صعبة المنال. يمكنكم اآلن المساعدة في 
تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين في رمضان.

طرق التبرع

المكاتب ونقاط التحصيل44667711 qcharity.org

ر.ق 50
92632

ر.ق 100
92642

ر.ق 500
92428

“H4” أرسل SMS للتبرع بـ
(ooredoo/لعمالء: فودافون)

في الصورة
أمانة من موريتانيا، استفادت من مشاريع 

التمكين االقتصادي في قطر الخيرية وتمكن 
أبنائها من مواصلة دراستهم.

 إطالق عدة مبادرات لدعم مشاريع كبيرة 
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الُمسّلمات، كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن 
اآلمن والتعليم الجيد، لكن هذه األساسيات بالنسبة 

لآلخرين أشياء صعبة المنال. يمكنكم اآلن المساعدة في 
تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين في رمضان.

طرق التبرع

المكاتب ونقاط التحصيل44667711 qcharity.org

ر.ق 50
92632

ر.ق 100
92642

ر.ق 500
92428

“H4” أرسل SMS للتبرع بـ
(ooredoo/لعمالء: فودافون)

في الصورة
أمانة من موريتانيا، استفادت من مشاريع 

التمكين االقتصادي في قطر الخيرية وتمكن 
أبنائها من مواصلة دراستهم.



بعنوان  حملة  اخلريية  قطر  اأطلقت  اإن�سائها  على  عقود   3 مر�ر  مبنا�سبة 

املنا�سبة  بهذه  موؤمترا �سحفيا  �نظمت   « الإن�سانية  عاما يف خدمة   30  «  :

الإجنازات  �ا�ستعرا�س  بها،  مرت  التي  �املنعطفات  املحطات   اأهم  لإبراز 

التي حققتها داخل د�لة قطر اأ� عرب العامل من خالل م�ساريعها التنموية 

�الإغاثية، �نقاط التميز �الريادة يف عملها الإن�ساين ، ف�سال عن حتديد 

ر�ؤيتها امل�ستقبلية �ا�ست�سراف معامل املرحلة القادمة يف عملها . 

اخلريية  قطر  من  اإميانا  باأنه  واأ�ضاف 

ترتبط  فاإنها  والتعاون  ال�ضراكة  باأهمية 

�ضريك   500 من  اأكرث   مع  تعاون  بعالقات 

دويل وحملي لتنفيذ م�ضاريعها حوال العام.  

شراكات استراتيجية
قد  اخلريية  قطر  باأن  الكواري  واأ�ضار 

اأغلب  مع  مثمرة  تعاون  بعالقات  ارتبطت 

املتحدة  لالأمم  املتخ�ض�ضة  املنظمات 

و  الالجئني،  ل�ضوؤون  ال�ضامية  كاملفو�ضية 

الأمم  برنامج  و  العاملي،  الغذاء  برنامج 

املتحدة الإمنائي، و �ضندوق الأمم املتحدة 

للطفولة، و مكتب تن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية، 

ح�ضول  عزز  قد  التعاون  ذلك  باأن  م�ضريا 

قطر اخلريية على ال�ضفة ال�ضت�ضارية لدى 

لالأمم  القت�ضادي  و  الجتماعي  املجل�س 

1997، م�ضيفا باأن قطر  املتحدة منذ �ضنة 

ال�ضفة  على  كذلك  ح�ضلت  قد  اخلريية 

الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  يف  ال�ضت�ضارية 

لقائمة املنظمات  ان�ضمامها  و   ،2014 �ضنة 

ال�ضلوك،  مدونة  على  املوقعة  الإن�ضانية 

من  جمموعة  يف  لع�ضويتها  اأي�ضا  اإ�ضافة 

ال�ضبكات الإقليمية والعاملية.
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مجاالت العمل
اأبرز  من  تعد  التي  اخلريية  قطر  تعمل 

م�ضتوى  على  اخلريية  املنظمات  واأعرق 

حتقيق  على  العربية  واملنطقة  قطر  دولة 

وتعزيز  امل�ضتدامة،  الجتماعية  الرعاية 

العي�س  و�ضبل  القت�ضادي  التمكني  جهود 

لفائدة  التعليم  جهود  ودعم  الكرمي، 

والإ�ضهام  للتنمية،  حتقيقًا  املجتمعات 

والعي�س  الجتماعي  الوئام  حتقيق  يف 

امل�ضرتك، وتعزيز دور املجتمع القطري يف 

والإن�ضانية  التنموية  الق�ضايا  مع  التفاعل 

ال�ضركاء  قدرات  بناء  ودوليًا،  حمليًا 

لقطر  املوؤ�ض�ضي  البناء  تعزيز  و  املحليني 

اخلريية كمنظمة غري حكومية دولية.

اخلارجي  العمل  اخلريية  قطر  واأولت 

اأهمية كربى نظرا ملا ي�ضهده العامل العربي 

وكوارث  وفقر  معاناة  من  والإ�ضالمي 

واأن�ضطتها  م�ضاريعها  غطت  وقد  وحروب، 

يف  خمتلفة  واإن�ضانية  تنموية  قطاعات 

والإ�ضحاح،  واملياه  وال�ضحة،  التعليم، 

الثقافية،  والتنمية  الجتماعية،  والرعاية 

والتمكني القت�ضادي، وال�ضكن الجتماعي.

٧5 دولة 
وقد �ضرح ال�ضيد يو�ضف بن اأحمد الكواري 

مر  باأنه  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

ثالثة  من  اأزيد  اخلريية  قطر  ن�ضاأة  على 

من  اأزيد  ليغطي  عملها  امتد  حيث  عقود، 

قارات  خمتلف  يف  بلدا  و�ضبعني  خم�ضة 

جمالت  اأهم  عملها  �ضمل  كما  العامل، 

ال�ضتجابة  اإىل  اإ�ضافة  الرئي�ضة  التنمية 

حلالت الكوارث والأزمات عرب العامل.

   اطلقت حملتها » 30 عاما في خدمة اإلنسانية« 

قطر الخيرية تحتفل بمرور
 3 عقود على إنشائها 

اأجيال ثالثة عرب م�صرية اجلمعيةتتحدث يف امل�ؤمتر ال�صحفي للحملة



دولية  ا�ضرتاتيجية  �ضراكات  عمل  مت  كما 

وكان  القائمة،  ال�ضراكات  بخالف  وحملية 

اجلمعية  عقدتها  التي  ال�ضراكات  اأهم  من 

للتنمية،  قطر  �ضندوق  مع   وقعته  ما  هو 

وموؤ�ض�ضة حقوق الإن�ضان واحلريات والإغاثة 

الإن�ضانية / تركيا )IHH(، وجمعية الهالل 

الأحمر القطري، وموؤ�ض�ضة �ضلتك، موؤ�ض�ضة 

الإ�ضالمية  واملنظمة  اجلميع،  فوق  التعليم 

)الأي�ضي�ضكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

ومنظمة   ،IMC الدولية  الطبية  والهيئة 

التغذية والزراعة، و�ضندوق الأمم املتحدة 

للطفولة، والبنك الإ�ضالمي للتنمية. 

رؤية مستقبلية 
امل�ضتقبلية  اخلريية  قطر  روؤية  باأن  واأو�ضح 

تتمثل يف زيادة موارد اجلمعية خالل العوام 

امل�ضروعات  وقيمة  عدد  زيادة  القادمة، 

موارد  زيادة  مع  تتوافق  بن�ضبة  املنفذة 

اجلمعية املتوقعة، زيادة النت�ضار اجلغرايف 

فتح  خالل  من  وخارجيًا  داخليًا  للجمعية 

�ضركاء  عن  والبحث  جديدة  ومكاتب  فروع 

القيمة  منو  وزيادة  موؤهلني،  تنفيذيني 

واجلدد،  احلاليني  املانحني  من  التمويلية 

بامل�ضاركة  للجمعية  الدويل  تعزيز احل�ضور 

الفاعلة يف اأهم املبادرات الإقليمية والدولية 

وا�ضتخدام  الإن�ضانية،  اأو  التنموية  �ضواء 

اأف�ضل التطبيقات العاملية املتعلقة بالأنظمة 

والرقابية  والتحليلية  والإدارية  املالية 

ال�ضتفادة  على  اجلمعية  قدرة  وتطوير 

لأمتتة  املعلومات  تكنولوجيا  من  الق�ضوى 

الرئي�س التنفيذي متحدثًا عن م�ضتقبل اجلمعية

15

اإلنجازات باألرقام 

• تعمل يف اأكرث من 73 دولة.

• لها 27 مكتبا حول العامل .
• لديها اأكرث من 500 �ضراكة دولية.

• اأكرث من 80 مليون م�ضتفيد حتى الآن .
ويعترب  يتيم  األف   95 من  اأكرث  كفالة   •

اأعلى رقم على م�ضتوى العامل.

قطري  ريال  مليون   25 �ضرف  مت   •
دولة  داخل  الجتماعية  للم�ضاعدات 

قطر) الأيتام والأرامل واملحتاجني(

ريال  مليون   20 من  اأكرث  �ضرف  مت   •
ق�ضايا  حل  يف  للم�ضاهمة  قطري 

الغارمني خالل العام املا�ضي

ا�ضتفادوا  وطالبة  طالبة  الف   4000  •
املخ�ض�ضة  وبراجمنا  اأن�ضطتنا  من 

للطلبة 

منذ  اخلارج  يف  الدار�ضني  القطريني 

اإن�ضاء نادي قمم

• تزويج 540 �ضاب و�ضابة قطرية خالل 
خالل  من  املا�ضية،  الثالث  ال�ضنوات 

برنامج »زواج«  

• 9 مراكز لتنمية املجتمع تابعة لالإدارة  
داخل  فعالية   1600 من  اأكرث  نفذت 

الدولة  خالل عام 2015.

• بلغ عدد امل�ضتفيدين 82 األف م�ضتفيد 
من فعاليات اإدارة التنمية املحلية داخل 

الدولة خالل عام 2015 .

جميع  من  متابع  األف   350 من   اأكرث   •
اأنحاء العامل على من�ضات قطر اخلريية  

يف �ضبكات التوا�ضل الجتماعي. 

 أجيال ثالثة 
مت  جديد،  وب�ضكل  منطي  غري  قالب  يف 

اأداره  بحوار  ال�ضحفي  املوؤمتر  تنظيم 

العالم  ادارة  مدير  العلي،  اأحمد  ال�ضيد 

اجلزيرة  �ضبكة  مقهى  يف  اخلريية  بقطر 

اخلريية  قطر  من  م�ضوؤولني  مع  بكتارا 

ميثلون جيل التاأ�ضي�س وجيل املخ�ضرمني و 

جيل ال�ضباب، وهم على 

اجلا�ضم  اهلل  عبد  جا�ضم  ال�ضيد  التوايل: 

ال�ضيد  الجتماعية،  الرعاية  ادارة  مدير 

يو�ضف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي 

العبد  عتيق  علي  وال�ضيد   ، اخلريية  لقطر 

التنفيذية  لالإدارة  التنفيذي  املدير  اهلل 

للتنمية املحلية بقطر اخلريية. 

خمتلف الربامج الت�ضغيلية، و تعزيز جهود 

حيث  من  الب�ضري  العن�ضر  يف  ال�ضتثمار 

خ�ضو�ضًا  الكفاءات  اأف�ضل  ا�ضتقطاب 

املوظفني،  قدرات  ببناء  والعناية  القطرية، 

وجتويد بيئة العمل.



بدعمكم تم بناء
 8،148 مسجدا حول العالم

 
ساهمتم في تأسيس

621 مدرسة 

ابتكرنا 14 وسيلة تبرع
تشمل أكثر من 2500 أداه

بعطائكم تم حفر 
23،676 بئَر ماء 

كفلتم 213،750 يتيما
خالل ثالثة عقود

برعايتكم تم بناء 138
مركزًا إسالميًا في أوروبا

207  صندوقًا 
لجمع التبرعات العينية

بمشاركتكم تم افتتاح 
27 مكتب حول العالم

بدعمكم تم افتتاح
10مراكز تنمية المجتمع 

في قطر

بجهودكم عقدنا
أكثر من 500 شراكة 

محلية ودولية 

للتسهيل عليكم 
أكثر من 82 نقطة تحصيل 

داخل قطر

بتبرعاتكم تم بناء 
490 مركَز 

تحفيٍظ للقرآن الكريم

أستفاد من تبرعاتكم 
أكثر من 80 مليون إنسان 

75 مليون ريال في 
2015 لصالح المساعدات 

والمشاريع المحلية

بثقتكم وصلت إيرادات 2015 
مليار و 60 مليون ريال

73 دولة وصلت 
إليها تبرعاتكم

لخدمة اإلنسانية
796 موظف ومتعاون في 

جميع مكاتبنا حول العالم

ها 
اثت

 إغ

5 دول نحن األوائل في

 ) OCHA (
2015

وبكفاءات 
قطرية شابة 

ندير العمل اإلنساني

بكم يستمر العطاء

571 ألف متابع 
في وسائل التواصل االجتماعي

نفخر بمتابعتكم

شكراً لـكم من القلب . . يا أهل قـطـر



عضو استشاري
بمنظمة التعاون اإلسالمي

عضو مؤسس بالشبكة 
العربية للمنظمات األهلية

عضو موقع على مدونة 
السلوك للمنظمات اإلنسانية

الحصول على جائزة افضل تقرير - قطر 
في مجال المسؤولية المجتمعية 

الحصول على جائزة فهد األحمد
للعمل الخيري

الحصول على جائزة أفضل منتج
في مجال البطاقات المصرفية من 

المؤسسة العالمية لالستثمار 

الحصول على جائزة العمل التطوعي 
) أفضل مؤسسة تطوعية على 

مستوى الدولة (

الحصول على جائزة التميز 
في مجال رعاية األيتام 

بدول مجلس التعاون الخليجي

تسجيل رقم قياسي
 في موسوعة غينيس جمع حوالي 

30 طن مالبس خالل 24 ساعة

الحصول على جائزة افضل 
مبادرة في مجال المسؤولية 

المجتمعية - بدولة قطر

الحصول على شهادة االيزو 
DNV بالتعاون مع شركة

عضو مشارك في 
منظمة الهجرة الدولية

الحصول على جائزة السنابل
للمسؤولية المجتمعية

في مؤسسات رعاية األيتام

عضو المجلس اإلقتصادي 
ECOSOC واإلجتماعي

باألمم المتحدة 

عضو الهيئة التأسيسية 
للمجلس اإلسالمي العالمي 

للدعوة و اإلغاثة بالقاهرة

الحصول على المركز االول 
لجائزة دربيل القطرية 

للبحوث االجتماعية 

الحصول على جائزة القيم الدولية 
من المؤسسة العربية

للقيم المجتمعية

الحصول على جائزة صقلية الدولية 
بإيطاليا لجهودنا في بناء المراكز 

اإلسالمية و دعم التعايش

األولى محليًا وخليجيًا
في تسهيل جميع التبرعات 
من خالل تطبيقات الجوال

 والموقع اإللكتروني 
والخدمة الذاتية

عضو في تحالف 
ستارت نت وورك

بكم يستمر العطاء

شكراً لـكم من القلب . . يا أهل قـطـر



لإلشراف على إغاثة السوريين بالداخل ودول الجوار 

قطر الخيرية تفتتح مكتبا 
إقليميا لها بتركيا
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تقرير

�ضعادة ال�ضيخ حمد بن نا�ضر اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة يتو�ضط م�ضوؤويل قطر اخلريية يف املكتب الإقليمي بح�ضور الرئي�س التنفيذي

ثاين  اآل  نا�سر  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  افتتح 

رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية، مكتبا اإقليميا 

اأنقرة بح�سور كل  للجمعية يف العا�سمة الرتكية 

العمل  �زير  �سويلو  �سليمان  ال�سيد  من:  كل  من 

نائب  كور�  ناجي  �ال�سيد  الجتماعي،  �ال�سمان 

نائب  تا�سدالن  حمزة  �ال�سيد  اخلارجية،   �زير 

الوزراء  التابعة ملجل�س  �الطوارئ  الكوارث  رئي�س 

احلكومة  يف  امل�سوؤ�لني  من  �عدد   )AFAD(

اإ�سافة  الرتكية،  الإن�سانية  �املوؤ�س�سات  الرتكية 

لل�سيد يو�سف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي 

لقطر اخلريية �عدد من مدراء قطر اخلريية. 



�زير العمل �ال�سمان الجتماعي الرتكي:

قطر الخيرية اسم كبير لمؤسسة عريقة 
اكتسبت قيمتها من عمل الخير حول العالم 

استجابة أسرع 
و�ضي�ضرف هذا املكتب الإقليمي الذي يحتل 

اخلريية  قطر  مكاتب  جممل  من   27 رقم 

اأعمالها  على  مبا�ضرة  ب�ضورة  العامل  عرب 

واملت�ضررين  بالنازحني  اخلا�ضة  الإغاثية 

املوجهة  اأو  ال�ضوري،  الداخل  يف  ال�ضوريني 

اجلوار)تركيا  دول  يف  ال�ضوريني  لالجئني 

�ضمانا  وذلك  والعراق(،  ولبنان  والأردن 

حدوث  عند  ا�ضتجابة  واأ�ضرع  لأف�ضل 

اأف�ضل  بتقدمي  ورغبة  العاجلة،  الكوارث 

و�ضت�ضعى   ، امل�ضاريع  تنفيذ  عند  جودة 

ملكتبها  فرعيني  مكتبيني  لفتتاح  اجلمعية 

الإقليمي يف كل من ا�ضطنبول وكلي�س . 

ويف كلمته  خالل حفل الفتتاح، اأكد ال�ضيد 

الكواري:

لن تقتصر مهمة 
المكتب على االهتمام 

بإخواننا السوريين 
فقط، بل ستمتد 

لتنفيذ مشاريع تنموية 
للفئات ذات الحاجة في 

الدول المستضيفة.

يو�ضف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي 

تركيا  مكتب  اأن  على  اخلريية  لقطر 

الهتمام  على  مهمته  تقت�ضر  لن  الإقليمي 

باإخواننا ال�ضوريني فقط، بل �ضتمتد لتنفيذ 

للفئات  الرعاية  وتقدمي  تنموية  م�ضاريع 

بها  يتواجد  التي  الدول  يف  احلاجة  ذات 

هذا  اأن  نوؤمن  لأننا  ال�ضوريون،  الالجئون 

يعد جزءا من واجبنا الإن�ضاين جتاه �ضكان 

الدول امل�ضت�ضيفة.

يف  الرائد  تركيا  بدور  الكواري  اأ�ضاد  كما 

جهد  كل  بذل  و  الن�ضانية  الق�ضايا  دعم 
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�ضعادة ال�ضيخ حمد بن نا�ضر اآل ثاين مع امل�ضوؤولني الأتراك الذين ح�ضروا حفل الإفتتاح
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اأرا�ضيها  على  الالجئني  لدعم  ممكن 

وتوفري �ضبل العي�س الكرمي لهم.

اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  ووجه 

ال�ضكر ل�ضفارة قطر برتكيا على ما قدمته 

من دعم لت�ضهيل كافة الجراءات اخلا�ضة 

بافتتاح املكتب.

من جهته اأكد ال�ضيد ناجي كورو نائب وزير 

العالقات  عمق  على  الرتكية،  اخلارجية 

الدولة  باأن  م�ضريا  القطرية،  الرتكية 

قطر  مكتب  با�ضت�ضافة  �ضعيدة  الرتكية 

اخلريية يف عا�ضمتها انقره واأن طموحاتها 

ل حدود لها حول العمل امل�ضرتك و مد يد 

العون للمحتاجني.

معرض وتكريم 
العمل  وزير  �ضويلو  �ضليمان  ال�ضيد  وقال   

اإن  وال�ضمان الجتماعي يف نف�س ال�ضياق: 

عريقة  ملوؤ�ض�ضة  كبري  ا�ضم  اخلريية  قطر 

حول  اخلري  عمل  من  قيمتها  اكت�ضبت 

هذ  واأن  للمحتاجني  العون  يد  ومد  العامل 

اخلريية  قطر  م�ضوؤوليات  من  يزيد  املكتب 

املوىل  �ضائال  الن�ضانية  جتاه  التزاماتها  و 

عز وجل اأن ي�ضدد خطاها و يوفق القائمني 

عليها لكل خري.

حمد  ال�ضيخ  �ضعادة  قام  احلفل  نهاية  ويف 

بن نا�ضر رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية 

ممثلي  لل�ضادة  التذكارية  الدروع  بتقدمي 

كما  الرتكية،  الإغاثية  والهيئات  احلكومة 

اطلع مع ال�ضيوف على معر�س �ضور اأن�ضطة 

النازحني  ل�ضالح  الإغاثية  اخلريية  قطر 

والالجئني ال�ضوريني منذ 2011 وحتى الآن 

٢٧ مكتبا
عدد  ي�سل  برتكيا،  اخلريية  لقطر  مكتب  بافتتاح  اأنه  اإىل  ي�سار 

مكاتبها حول العامل اإىل 27 مكتبا، موزعني على  قارات اأ�ر�با �اآ�سيا 

ال�سومال،  موريتانيا،  مايل،  فل�سطني،  ال�سودان،  �هي:  �اأفريقيا، 

بنجالد�س،  اند�ني�سيا،  باك�ستان،  كو�سوفا،  األبانيا،  البو�سنة، 

�ت�ساد،  كينيا،  القمر،  جزر  تون�س،  اليمن،  النيجر،  بوركينافا�سو، 

�جيبوتي، بريطانيا، �تركيا، كما اأن قطر اخلريية ب�سدد فتح مكاتب 

يف كل من: املغرب، الأردن،  النيبال، الهند، �سريالنكا � غانا.

تقرير

من فعاليات الفتتاح



# عطاؤك_حياة

الموقع 
اإللكتروني

qcharity.org عبر

نقاط
التحصيل

مكاتبنا وفروعنا

نقاط نجوم
أوريدو

بنظام App Storeاستبدال نقاط نجوم

تطبيق
الجوال

وسائل التبرع

خدمة العمالء 44667711

درع مسجد اإلمام
محمد بن عبد الوهاب 

مصنع من النحاس المطلي بالذهب

قيمة تبرع بمشروع مسجد 

55,000 ر.ق

درع البئر
مصنع من الخشب و النحاس

 المطلي بالذهب

قيمة تبرع بمشروع مسجد 

55,000 ر.ق

درع النخلة 
مع زخارف مصنع من النحاس

المطلي بالذهب

قيمة تبرع بمشروع بئر 

10,000 ر.ق

مصحف شريف 
داخل صندوق جلد مزخرف

بزخارف اسالمية

قيمة كفالة طالب علم لمدة سنة

20,000 ر.ق



»سفاري الخير ٣«..

تلفـزيون الـواقع
لخدمة العمل اإلنساني 

22

تقرير

�سا�سة  �عرب  1437هـ  الكرمي  رم�سان  �سهر  طيلة 

»�سفاري  برنامج  عر�س  �سيتم  قطر  تلفزيون 

اخلري« الذي اأنتجته قطر اخلريية، مب�ساركة عدد 

من ال�سخ�سيات البارزة �جنوم الإعالم �الدعوة 

�الريا�سة يف قطر �د�ل اخلليج، �هو من برامج 

تلفزيون الواقع، �يعترب برناجماً خريياً تطوعياً 

يف  خمتلفة  تنموية  م�ساريع  تقدمي  اإىل  يهدف 

الفرق  خالله  من  �تتناف�س  املحتاجة،  البلدان 

امل�ساريع  ت�سميم هذه  الربنامج على  امل�ساركة يف 

�احتياجاتهم  املحتاجة  املجتمعات  لظر�ف  �فقاً 

الإن�سانية.

سعيد عوجان
مذيع في ٕاذاعة صوت الخليج

اأع�ضاء من فريق الأدعم

سلطان الحارثي ) مرعي (
ناشط على مواقع 
التواصل اإلجتماعي



زيارة  خالل  الربنامج  حلقات  ت�ضوير  مت 

للفرق  اخلريية  قطر  نّظمتها  ميدانية 

والهر�ضك،  البو�ضنة  دول  اإىل  امل�ضاركة 

 30 يف  عر�ضه  و�ضيتم  وكو�ضوفا.  واألبانيا، 

حلقة، مدة احللقة الواحدة 30 دقيقة. 

ُبعد خليجي وعربي
وقال ال�ضيد في�ضل الفهيدة املدير التنفيذي 

هذا  اإن  اخلريية  بقطر  العمليات  لإدارة 

ر�ضالة  يوّجه  الثالثة  ن�ضخته  يف  الربنامج 

هذه  يف  التطوع  اأجل  من  ال�ضباب  لفئة 

امل�ضاريع ودعمها، منّوهًا باأن قطر اخلريية 

بالتطوع يف هذه  الراغبني  بال�ضباب  ترحب 

يحر�س  الربنامج  اإن  واأ�ضاف  الربامج. 

اخلليجي  للُبعد  املحلي  الُبعد  جتاوز  على 

والعربي.

جديد هذا العام
برنامج  من  العام  هذا  ن�ضخة  يف  واجلديد 

الأيتام  على  الرتكيز  اخلري«  »�ضفاري 

تم تصوير حلقات البرنامج في كل  البوسنة وألبانيا وكوسوفا

وافتتاح  لهم،  املقامة  والأن�ضطة  وامل�ضاريع 

امل�ضاريع التنموية املدرة للدخل يف املناطق 

البو�ضنة  دول  يف  امل�ضتهدفة  النائية 

اإن�ضاء  ومنها  وكو�ضوفا،  واألبانيا  والهر�ضك 

 20 ـ   15 نهرية متتد بني  ج�ضور يف مناطق 

 40 ـ   20 بني  ترتاوح  م�ضافة  وتوفر  مرتًا، 

كيلومرت، وهو ما يخدم �ضكان هذه املناطق 

ويوفر عليهم اجلهد والوقت.

على  الرتكيز  اإىل  الربنامج  ي�ضعى  كما 

وتلم�س  اأولوية  اأكرث  تنموية  جمالت 

احتياجات النا�س يف املدار�س وامل�ضتو�ضفات 

املجتمعات  حياة  من  جوانب  ونقل  الطبية، 

الفقرية القاطنة يف تلك الدول للم�ضاهدين، 

لدعم  للمح�ضنني  ر�ضائل  اإي�ضال  بهدف 

حيث  النا�س،  هوؤلء  احتياجات  وتلبية 

م�ضاجد  افتتاح  الربنامج  حلقات  �ضت�ضهد 

هذه  يف  واملحتاجني  للفقراء  اإيواء  وبيوت 

ودعوة  مناطقهم  تنمية  بهدف  املناطق 

املح�ضنني للتربع لهذه امل�ضاريع التي �ضُي�ضار 

حيث  الربنامج،  حلقات  عر�س  خالل  لها 

يهدف الربنامج اإىل تعزيز امل�ضداقية لدى 

امل�ضاريع  اإبراز  عرب  واملتربعني  املح�ضنني 

واآثارها على   ، بتمويلها  قاموا  التي  املنفذة 

املجتمعات املحتاجة.

ضيوف الشرف
وت�ضهد هذه الن�ضخة م�ضاركة �ضيوف �ضرف 
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فيصل الفهيدة:
برنامج »سفاري الخير« 

من برامج تلفزيون 
الواقع بطابع تنافسي، 

ويهدف إلبراز أثر 
المشاريع التنموية في 

البلدان المحتاجة. 

طالل الكواري
مقدم برامج في قناة الكاس

يوسف الكواري
مٔوسس ألكثر من فرقة تطوعية

عايش القحطاني
مستشار ومرشد ٔاسري 

وداعية ٕاسالمي



من داخل وخارج قطر، وتكمن مهمتهم يف 

حتفيز الفرق امل�ضاركة مل�ضاعفة جهودهم، 

�ضيتم  التي  اخلريية  قطر  م�ضاريع  وزيارة 

�ضعادة  هم:  ال�ضرف  و�ضيوف  تد�ضينها، 

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 

ثاين، وال�ضيخ را�ضد امل�ضردي )ال�ضعودية(، 

واملن�ضد علي بن رفده )ال�ضعودية(.

النسخ السابقة
اجلدير بالذكر اأن الن�ضخة الأوىل للربنامج 

مت ت�ضويرها يف القارة الأفريقية، وحتديدًا 

 ،2014 عام  يف  فا�ضو  بوركينا  دولة  يف 

القارة  يف  الثانية  الن�ضخة  ت�ضوير  مت  فيما 

اإندوني�ضيا،  دولة  يف  وحتديدًا  الآ�ضيوية، 

وتاأتي الن�ضخة الثالثة هذا العام بت�ضويرها 

يف القارة الأوروبية . 
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تقرير

ُبعد خليجي وعربي

الفهيدة  في�سل  ال�سيد  قال 

املدير التنفيذي لإدارة العمليات 

بقطر اخلريية اإن هذا الربنامج 

ر�سالة  يوجه  الثالثة  ن�سخته  يف 

التطوع  اأجل  من  ال�سباب  لفئة 

يف هذه امل�ساريع �دعمها، منّوهاً 

ترحب  اخلريية  قطر  باأن 

يف  بالتطوع  الراغبني  بال�سباب 

الفهيدة  �اأ�ساف  الربامج.  هذه 

اأن الربنامج يحر�س على جتا�ز 

اخلليجي  للُبعد  املحلي  الُبعد 

قيمة  ي�سيف  مما  �العربي، 

الربنامج  هذا  ن�سر  عرب  كبرية 

املجتمعات  هذه  اأ��ساط  يف 

على  حتفزهم  التي  بالطريقة 

دعم هذه امل�ساريع �التطوع بها.

  الفرق المشاركة
على  ال�سابقتني  الن�سختني  خالل  العادة  جرت  كما  الربنامج  فكرة  تعتمد 

ال�سابق  القطري  الالعب  يقوده  الذي  لو�سيل«  فريق  هما:  فريقني  تناف�س 

�سعيدان  بن  حممد  القطريني  ال�ساعرين  من  كل  �بع�سوية  خمي�س،  عادل 

�حمدان املري، �املن�سد �ال�ساعر ال�سعودي راجح احلارثي، �املمثل البحريني 

الكواري  طالل  القطري  الإعالمي  بقيادة  »الأدعم«  �فريق  الغرير،  علي 

عوجان  �سعيد  الإعالمي  من  كل  �بع�سوية  الكاأ�س،  قناة  يف  الربامج  مقدم 

التطوعي  العمل  �النا�سط يف  القحطاين،  عاي�س  الداعية  �ال�سيخ  الهاجري، 

يو�سف الكواري، �النا�سط على مواقع التوا�سل الجتماعي �سلطان احلارثي 

)مرعي(.

اأع�ضاء فريق لو�ضيل



 يبث يوميًا٬٬
في رمضان



26

احلايل   رم�ضان  �ضهر  خالل  قطر  تلفزيون  �ضا�ضة  على  يعر�س  التوايل  على  الثالث  للعام 

برنامج »�ضفاري اخلري« الذي انتجته قطر اخلريية مب�ضاركة عدد من النجوم وال�ضخ�ضيات 

املهمة يف الإعالم والريا�ضة والدعوة يف قطر ودول اخلليج. 

خمتلفة  تنموية  م�ضاريع  لتقدمي  ي�ضعى  الذي  الواقع  تلفزيون  برامج  من  الربنامج  ويعترب 

يف عدة بلدان حمتاجة، بحيث تتناف�س الأفرقة امل�ضاركة على ت�ضميم تلك امل�ضاريع وفقا 

لظروف البلد والأ�ضرة اأو احلالة املعنية. 

اأحد  الكواري  طالل  املرموق  القطري  الإعالمي  مع  احلوار  هذا  »غرا�س«  اأجرت  وقد 

امل�ضاركني يف الربنامج ل�ضرد جوانب من الرحلة ومدى اأثرها على ال�ضخ�س واجلمهور.

ملن  امليدانية  الزيارات  ت�ضيفه  الذي  ما 

ميار�س العمل التطوعي وخا�ضة ال�ضباب؟

كليا،  ال�ضخ�س  تغري  اأنها  ت�ضيفه  ما  اأكرث 

التفكري  وتعيد  نف�ضه،  مع  ح�ضاباته  تعيد 

يجعل  وهذا  عنده،  املتبع  احلياة  بنمط 

ناهيك  ودينيا،  فكريا  وعيا  اأكرث  ال�ضخ�س 

عن الراحة التي ي�ضعر بها كونه �ُضخر لعمل 

حوار

اإلعالمي طالل الكواري أحد المشاركين في البرنامج:

سفاري الخير يجعلك أكثر وعيا 
ويبني الثقة لدى الجمهور
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من  اختيارنا  مت  لأنه  اهلل  ن�ضكر  اخلري. 

ن�ضر  يف  لن�ضاعد  الأ�ضخا�س  اآلف  �ضمن 

اأف�ضل  اخلري ونعمل جهدنا لت�ضبح حياتنا 

وحياة الأخرين اأي�ضا.

�ضفاري   « حلقات  ت�ضوير  انتهاء  بعد 

يف  امل�ضاركة  اأهمية  وجدمت  كيف  اخلري«.. 

من  تعد  التي  العالمية  الربامج  هذه  مثل 

برامج تلفزيون الواقع ؟

املتربع  لدى  الثقة  تبني  الربامج   هذه 

فهي  عام.  ب�ضكل  واجلمهور  وامل�ضاهد 

وواقعية  فعلية  م�ضاريع  على  ال�ضوء  ت�ضلط 

اأفراد هم يف احلقيقة  من خالل جمموعة 

حمايدون ل يتبعون اأحدا بعينه، وبذلك فاإن 

هذه الربامج تنقل للمجتمع ق�ض�ضا موؤثرة 

يف  الأمل  ويتزرع  اخلري  اأهل  اأعمال  بف�ضل 

النفو�س.  

التي  واملوؤملة  املوؤثرة  املواقف  اأكرث  هي  ما 

�ضادفتكم اأثناء هذه الزيارة امليدانية ؟

كل  اأن  ذهني  يف  العالقة  املواقف  من  لعل 

جمموعة كان لديها عدة م�ضاريع ملتابعتها، 

ُفتحت  بقالة  كانت  امل�ضاريع  �ضمن  ومن 

يعود  وريعها  اخلريية،  قطر  من  بدعم 

بع�س  �ضراء  قررنا  اخلري  وليعم  لعائلة، 

اأخرى  عائلة  ل�ضد حاجة  منها  الحتياجات 

يتم اختيارها ع�ضوائيا من �ضمن العائالت 

املحتاجة.

وعندما قمنا بزيارة هذه العائلة؛ وجدنا اأما 

اأخربتنا  اأولدها يف بيت متوا�ضع جدا،  مع 

اخلبز  تخبز  كانت  بينما  قليل  قبل  اأنها 

باآخر وجبة طحني لديهم كانت تفكر ماذا 

�ضخرنا  كيف  اأدركنا  وهنا  غدا!  �ضياأكلون 

انتقلنا  اهلل لنوفر لها احتياجاتهم،  وكيف 

اإىل  بلد  الكيلومرتات من  الآلف من  مئات 

اأدمع  ...�ضعور  الغر�س  هذا  لنحقق  اآخر 

العني واأ�ضعد القلب.

اأهم الفوائد خرجت بها من خالل امل�ضاركة 

يف تلفزيون الواقع )�ضفاري اخلري ( ؟

�ضادقة  ر�ضالة  ن�ضر  فائدة  يفوق  �ضيء  ل 

وعيا  اأكرث  جتعله  املجتمع،  اإىل  وعفوية 

عن  ناهيك  والإن�ضاين  اخلريي  بالعمل 

فائدة ك�ضب الأجر العظيم.

ب�ضفة  قطر  لأهل  توجهونها  اأخرية  كلمة 

عامة  ولل�ضباب والنجوم ب�ضفة خا�ضة؟

اخلريية،  قطر  اأ�ضكر  اأن  اإل  ي�ضعني  ل 

واأهل اخلري  من املح�ضنني القطريني  على 

اإىل  الو�ضول  وحماولتهم  مل�ضاريع   دعمهم 

اأ�ضعب الأماكن مل�ضاعدة املحتاجني، واأوقل 

» بي�س اهلل وجوهكم« . 

اأما ر�ضالتي لل�ضباب فهي اأن يعملوا للتطوع 

والإن�ضانية  اخلريية  الأعمال  تلك  مثل  يف 

ومنط  كلها  حياتهم  لتغيري  كفيلة  فهي 

تفكريهم بالكامل 

الإعالمي طالل الكواري مع اأع�ضاء فريقه اأثناء ت�ضوير حلقات الربنامج



موؤمتر  اأعمال  يف  اخلريية  قطر  �ضاركت 

يف  انعقد  الذي  العاملية  الإن�ضانية  القمة 

ا�ضتانبول يف الفرتة 23-24 مايو املا�ضي، 

يرتاأ�ضه  امل�ضتوى  رفيع  وفد  خالل  من 

الرئي�س التنفيذي، ال�ضيد يو�ضف بن اأحمد 

الكواري. 

الإن�ضانية  القمة  برنامج  وت�ضمن 

نقا�ضية  وطاولت  القادة  اجتماعات 

العمل  على  تركز  ومعار�س  م�ضتديرة 

قمة  وتعترب  املختلفة،  بجوانبه  الإن�ضاين 

قطر الخيرية تشارك في أعمال 
مؤتمر القمة اإلنسانية العالمية 
الكواري:  نظمت قطر الخيرية جلسة جانبية حول التعليم ودوره 

في مناطق ما بعد األزمات بالشراكة مع المنظمات القطرية.
حيث  بامتياز،  تاريخيا  حدثا  ا�ضطنبول 

جتري لأول مرة م�ضاورات بهذا امل�ضتوى يف 

جمال ال�ضوؤون الإن�ضانية.

مشاركة فعالة
الكواري،  اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد  اأكد  وقد 

باأن  اخلريية،  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

موؤمتر  اأعمال  يف  اخلريية  قطر  م�ضاركة 

م�ضاركة  تعترب  العاملية  الإن�ضانية  القمة 

فعالة وذلك بح�ضورها للجل�ضات الرئي�ضية 

والقادة  الروؤ�ضاء  م�ضتوى  على  للموؤمتر 

وروؤ�ضاء الوفود.

واأ�ضاف باأن قطر اخلريية نظمت  واأ�ضرفت 

ودوره  التعليم  حول  جانبية  جل�ضة  على 

مع  بال�ضراكة  الأزمات  بعد  ما  مناطق  يف 

قطر  �ضندوق  مثل  القطرية،  املنظمات 

موؤ�ض�ضة  اجلميع،  فوق  التعليم  للتنمية، 

�ضلتك، اأيادي اخلري نحو اآ�ضيا روتا، منظمة 

والعلوم)الي�ض�ضكو(،  والثقافة  الرتبية 

والعلوم،  للمجتمع  العربية  املنظمة 
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مؤتمرات

معايل ال�ضيخ عبد اهلل بن نا�ضر بن خليفة اآل ثاين يزور جناح قطر اخلريية يف موؤمتر القمة الإن�ضانية



ال�ضريك  اإىل  بالإ�ضافة  الإن�ضاين،  املنتدى 

البنك  اخلريية  لقطر  ال�ضرتاتيجي 

ال�ضالمي للتنمية.

المؤسسات القطرية
اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ضار 

عامة  اخلريية  القطرية  املوؤ�ض�ضات  باأن 

الدويل  امل�ضتوى  على  بارزا  دورا  تلعب 

وت�ضجيع  الن�ضانية  ال�ضتجابة  عملية  يف 

باأن  منوها  اجلماعي،  والعمل  ال�ضراكات 

تو�ضل  يف  لي�س  القطرية  املوؤ�ض�ضات  اأهمية 

اأ�ضبحت  بل  فقط،  مل�ضتحقيها  امل�ضاعدات 

�ضيا�ضات  يف  وحموريا  حيويا  دورا  تلعب 

ن�ضاطها  خالل  ومن  نف�ضها  ال�ضتجابة 

املكثف مع املوؤ�ض�ضات الممية والإقليمية.

لقاء تشاركي
قد  اخلريية  قطر  اأن  بالذكر  اجلدير 

يف  الدوحة  مبدينة  ت�ضاركيا  لقاءا  نظمت 

مكتب  مع  بالتعاون  اجلاري  ال�ضهر  بداية 

الإن�ضانية  ال�ضوؤون  لتن�ضيق  املتحدة  الأمم 

القمة  مبوؤمتر  للتعريف   )OCHA(

 15 لـ   ممثلون  ح�ضره  العاملية،  الإن�ضانية 

واملنظمات  احلكومية  اجلهات  من  جهة 

الإن�ضانية القطرية.

التن�ضيق  �ضرورة  على  اللقاء  متخ�س  وقد 

للتبادل  القطرية  الإن�ضانية  املوؤ�ض�ضات  بني 

املعلومات اخلا�ضة بالقمة املرتقبة ومعرفة 

التمثيل  وم�ضتوى  منها  كل  م�ضاركة  طبيعة 

فيها، والتن�ضيق فيما بينها اأثناء عقد القمة 

البع�س  بع�ضهم  جهود  ودعم  الإن�ضانية 

على  املنظمات  هذه  اتفقت  كما  خاللها، 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  جهودها  تن�ضيق 

وغريها،  اخلارجية  كوزارة  الدولة  داخل 

على  امل�ضرق  قطر  دولة  دور  يخدم  ومبا 

سبق لقطر الخيرية 
تنظيم  لقاء تشاركي 

بالدوحة بالتعاون 
 )OCHA( مع مكتب

للتعريف بمؤتمر 
القمة اإلنسانية 

العالمية.

امل�ضتوى الإن�ضاين.   

ورش تحضيرية
الأعوام  مدار  على  اخلريية  قطر  وكانت 

ور�س  من  �ضل�ضلة  ومولت  رعت  قد  املا�ضية 

للتح�ضري  والإقليمية  الوطنية  امل�ضاورات 

�ضبعة  عددها  بلغ  والتي  الإن�ضانية،  للقمة 

وور�ضتا  قطر،  دولة  ور�ضة  وهي:  ور�س 

وقطاع  الغربية  ال�ضفة  كل من  فل�ضطني يف 

يف  عقدت  التي  البلقان  دول  وور�ضة  غزة، 

باجلمعيات  اخلا�ضة  والور�ضة  مقدونيا، 

غازي  مدينة  يف  عقدت  التي  ال�ضورية 

كل  يف  اإقليميتني  وور�ضتني  برتكيا،  عنتاب 

مع  بالتعاون  وذلك  وتركيا،  املغرب  من 

التابع  الإن�ضانية  ال�ضوؤون  تن�ضيق  مكتب 

واملنتدى   ،)UNOCHA( املتحدة  لالأمم 

قطر  �ضاركت  بريطانياكما  الإن�ضاين/ 

للقمة  التح�ضري  وقت مبكر يف  اخلريية يف 

الور�س  جميع  ح�ضور  خالل  من  الإن�ضانية 

منطقة  م�ضتوى  على  والإقليمية  الوطنية 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.
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اأع�ضاء وفد قطر اخلريية الذين �ضاركو بالقمة مع بع�س ال�ضيوف
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حوار

لجنة من وجهاء المجتمع لدراسة ومساعدة        
الحاالت الخاصة داخل قطر 

4000 طالب من الطلبة القطريين في الخارج    
استفادوا من نادي قمم



المدير التنفيذي لإلدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية:  

كـرسنـا اهتمـاما أكبـر بتنميـة
المجتمع القطري والشراكة شعارنا  

31

املحلية  التنمية  مفهوم  يعني  ماذا 

جلمعية قطر اخلريية؟

قطر  عن  نبذة  اأعطيكم  اأن  اأحب  البدء  يف 

اخلريية، تاأ�ض�ضت قطر اخلريية قبل حوايل 

لكفالة  وحملة  م�ضروع  وكانت  �ضنة   34

الأيتام ومن تاريخ تاأ�ضي�ضها وحتى الآن هي 

مكر�ضة جهودها ومواردها خلدمة املجتمع 

ولها دور كبري يف تنمية املجتمع وقد �ضهدت 

ال�ضنوات  تطورا كبريا خالل هذه  املوؤ�ض�ضة 

من جمعية لكفالة الأيتام وطالب العلم اىل 

اأكرب جمعية خريية وان�ضانية ، بل وت�ضنف 

ولي�س  الإن�ضانية  اجلمعيات  اأكرب  من 

اخلريية فقط وهي  تقدم كثريا من الربامج 

الن�ضانية والتنموية يف الداخل واخلارج 

مثلما  الفرد  تنمية  على  تعمل  فاجلمعية   

اخلريية  فقطر  املحتاج،  اإغاثة  على  تعمل 

اهتماما  اأبدت  اخلارج  يف  تو�ضعها  وبعد 

يختلف  جمتمع  كل  اأن  ومبا  بالداخل  كبريا 

الدول  فبع�س  الحتياجات،  يف  الآخر  عن 

ان�سم  ال�سيد علي عتيق العبد اهلل اىل قطر اخلريية العام املا�سي 

مديرا تنفيذيا لالإدارة التنفيذية للتنمية املحلية �كان يعمل �سابقا 

مديرا لإدارة تخطيط الفعاليات يف �سبكة اجلزيرة �رغم اأنه تعا�ن 

للعمل يف  التام  تفرغه  �لكن  ل�سنوات عديدة  كمتطوع  مع اجلمعية 

هذه الإدارة اأعطى زخما كبريا لها 

يف هذه املقابلة يك�سف عن توجهات اجلمعية يف اإدارة التنمية املحلية 

كبريا  اهتماما  الخرية  ال�سنوات  يف  اعطت  اجلمعية  اإن  �يقول 

بالتنمية املحلية يف الداخل � �سكلت جلنة ت�سم �جهاء من املجتمع 

خا�سة  م�ساعدات  اىل  حتتاج  �التي  الجتماعية  احلالت  لدرا�سة 

�اأ�سار اأي�سا اإىل اأن قطر اخلريية اتبعت نهجا للتعا�ن مع اجلمعيات 

امل�سابهة اأ� مع الإدارات احلكومية لتنفيذ برامج م�سرتكة لأن الهدف 

النهائي هو خدمة املجتمع �لي�س التناف�س ..اإىل احلوار 

يف اخلارج حتتاج اإىل من يكفل لهم ك�ضوة 

الداخل  يف  اأما  غذائية،  �ضلة  لهم  يوفر  اأو 

فالحتياجات تختلف فاحلمد هلل يوجد اأمن 

وا�ضتقرار ورفاهية يف احلياة �ضواء للمواطن 

اأي�ضًا  يختلف  والحتياج  قطر  يف  املقيم  اأو 

بحكم �ضرعة احلياة وتنوع م�ضادر الرتفيه 

الداخل  يف  فالحتياجات  تقديرنا  وح�ضب 

لالأ�ضر  توجه  وفعاليات  اأن�ضطة  اأكرث  متيل  

قطر،  اأر�س  على  يعي�ضون  الذين  والأفراد 

املحلية  التنمية  اإدارة  تاأ�ضي�س  مت  لذلك 

الأن�ضطة  وتنفيذ  الحتياجات  هذه  لقيا�س 

والربامج يف الداخل.

أبرز البرامج 
ما هي اأبرز الربامج املنفذة؟

بحكم اأننا نهتم بـ 12 فئة من فئات املجتمع 

و�ضيوخ  و�ضباب  اأطفال  القائمة   وت�ضمل 

وعمالة  منازل  وعمالة  ومر�ضى  ون�ضاء 

نخدم  فنحن  وغريهم  وجاليات  خارجية 

كل هذه الفئات بربامج متنوعة �ضواء كانت 

برامج ترفيهية اأو تعليمية اأو اقت�ضادية 

وميكن  �ضحية،  اأو  تدريبية  اأو  ريا�ضية  اأو 

اأن اأ�ضبه التنمية املحلية مبجمع اخلدمات، 

لتلبية   ، فيه  املقدمة  تتنوع اخلدمات  الذي 

احتياجات الفئات املختلفة التي تق�ضده. 

وتتفرع اإدارة التنمية املحلية، لت�ضمل  اإدارة 

وهاتان  العامة  العالقات  واإدارة  الإعالم 

بالكامل،  اجلمعية  تخدمان  الإدارتان 

فقط  خا�ضة  الجتماعية  الرعاية  واإدارة 

رعاية  من  قطر  داخل  امل�ضاعدات  بتقدمي 

وتنبثق من هذه  وم�ضاعدات  و�ضقيا  وكفالة 

الإدارة جلنة ت�ضمى جلنة ذخر،  وتعترب من 

التنفيذي  الرئي�س  ويرتاأ�ضها  اللجان  اأهم 

بنف�ضه، واأع�ضاء هذه اللجنة وهم ت�ضعة  مت 

اختيارهم من املجتمع القطري بينهم وزراء 

احد  اي�ضا  وت�ضم  اأعيان  وجهاء،  �ضابقون، 

درا�ضة  اليها  وحتال  الأقل،  على  القانونيني 

حتتاج  التي  الجتماعية  احلالت  ملفات 

كيفية  اللجنة  تقرر  حيث  م�ضاعدات،  اىل 

امل�ضاعدة �ضواء مببالغ مالية اأو كفالت 

اأو ما �ضابه وهذه اللجنة خا�ضة بقطر فقط، 

وال�ضراكة  امل�ضوؤولية  اإدارة  اأي�ضًا  وهناك 

اإيجاد  عن  م�ضوؤولة  الإدارة  هذه  املجتمعية 

كانت  �ضواء  الدولة  موؤ�ض�ضات  مع  �ضراكات 

التي  ال�ضراكات  فجميع   ، خا�ضة  اأو  عامة 

تكون مكر�ضة  خلدمة  الإدارة  تخلقها هذه 

امل�ضاريع  من  وقليل  الداخل،  يف  املجتمع 

الربامج  اإدارة  اي�ضا  وهناك  اخلارج،  يف 

واملراكز وهذه خمت�ضة بالربامج والأن�ضطة 

عامة  مراكز  ت�ضعة  وفيها  للجميع  املوزعة 

مركز  وهما  متخ�ض�ضني؛  ومركزين 

للجاليات،  فقط  وهو  الثقايف  الأ�ضدقاء 

ومركز قمم وهو للطالب املبتعثني.



الربامج  مع  تفاعل  هناك  مدى  اأي  اإىل 

التي تقوم بها قطر اخلريية؟

ولكن  جدًا  كبري  القطري  املجتمع  تفاعل 

الإدارة  جمل�س  من  تعليمات  هناك 

 70 اإىل   60 بن�ضبة  القطريني  با�ضتقطاب 

باملئة يف قادم الربامج.

مت  خا�س   وترتيب  بتن�ضيق  احلمد  وهلل 

الربامج  بع�س  يف  قطريني  ا�ضتقطاب 

بن�ضبة 100% ومت التنويع يف بع�س الربامج 

حتى  الأن�ضطة  بتغيري  فبداأنا  والأن�ضطة، 

ن�ضل اإىل امل�ضتفيد من اجلمهور يف مكانه 

فن�ضتهدفه يف الأماكن العامة مثل احلدائق 

العامة واملجمعات التجارية  وغريها.

م�ضاركة ل مناف�ضة 

كيف يتم قيا�س  نتائج هذه الربامج؟

خمت�ضني  املحلية  التنمية  اإدارة  يف  لدينا 

على  معًا  نعمل  متعاونني  وا�ضت�ضاريني 

والأن�ضطة  الربامج  لقيا�س  تقارير  اإعداد 

وفئة  الربامج  من  ع�ضوائية  فئة  باختيار 

�ضهور  ثالثة  وكل   املجتمع،  من  ع�ضوائية 

الربامج  اأثر  لقيا�س  تقرير  اعداد  يتم 

اليومية التي تنفذها  املراكز، وهي برامج 

برناجما   80 من  )اأكرث  ومتنوعة  كثرية 

ثالثة  اإىل  نحتاج  لذلك  ال�ضهر(  خالل 

�ضنوي  ا�ضتق�ضاء  وهناك  للدرا�ضة،  �ضهور 

م�ضتوى  على  الكبرية  ال�ضنوية  للربامج 

الدولة، وهي ل تتعدى اأربعة يف ال�ضنة.

الذين  القطريني  بالطلبة  اهتمام  لكم  ـ 

ت�سليط  لكم  ..هل  اخلارج  يف  يدر�سون 

يف  �هل  اجلانب،  هذا  على  ال�سوء 

�اخلدمات  امل�ساريع  بع�س  اإ�سافة  النية 

اجلديدة يف الفرتة القادمة ؟    

الطلبة  اأبنائنا  يف  ا�ضتثمار  لدينا  نعم 

قطر  بداأت  حيث  باخلارج  الدار�ضني 

 2004 عام  منذ  ال�ضتثمار  اخلريية 

بدعم  اخلا�س  قمم  نادي  فاأن�ضاأت 

من  ا�ضتفاد  وقد  اخلارج،  اأن�ضطة  وتفعيل 

وطالبة  طالب   4000 يقارب  ما  براجمه 

العام  هذا  وخالل  املا�ضية  الأعوام  خالل 

مع  للعمل  جديد  انطالقة  هناك  �ضتكون 

املبتعثني من خالل بناء منظومة براجمية 

واملن�ضة  الإثرائية  الأدلة  تت�ضمن  متكاملة 

حيث  املبتعثني  متكني  وبرامج  الإلكرتونية 

للربنامج  اجلديد  ال�ضكل  باإطالق  �ضنقوم 

بعد �ضهر رم�ضان املبارك .

مع  �سراكات  لعمل  اجتاه  هناك  هل 

منظمات �سبيهة حملية ؟

هناك توجه جديد اقرته اجلمعية وهو عدم 

وامل�ضروعات  الربامج  يف  الآخرين  مناف�ضة 

اأي  ان  وجدنا  فاإذا  تنفيذها  يف  بداأوا  التي 

م�ضروع  تنفيذ  يف  �ضرع  الدولة  يف  طرف 

التنفيذ  يف  معه  نت�ضارك  اأن  فيمكن  متفرد 

يف حال وجدنا الفر�ضة �ضانحة اأو اأن ن�ضيف 

دون  البعد  على  من  امل�ضروع  هذا  ندعم  اأو 

الإ�ضارة اىل اجلمعية او ا�ضمها ، و منطلقنا 

يف هذا التوجه ان اجلميع يجب ان يتكاتف  

واي�ضا  املجتمع  وتنمية  بناء  يف  وي�ضاهم 

اعالء ال�ضعور برد اجلميل للدولة واملجتمع 

همنا  يكون  ان  يجب  الوقت  نف�س  ويف   ،

الأ�ضا�ضي هو ان تكون املخرجات اأو املحتوى 

املجتمع،  اهداف  ويخدم  جيد  املنتج  اأو 

خالل  واملناف�ضة  التفرد  بفكرة  نوؤمن  ول 

بالعك�س  بل  م�ضروع  اي  تنفيذ  يف  ال�ضروع 

يف  الدولة   داخل  اجلهات  جميع  نت�ضارك 

م�ضاندتها يف امل�ضروعات القائمة  اخلا�ضة 

ال�ضراكات  ان مثل هذه  ونعترب  بهم   او  بنا 

التنمية  اإدارة  يف  العمل  اأ�ضا�ضيات  من  هي 

املحلية بقطر اخلريية.

اجلهات  مع  تعا�ن  هناك  مدى  اأي  اإىل 

احلكومية �غريها يف تنفيذ الربامج؟

اإن  القول  تعاون كبري جدًا ،وي�ضرين  هناك 

اآخرين  مع  بال�ضراكة  تتم  براجمنا  معظم 

كان  �ضواء  الآخر  لل�ضريك  نحتاج  فنحن 

وزارة اأو مدر�ضة اأو غريها ، فتنفيذ الربامج 

اأو   %80 اإىل  ن�ضبته  ت�ضل  اأخرى  جهات  مع 

اأكرث.

تطوير نوعي 

الواجهة  هي  املجتمع  تنمية  مراكز  تعّد  ـ 

املحلية  للتنمية  التنفيذية  الأبرز لالإدارة 

الإدارة  النية  يف  ..هل  اخلريية  بقطر 

يف  �التطوير  ؟  اأفقيا  فيها  التو�سع 

خاللها  من  املقدمة  �اخلدمات  براجمها 

نوعيا ؟

امللفات  اأحد  املجتمع  تنمية  مراكز  تعترب 

اخلريية،  لقطر  التنفيذية  لالإدارة  املهمة 

يف  للجمعية  كاأفرع  املراكز  هذه  تعترب  اإذ 

قطر  متتلك  حيث  املختلفة  الدولة  مناطق 

يف   : التالية  املناطق  يف  مراكز   8 اخلريية 

مدينة اخلور مركزين للرجال واآخر للن�ضاء 

الغرافة   ، الوكرة   ، الريان   ، الذخرية   ،

هذه  من  ون�ضتهدف  الهالل،   ، روي�س   ،

فئات  تخدم  وبرامج  اأن�ضطة  تقدمي  املراكز 

املجتمع املختلفة مع خ�ضو�ضية كل منطقة 

لكن  تو�ضع  هناك  يكون  لن   ، واحتياجاتها 

جتويد  على  القادمة  الفرتة  خالل  �ضنعمل 

الربامج واخلدمات املقدمة من قبل املراكز 

مع  اأمثل  ب�ضكل  منها  ال�ضتفادة  يتم  بحيث 

القطريني  ا�ضتقطاب  زيادة   على   الرتكيز 

فيها .
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#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من 

الُمسّلمات، كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن 
اآلمن والتعليم الجيد، لكن هذه األساسيات بالنسبة 

لآلخرين أشياء صعبة المنال. يمكنكم اآلن المساعدة في 
تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين في رمضان.

طرق التبرع

المكاتب ونقاط التحصيل44667711 qcharity.org

ر.ق 50
92632

ر.ق 100
92642

ر.ق 500
92428

“E4” أرسل SMS للتبرع بـ
(ooredoo/لعمالء: فودافون)

في الصورة
الطالبة مريم من قرية ام درمان في السودان، 
تتلقى التعليم في احدى المدارس التي اعادت 

بناءها قطر الخيرية.



الربنامج  الف�ضيل  ال�ضهر  خالل  يعر�س 

التلفزيوين » قلب واحد« الذي انتجته قطر 

الثالثة  ن�ضخته  حلقات  و�ضّورت  اخلريية 

مب�ضاركة  الرتكية،  ال�ضورية  احلدود  على 

والدعوة  الإعالم  جنوم  من  كوكبة 

والوطن  واخلليج  قطر  يف  والريا�ضة 

العربي.

تنتجه  »الذي  واحد  قلب   « برنامج  ويعّد 

الواقع،  تلفزيون  برامج  قطر اخلريية من 

ويهدف اإىل التعريف بالق�ضايا الإن�ضانية، 

�ضبابي  باأ�ضلوب  لها  الدعم  وا�ضتقطاب 

املغامرات  من  الكثري  ويت�ضمن  م�ضوق، 

املعاجلات  من  الكثري  ويقدم  واملفاجاآت، 

بطريقة جّذابة. 

مبادرة »عاون« 
تلم�س  على  العام  هذا  يف  الربنامج  ورّكز 

الالجئني  ملعاناة  فيه  امل�ضاركة  الفرق 

الكوارث  اأكرب  باعتبارها  ال�ضوريني، 

�ضورة جماعية لفريق النخوة

بمشاركة مجموعة من  النجوم  

آالم وآمال السوريين  في 
برنامج » قلب واحد 3« 

الإن�ضانية يف العامل ، وذلك من خالل زيارة 

ال�ضورية  ـ  الرتكية  احلدود  على  خميماتهم 

عينتاب  غازي  املناطق  من  العديد  يف 

اىل  بالإ�ضافة  وغريها،  وكل�س  واأنطاكيا 

قيامهم بالعديد من الزيارات مل�ضاريع قطر 

اخلريية يف تركيا، واملخ�ض�ضة لفائدة هذه 

ال�ضركاء  مع  والتن�ضيق  بالتعاون  ال�ضريحة، 

الإقليميني للجمعية هناك.

دور  الربنامج  لإبراز  الربنامج  �ضعى  كما 

و�ضعب  كدولة  ال�ضقيقة  تركيا  جمهورية 

ومنظمات اإن�ضانية يف توفري الرعاية والإيواء 

اإغاثتهم  خالل  من  ال�ضوريني،  لالجئني 

لهم،  املجانيني  والتعليم  العالج  وتوفري 

اجلمهورية  تعّد  حيث  املخيمات،  واإقامة 

لالجئني  احتواء  العامل  دول  اأكرب  الرتكية 

ماليني   3 يتجاوز  قد  مبعدل  ال�ضوريني، 

لجئ م�ضتقبال.

وقد تطرقت الفرق امل�ضاركة بربنامج 

مبادرة  عن  للحديث    »3 واحد  »قلب 

ال�ضوري،  الالجئ  ومتكني  لتنمية  )عاون( 

موؤخرًا،  اخلريية  قطر  اأطلقتها  التي 

الإن�ضانية،  املبادرة  هذه  اأبعاد  وتو�ضيح 

خ�ضو�ضا من حيث الرتقاء بالعمل اخلريي 

التنمية  جمالت  اإىل  الإغاثة  جمال  من 

ال�ضوريني،  الالجئني  ل�ضالح  امل�ضتدامة 

العمل  على  وتدريبهم  قدراتهم،  وتطوير 

اإىل  احلاجة  طور  من  اإخراجهم  اأجل  من 

اأقل تقدير  اأو على  الإنفاق وال�ضدقة،  طور 

اإخراجهم اإىل دائرة الكفاف .
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تقرير

يركز البرنامج على مبادرة 
قطر الخيرية )عاون( لتنمية 
وتمكين الالجئ السوري، ، 
واالنتقال بالعمل اإلنساني 

من مجال اإلغاثة إلى 
التنمية المستدامة.

»قلب واحد« من برامج 
تلفزيون الواقع، يهدف إلى 
التعريف بالقضايا اإلنسانية، 
بأسلوب شبابي مشوق، 

ويتضّمن العديد من 
المفاجآت.
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امل�ضاركة  الفرق  اأن�ضطة  اأبرزت  كما 

واكبها  التي  النجاح  ق�ض�س  بالربنامج 

من  فمنهم  تركيا،  يف  ال�ضوري  الالجئ 

على  حت�ضل  من  ومنهم  تاجرًا،  اأ�ضبح 

عدة  جمالت  يف  عمل  من  ومنهم  وظيفة، 

كالزراعة وتربية املوا�ضي، وممار�ضة الفنون 

واحلرف املختلفة.

الموسمان الماضيان 
ومن خالل الربنامج �ضيتم  توجيه الدعوات 

للم�ضاركة والتربع عرب قنوات قطر اخلريية 

الن�ضية  والر�ضائل  ال�ضاخن  اخلط  مثل 

الإلكرتونية وح�ضاب قطر اخلريية  واملواقع 

البنكي، والتي �ضيتم الإعالن عنها لحقًا ، 

بعد اأخذ الرتاخي�س الالزمة لذلك. 

من  الأوىل  الن�ضخة  اأن  بالذكر  اجلدير   

برنامج »قلب واحد« مت ت�ضويره يف جزيرة 

املا�ضي  قبل  العام  اليمن  يف  )�ُضقطرى( 

العام  الثانية  الن�ضخة  ت�ضوير  مت  فيما   ،

املا�ضي يف جمهورية ال�ضودان 

 الِفرق المشاركة

15 �ضخ�ضية من النجوم مت تق�ضيمها على ثالثة فرق :

الأ�ل: فريق الكرامة )الأبي�س( ويتكون من : عقيل جناحي 

, اإعالمي، فرا�س اخلطيب : لعب كرة قدم دويّل ، حممد عبا�س: 
من�ضد، حممد الرباك : قارئ قراآن، �ضوار الذهب : معلق ريا�ضي.

الثاين فريق النخوة )الأخ�سر( ويتكون من ال�ضيخ خالد 

من�ضد،   : حوى  ويحي  اأعمال،  ورجل  وداعية  اإعالمي  موزه:  اأبو 

�ضعدون  وحممد  �ضاعر،  الوبري:  ونا�ضر  �ضاعر،  الغياثني:  وعلي 

الكواري: �ضفري قطر اخلريية واإعالمي.

: نا�ضر  الهمة: )الأزرق( ويت�ضمن كال من  الثالث: فريق 

الكواري:  و�ضباح  من�ضد،  النقيب:  واإبراهيم  اإعالمي،  اخلليفي: 

اإعالمي، ونايف ال�ضرهان:  من�ضد، وعادل لمي: لعب كرة قدم 

دويل. 
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بدون رتوش
الفنان » يحيى حوا » عرفنا اأن م�ضاركتك 

تلفزيون  برامج  جتربة  يف  الأوىل  تكن  مل 

بالعمل  تت�ضم  التي  تلك  خا�ضة  الواقع، 

التطوعي والإن�ضاين، براأيك ما اأهمية مثل 

الأ�ضلوب  هذا  تتخذ  التي  التجارب  تلك 

لإي�ضال امل�ضمون للجمهور؟ 

من  واحد«  قلب   « برنامج  يف  جتربتي 

اأف�ضل التجارب التي تعاي�ضت معها، وذلك 

معرفة  من  كم�ضارك  بداية  يل  قدمه  ملا 

النا�س عن قرب، فقد  مو�ضعة لحتياجات 

اأيام  كانت امل�ضاركة فعلية حقيقية بق�ضاء 

معاناتهم  ومعاي�ضة  الالجئني،  مع  كاملة 

التي تفتح لنا اآفاقا جديدة. فتواجه بذلك 

دون  ال�ضورة  للم�ضاهد  وتقرب  احلقيقة 

الواقع  يبقى  ذلك  ومع  تزييف،  اأو  متثيل 

اأ�ضد ق�ضوة ول يخلو من الأمل اأبدا. فنحن 

ال�ضورة  نقل  الربنامج  خالل  من  نحاول 

يعر�س  اإنتاج قطر اخلريية  تلفزيوين من  برنامج  �احد«   قلب   «  

الإن�سانية  بالق�سايا  التعريف   بهدف  احلايل،  رم�سان  مو�سم  يف 

الإعالمية  �ال�سخ�سيات  النجوم  عن طريق م�ساركة جمموعة من 

�الدعوية �الريا�سية، مت ت�سوير املو�سم الثالث من داخل املخيمات 

�ق�س�س  الالجئني  معاناة  لعر�س  ال�سورية  الرتكية  احلد�د  على 

جتا�زهم لالأزمات التي عانوا منها.

البرنامج  في  المشاركين  للنجوم  مهم  دور 
أثناء بثه

اأن يلقى ا�ضتح�ضانا  اأتاأمل  دون جتميل، لذا 

من  نوعا  ت�ضفي  فالعفوية  اجلمهور،  من 

الت�ضلية التي مت توظيفها وفقا للواقع الذي 

يعي�ضه هوؤلء الالجئون.

ما هي اأهم الأمور التي ا�ضتوقفتك يف هذه 

عن  ممّيزة  وجعلتها  الإن�ضانية  التجربة 

غريها من التجارب؟

الأوىل  عظيمتني؛  بنقطتني  الربنامج  متيز 

املتبعة  والطريقة  الإنتاج  يف  احلرفية  هي 

يف خط �ضري الربنامج،. اأما النقطة الثانية 

واأنه ل يقت�ضر فقط  فهي واقعية الربنامج 

على الكالم، بل متيز بروؤية وا�ضحة راأيناها 

على اأر�س الواقع، مما يدل على ال�ضدق يف 

العطاء واملتابعة والدعم.

امل�ضاركني  النجوم  يقع على  الذي  الدور  ما 

يف الربنامج بعد انتهاء حلقات الت�ضوير؟

الربنامج  امل�ضاركني يف  النجوم  دور  يقل  ل 

اأثناء  دورهم  عن  الت�ضوير  انتهاء  بعد 

وذلك  اأهمية  يفوقه  قد  بل  الت�ضوير، 

مواقع  على  كبريا  جمهورا  ميلكون  كونهم 

عليهم  الواجب  فمن  الجتماعي،  التوا�ضل 

متابعة اجلمهور وحثه على العمل وامل�ضاركة 

الق�ض�س  ن�ضر  كاإعادة  القليل،  باأقل  ولو 

على  املتواجدة  من  بغريها  اأو  ن�ضرت  التي 

عنها  الإعالن  طريق  عن  وذلك  الأر�س، 

من  املتنوعة  الفئات  لتلك  التجربة  ونقل 

اأن يكون النجوم  واأي�ضا من املهم  املجتمع. 

�ضفراء خري لقطر اخلريية التي قامت بهذا 

الإن�ضانية  امل�ضاريع  من  وغريه  الربنامج، 

التي مل�ضناها على اأر�س الواقع. 

أمل رغم األلم 
ما هي املواقف الأ�ضد اإيالما التي �ضادفت 

يحيى حوا اأثناء م�ضاركته يف الربنامج ؟

راأيناها كانت حترّينا من  التي  املواقف  كل 

�ضدة ق�ضوتها، بل اإن كل موقف كان ين�ضينا 

بع�س  داخلنا،  ال�ضديد  لوقعه  قبله  الذي 

الفنان يحيى حوا لـ » غراس« :

الحرفية والصدق
 أهم ما يميز

»قلب واحد«

حوار
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عالقة  �ضورها  زالت  ما  الق�ض�س  تلك 

اأ�ضيبت  التي  الفتاة  تلك  مثل  عقولنا،  يف 

بال�ضلل التام وهي يف طريقها اإىل املدر�ضة 

�ضعادتها  نرى  زلنا  وما  قنا�س،  بر�ضا�س 

لتكمل  لبتوب  جهاز  مبنحها  قمنا  عندما 

عربه تعليمها وت�ضبع حبها للمعرفة.

والذي  قدماه،  برتت  الذي  الطفل  وذلك 

ا�ضت�ضهدت  التي  عائلة  من  اأمه  اإل  يبق  مل 

حتت نريان الق�ضف فكانت �ضعادته عارمة 

ب�ضيطة  موا�ضالت  و�ضيلة  منحناه  عندما 

ليتم نقله اإىل مدر�ضته، وغريها كثري . 

على  تبعث  مواقف  ر�ضدمت  هل  وباملقابل 

الأمل رغم ق�ضوة الواقع ؟ 

باخت�ضار جئنا لنزرع الأمل فبثوا فينا روح 

املوؤملة  الق�ض�س  نذكر  ..عندما  العزمية 

امل�ضرق  اجلانب  متثل  اأ�ضحابها  عند  فهي 

دائما، جانب الأمل الذي يجعلهم منطلقني 

اإمتام  يف  رغباتهم  عن  فيعربون  للحياة، 

لهم  املنا�ضبة  العمل  فر�س  واإيجاد  التعليم 

ال�ضباب  من  العديد  واجهنا  ولعائالتهم. 

جل  كان  بل  بامل�ضاعدات،  يقبلوا  مل  الذين 

التي  ال�ضغرية  امل�ضاريع  ميتلكوا  اأن  همهم 

يف  واأنف�ضهم  طاقاتهم  على  فيها  يعتمدون 

�ضد حاجاتهم.

رسائل مهمة 
اأ�ضحابها  ا�ضتطاع  مناذج  قابلتهم  هل 

على  بالعتماد  ماأ�ضاتهم  على  التغلب 

اأنف�ضهم دون تدخل اجلمعيات اخلريية؟

قمر  ل«  م�ضنعا  زرنا  فقد  يوجد،  بالطبع 

فيه  يعملون  الذين  العمال  جل   ، الدين« 

ال�ضجناء  من  وبع�ضهم  ال�ضوريني،  من  هم 

  ، مهاراتهم  تطوير  مت  الذين  ال�ضابقني 

امل�ضروع ناجح وقد خ�ض�س ن�ضبة 40% من 

للموؤ�ض�ضات  اخلريية  لالأعمال  وقفا  اإنتاجه 

الأخرى. 

لالجئني  و  توجهها  ر�ضالة  من  هل  ختاما 

وفاعلي  للمح�ضنني  واأخرى  ال�ضورين، 

اخلري؟

تبثون  لأنكم  �ضكرا  �ضوري،  لجئ  لكل 

الذي  الذين  رغم  فاأنتم  داخلنا،  الأمل 

اأو تتعر�ضون له ، مل تتهاونوا عن  تعر�ضتم 

اإعماره  اإعادة  يف  ورغبتكم  للوطن  حبكم 

وبنائه، ومل تقبلوا اأن تكونوا عالة على اأحد 

بعملكم  ال�ضاحلة  الأ�ض�س  ت�ضنعون  لأنكم 

واإميانكم. اأما اأنتم اأيها املح�ضنون فيجب اأن 

اخلريية  قطر  اأمثال  وجود  على  اهلل  ن�ضكر 

البحث عن املحتاج،  التي خففت عنا عناء 

والتي ت�ضاعدنا لكي نعرف من الذي ي�ضتحق 

الدعم بالطريقة ال�ضحيحة، وامل�ضاركة يف 

تطرحها  التي  وغريها  الربامج  هذه  متل 

اجلمعية لبناء جمتمعات قادرة على العي�س 

بكرامة واإن�ضانية.

يحيى حوا  ين�ضد و�ضط الأطفال ال�ضوريني



بدعم محسني دولة قطر ..منذ ٢٠١١ وحتى اآلن 

7,770,181 مستفيد من مشاريع قطر 
الخيرية اإلغاثية داخل وخارج سوريا

تقرير

التي  الإغاثية  امل�ضاريع  قيمة  اإجمايل  بلغ 

ال�ضعب  لفائدة  اخلريية  قطر  نفذتها 

الآن  2011وحتى  عام  منذ  ال�ضوري 

من  وا�ضتفاد  دولر،  مليون   120 حوايل 

 )7،770،181( من  اأكرث  امل�ضاعدات  هذه 

�ضخ�ضا داخل وخارج �ضوريا.  

الغذائية  املواد  تقدمي  امل�ضاعدات  و�ضملت 

والإيواء  والتعليم  ال�ضحية  وامل�ضاريع 

تقدمي  مت  وقد  غذائية،  غري  مواد  وتقدمي 

مليون   81 بقيمة  �ضوريا  داخل  م�ضاعدات 

بقيمة  م�ضاعدات  قدمت  حني  يف  دولر، 

�ضوريا،  خارج  لالجئني  دولر  مليون   39

حوالي ٦8% من مشاريعنا اإلغاثية في الداخل السوري والباقي لصالح الالجئين السوريين بالخارج 
  30 حوايل  الغذائية  امل�ضاعدات  حجم  وبلغ 

 3،700،450 منها   ا�ضتفاد  دولر،  مليون 

�ضخ�ضا و61  مليون دولر قدمت م�ضاعدات 

ا�ضتفاد  الغذائية،  غري  واملواد  لالإيواء 

حجم  وبلغ  �ضخ�ضا   1،340،752 منها 

دولر،  مليون   20 ال�ضحية حوايل  امل�ضاريع 

بلغ  بينما  2،186،625�ضخ�ضا،  ل�ضالح  

9مليون  حوايل  التعليمية  امل�ضاريع  حجم 

دولروا�ضتفاد منها 542،354 �ضخ�ضا.

امل�ضاعدات  فيه  تركزت  الذي  الوقت  ويف 

 81 بقيمة  �ضوريا  داخل  الإغاثية  وامل�ضاريع 

م�ضاعدات  تقدمي  مت  فقد  دولر،  مليون 

دول  يف  �ضوريا  خارج  لالجئني  وم�ضاريع 

اجلوار ودول اللجوء الأخرى، حيث بلغ حجم 

ال�ضوريني  لالجئني  املقدمة  امل�ضاعدات 

والأردن  دولر،  مليون   21 حوايل  لبنان  يف 

حوايل 11 مليون دولر، وتركيا 5.2 مليون 

قطر  ويف  دولر،  األف  والعراق662  دولر، 

82 الف دولر، ويف املغرب 273 األف دولر، 

274 األف دولر يف النم�ضا واملجر، و8 اآلف 

دولر يف األبانيا.

وت�ضتمل امل�ضاريع الإغاثية يف داخل وخارج 

واإن�ضاء  غذائية  مواد  توزيع  على  �ضوريا 
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وتوفري  للنازحني  قرى  باإن�ضاء  تقوم  كما  املخابز،  وت�ضغيل 

من  املنزلية  والأجهزة  البطانيات  وتقدمي  للنازحني  املاأوى 

ثالجات ومرواح واأفران الغاز ودفع اإيجارات املنازل وتقدمي 

املجال  ويف  اأخرى،  ومواد  العيد  وك�ضوة  النظافة  اأدوات 

املر�ضى  عالج  تكاليف  بدفع  اخلريية  قطر  تقوم  ال�ضحي 

وتوفري  الطبية  وامل�ضتلزمات  الأدوات  وتوفري  واجلرحى، 

فتقوم  التعليم  اأما يف جمال  ذلك،  وغري  الإ�ضعاف  �ضيارات 

التعليمية داخل القرى والدمن  بتوفري الحتياجات الإغاثية 

ال�ضورية ويف خميمات اللجوء. 

اإغاثة  يف  الدوؤوب  بعملها  م�ضتمرة  اخلريية  قطر  تزال  ول 

ال�ضعب ال�ضوري يف الداخل واخلارج. 
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١٢٠ مليون دوالر 
إجمالي قيمة 

المشاريع المنفذة 
لصالح المتضررين 

السوريين، شملت 
الغذاء واإليواء 

والصحة والتعليم

موقع شبكة
األنباء اإلنسانية
)irinnews(          

اإعالمي  مل�ضروع  نافذة  هو   ،)irinnews( الإن�ضانية  الأنباء  �ضبكة  موقع 

م�ضتقل غري ربحي يقدم خدماته الإخبارية املخت�ضة بال�ضوؤون الإن�ضانية، وتاأتي 

للمعلومات  امل�ضتمر  الو�ضول  اإىل  الإن�ضانية حتتاج  املنظمات  لأن  املوقع  اأهمية 

والتحليل لفهم اأف�ضل لالأزمات والكوارث واتخاذ القرارات. 

الأزمــات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  الأ�ضا�ضي  التحريري  املوقع  هدف  ويركز 

مظلة  حتت  املوقع  يعمل  كان  وقد  الإن�ضاين،  العمل  منظومة  وحتليل  املهم�ضة 

 20 من  يقرب  ما  )اأوت�ضا((  الإن�ضانية  ال�ضوؤون  تن�ضيق  املتحدة)مكتب  الأمم 

عامًا. 

 

يبلغ عدد متابعي موقع �ضبكة الأنباء الإن�ضانية الإنرتنت 280،000 زائر �ضهريا، 

وجتتذب  اأر�ضيفها.  يف  �ضورة  و30،000  مقالة   100،000 حوايل  متتلك  كما 

الدبلوما�ضي  وال�ضلك  والإعـــالم  الإغــاثــة  جمتمعات  من  جمهورها  اخلدمة 

واملنظمات غري الربحية.

• ميكن الدخول للموقع بثالث لغات: )العربية، الجنليزية والفرن�ضية(.
 Facebook( الجتماعي  التوا�ضل  ل�ضبكات  روابـــط  باملوقع  تتوفر   •

 )Twitter & YouTube
• ت�ضتمل القائمة الرئي�ضية خلريطة املوقع على القوائم التالية:

تصفح حسب الموضوع

   نزاع     |      بيئة وكوارث     |     غذاء    |     �ضحة    |    حقوق اإن�ضان    |     هجرة
|     �ضيا�ضة واقت�ضاد    |    �ضيا�ضات الإغاثة 

تصفح حسب المنطقة:
ال�ضرق الأو�ضط   |   اأوروبا   |   اأفريقيا   |   اآ�ضيا   |   الأمريكيتان   |   ق�ضايا عاملية

 تصفح حسب النوع:
اأخبار   |   مقالت   |    اأفالم و�ضور   |   الأكرث قراءة   |   خرائط ور�ضوم بيانية
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كانت أول الواصلين من قطر 

حملة #أغيثوا_ حلب تواصل 
تقديم اإلغاثة للمدينة المنكوبة 

تقرير

فريقها  خالل  من  اخلريية  قطر  توا�ضل 

الإغاثات  تقدمي  �ضوريا  �ضمال  امليداين يف 

مدينة  �ضكان  من  للمنكوبني  العاجلة 

اأول  اخلريية  قطر  وكانت  ال�ضورية،  حلب 

امل�ضاعدات  تقدم  قطرية  اإن�ضانية  موؤ�ض�ضة 

الإغاثية هناك، حيث اأطلقت نداء عاجال 

:« #اأغيثوا_ حلب » لإغاثة �ضكان املدينة 

غري  امل�ضعورة  الق�ضف  حملة  بدء  منذ 

امل�ضبوقة على املدينة اأواخر اأبريل املا�ضي، 

كمعونة  ريال  ماليني   10 وخ�ض�ضت 

عاجلة من اأجل تلبية الحتياجات العاجلة 

للمنكوبني .

ويوا�ضل فريق الإغاثة لقطر اخلريية توزيع 

املت�ضررة  الأ�ضر  على  الغذائية  ال�ضالل 

التحديات  حجم  رغم  الق�ضف  جراء 

ال�ضحية   الإغاثات  يقدم  كما  وامل�ضاعب، 

يف  النق�س  وتلبية  وامل�ضابني،  للجرحى 

الحتياجات الطبية يف املدينة املنكوبة..

تم تخصيص مبلغ
 10 ماليين لتلبية 
االحتياجات العاجلة 

الكواري  اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد  وقال 

باأن  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

املدينة  يف  املتفاقمة  الإن�ضانية  الأو�ضاع 

بال�ضكان  حلقت  التي  الأ�ضرار  وحجم 

ا�ضتدعت  املا�ضي  اأبريل  اأواخر  املدنيني 

اإغاثة  نداء  باإطالق  اخلريية  قطر  حترك 

عاجل من اأجل ح�ضد الدعم لإخواننا الذين 

لي�س لهم بعد اهلل اإل فزعة اإخوانهم يف كل 

اجلرحى  يف  الكبري  للحجم  نظرا  مكان، 

حلق  الذي  الهائل  والدمار  وامل�ضابني، 

ال�ضحية  واخلدمات  واملراكز  بالبيوت 

من  الألوف  ع�ضرات  دفع  مما  والطبية، 

اآمن.  مالذ  عن  بحثا  النزوح  اإىل  ال�ضكان 

يف  اخلري  واأهل  املح�ضنني  الكواري  وحث 

امل�ضارعة يف  اإىل  فيها  واملقيمني  دولة قطر 

املكلومني  ال�ضوريني  العون لإخوانهم  مد يد 

يف مدينة حلب بغية تخفيف معاناة الناجني 

والدواء  العالج  وتقدمي  الأنقا�س  من حتت 

لهم..

5،5  مليون ريال من حم�سني 

قطر حللب عرب »تفريج كربة«  

وح�ضدا جلهود دعم احلملة مت 

الربنامج  من  حلقة  تخ�ضي�س 

الذي  كربة  تفريج  الإذاعي« 

بالتعاون  اخلريية  قطر  تنتجه 

الكرمي  القراآن  اإذاعة  مع 

حيث  ثالثاء،  كل  بالدوحة 

ودعم  بتفاعل  الربنامج  متكن 

من  قطر   دولة  يف  املح�ضنني 

ون�ضف  ماليني  خم�ضة  جمع 

املدينة  ل�ضالح  قطري  ريال 

املنكوبة. 
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تقدميها  مت  التي  امل�ضاعدات 

حتى الآن ا�ضتملت على : 

ال�ضالل   ، الإ�ضعاف  �ضيارات  ـ 

امل�ضتلزمات   ، املياه   ، الغذائية 

الطبية

م�ضاعدات غذائية للمدينة املنكوبة
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المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون

الالجئين
مت اإن�ضاء املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني)UNHCR( عام 

1950 من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. وتق�ضي ولية املفو�ضية بقيادة 

كافة  م�ضاكلهم يف  وحّل  الالجئني  اإىل حماية  الرامي  الدويل  العمل  وتن�ضيق 

اأنحاء العامل. 

وعلى مدى اأكرث من خم�ضة عقود، قامت املفو�ضية بتوفري امل�ضاعدة لع�ضرات 

ي�ضتمر موظفو  واليوم،  الأ�ضخا�س على بدء حياتهم من جديد.  املاليني من 

 120 من  اأكرث  على  واملوزعني  �ضخ�ضًا   7،190 نحو  عددهم  البالغ  املفو�ضية 

بلدًا، يف تقدمي امل�ضاعدة ملا يقارب الـ34 مليون �ضخ�س.

اأعقاب احلرب  ل�ضوؤون لالجئني يف  املتحدة  ال�ضامية لالأمم  املفو�ضية  ن�ضاأت 

ال�ضراع.  لذلك  نتيجة  النازحني  الأوروبيني  م�ضاعدة  بهدف  الثانية  العاملية 

ل�ضوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�س  مكتب  تاأ�ضي�س  مت  فقد  التفاوؤل،  من  وبــروح 

الالجئني يف 14 دي�ضمرب/كانون الأول 1950 من قبل اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة لولية مدتها ثالث �ضنوات ل�ضتكمال عمله ومن ثم حله. ويف يف 28 

يوليو/متوز من العام التايل، مت اعتماد اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بو�ضع 

الالجئني - وهي الأ�ضا�س القانوين مل�ضاعدة الالجئني والنظام الأ�ضا�ضي الذي 

يوجه عمل املفو�ضية.

الرئي�ضية،  الــطــوارئ  حــالت  اأوىل  املفو�ضية  واجــهــت   1956 عــام  وبحلول 

واملتمثلة بتدفق الالجئني عندما �ضحقت القوات ال�ضوفييتية الثورة املجرية. 

ويف �ضتينيات القرن املا�ضي، اأنتج اإنهاء ال�ضتعمار يف اإفريقيا اأوىل الأزمات 

العديدة لالجئني يف القارة والتي حتتاج لتدخل املفو�ضية. وعلى مدى العقدين 

التاليني، كان على املفو�ضية تقدمي امل�ضاعدة يف اأزمات نزوح يف اآ�ضيا واأمريكا 

الالتينية. ومع نهاية القرن ن�ضاأت م�ضاكل جديدة لالجئني يف اإفريقيا وظهرت 

موجات جديدة من الالجئني يف اأوروبا نتيجة ل�ضل�ضلة من احلروب يف منطقة 

البلقان

وقد �ضهدت بداية القرن احلادي والع�ضرين تقدمي املفو�ضية امل�ضاعدة لالجئني 

الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  مثل  اإفريقيا،  يف  الكربى  الأزمــات  بزوغ  مع 

يف  عامًا.   30 امتدت  والتي  اآ�ضيا  يف  الأفغان  الالجئني  وم�ضكلة  وال�ضومال، 

اأي�ضًا  الوقت نف�ضه، طلب من املفو�ضية ا�ضتخدام خرباتها لتقدمي امل�ضاعدة 

اأقل  ب�ضكل  املفو�ضية  و�ضعت  النزاع. كما  ب�ضبب  داخليًا  النازحني  للعديد من 

مت  جمموعة  وهي  اجلن�ضية،  عدميي  الأ�ضخا�س  م�ضاعدة  يف  دورها  و�ضوحًا 

النا�س وهي مهددة بخطر  املاليني من  ويبلغ عددها  اإىل حد كبري  جتاهلها 

احلرمان من احلقوق الأ�ضا�ضية لأنها ل متلك �ضفة املواطنة. ويف بع�س اأجزاء 

لعام  الأ�ضلية  الولية  تعزيز  مت  الالتينية،  واأمريكا  اإفريقيا  مثل  العامل  من 

1951 بالتفاق على ال�ضكوك القانونية الإقليمية.

منظمات 
وهيئات 
إنسانية

)UNHCR)



إغاثة عاجلة للعالقين 
عند معبر باب السالمة 

املنظمات  اأوائل  من  اخلريية  قطر  كانت 

لحتياجات  ا�ضتجابة  والدولية  العربية 

على  ال�ضالمة  باب  معرب  عند  النازحني 

الرو�ضي  التدخل  بعد  تركيا،  مع  احلدود 

املتقدمة، وقد  الإغاثية  ا�ضتعداداتها  بحكم 

وعدد  املتحدة  الأمم  مع  بالتن�ضيق  �ضارعت 

م�ضاعدات  لتقدمي  الدولية،  املنظمات  من 

املدنيني  من  الآلف  لع�ضرات  عاجلة 

ال�ضوريني الذين هربوا من الق�ضف العنيف 

فقدمت  الأمان،  �ضوريا طالبني  �ضمال  على 

امل�ضاعدات الإغاثية ومواد الإيواء لـ 50 األف 

واخلبز  ال�ضاخنة  الوجبات  بتوفري  نازح، 

بـانـورامـا
المعاناة السورية 

وم�ضتلزمات  البطانيات  وتوزيع  يوميا،  لهم 

القار�س، وتزويدهم  الربد  التدفئة ملواجهة 

بال�ضالل الغذائية. 

تشييد مخيم 
على الحدود التركية 

للنازحني  خميما  اخلريية  قطر  �ضيدت 

ال�ضورية  ـ  الرتكية  احلدود  على  ال�ضوريني 

 500 توزيع  مّت  كما  خيمة،  من500  يتكّون 

خيمة اأخرى على الأ�ضر املت�ضررة يف اأرياف 

حماة وحلب والالذقية، وذلك �ضمن تنفيذ 

امل�ضاريع الإغاثية العاجلة يف حملة »�ضوريا.. 

عدد  اإجمايل  و�ضل  حيث  ينتهي«  ل  �ضتاء 

فيما  خيمة،   1000 توزيعها  مت  التي  اخليم 

بلغ عدد امل�ضتفيدين منها 6000 نازح. 

إغاثة الالجئين 
السوريين باليونان 

موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  اخلريية  قطر  نفذت 

الإغاثة الإن�ضانية يف بريطانيا م�ضروعًا  

ال�ضوريني يف اليونان،  لإغاثة الالجئني  

وا�ضتمل امل�ضروع على تقدمي احلاجات  

توفريها  يتطلب  التي  ال�ضرورية وامللحة  

واملالب�س  وال�ضكن  الطعام  مثل  لالجئني 

والأحذية والأغطية.. وتكمن اأهمية امل�ضروع 

يف تغطية ال�ضروريات لالجئني ب�ضبب تدفق 

وعدم  اليونانية  اجلزر  اإىل  الآلف  مئات 

الأعداد  هذه  ا�ضتيعاب  احلكومة  ا�ضتطاعة 

وتوفري املعونات لهم، خ�ضو�ضًا واأن اليونان 

تعاين من اأزمة اقت�ضادية كبرية منذ فرتة 

طويلة.
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يف  �ضيدا  مبدينة  اخلريية  قطر  افتتحت 

تعليم  بهدف  للخياطة«  »الأم  م�ضغل  لبنان 

النازحات  من  وفتاة  امراأة   25 لـ  اخلياطة 

وال�ضعي  اأ�ضهر،   9 كل  بلبنان  ال�ضوريات 

وذلك  لهن،  املنا�ضبة  العمل  فر�س  لتاأمني 

حتت �ضعار »مهنة يف اليد اأمان من الفقر«. 

اخلريية  لقطر  امل�ضروع  تنفيذ  وجاء 

الإ�ضالمية  الهيئة  من  كّل  مع  بالتعاون 

احل�ضني  الإمام  م�ضجد  وجمعية  للرعاية 

الأعمال  وهيئة  �ضيدا،   - الربامية  يف 

 Human Appeal اخلريية بربيطانيا 

.International-UK

مرافق المشغل  
ويهدف امل�ضروع اإىل تاأمني التعليم املهني( 

من  وفتاة  امراأة   25 لـ  جمانا  اخلياطة) 

النازحات ال�ضوريات بلبنان، كل ت�ضعة اأ�ضهر 

وتوفري  العمل  وتاأمني   ، م�ضتمرة  ب�ضفة 

مشغل خياطة لالجئات السوريات بلبنان 

اللبنانيات  من  امراأة  لـ40   عمل  فر�س 

ال�ضوريات،  والنازحات  والفل�ضطينيات 

لتقدمي  خريي  �ضوق  ا�ضتحداث  اإىل  اإ�ضافة 

ال�ضورية  الأ�ضر  من  للمحتاجني  املالب�س 

النازحة.

ومعهد  اإنتاجي  م�ضغل  من  امل�ضروع  ويتكّون 

)ملنتوجات  عر�س  و�ضالة  خياطة  تعليم 

بها  التربع  يتم  التي  واملالب�س  امل�ضغل، 

يهدف المشغل إلى 
تعليم الخياطة لـ ٢5 

امرأة وفتاة من الالجئات 
السوريات بلبنان كل 9 
أشهر، والسعي لتأمين 

فرص العمل لهن 

م�ضتعملة  اأو  وجديدة  جاهزة  كانت  �ضواء 

ل�ضتقبال  وقاعة  وتو�ضيبها(،  فرزها  بعد 

وقاعة  اجلاهزة،  املالب�س  من  التربعات 

الغ�ضيل والكوي.

وتبلغ تكلفة امل�ضروع  مليون دولر، �ضاركت 

 350.000 مببلغ   متويله  يف  اخلريية  قطر 

قطري(،  ريال  مليون   1.3 )حوايل  دولر 

وهو ما يخ�س جتهيز امل�ضغل ومعهد تعليم 

اخلياطة. 

مشاريع مستدامة 
ال�ضعب  وتعمل قطر اخلريية على م�ضاعدة 

الإغاثية  امل�ضاريع  خالل  من  ال�ضوري 

الداخل  يف  �ضواء  امل�ضتدامة  وامل�ضاريع 

اأو يف دول اللجوء املجاورة ل�ضوريا  ال�ضوري 

فاهتمت بالتعليم ودعمت املدار�س، اإ�ضافة 

للم�ضاريع املدرة للدخل والأمن الغذائي. 

مشروع 
نوعي
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�ضلل  اأمرا�س  تف�ضي  مواجهة  م�ضروع  يعد 

الأطفال )WPV(  واحل�ضبة يف الداخل 

ال�ضوري من الإجنازات املهمة التي نفذتها 

قطر اخلريية، وقد ا�ضتفاد منه 1.7 مليون 

طفل حتت �ضن اخلام�ضة يف  7 حمافظات 

اإدلب و حلب واحل�ضكة و حماه والرقة ودير 

الزور وعني العرب كوباين والالذقية.

قطر  نفذته  الذي  امل�ضروع  وا�ضتهدف 

الطبية   »I M C« موؤ�ض�ضة  مع  اخلريية 

واللقاح  التطعيم  توفري  املتحدة  باململكة 

الربي  الأطفال  »�ضلل  مبر�س  اخلا�س 

WPV«  ومر�س »احل�ضبة« لأكرث من 1.4  
مليون طفل يف الداخل ال�ضوري، فا�ضتطاع 

اأعداد  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  يحقق  اأن 

لأكرث  عددهم  و�ضل  حيث  امل�ضتهدفني، 

امل�ضروع  1.7 مليون طفل.. وقد جنح  من 

ماليني   7 على  يزيد  ما  كلفته  بلغت  الذي 

ريال قطري يف الق�ضاء على خماطر �ضلل 

قبل  امل�ضتهدفة  املحافظات  يف  الأطفال 

انتهاء مدة امل�ضروع املقررة.

تمكن المشروع في القضاء على األمراض المتفشية تمامًا قبل نهاية فترته 

 استفاد منه ١.٧ مليون طفل 

مواجهة ناجحة لشلل 
األطفال والحصبة بسوريا

يف  جولت  عرب  تتمُّ  النطاق؛  وا�ضعة  تلقيح 

اإدلب  حمافظات  يف  النازحني   خميمات 

غطت  حيث  وحلب؛  وحماة  والالذقية 

اجلولة حوايل 10،000 طفل.

جمال  يف  الفاعلني  مع  امل�ضروع  تعاون  كما 

ال�ضحة على نطاق وا�ضع؛ اإذ متت ال�ضتفادة 

72 مرفقا �ضحيًا، مبا يف ذلك املرافق  من 

النازحني  خميمات  يف  ال�ضبعة  ال�ضحية 

بالقرب من احلدود مع تركيا.

الفئات المستهدفة
وعلى اجلانب امليداين، ا�ضتهدفت احلملة، 

ل�ضلل  عر�ضة  الأكرث  العمرية  الفئات 

الفئات  اإىل  اإ�ضافة  واحل�ضبة،  الأطفال 

من  عدد  اأكرب  لتفادي  �ضعفا؛  الأكرث 

احلالت وتقليل انتقال العدوى؛ الأمر الذي 

الأن�ضطة  بع�س  لتنظيم  احلملة  فريق  دفع 

و�ضلل  احل�ضبة  مر�س  مبخاطر  التوعوية 

الأطفال وطرق الوقاية منها.

مواجهة الخطر
وكان مر�س �ضلل الأطفال قد عاد اإىل �ضوريا 

عام  منذ  الأوىل  للمرة   ،2013 اأكتوبر  يف 

مر�س  من  جديدة  حالت  وظهرت   ،1999

احل�ضباء، ويرجع كل ذلك يف الأ�ضا�س اإىل 

التطعيم  بخدمات  التغطية  يف  انخفا�س 

 %52 اإىل   2011 عام  يف   %90 من  الوطنية 

مار�س 2014 مما يزيد من خماطر اإ�ضابة 

من ميكن وقايتهم منها يف مرحلة الطفولة.

ومر امل�ضروع قد مر مبراحل عدة، من بينها  

 8500 تدريب طواقم كبرية ت�ضم اأكرث من 

اأجل حملة  متطوع من خمتلف املناطق من 

إلى  عاد  األطفال  شلل 
سوريا في أكتوبر ٢٠١٣، 
عام  منذ  األولى  للمرة 
من  البد  فكان   ١999

مكافحة عودته 
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بصفة تطوعية وبالتعاون مع قطر الخيرية 

أطباء »حمد الطبية« يجرون
عمليات جراحية لالجئين السوريين 

تقرير

الطبية  حمد  موؤ�ض�ضة  من  اأطباء  اأجرى 

عمليات  اخلريية  قطر  مع  بالتعاون 

جراحية يف جمال امل�ضالك البولية ل�ضالح 

عدد من اجلرحى وامل�ضابني واملر�ضى من 

م�ضت�ضفى  يف  وذلك  ال�ضوريني،  الالجئني 

احلدود  قرب  الريحانية  مدينة  يف  الأمل 

الرتكية ـ ال�ضورية.

فريق العمل
الزائر لالجئني يف  الطبي  الفريق  وتراأ�س 

هذه الزيارة الثالثة ألطباء 
المؤسسة وتم فيها  
إجراء العمليات للجرحى 
والمصابين الذين يتأثر 

جهازهم البولي بسبب 
اإلصابات أو العمليات 

الجراحية السابقة

ا�ضت�ضاري  النعيمي  عبداهلل  الدكتور  تركيا 

كال  ع�ضويته  يف  و�ضم  البولية،  امل�ضالك 

بن  م�ضاعد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  من: 

�ضعيد  عثمان  طارق  والدكتور  الرحيم  عبد 

الإن�ضانية  مبهمتهم  قاموا  والذين  عبا�س، 

الزيارة  هي  هذه  وتعترب  تطوعية،  ب�ضفة 

التعاون  اإطار  يف  تاأتي  التي  الثالثة  هي 

وموؤ�ض�ضة حمد  امل�ضرتك بني قطر اخلريية 

الطبية لتقدمي اخلدمات العالجية لالجئني 

العمليات  اإجراء  يتم  حيث  ال�ضوريني، 

جهازهم  يتاأثر  الذين  وامل�ضابني  للجرحى 
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العمليات  اأو  الإ�ضابات  ب�ضبب  البويل 

اجلراحية ال�ضابقة.

تركيز على األطفال 
رئي�س  النعيمي  عبداهلل  الدكتور  وقال 

ركزت  لأنها  نوعية  تعد  هذه  باأن  الوفد، 

البولية  امل�ضالك  جراحة  ت�ضخي�س  على 

معاينة  مت  قد  باأنه  مو�ضحا  الأطفال،  لدى 

اإجراء عمليات  املر�ضى ومت  عدد كبري من 

نوعية  باأن  واأ�ضاف  لبع�ضهم،  جراحية 

بني  تتفاوت  تنفيذها  مت  التي  العمليات 

متو�ضطة ومعقدة، موؤكدا باأنه �ضيتم اجراء 

عمليات تكميلية يف الزيارات القادمة.

يف  اأ�ضهمت  قد  اخلريية  قطر  اأن  يذكر 

احلدود  على  الأمل  م�ضت�ضفى  تاأ�ضي�س 

ت�ضغيله  متويل  يف  وت�ضهم  ال�ضورية  الرتكية 

نوعه  من  م�ضت�ضفى  اأول  هو  ويعد  حاليا، 

واملمر�ضني  الأطباء  من  طاقم  ي�ضرّيه 

وقد  متكاملة،  خدمات  ويقدم   ، ال�ضوريني 

فيه  اخلريية  قطر  م�ضاهمة  قيمة  بلغت 

وركزت  قطري،  ريال  ماليني   4 حوايل 

امل�ضت�ضفى  وي�ضم  الطبية،  التجهيزات  على 

و11  مركزة  عناية  غرف  و10  �ضريرا   30

وغرفتني  للعمليات  غرف  و3  معاينة  غرفة 

لإجراء  وخمترب  الإ�ضعاعي  للت�ضوير 

التحاليل الطبية، اإ�ضافة لعدد من العيادات 

الإ�ضعاف وثالجات  ال�ضاملة جلميع وغرف 

ذويهم،  اإىل  ت�ضليمهم  حلني  املوتى  حفظ 

اجلراحية  العمليات  اإجراء  فيه  ويتم 

خالل  من  للم�ضابني  والدقيقة  النوعية 

فريق من الأخ�ضائيني البارزين املتطوعني 

من جميع اأنحاء العامل .
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بن  نا�ضر  بن  حمد  ال�ضيخ  �ضعادة  افتتح 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  جا�ضم 

الإ�ضالمي يف  املركز  مبنى  بقطر اخلريية 

بن  �ضلمان  مركز  ومبنى  بيات�ضنزا  مدينة 

الثقايف يف مدينة �ضارونو  اآل ثاين  جا�ضم 

يو�ضف  ال�ضيد  بح�ضور  وذلك  اإيطاليا،  يف 

التنفيذي  الرئي�س  الكواري  اأحمد  بن 

احلمادي  اأحمد  والدكتور  اخلريية  لقطر 

واأع�ضاء  الإدارات  مديري  من  وجمموعة 

ورجال  اخلريية  قطر  من  املرافق  الوفد 

واإيطالية  اإ�ضالمية  و�ضخ�ضيات  اأعمال 

اأبناء  من  غفري  وجمع  حمليون  وم�ضوؤولون 

اجلالية امل�ضلمة يف اإيطاليا..

حتقيق  اإىل  الرامية  وامل�ضاريع  والربامج 

ال�ضلمي  والتعاي�س  امل�ضتدامة  التنمية 

الفهم  اإبراز  يف  وم�ضاهمة  ال�ضعوب،  بني 

والتعريف  الإ�ضالم  وقيم  ملبادئ  ال�ضحيح 

بح�ضارته.

إضافة نوعية 
اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد  اأكد  جانبه  من 

الكواري الرئي�س التنفيذي اأن قطر اخلريية 

تركز  حكومية  غري  قطرية  كمنظمة 

والثقافية  الب�ضرية  التنمية  ق�ضايا  على 

والجتماعية والبيئية وكذلك على عالقات 

خالل  من  الأخرى  ال�ضعوب  مع  ال�ضداقة 

امل�ضاعدات  وتقدمي  التنموية  امل�ضاريع  دعم 

اآل ثاين خالل  ال�ضيخ حمد بن نا�ضر  واأكد 

ياأتي  املركزين  هذين  افتتاح  اأن  له  كلمة 

دعم  على  املتزايد  الطلب  من  انطالقا 

يف  والتعليمية  الثقافية  واملراكز  املدار�س 

وحر�ضا  عامة،  والعامل  خا�ضة  اأوروبا  دول 

من قطر اخلريية على امل�ضاهمة يف توطيد 

املبادرات  ودعم  الإن�ضانية  الأخوة  عرى 

رئيس مجلس اإلدارة يفتتح 
مراكز إسالمية بإيطاليا

مسؤولون محليون:
 افتتاح المراكز ُيعدُّ من 
وسائل النمو والتفاعل 
اإليجابي في المجتمع 

اإليطالي. 

تقرير
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الإن�ضانية، معربا عن اأمله باأن تكون م�ضاريع 

قطر اخلريية اإ�ضافة نوعية وحمفزا وداعما 

للوئام وال�ضلم الجتماعي يف الدول امل�ضيفة 

ال�ضديقة.

عالقات تعاون
كل  يف  امل�ضلمة  اجلالية  اأبناء  اأقام  وقد 

باإقامة  و�ضارونوا  بيات�ضتزا  مدينتي  من 

الفتتاح،  مبنا�ضبة  كبريين  ا�ضتقبال  حفلي 

الهامة  ال�ضخ�ضيات  من  عدد  ح�ضرهما 

وممثلو  املحليون  وال�ضكان  وال�ضيوف 

هناأ  وقد  اإيطاليا..  يف  امل�ضلمة  اجلالية 

بيات�ضتزا  مدينتي  من  حمليون  م�ضوؤولون 

على  امل�ضلمة  اجلالية  اأبناء  و�ضارونوا 

الثقافيني  املركزين  بافتتاح  الإجناز  هذا 

اإىل  يتطلعون  اإنهم  وقالوا  الكبريين، 

موا�ضلة العمل والتعاون مع اجلالية امل�ضلمة 

اجلالية  ممثلي  هناأوا  كما  امل�ضتقبل..  يف 

على  جالية  اأية  ح�ضول  اإن  وقالوا  امل�ضلمة، 

كما  جًدا،  هاًما  اأمًرا  ُيعُدّ  بها  خا�س  مكان 

ُيعُدّ من و�ضائل النمو والتفاعل الإيجابي يف 

املجتمع الإيطايل..

الجالية المسلمة 
اأبناء  الإ�ضالمي  بيات�ضنزا  مركز  ويخدم 

وتعد  املحلي،  واملجتمع  امل�ضلمة  اجلالية 

املرتبة  يف  بيات�ضنزا  يف  امل�ضلمة  اجلالية 

الثانية من حيث العدد باملدينة؛ حيث يقطن 

األف    28 اأكرث من  بيات�ضنزا و�ضواحيها  يف 

ن�ضمة من امل�ضلمني، ينحدرون من جن�ضيات 

لأن�ضطة  داعما  املركز  و�ضيكون  خمتلفة، 

جزءا  لتكون  لطموحاتها،  وملبيا  اجلالية 

من الن�ضيج الجتماعي للمدينة الأقرب اإىل 

ميالنوا.

حقبة جديدة 
�ضلمان  وفد قطر اخلريية مركز  تفقد  كما 

الثقايف ومرافقه موؤذنا  اآل ثاين  بن جا�ضم 

انطالق  و  املدينة  تاريخ  يف  جديدة  بحقبة 

و  املكان  وجه  �ضيغري  روحي  و  ديني  اإ�ضعاع 

يزينه.

احلمادي،  احمد  ال�ضيخ  ف�ضيلة  قام  وقد 

�ضالة  بخطبة  اخلريية  بقطر  الداعية 

حث  حيث   ، امل�ضلني  واإمامة  اجلمعة 

احل�ضور يف خطبته على التاآخي و الجتهاد 

اكف  ورفع  العدالة  و  احلرية  قيم  ن�ضر  يف 

ال�ضراعة بالدعاء للم�ضاهمني يف اخلري.

لقطة لرئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية عقب افتتاح املركز الإ�ضالمي بربت�ضيا

حمد بن ناصر:
 المراكز اإلسالمية نهدف 
للتعريف بحضارة اإلسالم 

وتشجيع الحوار بين 
الشعوب والحفاظ على 
هوية الجاليات المسلمة.

مرافق المركزين
بيات�ضنزا  يف  الإ�ضالمي  املركز  يتكون  ـ 

كبريا  م�ضجدا  ت�ضم  متقاربة  مباين  من 

وقاعات  م�ضل،    600 من  لأكرث  يت�ضع 

متعددة الأغرا�س، حيث يتم عقد ندوات 

لأبناء  خمتلفة  واأن�ضطة  وحما�ضرات 

اجلالية امل�ضلمة. ويقوم املركز بن�ضاطات 

خمتلفة دعوية وتربوية وتعليمية وثقافية 

وترفيهية وموؤمترات وندوات ومعار�س.  

جا�ضم  بن  �ضلمان  مركز  يتكون  فيما  ـ 

من  �ضارونو  مدينة  يف  الثقايف  ثاين  اآل 

ومركز  نظامية  ومدر�ضة  جامع  م�ضجد 

ومبادئه  بالإ�ضالم  للتعريف  دعوي 

الثقافية  املرافق  من  وجمموعة  وقيمه، 

والرتفيهية  والريا�ضية  والجتماعية 

واملحالت التجارية.



  90 من  اأكرث  ح�ضره  الذي  املوؤمتر  واأعلن 

يزيد  وما  ودولية  اإقليمية  اإن�ضانية  منظمة 

املجالت  يف  ومتخ�ض�ضا  خبريا   150 عن 

من  جمموعة  عن  والإن�ضانية  الإغاثية 

املبادرات تغطي 8 جمالت اإن�ضانية حيوية 

واحلماية  التن�ضيق  �ضملت  اليمن،  يف 

وال�ضحاح  واملياه  والتعليم  وال�ضحة 

غري  واملواد  واملاأوى  والتغذية  والغذاء 

الغذائية و�ضبل العي�س. 

ال�ستجابة  �اآفاق  التحديات  اليمن..  يف  الإن�سانية  »الأزمة  موؤمتر  دعا 

اإن�سانية  13منظمة  مع  بال�سراكة  اخلريية  قطر  نظمته  الذي  الإن�سانية«  

التعا�ن  )منظمة  الإقليمية  احلكومية  املنظمات  لنخراط  �د�لية  اإقليمية 

الإ�سالمي، جامعة الد�ل العربية، د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي( يف اآليات 

غري  املنظمات  م�ساركة  بتعظيم  �طالب  املعلومات،  �تبادل  التن�سيق  �اأطر 

احلكومية يف منطقة اخلليج يف اآلية التن�سيق اخلا�سة باليمن، �تثمني د�ر 

مركز امللك �سلمان لالإغاثة �الأعمال الإن�سانية يف تعزيز هذه امل�ساركة.

حصيلة التبرعات
ر�ضدها  التي  التربعات  جملة  وبلغت 

دولر  مليون  املوؤمتر)223(  يف  امل�ضاركون 

منها 118 مليون من جهات قطرية، اأكربها 

100 مليون دولر من قطر اخلريية، و100 

مليون دولر من الهيئة اخلريية الإ�ضالمية 

من   دولر  ماليني  و10  بالكويت،  العاملية 

الهالل الأحمر القطري، و 5  ماليني دولر 

من �ضلتك، و2 مليون دولر من اأيادي اخلري 

من  دولر  ماليني  و5   »روتا«،  اآ�ضيا  نحو 

.»Human Appeal«
�ضرورة  على  بيانهم  يف  املوؤمترون  وحث 

اليمنية  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون 

املجتمع  منظمات  دور  وتفعيل  املخت�ضة 

اليمن  يف  الأهلية  والإدارات  املحلية  املدين 

ومتكينها من اأجل الإ�ضهام الفعال يف تقدمي 

امل�ضاعدة الإن�ضانية بكفاءة وفعالية، واأكدوا 

اآليات  خمتلف  بني  التكامل  �ضرورة  على 

التن�ضيق املتاحة تر�ضيدا جلهود ال�ضتجابة 

اإطار  حتت  والعمل  اليمن،  يف  الإن�ضانية 

التن�ضيق الدويل جنبا اإىل جنب مع احلكومة 

اليمنية، وتثمني كل الأدوار واملبادرات التي 

ب�ضكل  اإن�ضانية  ا�ضتجابة  حتقيق  يف  ت�ضهم 

اأف�ضل يف اليمن.

الشركاء 
انعقد  املوؤمترالذي  اأعمال  يف  و�ضارك 
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عن األزمة اإلنسانية اليمنية 

مؤتمرات



فرباير  �ضهر  من   24 ـ   22 من   الفرتة  يف 

املا�ضي جمموعة من املنظمات واملوؤ�ض�ضات 

يف  لالإغاثة  العليا  اللجنة  منها  الإن�ضانية 

اليمن، ومنظمة التعاون الإ�ضالمي، وجامعة 

ال�ضوؤون  تن�ضيق  ومكتب  العربية،  الدول 

الإن�ضانية لالأمم املتحدة/ الأوت�ضا، ومركز 

الإن�ضانية  والأعمال  لالإغاثة  �ضلمان  امللك 

لل�ضليب  الدولية  واللجنة  ال�ضعودية،   /

الإن�ضانية  واملدينة  �ضوي�ضرا،  الأحمر/ 

الطبية  والهيئة  الإمارات،  العاملية/ 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  العاملية/ 

العاملية/  الإ�ضالمية  اخلريية  والهيئة 

  IHH الإن�ضانية  الإغاثة  وهيئة  الكويت، 

 START NETWORK و�ضبكة  تركيا، 

للوكالت  الدويل  واملجل�س  بريطانيا،   /

التطوعية  ICVA �ضوي�ضرا.

كبار الشخصيات
كبار  من  جمموعة  املوؤمتر  يف  و�ضارك 

ال�ضيد  �ضعادة  راأ�ضهم:  على  ال�ضخ�ضيات 

عبد الرقيب �ضيف فتح وزير الإدارة املحلية 

ورئي�س اللجنة العليا لالإغاثة يف اجلمهورية 

خليكوف  ر�ضيد  ال�ضيد  و�ضعادة  اليمنية، 

م�ضاعد الأمني العام لالأمم املتحدة ل�ضوؤون 

الدكتور  ومعايل  والأدنى،  الو�ضط  ال�ضرق 

الأمني  مبعوث  املعتوق  معتوق  بن  عبداهلل 

الإن�ضانية،  لل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم  العام 

و�ضعادة ال�ضيخة ح�ضة بنت خليفة اآل ثاين 

مبعوث الأمني العام جلامعة الدول العربية 

لل�ضوؤون الإن�ضانية. 

ورش تقنية 
وخ�ض�س اليومان الأول والثاين من املوؤمتر 

اأوراق  للور�س الفنية والتقنية، حيث قدمت 

�ضلطت  عمل من قبل خرباء ومتخ�ض�ضني 

اليمن،  يف  الإن�ضاين  الو�ضع  على  ال�ضوء 

جوانب  يف  واأولوياتها  الحتياجات  وحتديد 

الغذاء والتعليم وال�ضحة واحلماية واملاأوى 

والإ�ضحاح  واملياه  الغذائية  غري  واملواد 

كما  القت�ضادي،  والتمكني  العي�س  و�ضبل 

خمرجات  لدرا�ضة  جل�ضات  خ�ض�ضت 

ب�ضاأنها،  ال�ضركاء  بني  والتن�ضيق  الور�س 

فيما خ�ض�س اليوم الثالث للحفل الر�ضمي 

واطالق  النتائج  لعر�س  الختتامي 

املبادرات وال�ضراكات والتحالفات والتن�ضيق 

بني الفاعلني امليدانيني، وتبني خارطة عمل 

م�ضرتكة للجهود الإن�ضانية يف اليمن، وتالوة 

البيان اخلتامي للموؤمتر.

دراسة مسحية 
درا�ضة  اأعدت  قد  اخلريية  قطر  وكانت 

لتقييم  القطاعات  متعددة  �ضاملة  م�ضحية 

اليمينة،   الأزمة  عن  الناجمة  الأ�ضرار 

بلغت جملة التبرعات التي 
رصدها المشـــــاركون

 في المؤتمر)223( مليون 
دوالر منها 118 مليون من 

جهات قطرية

أكد البيان الختامي للمؤتمر 
على ضرورة التكامل بين 

مختلف آليات التنسيق المتاحة 
، والعمل تحت إطار التنسيق 

الدولي جنبا إلى جنب مع 
الحكومة اليمنية، وتثمين 

المبادرات التي تسهم في 
تحقيق استجابة إنسانية أفضل 

في اليمن
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كبار ال�ضخ�ضيات يف حفل اختتام املوؤمتر



قالوا عن المؤتمر 
رئي�س  املحلية  الإدارة  وزير  فتح   الرقيب  عبد  ال�سيد  �سعادة  ـ 

اللجنة العليا لالإغاثة اليمني: 

اإغاثية  املوؤمتر يوؤ�ض�س لأول مرة لقاعدة بيانات وا�ضحة وعملية 

يف اليمن، تقوم على اأ�ض�س علمية ميدانية

ـ ر�سيد خليكوف، م�ضاعد الأمني العام لالأمم املتحدة، لل�ضراكة 

الإن�ضانية، يف ال�ضرق الأو�ضط وو�ضط اآ�ضيا: 

نعمل  اأن  وي�ضرنا  املوؤمتر  هذا  تنظيم  على  اخلريية  قطر  ن�ضكر 

امل�ضاعدات  اإي�ضال  اأجل  من  الالزم  الدعم  لها  ونقدم   ، معها 

الإن�ضانية يف اليمن.

ـ الدكتور عبداهلل املعتوق رئي�س الهيئة اخلريية الإ�ضالمية 

العاملية – الكويت- ومبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة لل�ضوؤون 

الإن�ضانية:

وح�ضورها  املتوا�ضل  اجلمعية  ن�ضاط  على  دليل  خري  املوؤمتر 

الإن�ضانية،  اجلهود  تن�ضيق  حول  الن�ضاين  امل�ضهد  يف  الفاعل 

وح�ضد طاقات املجتمع املدين.

ـ امل�ست�سار عبداهلل الر�يلي مدير اإدارة امل�ضاعدات الإن�ضانية يف 

مركز امللك �ضلمان لالإغاثة والأعمال الإن�ضانية 

الأزمة  لتناول  احلجم  بهذا  منا�ضبة  اأول  املوؤمتر  هذا  يعترب 

لتقدمي  املمكنة  ال�ضبل  خمتلف  عن  والبحث  اليمنية  الإن�ضانية 

اخلدمات الإن�ضانية ال�ضرورية للمت�ضررين من الأزمة. 

اليمينة  الكفاءات  من  فريق  مع   بالتعاون 

واأتيحت  علمية،   منهجية  وفق  اخلال�ضة 

باأعمال  امل�ضاركة  للموؤ�ض�ضات  الدرا�ضة 

اأجل  من  الإن�ضانيني  الفاعلني  وكل  املوؤمتر 

معرفة حجم الأ�ضرار والأولويات التي يجب 

الهتمام بها لتلبية الحتياجات للمت�ضررين 

التي  اليمن يف كل قطاع من القطاعات  يف 

�ضيتم مناق�ضتها يف الور�س التقنية. 
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تقرير

  التوصيات 
من اأبرز التو�سيات: 

التكرار  تفادي  اأجل  من  املتاحة  التن�سيق  اآليات  تعزيز  ـ 

فعالية  اأكرث  ا�ستجابة  ل�سمان  امل�سرتك  العمل  �لرت�سيد 

�كفاءة.

العمل  معايري  �مراعاة  الإن�سانية  املبادئ  احرتام  ـ   

»ل  مبداأ  على  �احلر�س  املجالت،  خمتلف  يف  الإن�ساين 

�سرر �ل �سرار«.

ـ العناية بال�سحة الأ�لية، ��سحة الأم �الطفل، �دعم  

لربامج  الأ�لوية  اإعطاء  خالل  من  الوقائية  ال�سحة 

التطعيم.

اإنقاذ  اأجل  من  التعليم  لقطاع  خا�سة  اأ�لوية  اإعطاء   -

الأجيال القادمة يف ظل طول مدى الأزمة.

يف  بفعالية  امل�ساركة  اأجل  من  املحلي  املجتمع  تعبئة  ـ 

النهو�س بقطاع املياه �الإ�سحاح ��سمان ا�ستمراريته.

ـ توفري امل�ساعدات الغذائية مل�ستحقيها خ�سو�سا يف املناطق 

التي ي�سعب الو�سول اإليها.

ـ تعبئة املجتمع املحلي من اأجل امل�ساركة بفعالية يف جهود 

توفري ال�سكن الالئق لالأ�سر املحتاجة.

ـ دعم املنتجني ال�سغار لالإ�سهام يف تعزيز الأمن الغذائي، 

�توفري م�ساريع مدرة للدخل.
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#عطاؤك_حياة
اعتدنا في حياتنا اليومية على أمور أصبحت لدينا من 

الُمسّلمات، كتوفر الماء والطعام، الوظيفة، المسكن 
اآلمن والتعليم الجيد، لكن هذه األساسيات بالنسبة 

لآلخرين أشياء صعبة المنال. يمكنكم اآلن المساعدة في 
تغيير هذا الواقع. 

ساعدونا لنرتِق بحياة المحتاجين في رمضان.

طرق التبرع

المكاتب ونقاط التحصيل44667711 qcharity.org

ر.ق 50
92632

ر.ق 100
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92428

“B4” أرسل SMS للتبرع بـ
(ooredoo/لعمالء: فودافون)

في الصورة
اسرة امام مسجد في قرية جاروت باندونيسيا، 
استفادت من بيوت الفقراء التي تنفذها قطر 

الخيرية.

لقطة جماعية لأبرز امل�ضاركني يف امللتقى
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قطر الخيرية 
تنجـز مسحـا 

ميدانيا ألضرار
األزمة اليمنية 

تقرير

اأجنزت قطر اخلريية مطلع العام اجلاري 

الأ�ضرار  لتقييم  �ضاملة  م�ضحية  درا�ضة 

الناجمة عن الأزمة اليمنية يف القطاعات 

ال�ضرورية  والحتياجات  املختلفة، 

للمت�ضررين يف املحافظات اليمنية، والتي 

اإطار  يف  اخلريية  قطر  اأجنزتها  اأن  �ضبق 

التح�ضريات للموؤمتر. 

اأعلن  التي  امل�ضحية  الدرا�ضة  هذه  وتعّد 

عنها يف موؤمتر »الأزمة الن�ضانية يف اليمن 

الن�ضانية«،  ال�ضتجابة  واآفاق  ..حتديات 

منظمة  و13  اخلريية  قطر  نظمته  الذي 

فرباير  �ضهر  يف  واإقليمية  دولية  و�ضبكة 

ومتثل  جمالها،  يف  نوعية  مبادرة  املا�ضي 

اإ�ضافة للمراجع الأخرى م�ضدرا معلوماتيا 

من  اليمن  يف  الإن�ضانيني  للفاعلني  خ�ضبا 

الأ�ضرار  اأجل م�ضاعدتهم يف معرفة مدى 

من  املختلفة  بالقطاعات  حلقت  التي 

خمتلف  يف  وغريها  وماأوى  وتعليم  �ضحة 

والطالع  بحثها،  مت  التي  املحافظات 

اأهم  ومعرفة  قطاع،  كل  يف  احلاجة  على 

الأولويات التي ينبغي الهتمام بها من اأجل 

تلبية الحتياجات الأ�ضا�ضية للمت�ضررين

أكبر األزمات 
اأكرب  من  واحدة  اليمنية  الأزمة  وتعترب 

لعدد  بالنظر  العامل  يف  الإن�ضانية  الأزمات 

جتاوزت  الذين  الأزمة  من  املت�ضررين 

الذين  اليمن  80% من عدد �ضكان  ن�ضبتهم 

ي�ضل عددهم اإىل حوايل 26 مليون ن�ضمة. 

فاإنه  املتحدة  الأمم  تقديرات  وبح�ضب 

اليمن  يف  احلالية  الإن�ضانية  الأزمة  ب�ضبب 

فقد جتاوزت ن�ضبة من يعي�ضون حتت عتبة 

الفقر 60% اأي بزيادة بلغت 35% مقارنة مبا 

كان عليه الو�ضع قبل الأزمة.

الشقان الكمي والنوعي 
على  الكمي  �ضقها  يف  الدرا�ضة  واعتمدت 

الأدوات  اأف�ضل  يعترب من  ال�ضتبيان، حيث 

الكمية.  البيانات  جمع  يف  امل�ضتخدمة 

احل�ضول  يف  ال�ضخ�ضية  املقابلة  وت�ضاعد 

املبحوث،  من  حقيقية  بيانات  على 

الوثائق  جميع  من  الدرا�ضة  وا�ضتفادت 

هذا  يف  ال�ضابقة  للدرا�ضات  وال�ضتمارات 

املجال. 

اعتمدت  فقد  النوعي،  �ضقها  يف  اأما   

البوؤرية  اجلماعية  املقابالت  اآلية  الدرا�ضة 

البحث  و�ضائل  اإحدى  باعتبارها   )FGD(

الهامة امل�ضتخدمة يف احل�ضول على بيانات 

كيفية. كما مت ا�ضتخدام املالحظة من قبل 

 .)Observation Field( الباحث

فريق العمل
فريق  قبل   من  الدرا�ضة  اأجنزت  وقد 

من  فني  فريق  اإ�ضراف  حتت  ميداين 

من  امليداين  الفريق  ويتكون  الدوحة. 

الباحث الرئي�س و 14 م�ضرفا و133 باحثا، 

و14 اإداريا، لي�ضل العدد الإجمايل للفريق 

امليداين اإىل 162ع�ضوا. اإ�ضافة اأما الفريق 

الفني يف الدوحة فيتكون من اأربعة اأع�ضاء 

الدولية  للتنمية  التنفيذي  املدير  برئا�ضة 

حممد بن علي الغامدي. 
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المسح مبادرة نوعية 
في مجالها، تمثل مصدرا 
معلوماتيا خصبا للفاعلين 

اإلنسانيين في اليمن 
من أجل مساعدتهم في 
معرفة حجم األضرار التي 

لحقت بالقطاعات المختلفة 
من صحة وتعليم ومأوى 

ومياه وغيرها. 

بسبب األزمة اإلنسانية 
الحالية في اليمن 
تجاوزت نسبة من 

يعيشون تحت عتبة 
الفقر ٦٠% أي بزيادة 
بلغت ٣5% مقارنة بما 
كان عليه الوضع قبل 

األزمة.
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الأطفال اأكرث املت�ضررين من الأزمات واحلروب

  أبرز نتائج الدراسة  المسحية

ـ عدد امل�ضاريع التي ت�ضررت يف جمال املياه وال�ضرف ال�ضحي 

)735 م�ضدرا( اأي ما ن�ضبته حوايل )17%( من اإجمايل عدد 

امل�ضاريع يف املناطق امل�ضتهدفة.

املياه  الأحداث يف قطاع  ب�ضبب  ت�ضررت  التي  الأ�ضر  بلغ عدد  ـ 

وال�ضرف ال�ضحي 656،747 اأ�ضرة .

املناطق  من   %78 اأن حوايل  امليدانية  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  ـ 

املت�ضررة قد تاأثر فيها قطاع التعليم.

 2،987( حوايل  الدرا�ضة  مناطق  يف  املدار�س  عدد  اإجمايل  ـ 

ن�ضبته  ما  اأي  مدر�ضة(،   949( حوايل  منها  ت�ضررت  مدر�ضة( 

)32%( من اإجمايل املدار�س يف املنطقة.

ـ عدد الطالب الذين حرموا من التعليم بلغ )488،638 طالبا/

طالبة(.

ـ عدد املرافق ال�ضحية التي ت�ضررت �ضواء كانت من حيث تلف 

/ فقدان اأثاث وم�ضتلزمات )227 مرفقا �ضحيا(. 

ـ حوايل ثلثي املجتمعات التي مت بحثها قد اأكدت اأنها تعر�ضت 

اإىل �ضرر يف القطاع ال�ضحي.

ـ بلغ عدد الأ�ضر املت�ضررة يف القطاع ال�ضحي حوايل )631،421 

اأ�ضرة(.

ـ تاأثرت جميع اأنحاء اجلمهورية اليمنية ب�ضبب الأحداث الأخرية 

امل�ضح  نتائج  اأكدته  ما  وهذا  غذائها،  حيث  من  اجلمهورية  يف 

وهي اأن حوايل 99% من املناطق املت�ضررة.

على  ت�ضتطيع احل�ضول  ل  والتي  املت�ضررة  الأ�ضر  اإجمايل  بلغ  ـ 

غذاء كايف ب�ضكل كايف حوايل )861،458 اأ�ضرة(.

ـ بلغ عدد امل�ضردين 2.500.000 م�ضرد، بزيادة تقدر بثماين 

مرات عما �ضجل يف بداية الأزمة 

ـ تعز وعمران وحجة و�ضنعاء واأبني من اأكرث املحافظات اليمنية 

اأكرث من 1،5  اإذ تبلغ ح�ضة هذه املحافظات جمتمعة  ت�ضررا، 

مليون نازح. 



ا�ضتفاد )4،182،293( �ضخ�ضا من م�ضاريع 

الكلفة  بلغت  بينما  باليمن،  اخلريية  قطر 

باليمن  اخلــرييــة  قطر  مل�ضاريع  الإجمالية 

خالل  قــطــري  ريـــال  مليون   )180( حـــوايل 

ال�ضنوات الثالث املا�ضية.  

يف  اخلريية  قطر  مكتب  افتتاح  مت  قد  وكــان 

اإطــارا  املكتب  لي�ضبح     2012 عــام  اليمن 

جزءا  تلبي  كبرية  وتنموية  خدمية  مل�ضاريع 

مهما من احتياجات املواطن اليمني.

التعليم والصحة 
6 مــدار�ــس  ــتــاح  افــت الــتــعــلــيــم مت  ــال  يف جمـ

الــقــراآن  لتعليم  مــدار�ــس  وخم�س  ابتدائية، 

الطلبة،  من   10405 منها  ا�ضتفاد  الكرمي 

ــاء 5  ــن ــا يف املــجــال الــ�ــضــحــي فــقــد مت ب ــ اأم

اإ�ضافة  �ضحية  وم�ضتو�ضفات  م�ضت�ضفيات 

3 خميمات �ضحية يف كل من �ضنعاء  لعمل  

وعــدن،  ومـــاأرب  و�ضقطرى  واحلــديــدة  وتعز 

ا�ضتفاد منها  35619  �ضخ�ضا، اأما يف جمال 

مع  املياه  15 من خزانات  بناء  املياه فقد مت 

وتعز  �ضنعاء  يف  لها  الــالزمــة  الــتــمــديــدات 

  5120 منها  ا�ضتفاد  و�ضقطرى،  وحجة  واإب 

يف  ارتــوازيــا  بئرا   20 حفر  مت  كما  �ضخ�ضا، 

منها  ا�ضتفاد  و�ضنعاء  وال�ضالع  �ضبوة  مناطق 

3220 �ضخ�ضا.

سوء التغذية
باليمن  التغذية  �ضوء  مكافحة  م�ضروع  يهدف 

بني  ــعــجــز   وال ــوفــيــات  ال مــعــدل  خف�س  اإىل 

عن  والــنــاجــم  اخلام�ضة  �ضن  دون  الأطــفــال 

الو�ضع  وحت�ضني  واملزمن  احلاد  التغذية  �ضوء 

ــالأمــهــات احلــوامــل  ــذوي ل ــغ ــت الــ�ــضــحــي و ال

واملر�ضعات خالل العام 2014 -2015م، وقد 

احلاد  التغذية  �ضوء  لعالج  تقدمي اخلدمة  مت 

لـ 2496 طفل وطفلة، و�ضوء التغذية املتو�ضط 

لـ 7000 طفل وطفلة، وقدتة اخلدمة لـ 5000 

الوقائية،  التغذية  �ضوء  لعالج  وطفلة  طفل 

العالجية  التغذية  خدمات  تقدمي  مت  بينما 

احلوامل  الأمهات  ل�ضحة  املح�ضنة  والوقائية 

متو�ضط    التغذية  ب�ضوء  امل�ضابات  واملر�ضعات 

يف املناطق والتجمعات امل�ضتهدفة لـ 11800 اأم 

حامل اأو مر�ضع كحد اأدنى.

الكفاالت
10928 يتيما يف خمتلف  تكفل قطر اخلريية 

وقامت  اأ�ــضــرةـ   636 وتكفل  اليمن،   مناطق 

الحــتــيــاجــات  ذوي  ــر  ــض لأ� بيتا   458 بــبــنــاء 

و�ضنعاء،  ــار  وذمــ اإب  مــنــاطــق  يف  اخلــا�ــضــة 

ونــفــذت  ا�ــضــخــا�ــس،   3206 مــنــهــا  ا�ــضــتــفــاد 

ا�ضتفاد منها  املو�ضمية  امل�ضاريع  جمموعة من 

15 1315 �ضخ�ضا.

مشاريع المدرة للدخل
للدخل  املــدرة  بامل�ضاريع  اخلريية  قطر  تهتم 

ــر  ــض الأ� ــاع  ــضـ اأو�ـ لتح�ضني  فــر�ــضــة  وتــعــدهــا 

حياة  لهم  توفر  دائمة  مب�ضادر  واملحتاجني 

كرمية؛ وقد متكنت قطر اخلريية من تقدمي 

للدخل   مدرا  م�ضروعا   363 لإن�ضاء  م�ضاعدة 

ا�ضتفاد منها 3886 �ضخ�ضا يف كل من �ضنعاء 

واإب  و�ضقطرى  وح�ضرموت  واحلديدة  وعدن 

وذمار و�ضبوة.

وا�ضتملت امل�ضاريع على توزيع ماكينات خياطة 

ودراجــات  �ضيد  وقـــوارب  للحبوب  وطــواحــني 

وعربات  ما�ضية  وتربية  ع�ضل  ومناحل  نارية 

نقل وغريها. 

منذ ٢٠١٢ وحتى نهاية ٢٠١5 

مكتب اليمن . .
 إنجازات كبيرة في ظروف صعبة
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القلب المفتوح
ميثل برنامج القلب املفتوح ق�ضة جناح فاقت 

التي  ال�ضعبة  الظروف  برغم  التوقعات  كل 

من  الأول  هــو  العمل  ويــعــد  اليمن،  بها  متــر 

حيث  من  الإقليم  يف  اخلريي  العمل  يف  نوعه 

ريال  مليون   12 من  اأكــرث  بلغ  الــذي  التمويل 

قطري وتنفيذ 1376 عملية جراحة قلب فاقت 

من  2014م  العام  يف   %138 بن�ضبة  الهدف 

حيث الكم و 97 % من حيث جناح العمليات.

قلب  عملية   3000 اإجراء  امل�ضروع  وا�ضتهدف 

وذلك  امل�ضروع،  هذا  من  الثانية  الن�ضخة  يف 

الفقراء  وخا�ضة  املر�ضى  حياة  اإنقاذ  بهدف 

العمليات  تكاليف  حتمل  ي�ضتطيعون  ل  الذين 

باخلارج،  للعالج  ال�ضفر  تكاليف  اأو  الباهظة 

الكادر  بناء قدرات  اإىل  الربنامج  يهدف  كما 

حول  بــيــانــات  قــاعــدة  وبــنــاء  اليمني  الطبي 

اأمرا�س القلب يف اليمن ،ويركز الربنامج على 

الت�ضوهات  ذوي  الأطفال  فئات  من  املعوزين 

اأمرا�س  يعانون من  الذين  والأطفال  اخللقية 

بحاجة  هم  الذين  والكبار  املكت�ضبة،  القلب 

واملحتاجني  ال�ضمامات  وتغيري  اإ�ضالح  اإىل 

لزراعة �ضرايني القلب.

استفادوا  شخصا   ٣,٠٤٧,٣٠٣
من اإلغاثة العاجلة خالل عامي 

  ٢٠١5/٢٠١٤
من  استفادوا  شخصا   ٣5٦١9

المشاريع الصحية.
١٠٤٠5شــخــصــا اســتــفــادوا من 

المشاريع التعليمية.
من  اســتــفــادوا  شخصا    ٧٣٤٠

مشاريع المياه.
إنجازات أخرى منذ التسعينات 

الخيرية في  يعود تواجد قطر 
التسعينيات  بداية  إلى  اليمن 
ــمــاضــي، فمنذ  ال الــقــرن  مــن 
قــطــر  بـــــــدأت   ١99٢ الــــعــــام 
جمعيات  مع  بالتعاون  الخيرية 
يمنية  ــة  ــري ــي خ ومـــؤســـســـات 
بتنفيذ مشاريع خيرية إنسانية 
مجاالت  في  وذلــك  وتنموية، 
ــاه  ــمــي ــتــعــلــيــم وال ــصــحــة وال ال
للدخل،  الـــمـــدرة  والــمــشــاريــع 
وقد نفذت قطر الخيرية حتى 
منتصف عام ٢٠١٢    أكثر من 
وصلت  بقيمة  مشروعا   ٣٢٤
ريال قطري،  إلى ١٢٤ مليون 
وكانت تكفل أكثر 8 آالف حالة 
ــتــام  ــر فــقــيــرة واي مـــا بــيــن أسـ
وطلبة  خاصة  احتياجات  وذوي 
علم بتكلفة تقدر بـ ١٦ مليون 

ريال قطري شهريا. 

اإلغاثة العاجلة
التي  الصعبة  الظروف  وبسبب 
فقد  اليمني  الشعب  يعيشها 
كبير  دور  العاجلة  لــإلغــاثــات  كــان 
اليمنيين،  مــعــانــاة  تخفيف  فــي 
وقـــد تــم تــقــديــم إغـــاثـــات عاجلة 
بــتــكــلــفــة  ٢٠١٤م  ــام  ــعــ ــ ال ــي  فــ
قطري،  ريال   )٣.٢٧٢.١5٧( بلغت 
شخصا،   9١٤١9١ منها  واستفاد 
كبير  بشكل  الــعــدد  ازداد  بينما 
خالل العام ٢٠١5 بسبب ظروف 
الحرب حيث بلغت كلفة اإلغاثات 
ــال  ريـ  )٣٤.8٣8.٦٣١( ــعــاجــلــة  ال
قطري، استفاد منها ٢.١٣٣.١١٢ 

شخصا. 
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مبررات المشروع

تأمين مياه الشرب ألبناء المناطق المتضررة بسبب الحرب من خالل توريد وتركيب ١٠ مضخات  وصف المشروع
مياه غاطسة )غطاس + ومواسير +وكيبل + وكل المتعلقات بالمضخة (قادرة على رفع المياه 

بارتفاع كلي  ال يزيد عن ٣٠٠ متر 

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

تكلفة الوحدة

التكلفة الكلية

عشرة آبار متوقفة عن العمل بسبب المضخات. 

- تشغيل  اآلبار المتوقفة عن العمل بسبب تعطل المضخات. 
- المساهمة في تزويد سكان المناطق المستفيدة من المشروع  بالماء كونه المصدر األهم   

   ألبناء المنطقة. 
- توفير الجهد الذي يبذله األطفال والنساء  بالمنطقة بالمشي مسافات كبيرة للتزود بالماء .

 200,000  نسمة

قطر الخيرية

٦ أشهر

 91,250  ريااًل قطري

 912,500  ريال قطري

توفير 10 مضخات مياه باليمن

مشاريع 
تنتظر 

التمويل
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تأمين الخدمات العالجية والوقائية لخمسين ألف مستفيد من خالل تأثيث وتجهيز١٠ وحدات وصف المشروع
صحية وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بغرض تقديم الخدمة العالجية وتوفير 
الدعم الدوائي للمرضى  بمختلف أنواعهم وفئاتهم العمرية ويشتمل التجهيز على اآلتي: 

• األدوية األساسية والمستلزمات الطبية  حسب المعتمد للوحدات الصحة من وزارة الصحة.
• توفير األجهزة الطبية األساسية حسب قوائم التجهيز للوحدات الصحية المعتمد من وزارة الصحة. 

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

تكلفة الوحدة

التكلفة الكلية

• المساهمة في تحسين الوضع الصحي للمناطق المتضررة في اليمن. 
• توفير األدوية والمستلزمات الطبية  لـ ١٠ وحدات صحية بالمحافظات المستهدفة .

• تقديم الخدمات الطبية العالجية والوقائية لخمسين ألف مستفيد. 

500,000 من أبناء المناطق النائية والمتضررة

قطر الخيرية

سنة

 45,750    ريااًل قطري

 45,7500  ريال قطري

تجهيز 10 وحدات طبية باليمن

مشاريع 
تنتظر 

التمويل



• يعمل المشروع على  تأمين التحاق 10000طالب وطالبة في المدارس من خالل بناء وصف المشروع
200فصل دراسي في المدارس التي تعرضت للتدمير في خمس محافظات وهي تعز ولحج 

ومأرب والبيضاء والحديدة.
• مساحة الفصل هي 4*5  أمتار 

• البناء  وفق المواصفات الحديثة المعتمدة من وزارة الرتيبة والتعليم  في اليمن

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

التكلفة

• رفع معدل االلتحاق بالتعليم 
• تقليل معدل التسرب 

• تقليل نسبة األمية في المناطق المختارة للمشروع  

10000 طالب وطالبة من المنقطعين عن التعليم

قطر الخيرية

سنة

 35,040    ريااًل قطري

بناء فصول دراسية باليمن

مشاريع 
تنتظر 

التمويل
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زار وفد من قطر اخلريية قرية دوحة اخلري 

املا�ضي،  يناير  نهاية  بجيبوتي  النموذجية 

الأ�ضر  ل�ضالح  بالقرية  العمل  يتوا�ضل  حيث 

قيمتها  اإجمالية  وبتكلفة  لها،  مــاأوى  ل  التي 

4.626.000 ريال.

وقد تكون الوفد من: ال�ضيد يو�ضف بن اأحمد 

اخلريية،  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  الكواري 

را�ــضــد  في�ضل  ال�ضيد  ع�ضويته  يف  و�ــضــم 

العمليات  لإدارة  التنفيذي  املدير  الفهيدة 

بقطر اخلريية.

اخلريية  قطر  تنفذه  الذي  امل�ضروع  ويهدف 

الكويتية  العاملية  الرحمة  موؤ�ض�ضة  بالتعاون 

 100 ـــ  لـ ــرمي  ــ ك و  ــن  ــ اآمـ �ــضــكــن  تـــوفـــري  اإىل 

و  ا،  �ضخ�ضً  1200 مــن  اأكـــرث  ت�ضم  ــرة  ــض اأ�

امل�ضاهمة يف تخفيف املعاناة عنهم، و توفري 

ـ توفر القرية السكن لـ ١٠٠ أسرة ومدرسة تستوعب٣٦٠ 
الخياطة  على  الطالبات  لتدريب  وطالبة ومشغال  طالبا 

ومستوصفا ومسجدا وشبكة مياه. 

خالل  من  لهم  الأ�ضا�ضية  ال�ضحية  الرعاية 

 360 من  لأكرث  التعليم  خدمة  و  امل�ضتو�ضف، 

طالًبا وطالبة حيث ل توجد مدار�س، وتاأهيل 

وتدريب الطالبات يف م�ضغل اخلياطة، و توفري 

والتخفيف  حولها،  وما  للقرية  ال�ضرب  مياه 

من اأزمة الو�ضول للمياه، وامل�ضاهمة يف توفري 

فر�س عمل من خالل تعليم اخلياطة.

وتعد »قرية دوحة اخلري« بيئة تنموية متكاملة، 

نظرا ملا توّفره من خالل مرافقها املتعددة من 

عبارة عن  امل�ضروع  اأن  رئي�ضة، حيث  خدمات 

وم�ضتو�ضف  للفقراء  �ضكنية  وحدة  مائة  بناء 

وم�ضغل خياطة ومدر�ضة وم�ضجد و�ضبكة مياه 

ملحافظة  التابعة  دمــريوجــوك  قرية  يف  ويقع 

عرتا. 

وفد يتفّقد قرية دوحة الخير 
النموذجية بجيبوتي

مكتب جيبوتي 

يشار إلى أنه و في إطار سياسة 
قطر الخيرية الرامية الى االشراف 
مشاريعها  متابعة  على  مباشرة 
واالغــاثــيــة  والتنموية  اإلنشائية 
في الدول التي تتدخل بها، فقد 
لها  مكتبا  الخيرية  قطر  افتتحت 

في جمهورية جيبوتي مؤخرا. 
وقد بلغ حجم المشاريع المنفذة 
الفترة  تلك  خــالل  جيبوتي  فــي 
حــوالــي 8 مــلــيــون ريـــال قــطــري، 
الخيرية  قطر  مكتب  وضــع  وقــد 
ــة لــتــنــفــيــذ  فــــي جـــيـــبـــوتـــي خـــطـ
مشاريع خالل العام الحالي ٢٠١٦ 
 ٢٠ حــوالــي  تبلغ  مبدئية  بقيمة 
مجاالت  في  قطري  ريال  مليون 

التنمية واإلغاثة.



على  »غرا�س«  مع  خا�س  حوار  يف  وقال 

اليمن  يف  اليمنية  الأزمة  موؤمتر   « هام�س 

مع  بالتعاون  اخلريية  قطر  نظمته  الذي 

نهاية  ودولية  اإقليمية  اإن�ضانية  منظمة   13

اأي�ضًا  اخلطة  اأن  املا�ضي   فرباير  �ضهر 

الدرا�ضية  الف�ضول  اأن ت�ضمل مو�ضوع  لبد 

والكتاب املدر�ضي و اجلانب الأمني حلركة 

الطفل  �ضحة  ذلك  يف  ويراعى  الأطفال، 

واأ�ضرته.. وفيما يلي تفا�ضيل احلوار : 

المعالجة النفسية
مبادرات  واأجناح  تنفيذ  اآلية  ترى  كيف 

موؤمتر الأزمة الإن�ضانية باليمن ؟

هذا  ملخرجات  احلقيقي  **النجاح 

يف  الإداري  اجلانب  قدرة  هو  املوؤمتر 

واملن�ضقني  املمولني  بني  التن�ضيق  اإجادة 

رقابة  هناك  وتكون  واملنفذين  الداخل  يف 

تليها  التي  والنقطة  لالأثر،  وتقييم  عليهم 

املنظمات  باختيار  العناية  وجوب  هو 

تتوفر  مل  اإذا  اأو  العملية  تنفذ  �ضوف  التي 

ت�ضكيل  ميكن  واأمينة،  حمرتفة  منظمات 

بالنزاهة  لهم  امل�ضهود  واختيار  عمل  فرق 

امل�ضتهدفة  املناطق  �ضكان  من  والكفاءة 

ل�ضمان تنفيذ اأمثل للمهمات.

الأكرث  احلقيقية  الحتياجات  ماهي 

اإحلاحًا يف التنفيذ يف جمال التعليم؟  

**لبد من توفري اأماكن �ضاحله لت�ضتوعب 

املناهج  الدرا�ضية، وكذلك طباعة  العملية 

دعا الدكتور دا��د عبدامللك يحي احلدابي اخلبري يف جمال التعليم �نائب 

خطة  هناك  تكون  اأن  �التكنولوجيا،  العلوم  جامعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

�ا�سحة مل�ساريع اإعمار اليمن �اأن توزع بطريقة عادلة على حمافظات الد�لة 

املت�سررة، �اأن تغطي هذه امل�ساريع كل اجلوانب املتعلقة بالعملية التعليمية.

الزي  توفري  واأي�ضا  للطبع،  جاهزة  وهي 

واملعاجلة  ال�ضحة  توفري  كذلك  املدر�ضي، 

الذي  الدمار  اآثار  من  لالأطفال  النف�ضية 

حلق بهم وبذويهم .

يقل  ل  اأمر  املدر�ضي  املعلم  توفري  اأن  كما 

ال�ضكان  اأغلب  اأن  وقال  ذلك،  عن  اأهمية 

فاأ�ضبح  الدائرة  احلرب  بفعل  نزحوا  قد 

هناك ندرة يف عن�ضر املعلم، وميكن التغلب 

املتعلمني  بع�س  بتهيئة  الإ�ضكالية  هذه  على 

من  موؤقتا  ولو  معلمني  لي�ضبحوا  وتدريبهم 

خالل عمل دورات تدريبية.

فصول مجّمعة 
هل لديكم خطة للتعامل مع �ضعوبة الظرف 

الراهن جغرافيا وان�ضانيًا وتكد�س الالجئني 

بالقرى واجلبال؟

املناطق  يقطنون  اليمن  يف  ال�ضكان  اأغلب   

األف   134 على  ال�ضكان  ويتوزع  املرتفعة، 

جتمع �ضكاين على عك�س الكثري من البلدان، 

جمموعة  يف  ي�ضكنون  اأنهم  يعني  وهذا 

اجلغرايف  واملناخ  وم�ضتتة  �ضغرية  منازل 

ي�ضعب من القدرة على تو�ضيل امل�ضاعدات 

ت�ضكيل  لكن ميكن  املناطق،  لهذه  التعليمية 

ف�ضول جمّمعة.

4 م�ضتويات لأن  به  الواحد  الف�ضل  اأن  اأي   

املعلمني  تعليم  وميكن  قليل،  الطالب  عدد 

كيفية التعامل مع هذا الت�ضكيل ال�ضتثنائي، 

اأو  خيمة  لبناء  اإمكانات  تتوفر  اأن  اإىل 

غرفة  اأو  امل�ضاجد  باأحد  مكان  ا�ضتخدام 

اأن تتوفر الإرادة  ، لكن املهم  البيوت  باأحد 

لتنفيذ هذا امل�ضروع، وتتمثل يف رغبة املعلم 

يكمل  اأن  يف  الطالب  ورغبة   ، يعلم  اأن  يف 

تعليمه.

اإلحتياجات اإلغاثية
ما دور خرباء التعليم واملخت�ضني واملعنيني 

يف اإطار العالج  ؟

الدرا�ضات  تعد  �ضنوات  خم�س  كل  يف 

الأ�ضا�ضي  للتعليم  ال�ضرتاتيجيات  وتكتب 

وتعليم  واجلامعي  والثانوي  والإعدادي 

تنفذ  ومل   ، املراأة  ومنها  املتاأخرين،  الكبار 

ومل ينتظر فيها اأحد، لأّن امل�ضكلة لي�ضت يف 

التخطيط ولكن يف التنفيذ.

لدينا 3 ماليني طفل خارج العملية التعليمية 

، ب�ضبب كل الأو�ضاع التي تعي�ضها اليمن الآن 

ووعي  وم�ضرتك  قوي  قرار  من  لبد  لذا   ،

وعمليًا  �ضيء،  اأي  من  اأكرث  بالأمر  حكومي 

جميعهم مطحون يف توفري ملجاأ اآمن لنف�ضه 

وك�ضرة خبز ي�ضد بها رمقه.

العاجلة  الإغاثية  الحتياجات  عن  ماذا 

تدخل؟  وكيف   .. اليمن  اأنتدخل  لبد  التي 

الناحية  من  وبخا�ضة  كبرية،  التحديات 

الأمنية، لأن بع�س امل�ضاعدات يتم الإ�ضتيالء 

لذا   ، واملرتزقة  الطرق  قطاع  عرب  عليها 

واخلارج  الداخل  بني  تن�ضيق جيد  لبد من 

لإدخال امل�ضاعدات يف اأمان.

 ينبغي استخدام الخيم 
والمساجد لتعويض 
المدارس المدمرة  
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حوار

3 ماليين طفل 
تركوا التعليم 

بسبب ظـروف 
في اليمن

الخبير في مجال التعليم 
د.عبدالملك الحدابي:
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كانت الكوارث وما تزال عامال من عوامل القلق والإرباك اللذين 

ت�ضاب بهما الأمم على مّر الع�ضور،  وقد كرثت الكوارث الطبيعية 

وال�ضواعق  وال�ضيول  كالثلوج   : الأول  اململوكي  الع�ضر  يف  وتنوعت 

والزلزل والرباكني والطواعني، وكان لها اآثار متنوعة على نواحي  

احلياة املختلفة: الجتماعية والقت�ضادية والثقافية والأدبية.

وقد كان لكرثة الكوارث الطبيعية التي ع�ضفت بالدولة اململوكية يف 

عهدها الأول، وتنوع الفنون الأدبية التي عربت عنها، وعدم وجود 

درا�ضة �ضاملة م�ضتقلة، هو من الأ�ضباب التي حفزت الباحثة اإ�ضراء 

يف  املاج�ضتري  لدرجة  املكمل  لبحثتها  املو�ضوع  هذا  لختيار  ذياب 

جامعة  يف  العليا  الدرا�ضات  بكلية  واآدابها  العربية  اللغة  برنامج 

»اأدب  بعنوان   ، م   2013 للعام  فل�ضطني  ـ  بنابل�س  الوطنية  النجاح 

هـ(..  784 ـ   648( الأول  اململوكي  الع�ضر  يف  الطبيعية  الكوارث 

دار�ضة مو�ضوعية وفنية« 

التحليلي  الو�ضفي  ال�ضتقرائي  املنهج  على  الدرا�ضة  اعتمدت  وقد 

وربطه  ال�ضعر  حتليل  يف  واأحداثه  بالتاريخ  وا�ضتعانت  واجلمايل، 

بوقائع الكارثة ونتائجها، واأعانت على فهم الن�ضو�س الأدبية.

وا�ضتملت الدرا�ضة على الآتي: 

- الف�سل الأ�ل: تناول الآثار الجتماعية والقت�ضادية والثقافية 

للكوارث الطبيعية من الناحيتني ال�ضلبية والإيجابية.

- الف�سل الثاين: وقوف على الدرا�ضة املو�ضوعية لأدب الكوارث   

 الطبيعية.  

الكوارث  لأدب  الفنية  اخل�ضائ�س  درا�ــضــة   : الــثــالــث  الف�سل   -

والبديع  والأ�ضاليب  واللغة  الأدبي  الن�س  بنية  حيث  من  الطبيعية 

وال�ضورة الفنية.

ـ اخلامتة : وفيها اإجمال لأهم نتائج الدرا�ضة. 

ـ ومن الأمثلة ال�ضعرية لهذا الأدب نختار ثالثة مناذج مع منا�ضباتها، 

تاأثري الكوارث الطبيعية على الزراعة، قال �ضاعر عن كارثة  ففي 

اجلراد الذي غزا حم�ضول القمح عام 701 هـ باأ�ضلوب �ضاخر: 

مرَّ اجلراُد على زرعي فقلُت له   مدَّ اجلناَح ول جتنح لإف�ضاِد

فقام منهم خطيب فوق �ضنبلة       اأنا على �ضــفٍر لبــدَّ من زاِد 

الع�ضر  ــاء  اأدب �ضّوره  ما  اأكــرث  الطاعون  مر�س  اأعــرا�ــس  وكانت  ـ 

التي يظهر فيها املر�س، وكان  اململوكي فاأكرثوا من ذكر املوا�ضع 

قال  وقد   ، املري�س  ج�ضد  على  حبوب  اأو  بثور  ظهور  اأعرا�ضه  من 

جمال الدين ابن نباته م�ضورا ذلك: 

 للمرِء رغبه
ِ
�ضْر ِبنا عن دم�ضَق يا طالَب العي�س   فما يف املقام

َرُخ�ضْت اأنُف�ُس اخلالئِق بالطا        عوِن فيها فكلُّ نفـ�ٍس ِبَحَبه 

الكوارث  لهذه  اإيجابية  نتائج  ر�ضدوا  وال�ضعراء  الأدبــاء  اأن  على  ـ 

الذي  املــوت  من  اخلــوف  وعــدم   ، للكارثة  الت�ضدي  �ضجاعة  منها 

يعرتي النا�س يف مثل هذه الأوقات ويدعون لالإميان باملوت باعتباره 

اأمرا حمتوما على اخللق، ونهاية كل حي، وقد قيل يف ذلك: 

نحن بنو املوِت فما باُلنا   نخاُف مال بدَّ ِمن �ضربِه 

تبخل اأيـــدينا باأرواحنـا   على زمان هَي ِمن َك�ضِبِه

بكرثة  البديعية  ال�ضنعة  توظيف  يلحظ  الفني  اجلانب  يف  واأخريا 

كال�ضجع واجلنا�س، وهو ما يعك�س اهتمام الأدباء بالتنميق اللغوي ، 

كما اأنه يف نف�س الوقت ل يتناغم مع اإح�ضا�ضهم بالكارثة . 

من األدب 
اإلنساني

اإعداد: اإ�ضراء عبد اجلبار ذياب

أدب الكوارث الطبيعية في 
العصر المملوكي األول 

) 648 ـ 784 هـ ( 



تقرير

يف  موؤثرة  �ضخ�ضية   40 من  اأكرث  بح�ضور 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي انعقد يف �ضهر 

�ضبكة  لأع�ضاء  الأول  امللتقى  املا�ضي  مايو 

قطر اخلريية للتوا�ضل الجتماعي

التي  للمبادرة  امتدادا  امللتقى  هذا  ياأتي 

اأطلقتها اجلمعية يف فرباير املا�ضي با�ضم 

للتوا�ضل الجتماعي،  �ضبكة قطر اخلريية 

متكاملة  اإعالمية  منظومة  تعد  والتي 

الإعالميني  من  عدد  اأكرب  ح�ضد  ت�ضمن 

املجتمع  لتعريف  التوا�ضل،  �ضبكات  ورواد 

الإن�ضاين،  العمل  يف  املتعددة  باملجالت 

الق�ضايا من خالل  لبع�س  واإيجاد احللول 

اجلمعية،  تتبناها  برامج  اأو  مبادرات 

لدعم  املجتمع  فئات  بالإ�ضافة ل�ضتقطاب 

ال�ضخ�ضيات  طريق  عن  اخلريية  امل�ضاريع 

مع  املبا�ضرة  بال�ضراكة  تهتم  الفكرة  كون 

الذين  التوا�ضل  و�ضائل  على  املوؤثرين  اأبرز 

وم�ضداقيتهم  ملهنتيهم  وفقا  اختيارهم  مت 

ويتبنى  الآخرين،  على  وتاأثريهم  العالية، 

الدعم  على  املجتمع  حث  ال�ضبكة  اأع�ضاء 

والتعريف بق�ض�س النجاح التي لها تبنتها 

قطر اخلريية. الأكرث تفاعال

الرئي�س  الكواري  يو�ضف  ال�ضيد  وقام 

بتكرمي  اخلريية،  قطر  جلمعية  التنفيذي 

اأع�ضاء �ضبكة التوا�ضل الجتماعي الأن�ضط 

وهم  الأوىل،  املرحلة  يف  تفاعال  والأكرث 

ال�ضيخ علي بن را�ضد املهندي، ال�ضيخ �ضقر 

العنزي)عن  عبداهلل  ال�ضيد  ال�ضهواين، 

ح�ضابه اخلا�س وعن ح�ضاب كعبة امل�ضيوم 

اأحمد  ال�ضيد  قطر(،  وليف  ح�ضاب  وعن 
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العامة.

منصات إعالمية 
اأحمد   بن  يو�ضف  ال�ضيد  عرّب  امللتقى  يف 

قطر  جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  الكواري 

ال�ضراكة  اأهمية  عن  كلمته  يف  اخلريية 

الإبداعي  التفكري  حتفز  التي  املجتمعية 

وت�ضاهم يف زيادة الوعي بالق�ضايا الإن�ضانية 

عن طريق من�ضات اإعالمية موؤثرة وفعالة.

طرق حديثة للخير
املدير  اهلل  العبد  عتيق  علي  ال�ضيد  وقّدم 

التنفيذي للتنمية املحلية عر�س تعريفي عن 

اأن مبادرة  فيها  ح  و�ضّ �ضبكة قطر اخلريية 

فل�ضفة  بتج�ضيد  ُتعنى  الجتماعي  التوا�ضل 

قطر اخلريية يف الإجناز املواكب لالأحداث، 

ضمن مبادرة تحشد أكثر من ٤٠ شخصية مؤثرة 

شبكة قطر الخيرية تنظم أول
ملتقى للتواصل االجتماعي



ال�ضيد  الهيدو�س،  في�ضل  ال�ضيد  عبداهلل، 

عبداهلل،  عادل  ال�ضيد  بوزوير،  فهد 

الإعالمية  و  احلمادي،  اأ�ضماء  الإعالمية 

اإميان الكعبي.

جمموعة  على  الأع�ضاء  توزيع  ذلك   تال 

م�ضاريع هي اأغث، ا�ضق، اكفل، عّمر، عّلم، 

عليها  بالإ�ضراف  �ضيقوم  والتي  �ضاعد، 

على  ن�ضاطا  ال�ضبكة  اأع�ضاء  اأكرث  اأحد 

تتبناها  بحيث  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

ون�ضر  عنها  بالإعالن  وتقوم  املجموعات 

كفالتها  للمح�ضنني  ميكن  التي  امل�ضاريع 

ودعمها.

تجارب حقيقية
كلمة  لمي  عادل  الدويل  الالعب  واألقى 

و�ضبكات  التطوعي  العمل  يف  جتربته  عن 

التوا�ضل الجتماعي، يف ذكره عدة م�ضاكل 

واإ�ضابات تعر�س لها كالعب و�ضفها  باأنها 

الباب التي فتحت اأمامه باب التطوع والعمل 

اخلريي، كون هذا الأمل جعله يدرك اأهمية 

م�ضاعدة الآخر املتاأمل اأي�ضا. 

ب�ضر احلم�ضي حما�ضرة عن  ال�ضيد  وقّدم 

و�ضائل  با�ضتخدام  ال�ضلوك  تغيري  مهارات 

التوا�ضل الجتماعي، والتي بداأ فيها بعر�س 

�ضعارات ل�ضركات كربى وكيف اأن اجلمهور 

تعرب  مب�ضطلحات  ال�ضعار  هذا  عن  يعرب 

قدرة  يعني  مما  نظرهم  وجهة  من  عنها 

على  املوؤ�ض�ضات  هذه  يف  العامل  الفريق 

مبواقع  املو�ضوع  ربط  ثم  هدفه.  اإي�ضال 

التوا�ضل الجتماعي .

احلرمي  الرحمن  عبد  الدكتور  وتابع 

مواقع  تاأثري  جتارب  بذكر  املحا�ضرة 

التوا�ضل. وعرّب عن اأنه يوجد لدينا م�ضكلة 

بالعمل  البع�س  جهل  وهو  كاإعالميني 

اأولوية  يجعل  مما  جتاهله،  اأو  اخلريي 

للم�ضاريع  الفعلي  البدء  هي  الإعالم  دور 

الإبداعية لنقا�ضه وبالتايل تقليد الآخر له .

سّوق مشروعك
في�ضل  ال�ضيد  قدمها  نقا�ضية  جل�ضة  ويف 

اخلريية  امل�ضاريع  ت�ضويق  فن  عن  الهيثمي 

هو  املحتوى  اأن  قال  اجلماهريي،  واحل�ضد 

الإعالمي،  عليه  يركز  اأن  يجب  ما  اأهم 

على  تاأثريا  الأكرث  هو  ال�ضور  وا�ضتخدام 

امل�ضاهد، كونها تزيد من م�ضداقية اخلرب، 

وت�ضل لأكرب �ضريحة ممكنة يف املجتمع. 
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هدية قطر الخيرية
عليه  الله  صلى  الرسول  قول  من  وانطالقا 
وسلم: »من دلَّ على خير، فله أجر فاعله« ، 
التقنية  تطويع  إلى  الخيرية  بادرت قطر  فقد 
الخيرية، وذلك  األعمال  وتسخيرها في مجال 
لمستخدمي  ومبتكرة  جديدة  وسيلة  بطرح 
من  تمكنهم  االجتماعي  التواصل  وسائل 
او  بأسمائهم  األموال  إنفاق  في  المشاركة 
خيرية  مشاريع  لدعم  عليهم  يعز  من  بثواب 
من  واحد  ريااًل  يتكلفوا  أن  دون  العالم  حول 

خالل » تطبيق الدال على الخير« 
ضمن مبادرة تحشد أكثر من ٤٠ شخصية مؤثرة 

شبكة قطر الخيرية تنظم أول
ملتقى للتواصل االجتماعي



الكرتونيا  تطبيقا  اخلريية  قطر  د�ضنت 

اخلري«  على  الدال   « عنوان  حتت  جديدا 

التوا�ضل  �ضبكة  ملتقى  فعاليات  ختام  يف 

مايو  �ضهر  يف  عقدته  الذي  الجتماعي 

املا�ضي.  

ال�ضيد حممد  التطبيق  اأعلن عن هذا  وقد  

املالية  للموارد  التنفيذي  املدير  اليزيدي 

امل�ضروع  وُيعنى  اخلريية،  قطر  جمعية  يف 

فاعلة  اأداة  لتكون  التكنولوجيا  بت�ضخري 

الإن�ضانية  اجلمعية  مب�ضاريع  التعريف  يف 

كالإغاثة واحلمالت وح�ضد الدعم لها .

يف  األقاها  التي  كلمته  يف  اليزيدي  واأفاد 

اخلري  على  الدال  م�ضروع  اأن  امللتقى؛ 

ميلكون  الذين  الأ�ضخا�س  حلث  يعمل 

الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  ح�ضابات 

اأداة ترويجية للم�ضاريع  لت�ضبح �ضفحاتهم 

يف  با�ضرتاكه  ي�ضتطيع  وبالتايل  اخلريية، 

الروابط  اإىل  الو�ضول  له  يتيح  اأن  التطبيق 

وبالتايل  للم�ضاريع  املبا�ضرة  الإلكرتونية 

م�ضاركتها مع العامة.

قيمة للخير
واأ�ضاف اأن امليزة من هذا النظام اأن �ضرعة 

انت�ضاره كبرية و�ضهلة، واأنه كلما انت�ضر فاإن 

النقاط تعود لأول �ضخ�س قام بن�ضر الرابط 

للجمهور، فمهما كربت ال�ضبكة التي مت من 

النقاط  الرابط �ضوف ت�ضاف  خاللها ن�ضر 

لل�ضخ�س  يجعل  ما  وهو  املبادر،  لل�ضخ�س 

قيمة حقيقة وفر�ضة للتناف�س يف اخلري بني 

النقاط  اأن جمموع  اأفراد املجتمع، وخا�ضة 

مثل   خريي  مل�ضروع  حتويلها  لل�ضخ�س  يتيح 

بناء )م�ضجد ، حفر بئر، م�ضاريع تعليمية، 

�ضحية وغريها(  با�ضمه فيما بعد. 

هي  اخلطوة  هذه  اأن  اليزيدي  واأو�ضح 

قطر  اإليها  ت�ضعى  التي  امل�ضافة  القيمة 

عليه  الر�ضول  قول  من  انطالقا  اخلريية، 

القيمة المضافة للتطبيق 
هو إتاحة الفرصة 

لمستخدمي شبكات 
التواصل االجتماعي للتبرع 

بأسمائهم أو بثواب 
من يعزون عليهم لدعم 
مشاريع خيرية من خالل 

الداللة على الخير دون أن 
يتكلفوا رياال واحدا

فله  خري،  على  دَلّ  »من  وال�ضالم:  ال�ضالة 

مثل اأجر فاعله« منوها باأن اجلمعية بادرت 

واملبتكرة  اجلديدة  الو�ضيلة  هذه  بطرح 

الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  مل�ضتخدمي 

الأموال  اإنفاق  يف  امل�ضاركة  من  متكنهم 

والتربع باأ�ضمائهم اأو بثواب من يعز ّعليهم 

اأن  دون  العامل  حول  خريية  م�ضاريع  لدعم 

يتكلفوا رياًل واحدًا.

تطوير الفكرة
متابعة  خا�ضية  يتيح  التطبيق  اأن  ُيذكر 

ال�ضفحات اخلا�ضة  الروابط يف  خط �ضري 

بالت�ضجيل  ال�ضخ�س  يقوم  بحيث  بالأفراد، 

ومن  الهاتف،  رقم  طريق  عن  اأو  املوقع  يف 

ثم روؤية املن�ضورات اخلا�ضة بامل�ضاريع التي 

اختارها ليدعمها بالن�ضر والإعالم عنها. 

لهذا  ن�ضخة جديدة  بان هناك  اأ�ضاف  وقد 

امل�ضروع جاري العمل على تطويرها حتتوي 

على خدمات جديدة تي�ضر على امل�ضتخدمني 

و�ضهولة احل�ضول على  النظام  مع  التعامل 

الروابط الرتويجية وغريها من اخلدمات.  

 تدشين تطبيق
»الداّل على الخير«

تقرير
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

“َمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه” 
                                                                                صدق رسول الله
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املتالحقة  البداعية  ملبادراتها  توا�ضاًل 

حل�ضد الدعم للعمل اخلريي اأطلقت  قطر 

اخلريية نهاية �ضهر يناير املا�ضي �ضبكتها 

مع  وتعاون  ب�ضراكة  الجتماعي  للتوا�ضل 

وموؤثري  القطري  املجتمع  �ضرائح  خمتلف 

�ضبكات التوا�ضل الجتماعي.

التسويق الشبكي 
�ضالح  اأحمد  ال�ضيد  �ضرح  ال�ضدد  وبهذا 

بقطر اخلريية  العالم  اإدارة  مدير  العلي 

املتعاظم  للدور  نظرا  باأنه  ال�ضبكة  ومن�ضق 

ول�ضبكات  احلديثة  الت�ضال  لو�ضائل 

قطر  اأبرمت  فقد  الجتماعي،  التوا�ضل 

اخلريية عدة اتفاقيات مع �ضفراء التوا�ضل 

جنوم  من  وكوكبة  نخبة  ومع  الجتماعي 

للتعاون  اتفاقية  ال�ضباب  القطري  املجتمع 

بالت�ضويق  املجتمع  خدمة  جمال  يف 

اأحمد العلي - مدير اإدارة الإعالم

شبكة قطر الخيرية للتواصل
االجـتمـاعي  ..اإلطالق والمهام  

 Snapchat Facebook، ال�ضبكي،  

 Twitter  WhatsApp. Instagram
التنموية  والربامج  للم�ضاريع   YouTube
من اأجل عمل جمتمعي مميز يخدم العمل 

اخلريي.

النجوم
للتوا�ضل  اخلريية  قطر  �ضبكة  باأن  واأملح 

قائمة،  اإعالمية  �ضبكات  ت�ضم  الجتماعي 

و�ضبكة   TOP - BB �ضبكة    مثل:  وذلك 

 ، بوزوير  فهد  و�ضبكة   ، امل�ضيوم  كعبة 

اهلل  عبد  لل�ضيد  قطر  بوتركي  و�ضبكة 

وين  و�ضبكة  قطر،  وليف  و�ضبكة  ال�ضمري، 

لل�ضيد   )Eat Qatar  2  Where(ناأكل

عبد الرحمن املهرموزي، و �ضبكة

قطر..  اأعرا�س  و�ضبكة   ،  alive Do  7   

وغريها.

ومن ال�ضخ�ضيات مثل: دكتور هيا املع�ضادي 

)مديرة مركز الفر�ضان(، والعالمي �ضقر 

القحطاين،  عاي�س  والدكتور  ال�ضهواين، 

والعالمي  احلمادي  اأ�ضماء  والإعالمية 

عادل عبد اهلل، والعالمية اميان الكعبي، 

اأحمد  واملخرج  املانع،  جواهر  والإعالمية 

املفتاح والعالمي خليل البلو�ضي والعالمي 

�ضعد الكعبي )كاتب ب�ضحيفة ال�ضرق(.

متت  التي  التفاقيات  باأن  العلي  واأو�ضح 

ال�ضبكة  اأع�ضاء  وبني  اخلريية  قطر  بني 

بتحديد  تقوم قطر اخلريية  اأن  على  تن�س 

مو�ضوع  والأن�ضطة  والربامج  امل�ضاريع 

اأع�ضاء  يقوم  فيما  امل�ضرتك،  التعاون 

املجتمع  و�ضرائح  فئات  بح�ضد  ال�ضبكة 

اخلريية  قطر  م�ضاريع  لدعم  املختلفة 

احل�ضاب  على  لدعمها  التفاعل  خالل  من 

اخلا�س بهم وحث املتربعني على دعم تلك 

العلي: 

المتعاظم  للدور  نظرا 
لوسائل االتصال الحديثة 
فقد أبرمت قطر الخيرية 
عدة اتفاقيات مع سفراء 
االجتمـــاعي  التــواصـــل 
مجال  في  للتعاون 
بالدعم  المجتمع  خدمة 
الخيري  للعمل  الشبكي 

واالنساني.
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شبكة قطر الخيرية للتواصل
االجـتمـاعي  ..اإلطالق والمهام  

ميدانيا  تنفيذها  متابعة  وكذلك  امل�ضاريع، 

الن�ضانية  وم�ضاهداتهم  جتاربهم  ونقل 

ملتابعيهم، بالإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 

بع�س الق�ضايا وايجاد حلول لها من خالل 

مبادرات اأو برامج تتبناها قطر اخلريية .

  زيارات ميدانية 

�لتحقيق اأهداف ال�سبكة قام �فد من �سفراء قطر اخلريية للتوا�سل الجتماعي 

مبهمة اإن�سانية اإىل بنجالد�س بهدف الوقوف ميدانيا على احتياجات امل�ستفيدين 

�ح�سد الدعم مل�ساريع يتم تنفيذها يف بنجالد�س حاليا.

اهلل  عبد  اأحمد  العالمي  من:  الجتماعي  للتوا�سل  اخلريية  قطر  �فد  تكون 

�الإعالمية اأ�سماء احلمادي �الإعالمية اميان الكعبي �ال�ستاذ عبد اهلل العنزي، 

عن ح�سابه ال�سخ�سي �ح�ساب كعبة امل�سيوم ��ليف قطر، فيما تكون �فد قطر 

اخلريية من ال�سيد اأحمد �سالح العلي، مدير اإدارة العالم بقطر اخلريية .

ا�ستغرقت الزيارة مدة اربعة اأيام �غطت بع�س م�ساريع قطر اخلريية يف جمالت 

رعاية الأيتام �التعليم �امل�ساريع الن�سائية �املراكز املتعددة اخلدمات، منوها باأن 

اأع�ساء ال�سبكة ��سفراء قطر اخلريية قد اأعربوا عن بالغ �سعادتهم يف امل�ساركة يف 

هذه التجربة التطوعية املوؤثرة.

اأع�ساء ال�سبكة من الوقوف  � قد مت تنظيم زيارة د�لة بنجالد�س حتى يتمكن 

�م�ساهداتهم  جتاربهم  عك�س  ثم  �من  امل�ستفيدين،  احتياجات  على  ميدانيا 

املحتاجة يف بنجالد�س  للفئات  �سيتم ت�سميمها  �التي  الإن�سانية على متابعيهم 

عرب من�ساتهم �نوافذهم الإعالمية على �سبكات التوا�سل � من خالل التفاعل 

على احل�ساب اخلا�س بال�سفراء.

قـــام عـدد من أعضـــاء 
الشـــبكة بــزيارة تطـــوعيـة 
لمشــــــــاريع قطر الخيــرية 
ببـنـغــالديش للـوقــوف 
ميـدانيا على احتيـاجـــــات 
المسـتفيدين، ومن ثم 

عكس مشاهداتهم 
اإلنسانية على متابعيهم. 



عواد  طالل  احلافظ  عبد  املواطن  يعمل 

)مطاحن  �ضركته  داخل  ملل  اأو  كلل  بال 

تدمريها  جرى  واأن  �ضبق  الذي  ال�ضالم( 

الأخرية  احلرب  خالل  الحتالل  قبل  من 

الآن  لكنه   ،2014 �ضيف  غزة  قطاع  على 

وبعد نحو عامني ا�ضتعاد ن�ضاطه من جديد.

مطاحن السالم 
مالية  قيمة  على  املواطن  حاز  قد  وكان 

بلغت 110 ريال قطري، كتعوي�س من قطر 

اخلريية- مكتب قطاع غزة-  حتى يتمكن 

العمل  وا�ضتئناف  �ضركته  بناء  اإعادة  من 

فيها بعد تعطل دام لأ�ضهر. 

مالك  وجه  على  لطيفة  ابت�ضامة  ترت�ضم 

الو�ضطى  املحافظة  يف  الواقعة  املطاحن 

على  الأدوار  يوزع  وهو  غزة،  قطاع  من 

عماله، ويقول »لول ف�ضل اهلل اأول، ثم دعم 

نعود  اأن  ا�ضتطعنا  ملا  قطر  دولة  حم�ضني 

هذه  ون�ضغل  جمددا  اأقدامنا  على  ونقف 

للجهود  العميق  �ضكره  عن  معربا  الآلت«، 

التي تبذلها دولة قطر يف خدمة مت�ضرري 

احلرب �ضواء من اأ�ضحاب امل�ضاكن املدمرة 

اأو املن�ضاآت ال�ضناعية.  

توفيق  التاجر  على  ينطبق  نف�ضه  احلال 

)�ضركة  �ضركته  ت�ضغيل  اعاد  الذي  بكرون، 

انقطاع  بعد  واحلبوب(،  لالأعالف  غزة 

وذلك  ون�ضف،  �ضنة  لنحو  دام  العمل  عن 

عقب ح�ضوله على تعوي�س مايل مكنه من 

ا�ضتئناف عمله.

وتعد �ضركة غزة لالأعالف واحلبوب واحدة 

املجال،  هذا  يف  العاملة  املن�ضاآت  اأهم  من 

المشروع يستهدف إعادة إعمار 
وتشغيل )٢٠٠( منشأة صناعية 
متضررة، ويوفر ١٢٠٠ فرصة 
للعمال العاطلين عن العمل 

وبقيمة بلغت ٢5.55٠.٠٠٠ ريال 
قطري.

لذلك فاإن تعطيلها من جراء تدمري امل�ضنع 

�ضلبيا  تاأثريا  �ضكل  قد  كان  احلرب  خالل 

ال�ضركة  مالك  وي�ضري  ال�ضوق.  على  كبريا 

على  احل�ضول  بعد  متكن  اأنه  اإىل  بكرون 

ال�ضركة  ببناء  القيام  من  التعوي�ضي  املبلغ 

جمددا وا�ضتئناف العمل فيها.

باب رزق 
واأو�ضح بكرون وهو ي�ضري بيديه اإىل الآلآت 

الأكيا�س  بتعبئة  يقومون  الذين  والعمل 

بالأعالف، هذه الآلت كان عبارة عن كومة 

وجهود  اأول  اهلل  بف�ضل  ولكن  خردوات، 

جمل�س  ومتويل  اخلريية،  قطر  جمعية 

ن�ضتعيد  اأن  ا�ضتطعنا  اخلليجي،  التعاون 

نعيد  واأن  ال�ضركة  يف  ون�ضاطنا  حيويتنا 

اأمام  الرزق  اأبواب  ونفتح  ت�ضغيلها جمددا، 

عدد من العمال الذين يعيلون ا�ضرًا كبرية.

وياأتي التعوي�س الذي ح�ضل عليه اأ�ضحاب 

اإطار  يف  املدمرة،  ال�ضناعية  املن�ضاآت 
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مشروع 
نوعي

  بدعم من دولة قطر ومجلس التعاون الخليجي

الصناعية  المنشآت  تشغيل  إعادة 
المدّمرة يحّرك عجلة االقتصاد بغزة 



واملن�ضاآت  الوحدات  اإعمار  اإعادة  م�ضروع 

ال�ضناعية املدمرة، التي تقوم عليه جمعية 

قطر اخلريية بالتن�ضيق مع وزارة القت�ضاد 

لل�ضناعات  العام  والحتاد  الوطني، 

الفل�ضطينية .

إعادة إعمار وتشغيل 
دول  برنامج  من  املمول  امل�ضروع  ويهدف 

بالتعاون  الإعمار  لإعادة  التعاون  جمل�س 

اإعادة  اإىل  للتنمية،  الإ�ضالمي  البنك  مع 

اإعمار وت�ضغيل )200( من�ضاأة �ضناعية من 

املن�ضاآت ال�ضناعية املت�ضررة، بقيمة مالية 

بلغت 25.550.000 ريال قطري.

مدير  حلوب  اأبو  حممد  املهند�س  وي�ضري 

مكتب قطر اخلريية يف غزة، اإىل اأن جمعية 

الإ�ضالمي  البنك  ومعها  اخلريية  قطر 

التعاون  جمل�س  ودول  بـجدة،  للتنمية 

الوقوف  ملتزمون جتاه  اخلليجي، جميعهم 

الفل�ضطيني،  ال�ضعب  من  اأ�ضقائهم  بجانب 

الدعم  تقدمي  يت�ضمن  امل�ضروع  اأن  مو�ضحا 

حيث  �ضناعية  قطاعات  لأربعة  املايل 

واملعدنية  الغذائية  ال�ضناعات  �ضي�ضتهدف 

الأملنيوم، مبينا  اإىل قطاع  اإ�ضافة  والورقية 

 1200 توفري  اإىل  يهدف  امل�ضروع  اأن 

عن  العاطلني  للعمال  عمل  فر�ضة 

العمل.

م�ضروع  اأن  اإىل  حلوب  اأبو  ولفت 

ال�ضناعية  املن�ضاآت  اعمار  اعادة 

�ضمود  تعزيز  اإىل  يهدف  املدمرة 

يف  الفل�ضطيني  املجتمع  �ضكان 

الأو�ضاع  وحت�ضني  احل�ضار  مواجهة 

القت�ضادية واملعي�ضية لكثري من الأ�ضر 

امل�ضاهمة  اإىل  بالإ�ضافة  الفل�ضطينية، 

ودفع  القت�ضادي  الن�ضاط  با�ضتعادة 

عجلة القت�ضاد الفل�ضطيني يف غزة.
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إشادات محلية بالمشروع

علي  الفل�ضطينية  لل�ضناعات  العام  الحتاد  رئي�س  نائب  �ضكر 

اأدائها يف م�ضاعدة املت�ضررين من  احلايك، قطر اخلريية على 

احلرب الأخرية على غزة والتي ا�ضتمرت لـ51 يوما

بوزارة  ممثلة  الر�ضمية  للموؤ�ض�ضة  العايل  الدور  احلايك  وثمن 

الكاملة  امل�ضاعدة  �ضبل  وتوفري  دعمها  على  الوطني  القت�ضاد 

للموؤ�ض�ضات الراعية مل�ضاريع الإعمار.

من جهته، قدم وكيل م�ضاعد وزارة القت�ضاد الوطني املهند�س 

على  اخلريية  قطر  اإىل  للجهود  �ضكره  الزريعي،  الفتاح  عبد 

ذلك  يف  مبا  املختلفة  القطاعات  دعم  يف  املبذولة  اجلهود 

ودول  قطر  لدولة  البارز  الدور  على  موؤكدا  احلرب،  مت�ضرري 

ظروفه  وحت�ضني  غزة  قطاع  دعم  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

املعي�ضية ال�ضعبة بفعل احل�ضار القت�ضادي املفرو�س عليه.

ولفت الزريعي اإىل اأهمية اأن تبقى عجلة العمار متوا�ضلة لأجل 

الذي  اإىل قطاع غزة عموما وللقطاع القت�ضادي  اإعادة احلياة 

يعاين حالة من ال�ضلل على وجه اخل�ضو�س.

مطاحن ال�ضالم اإحدى املن�ضاآت التي قامت قطر اخلرييةبدعم اإعادة تاأهيلها



قد ل يكون جمافاة للحقيقة اأن ن�ضّنف 

اأبناء  و«اأحمد«  وليد«   « اليتيمني  اأ�ضرة 

عمر«  حممد  املنعم  »عبد  الراحل 

لن  كما  منوذجية،  كاأ�ضرة  بال�ضودان 

�ضريتها  اختيار  يتم  اأن  م�ضتغربًا  يكون 

فالطالع  ُملِهَمة،  جناح  كق�ضة  الطيبة 

القلب  يبهج  َخوان 
َ
الأ اأجنزه  ما  على 

عن  لذلك  ويوؤهلهما  اخلاطر،  وي�ضّر 

جدارة . 

ت�ضاء الأقدار اأن يرحل الأب »عبد املنعم« 

را، خملِّفا اأطفال �ضغارا  عن احلياة مبكِّ

بدأ »أحمد« مشوار الكفالة منذ أن كان طالبا بالجامعة ، فيما 
قام أخوه بالكفالة قبله ولكن بعد التخرج

»وليد »و« أحمد« ..
من مكفوَلين إلى كافَلين 

ـ تمّثل أسرة الراحل »عبد 
عمر«  محمد  المنعم 
تحّول  فقد  نجاح  قصة 
ابناها »وليد« و«أحمد« 
مكفولين  يتيمين  من 

إلى كافلين لأليتام

ولكن   ، وبنت(  اأبناء   4( القطا  كزغب 

مكتب قطر اخلريية  �ضّخرت  اهلل  عناية 

لالأ�ضرة، فكفل اثنني من اأولدها ) وليد 

اإطار م�ضروع  التوايل، يف  واأحمد ( على 

كفالة الأيتام، مع اختالف العمر بينهما. 

رة  نية مبكِّ
وي�ضبح  �ضراعا،  العمر  قطار  مي�ضي 

يدخل  وليد  هو  وها  �ضبابا،  ال�ضغار 

اجلامعة  ، ويتخ�ض�س يف اللغة الفرن�ضّية 

يلبث  ما  ثم   ، متفوقا  منها  يتخّرج  ثم   ،

اإحدى  لدى  للعمل  ال�ضودان  يغادر  اأن 
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للرزق  طلبا  خليجية،  دولة  يف  ال�ضركات 

والتو�ضعة على نف�ضه واأ�ضرته، فكان له ما 

اأراد.

ومنذ اأن كان مكفول ، كان للكفالة اأثرها 

م�ضتوى  على  لي�س  نف�ضه،  على  الكبري 

له  املعي�ضي  الو�ضع  حت�ضني  يف  الإ�ضهام 

تعليمه  موا�ضلة  من  ومتكينه   ، ولأ�ضرته 

يف  بل  فح�ضب؛  واجلامعة  املدر�ضة  يف 

غر�س قيم العطاء وم�ضاعدة الآخرين يف 

نف�ضه ، فقد نوى اأن يكون كافال لالأيتام 

م�ضتقبال ، كما �ضخر اهلل له من كفله. 

اإىل  متوّجها  اخلليج   « وليد   « يغادر 

اأكرث  للتبّحر  و  العليا،  للدرا�ضات  فرن�ضا 

اأن يتزامن ذلك  بالفرن�ضية، وي�ضاء اهلل 

فيكفل  الأيتام،  بكفالة  حلمه  حتقيق  مع 

اخلريية  قطر  عرب  اأحدهم  اأيتام،  عدة 

لالأ�ضر  دورية  معونات  لتقدمي  اإ�ضافة   ،

الكبري  اهلل  بف�ضل  وي�ضعر  الفقرية، 

الدرا�ضة  �ضبل  له  �ضهل  الذي  عليه،  

على  واأعانه  ثانيا،  احلالل  والرزق  اأول، 

ويعود  ثالثا.   والأيتام  الأرحام  م�ضاعدة 

وما  اخلليج،  يف  للعمل  اأخرى  مرة  وليد 

يزال يوا�ضل م�ضوار الكفالة يف اأكرث من 

مو�ضع حتى الآن.  

مشروع جماعي
يتعّدى اأمر القيام برعاية عائالت الأيتام 

لي�ضل  وليدا،  الكرمية  الأ�ضرة  هذه  يف 

العام  تخرج  الذي  اأحمد«   « اأخيه  اإىل 

مهند�س  اجلامعة  من   2015 املا�ضي/ 

م�ضاحة، بتقدير امتياز.

يحّدثنا اأحمد عن جتربته فيقول : بداأت 

م�ضواري منذ اأن كنت طالبا يف اجلامعة 

 .. جماعي  م�ضروع  اإطار  يف  كان  وقد   ،

مهما  ـ  مبلغ  تخ�ضي�س  فكرة  طرحُت 

عدة  على  ال�ضهري  م�ضروفنا  من  ـ   قّل 

زمالء يل، ثم جتميعه وتقدميه نهاية كل 

�ضهر لأ�ضرة من اأ�ضر الأيتام يف منطقتنا، 

تخفيفا من معاناتهم، وقد حظي امل�ضروع 

بالقبول والتجاوب، وبقي متوا�ضال حتى 

كما  اجلامعة،  من  تخرجنا  اأن  بعد 

وما  كنت  الإطار  هذا  خارج  اأنني 

لتقدمي  » وليد«  اأخي  اأن�ّضق مع  زلت 

امل�ضاعدات لالأ�ضر املحتاجة. 

فقرة ممّيزة 
ويعتقد اأحمد اأن اأكرث النا�س اإح�ضا�ضا 

اليتم،  مرارة  ذاقوا  من  هم  بالأيتام 

اأّن  ويرى  الأبّوة،  دفء  من  وحرموا 

النتقال من حالة املكفول اإىل الكافل 

رّد  من  ونوع  اهلل،  من  توفيق  هي 

اجلميل ، و�ضكر هلل على ف�ضله الكبري 

عليه،  ورغبة يف توا�ضل م�ضرية اخلري 

، وعلى حد قوله: » نكفل مثلما هياأ اهلل 

لنا من يكفلنا« .

ويف فقرة ممّيزة لحتفال مكتب قطر 

العاملي  باليوم  ال�ضودان  يف  اخلريية 

اختيار  مّت  العام،  هذا  خالل  لليتيم 

وعر�س جتربة الأخوين » وليد واأحمد« 

بها،  يحتذى  اأن  ميكن  جناح  كق�ضة 

وهي بحّق كذلك.

وليد  عبد املنعم



وكلما  �ضاأنهم  وعلو  مقامهم  بقدر  �ضيوفها  وال�ضعوب  الأمم  ت�ضتقبل 

كان ال�ضيف كبريًا عزيزًا كان له ح�ضن ال�ضتقبال ومظاهر الإجالل 

و�ضيد  امللوك  ال�ضيف موفدًا من ملك  كان هذا  اإذا  والتكرمي فكيف 

ال�ضماوات والأر�س رب العاملني. نعم اإن هذا ال�ضيف العظيم هو �ضهر 

رم�ضان حمماًل باأنف�س الهدايا من اخلريات والربكات والعطايا كما 

رواه  الذي  ال�ضريف  احلديث  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضل  ر�ضولنا  بينها 

ابن خزميه يف �ضحيحه وقال : �ضح اخلرب، كما رواه البيهقي وال�ضيخ 

�ضل  اهلل  ر�ضول  خطبنا  قال:  عنه  اهلل  ر�ضي  �ضلمان  عن  حيان  ابن 

اأيها النا�س قد اأظلكم  اهلل عليه و�ضلم يف اآخر يوم من �ضعبان قال: 

�ضهر عظيم مبارك، �ضهر فيه ليلة خري من األف �ضهر، �ضهر جعل اهلل 

�ضيامه فري�ضة وقيام ليله تطوعًا، من تقرب فيه بخ�ضلة من اخلري 

كان كمن اأدى فري�ضة فيما �ضواه، ومن اأدى فري�ضة فيه كان كمن اأدى 

ثوابه اجلنة،  وال�ضرب  ال�ضرب  �ضهر  �ضواه  وهو  �ضبعني فري�ضة فيما 

و�ضهر املوا�ضاة، و�ضهر يزاد رزق املوؤمن فيه، من فطر فيه �ضائمًا كان 

مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل اأجره من غري اأن 

ينق�س من اأجره �ضيء. ثم قال: وهو �ضهر اأوله رحمة واأو�ضطه مغفرة 

واآخره عتق من النار.

اإكرام الكرمي 

اأكرمنا  اأب�ضارنا ويف ب�ضائرنا لندرك كم  اأمام  لن�ضع هذا احلديث 

اهلل تعاىل يف هذا ال�ضهر الكرمي.

والإظــالل هو حماية  مبارك،  �ضهر عظيم  اأظلكم  قد  النا�س  اأيها   -

اأو الأمطار الغزيرة ومن ذلك  الإن�ضان من �ضيء يوؤذيه ك�ضدة احلر 

�ضميت املظلة لتقي احلر واملطر. فال�ضهر العظيم يظلنا من العقوبة 

بالتوبة اإىل اهلل والإقبال عليه ويهيئ لنا �ضبل الهداية والر�ضاد، ثم 

وقوًل  نية  الإ�ضالم  مع  نكون  اأن  اهلل  مع  ويجدد عهدنا  اإمياننا  يثبت 

وعماًل، وهذا ما ل يتي�ضر للم�ضلم اإل يف �ضهر رم�ضان، فلن�ضتظل بظل 

هذا ال�ضهر الكرمي ولنبتعد عن احلرام وال�ضبهات التي ل ينجو منها 

اإن�ضان خالل العام. ومن �ضدق اهلل �ضدقه اهلل.

وب�ضارة  اهلل  وهــذه رحمة من  �ضهر،  األــف  من  ليلة خري  فيه  �ضهر   -

للمق�ضرين يف العبادة والعمل ال�ضالح خالل العام، واإن اهلل تعاىل 

اأهداهم هذه الليلة املباركة التي تعادل العبادة فيها عبادة األف �ضهر، 

ومل يذكر لنا ر�ضول اهلل �ضل ب�ضهر قاطع اأي الليايل هذه الليلة حتى 

الع�ضر  يف  وخا�ضة  رم�ضان  ليايل  جميع  يف  م�ضتمرة  طاعتنا  تكون 

الأواخر. هذه الليلة لي�ضت مدة زمنية فح�ضب بل هي نفحة اإميانية 

وعزمًا  قوة  فيها  اهلل  ومينحه  قلبه  وي�ضفو  املوؤمن  روح  فيها  ت�ضمو 

على حمل تكاليف الإ�ضالم و�ضدق اهلل تعاىل: »اإنا �ضنلقي عليك قوًل 

ثقياًل«.

- �ضهر جعل اهلل �ضيام نهاره فري�ضة وقيام ليله تطوعًا، وبالفري�ضة 

والتطوع تتكون �ضخ�ضية امل�ضلم الإميانية التي يقابل بها كل م�ضاغل 

احلياة يف حركته على �ضطح هذه الب�ضيطة. ففي احلديث القد�ضي« 

يزال  اإيل مما افرت�ضته عليه ول  اأحب  ب�ضيء  اإيل عبدي  وما تقرب 

عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه« وحب اهلل لعبده مرتبة ل تعلو 

عليها مرتبة فمن اأحبه اهلل وفقه يف الدنيا والآخرة

�ضفقة رابحة 

�ضواه  اأدى فري�ضة فيما  اأدى فيه خ�ضلة من اخلري كان كمن  - من 

ومن اأدى فيه فري�ضة كان كمن اأدى �ضبعني فري�ضة فيما �ضواه. اإنها 

والفري�ضة  كالفري�ضة  رم�ضان  يف  والتطوع  النفل  الأجــر،  م�ضاعفة 

م�ضلمًا  اأن  اأظن  وما  رم�ضان،  غري  يف  فري�ضة  �ضبعني  كاأجر  اأجرها 

يفوت هذه ال�ضفقة الرابحة يف رم�ضان مع اهلل �ضبحانه وتعاىل، بل 

يبذل كل اجلهد يف الفرائ�س والنوافل والأخالق احل�ضنة والإنفاق يف 

�ضبيل اهلل طمعًا بالأجر العظيم والربح الوافر، وكما قيل اإذا اأردت 

جتارة رابحة فاجعلها مع اهلل.

- وهو �ضهر ال�ضرب، وال�ضرب ثوابه اجلنة، و�ضدق اهلل تعاىل » وب�ضر 

ال�ضابرين الذين اإذا اأ�ضابتهم م�ضيبة قالوا اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

اأولئك عليهم �ضلوات من اهلل ورحمة واأولئك هم املهتدون« وال�ضرب 

الوجه  على  واإقامتها  اأوقاتها  يف  باأدائها  الطاعات  على  �ضرب  اأنواع: 

بال�ضرب  وا�ضتعينوا   « تعاىل  قال  وتدبرًا.  وخ�ضوعًا  اطمئنانًا  الأكمل 

وال�ضالة واإنها لكبرية اإل على اخلا�ضعني «. والنوع الثاين من ال�ضرب 

لل�ضهوات  وتزيني  الإغــراءات  فيها من  املعا�ضي مبا  ال�ضرب على  هو 

والإن�ضان مفطور على ذلك اإل من حماه اإميانه ودينه. ورد يف الأثر 

بقلم ال�ضيخ: م�ضطفى ال�ضرييف 

أقبل شهر البركات 
..فاستقبلوه بالطاعات

مقال
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17 هدفا لتحويل عالمنا
بداأ يف يناير 2016، ر�ضميا انفاذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة الـ17 خلطة التنمية 

امل�ضتدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العامل يف �ضبتمرب 2015 يف قمة اأممية 

ح�ضد  على  املقبلة  ع�ضرة  اخلم�س  ال�ضنوات  خالل  البلدان  و�ضتعمل  تاريخية، 

اجلهود للق�ضاء على الفقر بجميع اأ�ضكاله ومكافحة عدم امل�ضاواة ومعاجلة تغري 

املناخ، مع كفالة ا�ضتمال اجلميع بتلك اجلهود.

من  فاإن  قانونا،  ملزمة  لي�ضت  امل�ضتدامة  التنمية  اأهــداف  اأن  من  الرغم  وعلى 

املتوقع اأن تاأخذ احلكومات زمام ملكيتها وت�ضع اأطر وطنية لتحقيقها.

وغاياتها  ـــ17  ال امل�ضتدامة  التنمية  ــداف  اأه �ضرُت�ضد  العاملي،  ال�ضعيد  وعلى 

الـ169 من خالل ا�ضتخدام جمموعة من املوؤ�ضرات العاملية التي تعتمدها اللجنة 

تعالج  لأنها  نطاقها،  بتو�ضع  امل�ضتدامة  التنمية  اأهــداف  وتتميز  الإح�ضائية، 

عنا�ضر مرتابطة للتنمية امل�ضتدامة، هي النمو القت�ضادي والإدماج الجتماعي 

وحماية البيئة. اأما الأهداف الـ 17 فهي:

1. الق�ضاء على الفقر بجميع اأ�ضكاله يف كل مكان.

2. الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية املّح�ضنة وتعزيز الزراعة 

امل�ضتدامة.

3. ال�ضحة اجليدة والرفاه.

4. �ضمان التعليم اجليد املن�ضف وال�ضامل للجميع، وتعزيز فر�س التعّلم مدى 

احلياة للجميع.

5. حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني كل الن�ضاء والفتيات.

اإدارة  واإدارتــهــا  للجميع  ال�ضحي  ال�ضرف  وخــدمــات  املياه  توافر  �ضمان   .6

م�ضتدامة.

7. �ضمان ح�ضول اجلميع بتكلفة ب�ضيطة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة 

وامل�ضتدامة.

8. تعزيز النمو القت�ضادي املطرد وال�ضامل للجميع وامل�ضتدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.

للجميع  ال�ضامل  الت�ضنيع  وحتفيز  ال�ضمود،  على  قــادرة  حتتية  بنى  اإقامة   .9

وامل�ضتدام، وت�ضجيع البتكار.

10. احلد من انعدام امل�ضاواة داخل البلدان ويف ما بينها.

11. جعل املدن وامل�ضتوطنات الب�ضرية �ضاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�ضمود 

وم�ضتدامة.

12. �ضمان وجود امناط ا�ضتهالك واإنتاج م�ضتدامة.

13. اتخاذ اإجراءات عاجلة للت�ضدي لتغيري املناخ واآثاره.

14. حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية وا�ضتخدامها على نحو م�ضتدام 

لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.

نحو  على  ا�ضتخدامها  وتعزيز  وترميمها  الربية  البيئية  النظم  حماية   .15

الت�ضحر، ووقف تدهور  الغابات على نحو م�ضتدام، ومكافحة  واإدارة  م�ضتدام، 

الأرا�ضي وعك�س م�ضاره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

16. ال�ضالم والعدل واملوؤ�ض�ضات.

17. تعزيز و�ضائل التنفيذ وتن�ضيط ال�ضراكة العاملية من اأجل التنمية امل�ضتدامة.

تعريفات 
إنسانية

» حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بال�ضهوات«. النوع الثالث 

من ال�ضرب: ال�ضرب على البالء وهو من اأهم اأنواع ال�ضرب، 

اهلل،  عند  من  هو  ي�ضيبه  ما  كل  اأن  دائمًا  امل�ضلم  وليتذكر 

واهلل ل يريد لعباده اإل اخلري. قال تعاىل »يا اأيها الذين اآمنوا 

ا�ضربوا و�ضابروا ورابطوا وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون«.

موا�ضاة 

العرب  ل�ضان  يف  ورد  كما  واملوا�ضاة  املوا�ضاة،  �ضهر  وهو   -

اأف�ضل  من  وهــذا  والـــرزق  العي�س  يف  وامل�ضاهمة  امل�ضاركة 

التعاريف للموا�ضاة يف التكافل والتعاون بني امل�ضلمني يف هذا 

كاجل�ضد  وامل�ضلمون  واحدة  اأمة  فامل�ضلمون  الكرمي،  ال�ضهر 

الأع�ضاء  �ضائر  له  تداعى  ع�ضو  منه  ا�ضتكى  اإذا  الواحد 

املحتاج  ويــعــطــون  ال�ضائم  يــفــطــرون  واحلــمــى.  بال�ضهر 

�ضبيل  يف  املجاهدين  ويدعمون  والأيتام  الأرامــل  ويوا�ضون 

اهلل، وبخا�ضة يف هذه الأيام املاأ�ضاوية التي اأ�ضبح امل�ضلمون 

فيها هدفًا لكل الظاملني والطغاة ي�ضفكون دماءهم وينهبون 

فلنكن يف  اأعرا�ضهم.  وينتهكون  اأموالهم ويدمرون ديارهم 

من  ميكن  ما  باأق�ضى  لإخواننا  عونًا  املبارك  ال�ضهر  هذا 

يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضل  و�ضدق  واملادية.  املعنوية  املوا�ضاة 

حديث م�ضلم: من فرج عن م�ضلم كربة من كرب الدنيا فرج 

اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ي�ضر على مع�ضر 

�ضرته  م�ضلمًا  �ضرت  ومن  والآخــرة،  الدنيا  عليه يف  ي�ضر اهلل 

اهلل يف الدنيا والآخرة، واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف 

عون اأخيه«.

- وهو �ضهر اأوله رحمة واأو�ضطه مغفرة اآخره عتق من النار.

تعاىل ومغفرته يف  اإىل رحمة اهلل  الإخوة  اأيها  اأحوجنا  وما 

يعتق  باأن  ح�ضنًا  ختامًا  لنا  يختمه  واأن  املبارك  ال�ضهر  هذا 

رقابنا من النار. و�ضدق اهلل العظيم: »فمن زحزح عن النار 

واأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا اإل متاع الغرور«. 
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اآل ثاني  ال�ضيخ غانم بن علي بن عبد اهلل بن قا�ضم 

رجل اأعمال، ولد قرب الوجبة حوالي 1937م. تربى 

على يد اأبيه الحاكم ال�ضابق لدولة قطر ال�ضيخ علي، 

المرحوم  هو  وخاله  حياته،  طوال  له  مالزمًا  وكان 

�ضعادة ال�ضيخ عبد اهلل بن ثاني بن قا�ضم بن محمد 

اآل ثاني.  

مع  الجابر  ح�ضن  ال�ضيخ  يد  على  تعليمة  تلقى  وقد 

اإخوانه واأبناء ال�ضيخ حمد بن عبد اهلل.

الأعمال في قطر  اأهم رجال  ال�ضيخ غانم من  يعتبر 

فهو اأول من قام بم�ضاريع تنموية كبيرة مثل الفنادق 

والمجمعات التجارية وال�ضكنية والزراعية والمحالت 

ال�ضبعينات  اأواخر  في  ال�ضيارات  ووكالت  التجارية 

من القرن الما�ضي .

ولالإنفاق  للخير  بحبه  عرف  ذلك  جانب  واإلى   

الخيرية  الأعمال  من  الكثير  وله  اهلل،   �ضبيل  في 

تعتبر  التي  الم�ضاحف  وقفية  اأهمها  من  والوقفيات 

من اأفخم الطبعات في العالم. 

وال�ضنة  الكريم  بالقراآن  تعنى  موؤ�ض�ضة  با�ضمه  توجد 

المطهرة يديرها ورثته هي: »موؤ�ض�ضة ال�ضيخ غانم بن 

اإدارتها  الكريم«، يراأ�س مجل�س  للقراآن  ثاني  اآل  علي 

ال�ضيخ خالد بن محمد بن غانم اآل ثاني. 

القراآن  لحفظ  �ضنوية  م�ضابقة  الموؤ�ض�ضة  هذه  تقيم 

الكريم وتالوته وتف�ضيره تخ�ض�س لها جوائز كبيرة 

الما�ضي  )العام  العا�ضرة  ن�ضختها  في  بلغت  حيث   ،

2015 ( ما قيمته خم�ضة ماليين ريال قطري. 

كما د�ضنت الموؤ�ض�ضة قبل اأقل من عام موقعا الكترونيا 

لمخطوطات  �ضخمة  مو�ضوعة  على  يحتوي   ، جديدا 

الأحاديث النبوية، تحمل ا�ضم »مغانم« لل�ضنة النبوية 

ال�ضريفة على الرابط : 

http://www.mganim.net/hadith 
ن�ضر  اإلى  الأولى  المرحلة  في  الموقع  ويهدف 

المخطوطات الأ�ضلية لكتاب �ضحيح الإمام البخاري، 

كتب  مخطوطات  لن�ضر  تالية  مراحل  في  ويتو�ضع 

الحديث النبوي الت�ضعة الم�ضهورة. 

زينل يوقع اإلتفاقية مع وزير  الصحة

الشيخ/ غانم بن علي آل ثاني 

ال�ضيخ/ غامن بن علي اآل ثاين 

صفحات 
من التراث

القطري     
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اإ�ضدار : املركز الدويل لالأبحاث والدرا�ضات ) مداد ( تاأليف : د. عبداهلل �ضامل باهمام

التنموية  امل�ضرية  دعم  يف  امل�ضاعدة  اإىل  الكتاب  يهدف 

املجتمع  قطاعات  من  قطاع  تفعيل  خالل  من  للمجتمعات 

األ وهو القطاع اخلريي، ويعمل على �ضياغة روؤية  الرئي�ضية، 

لهذا التفعيل تتم من خالل تفعيل الت�ضويق يف ذلك القطاع، 

واملنظمة  املتربع  بني  التفاعلية  العملية  بحث  على  والرتكيز 

اخلريية بكافة اأبعادها.

الخطة التسويقية 
للعمل  الفقرية  الأعمدة  املتربعني هم  اأو  الداعمني  اأن  ورغم 

الآن  حتى  تتوافر  مل  فاإّنه  يعتمد،  وعليهم  يقوم  بهم  اخلريي 

درا�ضات تو�ضح اأبعاد العالقات التفاعلية بني املتربع واملنظمة 

 ، اخلريية من وجهة نظر ت�ضويقيةـ  كما يرى املوؤلف يف املقدمةـ 

ويوؤكد اأن �ضلوك املتربعني وتوجهاتهم واجلهد الت�ضويقي الذي 

واملتربع  املنظمة  على  املوؤثرة  البيئة  وعوامل  للمتربع،  يوجه 

كلها ت�ضهم يف �ضياغة اخلطة الت�ضويقية للمنظمة اخلريية .

سلوك المتبرعين
البحث الذي هو جزء من ر�ضالة الدكتوراه يف اإدارة الأعمال 

واملنظمة  املتربع  بني  التفاعلية  العملية  على  وركز  للموؤلف، 

منها  رئي�ضة  لتحقيق  �ضعيها  اإطار  يف  اأبعادها  بكافة  اخلريية 

: امل�ضاهمة يف رفع الكفاءة الت�ضويقية للعمل اخلريي، واقرتاح 

تكون  اخلريية  املنظمات  يف  الت�ضويقية  الربامج  لتقوية  اآلية 

واحتياجات  رغبات  وت�ضهيل  املتربعني،  �ضلوك  مع  متوافقة 

املتربعني وتو�ضيح اأثر ذلك على املنظمات اخلريية والعك�س .

المستهدفون من الدراسة 
ووفق املوؤلف فاإن هذه الدرا�ضة �ضتكون مفيدة لكل من اجلهات 

اخلريية  واملوؤ�ض�ضات  اخلريي،  العمل  على  امل�ضرفة  الر�ضمية 

املالية،  املوارد  تنمية  وم�ضوؤويل   ، اأنواعها  بكافة  والإن�ضانية 

وت�ضويق امل�ضاريع اخلريية فيها، ودار�ضي الت�ضويق ب�ضفة عامة 

والت�ضويق اخلدمي ب�ضورة خا�ضة.

 وقد �ضدرت الطبعة الأوىل للكتاب عن املركز الدويل لالأبحاث 

والدرا�ضات »مداد« باململكة العربية ال�ضعودية عام 1431 هـ / 

2010 م ، وهو من تاأليف الدكتور عبداهلل �ضامل باهمام، ويقع 

الكتاب يف 234 �ضفحة من احلجم ال�ضغري، ويت�ضمن فهر�ضا 

للمحتويات واآخر لالأ�ضكال والر�ضوم البيانية .   

المتبرع
والمنظمة الخيرية 

عرض 
كتاب
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تقرير

ملدينة  اإغاثية  حملة  اخلريية  قطر  اأطلقت 

العراقية،  الأنبار  حمافظة  يف  الفلوجة 

وت�ضتهدف احلملة اإعانة 120 األف �ضخ�س 

مدينة  من  النازحني  اأو  املحا�ضرين  من 

الفلوجة املحا�ضرة، وت�ضعى لتقدمي 10000 

�ضلة غذائية وم�ضتلزمات �ضحية ملت�ضرري 

ريال   200 �ضلة  كل  قيمة  وتبلغ  املدينة، 

من   10000 توزيع  تعتزم  بينما  قطري، 

 100 قيمتها  تبلغ  التي  ال�ضحية  احلقائب 

معجون  معقمات،  )منا�ضف،  ريال وحتوي 

اأطفال،  حفاظات  ا�ضنان،  فر�ضة  ا�ضنان، 

م�ضحوق  �ضابون،  ن�ضائية،  حفاظات 

غ�ضيل(

واجب أخوي 
نتيجة  حتت�ضر«  »الفلوجة  حملة  وتاأتي 

للو�ضع الإن�ضاين ال�ضعب يف الأنبار ب�ضبب 

بعيد،  اأمد  منذ  هناك  الدائرة  الأحداث 

والتي ت�ضببت  يف نزوح الآلف عن ديارهم، 

الأ�ضا�ضية  احتياجاتهم  يف  حاد  نق�س  مع 

ت�ضري  كما  واأغطية،  ودواء  وغذاء  مياه  من 

تقارير الأمم املتحدة.

من  احلملة  اخلريية  قطر  اأطلقت  وقد 

الوضع اإلنساني الصعب 
في األنبار تسبب  في 

نزوح اآلالف عن ديارهم، 
مع نقص حاد في 

احتياجاتهم األساسية، 
ويستفيد منها 120 ألف 

شخص 

والإن�ضاين  الأخوي  بواجبها  القيام  اأجل 

تلبية  يف  واإ�ضهاما  معاناتهم،  من  تخفيفا 

احتياجاتهم ال�ضا�ضية، م�ضريا باأن التكلفة 

ريال  ماليني   3 تبلغ  للحملة   الجمايل 

غذائية  مواد  قيمة  مليون   2 منها  قطري، 

البدء  ومت  �ضحية  م�ضتلزمات  قيمة  ومليون 

اأوىل  كمرحلة  عاجلة  م�ضاعدات  بتوزيع 

بقيمة 365000 األف ريال قطري.

الكرام  املح�ضنني  اخلريية  قطر  ودعت 

احلملة  هذه  م�ضاريع  لدعم  قطر  دولة  يف 

اإ�ضهاما  املختلفة،  ملنتجاتها  التربع  وتقدمي 

عليه  حّث  الذي  التكافل  بواجب  منهم 

اأ�ضقاء لهم ا�ضطرتهم  ديننا احلنيف جتاه 

ظروفهم لرتك ديارهم ق�ضرا. 
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  تستهدف تقديم 20 ألف سلة غذائية وحقيبة صحية

حملة »الفلوجة تحتضر« تلبية
للواجب األخوي واإلنساني 

م�ضاعدات لنازحي العراق

إخواننا في الفلوجة يعانون من جراء الحصار الذي فرض عليهم منذ عامين ... 
ال غذاء وال دواء وال معين. 

بمساهمتكم نصل إليهم لنخفف عنهم المعاناة.

    
عامان 

من الحصار..
والجوع يفتك 

بمن تبقى

 Ooredoo /فودافون 
92642

طرق التبرع

44667711 qcharity.org المصرف QA81QISB000000000108186660019نقاط التحصيل

سلة غذائية
ألسرة واحدة

حقيبة صحية
ألسرة واحدة

ر.ق 100

 

 ”HI4” أرسل الرمز  SMS للتبرع عبر الـ

92652
 Ooredoo

 فودافون
 Ooredoo /

92642

ر.ق 200 ”FI4” أرسل الرمز   SMS للتبرع عبر الـ
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تقريرحوار

عدة  مع  ��سراكة  تعا�ن  اتفاقيات  جمموعة  اخلريية  قطر  �قعت 

�تاأتي  اإن�سانية،  م�ساريع   لتنفيذ  ��سديقة  �سقيقة  بد�ل  موؤ�س�سات 

هذه التفاقيات �سمن �سعي قطر اخلريية الد�ؤ�ب لتنفيذ م�ساريع 

اإغاثية �تنموية مهمة .

أيتام غزة
قطر  و�ضندوق  اخلريية  قطر  وقعت  فقد 

يف  »فل�ضطني«   التعاون  وموؤ�ض�ضة  للتنمية 

و�ضراكة  تعاون  اتفاقية  املا�ضي  مايو  �ضهر 

التفاقية  هذه  وتاأتي  غزة،  اأيتام  اأجل  من 

قطر  من  كل  بني  اتفاقيتني  لتوقيع  تتويجا 

اتفاقية  الأوىل  التعاون،  وموؤ�ض�ضة  اخلريية 

قطر الخيرية توقع اتفاقيات 
تعاون وشراكة دولية

اتفاقية مع �ضبكة اجلزيرة
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اإطارية، والثانية لت�ضغيل ال�ضباب يف مدينة 

القد�س.

من  كل  الثالثية  التفاقية  بتوقيع  قام  وقد 

الرئي�س  الكواري،  اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد 

التنفيذي لقطر اخلريية، وال�ضيد خليفة بن 

جا�ضم الكواري املدير العام ل�ضندوق قطر 

للتنمية، وال�ضيد في�ضل �ضامي العلمي رئي�س 

جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة التعاون »فل�ضطني«.

وجاءت التفاقية رغبة من الأطراف الثالثة 

يف التعاون امل�ضرتك ل�ضالح  اأيتام غزة.

بني  اجلهود  لتن�ضيق  التفاقية  وتهدف 

اخلريية،  لقطر  التابعة  »رفقاء«  مبادرة 

التعاون من  ملوؤ�ض�ضة  التابع  وبرنامج »وجد« 

الأيتام  خدمة  يف  م�ضاهمتهما  تعظيم  اأجل 

من  اخلريية  قطر  ت�ضعى  حيث  غزة.  يف 

اأيتام  كفالة  لتوفري  »رفقاء«  مبادرة  خالل 

برنامج »وجد« البالغ عددهم 2127 يتيما، 

ِقبل  من  الربنامج  ت�ضويق  وذلك من خالل 

اجلمعية على امل�ضتويني املحلي والدويل.

تشغيل شباب القدس
تعاونية  اتفاقية  اخلريية  قطر  وقعت  كما 

وتاأتي  القد�س،  مدينة  يف  ال�ضباب  لت�ضغيل 

يو�ضف  ال�ضيد  وقعها كل من  التي  التفاقية 

بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر 

اخلريية وال�ضيد في�ضل �ضامي العلمي رئي�س 

»فل�ضطني«  التعاون  موؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س 

والتنموية  الإن�ضانية  لالحتياجات  ا�ضتجابة 

وجه  على  وال�ضباب  عامة  للمقد�ضيني 

اخل�ضو�س، بالإ�ضافة لالإ�ضهام يف احلد من 

ن�ضبة البطالة املرتفعة يف القد�س، وتطوير 

ح�ضد  يف  الطرفني  لكال  الفر�س  وتعظيم 

التنمية  جهود  لدعم  املخ�ض�ضة  املوارد 

القد�س. عن  الإن�ضائية يف مدينة  والأعمال 

طريق تنفيذ مبادرات م�ضرتكة، والن�ضمام 

م�ضرتك  وتنفيذ  قائمة،  م�ضرتكة  ملبادرات 

لربامج حمددة. 

اتفاقيتي تعاون في األردن
اتفاقيتي  اخلريية  قطر  وّقعت  الأردن  ويف 

ال�ضندوق  من  كل  مع  و�ضراكة  تعاون 

والهيئة  الب�ضرية  للتنمية  الها�ضمي  الأردين 

اإبريل  �ضهر  الها�ضمية يف  الأردنية  اخلريية 

ع على التفاقية الأوىل الرئي�س  املا�ضي ، ووقَّ

يو�ضف  ال�ضيد  اخلريية  لقطر  التنفيذي 

لل�ضندوق  التنفيذية  واملديرة  الكواري، 

ال�ضيدة  الب�ضرية  للتنمية  الها�ضمي  الأردين 

�ضمو  بح�ضور  وذلك  الداغ�ضتاين،  فرح 

جمل�س  رئي�ضة  طالل  بنت  ب�ضمة  الأمرية 



بن  بندر  ال�ضيد  و�ضعادة  ال�ضندوق،  اأمناء 

حممد العطية �ضفري دولة قطر لدى اململكة 

الأردنية الها�ضمية.

عدد  متويل  اإىل  الأوىل   التفاقية  وتهدف 

من  احلّد  اإىل  ت�ضعى  التي  امل�ضاريع  من 

جيوب الفقر يف مناطق القاد�ضية مبنطقة 

بلواء  فيفا  وغور  الأردن  جنوب  الطفيلة 

يف  امل�ضرفة  ومنطقة  اجلنوبية  الأغوار 

�ضمال  املفرق  مبحافظة  اخلالدية  ق�ضاء 

�ضرق اململكة، كما تهدف اإىل دعم الربامج 

من  اخلريية  قطر  تنفذها  التي  والأن�ضطة 

خالل حملة »الرب والإح�ضان« التي ينفذها 

الأردن،  مناطق  خمتلف  يف  ال�ضندوق 

املحتاجني  اأبناء  متكني  اإىل  تهدف  والتي 

حت�ضني  يف  اأنف�ضهم  على  العتماد  من 

الطبية  الرعاية  وتوفري  معي�ضتهم  ظروف 

ملن ل ي�ضتطيع احل�ضول عليها.

التنفيذي  الرئي�س  الثانية  التفاقية  ووقع 

الكواري،  يو�ضف  ال�ضيد  اخلريية  لقطر 

اأمين  ال�ضيد  اخلريية  الهيئة  عام  واأمني 

بندر  ال�ضيد  �ضعادة  بح�ضور  وذلك  املفلح، 

يف  قطر  دولة  �ضفري  العطية  حممد  بن 

اإىل  وتهدف  الها�ضمية،  الأردنية  اململكة 

تاأطري التعاون بني اجلهتني، وذلك لتنفيذ 

تخدم  م�ضرتكة  اإن�ضانية  وم�ضاريع  برامج 

املجتمع املحلي والالجئني ال�ضوريني. 

إنشاء محطات مياه بالسودان
قطر  وقعت  املا�ضي  مار�س  �ضهر  ويف 

على  الإ�ضالمية  الدعوة  ومنظمة  اخلريية 

اتفاقية من اأجل اإن�ضاء ثالثة حمطات مياه 

24األف  من  اأكرث  ل�ضالح  بال�ضودان  نيلية 

ن�ضمة. 

ال�ضيد  من:  كل  التفاقية  هذه  وقع  وقد 

الرئي�س  الكواري  اأحمد  بن  يو�ضف 

حماد  وال�ضيد  اخلريية  لقطر  التنفيذي 

ملنظمة  العام  املدير  الفادين  القادر  عبد 

الدعوة الإ�ضالمية ـ مكتب قطر.

وتاأتي هذه التفاقية يف اإطار رغبة الطرفني 

يف ت�ضافر جهودهما جمتمعة من اأجل حل 

املناطق  يف  لل�ضرب  ال�ضالح  املاء  م�ضاكل 

وا�ضتثمارا  ال�ضودان،  من  امل�ضتهدفة 

للخربات املرتاكمة لديهما، وتقوم اجلهتان 

احل�ضايا  قرى:  تزويد  م�ضروع  بتمويل 

الدامر، املكابراب، العقيدة، الكتياب، بانقا 

واأم طريفي بولية نهر النيل بال�ضودان باملاء 

مليون   4 اإجمالية  بتكلفة  لل�ضرب  ال�ضالح 

بالت�ضاوي  ن�ضفها  طرف  كل  يدفع  ريال، 

قطر  تقوم  اأن  على  ريال،  مليون    2 اأي 

اخلدمات  وتقدمي  امل�ضروع  بتنفيذ  اخلريية 

يف  املحددة  املوا�ضفات  وفق  للمت�ضررين 

وثيقة امل�ضروع.

إغاثة مضايا 
وموؤ�ض�ضة  اخلريية  قطر  جمعية  ووقعت 

اخلريية  لالأعمال  الأ�ضمخ  )عفيف( 

لتنفيذ  اتفاقيتني  املا�ضي  يناير  �ضهر  يف 

»م�ضايا«  اأهايل  ل�ضالح  اإغاثية  م�ضاريع 

ريال  مليوين  حوايل  تبلغ  بتكلفة  ال�ضورية 

قطري.

وقع التفاقيتني كل من ال�ضيد يو�ضف اأحمد 

اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  الكواري 

الرئي�س  عبداهلل  علي  اإبراهيم  وال�ضيد 

الأ�ضمخ  )عفيف(  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 

لالأعمال اخلريية.

وت�ضعى املوؤ�ض�ضتان، من خالل هذا التعاون، 

ال�ضوري،  بالداخل  املت�ضررين  اإغاثة  اإىل 

توفري  عرب  »م�ضايا«  مدينة  وبالأخ�س 

وحليب  ولنب  الأغذية  من  الأ�ضا�ضية  املواد 

باملدينة،  اأ�ضبحت معدومة  والتي  الأطفال، 

املادي  العبء  تخفيف  اإىل  تهدف  كما 

متول  حيث  املحا�ضرين.  على  والنف�ضي 

وتقوم  امل�ضروع  اخلريية  لالأعمال  الأ�ضمخ 

قطر اخلريية بتنفيذ امل�ضروع.  

إيصال رسالة اإلسالم للرياضيين 
غير المسلمين 

اخلريية  قطر  وقعت  مت�ضل  نحو  وعلى 

التعاوين  املكتب  مع  و�ضراكة  تعاون  اتفاقية 

للدعوة والإر�ضاد وتوعية اجلاليات باململكة 

املا�ضي   فرباير  �ضهر  يف  ال�ضعودية  العربية 

بهدف  ريا�ضي«  »هدية  م�ضروع  لتنفيذ 

اي�ضال ر�ضالة الإ�ضالم اإىل الريا�ضيني من 

غري امل�ضلمني. 

وقع التفاقية كل من ال�ضيد علي عتيق العبد 

اهلل، املدير التنفيذي للتنمية املحلية بقطر 

القرين  نا�ضر  بن  نور  وال�ضيخ  اخلريية، 

امل�ضرف العام على املكتب التعاوين للدعوة 

والإر�ضاد وتوعية اجلاليات.

وقال ال�ضيد علي عتيق العبد اهلل اإن م�ضروع 

»هدية ريا�ضي« ي�ضعى لتوزيع هدايا متنوعة 

الريا�ضية يف دولة  على خمتلف القطاعات 

عن  م�ضرقة  ر�ضالة   اإي�ضال  بهدف  قطر، 

واأخالق  قطر  دولة  ثقافة  وعن  الإ�ضالم 

والزائرين  الريا�ضيني  اإىل  اأهلها  وكرم 

واملقيمني من غري امل�ضلمني .

مع شبكة الجزيرة 
اجلزيرة  و�ضبكة  اخلريية  قطر  وّقعت  كما 

م�ضرتك  وتعاون  �ضراكة  اتفاقية  الإعالمية 

الدعم  تعزيز  بهدف  املا�ضي  اإبريل  يف 

الفئات  وخدمة  الإن�ضاين  للعمل  الإعالمي  

ال�ضعيفة عرب العامل. 

من  ال�ضتفادة  اإىل  التفاقية  وتهدف 

اإمكانيات قنوات �ضبكة اجلزيرة الإعالمية 

اأو  العربية  الإخبارية  القنوات  �ضواء 

انت�ضارها  ومن  والوثائقية،  الإجنليزية 

الإعالمية  التغطيات  تعزيز  يف  الوا�ضع 

عرب  اخلريية  لقطر  الإن�ضانية  للم�ضاريع 

العامل، واإبراز اأثرها التنموي، والفرق الذي 
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النا�س واملجتمعات، ف�ضال  حتدثه يف حياة 

عن الإفادة من مراكز الدرا�ضات والتدريب 

التابعة ل�ضبكة اجلزيرة. 

وقد وقع التفاقية عن قطر اخلريية ال�ضيد  

يو�ضف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي 

الإعالمية  اجلزيرة  �ضبكة  وعن  للجمعية،  

التنفيذي  املدير  النجار   اهلل  عبد  ال�ضيد 

للهوية املوؤ�ض�ضية والت�ضال الدويل بال�ضبكة. 

تتجاوز  مل  كو�ضوفية  »�ضابة  هاجا  »فاطمة 

ملتزمة  م�ضلمة  بعد،  الثالث  عقدها 

عليها  اهلل  مّن  �ضنوات  وقبل  دينها،  حتب 

بارتداء احلجاب، ولكن طموحها مل يقف 

زّي  توفر  كيف  تفكر  بداأت  بل  ذلك؛  عند 

بال�ضرت  يتمتع  الذي  الإ�ضالمي  املحجبات 

والرقي، واأن يكون يف نف�س الوقت منا�ضبا 

بكو�ضوفا،  الدخل  مل�ضتوى  الثمن  حيث  من 

وراأت اأنها بذلك ت�ضاعد يف انت�ضار احلجاب 

بني بنات جيلها وحتقق دخال ماديا متميزا 

ميكنها من م�ضاعدة اأ�ضرتها.

فتعلمت  الأوىل  باخلطوة  فاطمة  بادرت 

وبداأت  والتطريز،  احلياكة  فنون  واأتقنت 

م�ضروعها  لدعم  البحث عن طريقة  رحلة 

الذي  حتلم به، وهو »فتح م�ضغل لت�ضنيع 

وبيع مالب�س املحجبات« ولكن وقف التمويل 

يف  فاطمة:  وتقول  طموحها..  اأمام  حائال 

لقاء يل مع �ضديقة كنت اأق�ّس عليها حلم 

لت�ضنيع  ور�ضة  يل  يكون  اأن  وهو  حياتي، 

م�ضدر  ي�ضكل  مبا  املحجبات..  مالب�س 

دخل يل ولعائلتي، فبادرتني بقولها: عندي 

»قطر  موؤ�ض�ضة  ملكتب  توجهي  تريدين؛  ما 

اخلريية« فاإن  لديه برناجما متميزا لتمويل 

وخا�ضة  للدخل  املدرة  ال�ضغرية  امل�ضاريع 

من  هل  نف�ضي:  يف  فقلت  ال�ضباب،  لفئة 

املمكن حتقيق حلمي بعد عناء البحث  

اخلريية  قطر  مكتب  اإىل  فاطمة  انطلقت 

بالعا�ضمة بر�ضتينا وهي حتمل اأمال ورجاء 

اأوراقها  تقدمي  وبعد  م�ضروعها،  ُيقبل  اأن 

هاتفيا  ات�ضال  تلقت  م�ضروعها  ودرا�ضة 

باملوافقة  يب�ضرها  من مكتب قطر اخلريية 

قليلة  اأيام  الطموح، وخالل  م�ضروعها  على 

افتتحت م�ضروعها..

ا�ضتطاعتي  قدر  حاولت  فاطمة:  تقول 

توفري عوامل النجاح مل�ضروعي ليكون نوعيا 

ماكينتني  لدي  اأ�ضبح  اهلل   وبف�ضل  بحق، 

ما  وكل  تطريز،  وماكينة  حديثتني،  خياطة 

واجهة  عمل  من  متكنت  كما  امل�ضغل،  يلزم 

اأمامية ملحل البيع مبا يلبي حاجة  زجاجية 

عن  اأغفل  ومل  مبا�ضرة،  لل�ضراء  ياأتي  من 

�ضفحة  اأن�ضاأت  فقد  احلديثة  التكنولوجيا 

للت�ضويق  متميزة  كو�ضيلة  بوك  الفي�س  على 

بف�ضل  وا�ضتطعت  منتجاتي،  اأحدث  ون�ضر 

املالب�س  بيع  حمالت  مع  التوا�ضل  اهلل 

للمحجبات لت�ضويق اإنتاجي باجلملة.

م�ضروعها  يف  وفقها  اهلل  اأن  فاطمة  وتوؤكد 

الذي جنح جناحا باهرا.. وتقول: توافدت 

والبيع،  لالإنتاج  والطلبات  العرو�س  علي 

اأخرى  عاملة  معي  اأخذت  اأنني  حتى 

املتزايدة،  الطلبات  تلبية  على  لت�ضاعدين 

بعر�س  فزت  عندما  رائعة  مفاجاأة  وكانت 

مما  طالبة،  لـ2000  مدر�ضي  زي  تنفيذ 

للعمل  وا�ضطررت  اجلهود  م�ضاعفة  تطلب 

املحدد،  وقتها  يف  الطلبية  لإنهاء  نهار  ليل 

كنت  مما  اأ�ضرع  ينمو  امل�ضروع  هلل  واحلمد 

اأتوقع، ويوفر يل متو�ضط دخل �ضاف حوايل 

اأنني  ذلك  من  والأجمل  �ضهريا،  يورو   400

ا�ضتطعت اأن اأ�ضغل 3 عامالت للحياكة مما 

حقق لهن دخال معقول.. 

اأ�ضكر  بالقول:  حديثها  فاطمة  وتختم 

على  �ضاعدوين  الذين  قطر  يف  املح�ضنني 

املحجبات،  مالب�س  ن�ضر  و  حلمي،  حتقيق 

 ، ولعائلتي  يل  منا�ضب  دخل  وتوفري 

وم�ضاعدة فتيات اأخريات يف التعلم وحتقيق 

دخل معقول.

كوسوفا 

فاطمة صاحبة ورشة تصنيع 
مالبس المحّجبات ..لكن كيف؟ 
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التأسيس 
يف اإطار �ضيا�ضة قطر اخلريية الرامية لتو�ضيع دائرة خدماتها لت�ضل للم�ضتفيدين يف مناطقهم، 

فقد مت تاأ�ضي�س مركز قطر اخلريية لتنمية املجتمع فرع الذخرية # ن�ضاء يف عام 2014م بغر�س 

امل�ضاهمة يف تنمية املجتمع املحلي ثقافيًا واجتماعيًا.

الأخــرى  اخلريية  قطر  ملراكز  رافــدا  ليكون  اخلــور،  مبدينة  الذخرية  منطقة  يف  املركز  اأن�ضاأ 

باخلور، وهي مراكز اخلور لتنمية املجتمع للرجال وللن�ضاء.

يهدف املركز اإىل تنفيذ م�ضاريع ت�ضاهم يف التنمية املجتمعية، بالإ�ضافة اإىل اطالق مبادرات 

مع اجلهات اخلا�ضة والعامة يف الدولة يف اإطار امل�ضوؤولية الجتماعية.

خدمات المركز
يقوم املركز بتقدمي خدمات للمنت�ضبات من الفتيات والن�ضاء منها: 

•  تعليم القران الكرمي جلميع الفئات )المهات واملتعلمات والطالبات والأطفال(. 
•  تقدمي برامج متنوعة واأن�ضطة وفعاليات على مدار ال�ضنة ت�ضمل جميع املجالت.

•  يقوم املركز بامل�ضاركة يف تفعيل املنا�ضبات املختلفة على 
م�ضتوى الدولة.

•  يتم توفري موا�ضالت جلميع املنت�ضبات من واإىل املركز 
وذلك لت�ضهيل الو�ضول للمركز واحل�ضول على ال�ضتفادة 

والتعلم من خالل ما يتم تقدميه للجمهور.

والربامج  الأن�ضطة  من  العديد  اإقامة  من  املركز  متكن   

�ضرائح  جميع  �ضملت  التي  املختلفة  والجتماعية  الثقافية 

املجتمع، ومن الفعاليات الثابتة التي يقدمها املركز: 

اأيام الأ�ضبوع،  حلقات التحفيظ ال�ضباحية على مدار    •
وامل�ضائية يومي الثنني والأربعاء.

•  املحا�ضرات الأ�ضبوعية 
•  الور�س الأ�ضبوعية 

•  تقدمي العديد من الدورات. 
عدد المستفيدين 

وعــدد  منت�ضبا،    150 القطريني  املنت�ضبني  عــدد  يبلغ 

عدد  يبلغ  فيما  600�ــضــخــ�ــس،  القطريني  امل�ضتفيدين 

 400 وامل�ضتفيدين  منت�ضب   100 املقيمني  من  املنت�ضبني 

�ضخ�س.

مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع
                            فرع الذخيرة نساء

التاأ�ضي�س: ٢٠١٤

تاريخ العمل: ٢٠١٤

املوقع : الذخرية - الخور - قطر

الفئات امل�ضتفيدة: الطالبات والسيدات
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 الموقع الجغرافي
تقع موريتانيا غرب اإفريقيا يف اجلزء الغربي من املجموعة ال�ضاحلية ال�ضحراوية ، وهي بلد 

اململكة  الغربي  ال�ضمال  من  ويحدها  كم2.   1.030.700 قدرها  مب�ضاحة  الأطــراف  مرتامي 

املغربية ومن ال�ضمال ال�ضرقي اجلزائر ومن اجلنوب ال�ضرقي دولة مايل ومن اجلنوب الغربي 

دولة ال�ضنغال. ويحدها من الغرب املحيط الأطل�ضي. 

يبلغ عدد �ضكان موريتانيا 3.984.000 ن�ضمة، و يتميز البلد باإطار بيئي طبيعي قا�س جدا يتاأثر 

تاأثرا عميقا باجلفاف الذي ي�ضرب البلد منذ �ضبعينيات القرن املا�ضي.

تأسيس المكتب 
تدخالتها يف  بداأت قطر اخلريية  موريتانيا،  التنموية يف  امل�ضاهمة يف اجلهود  منها يف  �ضعيا 

موريتانيا خالل الت�ضعينيات من القرن املا�ضي عرب بع�س جمعيات املجتمع املدين، ثم افتتحت 

مكتبا لها �ضنة 2007 يف العا�ضمة نواك�ضوط لتتو�ضع يف م�ضاريعها وت�ضرف عليها وعلى الكفالت 

والأعمال الأخرى ب�ضورة مبا�ضرة. 

مجاالت العمل 
والجتماعية  التنموية  امل�ضاريع  على  اخلريية  قطر  تركز 

وت�ضمل جمالت عملها املياه والإ�ضحاح، ال�ضحة، التعليم، 

الأن�ضطة املدرة للدخل، وبناء واإعادة ترميم وتاأهيل عدد 

بالإ�ضافة  هــذا  وال�ضحية.  الــرتبــويــة  املــرافــق  مــن  مهم 

العون  تقدمي  خــالل  مــن  الإغــاثــي  املــجــال  يف  للتدخالت 

املبا�ضر لالجئني املاليني يف �ضرق موريتانيا، وتوفري املياه 

ال�ضاحلة لل�ضرب لفائدة �ضكان القرى والتجمعات الريفية 

للتكفل  طبية  قوافل  تنظيم  و  اجلــفــاف.  يجتاحها  التي 

واملعوزين  املحتاجني  من  ال�ضتعجالية  احلــالت  مبر�ضى 

النائية  البدوية  والتجمعات  والقرى  املراكز احل�ضرية  يف 

واملعزولة يف ال�ضحراء. 

اإلنجازات 
اأهم الإجنازات حتى نهاية 2015 : 

ـ كفالة 1250 يتيما 

ـ 661 م�ضروعا مدرا للدخل 

ـ بناء 155وحدة �ضكنية للفقراء واملت�ضررين 

ـ بناء مدر�ضتني وم�ضتو�ضفني 

ـ 14 م�ضروع مياه 

مكتب قطر الخيرية - موريتانيا 

التاأ�ضي�س: 2007

تاريخ العمل: 1993

املوقع : نواكشوط

الفئات امل�ضتفيدة: الأ�ضر الفقرية واأليتام
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جوائز

عن  بجائزتني  اخلريية  قطر  فازت 

ورعاية  الأيتام  رعاية  يف  براجمها 

الطويلة يف  مل�ضريتها  تتويج  العمال، وذلك 

الرعاية املتوا�ضلة للفئات املختلفة ومتكني 

املجتمعات وتنفيذ برامج متقدمة يف رعاية 

اليتام والعمال وغريها من الفئات..

السنابل للمسؤولية المجتمعية
قطر  تكرمي  مت  التوايل  على  الثاين  للعام 

املنامة  البحرينية  العا�ضمة  يف  اخلريية 

للم�ضوؤولية  ال�ضنابل  بجائزة  لفوزها 

اليتام  رعاية  موؤ�ض�ضات  يف  املجتمعية 

مبجل�س التعاون اخلليجي عن العام 2015، 

  تم تكريمها بهما خالل النصف األول لـ ٢٠١5  

جـائزتان تقديرا
 لمشـــــــــاريع قطر الخـيريـة 

قطر اخلريية ت�ضتلم جائزة ال�ضنابل للم�ضوؤولية الإجتماعية بالبحرين



املبادرات  فئة  عن  باجلائزة  الفوز  وجاء 

على  الأيتام  رعاية  جمال  يف  املجتمعية 

»رفقاء  ملبادرة  تقديرا  اخلليجي،  امل�ضتوى 

تتبناها  التي  اليتام«  مل�ضاعدة  الدولية 

املبادرة  جهود  على  وعطفا  اخلريية،  قطر 

»ر�ضد  على  وبناء  املجال،  هذا  يف  املتميزة 

دقيق لإجنازاتها من قبل جلنة متخ�ض�ضة 

للم�ضوؤولية  ال�ضنابل  جائزة  بها  قامت   «

الجتماعية، وفقا لتقرير �ضادر عنها. 

الأطفال  بق�ضايا  »رفقاء«  مبادرة  وتهتم 

برامج  طريق  عن  العامل  حول  والأيتام 

الذين  مكفوليها  عدد  و�ضل   قد  فاعلة، 

يحظون بالرعاية ال�ضاملة الآن اإىل اأكرث من 

92 األف يتيم،  يف اأكرث 30 دولة، حيث تقّدم 

وتعليم  ودواء  غذاء  من  يحتاجونه  كل  لهم 

واإيواء وتطوير للقدرات، كما تدعم اأ�ضرهم 

اأجل  من  اقت�ضاديًا،  متكينهم  يف  وت�ضاهم 

توفري حياة كرمية لهم، ولأفراد عائالتهم، 

هذه  على  �ضرف  الذي  املبلغ  اإجمايل  وبلغ 

ال�ضريحة خالل العام املا�ضي فقط ما يزيد 

على  حري�ضة  وهي  ريال،  مليون   181 عن 

اأن ي�ضل عدد مكفوليها اإىل 100 األف يتيم 

اأن تكون دولة قطر اأكرث دولة  قريبا، وعلى 

تكفل الأيتام يف العامل . 

أفضل منظمة في رعاية العمال
اأف�ضل  جائزة  على  اخلريية  قطر  ح�ضلت 

العمال،  رعاية  يف  مدين  جمتمع  منظمة 

الكواري  اأحمد  بن  يو�ضف  ال�ضيد  وت�ضلم 

موؤمتر  خالل  اجلائزة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�ضرق  دار  نظمته  الذي  العمال  رعاية 

اجلزيل  �ضكره  عن  الكواري  وعرب  موؤخرا، 

العمال،  رعاية  موؤمتر  جائزة  للجنة 

رفعت  اخلريية  قطر  اأن  اإىل  م�ضريا 

�ضمن  وو�ضعته  الإن�ضان«  »كرامة  �ضعار 

ت�ضعى  اأ�ضيل  كهدف  ال�ضرتاتيجية  روؤيتها 

جمال  يف  الدوؤوب  ول�ضعيها  لتحقيقه، 

خدمة الإن�ضان من خالل ع�ضرات الربامج 

املجتمعية املتميزة والتي ا�ضتفاد منها اآلف 

العمال يف عام 2015 .
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الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية ي�ضتلم جائزة اأف�ضل منظمة يف رعاية العمال



من خالل برنامج بدأ عام 2007:

توفير األمن الغذائي 
لـ 800,000 شخص بالنيجر

مشروع 
نوعي

الغذائي  الأمن  برنامج  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ 

الفرتة  النيجر يف  نفذته قطر اخلريية يف  الذي 

�سخ�س،  حوايل800،000    2015 �حتى   2007 من 

حيث تركز مكوناته على امل�ساريع املدرة للدخل يف 

جمالت الزراعة �تربية املوا�سي �دعم التعا�نيات.

�جاء هذا الربنامج النوعي الكبري لدعوة ملتقى 

املانحني الذي مت عقده يف يناير 2007 يف العا�سمة 

للخر�ج  النيجر  د�لة  بدعم  الد�حة،  القطرية 

من الأزمات الغذائية التي تهدد �سعبها با�ستمرار، 

مكتب  بافتتاح  اخلريية  قطر  جهود  مع  �تزامنا 

لها هناك.

الدولية  الجهود  دعم  في  البرنامج  ساهم 
لدعوة  استجابة  الغذائي  األمن  قضية  حول 

ملتقى المانحين بالدوحة.
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أهم مخرجات البرنامج 
إحداث نقلة نوعية 

في االنتاج الزراعي 
وتضاعف في 

المحاصيل يشهده 
األهالي لسد حاجاتهم 

األساسية.



تجاوز الصعاب
في�ضل  ال�ضيد  قال  �ضحفي  ت�ضريح   ويف 

العمليات  لإدارة  التنفيذي  املدير  الفهيدة 

الذي  الربنامج  هذا  اإن  اخلريية،  بقطر 

النيجر  يف  تنفيذه  اخلريية  قطر  بداأت 

العمل  توا�ضل  زالت  ول  �ضنوات  ثماين  منذ 

ال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  من  يعترب  فيه؛ 

الفقر  مكافحة  يف  اأ�ضهمت  التي  النوعية 

من  يعاين  لبلد  الغذائي؛  الأمن  وتوفري 

الت�ضحر  موجات  ب�ضبب  الغذائية  الأزمات 

وك�ضف  الأخرى،  الزراعية  وامل�ضاكل 

والعوائق  ال�ضكاليات  حجم  عن  الفهيدة 

خالل  من  النيجريية  الزراعية  البيئة  يف 

قامت  التي  التدخل  ملواقع  الأولية  الدرا�ضة 

عدم  اأهمها  من  والتي  اخلريية،  قطر  بها 

تنوع الأن�ضطة الزراعية وممار�ضة الفالحة 

اأو  اأ�ضمدة  ا�ضتعمال  التقليدية دون  بالطرق 

مبيدات تقاوم الآفات الزراعية، مما يجعل 

اجلهود  فتكر�ضت  و�ضيئة،  رديئة  املحا�ضيل 

تقنيات  باقرتاح  ال�ضعاب  هذه  ملواجهة 

من  يزيد  ب�ضكل  الزراعة  ملمار�ضة  جديدة 

النتاجية وير�ضد املزارعني بالطرق الأ�ضح 

89

في�سل الفهيدة:

يعتبر المشروع 
من أكبر المشاريع 

االستراتيجية النوعية 
التي تقدمها قطر 

الخيرية.

دعم الزراعة من خالل اإدخال طرق ومعدات ع�ضرية من اأولويات الربنامج



يف ممار�ضاتهم الزراعية.

طريقتا البرنامج 
الغذائي  الأمن  بتحقيق  الربنامج  ويقوم 

من خالل طريقتني؛ اأولهما دعم الفالحة 

طرق  اإدخال  مع  املا�ضية  وتربية  والزراعة 

العتماد  عن  ناهيك  ع�ضرية،  ومعدات 

لزيادة  ومتابعتهم  املزارعني  تدريب  على 

تدريبية  دورات  بتنظيم  وذلك  النتاج 

لكل امل�ضتفيدين من الربنامج يف موا�ضيع 

عدة، مثل كيفية ا�ضتعمال الأ�ضمدة وزراعة 

نقاط  ت�ضيري  طرق  ومعرفة  اخل�ضروات 

من   %80 يعتمد  حيث  وال�ضماد.  البذور 

والزراعة  الفالحة  على  النيجر  �ضكان 

وخا�ضة  عي�ضهم  لقمة  على  للح�ضول 

الدعم  هذا  فجاء  الريفية،  املناطق 

كبرية  ل�ضريحة  املعي�ضة  م�ضتوى  لتح�ضني 

من  قرى  ثمانية  و�ضمل  الفقراء،  من 

لي�ضمل  وتو�ضع  وتيالبريي  دو�ضو  منطقتي 

200 قرية.

وتتلخ�س الطريقة الثانية لربنامج حتقيق 

مدرة  م�ضاريع  بتنفيذ  الغذائي  الأمن 

بوا�ضطة  التعاونيات  اأو�ضاط  يف  للدخل 

بنوك  بتحقيق  وذلك  ح�ضنة،  قرو�س 

نقل  عربات  وتوفري  واملطاحن  للحبوب 

ريفية جمرورة. وتعترب هذه امل�ضاريع العمود 

م�ضاريع  باقي  عليه  ت�ضتند  الذي  الفقري 

مناطق  اختيار  مت  وقد  واإجنازاته،  املكتب 

نيامي  والعا�ضمة  وطاوا  وتيالبريي  دو�ضو 

يف  اخلريية  لقطر  رئي�ضة  تدخل  كمناطق 

الكثافة  لعتبارات  وذلك  عملها؛  �ضنوات 

ال�ضكانية وارتفاع ن�ضبة الفقر فيها.

نتائج مبهرة
وقد اأ�ضهمت قطر اخلريية من خالل نتائج 

مل  البذور  من  كميات  توفري  يف  برناجمها 

جديدة  باأ�ضناف  وجاءت  ال�ضابق،  يف  تكن 

قبل،  من  املزارعون  ي�ضتخدمها  مل  منها 

النيجر  يف  الزراعي  النتاج  لتنوع  وذلك 

لل�ضكان.  والنتاجية  الغذائية  و�ضد احلاجة 

جعل  مما  الأ�ضمدة  من  اأطنان  توزيع  ومت 

ِقبل الأهايل، فقد  القبال عليها كبريا من 

�ضهدت  احل�ضاد  موا�ضم  اأن  اأغلبهم  اأفاد 

ت�ضاعفا يف حما�ضيلها عن ال�ضابق مبرتني 

لثالث  النتاج  ت�ضاعف  املناطق  بع�س  ويف 

الأ�ضمدة  تلك  ا�ضتعمال  نتيجة  مرات؛ 

والبذور املنتقاة، وا�ضتخدام الطرق ال�ضليمة 

للزراعة ومعاجلة الآفات واحل�ضرات.

تفقد خمرجات الربنامج

أهم المخرجات 
ك�سفت خمرجات تطبيق الربنامج 

تنفيذ  مت  اأنه  اأعوام  ثمانية  خالل 

منها  ا�ستفاد  حبوب  بنك   159

 36� �سخ�س،   667،836 حوايل 

مطحنة حبوب ا�ستفاد منها حوايل 

 197 �دعم  �سخ�س،   281،681

منطقة بالبذ�ر �الأ�سمدة �املعدات 

امل�ستفيدين  عدد  بلغ  الزراعية 

بالإ�سافة  �سخ�س،   110،645 منها 

من   115،000 من  اأكرث  ل�ستفادة 

�الأغنام.  الأبقار  تربية  م�ساريع 

تدريبية  د�رة   54 عقد  �مت  كما 

احلديثة  الزراعية  التقنيات  على 

املنفذة  امل�ساريع  ت�سيري  �طرق 

�فيما  متدرب.   1420 لتاأهيل 

فعدد  ال�سغرى  امل�ساريع  يخ�س 

 21،000 يتجا�ز  منها  امل�ستفيدين 

عن  ناهيك  العمل.   �زارة  ب�سراكة 

اإفطار  �جبة   427،227 عدد  توزيع 

التدخل،  ملناطق  اأ�لوية  اإعطاء  مع 

من  احلبوب  من  طن   850 �توزيع 

زكاة الفطر لهذا العام �التي عادت 

�سخ�س،   98،405 على  بالفائدة 

�1،571 طن من البذ�ر � 375 طن 

منظمة  مع  بالتعا�ن  ال�سماد  من 

الأمم املتحدة لالأغذية �الزراعة.
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إطالق الموقع االلكتروني 
لمشروع »تسّوق وتصّدق« 

قطر  وتديره  طّورته  الذي  املوقع  ميثل 

ودعم  للت�ضّدق  للجمهور  فر�ضة  اخلريية 

امل�ضاريع الإن�ضانية، وذلك عند رغبتهم يف 

يزيد ذلك من  اأن  الكرتونيا، دون  الت�ضوق 

تكلفة م�ضرتياتهم. 

م�ضروعها  موقع  اخلريية  قطر  اأطلقت   

وت�ضّدق«   »ت�ضّوق  اللكرتوين 

يعّد  الذي    )ShopAndAid.com(

الأول من نوعه يف املنطقة.

يف  امل�ضاهمة  ت�ضجيع  اإىل  املوقع  ويهدف 

جديدة  طريقة  ويوّفر  اخلريي،  العمل 

الربامج  لدعم  النرتنت،  عرب  ومبدعة 

للفئات  والتنموية  الإغاثية  وامل�ضاريع 

املحتاجة.

قطر  وتديره  طّورته  الذي  املوقع  وميثل 

ودعم  للت�ضّدق  للجمهور  فر�ضة  اخلريية 

قطر  تنفذها  التي  الإن�ضانية  امل�ضاريع 

رغبتهم  عند  وذلك  العامل،  عرب  اخلريية 

يتعّلق  ما  �ضواء  الكرتونيا،  الت�ضوق  يف 

اأو  الإلكرتونية  الأجهزة  اأو  املالب�س  ب�ضراء 

ذلك  يزيد  اأن  دون   ، الأخرى  احتياجاتهم 

من تكلفة م�ضرتياتهم على الإطالق.

ا�ضتثمار التكنولوجيا 

عبد  بن  حممد  ال�ضيد  قال  املنا�ضبة  وبهذه 

للموارد  التنفيذي  املدير  اليزيدي  اهلل 

اخلريية  قطر  اإن   : اخلريية  بقطر  املالية 

النوعية  املبادرات  داأبت على دعم واإطالق 

الإن�ضاين  العمل  يف  الإبداعية  وامل�ضاريع 

اأفرادا  جمتمعاتنا  دمج  �ضاأنها  من  التي 

والتطوعي،  اخلريي  العمل  يف  وموؤ�ض�ضات 

املت�ضارع  والتطور  التكنولوجيا  وا�ضتثمار 

اأجل  من  والنرتنت،  الت�ضال  جمالت  يف 

الرتويج ومتويل الربامج وامل�ضاريع الإغاثية 

العامل،  عرب  املحتاجة  للفئات  والتنموية 

وت�ضهيل عملية التربع على الراغبني بذلك، 

وجعله اأمرا اعتياديا يف حياتهم.

خطوات ب�ضيطة لل�ضراء

ShopAndAid.(( ـ الدخول اإىل موقع

اأو  احلا�ضوب  مت�ضفح  عرب    ))com
الهاتف الذكي.

ــالبحث عن املنتج الذي املنوي �ضراوؤه ، ثم 

املقارنة بني الأ�ضعار املنا�ضبة للم�ضرتي.

ـ اأخريا اإمتام عملية ال�ضراء والدفع . وعقب 

اأرباح   قيمة  من  ن�ضبة  حتويل  يتم  ذلك 

امل�ضرتيات ل�ضالح العمل اخلريي مبا�ضرة، 

على  زيادة  اأي  امل�ضرتي  يتحمل  اأن  دون 

ال�ضلعة التي ا�ضرتاها. 

�ضافر وت�ضّدق 

د�ضنت  واأن  �ضبق  اخلريية  قطر  اأن  يذكر 

اللكرتوين  م�ضروعها  موقع  املا�ضي  العام 

 )Travel and Aid( وت�ضّدق  �ضافر 

املنطقة.  يف  نوعه  من  الأول  يعّد  الذي 

قطر  وتديره   طّورته  الذي  املوقع   وميثل 

للت�ضّدق  للجمهور  فر�ضة  اأي�ضا  اخلريية 

ودعم امل�ضاريع الإن�ضانية التي تنفذها قطر 

رغبتهم  عند   وذلك  العامل،  عرب  اخلريية 

يف ال�ضياحة وال�ضفر، �ضواء ما يتعّلق ب�ضراء 

اأن  دون   ، الفنادق  حجز  اأو  ال�ضفر  تذاكر 

يزيد ذلك من تكلفة �ضفرهم على الإطالق. 
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اإن مل تكن م�سوؤ�ًل فلن ينوب عليك اأحد

وفري�ضة  اأخالقي  وواجب  اإن�ضانية  �ضرورة  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تعد 

من  و  ؛  امل�ضتدامة  التنمية  من   الآخــر  الوجه  كونها  ؛  ملحة  وطنية 

لتحقيق مقا�ضد  البينية ت�ضبو  العالقات  �ضبكة من  تتداخل  خاللها 

وتلبي  املجتمع  رحم  يف  تخلق  وو�ضائط  متعددة  و�ضائل  عرب  تنموية 

حاجاته الأ�ضا�ضية وال�ضرورية .

يف  القيادي  الفكر  من  اأ�ضياًل  جــزءًا  املجتمعية  امل�ضوؤولية  وباتت   

املوؤ�ض�ضات من منطلق تقدمي الواجب وتعميق هذه التجربة الإدارية 

جمال  يف  احلديث  الع�ضر  تطور  وترية  ت�ضارع  ظل  ويف  ؛  الأخالقية 

دللت  من  يت�ضمنه  مبا  املجتمعية  امل�ضوؤولية  مفهوم  يربز  الأعمال 

وم�ضامني واأدوات واأهداف وغايات  ، حيث مل تعد الدول مبناأى عن 

هذا املفهوم حيث اأن عاملنا ي�ضهد تطورًا �ضريعًا يف جمالت عدة ؛ ميا 

يفر�س على منظمات الأعمال مواكبة هذه التطورات وا�ضتثمارها يف 

باملعرفة  الت�ضارك  الذي يحتم عليها �ضرورة  الأمر  اأعمالها  خمتلف 

وتبادل اخلربات ل�ضمان ا�ضتمراريتها وجناحها .

يف  بقوة  املطروحة  املمار�ضات  اإحــدى  الجتماعية  امل�ضوؤولية  وتعترب 

دنيا : اإدارة الأعمال ؛ والقت�ضاد ؛ والعالقات العامة ؛ والت�ضريعات ؛ 

واحلراك الجتماعي ؛ وهي بالتايل تعترب من الدرا�ضات البينية التي 

تتحرك بني ف�ضاءات هذه املجالت ؛ ولعل هذه الفل�ضفة تنطلق من 

مقدمتني اثنتني : 

احلاكمة  ال�ضلطة  و  املواطن  بني  القائمة  العالقة  جدلية   : الأوىل 

وكالهما من عن�ضري الدولة ؛  حيث اأ�ضبحت م�ضاحة العن�ضر الأول 

اجلدلية  لت�ضابك  وذلك  ال�ضلطة  م�ضاحة  ح�ضاب  على  وتــزداد  متتد 

املواطن  بــني  ت�ضامنية  هــي  الــوطــن  داخــل  امل�ضوؤولية  ــاأن  ب القائمة 

ك�ضخ�ضية طبيعية وال�ضلطة احلاكمة باعتبارها �ضخ�ضية اعتبارية ؛ 

والعالقة تكاملية ولي�ضت تفا�ضلية حيثما وجد احلكم الر�ضيد. 

الثانية : تتمثل يف البحث عن ممار�ضات اأخالقية يف املجالت  املذكورة 

اآنفًا وممار�ضات فا�ضلة ؛ خ�ضو�ضًا يف تعاظم التطرف الإيديولوجي 

وبتنا نعي�س يف حقبة ما بعد الإيديولوجيات ؛ وما بعد احلداثة ؛ مما 

اأدى اإىل ظهور حوكمة ال�ضركات وال�ضركات الأخالقية .

 كال هاتني املقدمتني تف�ضيان اإىل نتيجة واإىل حقيقة وهدف وغاية 

الأربــع  املــجــالت  بــني  بالتكامل  ال�ضتدامة  حتقيق  وهــي  ومق�ضد 

والعالقات بينها تتج�ضد يف عالقة املواطن وال�ضلطة احلاكمة وطبيعة 

تلك العالقة هي الأخالقية واحلكم الر�ضيد. 

عمليات  داخـــل  امل�ضافة  القيمة  على  احلــديــث  وطــن  تــقــدم  وممــا 

ذلك  من  اأ�ضياًل  جــزءًا  واأ�ضبحت  املجتمعية  امل�ضوؤولية  وممار�ضات 

بقدر ما  زيادة مادية  القيمة يف حد ذاتها كونها  اإىل  ينظر  حيث ل 

هي اأي�ضًا زيادة معنوية تتعلق بالإبداع اأو العالقة مع العميل اأو قيمة 

الإدارة واجلوانب الجتماعية  اأو قدرات وكفاءات  التجارية  العالمة 

والبيئية .

ولعل النتيجة التي ن�ضتطيع اخللو�س اإليها اأوًل :انهيار نظريات علم 

القت�ضاد الكال�ضيكي الراأ�ضمايل وال�ضرتاكي ؛ وظهور نظريات تقوم 

على مبداأ التوازن بني النزعات الفردية واجلماعية  ؛ وتغليب املنفعة 

واملعنوي يف  املادي  اإىل اجلانب  النظر  والعتدال يف  ؛  الأجــرة  على 

العالقات الإن�ضانية . 

: فاإن الباحث املتفح�س من حيث النظر البي�ضتيمولوجي  ثانيًا  اأما 

فاإن هذه اليقونات واملفاهيم ما زالت يف حاجة اإىل �ضبطها معرفيًا 

؛ وتاأ�ضيل قواعدها ؛ و�ضياغة مناهجها ؛ وهذا ل يتاأتى اإل بتجديد 

الفهم و املداومة على التطبيق واملمار�ضة ؛ فم�ضائل العلم تراكمية . 

بقلم: خالد حممد املفتاح 

المسؤولية االجتماعية
.. رؤيـة تأصيلية  

رئي�س املوؤمتر الدويل العلمي الأول للم�ضوؤولية املجتمعية  -  مركز الفي�ضل للم�ضوؤولية املجتمعية 

مقال

92



هو المركز األول في قطر يختص بالمسؤولية المجتمعية ،  و يعمل تحت مظلة مؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال الخيرية 
» ألف » ؛ ويعني برفع مستوى المشاركة المجتمعية وااللتزام بها في بيئة حاضنة ابتكارية لحلول اجتماعية مستدامة. 

الرؤية : 
أن نكون رّوادًا ومرجعًا للمسؤولية المجتمعية في قطر ونموذجًا عالميًا يحتذى به .

الرسالة : 
المشاريع  الستقطاب  محفزة  بيئات  تكوين  خالل  من  المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  والمؤسسات  باألفراد  النهوض 

والمبادرات اإلبداعية ؛ عبر خطط تنفيذية بالتعاون مع الشركاء 
القيم : 

االلتزام – التعاون – االبتكار – االستدامة .
القطاعات :

يركز مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية على القطاعات التالية : 
التعليم – الصحة  - الثقافه – البيئة

األهداف : 
- رفع مستوى ثقافة المشاركة المجتمعية بين مكونات المجتمع .
- االلتزام بالمسؤولية المجتمعية على مستوى الفرد والمجتمع . 

- التعاون وبناء الشرآكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة . 
- احتضان وابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية مستدامة تساهم في تحقيق رؤية قطر 

بعض من مشاريعنا ومبادراتنا :
• مشروع وجبة االجتماعى 

• المؤتمر الدولي العلمي األول للمسؤولية المجتمعية 
• مشروع مضان يجمعنا 

• مشروع مسؤول ومسؤولة للمدارس
• مبادرة كل قطر تقرأ للطفل 

• جناح المركز السنوى فى السيتى سنتر 
يبلغ عدد متطوعي المركز ) ٦٠٠ ( متطوع . 

شركاؤنا : 
- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . 

- نادي السد الرياضي .
- فريق فزعة للعمل التطوعي .
- مركز قطر للعمل التطوعي .

- جمعية المحامين القطرية . 
- شركة سوشل ميديا 

- شركة غاية الدوحة 

عنوان المركز : 
هاتف : 0097444342448       جوال : 0097450440813       ص. ب : 21740

الدفنة منطقة األبراج ، برج دارين ؛ الطابق األرضي . 
www.alfcsr.org

 www.youtube.com/alfcsr : قناة المركز      www.facebook.com/alfcsr :  صفحة المركز
 alfcsr@ : استجرام   alfcsr@ : التويتر

مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية

انهض واترك آثـارك 



94

تقرير

وقعت قطر اخلريية جمموعة من اتفاقيات 

حملية  موؤ�ض�ضات  مع  والتعاون  ال�ضراكة 

اإىل  التفاقيات  وتهدف  قطر،  دولة  داخل 

املوؤ�ض�ضات  بني  والتعاون  التن�ضيق  زيادة 

العمل  لتعزيز  واخلا�ضة  املحلية احلكومية 

املختلفة،  بالفئات  والنهو�س  اخلريي 

للنه�ضة  والبناءة  الهادفة  امل�ضاريع  ودعم 

بالأجيال. 

مع »إنجاز قطر«
فقد وقعت »قطر اخلريية« اتفاقية �ضراكة 

تعاونية مع »موؤ�ض�ضة اإجناز قطر«  يف �ضهر 

التعاون  تعزيز  اإىل  �ضعيا  املا�ضي  مايو 

الإن�ضاين والتبادل العلمي والبحثي. 

علي  ال�ضيد  من  كل  التفاقية  ووقع 

العبداهلل، املدير التنفيذي للتنمية املحلية 

اخلاجة  عماد  وال�ضيد  اخلريية،  قطر  يف 

املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة اإجناز قطر. 

والتعاون  للتن�ضيق  التفاقية  وتهدف 

مع كواليتي الدولية  مع راديو موؤ�ض�ضة قطر

املعلومات  تبادل  جمال  يف  الطرفني  بني 

الور�س  تنظيم  طريق  عن  واخلربات 

والندوات، واإجراء البحوث والدرا�ضات مما 

طريق  عن  وذلك  الإن�ضاين،  التعاون  يعزز 

بتوفري  قطر  اإجناز  موؤ�ض�ضة  من  ال�ضتفادة 

املوارد الالزمة لتقدمي الربامج والأن�ضطة، 

على  اخلريية  قطر  من  متطوعني  وتدريب 

ترتاوح  الذين  لل�ضباب  عليها  متفق  برامج 

اأعمارهم ما بني 11 – 24 �ضنة. 

مع أسباير كتارا للضيافة  
اأ�ضباير  وموؤ�ض�ضة  اخلريية  قطر  وقعت  كما 

املا�ضي  اإبريل  �ضهر  يف  لل�ضيافة  كتارا 

العمل  لتعزيز  م�ضرتك،  تعاون  اتفاقية 

اخلريي والتنموي، والتوعية باأهميته و�ُضبل 

التو�ضع بو�ضائل دعم امل�ضاريع اخلريية.

نايف  ال�ضيد  من  كل  التفاقية  ووقع 

العامة  العالقات  اإدارة  مدير  الرميحي 

بقطر اخلريية، وال�ضيد هادي وّنو�س مدير 

املطاعم مبوؤ�ض�ضة اأ�ضباير كتارا لل�ضيافة.

كتارا  اأ�ضباير  موؤ�ض�ضة  تقدمي  على  وتن�س   

لل�ضيافة دورات تدريبية يف الطبخ ال�ضحي 

املجتمع  تنمية  مراكز  خالل  من  للجمهور 

اإىل  بالإ�ضافة  اخلريية،  لقطر  التابعة 

جميع  يف  اخلريي«  »ال�ضاحن  اأجهزة  توزيع 

واأ�ضباير  كتارا  الثقايف  فروع مطاعم احلي 

وحت�ضيل التربعات من خالل اأجهزة الدفع 

اخلا�ضة بقطر اخلريية. 

مع كواليتي الدولية  
اخلريية  قطر  وقعت  مت�ضل  نحو  وعلى 

اإبريل  �ضهر  يف  الدولية  كواليتي  وجمموعة 

اأجل  من  وتفاهم  �ضراكة  اتفاقية  الفائت 

التي  الأن�ضطة  من  عدد  تنفيذ  يف  التعاون 

ت�ضهم يف خدمة املجتمع والعمل الإن�ضاين. 

وقد وقع التفاقية عن قطر اخلريية ال�ضيد 

التنفيذي  املدير  اهلل  العبد  عتيق  علي 

فيما  املحلية  للتنمية  التنفيذية  لالإدارة 

قطر الخيرية توقع اتفاقيات
شــراكة مع مؤسسات محلية
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اتفاقية اإجناز قطراتفاقية برنامج راأ�س لفان

وقعها عن جمموعة كواليتي الدولية ال�ضيد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأولكارا  الدين  �ضم�س 

املجموعة.

وي�ضمل التعاون ن�ضاطات عديدة مثل: تفعيل 

فروع  زبائن  ي�ضتطيع  حيث  دراهم  م�ضروع 

ن�ضف  و  ربع  من  باملتبقي  بالتربع  كواليتي 

ريال ل�ضالح قطر اخلريية، وتفعيل بطاقات  

من  »ي�ضتاهلون«  وكوبونات  اخلري«،  »هدايا 

للتربعات  بطاقات  وطباعة  ت�ضميم  خالل 

بقيم مالية متنوعة وحمددة  للجمهور  تباع 

امل�ضروعات  اأو  احلمالت  بع�س  ل�ضالح 

ت�ضل�ضلية  اأرقام  لها  )البطاقات  اخلريية 

وباركود ل�ضتخدامه عرب الكا�ضري(. 

مع راديو مؤسسة قطر 
اخلريية  قطر  وّقعت  الإعالمي  املجال  ويف 

وراديو موؤ�ض�ضة قطر اتفاقية تعاون م�ضرتك 

الدعم  لتعزيز  املا�ضي،  يناير  �ضهر  نهاية 

برامج  وبث  الإن�ضاين،  للعمل  الإعالمي 

الإن�ضاين،  العمل  ثقافة  ن�ضر  يف  ت�ضهم 

مل�ضاريعه  الدعم  وتقدمي  باأهميته  والتوعية 

اخلريية. 

ال�ضيد  اخلريية  قطر  عن  التفاقية  وّقع 

الرئي�س  الكواري  اأحمد  بن  يو�ضف 

موؤ�ض�ضة  راديو  عن  وّقعها  فيما  التنفيذي، 

مدير  الب�ضري  اأحمد  حممد  ال�ضيد  قطر 

للرتبية  قطر  ملوؤ�ض�ضة  الإعالمي  املركز 

والعلوم وتنمية املجتمع، الذي يتبع له راديو 

موؤ�ض�ضة قطر. 

اإذاعية  برامج  بث  على  التفاقية  وتركز 

الفرتة  خالل  اخلريية  قطر  اإعداد  من 

القادمة على اأثري راديو موؤ�ض�ضة قطر ، وبث 

م�ضاريع  تدعم  وترويجية  توعوية  اإعالنات 

العمل الإن�ضاين. 

مع برنامج راس لفان 
ومت توقيع اتفاقية �ضراكة بني قطر اخلريية 

الجتماعي  للتوا�ضل  لفان  را�س  وبرنامج 

غر�س  اىل  يهدف  تعليمي  برنامج  لتنفيذ 

نفو�س  يف  الكيمياء  وعامل  العلوم  حب 

الأوىل، حيث  التعليم  منذ مراحل  الطالب 

يعمل  مبتكر  تعليمي  اأ�ضلوب  اتباع  �ضيتم 

على  وت�ضجيعهم  الطالب  حتفيز  على 

التوقيع  حفل  وح�ضر   . العلوم  مادة  درا�ضة 

من  ووم�ضوؤولون  اخلريية،  لقطر  ممثلون 

وزارة الرتبية والتعليم، وبرنامج را�س لفان 

للتوا�ضل الجتماعي.

الإثرائي  الربنامج  هذا  تطبيق  و�ضيتم 

باملناطق  امل�ضتقلة  املدار�س  من  عدد  يف 

قطر  مركز  �ضي�ضرف  حيث  ال�ضمالية 

فرع اخلور على  املجتمع-   لتنمية  اخلريية 

تنفيذ امل�ضروع .



املا�ضي  ال�ضهر  اخلريية  قطر  اأعلنت 

ملبادرة  الثانية  املرحلة  بدء  عن  مايو   /

اأطلقتها  التي  التعليم«،  اأجل  »دّراجون من 

»دّراجي  فريق  مع  بالتعاون  املا�ضي  العام 

ريال    5،000،000 جمع  بهدف  قطر«، 

يف  للفتيات  مدر�ضة  بناء  لإعادة  قطري 

غزة  ت�ضتوعب 1000 طالبة، وت�ضتفيد منها  

1،920 طالبة.

الرعــاة 
وتنطلق »دراجون من اأجل التعليم« برعاية 

غاياتها  حتقيق  بهدف  جهات  ثماين 

النبيلة.. هي: اجلابر، والأ�ضمخ، وت�ضويق، 

واأمواج، وجون�ضون اأند جون�ضون، والروي�س، 

ال�ضباب  ووزارة  قطر،  دراجي  ونادي 

امل�ضاركة  عن  الإعالن  مت  كما  والريا�ضة، 

تتوىل رعايتها عدة جهات ويتم ر�ضد املبالغ 

الإن�ضاين  الطابع  ذات  الأن�ضطة  ل�ضالح 

والجتماعي والتعليمي.

تدشين االنطالق 
العاملي يف  التحدي  بفعالية  امل�ضاركة  وتاأتي 

التعليم«  اأجل  من  »دراجون  مبادرة  اإطار 

ل  الريا�ضة  اأن  مفادها  ر�ضالة  لتو�ضح 

تقدم  بل  البدين  تقت�ضر فقط على اجلهد 

من  املجتمع،  اإىل  قيمية  اأخرى  ر�ضائل 

الإن�ضاين،  اخلريي  بالعمل  التعريف  بينها 

و�ضرورة امل�ضاهمة فيه.

استثمار الهوايات
ملبادرة  الراعية  للجهات  ممثلون  واأكد 

هذه  دعم  اأن  التعليم«  اأجل  من  »دراجون 

املبادرة للعام الثاين على التوايل اإمنا ياأتي 
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خا�ضه  الذي  العاملي   التحدي  بفعالية 

الدراجات  قيادة  يف  قطريا  �ضابا   30 نحو 

الهوائية عرب عدة بلدان يف اأوروبا .

التحدي  هذا  من  الرئي�س  الهدف  وياأتي 

احل�ضول على رعايات من اجلهات املختلفة 

لقطر  الكامل  باملبلغ  والتربع  قطر،  يف 

مدر�ضة  ل�ضالح  �ضتخ�ض�ضه  التي  اخلريية 

وتوعية  غزة،  قطاع  يف  الثانوية  ال�ضيماء 

فئات املجتمع باأهمية الريا�ضة، وذلك بعقد  

الدولة،  وخارج  حملية  خمتلفة  فعاليات 

تقرير

المبادرة استثمار لطاقات 
الشباب القطري وهوايتهم 

الرياضية لدعم العمل 
اإلنساني 

بهدف بناء مدرسة بغزة             

تدشين المرحلة الثانية لمبادرة
 »دّراجون ألجل التعليم« 

الدكتور عبد العزيز الكواري / املدير التنفيذي لنادي دراجو قطر



الذين  القطري  ال�ضباب  ت�ضجيع  بهدف 

بقوة  ويعملون  اخلريي،  للعمل  تفرغوا 

اأهداف  حتقيق  لأجل  وبهواياتهم  اإرادتهم 

�ضامية، مو�ضحني اأن دعم هذه املبادرة هو 

فخر للجهات الراعية ي�ضاهم يف بناء حياة 

التزامهم  من  جزء  واأنه  اأف�ضل.  اجتماعية 

بدعم التعليم وال�ضحة والريا�ضة..

الكواري  عبدالعزيز  الدكتور  قال  بينما 

اإن  قطر؛  دراجي  لنادي  التنفيذي  املدير 

ولكنها  العامل،  يف  قدمية  امل�ضروع  فكرة 

جديدة يف العامل العربي، فجمع التربعات 

كبري  لإعداد  يحتاج  الدراجات  طريق  عن 

الهدف  ويكمن  العمل،  لإجناز  جبار  وجهد 

اخلري  لأعمال  دعما  امل�ضروع  وراء  من 

ومتكينا لطاقات وقدرات ال�ضباب القطري 

نبيلة  باأهداف  ترتبط  عندما  وخا�ضة 

كالتعليم.

جولة خيرية
القطريني  الدراجات  راكبو  بداأ  وقد 

مايو  من  والع�ضرين  التا�ضع  يف  م�ضريتهم 

املا�ضي، ويقطعون م�ضافة بني 790 و 1،020 

اأوروبية بداية من  كيلو مرتا  يف ثالث دول 

مدينة فيينا يف النم�ضا اإىل الت�ضيك واأملانيا، 

مرتا  و10،000   5،000 ل  ي�ضل  لرتفاع  و 

العاملية  املبادرة  مناف�ضات  اأ�ضعب  اأحد  يف 

لركوب الدراجات.

جتاوز  الذين  الدراجات  راكبو  وميثل 

دولة   22 من  اأكرث  من  راكب   400 عددهم 

بتقدميهم  وذلك  اخلريية؛  قطر  جمعية 

التعليمي،  امل�ضروع  اأهمية  ي�ضرح  عر�ضا 

تطوير  يف  ت�ضاهم  التي  الإن�ضانية  واحلاجة 

املنظومة التعليمية، كما مت ت�ضجيع املهتمني 

اخلريية  الأعمال  يف  للم�ضاركة  بالريا�ضة 

يف  و�ضعوبات  حتديات  يواجه  من  ودعم 

تقدم  يف  الأهم  العامل  كونه  القطاع  هذا 

املجتمعات.

هدف مستمر
وكنتاج للمرحلة الأوىل ملبادرة »دّراجون من 

اأجل التعليم«، التي انطلقت العام املا�ضي، 

ريال   2،000،000 من  اأكرث  جمع  مت  فقد 

يف  الأموال  هذه  �ضت�ضاهم  حيث  قطري، 

العمل  اختيار  ويتم  امل�ضروع،  تنفيذ مراحل 

اخلريي الذي يود راكبو الدراجات امل�ضاركة 

فيه، برعاية ال�ضركات التي تتحول بدورها 

لدعم مايل ُيقدم لإمتام امل�ضاريع اخلريية.

وُيذكر اأن املرحلة الأوىل من املبادرة �ضارك 

فيها 35 �ضابا بينهم 20 قطريا �ضمن حتدي 

بال�ضري  وذلك  العاملي،  الريا�ضي   GBI
�ضبعة  مدى  على  كيلومرتا،   800 م�ضافة 

اأيام؛ اأي حوايل 120 كيلومرتا يوميا يف اأربع 

 7000 اإىل  ي�ضل  ارتفاع  على  اأوروبية؛  دول 

مرتا على جبال الألب..
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المبادرة لمسة من الشباب 
القطري ألشقائهم 

الفلسطينيين لإلسهام 
في فك الحصار عن غزة. 

مدرسة الشيماء
يف  للفتيات  الثانوية  ال�ضيماء  مدر�ضة 

املبادرة   تتبنى  التي  غزة،  قطاع  �ضمال 

توفر  بحيث  اإعدادها  و�ضيتم  بناءها 

الثانوي  التعليم  لطلبة  منا�ضبة  بيئة 

وذلك  البدوية،  والقرى  لهيا  بيت  يف 

واملعامل  املختربات  على  باحتوائها 

واللوازم ال�ضرورية لتح�ضني التعليم يف 

املنطقة حلوايل 1،920 طالبة.

بهدف بناء مدرسة بغزة             

تدشين المرحلة الثانية لمبادرة
 »دّراجون ألجل التعليم« 
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مشروع 
نوعي

املا�ضي  مار�س  �ضهر  يف  اخلريية  قطر  افتتحت 

النموذجية  »النور«  قرية  م�ضروع  من  الثانية  املرحلة 

اخلريية  قطر  م�ضاريع  اإطار  يف  وذلك  اإندوني�ضيا  يف 

مكونة  مدر�ضة  تت�ضمن  والتي  اإندوني�ضيا  يف  املتميزة 

و�ضكنا  للمعلمني،  خم�ض�ضة  منازل  و10  طابقني  من 

لالأن�ضطة  و�ضالة  طالبًا،   70 لنحو  يت�ضع  داخليا 

واملحا�ضرات ، وحمال جتاريا.

افتتحت  قد  امل�ضروع  هذا  من  الأوىل  املرحلة  وكانت 

مدر�ضة  و  �ضكنية  وحدة   100 وت�ضمنت    2010 عام 

وم�ضتو�ضفا وم�ضجدا، حيث بلغت تكلفة املرحلة الأوىل 

3.671.000 ريال قطري، فيما جاوزت  من امل�ضروع 

قيمة املرحلة الثانية واحلالية 1.5 مليون ريال.

 180 الآن  املدر�ضة  والطالبات يف  الطالب  ويبلغ عدد 

طالبا وطالبة  و�ضيت�ضاعف يف العام الدرا�ضي القادم 

بعد بناء املدر�ضة الثانية، ع�ضرة من الطالب قد ختموا 

أكثر من 555 طالبا يتعلمون القرآن الكريم
 في مدرسة النور النموذجية 

حفظ القراآن الكرمي يف العامني املا�ضيني ويوجد العديد 

من الطلبة والطالبات يف الطريق خلتم القراآن، حيث 

وتربيتهم  �ضباحا  الطالب  بتعليم  املدر�ضة  اإدارة  تقوم 

املجمع  داخل  الطالب  يعي�س  حيث  امل�ضائية  الفرتة  يف 

طالبا   555 يتعلم  املجمع  خالل  ومن  للقرية،  ال�ضكني 

القراآن الكرمي . 

ح�ضر حفل الفتتاح جمع كبري من امل�ضئولني احلكوميني 

ح�ضر  بينما  باإندوني�ضيا،  املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

�ضعادة ال�ضفري حممد بن خاطر اخلاطر، وال�ضيد حممد 

الكعبي ، مدير اإدارة الغاثة بقطر اخلريية واملتربعني 

اهلل،  رحمه  الكواري،  جا�ضم  حممد  الراحل  اأبناء  من 

ومن امل�ضئولني احلكوميني باإندوني�ضيا ح�ضرت ال�ضيدة 

�ضيليكا نورا�ضا ديانا رئي�ضة مدينة »كرواجن« التي بنيت 

فيها القرية. 

100 وحدة �ضكنية،  ت�ضتمل مرافق قرية النور على 

و مدر�ضة من دورين، وم�ضتو�ضفا وم�ضجدا، و�ضكنا 

داخليا للطلبة، ومنازل للمعلمني وحمال جتاريا.  

افتتاح المرحلة الثانية
لقرية »النور« بإندونيسيا

يدرس في المدرسة ١8٠ طالبا 
وطالبة وسيتضاعف العدد 

العام القادم 

مرافق القرية
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الصدقة الخفية 
ال�ضيد عي�ضى ال�ضليطي قال اإنه وبح�ضب ما تعلمه من اأهل العلم فاإن اأف�ضل ال�ضدقة هي التي 

تكون يف اخلفاء،..منوها اإىل اأنه يف�ضل ال�ضدقة على اجلريان اإن كانوا حمتاجني،  وذلك ملا 

اأو�ضانا به الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم  بالإح�ضان للجريان وعدم اإيذائهم، منوها باأنه يحبذ 

ال�ضدقة على اجلريان يف رم�ضان وكل اأ�ضهر ال�ضنة، ويعترباأن ح�ضن املعاملة والكلمة الطيبة 

هي من ال�ضدقة اأي�ضا..

واأ�ضار ال�ضليطي اإىل اأنه يتمنى اأن تكون ال�ضدقات التي ينفقها الإن�ضان وهو �ضحيح ومعافى ول 

يحتاج ل�ضيء، فال يت�ضدق طلبا يف حتقيق غاية اأو منفعة، وقد �ضمع اأن هذه ال�ضدقة من اأف�ضل 

اأنواع ال�ضدقات،  لأنها ابتغاء مر�ضاة اهلل عز وجل، ولي�س لطلب ق�ضاء حاجة دنيوية..

رم�سان �سهر اخلري �الرب �العطاء ، �قد »كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم اأجود النا�س باخلري �كان اأجود ما 

يكون يف �سهر رم�سان«.

�نحن نتفياأ ظالل هذا ال�سهر الكرمي ا�ستطلعت » غرا�س« اآراء عدد من ال�سخ�سيات يف قطر حول �سدقاتهم 

املف�سلة، يف �سهر ال�سيام، املالية منها �غري املالية، �يف اأي املجالت يحبون ��سعها، �يف اأي الأ�قات من هذا ال�سهر 

يحر�سون اأن تكون. �فيما يلي خال�سة اآراء العينة التي ��سلنا اإليها :  

صدقاتهم في رمضان
..أين ومتى؟

ذوو القربى
ال�ضيد جابر الربيدي يرى اأن اأف�ضل ال�ضدقة هي التي تنفق على الأولد وذوي القربى 

والأرحام، مو�ضحا اأن ما ينفقه الرجل على اأهل بيته يعترب من قبيل ال�ضدقة اإذا كان يحت�ضبها 

لوجه اهلل �ضبحانه وتعاىل، والت�ضدق على ذوي القربى من الأقرباء املحتاجني اأمر حمبب، 

ويف�ضل اأن تعطى  ال�ضدقة للقريب املحتاج اأكرث من الغريب، وذلك ملا فيها من �ضلة رحم 

وزيادة يف املودة بني الأهل.

ل ال�ضدقة اجلارية؛ لأن نفعها دائم وهي التي ينفقها امل�ضلم يف موا�ضع  وبني الربيدي اأنه يف�ضّ

تدر منفعة م�ضتمرة لغريه من النا�س فيبقى اأجرها طاملا ا�ضتمر نفعها حتى لو توفى ال�ضخ�س 

ي�ضله الأجر بعد موته، م�ضريا اإىل اأنه يحبذ ال�ضدقة يف ليلة القدر، واأنه ينبغي للذي يتحّرى 

ليلة القدر يف ليايل الوتر من رم�ضان اأن يت�ضدق ولو بدرهم واحد يف كل ليلة من هذه الليايل 

نظرا للمكانة هذه الليايل التي هي خري من األف �ضهر . 

عي�ضى ال�ضليطي

جابر الربيدي

استطالع 
رأي
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األيتام 
وقد عرّبت منى الدجني – خريجة اإعالم عن اأنها تف�ضل التربع لليتيم اأو لإفطار ال�ضائم، فهو النوع 

الذي يلفت نظرها وخا�ضة يف �ضهر رم�ضان الذي ينمي لدى الفرد ال�ضعور مبعاناة الآخر، يف حني اأنها 

ترى اأنه ل يوجد وقت حمدد تف�ضل دفع ال�ضدقة فيه، فكل اأيام ال�ضهر الكرمي لها ف�ضلها والأجر فيها 

م�ضاعف عظيم. واأو�ضحت اأنها حتر�س يف كل رم�ضان على اإ�ضافة عبادة جديدة اأو �ضدقة معنوية 

جديدة لقائمة عباداتها و�ضلوكياتها، وجتعل من رم�ضان نقطة انطالقتها يف هذا العمل اأو ال�ضدقة.

العشر األواخر 
وقالت اأفنان طه – خريجة اإدارة اأن التربع باملالب�س للمحتاجني واإفطار ال�ضائم هو اأكرث ما تف�ضل 

القيام به يف رم�ضان، ويعود ذلك حلاجة ال�ضائم للدعم على البقاء ثابتا اأمام �ضيامه مهما ا�ضتد 

فقره، وعونا للمحتاجني بتقدمي املالب�س لهم واإدخال البهجة لقلوبهم وخا�ضة مع اقرتاب العيد.

واأ�ضافت اأنها تف�ضل التربع اأو الت�ضدق يف الع�ضر الأواخر من �ضهر رم�ضان كون الأجر فيه م�ضاعف 

يف اأف�ضل ع�ضر ليال يف العام كله التي فيها ليلة القدر التي تعادل األف �ضهر. وقالت اأنها حتاول دائما 

ممار�ضة ال�ضدقات الغري مالية �ضمن حياتها اليومية.

اأفنان طه

ال وقت محدد
و�ضرح ال�ضيد �ضالح الأن�ضاري ـ اإعالمي قناة الكا�س اأنه يجد املحتاجني من الفقراء والأيتام 

هم اأكرث الفئات التي حتركه للتربع لهم يف رم�ضان، وذلك للحاجة املا�ضة التي يلم�ضها فيهم 

وخا�ضة مع ال�ضيام. 

ويرى اأنه ل يوجد وقت حمدد للتربع فيه، فيجب اأن يحر�س الإن�ضان على التربع ب�ضكل دوري 

ولو مببالغ قليلة، فالآن جند ال�ضبل كثرية ومتعددة اأمامنا وجند اجلمعيات اخلرية تعمل على 

تي�ضري هذا لنا.

واأ�ضاف اأن ل�ضلة الرحم نكهة خمتلفة يف رم�ضان، فاجتماع العائلة كل يوم يف بيت اأحد كبار 

ال�ضن؛ ُتعد عادًة اأحر�س عليها كونها ت�ضعر كبري ال�ضن بالراحة وعدم الوحدة.

101

�ضالح الأن�ضاري

منى الدجني
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اخلريية  قطر  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �ضّلم 

جا�ضم  بن  نا�ضر  بن  حمد  ال�ضيخ  �ضعادة 

بيت  مئة  من  اأكرث  مفاتيح  ثاين  اآل 

لالأ�ضر  املقررة  ال�ضكنية  الوحدات  من 

»ال�ضكن  م�ضروع  من  امل�ضتفيدة  املوريتانية 

لوفد  زيارة  خالل  وذلك  الجتماعي«، 

قطر اخلريية �ضارك به رئي�ضها التنفيذي 

ت�ضليم  ومت  الكواري،  اأحمد  بن  يو�ضف 

ح�ضلوا  الذين  للم�ضتفيدين  املفاتيح 

العا�ضمة  من  كل  يف  جديدة  بيوت  على 

نواك�ضوط ومقاطعة الركيز بولية الرتارزة 

كلم   200 بعد  على  املوريتاين  اجلنوب  يف 

من العا�ضمة، حيث قام الوفد بزيارة اإىل 

هناك رافقه فيها �ضعادة �ضفري دولة قطر 

بحضورالشيخ حمد بن ناصر آل ثاني والسفير القطري

 تسليم السكن االجتماعي ألســـــــــــــر موريتانية متعففة 

باجلمهورية املوريتانية ال�ضيد عبد الرحمن 

قطر  مكتب  ومدير  الكبي�ضي،  علي  بن 

اخلريية مبوريتانيا ال�ضيد ادري�س ال�ضاهل، 

وكان يف ا�ضتقبال هذا الوفد جمع كبري من 

�ضكان املنطقة وخا�ضة الأ�ضر امل�ضتفيدة من 

هذا امل�ضروع.

مشروع ضخم
وقد مت تنفيذ اأكرث من 110 منازل يف اإطار 

 %50 اأي قرابة  م�ضروع ال�ضكن الجتماعي، 

من امل�ضروع ال�ضخم الذي �ضيتم من خالله 

الأ�ضر  ل�ضالح  �ضكنية  وحدة   235 بناء 

املوريتانية امل�ضتهدفة واملحددة �ضلفًا، والتي 

مت يف اختيارها مراعاة انتقاء الأ�ضر الأكرث 

فقرًا، وتتكون كل وحدة من غرفتني ودورة 

مياه ومطبخ، ومت بناوؤها بال�ضمنت امل�ضلح 

وزودت باأبواب ونوافذ ذات جودة عالية كما 

اأكرث  امل�ضروع  لهذا  الإجمالية  التكلفة  بلغت 

مشروع 
نوعي

الشيخ حمد بن ناصر آل 
ثاني: المشروع يأتي في 
إطار الواجب تجاه الشعب 
الموريتاني الذي تجمعه 

مع القطريين أواصر 
القربى وروابط الدين
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10مليون ريال.

وخالل حفل ت�ضليم املفاتيح اإىل امل�ضتفيدين 

حمد  ال�ضيخ  �ضعادة  قال  الركيز  مبقاطعة 

بن نا�ضر بن جا�ضم اآل ثاين رئي�س جمل�س 

اإدارة قطر اخلريية اإن هذا امل�ضروع ياأتي يف 

اإطار الواجب جتاه ال�ضعب املوريتاين الذي 

جتمعه مع القطريني اأوا�ضر القربى وروابط 

اأن املح�ضنني املتربعني من  الدين، م�ضيفا 

هذا  يعتربون  امل�ضروع  هذا  ل�ضالح  قطر 

بالد  يف  الأ�ضقاء  جتاه  واجبهم  من  جزء 

ورائه  من  يريدون  ول  منة  دون  �ضنقيط 

املزيد  ملوريتانيا  متمنيا  �ضكورًا،  ول  جزاء 

من الزدهار والنمو.

بها  قامت  التي  الإجنازات  حجم  بلغ  وقد 

قطر اخلريية يف موريتانيا )25،079،000( 

ونفذت   ،2015 املن�ضرم  العام  خالل  ريال 

موريتانيا  يف  تواجدها  منذ  اخلريية  قطر 

 2400 كفالتها  وا�ضتفاد من  امل�ضاريع  مئات 

يتيم واأ�ضرة فقرية.

زيارة سابقة
قد  اخلريية  قطر  وفد  اأن  بالذكر  جدير 

التقى الأيتام الذين تكفلهم هناك، بح�ضور  

وقد   ، مبوريتانيا  القطري  ال�ضفري  �ضعادة 

املكفولني  الأيتام  من   700 بهم  رّحب 

املنا�ضبة  بهذه  اأقيم  حفل  يف  واأمهاتهم 

قطر  قدمته  ملا  امتنانهم  عن  وعربوا 

القطريني  واملح�ضنني  قطر  ودولة  اخلريية 

لهوؤلء الأيتام ولل�ضعب املوريتاين عموما.

بحضورالشيخ حمد بن ناصر آل ثاني والسفير القطري

 تسليم السكن االجتماعي ألســـــــــــــر موريتانية متعففة 
مشروع » السكن 

االجتماعي » يتكون من 
٢٣5 منزاًل بتكلفة تزيد عن 

١٠ ماليين ريال.



التي  امل�ضاعدات  قيمة  بلغت 

قدمها �ضندوق الزكاة بوزارة 

الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  الأوقاف 

ون�ضف  ماليني   9 من  اأكرث 

املليون ريال خالل �ضهر اأبريل 

املا�ضي فيما بلغ عدد احلالت 

مت  حالة.  األف   19 امل�ضتحقة 

توزيعها على امل�ضتحقني، 

امل�ضاعدات  وت�ضمنت 

�ضهريًا،  تقدم  التي  الدائمة 

اأو امل�ضاعدات املقطوعة وهي 

معينة  بحاجات  املرتبطة 

وظروف طارئة .  

 مساعدات الصندوق 

»عّلموهم لسبع«
للتدريب  راف  مركز  عقد 

املدين  املجتمع  ودرا�ضات 

التابع ملوؤ�ض�ضة ال�ضيخ ثاين بن 

عبد اهلل للخدمات الإن�ضانية 

يف  تدريبية  دورة  »راف«  

فن  يف  املا�ضي  مار�س  �ضهر 

الربوتوكول والإتيكيت، �ضارك 

فيها 25 متدربا من م�ضوؤويل 

اأق�ضام العالقات 

يف   العامة  والإدارة  العامة 

اإن�ضانية.  موؤ�ض�ضات  اأربع 

هي: موؤ�ض�ضة راف، وموؤ�ض�ضة 

ال�ضيخ عيد اخلريية ، ومنظمة 

وموؤ�ض�ضة  الإ�ضالمية،  الدعوة 

رعاية الأيتام درمية.

إعادة الهيكلة 
وحمد  جا�ضم  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  عقد 

�ضهر  يف  اجتماعا  اخلريية  جا�ضم  بن 

اإدارة  جمل�س  ت�ضكيل  لإعادة  املا�ضي  ابريل 

املوؤ�ض�ضة، بهدف �ضخ دماء جديدة وا�ضتكمال 

تاأ�ضي�س  بداية  منذ  بداأت  التي  امل�ضروعات 

م   2015 عام  حتى  م   2001 عام  املوؤ�ض�ضة 

حيث متكنت املوؤ�ض�ضة من اإجناز العديد من 

وال�ضحة  التعليم  جمالت  يف  امل�ضروعات 

وجمالت حيوية اأخرى .

اخلري  اأيادي  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 

ع�ضو  »روتا«،  اآ�ضيا  نحو 

والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ض�ضة 

�ضهر  يف  املجتمع،  وتنمية 

فرباير املا�ضي املرحلة الثانية 

يف  املتطوعني  تدريب  من 

برناجمي تعليم اللغتني العربية 

املوجهني  للكبار  والإجنليزية 

للعمالة الوافدة يف 

قطر، وذلك بالتعاون مع عدد 

من جامعات املدينة التعليمية، 

الأكادميي،  اجل�ضر  وبرنامج 

واأحد  العو�ضج،  واأكادميية 

م�ضاريع �ضركة الديار القطرية 

يف  ال�ضريعة  الطرق  وبرنامج 

هيئة اأ�ضغال.

تدريب المتطوعين 

الأ�ضمخ  موؤ�ض�ضة  �ضاركت 

لالأعمال اخلريية # عفيف يف 

الطالب  من  طالبَا   70 تكرمي 

اأكادميية  املميزين يف مدر�ضة 

الدوحة يف �ضهر يناير املا�ضي، 

التكرمي  حفل  خالل  وقدمت 

تهدف  للطالب،  الهدايا 

املبادرة اإىل ا�ضعار الطالب 

باأهمية ما يقومون به و اهتمام 

بهم  الوطنية  املوؤ�ض�ضات 

و  جناحاتهم  وم�ضاركتهم 

رقيهم و حتفيزيهم على املزيد 

من طلب العلم 

مؤتمر شبابي

جسور
الخير

نظم مركز متكني ورعاية كبار 

املن�ضوية  »اإح�ضان«،  ال�ضن 

حتت مظلة املوؤ�ض�ضة القطرية 

�ضهر  يف  الجتماعي،  للعمل 

مار�س املا�ضي برنامج »حياتي 

الثانية،  ن�ضخته  يف  عطاء« 

بتدريب  خالله  يقوم  والذي 

املتطوعني يف جمال 

رعاية كبار ال�ضن، ويقدم لهم 

تدريبية  ح�ض�ضًا  خالله  من 

مكثفة حول رعاية كبار ال�ضن 

الجتماعية  اجلوانب  من 

وال�ضحية.

»حياتي عطاء«  »حياتي عطاء« 
موؤ�ض�ضة  مبادرات  ا�ضتطاعت 

ريادة  اإىل  املوّجهة  �ضلتك 

اإن�ضاء  يف  ت�ضاعد  اأن  الأعمال 

األف   120 من  اأكرث  وتطوير 

ال�ضباب  يديرها  نا�ضئة  �ضركة 

العربي،  والعامل  قطر  يف 

ويكمن جناح مبادراتنا 

وا�ضتمراريتها يف الربامج 

املدرو�ضة وال�ضراكات القّيمة 

اجلهات  مع  منلكها  التي 

احلكومية وال�ضركات اخلا�ضة 

واملوؤ�ض�ضات الكربى التي توؤمن 

باأهمية م�ضوؤوليتها الريادية يف 

اخلا�س  القطاع  تنمية  �ضبيل 

وحتقيق التنويع القت�ضادي
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ال�ضالمية  الدعوة  منظمة  ك�ضفت 

اأن مكتبها بقطر من اأكرب املكاتب اخلارجية يف املنطقة 

املهم  الدور  بف�ضل  اإن�ضائه  وله م�ضاهمات كبرية منذ 

اأهل  من  واملح�ضنون  اخلريون  به  يقوم  الذي  والكبري 

قطر. جاء ذلك خالل اجلل�ضة الفتتاحية ملجل�س اأمناء 

منظمة الدعوة الإ�ضالمية يف دورة النعقاد الـ26 التي 

مايو  �ضهر  يف  اخلرطوم  ال�ضودانية  بالعا�ضمة  عقدت 

املا�ضي بح�ضور الرئي�س ال�ضوداين عمر الب�ضري.

ح�ضاد 2015 

اأعلنت موؤ�ض�ضة ال�ضيخ عيد بن حممد اآل ثاين اخلريية 

اإغاثية  م�ضاريع  نفذت  اأنها  املا�ضي  يناير  �ضهر  يف 

العام  خالل  قطري  ريال  مليون   454 بقيمة  وتنموية 

املا�ضي يف 59 دولة حول العامل.

حيث نفذت اأكرث من 5700 م�ضروع ،وت�ضدرت الإغاثة 

قائمة هذه امل�ضاريع ومببلغ جتاوز 118 مليون ريال اأنفق 

معظمه على اإغاثة النازحني والالجئني ال�ضوريني.

اخلريية  لالأعمال  حدود  بال  الفي�ضل  موؤ�ض�ضة  نفذت 

بهدف  عمل  ور�ضة   57 املا�ضي  يناير  �ضهر  يف  »األف« 

وتنميتها يف  ال�ضباب يف قطر  الطالب  �ضقل مهارات 

جمالت الهند�ضة الكهربائية، والتكنولوجيا، وامل�ضرح، 

الأزياء  واإبداع  ال�ضور  وحترير  امل�ضاريع،  واإدارة 

وت�ضميم امل�ضاهد، مع الرتكيز على توفري فر�س تنمية 

مبتكرة، �ضارك فيها 900 طالب من خمتلف املدار�س 

برنامج  يف  امل�ضاركة  تلك  فيها  مبا  والدولية  امل�ضتقلة 

»وّجه وجهتك«.

محسنو قطر 

مشاريع تعليمية 

وّجه وجهتك 

%84
%67

%50
%26

%33

%33

%33

%33

%33

%33

%33

%19

%19

%19

%20

%15

%22

%09

%50

%50

%18

%50

%50

%50

%77

%23

%77

%77

%77

%77

%77

%77

61

61

94

61

61

002

002

231

231

231

231

231

446

332

111

111

331

111

01

01

%61

%61

%17

214

%1

%1

%1

إحصاءات
وأرقـام

تتعامل املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني الآن مع 36.4 مليون 	 

�ضخ�س ممن تعنى باأمرهم: 15.6 مليون نازح داخليًا و 10.4 

مليون لجئ و2.5 مليون عائد و 6.5 مليون �ضخ�س من عدميي 

اللجوء  طالبي  مــن  �ضخ�س   980.000 مــن  واأكـــرث  اجلن�ضية 

و400.000 �ضخ�س اآخر ممن يقعون يف دائرة اهتمامها.

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة »اليون�ضيف« يف تقرير لها 	 

15 مار�س من  اإنه يف الفرتة منذ  �ضدر يف �ضهر مار�س املا�ضي 

عام )اأي منذ بداية الأزمة ال�ضورية(2011 وحتى اليوم، ولد نحو 

3.7 مليون طفل �ضوري. 

يعي�ضون 	  7 ماليني طفل  اأن هناك ما يقرب من  التقرير  ويقدر 

يف  واحلــرمــان  اخل�ضارة  يعانون  يجعلهم  مما  داهــم،  فقر  يف 

النتهاكات  من  حالة   1500 من  اأكــرث  ر�ضد  مت  كما  طفولتهم، 

اجل�ضيمة بحق الأطفال يف عام 2015 فقط، واأن اأكرث من %60 

من هذه النتهاكات هي حالت القتل والت�ضويه نتيجة ا�ضتخدام 

هذه  ثلث  واأن  بال�ضكان،  املاأهولة  املناطق  يف  املتفجرة  الأ�ضلحة 

الأطفال مت قتلهم يف املدار�س اأو عند ذهابهم اإليها

ي�ضار اإىل اأن ت�ضاعف عدد الالجئني يف الدول املجاورة ل�ضوريا 	 

باملقارنة  اأ�ضعاف  ع�ضرة  وغريها  وتركيا  والأردن  لبنان  مثل 

الالجئني هم من  هــوؤلء  ن�ضف  واأن   ،2012 عام  عليه  كان  مبا 

م�ضحوبني  غري  طفل  األــف   15 نحو  يوجد  ــه  اأن كما  الأطــفــال، 

ومنف�ضلني عن ذويهم عربوا احلدود ال�ضورية. 

ـ اأكدت اإح�ضائية لالأمم املتحدة اأن نحو مليون و300 األف طفل 	 

الأطفال  من  العديد  واأن  التغذية،  �ضوء  من  يعانون  اليمن  يف 

باتوا يولدون وهم يعانون �ضوء التغذية، ب�ضبب الو�ضع الإن�ضاين 

وال�ضحي يف البالد. 

فيه 	  العي�س  »ي�ضتحيل  ملكان  غزة  حتول  من  اأممي  تقرير  حذر  

باحل�ضار  جوهري  تغري  يحدث  مل  اإذا   ،2020 عــام  حلول  مع 

املفرو�س عليه«، ووفقا لتقارير فل�ضطينية فاإن معّدلها العام يف 

ة بني اأو�ضاط ال�ضباب، بلغ يف الربع الرابع من  قطاع غزة خا�ضّ

 ،%63 نحو  الثالث  الربع  يف  املعدل  وكان   ،%38.4  ،2015 عام 

كما اأن الأعداد والن�ضب بني اأو�ضاط الن�ضاء اأكرث ق�ضاوة يف الربع 

الثالث لعام 2015، حيث ذكر املركز الفل�ضطيني لالإح�ضاء اأن 

املعدل اأكرث من %84.  
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إستراحة 
العدد

          أجود الناس 
النا�ــس  اأجــود  و�ضــلم  عليــه  اهلل  �ضلــى  اهلل  ر�ضــول  »كان 

رم�ضــان..«  يف  يكــون  مــا  اأجــود  وكان   ،

قال الإمام ابن رجب رحمه اهلل:

�ضــهر  يف  و�ضــلم   عليــه  اهلل  �ضلــى  جــوده   ت�ضاعــف  ويف 

منهــا: كثــرية  فوائــد  بخ�ضو�ضــه  رم�ضــان 

ويف  فيــه،  العمــل  اأجــر  وم�ضاعفــة  الزمــان  �ضــرف  ـ   

ال�ضدقــة  )اأف�ضــل  مرفوعــا:  اأن�ــس  عــن  الرتمــذي 

رم�ضــان( �ضدقــة 

علــى  والذاكريــن  والقائمــني  ال�ضائمــني  اإعانــة  ـ   

اأجرهــم،  مثــل  لهــم  املعــني  في�ضــتوجب  طاعتهــم، 

مثــل  فلــه  �ضائمــا  فطــر  )مــن  النبــوي  احلديــث  ويف 

ال�ضائــم  اأجــر  مــن  ينق�ــس  اأن  غــري  مــن  اأجــره 

 ) ء �ضــي

عبــاده  علــى  فيــه  اهلل  يجــود  �ضــهر  رم�ضــان  �ضــهر  اأن  ـ 

يف  �ضــيما  ل  النــار،  مــن  والعتــق  واملغفــرة  بالرحمــة 

الرحمــاء  عبــاده  مــن  يرحــم  تعــاىل  واهلل  القــدر،  ليلــة 

اهلل  يرحــم  )اإمنــا   : و�ضــلم  عليــه  اهلل  �ضلــى  قــال  كمــا 

اهلل  عبــاد  علــى  جــاد  فمــن  الرحمــاء(  عبــاده  مــن 

والف�ضــل.  بالعطــاء  عليــه  اهلل  جــاد 

        صبر وقناعة 
اأبيــات  والقناعــة  ال�ضــرب  يف  قيــل  مــا  اأجمــل  ومــن 

الــوراق:   حممــود 

            اإين راأيُت ال�ضرَب خري معوَّل

ل                                            يف النائباِت ملن اأراَد معــــوَّ

            وراأيُت اأ�ضباَب القناعِة اأكدت

                                        بعرى الِغنى فجعلتها يل َمعِقال 

            فاإذا نبا بي منزل جاوزُته 

                                         وجعـلت منه غيـره يل مـنزل 

        مطعم فريد 
الإعاقــة  ذوي  ي�ضــاعد  اأن  اندوني�ضــي  م�ضــتثمر  اختــار 

ت�ضــغيلهم،  خــالل  مــن  وذلــك  اخلا�ضــة،  بطريقتــه 

نهايــة  افتتحــه   مقهــى  يف  الأ�ضــوياء،  مــن  غريهــم  دون 

املا�ضــي. العــام 

الإعاقــة،  ذوي  اإىل  املقهــى  يف  العاملــني  جميــع  وينتمــي 

اإ�ضافيــا  جهــدا  الزبائــن  مــن  يتطلــب  الــذي  الأمــر 

ا�ضــتخدام  عــرب  �ضــواء  وامل�ضــروبات،  الأطعمــة  لطلــب 

الــورق. علــى  طلباتهــم  كتابــة  اأو  الإ�ضــارة،  لغــة 

هــذا  خــالل  مــن  اأراد  اإنــه  امل�ضــروع  مالــك  ويقــول 

العمــل  علــى  الإعاقــة  ذوي  قــدرة  يظهــر  اأن  امل�ضــروع 

البع�ــس.  بع�ضهــم  مــع 

الزبــون  اأن  املقهــى  مرتــادي  اأحــد  اأو�ضــح  جهتــه  مــن 

ي�ضــعر  اأن  دون  احرتافيــة،  بطريقــة  طلبــه  علــى  يح�ضــل 

  . الإعاقــة  ذوي  لرعايــة  خرييــة  موؤ�ض�ضــة  يف  اأنــه 
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       دليل للمشردين
خا�ــس  اجليــب  بحجــم  جديــد  دليــل  رومــا  يف  �ضــدر 

وتنــام  تــاأكل  ..اأيــن  رومــا   « ا�ضــم  يحمــل  بامل�ضــردين، 

رمــوز.  عليهــا  للمــاء  مقاومــة  خرائــط  وتت�ضمــن  وتغت�ضــل«، 

تــوزع  خرييــة  موؤ�ض�ضــة  وهــي   « اإيجيديــو  �ضــانت   « وتقــدر 

�ضــخ�س   8000 بنحــو  رومــا  يف  امل�ضــردين  عــدد  الدليــل 

مــن  متزايــد  عــدد  بينهــم  الأجانــب،  مــن  معظمهــم 

مــاآو  يف  اآخــرون  واآلف  العــراء  يف   2500 وينــام  الإيطاليــني. 

املهجــورة. املبــاين  يف  ثابتــة  غــري 

و40  الطبيــة  للخدمــة  مراكــز  عناويــن  الدليــل  وي�ضــمل 

 ، الطعــام  لتقــدمي  مركــزا  و40  احل�ضــاء،  لتقــدمي  مركــزا 

ال�ضــعر  وق�ــس  لالغت�ضــال  مركــزا  و17   ، للنــوم  مركــزا  و45 

اللحيــة.    وت�ضــذيب 

منحة بسبب صورة 
لطفــل  جامعيــة  طالبــة  التقطتهــا  ُملِهَمــة  �ضــورة   اأدت 

تغــري  اإىل  ال�ضــارع  يف  والدتــه  مــع  يعي�ــس  م�ضــّرد  فلبينــي 

درا�ضــية  منحــة  وتاأمــني  التربعــات  علــى  واحل�ضــول  حالــه 

لــه.  جامعيــة 

 ) عامــا   20  ( توريفرانــكا  جوي�ــس  الطالبــة  متكنــت  فقــد 

اأعــوام(   9  ( كابريــرا  دانيــال  للطفــل  �ضــورة  التقــاط  مــن 

خ�ضــبي،  �ضنــدوق  علــى  املدر�ضــية  واجباتــه  يــوؤدي  وهــو 

املطاعــم،  اأحــد  مــن  قــادم  خافــت  ب�ضــوء  م�ضــتعينا 

بانت�ضــار  ت�ضــبب  ممــا  في�ضــبوك  علــى  ن�ضــرتها  ثــم 

»ديلــي  �ضحيفــة  بح�ضــب  وا�ضــع  ب�ضــكل  دانيــال  ق�ضــة 

علــى  ح�ضولــه  اإىل  اأدى  الــذي  الأمــر   ، الربيطانيــة  ميــل« 

ملنحــة  اإ�ضافــة  املدر�ضــة#  واللــوازم  النقديــة  امل�ضــاعدات 

علــى  ت�ضــاعده  �ضــوف   « والتــي  امل�ضــتقبل،  يف  جامعيــة 

ذكــرت  ح�ضــبما  �ضــرطيا«  يكــون  بــاأن  حلمــه  حتقيــق 

حمليــة.  اإعــالم  لو�ضــائل  الطفــل  والــدة 

        الكتابة باألنف والرسم بالفم 
قــدرات  اأحيانــا  تفــوق  قــدرات  الإعاقــات  لأ�ضحــاب 

وق�ض�ــس  اإجنازاتهــم،  تفــوق  واإجنــازات  الأ�ضحــاء،  

قــوة  ب�ضــبب  والفخــر،  الأمــل  علــى  تبعــث  متميــزة  جنــاح 

اأرول  م�ضطفــى  الرتكــي  املواطــن  ا�ضــتخدم  فقــد  الإرادة.  

م�ضــاب  حيــاة  ي�ضــرد  كتابــا  لي�ضنــف  اأنفــه  عامــا(   35(

يف  بــه،  القيــام  بو�ضــعه  مــا  ويظهــر  الدماغــي،  بال�ضــلل 

بهــذا  امل�ضابــني  عــن  النمطيــة  ال�ضــورة  لتغيــري  حماولــة 

املر�س.   

بعنــوان  كتابــا  ليخــرج  اأعــوام  �ضــبعة  اأرول  وا�ضــتغرق 

علــى  اأنفــه  �ضــطرها  �ضفحــة،   90 يف  معاقــا«  »يظنوننــي 

اأطرافــه  يف  التحكــم  علــى  قدرتــه  لعــدم  الكمبيوتــر،  جهــاز 

احلديــث  ميكنــه  ل  الرتكــي  ال�ضــاب  ولأن  ب�ضبب املر�س. 

لكتابــة  طريقتــه  علــى  الكمبيوتــر  ا�ضــتخدم  فقــد  بو�ضــوح، 

الأنا�ضــول،  لوكالــة  الكتــاب  مــع  رحلتــه  ت�ضــرح  ر�ضــالة 

�ضــرع  اإنــه  قائــال  م�ضــهورا،  كاتبــا  ي�ضبــح  اأن  يف  ورغبتــه 

معــاق.  طفــل  عــن  ق�ضــة  كتابــة  يف  فعــال 

م�ضنفــه  ينجــز  اأن  ي�ضــتطيع  كان  اأنــه  اإىل  اأرول  واأ�ضــار 

لأنــه  طويــال  وقتــا  ا�ضــتغرق  لكنــه  اأقــل،  زمــن  يف 

علــى  للح�ضــول  بحــث  واإجنــاز  بالدرا�ضــة  اأي�ضــا  من�ضــغل 

علــى  ح�ضولــه  بعــد  الأدب،  يف  )املاج�ضــتري(  التخ�ض�ــس 

علمــا  العامــة،  والعالقــات  التجــارة  يف  جامعيتــني  �ضــهادتني 

املنــزل.  مــن  املدر�ضــية  املراحــل  عا�ــس  قــد  كان  باأنــه 

ب�ضــبب  منهــا،  يعــاين  مــا  كثــريا  التــي  الرقبــة  اآلم  ورغــم 

اأرول  ي�ضمــم  املفاتيــح،  لوحــة  علــى  طويــل  لوقــت  انحنائــه 

على ا�ضتكمال رحلة الكتابة. 

الأفغانيــة  البدنيــة  الإعاقــة  متنــع  مل  اأخــرى  جهــة  مــن 

علــى  القــدرة  عــدم  مــن  تعــاين  التــي  حممــدي،  ربابــة 

الر�ضــم  هوايــة  ممار�ضــة  مــن  وقدميهــا،  يديهــا  حتريــك 

يف  عامــا(   16( ربابــة  جنحــت  فقــد  لديهــا،  املف�ضلــة 

فمهــا،  م�ضــتخدمة  الربيــة  للحيــاة  جميلــة  لوحــات  اإبــداع 

تتلقــى  اأن  دون  بالر�ضــم  عــام  منــذ  بــداأت  اإنهــا  وتقــول 

احلقيقــي  املعلــم  اإن  وتقــول  معلــم  يــد  علــى  درو�ــس  اأي 

القنــوات  ت�ضــاهد  كانــت  اإذ  التلفزيــون،  كان  لهــا  بالن�ضــبة 

للر�ضــم  انتقلــت  ثــم  الر�ضــم،  فــن  يف  درو�ضــا  تقــدم  التــي 

الر�ضا�ــس.  قلــم  بــدل  ملونــة  باأقــالم 



بعد عودتها من زيارة دور األيتام ببنجالديش اإلعالمية إيمان الكعبي: 

فرحة األطفال بزيارتنا أسعدتني..
وحّبهم  للعربّية منحني األمل
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وم�ضقة  امل�ضافة،  لبعد  رمبا  الزيارة،  اإجراء  قبل  بتخوف  اأ�ضعر  كنت 

الطريق الوعر بني املدن والقرى هناك، واختالف الطق�س اأي�ضًا نوعًا 

مبدر�ضة  الزيارات  جدول  وبداأت  رحايل،  حططت  اأن  ما  لكنها  ما، 

الناجم  التعب  وزال  متاما،  التخوف  هذا  وزال  اإل  اليتيمات،  البنات 

عن م�ضقة ال�ضفر، فب�ضمة الطفلة اليتيمة اأذهبت عني هموم الدنيا. 

الزيارة التي اأحتدث عنها كانت لبنجالدي�س وذلك �ضمن وفد �ضفراء 

الأيتام يف  للتوا�ضل الجتماعي، يف رحلتنا لدور  �ضبكة قطر اخلريية 

مدينة » دكا« عا�ضمة بنجالدي�س، وكان ما من اأهم ما لفت انتباهي 

م�ضاعر الفرح التي ا�ضتقبلنا بها الأطفال الأيتام ـ اأنا وزميلي وزميلتي 

ـ ، وتاأثرت اأكرث مبا وجدته فيهم من حر�س على تعلم اللغة العربية.

بركة الدعاء 

بقلم: الإعالمية القطرية اإميان الكعبي  -  مقّدمة برامج يف راديو موؤ�س�سة قطر

حفاوة استقبال األطفال لنا بقلوبهم النقية أذهبت عني رهبة الزيارة وتعب السفر
اأ�ضعر بامتنان كبري لهذه الزيارة التطوعية للميدان ، التي تعّد بالن�ضبة 

لها الأوىل من نوعها يف حياتي نظرا لالأثر الذي تركته يف نف�ضي، ولعل 

ما �ضمعته من الأل�ضن التي لهجت بالدعاء لنا اأ�ضعرين اأنني اأقدم �ضيئًا 

له قيمته. 

وكان من اأكرث املواقف التي اأثرت يف نف�ضي اأثناء الرحلة، حينما ذهبت 

لزيارة مدر�ضة البنات فوجدت حفاوة يف ال�ضتقبال ل مثيل لها، وراأيت 

فرحة يف اأعينهم مل اأكن اأتوقعها، كما اأين فرحت كثريًا حينما وجدت 

الكثري من الطالبات يرغنب يف تعلم اللغة العربية ، ومل يرتكوا فر�ضة 

ال�ضفراء  وفد  الأطفال  يرتك  مل  كما  جديدًا،  �ضيئًا  مني  وتعلموا  اإل 

يغادرون املكان اإل بعد انتزاع وعد منهم بالعودة مرة اأخرى.

ق�ضة احللوى 



بعد عودتها من زيارة دور األيتام ببنجالديش اإلعالمية إيمان الكعبي: 

فرحة األطفال بزيارتنا أسعدتني..
وحّبهم  للعربّية منحني األمل

وفد �ضفراء �ضبكة قطر اخلريية للتوا�ضل الجتماعي زاروا عدة 

ـ قطر اخلريية، يف جمال رعاية  تنفذها  اأو  ـ  نفذتها  م�ضروعات 

الأيتام والتعليم وامل�ضاريع الن�ضائية واملراكز املتعددة اخلدمات، 

دكا،  مدينة  داخل  الإن�ضاء  حتت  اخلدمات  متعدد  مركز  ومنها 

على  حتتوي  اأدوار  اأربعة  من  يتكون  الذي  بنجالد�س،  عا�ضمة 

م�ضجد و�ضكن داخلي لالأيتام  يوؤوي 400 يتيم، كما زارت معهم 

قطر  اأهل  من  حم�ضنون  �ضيده  للبنات،  اخلدمات  متعدد  مركزا 

بوا�ضطة قطر اخلريية، ويتكون من �ضكن داخلي وبئر ماء وم�ضجد 

ومدر�ضة ومعهد طبي.

اأ�ضياء  اأننا يف رحلتنا مل نحمل هدايا من نوع خا�س معنا، ول  ورغم 

ملفتة لالأطفال �ضوى احللوى التي يحبها كل اأقرانهم يف العمر، ورغم 

اأنها لذيذة اإل اأن ما لفتني اأنهم من حيائهم اعتذروا عن قبولها، ومن 

قبلها منهم وجدناه يهديها لنا مرة اأخرى قبل رحيلنا كتعبري منه عن 

�ضعادته بزيارتنا.. كم كانوا اأبرياء واأنقياء وقلوبهم ال�ضغرية مملوءة  

باخلري واحلب.  

التربع  البي�ضاء على  الأيادي  واأ�ضحاب  املح�ضنون  يقبل  اأن  اأرجوه  ما 

اأكرث واأكرث لهذه املدار�س وبناء مدار�س جديدة لأنها توؤوي الكثري من 

الأيتام وحتافظ على م�ضتقبلهم، وحتقق لهم اأحالمهم وتنتج للمجتمع 

جياًل متعلما و�ضاحلًا يرفع رايته عاليًا.
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ت�ضمى  جديدة  مبادرة  تهدف 

حت�ضني  اإىل   )Human Surge(

ن�ضر املوظفني خالل الأزمات يف جمال 

ال�ضتجابة لالأزمات، ولكن ما مل تتمكن 

ب�ضرعة  املتغري  امل�ضهد  مع  التكيف  من 

املرجح  غري  من  �ضيكون  الأر�س،  على 

موظفي  »ن�ضر  م�ضكلة  حل  يف  تنجح  اأن 

التدخل ال�ضريع«.

امل�ضتجيبني  لإر�ضال  ال�ضباق  كان 

املنا�ضبني اإىل املكان ال�ضحيح بعد وقوع 

للمنظمات  حتديًا  ي�ضكل  مفاجئة  اأزمة 

الإن�ضانية منذ فرتة طويلة.

اأ�ضا�ضية  درا�ضة  تو�ضيات  مع  ومت�ضيًا 

جماعات  قامت   ،2007 عام  جريت 
ُ
اأ

بتح�ضني  الأخرية  ال�ضنوات  يف  املعونة 

كما  ال�ضريع«،  »التدخل  على  قدرتها 

امل�ضهد املتغري

النا�س  ميتلك  �ضيء،  كل  وقبل  اأوًل 

من   - البالد  داخل  واملوؤ�ض�ضات 

احلكومات املحلية اإىل منظمات املجتمع 

املدين، وكذلك �ضبكات ال�ضتات - قدرات 

اأكرب من ذي قبل.

من  الإن�ضانية  املنظمات  �ضتتمكن  »كيف 

الذي   - بها  اخلا�س  النموذج  تكييف 

يعني بالن�ضبة للكثريين اإر�ضال اأكرب عدد 

ممكن من النا�س، الذين عادة ما يكونون 

تكون  بينما   - الأوروبيني  البي�س  من 

القدرة يف الواقع داخل البلد اأو يف نف�س 

املنطقة؟« كما ت�ضاءل كاتب التقرير غلني 

اأونيل. واأ�ضاف اأنه »بالن�ضبة للعديد من 

الفرتا�س  يزال  ل  الإن�ضانية،  املنظمات 

التدخل  موظفي  ن�ضر  اإىل  يدفعها  الذي 

اأن تكون  باأنها لبد  ال�ضريع هو العتقاد 

خالل  من  املعونة،  �ضناعة  ت�ضميها 

الداخلية،  ال�ضريع  الن�ضر  قوائم  اإعداد 

وتوفري الدعم التنظيمي و�ضرف التمويل 

اأي�ضًا  وظهرت  اأ�ضرع.  ب�ضكل  الالزم 

خدمات  تقدمي  على  قادرة  منظمات 

مثل   - ومف�ضلة  ومتخ�ض�ضة  �ضريعة 

 ،)ACAPS( التقييم  قدرات  م�ضروع 

 )Map Action( اأك�ضن  وماب 

والدائرة امل�ضرتكة املعنية بتحديد �ضمات 

.)JIPS( النازحني داخليًا

ال�ضهر  هذا  ُن�ضر  جديدًا  تقريرًا  لكن 

من قبل احتاد املنظمات غري احلكومية 

 START( �ضتارت  �ضبكة  امل�ضمى 

الرغم  على  اأنه  يرى   ،)Network
من هذا التقدم، فاإن اآليات ن�ضر موظفي 

التدخل ال�ضريع قد ف�ضلت يف مواكبة بيئة 

دائمة التغري.

مستقبل التدخل السريع
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لو مل  الأر�س، ولكن ماذا  متواجدة على 

يكن الأمر كذلك؟«

نحو  احلالية  الدفعة  مع  ومتا�ضيًا 

د�ضنت  لالأزمات،  اأكرث  حملية  ا�ضتجابة 

ال�ضهر  يف  اأمريكا  اأوك�ضفام  منظمة 

املا�ضي حملة »ل حاجة اإىل مظلة« التي 

دعت من خاللها احلكومة الأمريكية اإىل 

زيادة ال�ضتثمار يف بناء القدرات املحلية 

لال�ضتجابة لالأزمات.

مهمًا  دورًا  اخلا�س  القطاع  ويلعب 

وخا�ضة  متزايد،  نحو  على  وا�ضتباقيًا 

جديدة  جمالت  على  الطلب  تنامي  مع 

من اخلربات غري املوجودة حاليًا داخل 

القطاع، مثل اإدارة النقد الرقمي.

املتطوعون 

نحو  على  ي�ضطلعون  املتطوعون  وبات 

بقلم / اإميوجني وول   -  عن �ضبكة الأنباء الإن�ضانية - اإيرين )بت�ضرف(  - اإبريل 2016 

future-surge/25/04/2016/www.irinnews.org/analysis :الرابط

الإغاثة  عمال  كان  الذي  بالعمل  متزايد 

وعلى  تقليديًا.  به  يقومون  املحرتفون 

وغري  مدربني  غري  اأنهم  من  الرغم 

مدعومني، ولكنهم يف كثري من الأحيان 

 - الكبرية  املنظمات  من  اأ�ضرع  يكونون 

كما راأينا يف ال�ضتجابة لأزمة الالجئني 

يف اأوروبا، على �ضبيل املثال.

عن  �ضمعنا  كلما  واملجر،  اليونان  »يف 

كنا  الوافدين،  من  جديدة  جمموعة 

املتطوعني  فنجد  املوقع،  اإىل  نذهب 

نتحرك  كنا  بالفعل.  امل�ضاعدة  يقدمون 

اأ�ضرع  كانوا  ولكنهم  ميكن،  ما  باأ�ضرع 

الإغاثة  عمال  اأحد  قال  كما  مّنا،« 

احلكومية  غري  املنظمات  اإحدى  يف 

الأنباء  �ضبكة  مع  حديث  يف  الرئي�ضية 

الإن�ضانية )اإيرين(.

التي  امل�ضاكل  بع�س  حلل  حماولة  ويف 

التدخل  موظفي  ن�ضر  اآليات  تعرقل 

من  جمموعة  د�ضنت  التقليدية،  ال�ضريع 

ال�ضابقني  الإن�ضاين  املجال  يف  العاملني 

وقت  يف   )Human surge( موقع  

�ضابق من هذا العام.


