افتتاحية

وفقاً لر�ؤيتها ور�سالتها امل�ؤ�س�س ّية؛ �أدركت قطر اخلريية منذ بداية عملها �أهم ّية التعاون وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية
وتر�سخت
مع منظمات الأمم املتحدة واملنظمات الدول ّية ملواجهة حتديات التنمية والعمل الإن�ساين على م�ستوى العاملّ ،
هذه الأهمية مع تزايد �أعداد النازحني والالجئني عرب العامل يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب ارتفاع وترية النزاعات يف مناطق
ِّ
املتدخلني الإن�سانيني يف ميادين الإغاثة� ،إىل �أن �أ�صبحت قطر اخلريية جزءا ال يتجر�أ من
كثرية ،و�ضرورة التن�سيق مع
منظومة العمل الإن�ساين الدويل ،ت�سعى خلدمة الإن�سان وتوفري حياة كرمية له ،وحمايته من خماطر اجلهل والفقر
والعنف.
نخ�ص�ص ّ
ملف هذا العدد من جملة « غرا�س» لت�سليط ال�ضوء على �سجل قطر اخلريية احلافل
وقد ارت�أينا بناء على ذلك �أن ّ
يف جمال التعاون الدويل مع املنظمات الأممية والدولية ،حيث ّ
مت توقيع  93تعاون و�شراكة يف  28دولة حتى نهاية يوليو/
من هذا العام  ،بينها  11اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي بقيمة  126مليون دوالر.
ويربز امل ّلف مبو�ضوعاته وبياناته كيف انعك�ست هذه ال�شراكات يف جناح قطر اخلريية بتنفيذ برامج تنمية مندجمة �ضخمة
مثل م�شروع «الأمن الغذائي» والإ�سهام يف مكافحة الفقر وتخفيف �آثار املجاعة ومواجهة موجات اجلفاف بالنيجر على
مدار � 7سنوات (  ،) 2017 - 2010وكيف احتلت قطر اخلريية املرتبة الأوىل عامليا يف �إغاثة ال�شعب ال�سوري على م�ستوى
املنظمات الإن�سانية غري احلكومية لعدة �سنوات ،بح�سب تقرير التتبع املايل للم�ساعدات الدولية « »FTSالتابع ملكتب الأمم
املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية» �أوت�شا» ،ثم كيف حظيت بثقة املنظمات الدولية وفقا للتقييمات الدور ّية التي جتريها
لأداء �شركائها يف امليدان ،حيث جاء يف ت�صنيف «اليوني�سيف» ملكتب قطر اخلريية يف باك�ستان ب�أ ّنه على « قدر عال من
االحرتافية ،ومتوافق مع جميع معايري و�سيا�سات اجلهات املانحة «.
� ّإن �شراكاتنا مع الأمم املتحدة تتوا�صل وتتع ّزز بوترية �أكرب وفق توجهاتنا للمرحلة امل�ستقبلية ،ولع ّل ما يربهن عليها
اتفاقية التعاون اال�سرتاتيجي التي وقعتها قطر اخلريية م�ؤخرا ( �أكتوبر  )2017 /مع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني ،بتمويل م�شرتك ي�صل �إىل  12مليون دوالر على مدى ال�سنوات الأربع القادمة ،ونتطلع لعقد املزيد من هذه
ال�شراكات امله ّمة م�ستقبال ب�إذن اهلل.
ن�أمل �أن تتكاتف جهود جميع املخل�صني دول ّيا من �أجل ع َ
َال �آمن ،خالٍ من الفقر والأمرا�ض والأزمات  ،يتمتع فيه الإن�سان
بالكرامة الالئقة به.
واهلل من وراء الق�صد.

يو�سف بن �أحمد الكواري

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

2017//2937

المسار  ..منهجية قطر الخيرية إلدارة المشاريع

حر�صت قطر اخلريية على تطوير منهجيتها اخلا�صة ب�إدارة امل�شاريع
من خالل خربائها املخت�صني ،م�ستفيدة من �أكرث املنهج ّيات اتباعا
يف �إدارة امل�شاريع التنموية والإن�سانية من جهتي املنظمات غري
احلكومية واجلهات املانحة.
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امل�شرف العام

علي عتيق العبد الله

رئي�س التحرير

أحمد صالح العلي

مدير التحرير

علي الرشيد

املحررون

عوض الله جبارة أحمد

قطر الخيرية تدخل المرحلة الثانية لمبادرة تنمية دارفور

بعد �إجنازها املرحلة الأوىل من مبادرة قطر لتنمية دارفور ،وتوقيعها
اتفاقية مع �صندوق قطر للتنمية بقيمة تزيد عن  34.5مليون دوالر
ت�ستعد قطر اخلريية لإقامة  8جممعات منوذجية متعددة اخلدمات
يف �أربع واليات ب�إقليم دارفور.
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الت�صوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

الت�صميم والإخراج

الخضر الشيخ هالل

"
َ

ت�صميم الغالف

بكيل شمس الدين

التوزيع والرتويج

صالح أحمد عبد الجبار

�ص.ب 1224 :الدوحة  -قطر

هاتف +974 44667711 :فاك�س+974 44667733 :
ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

الن�سخة الإلكرتونية

لالشتراك في المجلة

�أر�سل طلب لال�شرتاك عرب الربيد الإلكرتوين

ghiras@qcharity.org
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“ أواصر” ..أفكار تصنع الفرق

يعد الأول من نوعه
عقدت قطر اخلريية “ملتقى �أوا�صر” والذي ّ
على م�ستوى قطر ،حيث ركزت الن�سخة االوىل منه على توفري
فر�صة للتعارف وتعزيز الت�شبيك بني املهتمني يف الت�سويق ،بغر�ض
�إطالق مبادرات �أو �شراكات جمتمعية خلدمة العمل الإن�ساين
والتطوعي.
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تقرير

قطــــــري
مهمة إنســــانية لوفد تطـــــوعـي
على الحــدود بين بنغـــالديش ومــــــــــــــيانمار
من الدوحة �إىل منطقة احلدود الواقعة
بني بنغالدي�ش وميامنار ،وحتديدا �إىل
خميم “فالوك هايل” يف منطقة كوك�س
تطوعي من قطر اخلريية
توجه وفد
بازر ّ
ّ
يف �سبتمرب املا�ضي ،حيث قام بتقييم
احتياجات املت�ضررين الروهينغا عن
قرب ،وتقدمي امل�ساعدات العاجلة ،وتنفيذ
باقة من امل�شاريع الإغاثية.
الغذاء

تن ّوعت املعونات الإغاثية التي قام الوفد
بتوزيعها وامل�شاركة يف تد�شينها  ،ففي
جمال الغذاء مت توزيع � 1000سلة غذائية
لـ � 1000أ�سرة مت�ضررة يف املخيم ،تغطي
كل منها حاجة الأ�سرة مدة �شهر كامل.
كما مت جتهيز مطبخ ميداين خا�ص
بالالجئني يقدم الوجبات ال�ساخنة على
مدار اليوم حيث ي�ستفيد منه وب�شكل يومي
� 5000شخ�ص من �أهايل املخيم .
الخيام

وعلى نحو مت�صل ،د�شن الوفد تركيب
 1500خيمة �صاحلة لال�ستخدام يف ظل
الأجواء املتقلبة يف املنطقة التي يعي�ش فيها
الالجئون حيث ي�ستفيد منها حوايل 7500
�شخ�ص ،ممن مل يتمكنوا من احل�صول
على م�أوى لهم داخل املخيم املكتظ
بالالجئني.
الرعاية الصحية

كما قام وفد قطر اخلريية التطوعي ب�إن�شاء
مركز �صحي مبحاذاة خميم فالوك والذي
يقدم اخلدمات ال�صحية املتكاملة ملا
يقرب من � 500شخ�ص ب�شكل يومي حيث
�أن اغلب احلاالت املر�ضية ت�صيب االطفال
وكبار ال�سن ،ب�سبب �سوء التغذية واملياه
الغري �صاحلة لل�شرب التي يتم ا�ستخدامها
من نهر ملوث جماور للمخيم.

فرحة كبيرة

وعرب امل�ستفيدون عن �سعادتهم بهذه
امل�ساعدات ،وقد ظهر ذلك من خالل
4

علي عتيق العبد الله :

نشكر سعادة السفير
القطري في بنغالديش،
وأعضاء الفريق التطوعي،
وأهل قطر على تبرعاتهم
السخية.
االبت�سامة التي ارت�سمت على وجه الطفلة
نور بغام بعد �أن ا�ستلمت وجبات الطعام لها
ولأ�سرتها التي تبلغ � 6أ�شخا�ص و� 5أطفال.
ومل يكن �شعور احلاجة لولوروا خمتلفا،
فقد كانت �سعيدة بال�سلة الغذائية التي
ا�ستلمتها من فريق قطر اخلريية ،حيث
كان بانتظارها �أ�سرة مكونة من  12فردا،
لي�س لديهم �أية مواد متوينية ي�سدون بها
رمقهم .
عب احلاج حمزة علي والذي قدم
بدوره ّ
من ميامنار ب�صحبة  18فردا من �أفراد
�أ�سرته عن �سروره يف ظل وجود خدمات
رعاية �صحية و ّفرتها قطر اخلريية لالجئي
املخيم و�أهايل املنطقة ،خ�صو�صا �أنه كان
ي�شتكي من �آالم يف معدته.
اخلية
الأيادي ّ
المساعدات والمشاريع :

ـ توزيع �سالل غذائية لـ � 1500أ�سرة
مت�ضررة.
ـ �إقامة وت�شغيل مطبخ ميداين مبخيم
“فالوك هايل” يقدم  5000وجبة
جاهزة يوميا
ـ توزيع وتركيب  1500خيمة لالجئني.
ـ �إقامة مركز �صحي حول املخيم لعالج
 500الجئ يوميا.

و�أعرب ال�سيد علي عتيق العبد اهلل املدير
التنفيذي للتنمية املحلية بقطر اخلريية
ورئي�س الوفد عن �شكره ل�سعادة ال�سيد
�أحمد بن حممد بن نا�صر الدهيمي� ،سفري
دولة قطر لدى بنجالدي�ش ال�ستقباله
وفد قطر اخلريية التطوعي فور و�صوله
لبنجالد�ش وتقدمي الت�سهيالت الالزمة له ،
كما �شكر كل �أع�ضاء الفريق الذين �ساهموا
بتقدمي امل�ساعدات والتعريف بحجم الكارثة
االن�سانية عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي
و�أجهزة الإعالم.
وبدوره �أثنى �سعادة ال�سيد �أحمد بن
حممد بن نا�صر الدهيمي� ،سفري قطر
لدى بنجالدي�ش على اجلهود االغاثية
التي تقدمها دولة قطر جلميع املحتاجني
واملنكوبني حول العامل حتت دعم ح�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين �أمري البالد املفدى ،وبتكاتف جهود
امل�ؤ�س�سات اخلريية وال�شعب القطري
املعطاء الذي ال يدخر �أي �شيء يف تقدمي يد
العون للمحتاجني يف كل مكان.
أعضاء الوفد

رئي�س الوفد  :ال�سيد علي عتيق العبد
اهلل املدير التنفيذي للتنمية املحلية
بقطر اخلريية.
الأع�ضاء :ال�شيخ حمد بن فهد
�آل ثاين ،وال�سيد جا�سم عبد اهلل
اجلا�سم ،والفا�ضلة �أ�سماء جابر
احلمادي ،والفا�ضلة جواهر املري،
وال�سيد عبد اهلل العنزي ،وال�سيد
يا�سني ح�سني ،والكابنت عادل المي،
وال�سيد من�صور الدفع ،وال�سيد ندمي
املالح ،والفا�ضلة �سامية حلمي،
وال�سيد حممد �سليمان,،ال�سيد حممد
�إنا�س عبد العليم  ،وال�سيد ح�سام
روحي ،وال�سيد رامي �أبو الفتوح .

حلقة إذاعية

بالتوازي مع رحلة الوفد مت �إقامة حلقة
�إذاعية خا�صة نظمتها قطر اخلريية
بالتعاون مع �إذاعة القر�آن الكرمي
بالدوحة على الهواء مبا�شرة ل�صالح
مت�ضرري الروهينغا حيث حظيت بتفاعل
كبري من قبل �أهل قطر ،وبلغ حجم
التربعات لها خالل �ساعة  3ماليني
ريال.
ومما �أثرى هذه احللقة مداخالت عدد
من �أع�ضاء الوفد �أثناء وجودهم يف
املنطقة احلدودية و�إدالئهم مب�شاهداتهم
امل�ؤثرة حول الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة
لالجئي الروهينغا.
5
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إنشاء  420وحدة إيواء مؤقتة
للنازحين الروهينغيين في ثالث
مناطق بإقليمي راخين وكاجين

بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين والمنظمات الدولية

مشاريع إغاثة عاجلة لمتضرري
الروهينغيا في ميانمار وعلى
حدود بنغالديش
بالتوازي مع ت�صاعد احلملة �ضد الروهينغا
يف ميامنار خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي
والتي �أدت لفرار مئات الآالف منهم
باجتاه احلدود مع بنغالدي�ش �شرعت قطر
اخلريية بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني( )UNHCRالتابعة
للأمم املتحدة بتنفيذ م�شروع �إغاثة عاجل
يف جمال الإيواء ل�صالح النازحني منهم
داخل ميامنار ،وينتظر �أن ي�ستفيد منها
 2100نازح ،ملدة � 6شهور .
وجاء تنفيذ امل�شروع بناء على اتفاقية
تعاون و�شراكة بني قطر اخلريية
6

واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئ(ني(�UN
 )HCRالتابعة للأمم املتحدة .وقعها عن

الطرف الأول الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية يو�سف بن �أحمد الكواري ،وعن
الطرف الثاين ممثل املفو�ضية الإقليمي
لدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�سيد خالد
خليفة .
تصاعد المعاناة

ومبوجب االتفاقية تقوم املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ب�إن�شاء  420وحدة �إيواء
م�ؤقتة للنازحني الروهينغيني يف ثالث
مناطق باقليمي راخني وكاجني ،وبقيمة

ت�صل �إىل ن�صف مليون دوالر ( يعادل
 1,825,000ريال)  ،بتمويل من قطر
اخلريية .
وذكر ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
�إن هذا التعاون ي�أتي يف وقت تزداد فيه
معاناة م�سلمي الروهينغا ب�سبب ت�صاعد
احلملة املوجهة �ضدهم يف الأيام الأخرية،
والتي �أدت لفرار مئات الآالف منهم باجتاه
احلدود مع بنغالدي�ش ،وحر�صا من قطر
اخلريية على �سرعة تنفيذ م�شاريع الإغاثة
العاجلة وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
بالتعاون امل�شرتك مع املنظمات الدولية،

خ�صو�صا يف الدول التي يكون فيها حترك
املنظمات الدولية �أ�سهل كما يف ميامنار،
وتوا�صال جلهود اجلمعية يف تعزيز التعاون
وال�شراكة مع منظمات االمم املتحدة .
من جهته �أعرب ال�سيد خالد خليفة ممثل
املفو�ضية الإقليمي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي عن �شكره لدولة قطر على
جهودها يف جمال العمل االن�ساين ،وثمن
تعاون قطر اخلريية الفاعل مع املفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني()UNHCR
الذي يف�ضي لتلبية االحتياجات الإن�سانية
للنازحني والالجئني عرب العامل ،الفتا �إىل
�أن هذا يدل بو�ضوح على ا�ستمرار االلتزام
الإن�ساين الذي قطعته قطر اخلريية على
نف�سها ويعترب انعكا�س ًا حقيقي ًا للت�ضامن
الدويل.
مشاريع لالجئين ببنغالديش

وعلى نحو مت�صل با�شرت قطر اخلريية
يف �شهر �سبتمرب املا�ضي �أي�ضا تنفيذ
م�شاريع �إغاثية جديدة ل�صالح املت�ضررين
من النازحني الروهنجيا داخل ميامنار،
ولالجئني الذين ا�ضطرتهم الظروف �إىل
التوجه نحو بنغالدي�ش يف الفرتة الأخرية
بقيمة  5ماليني ريال قطري يف جماالت
الغذاء والإيواء واملواد غري الغذائية ،وذلك
من خالل مكتبها امليداين يف بنجالدي�ش
� ،أو بالتعاون مع عدد من وكاالت الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية .
وقد وجهت قطر اخلريية مليون ريال من
�إجمايل هذا املبلغ �إىل داخل ميامنار،
لبناء  40ملج�أ عاجال بالتن�سيق مع منظمة
االغاثة الإ�سالمية العاملية الربيطانية(  (�Is
 ،lamic Reliefوذلك من �أجل ت�أمني �سكن
للنازحني منهم .فيما خ�ص�صت  4ماليني
ريال ل�صالح الالجئني �إىل بنجالدي�ش ،
لتنفذ بها عدة م�شاريع موزعة على النحو

التايل:
ـ توفري الإيواء ومواد غري غذائية مبليون
ريال ،بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRالتابعة
للأمم املتحدة.
ـ توزيع �سالل غذائية حتتوي على املواد
التموينية الأ�سا�سية� ،إ�ضافة مل�ستلزمات
الطبخ والنظافة وااليواء وحقائب الألب�سة
بقيمة مليون ريال ،وذلك بالتعاون مع هيئة
االغاثة االن�سانية الرتكية(.)IHH
ـ توزيع �سالل غذائية وم�ساعدات �أخرى
من خالل مكتب قطر اخلريية ببنغالدي�ش
بقيمة مليوين ريال .
حملة  #بورما_تستغيث

وتوا�صل قطر اخلريية ح�شد اجلهود
والدعم ل�صالح نازحي الروهنجيا من
“  #بورما_
خالل توا�صل حملتها
ت�ستغيث ،والتي تهدف �إىل موا�صلة م�ساعدة
النازحني وامل�شردين الذين يعي�شون ظروفا
بالغة ال�صعوبة ،بعد �إجبارهم على مغادرة
مدنهم وقراهم التي �أحرقت ،مما يجعلهم
يف �أم�س احلاجة ملن ي�ساهم يف التخفيف
من معاناتهم وت�ضميد جراحهم ،وتقدمي
خدمات الغذاء وامل�أوى لهم ف�ضال عن
امللب�س والرعاية ال�صحية.
المنتجات

وقد خ�ص�صت قطر اخلريية ب�شكل عاجل
م�شروع �سالل غذائية تت�ضمن املواد
التموينية الأ�سا�سية ،بقيمه 156,000
ريال قطري ـ كدفعة اوىل ـ ي�ستفيد منه
حوايل� 4700شخ�ص ،كما �ستقوم قطر
اخلريية ب�إن�شاء  5مالجئ خ�شبية يف
راخني ،حيث ي�أوي كل ملج�أ منها ثماين
عائالت ،بتكلفة  100,000ريال قطري
(كل ملج�أ بقيمة � 20ألف ريال )  ،ي�ستفيد
منها � 40أ�سرة (�أي حوايل � 240شخ�صا) .

تخصيص مشاريع
أخرى بقيمة  5ماليين
الغذاء واإليواء والمواد
غير الغذائية

مشاريع وجهود قطر
الخيرية منذ 2012

تبلغ امل�ساعدات الإن�سانية التي
خ�ص�صتها قطر اخلريية لنازحي
الروهينغا منذ عام  2012وحتى العام
احلايل  2017حوايل  13,5مليون ريال
 ،يف جماالت الرعاية ال�صحية وتوفري
الغذاء والإيواء واملياه واال�صحاح
وا�ستفاد منها حوايل  370.000نازح
وذلك بالتن�سيق مع منظمات دولية
والتي من �ضمنها املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني( )UNHCRالتابعة
للأمم املتحدة.
ومن امل�شاريع الإغاثية التي �أجنزتها
قطر اخلريية ل�صالح نازحي
الروهينغا مبيامنار بناء  41م�سكنا
للأ�سر املت�ضررة ،وكذلك �إن�شاء 5
مالجئ خ�شبية تكفي لـ  40ا�سرة،
وتوزيع ع�شرات الآالف من ال�سالل
الغذائية ،كما وزعت حلوم الأ�ضاحي
ل�صاحلهم خالل املو�سم احلايل.
و�سبق لقطر اخلريية �أن ا�ست�ضافت
االجتماع الت�شاوري الثاين حول
الو�ضع الإن�ساين مل�سلمي ميامنار الذي
نظمته بالتعاون مع منظمة التعاون
الإ�سالمي مب�شاركة حوايل  30منظمة
حملية واقليمية ودولية يف الدوحة
عام  ، 2012حيث خ�ص�صت قطر
اخلريية مبلغ  6ماليني ريال ل�صالح
الالجئني الروهينجيا على احلدود
البنغالدي�شية.
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من
الميدان

مشاهدات من قلب مخيم «فالـــــــــــــوك هالي» لالجئي الروهينغا
ر�صدها :عدد من �أع�ضاء فريق قطر اخلريية التطوعي

�سجل عدد من �أع�ضاء الفريق التطوعي الذين زاروا خميمات
ّ
الجئي الروهينغا على احلدود البنغالية مع ميامنار من �أجل تقدمي
امل�ساعدات الإغاثية العاجلة بع�ض م�شاهداتهم امليدانية التي عا�شوها
عن قرب  ،وك�شفوا عن حجم املعاناة التي يتك ّبدها املت�ضررون حتى
ي�صلوا لبنغالدي�ش  ،و�أكدوا على �أهمية هذه الزيارات خ�صو�صا يف
�أوج الأزمات والكوارث.
الشيخ حمد بن فهد آل ثاني

ك�شفت زيارتنا عن حجم امل�أ�ساة التي يعانيها الجئو الروهينغا وهم يف
رحلتهم الطويلة واملرهقة للو�صول �إىل بنغالدي�ش  .حالة من ال�ضعف
والهزال والأرق تظهر على وجوه جميع من �شاهدناهم  ،خميمات
فقرية بنيت من بقايا الأ�شجار وامل�ش ّمعات ،ال طعام وال دواء وال
�أغطية تقيهم من ال�شم�س ومن �شدة الأمطار ،فهم يفرت�شون الأر�ض
ويلتحفون ال�سماء.
�أنا�ش ُد �أهل اخلري للم�سارعة يف م ّد العون له�ؤالء املت�ضررين خ�صو�صا
و�أنهم ميرون بظروف طق�س قا�سية ،حيث تنعدم اخلدمات الأ�سا�سية،
وهم غارقون يف الطني والوحل حتت وابل الأمطار.
8

ياسين حسين ـ شبكة مرسال قطر

و�ضع الالجئني الروهينغا املتواجدين يف خميمات على احلدود
البنغالدي�شية يف غاية الب�ؤ�س ،معاناة ب�سبب طول رحلة اللجوء ،
وخماطر يف الطريق و�إرهاق ،خ�صو�صا �أن فيهم ن�ساء حوامل و�أمهات
يحملن �أطفاال ،و�أبناء يحملون مر�ضى وكبار �سن من ذويهم.
هناك مواقف �شاهدتها وال �أظنّ �أنها �ستمحى من ذاكرتي ،الأوىل
لرجل كان يف غاية الأمل واحلزن لفقده ثالثة من �أبنائه �أحدهم قتل
رميا بالر�صا�ص ،والثاين ذبح كما تذبح النعاج كما �أخربين  ،واملوقف
الثاين لبنت �صغرية فقدت والديها و�أ�صبحت يتيمة ،وفوق هذا
ا�ضطرت للجوء وهي يف هذه ال�سنّ .
مصور
محمد اناس عبد العليم ـ
ّ

هربا مما يتع ّر�ضون �إليه يدخل مت�ضررو الروهنيغا لبنغالدي�ش عرب
مدينة «كوك�س بازار» البنغالية ال�ساحلية واملحاذية للحدود مع ميامنار
 ،وقد اختارت قطر اخلريية خميم «فالوك هايل» لأنه يقع يف منطقة
نائية فيها  ،حيث ي�صعب الو�صول �إليه من قبل منظمات الإغاثة
الإن�سانية العاملة يف املنطقة  ،ولأ ّنه يعترب �شديد االكتظاظ مقارنة
بغريه من املخ ّيمات.

كنا ن�ستق ّل �سيارة مع الوفد التطوعي للو�صول للمخيم وجدت �شابا ا�سمه
حممد يحمل �أ ّمه املري�ضة « عائ�شة « ،ولكن تبدو عليه عالمة �إرهاق
كبرية ،وعرفت �أنه يق�صد املركز ال�صحي الذي �أن�ش�أته قطر اخلريية
مبحاذاة املخيم ملعاجلة املر�ضى من الالجئني .مل ا�ستوعب حجم هذا
التعب ال�شديد الذي حلق به وبوالدته حيث �أنه كما �أفادينَ ،ق ِدم من
املخ ّيم القريب من املركز  ،نعم مل ا�ستوعب ذلك حتى ا�ضطررنا �أن
نرتجل م�شيا على الأقدام ،ب�سبب ازدحام الطريق باملا ّرة ،وتلم�س حجم
ّ
معاناة امل�شي و�سط الأوحال التي مل �أر مثلها من قبل.
َطلب م ّنا مدير مكتب قطر اخلريية يف بنغالدي�ش الدكتور حممد �أمني
لب�س �أحذية خا�صة للتغلب على وعورة الطريق الوحيد امل�ؤدي للمخيم .
هذا الطريق ي�صل ارتفاع الطني والوحل فيه � 25سنتيمرتا  ،ويبلغ طوله
حوايل  2كيلو مرت  .عندما و�صلنا املخيم فهمت �سبب معاناة حممد و�أ ّمه
عائ�شة  ،و�أدركت عمل ّيا حجم معاناة الالجئني الكبرية وهم يقطعون
م�سافة كبرية ت�صل لعدة �أيام من بالدهم �إىل احلدود مع بنغالدي�ش
ومن ثم �إىل خميم «فالوك هايل» وغريه � ،أو حتى عندما ي�ضطرون
لالنتقال منه �إىل املركز الطبي املحاذي له� ،أو لق�ضاء بع�ض �أمورهم
ال�ضرورية خارجه.
بعد قطع كل تلك امل�سافة و�صلنا �إىل �أرا�ض زراعية ممتدة ت�صل من
خاللها �إىل ه�ضبتني عاليتني جد ًا وعندها جتد �أعواد خ�شب البامبو
امل�شهورة يف هذا املناطق يغطيها بع�ض الأكيا�س البال�ستيكية التي مت
جتهيزها على �شكل خيام قد غطت كل املنطقة املرتفعة التي �أمامك،
يف تلك اللحظة فقط ت�ستغرب كيف ا�ستطاع ه�ؤالء الالجئون نقل ك ّل
هذه الأخ�شاب والأكيا�س البال�ستيكية من �أجل جتهيز هذه اخليام التي
ال تقيهم من ح ّر ال�شم�س �أو ماء الأمطار التي ت�صيب البالد يف هذه
الأوقات ،علم ًا �أن املنطقة ا�ستوائية متق ّلبة الأجواء ،تارة يكون فيها اجلو
تن�صب فيه الأمطار بقوة دون �سابق
حارا م�شوبا بالرطوبة ،وتارة �أخرى
ّ
�إنذار.
دخلنا مع �أع�ضاء الوفد لإحدى اخليام التي يعي�ش فيها احلاج عبد اهلل
وزوجته و�أطفاله اخلم�سة ،فلم جند فيها �شيئا  ،ك ّل ما فيها عبارة عن
�أواين فارغة وقليل من حطب ،يفرت�شون �أر�ضا طينية يف ظ ّل عدم وجود
مياه �صاحلة لل�شرب �أو �صرف �صحي� ،أح�س�سنا ب�صدمة كبرية ونحن
من ّر ببع�ض الالجئني الذين ي�ستخدمون جتمع بركة مياه �أمطار قريبة
من املخيم مرة للغ�سيل �أو لال�ستحمام ،ومرة �أخرى لل�شرب �أي�ضا .
و�أثناء قيام الوفد بتوزيع الوجبات ال�ساخنة لالجئني من خالل املطبخ
امليداين الذي قامت قطر اخلريية بتجهيزه لفت انتباهي ابت�سامة بريئة
ارت�سمت على وجه الطفلة ال�صغرية «نور بغام» بعد �أن ا�ستلمت وجبات
الطعام اخلا�صة بها وب�أ�سرتها املك ّونة من  11فردا  ،لعلها �أرادت �أن
تر�سل من خاللها ر�سالة فحواها  :جزاكم اهلل خريا  ،ولكن وا�صلوا
زياراتكم التي ت�شعرنا باالرتياح والأمان ،ووا�صلوا دعمكم كيال نبقى
بدون رعاية يف ظل قلقنا من امل�ستقبل القريب والبعيد .

الطفلة «نور بغام»
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قصة
نجـــاح

«طاقات» يعيد األمل
لمستقبل أحمد بغزة
ر�صدها وكتبها  :فادي احل�سني ـ غزة

ال�شاب الفل�سطيني �أحمد عي�سى
10

مل تكن �أ�سرة ال�شاب الفل�سطيني �أحمد
عي�سى املقيمة يف قطاع غزة ،ثرية �أو
حتى م�ستورة م�ستورة احلال ،لكنها �أثرت
اال�ستدانة لأجل �صناعة م�ستقبل ابنها ،من
خالل دفعه لاللتحاق باجلامعة ،لعدم توفر
القدرة لديها على دفع الر�سوم اجلامعية.
قرر �أحمد االلتحاق بكلية تكنولوجيا
املعلومات على اعتبار �أن هذا التخ�ص�ص
كان ميثل جزءا من طموحه .وقد ق�ضى
فيها �أربع �سنوات بالتمام والكمال ،لتتكل
م�سرية كفاحه العلمي بالتخرج وح�صوله
على املرتبة الثانية.
وقتها كانت �أ�سرة �أحمد تنتظر بفارغ
ال�صرب� ،أن يح�صل ابنها على وظيفة
انطالق ًا من التقدير الذي حققه خالل
اجتياز مرحلة البكالوريو�س ،غري �أن كل
ال�سبل �أغلقت يف وجهه ،وبخا�صة �أن قطاع
غزة يعاين من ن�سبة بطالة جتاوزت 60%
وفق �آخر اح�صاءات ،الأمر الذي كان يحول
دون العثور على فر�صة عمل.
ي�شري �أحمد �إىل �أنه متلكه �شعور بالغيظ
نتيجة الإحباط الذي عاي�شه وقتها ،بلغ
مرحلة الي�أ�س حتى �صار حبي�س �أربعة
جدران ،مقيم ًا بني ثنايا العتمة التي ت�ضرب
�أطنابها على القطاع ،للعام العا�شر على
التوايل ،بفعل احل�صار وتدمري االحتالل
ملحطة الطاقة الوحيدة.
ين�صب يف
و�أو�ضح �أن ج ّل تفكريه كان
ّ
تلك الفرتة على �إيجاد ح ّل للأزمة التي

مير بها ،خ�صو�صا و�أن هاج�سا متلكه
ب�ضرورة احل�صول على فر�صة عمل من
�أجل امل�ساهمة يف الإنفاق على �أ�سرته� .إىل
�أن اهتدى �إىل فكرة احل�صول على قر�ض
مايل ميك ّنه من �شراء �سيارة ومن ثم
العمل ك�سائق �أجرة ،لكن �سرعان ما تهاوت
الفكرة ،وراودته �آخرى تتعلق بافتتاح متجر
�صغري يف �أحد الأ�سواق املحلية لبيع املواد
الغذائية ،لكنها �أي�ضا مل يكتب لها النجاح
بفعل انعدام فر�ص الت�سليف.
�شاءت الأقدار �إىل �أن يتن ّبه �أحمد فج�أة
�إىل �إعالن �إلكرتوين يتعلق بربنامج
«طاقات» للعمل عن بعد ،الذي يديره
مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة ،وي�شكل
حا�ضنة لل�شباب من �أجل �إتاحة الفر�صة
لت�شغيلهم عن بعد .يقول �أحمد �إنه حينما
قام بالت�سجيل يف الربنامج ،وخا�ض
جتربة التدرب حتت عنوان (طاقات بوابة
النجاح) ،تبدل حاله.
ي�شري �إىل �أن التدريب م ّكنه من اكت�ساب
مزيد من املهارات العملية ،وفهم �أ�سا�سيات
العمل عن بعد  ،وكيفية حتقيق م�صدر
دخل جيد من خالله .وو ّفر له فر�صة
لتطبيق خربته املكت�سبة حديث ًا يف التعامل
مع من�صة طاقات االلكرتونية التي ت�شكل
�سوق عمل يلتقي فيه الباحثون عن عمل مع
ال�شركات الباحثة عن موظفني.
قليل من الوقت م ّر ،ثم ما لبث �أن ح�صل
ال�شاب �أحمد على �أول فر�صة عمل دائمة
مع �إحدى ال�شركات ال�سعودية ،وقد �أ�صبح

يدير جانب ًا من �أن�شطتها عن بعد من غزة،
ويحوز على راتب جيد ن�سبيا مكنه من تغيري
واقعه وحفظ كرامته ومن زرع الأمل يف
نف�سه مل�ستقبل �أف�ضل.
يختم ال�شاب حديثه بالقول« :لن �أن�سى
غي برنامج طاقات
طوال عمري كيف ّ
حياتي ،وو�ضعني على م�شارف م�ستقبل
�أف�ضل ،لقد كنت قبلها على و�شك الي�أ�س
وال�ضياع».
وبرنامج طاقات هو من�صة الكرتونية ت�ضم
�أكرث من  6000موهبة من قطاع غزة يف
جماالت خمتلفة كتكنولوجيا املعلومات
والهند�سة والت�صميم و�إدارة املحتوى
الألكرتوين ،ويتيح مراكز للعمل عن بعد
جمهزة ببيئة عمل ع�صرية ،وبطاقة
ا�ستيعابية تزيد على  500موظف.
وقد ح�صل على تدريب برنامج طاقات،
�أكرث من  450خريج فل�سطيني يف جماالت
تقنية خمتلفة ويف مهارات العمل عن بعد،
ف�ضال عن �أنه ا�ستطاع ت�شغيل �أكرث من 180
من ال�شباب بنظامي التوظيف عن بعد �أو
التعهيد .outsourcing
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستطاع الربنامج
�إجناز ما يقارب  200م�شروع ًا ل�صالح عدد
من اجلهات احلكومية وال�شركات املنظمات
والأفراد� ،إىل جانب �إجناز درا�سة �شاملة
ملقومات �سوق العمل عن بعد يف املنطقة
ل�صالح الربنامج من �شركة ( .)Ipsos
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محمد طاهر سويبقي..
 25عاما من العمل اإلنساني
في القارة السمراء

حديث
الذكريات

حممد طاهر ال�سويبقي
حممد الطاهر �سويبقي �صاحب خربة
طويلة يف العمل الإن�ساين متتد لربع قرن
ق�ضاها يف القارة ال�سمراء مديرا ملكاتب
م�ؤ�س�سات خريية يف كل من مايل وغينيا
كوناكري ،والنيجر ـ التي ما يزال يعمل
فيها حتى الآن ـ  ،كما زار عددا من الدول
الأخرى يف مهمات �إغاثية كال�سودان وغانا
وت�شاد وكينيا و�إفريقيا الو�سطى.
ورغبة من الإفادة من خربته املمتدة
التي ن�س�أل اهلل �أن يكتب له �أجرها ف�إنّ
«غرا�س» تتيح املجال لل�سيد �سويبقي من
خالل «حديث الذكريات» تقدمي خال�صتها
للقراء واملهتمني يف جماالت العمل
التطوعي واخلريي ،وعر�ض �أهم املواقف
التي �صادفته والآراء التي خل�ص �إليها..
�آملني �أن ترثي مبحتواها وت�ضيف جديدا
يف م�ضمونها:
بداية ما �أهمية االحتكاك بامليدان للعاملني
يف املجال الإن�ساين على امل�ستويني املهني
وال�شخ�صي ؟
االحتكاك بامليدان مي ّكن العاملني يف
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الميدان يمنح العاملين
فرحة مشاركة
المستفيدين بالتغيير
واإلنجاز .
املجال الإن�ساين من اكت�ساب خربات
وجتارب جديدة من خالل خمالطة �شعوب
وقبائل خمتلفة ،والتع ّرف على ثقافاتهم
وعاداتهم وتقاليدهم ومعامالتهم وطريقة
عي�شهم .
كما مي ّكن ه�ؤالء العاملني من ال�سعي اىل
تغيري واقع النا�س وتدريبهم للإقالع على
عاداتهم غري الإيجابية من خالل التوعية
والتح�سي�س والقدوة احل�سنة.
ومينح االحتكاك بامليدان العاملني فر�صة
خدمة الآخرين وم�شاركتهم فرحتهم
بالإجنازات التي ّمتت ،ور�ؤية هذه الفرحة
على وجوههم يوميا ،في�سعدون بذلك يف
الدنيا ،ويرجون من اهلل �أن يكون لهم
ن�صيب من ذلك الأجر يف الآخرة ،من باب

ّ
الدال على اخلري كفاعله.

ضعف التمويل

من خالل خربتكم الطويلة...ما هي
�أهم التحديات وامل�صاعب التي قد
تواجه العاملني يف امليدان الإن�ساين ،على
امل�ستويني ال�شخ�صي واملهني ،والتي الب ّد
من �أخذها بعني االعتبار ؟
من �أهم التحديات وامل�صاعب التي تواجه
العاملني يف امليدان الإن�ساين ق ّلة التمويل
قيا�سا باالحتياجات ففي كثري من البلدان
الفقرية تكون الإمكانيات لدى العاملني
يف املنظمات الإن�سانية �أقل بكثري من
االحتياجات مما ي�ضعهم يف مقاربة �صعبة
مهما �سددوا وقاربوا وتبقى جهودهم بعيدة
عن تلبية احتياجات امل�ستفيدين يف كثري من
اجلوانب دون ان يلتم�س لهم امل�ستفيدون
العذر.
كما �أن �سلوكيات بع�ض املح�سنني يف ربط
تربعاتهم ب�أ�صناف حمددة من امل�شاريع
كامل�ساجد والآبار وكفالة االيتام على
�أهميتها وعدم توجيه تربعاتهم مل�شاريع

�أخرى هي �أكرث حاجة يف امليدان كامل�شاريع
ال�صحية والتعليمية والتنموية والبيئية
يجعل العاملني �أحيانا يف مفارقات �صعبة
بني ما يلم�سونه ويعي�شونه من احتياجات
�ضرورية يف امليدان وما يتوفر لديهم من
تربعات .
ومن التحديات �أي�ضا �أن بع�ض امل�ستفيدين
من العمل اخلريي من املحتاجني والفقراء
وغريهم قد تعودوا على الأخذ ومل يتعودوا
�أن يكونوا هم ب�أنف�سهم �أنا�س فاعلني
ومنتجني بحيث �أن يحاول الإن�سان منهم
قدر امل�ستطاع �أن ي�ستغني عن الأخذ من
الآخرين و�أن يكون عنده هو كفاءة وقدرة
على �أن يعول نف�سه و�أ�سرته ورمبا من هم
من حوله �أي�ض ًا ويحتاج هذا اىل التوعية
والتح�سي�س وتغيري هذه العقليات والعادات
ال�سيئة نحو الأف�ضل لتكون الغالبية من
الفقراء واملحتاجني ي�سعون من خالل
امل�شاريع املدرة للدخل لتغيري �أو�ضاعهم
واالعتماد على انف�سهم اكرث من التواكل
واالعتماد على امل�ساعدات.
ومن التحديات �أي�ضا �صعوبة الظروف
يف كثري من الدول ميدان عمل النا�شطني
يف جمال العمل الإن�ساين نتيجة الفقر
والنق�ص يف اخلدمات التعليمية وال�صحية
مما يجعل ظروف العامل وعائلته و�أبناءه
�صعبة ،وعر�ضة لكثري من التحديات يف
درا�ستهم وعالجهم.
كما �أن تو�سع دائرة احلروب والأزمات يف
العامل �أ�صبح ي�شكل حتديا �إ�ضافيا للعاملني
يف امليدان مبا يجعل جمال العمل االغاثي
والتدخالت العاجلة وا�سعا ،ويحتاج اىل
نفقات تفوق بكثري �إمكانيات املنظمات
الإن�سانية والدولية وال ي�سد احلاجة.
�أهم الدول واجلهات التي عملت بها ومعها

توسع دائرة األزمات
ّ
أضافت عبئا إضافيا على
العاملين في الميدان
اإلنساني .
يف املجال الإن�ساين ( امليداين) خالل
م�سريتك املهنية ..وعدد �سنوات عملك
الإجمالية يف هذا املجال؟
عملت يف العديد من الدول الإفريقية ومنها
مايل وغينيا كوناكري والنيجر كما زرت
عدة دول �أخرى يف مهمات عمل �إن�ساين
وخريي كال�سودان وغانا وت�شاد وكينيا
و�إفريقيا الو�سطى.
عدد �سنوات العمل يف جمال العمل االن�ساين
تزيد عن الربع قرن حيث عملت ملدة تزيد
عن � 15سنة مع جلنة م�سلمي �إفريقيا
كمدير ملكاتبها يف كل من مايل وغينيا
كوناكري والنيجر ،كما �أ�س�ست مكتب قطر
اخلريية يف النيجر و�أ�شرفت على �إجراءات
افتتاحه منذ بدايته �سنة  2007والزلت
�أديره حتى االن وملدة � 10سنوات.
مهارة التفاوض

من واقع خربتك ..ماهي �أهم ال�صفات
التي ينبغي �أن يتحلى بها العاملون يف ميدان
العمل الإن�ساين؟ .
يجب �أن يتحلى العاملون يف جمال العمل
الإن�ساين بكثري من اخل�صال �أهمها ال�صرب
وعدم ا�ستعجال النتائج ،وح�سن ال�سرية
وال�سلوك ،حيث �أن العامل يف امليدان هو
حمل قدوة ،ويتحرك يف جمتمعات هي يف
الغالب فقرية ومتخلفة ،وحتتاج �أن ت�ستفيد
من العامل يف جمال الدعم القيمي �إىل
جانب امل�ساعدات املادية �أي�ضا.
كما يحتاج العامل اىل العمل على علم

وب�صرية �أوىل من العمل بدون خطط
و�أهداف .كما يحتاج العامل يف ميدان
العمل الإن�ساين اىل ال�شراكة والتعاون مع
الآخرين ،و�إىل روح املبادرة والقدرة على
الت�أقلم واملرونة ،وتقبل الغري وا�ستيعاب
وجهات النظر املختلفة ،حتى ال يت�صادم مع
من هم من حوله فين ِّفرهم.
وما هي �أهم املهارات التي ينبغي �أن يت�سلح
بها العاملون يف ميدان العمل الإن�ساين؟
من �أهم املهارات الذي يجب ان يتحلى
بها العامل يف املجال الإن�ساين هو تنوع
اخلربات والثقافة وت�أهيل العامل نف�سه
با�ستمرار من خالل االطالع على كل جديد
يف جمال العمل الإن�ساين ،واال�ستفادة من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وما تتو�صل اليه
من خربات و�أفكار وجتارب جديدة.
و�أن يتقن العامل يف امليدان خا�صة مهارة
فن التفاو�ض مع الآخرين� ،سواء كانوا
م�ستفيدين �أو حكومات �أو �شركاء ليقنعهم
مبا يريد لهم من خري.

كوارث وحروب

ماهي الإغاثات املهمة التي �أ�شرفت عليها
�..أو كنت �أحد فرقها ؟ و�أين ؟
خالل م�سرية عملي يف �أفريقيا فقد �أ�شرفت
و�شاركت يف العديد من االغاثات عند وقوع
الكوارث �أهمها:
• �إدارة برنامج لرعاية وخدمة الالجئني
الليبرييني وال�سرياليونيني يف غينيا
كوناري �إثر نزوحهم جراء احلرب وذلك
بتعاون بني منظمة الأمم املتحدة لرعاية
الالجئني وجلنة م�سلمي افريقيا خالل
الفرتة من  1996و .1998حيث كنا نقدم
لالجئني الغذاء والك�ساء واخليام ونوزعهم
على املخيمات وننفذ لفائدة �أبنائهم
برامج تعليمية وتدريبهم على بع�ض املهن
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حديث
الذكريات

الب�سيطة ،ونغطي اجلوانب ال�صحية يف
خميمات اللجوء.
• �إغاثة املت�ضررين من املجاعة يف النيجر
خالل االزمة الغذائية من  2005وحتى
 2007وان�شاء العديد من املراكز لرعاية
الأطفال امل�صابني باملجاعة و�سوء التغذية
يف كثري من املناطق الداخلية لدولة النيجر
بالتعاون مع منظمات الأمم املتحدة
كاليوني�سيف ومنظمة الغذاء العاملي
ومنظمة ال�صحة العاملية .حيث ت�ستقبل
هذه املراكز الأطفال والن�ساء احلوامل
وكبار ال�سن ممن هم �أكرث عر�ضة اىل
الإ�صابة ب�سوء التغذية.
• �إغاثة النازحني من �إفريقيا الو�سطى
اىل دولة ت�شاد فرارا من احلرب واالبادة
من خالل توزيع الأغذية والفر�ش ومعدات
الطبخ واملياه ال�صاحلة لل�شرب.
• �إغاثة املت�ضررين من الفي�ضانات يف
النيجر يف كثري من املنا�سبات من خالل
تقدمي الدعم لهم والغذاء وامل�أوى حيث
مت بناء م�ساكن وقرى ب�أكملها لإيواء
املت�ضررين من الفي�ضانات
هل يحتاج العمل يف ظل الكوارث واحلروب
مراعاة �أمور �إ�ضافية  ..ماهي ؟
العمل يف ظل الكوارث واالغاثات العاجلة
واحلروب ي�ستدعي اىل جانب تقدمي
امل�ساعدات مراعاة ظروف امل�ستفيدين
وعاداتهم وتقاليدهم واحلفاظ على
كرامتهم و�إن�سانيتهم ،وتقدمي امل�ساعدات
�إليهم خالل الأزمة وبعدها والعمل على
�إعادة ت�أهيلهم ملمار�سة حياتهم من جديد
وجتاوز ما ح ّل بهم من كارثة ،والتعاون
معهم ومع حكوماتهم ملعاجلة �أ�سباب
الأزمة لتجنبها م�ستقبال ،والعمل على
عدم تكرارها .كما يجب �أن يكون العامل
يف جمال الكوارث واالغاثات مهيئا للعمل
حتت ال�ضغط ويف الظروف ال�صعبة،
و�أن يكون يف �سباق مع الزمن حيث �أن
ال�ساعات الأوىل من الكارثة هي الكفيلة
ب�إنقاذ الكثري من الأرواح.
مواقف مؤثرة

�أكرث املواقف التي �أ ّثرت بك يف عملك
امليداين ؟
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من املواقف التي ت�أ ّثرت بها يف عملي �أن ظلم االن�سان وتوح�شه.
بع�ض الأيتام املقيمني يف مراكزنا كانوا يف سعادة مع األيتام
العطل ال يرغبون يف العودة اىل �أهاليهم ملا �أكرث املواقف التي �أ�سعدت قلبك يف عملك
يجدونه من ح�سن رعاية يف دور الأيتام ،وهو امليداين؟
ما كان يتوافق مع �إ�صرار �أمهات بع�ضهم من املواقف التي �سعدت بها خالل م�سرية
على ترك �أبنائهم يف املراكز� ،إميانا منهم عملي يف �إفريقيا هو تخرج بع�ض الأيتام
ب�أنه الأف�ضل لهم حتى يف العطل .
وجناحهم يف درا�ستهم وتبوئهم مراكز
زرت مرة يف دولة مايل منطقة تومبوكتو مرموقة يف بلدانهم حتى ان بع�ضهم �أ�صبح
من املناطق التي كان لها دور كبري يف ن�شر يقدم خدماته من موقعه اىل املنظمات
الدين الإ�سالمي من خالل التجار الذين اخلريية كاعرتاف منه بجميل الرعاية التي
كانوا يعربونها من �شمال �إفريقيا اىل دول ح�صل عليها.
�إفريقيا ما وراء ال�صحراء وت�أثرت مبا ومن املواقف التي تثلج ال�صدر �أي�ضا
ر�أيته فيها من ّ
كم هائل من املخطوطات يف الو�صول من خالل امل�شاريع املدرة للدخل
�شتى �أ�صناف العلوم والتي الزالت العائالت ببع�ض التعاونيات واجلمعيات املحلية
حتتفظ بها وتتوارثها جيال عن جيل اىل درجة االكتفاء الذاتي يف حني كانوا
ويتناقلونها يف ح ّلهم وترحالهم ،ويعتربونها مهددين ب�أزمات غذائية نتيجة اجلفاف
�أنف�س ما لديهم ،وهناك من الأهايل من وبعدما كانوا يعتمدون يف حياتهم على
له بيوت كاملة من الكتب املخطوطة ،والتي الت�سول واال�ستجداء.
تعترب كنوزا لو يقي�ض لها اهلل من يعتني بها و�أعترب من �أ�سعد حلظاتي م�شاركة الأيتام
ويرتبها وي�صنفها وي�ستفيد منها.
املقيمني يف مراكزنا للأيتام �صالتهم
وزرت مرة جزيرة الرقيق� ،أو بوابة املعاناة ،وان�شطتهم واللعب معهم ،واال�ستماع اىل
ت�سميات عدة �أطلقت على جزيرة «غوري» �أحاديثهم الب�سيطة �أثناء فرتات اال�سرتاحة
ال�سنغالية حيث كان يجمع العبيد لنقلهم وما يتمناه كل منهم بعد تخرجه ،فمنهم
اىل �أ�سواق النخا�سة .
من يحلم ب�أن يكون جنديا يف جي�ش بلده
غوري ،على �صغر م�ساحتها قد �أ�صبحت ليحمي حدودها ،ومنهم من يتمنى �أن
�أكرب رمز لإدانة جتارة الرقيق حيث كانت ي�صبح مدر�سا يعلم �أبناء بلده ،وكلها
مركزا له يف الأطل�سي منذ ا�ستوطنها �أحالم ب�سيطة لأطفال ب�سطاء يعي�شون على
الربتغاليون عام  1444وتالهم الهولنديون ،الفطرة .
ثم الربيطانيون و�أخريا الفرن�سيون حتى امرأة وسط المجاعة
ا�ستقالل ال�سنغال عام .1960
موقف /مواقف �أو ق�صة  /ق�ص�ص ..
مازال يف ال�سنغال وحولها من يتذكرون ال تن�ساها يف عملك امليداين؟
مبرارة « جحيم غوري»  ،ويتناقلون ق�ص�ص من املواقف التي ال �أن�ساها خالل املجاعة
الأجداد عن ال�سياط التي �أ�شرعت على التي تعر�ضت لها النيجر خالل 2005
الظهور واختطاف ال�صغار من �أح�ضان �أن �إحدى الأمهات يف قرية مت�ضررة من
�أمهاتهم وتقييد ال�شباب ورميهم يف ال�سفن املجاعة تركت قريتها وهي حتمل اثنني
كال ،يف �أقبية �ضيقة ومظلمة تلت�صق فيها من �أبنائها لإنقاذهم ،وقد بلغ بهما الهزال
الأج�ساد ببع�ضها.
مبلغه دون �أن يجدوا ما ي�أكلونه ،و�سارت
كان الرقيق ميرون عرب بوابة «الرحلة التي بهم م�سافات طويلة قا�صدة مركزا من
ال يعود منها �أحد» ليلجوا �إىل «ر�صيف مراكزنا ال�ستقبال املت�ضررين من املجاعة،
ال�شحن» لتنقلهم املراكب يف رحلة عذاب حيث لهم نقدم الغذاء والعالج ويف طريقها
�أخري �إيل �أ�سواق النخا�سة يف العامل اىل املركز �شقّ عليها حمل طفليها فرتكت
الغربي ،والزالت اجلزيرة وقلعة العبيد على �أقلهم �سوءا يف طريقها لدى بع�ض الأقارب
حالها يرتادها الزوار ليقفوا على م�أ�ساة ووا�صلت مبن كانت حالته ال�صحية كانت

في الكوارث يجب امتالك مهارة العمل
تحت الضغط والظروف الصعبة
�أ�شد �سوءا  ،وعندما و�صلت اىل املركز
و�ضعت طفلها حتت العالج والرعاية لكن
حالته كانت مي�ؤو�س منها فتويف بعد �أربع
�ساعات من و�صوله ،وملا يئ�ست الأم راجعت
�أدراجها من حيث �أتت ،لتبحث عن الطفل
الذي تركته يف طريقها ،لتجده هو الآخر قد
تويف ،فال هي انقذت الأول ،وال هي �أدركت
الآخر .
خيت بني العمل امليداين من جهة
لو ّ
والعمل الإداري الإ�شرايف من جهة �أخرى
ف�أي منهما تختار ؟
قطعا �س�أختار العمل امليداين على الإداري
حيث من خالله ت�ستطيع �أن تقدم خدمات
للمحتاجني ،وت�سعد ب�أن ترى االبت�سامة على
وجوههم ،وت�شاركهم فرحة اللحظات التي
تغي من
يح�صلون فيها على امل�ساعدة التي ّ
واقعهم.
ثالثة ن�صائح للكوادر ال�شابة التي ترغب
بالتطوع وزيارات امليدان لأداء مهام
�إن�سانية ؟
• ينبغي للمتطوع �أن ال ي�شتغل مبا ال يح�سن،
بل مبا ميكنه �أن يفيد  ،من خالل جمال
تخ�ص�صه واملهارات التي يربع فيها ،وترك
ما ال ينا�سب امكانياته وقدراته.

• التعاون مع الآخرين ،لأن املتطوع ال يقوى
لوحده على كل الأعمال وهذا يفر�ض عليه
االحتكاك بالآخرين والتن�سيق معهم.
• اال�ستعداد للت�ضحية ال �سيما يف الأعمال
االجتماعية و�أثناء التدخالت العاجلة ويف
الكوارث وجندة املنكوبني.
الشخصية الملهمة

�شخ�صية� /شخ�صيات ..تعترب ملهمتك يف
العمل الإن�ساين ..من هي ..وملاذا احتلت
هذه املكانة لديك؟
ال�شخ�صية التي ت�أ ّثرت بها يف جمال
العمل الإن�ساين هي �شخ�صية الدكتور
عبد الرحمن حمود ال�سميط م�ؤ�س�س جلنة
م�سلمي �إفريقيا �سابقا والعون املبا�شر
حاليا ،حيث عملت معه ملدة � 15سنة ،وقد
عرفته فيها عن قرب ،و�سافرت معه مرارا
يف قرى و�أرياف دولة مايل والنيجر وتعلمت
منه الكثري ،تعلمت منه �صربه وتوا�ضعه
و�إخال�صه وجترده وت�ضحياته و�إ�صراره
على حتقيق �أهدافه يف �صمت ودون تردد،
غري عابئ بكل العوائق من حوله كاملر�ض
واالنتقادات ،وحماوالت ثنيه عن بع�ض
مواقفه .حتمل �أعباء العمل اخلريي يف
فرتة �صعبة تكالب فيها كثري من املرتب�صني
بالعمل اخلريي وامل�شككني فيه واملتهمني

محمد الطاهر سويبقي ..في سطور

ـ تاريخ امليالد  1956/ 8/ 6 :مبنطقة تالة من اجلمهورية
التون�سية
ـ متزوج و�أب خلم�سة �أطفال ( ثالثة �أوالد وبنتني )
ـ خريج من كلية الطب بتون�س ب�شهادة فني �سام يف الك�شف
بالأ�شعة دفعة �سنة 1980
ـ حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة امل�شاريع �سنة 2009
ـ عمل ملدة � 5سنوات يف جمال التخ�ص�ص ( الك�شف بالأ�شعة )
مب�ست�شفيات تون�س العا�صمة

له فلم يعب�أ ،ومل يرتاجع ،وم�ضى بكل ثقة
ال يبايل بكل من هم من حوله فكان بذلك
متفردا يف فهمه وادائه واجنازاته.
بد�أ العمل مبفرده �سنة  1981فخ ّلف بعده
يف ظرف �سنوات وجيزة م�ؤ�س�سة �شاخمة
ّ
تغطي كل بلدان افريقيا وتدير مراكز
وم�ؤ�س�سات وم�ست�شفيات وجامعات ،وتعترب
مدر�سة للعمل اخلريي يف �إفريقيا .فتح اهلل
على يدي الدكتور عبد الرحمن ال�سميط
قلوب كثري من النا�س فاعتنقوا الإ�سالم
حتى يقال ان عدد من �أ�سلم على يديه
جتاوز  11مليون �شخ�ص .وبنى 5700
م�سجد ،وحفر  9500بئر ،و�أن�ش�أ 860
مدر�سة و 4جامعات و 204مراكز ثقافية
�إ�سالمية.
كلمة �أخرية تود �أن تختم بها ؟
يح�ضرين قول ال�شافعي رحمه اهلل :
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
وعا�ش قوم وهم يف النا�س �أموات
فلعل ذلك يكون حم ِّفزا لكل عامل يف امليدان
�أن يرتك �أثرا طيبا هنا او هناك بعد رحيله،
�أو �صدقة جارية يناله �أجرها كما ثبت عن
وف َت ِقي
الر�سول الكرمي قوله « َ�ص َنا ِئ ُع ْ َال ْع ُر ِ
ال�سو ِء « .
َم َ�صا ِر َع ُّ

ـ عمل ملدة � 10سنوات يف جمال الك�شف بالأ�شعة مب�ست�شفيات
اخلدمات الطبية لوزارة الدفاع ال�سعودي باملدينة املنورة.
ـ عمل ل�سنوات كمتطوع يف العمل اخلريي واالجتماعي مع الندوة
العاملية لل�شباب الإ�سالمي فرع املدينة املنورة
ـ التحق بالعمل اخلريي والإن�ساين يف �إفريقيا منذ  ، 1994و�أدار
مكاتب جلنة م�سلمي �أفريقيا ( العون املبا�شر حاليا ) يف كل من
مايل وغينيا كوناكري والنيجر وملدة � 15سنة
ـ التحق بقطر اخلريية لإدارة مكتبها يف النيجر منذ ت�أ�سي�سه
�سنة  2007واليزال على ر�أ�س عمله حتى الآن .
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قطر الخيرية واألمم المتحدة
شراكات ممتدة ..وتعاون وثيق
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 70اتفاقية تعاون وشراكة مع  7منظمات تابعة لألمم المتحدة
بقيمة إجمالية تزيد عن  28مليون دوالر.

في  28دولة

 93اتفاقية تعاون وشراكة
بقيمة  126مليون دوالر

بلغ عدد اتفاقيات التعاون وال�شراكة بني
قطر اخلريية ومنظمات ووكاالت الأمم
املتحدة واملنظمات الإن�سانية واجلهات
املانحة الدولية والإقليمية  93اتفاقية،
نفذت يف  28دولة ،منها  11اتفاقية
تعاون ا�سرتاتيجي ،حيث و�صلت قيمة هذا
التعاون لأكرث من  126.3مليون دوالر
�أمريكي.
وغطت اتفاقيات التعاون جماالت ال�صحة
واملياه والإ�صحاح والتعليم والتمكني
االقت�صادي والأمن الغذائي والغذاء
والزراعة.
وتك�شف هذه الأرقام حر�ص قطر اخلريية
على الت�شبيك والتعاون وتظهر حجم
الربامج وامل�شاريع التي تنفذها عرب العامل
من خالل ال�شراكات مع وكاالت الأمم
18

إجمالي عدد اتفاقيات
التعاون االستراتيجي
بلغ  11اتفاقية

املتحدة واملنظمات الدولية.
تعاون استراتيجي
وبلغ عدد االتفاقيات التي مت توقيعها مع
 7من وكاالت ومنظمات الأمم املتحدة
 70اتفاقية ،وبقيمة �إجمالية تبلغ 28.2
مليون دوالر ،ومت تنفيذها يف  12دولة منها
 6اتفاقيات تعاون ا�سرتاتيجي مع كل من
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ومكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية “
�أوت�شا” ،وبرنامج الغذاء العاملي ،و�صندوق

للطفولة“

يوني�سيف”

الأمم املتحدة
واملنظمة الدولية للهجرة .فيما بلغ عدد
االتفاقيات التي مت توقيعها مع  12م�ؤ�س�سة
من املنظمات واجلهات املانحة الدولية
 23اتفاقية تعاون و�شراكة ،بقيمة تزيد
عن  98مليون دوالر ،ومت تنفيذها يف 16
دولة منها  5اتفاقيات تعاون ا�سرتاتيجي
منها مع :م�ؤ�س�سة بيل غيت�س� ،أطباء بال
حدود ،املجل�س الرنويجي لالجئني ،املنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة“
�إي�سي�سكو”
 7وكاالت أممية
وقد مت توقيع املذكرات واتفاقيات التعاون
مع وكاالت ومنظمات االمم املتحدة
التالية :املفو�ضية ال�سامية لالجئ ني �UN

 ،HCRوبرنامج الغذاء العاملي ،WFB
ومنظمة الدولية للهجرة  ،IOMومنظمة
التغذية والزراعة  ،FAOو�صندوق الأمم
للطفولة  ، UNICEFومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية للأمم املتحدة “ �أوت�شا “ ،OCHA
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ، UNDP
ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني .UNRWA
مفوضية شؤون الالجئين
وفيما يخ�ص التعاون بني املفو�ضية ال�سامية
لالجئني  UNHCRوقطر اخلريية فقد
بلغت قيمته الإجمالية  5.49مليون دوالر
من عام  2000وحتى عام � ، 2017شملت
اتفاقيات للمياه والإ�صحاح يف كو�سوفا،
والإغاثة واملياه والإ�صحاح يف باك�ستان،
و�إغاثة اليمن ،و�إغاثة ميامنار ،و�إعادة
النازحني ال�صوماليني ،و�إغاثة ماليزيا
و�إغاثة العراق.
برنامج الغذاء العالمي
وعلى نحو مت�صل بلغت القيمة الإجمالية
التفاقيات قطر اخلريية مع برنامج الغذاء
العاملي  WFB 4.83مليون دوالر خالل
الفرتة من  2007وحتى  ،20015و�شملت
جماالت التعاون اللوج�ستي العاملي ،وتوفري
الغذاء لل�سودان ،وتوفري الغذاء لفل�سطني
“قطاع غزة” ،وتوفري الغذاء لباك�ستان
(اتفاقيتان ) ،وح�شد املوارد على امل�ستوى
العاملي.
وتر ّكز التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة
 IOMعلى �إغاثة لبنان عام  2007بقيمة
 0.3مليون دوالر ،وتوقيع اتفاقية تعاون
عاملي عام . 2016
الفاو وأوتشا
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة التغذية
والزراعة  FAOفقد بلغت قيمته  7.8مليون
دوالر ،يف الفرتة من  2009وحتى العام
احلايل  ، 2017و�شمل جمال الزراعة يف
كل من ال�صومال وباك�ستان ،وجمال الأمن

 23اتفاقية تعاون
وشراكة مع  12منظمة
وجهة مانحة دولية.
الغذائي يف النيجر .
وبلغ حجم التعاون بني قطر اخلريية
و�صندوق الأمم للطفولة � UNICEFأكرث
من  5.2مليون دوالر يف الفرتة من 2009
وحتى  ، 2016وذلك يف جمال الرعاية
االجتماعية يف ال�صومال  ،واملياه والإ�صحاح
يف باك�ستان ( �أكرث من اتفاقية ).
ووقعت قطر اخلريية ومكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية للأمم املتحدة “ �أوت�شا
“  ،OCHAاتفاقية تعاون عاملي يف جمال
تبادل اخلرباء يف عام  ، 2009كما تعاونت
مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP
يف جمال التمكني االقت�صادي بفل�سطني
واندوني�سيا من عام  2009وحتى 2012
ويف �سبل العي�ش بال�سودان يف العام احلايل
 ، 2017بقيمة �إجمالية تقدر بـ  2.53مليون
دوالر.
و�شمل تعاون قطر اخلريية مع منظمات
الأمم املتحدة “وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني  ، ”UNRWAحيث مت توقيع
اتفاقيتني معها يف جمال ال�صحة عام
 2013على م�ستوى قطاع غزة  ،بقيمة 2
مليون دوالر.
دولية
منظمات
ّ
وفيما يتعلق بالتعاون مع املنظمات الدولية،
فقد تعاونت قطر اخلريية مع الهيئة
الطبية الدولية International Medical
 ) )Corpsبقيمة �إجمالية  2.7مليون يف
جمال ال�صحة بكل من �سوريا و�أفريقيا
الو�سطى و�سرياليون وال�صومال يف عامي
 2014و ،2015ومع منظمة �أوربي�س
الربيطانية ( )orbisيف جمال مكافحة

العمى ببنجالدي�ش عام  2015،بقيمة 0,6
مليون دوالر ،ومت التعاون بقيمة تزيد عن
ن�صف مليون دوالر مع املكتب الأمريكي
لتن�سيق امل�ساعدات اخلارجية يف حاالت
الكوارث ( )USAIDيف م�شاريع املياه
والإ�صحاح والتمكني االقت�صادي بباك�ستان
عام  ،2010وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س
“ ”Bill & Melinda Gates Foundation
يف جمال ال�صحة عام  ،2013ومع �أطباء

بال حدود من خالل توقيع مذكرة عامة يف
جمال ال�صحة عام  ،2016ومع املجل�س
الرنويجي لالجئني يف جمل �سبل العي�ش
عام  ، 2009ومنظمة كري الدولية Care
يف جمال �سبل العي�ش بال�سودان  ،واملجل�س
الرنويجي لالجئني  NRCبقيمة  4ماليني
دوالر عام  2009وركزت االتفاقية املوقعة
معه على التعاون يف جمال �سبل العي�ش،
وم�ؤ�س�سة كانوتي ه “�Kanoute Founda
 ”tionمن خالل مذكرة تفاهم يف املجال
ال�صحي عام  ،2016كما مت توقيع اتفاقية
يف جمال الرعاية االجتماعية مع م�ؤ�س�سة
 Mosaic UKالربيطانية .
جهات مانحة
ومن اجلهات املانحة الدولية التي تعاونت
معها قطر اخلريية البنك الإ�سالمي للتنمية
بقيمة  82.8مليون دوالر و�شمل هذا التعاون
دوال ك�سوريا يف جمال التعليم للأطفال
النازحني والالجئني وتوفري املناهج
التعليمية لهم وغريها ،وفل�سطني (�أي�ضا
وخ�صو�صا جهود �إعمار قطاع غزة يف
جماالت :ال�صحة والتعليم والبنى التحتية
وال�سكن االجتماعي للأ�سر الفقرية )،
كما تعاونت مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو ) بقيمة 7.3
مليون دوالر ،يف عدة دول �إفريقية كالنيجر
وت�شاد يف جماالت التعليم والتمكني
االقت�صادي  ،عامي  2014و. 2015
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عضويات إقليمية ودولية تعزّ ز الحضـــــــــور اإلنساني العالمي لقطر الخيرية

تتمتع قطر اخلريية بال�صفة اال�ست�شارية
وع�ضوية عدد من الهيئات واملنظمات
التابعة للأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية
وال�شبكات العاملية للعمل الإن�ساين ،وهو ما
من �ش�أنه تعزيز ح�ضور اجلمعية ،وتن�سيق
�أن�شطتها مع اجلهات ذات العالقة على
امل�ستوى الدويل.
ومن �أهم هذه الع�ضويات ال�صفة
اال�ست�شارية يف املجل�س االجتماعي
واالقت�صادي للأمم املتحدة ،ECOSOC
وع�ضوية مراقب يف منظمة الهجرة
الدولية  ،IOMوال�صفة اال�ست�شارية يف
منظمة التعاون الإ�سالمي  ،OICوع�ضوية
20

و�إمكانية تنظيمها لأن�شطة وفعاليات جانبية
يف �شبكة “�ستارت نيتوورك العاملية“
�ضمن الفعاليات التي ينظمها املجل�س
. Start Network
مبقرات الأمم املتحدة (نيويورك ،جنيف،
األمم المتحدة
وقد نالت قطر اخلريية الع�ضوية اال�ست�شارية فيينا) ،والتن�سيق والتعاون مع منظمات
يف املجل�س االجتماعي واالقت�صادي للأمم الأمم املتحدة املتخ�ص�صة.
املتحدة  ECOSOCعام  ،1997ويتم منظمة الهجرة الدولية
التعاون بني قطر اخلريية واملجل�س يف  :وعلى نحو مت�صل؛ ح�صلت قطر اخلريية
لإبراز �إ�سهامات قطر اخلريية يف جهود على ع�ضوية مراقب يف منظمة الهجرة
الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالتنمية والعمل الدولية  ،IOMويتم التعاون بني قطر
الإن�ساين وتعزيز ال�سلم العاملي (تزود قطر اخلريية واملنظمة يف م�ساعدة املهاجرين
اخلريية املجل�س بتقارير كل �أربع �سنوات) ،يف مناطق النزاع على مواجهة امل�شاكل التي
ويتاح مبوجب هذه الع�ضوية م�شاركة قطر تواجههم ب�سبب النزاع ،وتي�سري عودتهم
اخلريية يف الفعاليات التي ينظمها املجل�س� ،إىل بلدانهم يف �أمان ،وقد مت ذلك عمليا

حتى الآن يف لبنان وال�سودان .

منظمة التعاون اإلسالمي

وعلى م�ستوى املنظمات الإقليمية ف�إن قطر
اخلريية ح�صلت على ال�صفة اال�ست�شارية
يف منظمة التعاون الإ�سالمي “�إدارة
ال�ش�ؤون الإن�سانية”  OICعام  ،2014ويف
�إطار هذه ال�صفة ويتم التعاون فيما يلي
 :التن�سيق بخ�صو�ص اال�ستجابة الإن�سانية
بالدول الأع�ضاء ملنظمة التعاون الإ�سالمي،
وتبادل املعلومات واخلربات بخ�صو�ص
الو�ضع الإن�ساين بالدول الأع�ضاء ،وبناء
قدرات الفاعلني الإن�سانيني بالدول
الأع�ضاء من �أجل ا�ستجابة �إن�سانية �أف�ضل،

وتنظيم فعاليات م�شرتكة يف �شكل م�ؤمترات
واجتماعات ت�شاورية ،ويتم هذا التعاون
يف خمتلف الدول التي تعاين من �أزمات
�إن�سانية �أو تتعر�ض لكوارث طبيعية تتطلب
امل�ساعدة اخلارجية خ�صو�صا بالدول
الأع�ضاء ملنظمة التعاون الإن�ساين.
ستارت نيتوورك العالمية

وان�ضمت قطر اخلريية �إىل ع�ضوية �شبكة “
�ستارت نيتوورك العاملية “ Start Network
عام  ،2016ويف هذا الإطار يتم التعاون

بني �أع�ضاء ال�شبكة فيما يلي :التن�سيق �أثناء
الأزمات والكوارث لتكثيف اجلهود من �أجل
ا�ستجابة �إن�سانية �أف�ضل ،وح�شد املوارد من

اجلهات امل�ؤ�س�سية احلكومية لتوفري الدعم
ال�ضروري لال�ستجابة الحتياجات �ضحايا
الأزمات والكوارث عرب العامل ،وتعزيز
قدرات �أع�ضاء ال�شبكة وتعظيم دورهم
الإن�ساين ،واختيار ال�شركاء التنفيذيني
من بني �أع�ضاء ال�شبكة على �أ�سا�س امليزات
التف�ضيلية لكل �شريك ل�ضمان كفاءة
وفعالية الإجناز ،ويتم التعاون يف خمتلف
الدول التي تعاين من �أزمات �إن�سانية �أو
تتعر�ض لكوارث طبيعية تتطلب امل�ساعدة
اخلارجية.
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تقديرا لتميزها خالل  10سنوات

حصاد الجوائز واألوسمة الدولية
ح�صدت قطر اخلريية خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية عددا كبريا من اجلوائز
والأو�سمة و�شهادات التكرمي ونقاط
التميز على امل�ستويات الدولية والإقليمية
واخلليجية والعربية ،تقديرا لأدائها املهني
يف جمايل العمل الإن�ساين والتنموي،
ولتميزها يف جمال الربامج وامل�شاريع
ايل تنفذها ،واخلدمات التي تقدمها
واملبادرات التي تطلقها.

التابع ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية “�أوت�شا” ،ومت ت�صنيف مكتب قطر
اخلريية بالنيجر من بني �أف�ضل �شركاء
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
( فاو) حيث مت توقيع  3اتفاقيات تعاون
خالل  ،2016فيما بلغ عدد االتفاقيات
املوقعة مع املكتب خالل ال�سنوات املا�ضية
 26اتفاقية.

فقد ح�صلت على املرتبة الأوىل عامليا
يف �إغاثة ال�شعب ال�سوري ،والفل�سطيني
وال�صومايل على م�ستوى املنظمات
الإن�سانية غري احلكومية خالل2013
و 2014و  ، 2015بح�سب تقرير التتبع

ويف جمال اجلوائز نالت قطر اخلريية
 8جوائز خالل عام  2016على امل�ستوى
اخلليجي والعربي  ،حيث ح�صلت على
املركز الأول جلائزة برنامج اخلليج العربي
الإمنائي “اجفند” للم�شروعات التنموية

األولى إغاثيا
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املايل للم�ساعدات الإغاثية الدولية “ ”FTS

جائزة “ اجفند”

الرائدة ـ الريا�ض عن امل�شروع الذي نفذته
بال�سودان  “ :تعزيز العودة الطوعية وبناء
ال�سالم يف دارفور “  ،كما نالت  5جوائز من
م�ؤمتر الإبداع التقني يف العمل اخلريي ـ
البحرين  4 ،منها يف املركز الأول ( جائزة
�أف�ضل موقع الكرتوين ،وجائزة �أف�ضل
مبادرة تقنية م�ؤثرة ،وجائزة �أف�ضل حملة
يف قنوات التوا�صل االجتماعي  ،وجائزة
�أف�ضل تطبيق للو�سائط الذكية) ,واملركز
الثاين جلائزة �أف�ضل مبادرة الكرتونية .
ويف نف�س العام نال برنامج “ �سفاري اخلري
“ التلفزيوين الذي تنتجه قطر اخلريية
ويبث عرب تلفزيون قطر برم�ضان الكرمي
جائزتان ذهبيتان من جائزة الهيثم
للإعالم العربي ـ املنبثقة عن جمل�س عن
جمل�س الوحدة الإعالمية العربية ـ الأردن .

والعربية
جوائز كفالة األيتام

كما ح�صدت اجلمعية جائزة ال�سنابل
للم�س�ؤولية املجتمعية يف م�ؤ�س�سات رعاية
الأيتام مبجل�س التعاون اخلليجي ـ البحرين
 ،عن فئة املبادرات املجتمعية يف جمال
رعاية الأيتام على امل�ستوى اخلليجي عام
 ، 2015وجائزة “�أف�ضل التطبيقات الذكية”
عن فئة الهيئات املجتمعية على م�ستوى
دولة قطر  ،من �أكادميية التميز يف املنطقة
العربية “الذراع الإداري والتنظيمي مل�سابقة
درع احلكومة الذكية” ـ دولة الكويت ،عام
� 2015أي�ضا  ،جائزة التميز يف جمال رعاية
الأيتام بدول جمل�س التعاون اخلليجي
(كافل) ـ من ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية
االجتماعية ـ البحرين ،عام  2014عن
مبادرة “رفقاء” لرعاية الأطفال والأيتام

عرب العامل ،وجائزة �صقلية الدولية
ب�إيطاليا عام  2013تقديرا جلهودها
يف دعم التعاي�ش بني اجلاليات امل�سلمة
واملجتمعات يف �إيطاليا ،وجائزة امل�شاريع
الرائدة يف جمال العمل االجتماعي ـ من
جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية مبجل�س
التعاون اخلليجي ـ الريا�ض عام . 2012
أوسمة

وعلى نحو مت�صل نالت قطر اخلريية
املركز الثالث جلائزة التفوق للم�ؤ�س�سات
اخلريية من جائزة فهد الأحمد للعمل
اخلريي ـ الكويت عام  ،2011وجائزة
جائزة �أف�ضل منتج يف جمال البطاقات
امل�صرفية لعام (2009جائزة م�شرتكة مع
م�صرف قطر الإ�سالمي) وهي البطاقة

امل�صرفية التي كانت تعطى للأ�سر التي
حت�صل على امل�ساعدات ال�شهرية بدال من
الكوبونات وامل�ساعدات النقدية ،و�شهادة
تقدير من معر�ض وم�ؤمتر دبي الدويل
للإغاثة والتطوير “ ديهاد” للعام ذاته ،
مل�ساهمتها يف زيادة تعزيز امل�ساعدات
الإن�سانية والإمنائية الدولية احلقيقية من
الناحية الفنية واملبدئية.
وح�صلت قطر اخلريية كذلك على عدد
من الأو�سمة منها و�سام االي�سي�سكو الذهبي
تقديرا جلهودها يف تعزيز الت�ضامن
الإ�سالمي ودعم الر�سالة احل�ضارية
للإي�سي�سكو يف جماالت اخت�صا�صها
 ،وو�سام درجة فار�س من جمهورية
بروكينافا�سو يف عيد اال�ستقالل تقديرا
جلهودها يف العمل الإن�ساين والتنموي .
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أﻫﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻰ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻰ "أﺟﻔﻨﺪ" ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا
اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻘﻨﻲ
وﺳﺎم اﻻﺳﻴﺴﻜﻮ اﻟﺬﻫﺒﻲ
اﻟﻤﻐﺮب  -اﻟﺮﺑﺎط

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻓﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻔﺎري اﻟﺨﻴﺮ
ﻟﺠﺎﺋﺰه اﻟﻬﻴﺜﻢ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ECOSOC

وﺳﺎم درﺟﺔ ﻓﺎرس
ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮد ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

2

4

3

ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ

2

ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ

2011
2015

1997

2013

2012

2008

1

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

2010

1

يعترب الأمن الغذائي �أحد جماالت التعاون
الرئي�سة بني قطر اخلريية ومنظمة
الأغذية والزراعة ( فاو) التابعة للأمم
املتحدة ،ويعد من �أبرز مناذج ال�شراكة
الناجحة يف هذا اجلانب ما ّمت �إجنازه
يف النيجر يف الفرتة املمتدة ما بني
2010ـ  ، 2017حيث بلغت قيمة ال�شراكة
الإجمالية حوايل  3.2مليون دوالر  ،فيما
و�صل عدد امل�ستفيدين من خمرجاتها �أكرث
من � 1.150.000شخ�ص ( مليون ومائة
وخم�سون �ألف �شخ�ص) .
توقيع  25اتفاقية
ويعود بدء هذا التعاون �إىل عام 2010
حينما طلبت منظمة الأغذية والزراعة (
فاو) عقد �شراكة مع مكتب قطر اخلريية
بالنيجر بعد �أن اطلعت على برنامج الأمن
الغذائي ومكافحة الفقر الذي ينفذه املكتب
منذ  2008مبوارده اخلا�صة ،والفرق الذي
�أحدثه يف الأو�ساط الريفية وم�ساهماته يف
التخل�ص من الأزمات الغذائية املتكررة،
ب�سبب موجات اجلفاف التي �ضربت
النيجر قبل �أكرث من عقد  ،بحكم �أن 80
باملئة من �سكانه يعتمدون على الزراعة
وتربية املوا�شي.
وقد مت توقيع  25اتفاقية بني الطرفني يف

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

2004

2011

الخيرية ومنظمة األغذية والزراعة FAO

1

2016

2014

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﻳﺎض

8

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﺎﺋﺰة ﺻﻘﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﻮد ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ -إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

نموذج للشراكة الناجحة بين قطر

ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
 Start Networkاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم
ﺑﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺟﺎﺋﺰة درﺑﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﻄﺮ

“األمن الغذائي” ..

1

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
IOM

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

1

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

2009

2

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  -ﻗﻄﺮ

ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻔﻮق
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺠﻤﺎن
ﻟﻘﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪورﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﻦ ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ دﻳﻬﺎد  -دﺑﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺟﻨﻴﻒ

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "  "FTSاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
"أوﺗﺸﺎ" ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ إﻏﺎﺛﺔ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل ﺧﻼل 2015 ، 2014 ، 2013
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قيمة الشراكة  3.2مليون
دوالر ،واستفاد منها
خالل  7سنوات أكثر من
 1.150.000من مزارعي
النيجر

الفرتة ما بني عامي  2010ـ  ، 2017حيث
قامت قطر اخلريية بتمويل من منظمة
الأغذية والزراعة ( فاو) بتوزيع البذور
والأ�سمدة على املزارعني بقرى منطقتي
دو�سو وتيالبريي  ،وتوزيع مبالغ نقدية على
املزارعني املت�ضررين من اجلفاف لغر�ض
اقتناء مدخالت الإنتاج ،وتدريب املزارعني
وتوعيتهم ودعم قدراتهم  ،ومتليك ر�ؤو�س
املوا�شي ( الأغنام واملاعز) لهم ،و�إن�شاء
مزارع مدر�سية منوذجية .
أفضل الشركاء
واعتربت منظمة الأغذية والزراعة ( فاو)
قطر اخلريية من �أف�ضل �شركائها بالنيجر،
وقد جاء طلب عقد ال�شراكة معها بحكم
�أن لها جتارب خا�صة يف جمال “ الأمن
الغذائي ومكافحة الفقر”  ،بد�أت يف النيجر
منذ عام  ، 2008ولوجود ح�ضور لها بني

منظمات العمل الإن�ساين ،وبحكم قدرتها
على �إدارة الربامج و�صياغة التقارير الفنية
واملالية بكفاءة ومهنية ،وقد توا�صلت هذه
ال�شراكة على مدار � 7سنوات ،وو�صلت
درجة تقدمي عر�ض من “ الفاو “ لتو�سيع
النطاق اجلغرايف ل�شراكتها مع قطر
اخلريية لتمتد �إىل دول �أخرى .
ومن خالل ال�شراكة مع منظمة الفاو
متكنت قطر اخلريية من �إجناز ما يلي :
توزيع �أكرث من
 1,طن من البذور و
 375طنا من ال�سماد على املزارعني  ،ودفع
مبلغ  282.700دوالر امريكي كم�ساعدات
نقدية للمت�ضررين من اجلفاف من �صغار
املزارعني  ،ومتليك املزارعني  1150من
ر�ؤو�س الغنم واملاعز من �أجل دعمهم
لالعتماد على �أنف�سهم معي�شيا ،وتنظيم
 27ور�شة تدريبية لفائدة  810من �صغار
املزارعني ،لي�صل �إجمايل عدد امل�ستفيدين
�أكرث من هذه ال�شراكة 1.150.000
�شخ�صا .
و�إ�ضافة للنيجر ف�إن �إجمايل قيمة
ال�شراكات بني قطر اخلريية ومنظمة
الأغذية والزراعة ( فاو) ت�صل �إىل 7.8
مليون دوالر  ،وبد�أت يف جماالت الزراعة يف
كل من ال�صومال عام  2009ويف باك�ستان
عام .2010
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وفقها  ،ف�إن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي
هو الأكرث متويال بالإجمال ،حيث ي�شكل
 50%من �إجمايل هذه امل�شاريع  ،يليه قطاع
الغذاء ،ودعم �سبل العي�ش ،بن�سبة 19%
لكل منهما على حدة ،ثم امل�أوى واملواد
غري الغذائية ،واملواد غري الغذائية بن�سبة
.12%

المكاتب الميدانية

وقد م ّكنت املكاتب امليدانية التابعة لقطر
اخلريية يف باك�ستان وك�شمري من اال�ستجابة
للكوارث ب�سرعة كبرية ،كما حدث خالل
الفي�ضانات التي وقعت يف عام  2010على
�سبيل املثال ،وذلك من خالل تنفيذ م�شاريع
ا�ستجابة �إن�سانية بالتعاون مع منظمات
الأمم املتحدة الرئي�سية مثل اليوني�سيف،
وبرنامج الأغذية العاملي ،ومنظمة الأغذية
والزراعة.
نماذج عملية

مكتب قطر الخيرية بباكستان نموذج
متكنت قطر اخلريية يف الفرتة املمتدة من
عام  2006وحتى �شهر مايو من العام
احلايل  2017من تنفيذ  16م�شروعا
�إغاثيا وتنمويا كبريا يف باك�ستان ،مت
متويلها �أو دعمها من قبل املنظمات
التابعة للأمم املتحدة� ،أو من قبل مكتب
امل�ساعدات الكوارث اخلارجية يف باك�ستان
( ،)OFDA-Concernحيث ا�ستفاد منها
�أكرث من � 917ألف �شخ�ص ،بقيمة بلغت
حوايل  10ماليني دوالر .
وقد �ساعد قطر اخلريية يف �إبرام
اتفاقيات ال�شراكة مع هذه املنظمات
الدولية واحل�صول على دعمها لتنفيذ
هذه امل�شاريع ال�ضخمة عدة �أمور �أهمها:
خربتها امل�ؤ�س�سية العريقة ،وتدخلها
26

حصاد الشراكة مشاريع

إنسانية كبيرة استفاد منها

 917ألف شخص ،بقيمة 10
ماليين دوالر خالل  11عاما

الإن�ساين القدمي يف باك�ستان الذي يعود
لعام  ،1992واملواقع اال�سرتاتيجية ملكاتبها
امليدانية التي يتم اختيارها بعناية وفقا
مل�ؤ�شر الفقر ،واالحتياجات الإن�سانية
والإمنائية طويلة الأجل للمنطقة وغريها.
مشرفة
شهادات
ِّ

ووفقا ملا ورد يف موقع وزارة الداخلية
الباك�ستانية االلكرتوين ف�إن “ قطر اخلريية

هي املنظمة الدولية غري احلكومية
الوحيدة يف باك�ستان التي هي من �أ�صل
خليجي ،وم�سجلة ر�سمي ًا مع وزارة الداخلية
الباك�ستانية .وف�ضال عن ذلك ف�إن قطر
اخلريية هي فقط من املنظمات الدولية
اخلليجية غري احلكومية التي ح�صلت على
متويل منتظم من وكاالت الأمم املتحدة يف
باك�ستان “ .
وظلت قطر اخلريية دائما يف اخلط الأول
لال�ستجابة عند كل طلب من احلكومة
الباك�ستانية للح�صول على الدعم الإن�ساين
وامل�ساعدة يف حالة الكوارث ،كما ح�صل
عند حدوث الفي�ضانات التاريخية يف
باك�ستان خالل عام  ،2010وفي�ضانات
الأمطار الغزيرة يف ال�سند عام 2011

لتفعيل الشراكات الدولية
و  ،2012وغريها.
كما حظيت قطر اخلريية بثقة املنظمات
الدولية ،ووفقا للتقييمات الدورية التي
جتريها اليوني�سيف لأداء �شركائها
وعمليات املراجعة اخلارجية من قبل
�شركات متخ�ص�صة حل�سابات امل�شاريع
التي ينفذونها ،فقد جاء يف ت�صنيف قطر
اخلريية ب�أنها “على قدر عال من االحرتاف،
ومتوافقة مع جميع معايري و�سيا�سات
اجلهات املانحة”		 .
أهم الشركاء

ويعترب برنامج الغذاء العاملي � WFPأهم
�شركاء قطر اخلريية يف امل�شاريع التي
نفذتها يف باك�ستان ،حيث م ّول م�شروعات

تزيد قيمتها عن  4.5مليون دوالر ،ومثله
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة ،UNICEF
الذي مول  7م�شاريع �ضخمة ت�صل قيمتها
حلوايل  4مليون دوالر ،اعتبارا من 2010
وحتى الآن دون انقطاع  ،و�شملت اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ  ،والإنعا�ش املبكر مل�شاريع
التنمية طويلة الأجل ( ال�صرف ال�صحي)،
ثم منظمة التغذية والزراعة  ، FAOبقيمة
دعم ت�صل  193الف دوالر  ،تليها املفو�ضية
ال�سامية لالجئني  UNHCRبقيمة ت�صل
حلوايل  135الف دوالر � ،إ�ضافة �إىل دعم
مكتب امل�ساعدات الكوارث اخلارجية يف
باك�ستان ( )OFDA-Concernبقيمة
ت�صل حلوايل مليون دوالر .
وتبعا للقطاعات التي مت تنفيذ امل�شاريع

باملثل فقد �ساعدت قطر اخلريية كذلك
ومن خالل مكتبها املوجود يف تاندو حممد
خان بطريقة احرتافية يف تنفيذ م�شروع
توزيع الأغذية العامة وامل�أوى واملواد غري
الغذائية املمول من قبل مكتب م�ساعدات
الكوارث اخلارجية (.)OFDA-Concern
وخالل عام � ،2010أي�ضا نفذ مكتب �سوات
التابع لقطر اخلريية م�شروعني مت متويلهما
ودعمهما من قبل مكتب م�ساعدات
الكوارث اخلارجية� ،أحدهما يتعلق بدعم
ا�ستعادة و�إنعا�ش �سبل عي�ش العائدين ،يف
حني �أن االخر يتعلق باال�ستجابة الحتياجات
املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة العامة
للمجتمعات املت�ضررة من الفي�ضانات يف
�سوات .كما نفذت قطر اخلريية �أي�ضا
م�شروع املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة
العامة الذي مولته اليوني�سف يف منطقة
بانو ،والذي مت ت�صميمه لدعم الأ�شخا�ص
النازحني م�ؤقتا ،واملت�أثرين بالأحداث التي
دارت مبنطقة �شمال وزير�ستان �آنذاك.
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تمتد ألربع سنوات

�سعادة ال�شيخ /حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة
و�سعادة ال�سيد /فيليبو جراندي املفو�ض ال�سامي يوقعان الإتفاقية

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي
بين مفوضية شؤون الالجئين
وقطر الخيرية
.يف �أحدث تعاون يعزّز �شراكاتها املتنامية
مع وكاالت الأمم املتحدة و ّقعت قطر
اخلريية اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي متتد
لأربع �سنوات (من  2018وحتى عام
 )2021مع املف ّو�ض ّية ال�سام ّية ل�ش�ؤون
الالجئني ( ( .UNHCR
وقد قام بالتوقيع على االتفاقية مبق ّر الأمم
املتحدة بجنيف يوم () 2017 / 10 /3
 ،ك ّل من �سعادة ال�شيخ  /حمد بن نا�صر
بن جا�سم �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة
قطر اخلريية  ،و�سعادة ال�سيد /فيليبو
ال�سامي للأمم املتحدة
جراندي ،املف ّو�ض
ّ
ل�ش�ؤون الالجئني ،بح�ضور كل من ال�سيد
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السيد /فيليبو جراندي :قطر
الخيرية تعمل على تخفيف
محنة المحتاجين ،واالستثمار
في البرامج التي تحافظ على
كرامتهم.

يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س التنفيذي
لقطر اخلريية وال�سيد حممد علي الغامدي
املدير التنفيذي للتنمية الدولية.

تمويل مشترك

وتتمحور االتفاقية حول التعاون وال�شراكة
وبذل اجلهود امل�شرتكة بني قطر اخلريية

واملفو�ض ّية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني،
والبحث عن �سبل توفري املوارد املالية
الالزمة مل�شاريع �إغاثية لفائدة الالجئني
والنازحني حول العامل  ،على �أ�سا�س التمويل
امل�شرتك بني الطرفني ،ومبا ال يق ّل عن 3
ماليني دوالر �سنويا .
وقال �سعادة ال�شيخ  /حمد بن نا�صر بن
جا�سم �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة قطر
اخلريية يف حفل التوقيع :ي�سعدين اليوم
توقيع هذه االتفاقية التي جت�سد متانة
عالقة التعاون بني قطر اخلريية واملفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،وحر�ص قطر
اخلريية على دعم الأهداف النبيلة التي
�أن�شئت من �أجلها املفو�ضية  ،وت�ؤكد يف نف�س
الوقت على �أهمية التعاون وبناء ال�شراكات
اال�سرتاتيجية كو�سيلة ملواجهة حتديات

الشيخ حمد بن ناصر:
نؤكد على أهمية التعاون
مع المفوضية لمواجهة
تحديات التنمية والعمل
اإلنساني على مستوى
العالم ،خصوصا مع تزايد
أعداد النازحين والالجئين.

التنمية والعمل الإن�ساين على م�ستوى
العامل ،خ�صو�صا مع تزايد �أعداد النازحني
والالجئني عرب العامل يف ال�سنوات الأخرية
ب�سبب ارتفاع وترية النزاعات يف مناطق
كثرية.
دعم المفوضية

من جهته قال �سعادة ال�سيد /فيليبو
ال�سامي للأمم املتحدة
جراندي ،املف ّو�ض
ّ
ل�ش�ؤون الالجئني � :إن قطر اخلريية تعمل
على تخفيف حمنة املحتاجني ،واال�ستثمار

يف الربامج التي حتافظ على كرامتهم
و�إن�سانيتهم.
و�أ�ضاف� :إن ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
املفو�ضية وقطر اخلريية والتي متتد �إىل
�سنوات عديدة � ،ست�ساهم قطر اخلريية
فيها با�ستمرار يف دعم جهود املفو�ضية
حلماية وخدمة الالجئني.

ستعمل االتفاقية على
تمويل مشاريع إغاثية
لفائدة الالجئين والنازحين،
بتمويل مشترك من
ّ
يقل عن
الطرفين ،وبما ال
 3ماليين دوالر سنويا

تعاون متصاعد بدءا من عام 2000

متتلك قطر اخلريية واملفو�ضية ال�سام ّية ل�ش�ؤون الالجئني �سجال حافال من التعاون
امل�شرتك بدءا من عام  2000وحتى نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي من العام احلايل/
 ،2017حيث مت توقيع  15اتفاقية �شراكة بينهما ل�صالح الالجئني والنازحني يف كل
�سوريا واليمن وميامنار والعراق وال�صومال وباك�ستان خالل هذه املدة ،تقدر قيمتها
بحوايل  8.5مليون دوالر .
و�شهد العام احلايل  2017 /ازديادا ملحوظا يف وترية التعاون مع املفو�ضية حيث
بلغت قيمة االتفاقيات املوقعة معها  4.25مليون دوالر  ،بغر�ض توفري امل�أوى للنازحني
يف املو�صل ( العراق)  ،والرعاية ال�صحية العاجلة لالجئني ال�سوريني بلبنان  ،وتوفري
الدعم والإيواء للنازحني داخل ميامنار ،وتقدمي امل�ساعدات لنازحي اليمن ،ودعم
و�إغاثة النازحني والالجئني ال�سوريني يف �إطار احلملة القطرية “ حلب لبيه “.
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دراسة

المسار ..
منهجية قطر الخيرية
إلدارة المشاريع

وفقا للمعايير الدولية
( ) PCM&PMBOK

ال�سيد �أمين جروان �أثناء �شرح املنهجية يف دورة تدريبية
تمهيد

م ّر على �إن�شاء قطر اخلريية حوايل ربع
قرن من الزمن مما مكن اجلمعية من
مراكمة خربة وا�سعة يف خمتلف
جماالت عملها .والزالت قطر اخلريية،
ومنذ ن�ش�أتها ،وف ّية لق�ضيتها الرئي�سة،
واملتمثلة يف خدمة الفئات الأكرث احتياجا،
وقد تط ّلب منها ذلك تطوير قدراتها
با�ستمرار ،كي تتمكن من ا�ستهداف هذه
الفئات والو�صول �إليها ،من ناحية،
وتقدمي �أجود اخلدمات التي تلبي
االحتياجات الأولوية لهذه الفئات
بكرامة،من ناحية ثانية.
لي�س غريبا �أن تواجه اجلمعية� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن باقي املنظمات غري احلكومية
الأخرى ،جمموعة من التحديات يف
�سبيل حتقيق غاياتها النبيلة.ولعل �أهم
التحديات التي واجهت قطر اخلريية
طيلة م�سريتها ،احلر�ص الدائم على
تطوير قدرات اجلمعية يف �إدارة م�شاريعها
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بكفاءة وفعالية .لهذا ،مل يغب عن �أذهان
قيادات اجلمعية يوما �أولوية التغلب على
هذا التحدي لقناعتهم ب�أن �إدارة امل�شاريع
لدى املنظمات غري احلكومية ي�أتي يف
�صدر �أولوياتها باعتبار �أن امل�شروع هو
�أداة التغيري  Changeو�أن الغاية الأ�سمى
لكل املنظمات هو تغيري حياة النا�س نحو
الأف�ضل.
المرور بثالثة مراحل

ميكن القول �أن قطر اخلريية مرت بثالث
مراحل يف �إدارة م�شاريعها الإن�سانية
والتنموية .فقد اعتمدت خالل املرحلة
الأوىل من تاريخها على املخرجا ت �Out
 putsبالدرجة الأوىل ،حيث مت الرتكيز
على تعزيز قدرة اجلمعية على تنفيذ هذه
املخرجات ل�صلتها املبا�شرة باخلدمات
املوجهة للم�ستفيدين .انعك�س هذا التوجه
على �سيا�سات اجلمعية وعلى تنظيمها
و�إجراءات عملها ،حيث انح�صرت -على
�سبيل املثال� -إجراءاتها التنفيذية على كل
ما يعني على تنفيذ املخرجات بغ�ض

النظر عما يرتتب عنها من نتائج.
وخالل املرحلة الثانية بد�أت قطر اخلريية
تويل اهتماما متزايدا بالنتائج   �Out
 comesخ�صو�صا املبا�شرة منها،
وقد تنامى هذا التوجه يف قطر اخلريية
مع دخول اجلمعية يف م�سل�سل ال�شراكة
والتعاون مع
املنظمات الدولية والإقليمية احلكومية
وغري احلكومية ،وقد ترتب عن هذا التعاون
انفتاح قطر اخلريية على منهجيات
و�آليات خا�صة ب�إدارة امل�شاريع ،كان على
قطر اخلريية اال�ستفادة منها من �أجل
جناح عالقتها مع �شركائها ،وتعزيز قدرتها
على اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف دعم
م�شاريع وبرامج قطر اخلريية من طرف
جهات مانحة دولية.
�أما املرحلة الثالثة والأخرية والتي الزالت
يف بداياتها ـ اعتبارا من عام  2016ـ  ،فقد
بد�أت خاللها قطر اخلريية تهتم بالأثر
 Impactيف �إدارة م�شاريعها ،باعتبار �أثر
ذلك يف التغيري البعيد املدى الذي حتدثه

تدخالت قطر اخلريية بالتعاون مع باقي
الفاعلني التنمويني الآخرين ،و�إن مل يكونوا
�شركاء يف امل�شروع .
مرونة وانتشار

يف هذا الإطار ي�أتي تبني قطر اخلريية
ملنهجية �إدارة امل�شاريع  ،PCMكحلقة
�أخرية من حلقات تعزيز قدرات اجلمعية
يف
جمال �إدارة امل�شاريع ،حيث �أن اختيار
هذه املنهجية مل يكن اعتباطا ،ولكنه ّمت
لالعتبارات التالية:
•انت�شار ا�ستخدام منهجية �إدارة امل�شاريع
بني خمتلف الفاعلني التنمويني من
منظمات حكومية وغري حكومية.
•املرونة الكبرية التي تتميز بها املنهجية
والتي تتيح للم�ستخدم القدرة على التكيف
مع املنهجية و�آلياتها مبا
يتنا�سب وقدرات املنظمة.
•حر�ص قطر اخلريية على تعزيز فر�ص
تعاونها مع �شركائها واال�ستفادة من دعم
ومتويل املانحني الذين ي�شرتطون

اتباع هذه املنهجية.

متدرجة
خطة
ِّ

�إننا ندرك متاما مدى اجلهد املطلوب كي
ت�صبح هذه املنهجية جزءا �أ�صيال من عمل
قطر اخلريية لال�ستفادة من
خمتلف �أوجه التطوير الذي يتيحه تطبيق
املنهجية .لهذا الغر�ض ،ف�إننا لن تدخر
اجلمعية جهدا يف توفري كل ال�شروط
ال�ضرورية املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات،
والتنظيم ،واملوارد الب�شرية وغريها من
املتطلبات الأخرى ،كما �أننا ندرك �أي�ضا
�أن ا�ستخدام منهجية �إدارة امل�شاريع ينبغي
�أن يخ�ضع خلطة متدرجة تت�سم باحللم
والعقالنية ،من �أجل توفري �شروط جناح
هذا التغيري الكبري يف طرق عمل اجلمعية
والإ�سهام يف بناء ثقافة التغيري يف اجلمعية
على �أ�س�س ر�صينة.
دواعي التطوير

لقد �أ�صبحت قطر اخلريية من �أكرب
املنظمات التنموية والإن�سانية يف العامل

الإ�سالمي  ،حيث تو�سع عملها جغرافيا
ف�شمل �أزيد من  70دولة يف خمتلف
القارات ،وتن ّوعت قطاعات عملها ف�ضمت
التعليم وال�صحة واملاء ال�صالح لل�شرب
والرعاية االجتماعية والتمكني االقت�صادي
وغريها� ،أما من حيث املوارد املالية ،فقد
عرفت منوا م�ستمرا على مدار م�سرية
اجلمعية .
تنفذ قطر اخلريية �أغلب م�شاريعها من
خالل مكاتبها امليدانية املنت�شرة يف 30
دولة  ،وتعتمد اجلمعية حيث ال توجد
لديها مكاتب ميدانية �أو يف بع�ض احلاالت
اخلا�صة على ال�شركاء التنفيذيني يف �إجناز
بع�ض امل�شاريع  ،ويف هذه احلالة قد يكون
ال�شريك التنفيذي جمعية حملية ،كما
قد يكون منظمة دولية حكومية �أو غري
حكومية ،وذلك ح�سب القدرات اخلا�صة
التي ت�ستدعيها طبيعة امل�شاريع املطلوب
تنفيذها.
�أملت طبيعة امل�شاريع التي تنفذها قطر
اخلريية ،وكذلك تعدد اجلهات املعنية بهذه
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دراسة

امل�شاريع �سواء كم�ستفيدين �أو منفذين
�أو مانحني �أو م�شاركني� ،أملت �ضرورة
ا�ستثمار اجلمعية مزيدا من املوارد يف بناء
قدراتها يف �إدارة امل�شاريع ب�شقيها التنموي
والإن�ساين ،من �أجل العمل مبنهجية
موحدة  ،مت ّكن اجلمعية من تر�شيد
ّ
مواردها يف حتقيق الأهداف املرجوة من
هذه امل�شاريع ،وفق ر�ؤية ور�سالة قطر
اخلريية ،كما مت ّكن �أي�ضا من التعاون مع
خمتلف اجلهات املعنية ،با�ستخدام طرق
عمل متعارف عليها يف �إدارة امل�شاريع يف
خمتلف مراحلها .
األسلوب الذاتي

لأجل ذلك حر�صت قطر اخلريية على
تطوير منهجيتها اخلا�صة ب�إدارة امل�شاريع

من خالل خربائها املتخ�ص�صني ،وذلك
باال�ستفادة من �أكرث املنهجيات اتباعا يف
�إدارة امل�شاريع التنموية والإن�سانية من
طرف املنظمات غري احلكومية واجلهات
املانحة ،ومن �أهم املنهجيات التي مت
اال�ستفادة منه ا �Project Cycle Man
agement. Project Management
. Developmentو  .PMBOKوقد
اتبعت قطر اخلريية الأ�سلوب الذاتي يف
تطوير منهجيتها يف �إدارة امل�شاريع ل�سببني
رئي�سني :
ـ يتعلق الأول باحلاجة لأخذ بعني االعتبار
خ�صو�صيات وطبيعة التجربة العملية التي
خا�ضتها قطر اخلريية طيلة م�سريتها
الإن�سانية والتنموية والتي متتد حلوايل ربع

قرن.
ـ وال�سبب الثاين فيتعلق باحلر�ص على
االنفتاح واال�ستفادة من خمتلف التجارب
واملنهجيات ذات ال�صلة ب�إدارة امل�شاريع
مبا يتوافق واحتياجات وخ�صو�صيات قطر
اخلريية.
ال متثل هذه الطريقة التي نهجتها قطر
اخلريية يف تطوير منهجيتها يف �إدارة
امل�شاريع بدعة يف و�سط الفاعلني التنمويني
والإن�سانيني ،بل �إن كل املنظمات غري
احلكومية الدولية وكذلك الوكاالت
املانحة تتوفر على منهجيات خا�صة ب�إدارة
امل�شاريع ،تتقا�سم فيها جزءا كبريا من
املفاهيم والأدوات مع باقي الفاعلني،
وتتفرد فيها ببع�ض املفاهيم �أو الأدوات
الأخرى ،بالنظر لبع�ض اخل�صو�صيات التي

تتميز بها .

المراحل التسع للمنهجية

بعد حتليل عميق الحتياجات قطر اخلريية يف
جمال �إدارة امل�شاريع قامت به الفرق املتخ�ص�صة
يف قطر اخلريية خالل مدة طويلة ومنا�سبات
خمتلفة  ،خل�صت الفرق �إىل �أن منهجية اجلمعية
يف �إدارة امل�شاريع ينبغي �أن ت�شمل ت�سع مراحل كما
يلي:
 1ـ مرحلة اقرتاح امل�شروع
 2ـ مرحلة التحليل
 3ـ مرحلة التخطيط
 4ـ مرحلة ما قبل التنفيذ
 5ـ مرحلة التنفيذ
 6ـ مرحلة املتابعة
 7ـ مرحلة التدقيق
 8ـ مرحلة التقييم
 9ـ مرحلة �إغالق امل�شروع
وتتناول املنهجية التي مت عر�ضها يف وثيقة خا�صة
مت طبعها ( نهاية عام  )2016كل مرحلة على
حدة لإبراز �أهمية املرحلة �ضمن الدورة الكاملة،
ومدخالت املرحلة وطبيعة الأعمال املطلوبة خالل
املرحلة وخمرجاتها ،وعالقة املرحلة باملراحل
الأخرى� ،إ�ضافة ملختلف الأدوات التي ينبغي
ا�ستخدامها خالل كل مرحلة من املراحل.
مراجعة وتطوير

ال�سيد عبد ربي بن �صحراء ي�شرح املنهجية يف دورة تدريبية
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و�أخريا ينبغي التنبيه �إىل �أن املنهجية املتبعة يف
�إدارة امل�شاريع يف قطر اخلريية قابلة للتطوير
امل�ستمر .لهذا الغر�ض �ستخ�ضع ملراجعة م�ستمرة،
نتيجة للتغذية الراجعة الناجمة عن تطبيق
املنهجية والعمل بها يف قطر اخلريية ،و�ستخ�ضع
مراجعة املنهجية ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة
حر�صا من قطر اخلريية على اال�ستفادة من جهود
التطوير ،وفق م�سل�سل تع ّلم م�ؤ�س�سي مو�ضوعي ،
ي�ضمن تراكم وتوثيق اخلربة واملعرفة يف اجلمعية.

موقع منظمة حماية
الطفولة ()unicef

خير نت

موقع منظمة حماية الطفولة ( )unicef.comهي املن�صة الكرتونية
للمنظمة التي تعمل يف �أكرث من  190دولة و�إقليم على مدار 70عام ًا
لتح�سني حياة الأطفال وعائالتهم والتي ت�ؤمن للأطفال جميعهم احلق
يف البقاء على قيد احلياة واالزده���ار وحتقيق �إمكانياتهم من �أجل
الو�صول �إىل عامل �أف�ضل.
اللغة العربية هي اح��دى لغات ت�صفح املوقع ،بالإ�ضافة �إىل اللغة
االجنليزية ،الفرن�سية ،اال�سبانية وال�صينية
تتوفر باملوقع روابط ل�شبكات التوا�صل االجتماعي (Facebook Twitter
 ،)& YouTubeو مدونة يوني�سيف باللغة العربية.
ت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة املوقع على القوائم التالية:
• جماالت الرتكيز:
• عمل اليوني�سف
• ا�ستك�شف املزيد عن اليوني�سف
• البحث يف املوقع
• �أبحاث وتقارير:
• �أحدث التقارير
• �إحداث تغيري ل�صالح الأطفال من خالل البيانات
• ا�ستك�شف �أدواتنا ومواقع بحوثنا
• �أين نعمل:
• ت�صفح املناطق ح�سب الرتتيب الأبجدي
• ت�ساعد املكاتب الإقليمية لليوني�سيف يف تن�سيق العمل اجل��اري
واملبادرات مع املكاتب القطرية
• اتخذ اجراء:
• بادر �إىل امل�ساعدة
• كن من املت ّربعني
• انخرط يف العمل
• اعمل لدى اليوني�سف
• مركز ال�صحافة:
• البيانات ال�صحفية
• �صور ومقاطع فيديو
• حقائق ب�ش�أن الأطفال
• موقع مدونة اليوني�سيف
• من نحن
• �إح�صائيات
رابط البوابة

www.unicef.org/ar
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٣٠٩٥ /٢٠١٧

إتفاقيات

اتفـاقيات تعاون ومـذكرات تفاهم
قامت قطر اخلريية خالل ال�شهور الثالثة
املا�ضية بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع
املنظمات الدولية وال�شركاء على امل�ستويات
الدولية والإقليمية واملحلية ،يف �إطار حر�صها
على تعزيز فر�ص ال�شراكة واال�ستفادة من
دعم ومتويل املانحني والتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة .
مع مفوضية شؤون الالجئين

مت خ�لال �شهر �أغ�سط�س املا�ضي توقيع
اتفاقيات يف الدوحة مع املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني( )UNHCRالتابعة للأمم
امل��ت��ح��دة ،يف جم��ال اال�ستجابة الإن�سانية
ل�صالح النازحني والالجئني يف  4دول تعاين
من الأزمات املختلفة .

4

الموقعون

ـ ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري ،الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية.
ـ ال�سيد خالد خليفة ،املمثل الإقليمي لدول
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف املفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني()UNHCR
البنود

ـ ت��ق��دم قطر اخل�يري��ة منحة مالية كتربع
بقيمة  1,250,000دوالر ت�ستخدم لتوفري
م�ساعدات �إغاثية ان�سانية ل�صالح الالجئني
ال�سوريني يف لبنان والنازحني واملهجرين يف
كل من :العراق واليمن وميامنار ،بالتن�سيق
وال��ت��ع��اون م��ع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني ،بواقع � 250ألف دوالر م�ساعدات
�إغاثية للنازحني يف الداخل اليمني200 ،
�أل��ف دوالر لتوفري خ��دم��ات �صحية طارئة
وم�شاريع رعاية �صحية منقذة للحياة ل�صالح
الالجئني ال�سوريني يف لبنان� 300 ،أل��ف
دوالر لتوفري م���أوى م�ؤقت للنازحني اجلدد
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من املو�صل ،و� 500ألف دوالر لتوفري امل�أوى يف �أندوني�سيا
ـ ال�سيد علي الغفران امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وزارة
للنازحني داخليا يف ميامنار.
ـ تدخل االتفاقيات حيز التنفيذ ف��ور توقيع التعليم العايل ب�أندوني�سيا
ال��ط��رف�ين ع��ل��ي��ه��ا ،و���س��ت��ق��وم ق��ط��ر اخل�يري��ة البنود:
بالتن�سيق م��ع املفو�ضية ب���إع��داد التقارير • تقوم قطر اخلريية بتمويل حفر  100بئر
اخل��ا���ص��ة باملنحة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�برع��ت بها �سطحي يف اجلامعات والكليات املقرتحة من
ل�صالح هذه امل�ساعدات الإن�سانية.
ال���وزارة ،ل�سد حاجتها من املياه ال�صاحلة
مع بلدية جاروت  -اندونيسيا
لل�شرب.
مكتبها
وق��ع��ت ق��ط��ر اخل�ي�ري���ة م���ن خ�ل�ال
• متويل تركيب خزانات تابعة للآبار ب�سعة
اتفاقية
ب�أندوني�سيا يف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي
 1000لرت لكل منها ،بالإ�ضافة �إىل مكائن
���اروت
ج
ت��ع��اون و���ش��راك��ة م��ع ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة
رفع املياه.
ب�إندوني�سيا لبناء م�ساكن للمت�ضررين من مع مركز الكوكب الطبي
الفي�ضانات بجاروت .
• Planet Medical Center
الموقعون:
وقعت قطر اخلريية ومركز الكوكب الطبي
ـ ال�سيد كرم زينهم مدير مكتب قطر اخلريية  Planet Medical Centerاتفاقية يتم
يف �أندوني�سيا
مبوجبها تقدمي اخلدمات الطبية للأ�سر ذات
مدينة
رئي�س
���اوان
ن
���و
ج
رودي
ـ ال�سيد /
الدخل املحدود وملوظفي قطر اخلريية داخل
أندوني�سية
ل
ا
لل�سلطات
ممثال
جاروت
الدولة ب�أ�سعار تف�ضيلية.
البنود:
بناء  100بيت للمت�ضررين من الفي�ضانات الموقعون:
ال��ت��ي �ضربت مدينة ج����اروت ،يف �سبتمرب ـ ال�سيد علي الغريب مدير �إدارة العالقات
العامة والفعاليات بقطر اخلريية.
 2016بتمويل من قطر اخلريية
ـ الدكتور نور الدين كعكوين املدير التنفيذي
ملركز  ( Planet Medical Centerقطر )
مع وزارة التعليم العالي -
اإلندونيسية

ووق��ع��ت ق��ط��ر اخل�يري��ة م��ن خ�ل�ال مكتبها
ب�أندوني�سيا �أي�ضا اتفاقية تعاون مع وزارة
التعليم العايل يف �إندوني�سيا حلفر �آبار مياه
�سطحية يف اجلامعات والكليات املقرتحة من
ال���وزارة ،ل�سد حاجتها من املياه ال�صاحلة
لل�شرب .
الموقعون:

ـ ال�سيد كرم زينهم مدير مكتب قطر اخلريية

ً.

البنود:

• يقدم املركز اخلدمات ال�صحية كل �سنة لـ 5

عائالت جمانا.
• خ�صم  50%م��ن تكاليف ال��ع�لاج جلميع
الأ���س��ر ذات الدخل امل��ح��دود التي ت�أتي عن
طريق قطر اخلريية.
• ال��ت��زام امل��رك��ز بتقدمي اخل��دم��ات الطبية
مل��وظ��ف��ي ق��ط��ر اخل�يري��ة بخ�صم  35%من
تكاليف العالج.
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“ العودة للمدارس”
حملة لتوفير االحتياجات
التعليمية لـ  36ألف يتيم
بالتزامن مع بداية العام الدرا�سي احلايل
� 2018 2017أطلقت قطر اخلريية حملة“ العودة للمدار�س” بهدف ح�شد الدعم
لتوفري امل�ستلزمات التعليمية لأكرث من 36
�ألف يتيم من مكفوليها يف  27دولة عرب
العامل ،وذلك �ضمن تركيزها على االرتقاء
باجلانب الرتبوي والتعليمي يف �إطار
الرعاية ال�شاملة لكفاالت الأيتام .
وت�ستهدف احلملة توفري احلقيبة املدر�سية
والزي
( بدفاترها وقرطا�سيتها املختلفة )
ّ
املدر�سي للأيتام بتكلفة �إجمالية تزيد عن
 7ماليني ريال قطري ،حيث فتحت باب
التربع لأهل اخلري بواقع  200ريال قطري
( تكلفة امل�ستلزمات املدر�سية خارج قطر)

 ،وبواقع  500ريال (تكلفة امل�ستلزمات
املدر�سية داخل قطر ) .

أيتام ألبانيا

وقد قامت قطر اخلريية بالتوازي مع احلملة
الزي املدر�سي واحلقيبة املدر�سة
بتوزيع ّ
لـ  400طالب من الأيتام و�أبناء الأ�سر
الفقرية ب�ألبانيا ،وذلك يف �إطار املرحلة
الثانية مل�شروع امل�ساعدات االجتماعية الذي
تنفذه تباعا ،وبح�ضور القائم بالأعمال
بالإنابة يف �سفارة دولة قطر ب�ألبانيا �سعادة
ال�سيد ها�شم بن �إبراهيم ال�سادة.
وتت�ضمن االحتياجات التعليمية التي مت
توزيعها على الطالب امل�ستفيدين احلقيبة

تقرير

والأدوات املدر�سية املتنوعة من دفاتر
و�أقالم متنوعة ،بالإ�ضافة �إىل الزي
املدر�سي والذي يتكون من ( 2بنطلون،
 2قمي�ص ،جاكيت� ،أحذية ومالب�س
ريا�ضية).
كسوة العيد

اجلدير بالذكر �أن قطر اخلريية ويف
�إطار �سعيها لإدخال الفرحة وال�سرور
على مكفوليها من الأيتام مبنا�سبة عيد
الأ�ضحى املبارك ،قد وفرت عرب حملتها
“ك�سوة العيد” املالب�س والأحذية اجلديدة
لأكرث من  22567يتيم يف  23دولة وبقيمة
 2,769,000ريال.

األسر القطرية المنتجة

تشترك في تنفيذ المشاريع الخيرية
ال تكتفي قطر اخلريية يف �شهر ال�صيام
بتخ�صي�ص م�شاريع رم�ضانية خلدمة
الأ�سر ذات الدخل املحدودة والعمال،
ومنها توفري وجبات الإفطار لهم ،ولكنها يف
نف�س الوقت تتعاقد مع �أ�سر قطرية من ِتجة
لتجهيز وتوفري جزء من هذه الوجبات،
بهدف حت�سني قدراتها االقت�صادية ،ودعم
ال�صناعات املنزلية املحلية  ،وتر�سيخ
معاين التكافل االجتماعي ،والتما�سك بني
خمتلف ال�شرائح املجتمعية.
وقد �أ�سهمت الأ�سر املنتجة يف ثالثة
م�شاريع رم�ضانية رئي�سة لعام  1438هـ ،

وذلك على النحو التايل:

الموائد الرمضانية :

يدركهم �أذان املغرب على الطريق من
احل�صول على وجبة خفيفة قبل و�صولهم
�إىل وجهتهم التي يق�صدونها.

تزويد  3موائد من موائد قطر اخلريية
الرم�ضانية بـ  800وجبة �إفطار يوميا،
وتقام هذ املوائد طيلة ال�شهر الكرمي ،توفري  300وجبة �إفطار �أ�سرية طازجة
يوميا ،يف �إطار م�شروع “من البيت للبيت”
ويح�ضرها املئات من العمال وغريهم.
 ،والتي يتم توزيعها على الأ�سر ذات الدخل
اإلفطار الجوال:
املحدود طوال ال�شهر الكرمي � ،سعيا من
�إعداد  500وجبة خفيفة مل�شروع “الإفطار قطر اخلريية �إىل م�ساعدة الأ�سر ذات
اجلوال” الذي تنظمه اجلمعية طيلة الدخل املحدود ،والتخفيف عنها يف �شهر
رم�ضان عند تقاطعات ال�شوارع وملتقيات الرحمة .
الطرق لتمكني عابري ال�سبيل الذين
“من البيت للبيت”:
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نوعي

“ أضاحيكم عيدهم “

تهدي اللحوم لـ  1.8شخص
عبر العالم
حوايل مليون وثمامنائة �ألف �شخ�ص عرب
العامل هم ح�صيلة من ا�ستفادوا من حملة
“ �أ�ضاحيكم عيدهم” التي ن ّفذتها قطر
اخلريية يف  28دولة عرب العامل ،مبا يف
ذلك قطر ،وذلك خالل املو�سم احلايل
 1438هـ ،حيث مت توزيع حلوم � 50ألف
�أ�ضحية ،وبتكلفة و�صلت �إىل حوايل 20
مليون ريال.
وقد د�أبت قطر اخلريية على تنفيذ هذا
امل�شروع املو�سمي التكافلي الهام ،ب�صورة
�سنوية نظر ًا لأهميته املتم ِّثلة يف حتقيق
معاين التكافل والرتاحم بني امل�سلمني
ب�صورة عملية ،و�إتاحة الفر�صة للمقتدرين
من �أبناء الأمة كي ي�شاركوا ذوي احلاجة
واملحرومني فرحة عيد الأ�ضحى املبارك،
والتو�سعة عليهم من خالل �س ّنة الأ�ضاحي.
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الكواري:

أضاحي المحسنين
جعلت فرحة ذوي الحاجة
َ
مض َاعفة

لنجاح تنفيذ م�شروع الأ�ضاحي ،و�أكد
�أن الأولوية يف التوزيع �أعطيت ملت�ضرري
الدول التي تعاين من ظروف ا�ستثنائية
مثل الداخل ال�سوري والالجئني ال�سوريني
يف دول اجلوار وقطاع غزة وال�صومال
وغريها.
وتوجه الكواري بخال�ص ال�شكر واالمتنان
ّ
لكل الذين تربعوا لهذا امل�شروع يف دولة
قطر داعيا املوىل عز وجل �أن يتق ّبل منهم
ما بذلوه ،خ�صو�صا �أن تربعاتهم جعلت
فرحة الفقراء وذوي احلاجة بالعيد
م�ضاعفة.

وتعمل قطر اخلريية من خالل حملة
الأ�ضاحي على توفري اخلدمات والدعم
والإ�سناد من خالل مكاتبها عرب العامل
وفرق عملها يف امليدان  ،لت�صل م�ساعدات
املتربعني الكرام �إىل �أكرث الفئات احتياجا
 ،يف وقتها املحدد ،بجودة عالية ،ومهنية
مناطق التنفيذ
متم ّيزة.
مت تنفيذ امل�شروع يف كل من  :فل�سطني؛
أولوية التنفيذ
وعب الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية العراق ،ال�صومال ،قطر ،تون�س ،املغرب،
ّ
ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري عن ارتياحه لبنان ،ال�سودان ،كينيا ،مايل ،توغو،

في قطر

يف قطر ر ّكزت احلملة على العمال و�أفراد الأ�سر ذات الدخل املحدود ،والأرامل و�أ�سر الأيتام و�أبناء اجلاليات ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين
منها �أكرث من � 50ألف �شخ�ص ،وقد قامت قطر اخلريية بذبح وتوزيع � 5000أ�ضحية ،يف املق�صب الآيل بالدوحة ،بالتعاون مع �شركة
ودام الغذائية  ،ومت ا�ستالمها من خالل كوبونات وزعتها اجلمعية على ال�شرائح امل�ستحقة قبل العيد ت�سهيال عليهم ،وذلك اعتمادا
على �سجالت قطر اخلريية واملع ّرفني املعتمدين لديها  ،كما قامت اجلمعية بتوزيع الأ�ضاحي بوا�سطة �سياراتها على العمال يف العزب ،
حيث غطت  8مناطق من مناطق الدولة منها �سم�سمة والغويرية والوكرة وابو نخلة وال�شحانية واخلور وغريها.
النيبال ،الهند ،بنغالدي�ش ،بنني ،جامبيا،
�سريالنكا ،نيجرييا ،بوركينا فا�سو،
باك�ستان ،قرغيزيا ،اندوني�سيا ،كو�سوفا،
البانيا ،الفلبني ،غانا ،والبو�سنة وتركيا،
�إ�ضافة لقطر.

كسوة العيد

وا�شتملت حملة “الأ�ضاحي عيدهم” لهذا
العام على م�شاريع �أخرى مثل ك�سوة العيد
التي ا�ستفاد منها 6000يتيم من الأيتام
الذين تكفلهم قطر اخلريية عرب العامل
بغر�ض �إدخال الفرحة على قلوبهم.

ابتسامات

من غزة
ـ ارت�سمت ابت�سامة ارتياح على وجه الأرملة �أم حممد مقدام ،وهي ت�ستلم ح�صة �أ�سرتها
املكفولة لدى مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة ،من حلوم الأ�ضاحي ،وقالت ال�سيدة التي
تعيل �أ�سرة مكونة من خم�سة �أفراد� ،إنها �سعيدة مبوا�صلة قطر اخلريية دعمها لأ�سر الأيتام،
وكذلك للفقراء واملحتاجني.
ً
وت�شري �أم حممد وهي يف العقد الرابع من العمر� ،إىل �أن �أ�سرتها تعتمد اعتمادا كبريا على
الكفالة التي تتلقاها عرب قطر اخلريية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع املو�سمية التي ت�ستفيد منها
�أ�سر الأيتام ،وعلى ر�أ�سها م�شروع الأ�ضاحي.

من كينيا
ال�سيدة /مرمي قا�سم حممدو ،ت�سكن مرمي مقاطعة تاناريفا ـ كينيا التي ت�سكنها جمتمعات
حملية خمتلفة الأعراق واللغات املختلفة ،هي �أم �أ�سرة مكونة من � 8أ�شخا�ص ،يعي�شون يف
قرية ريفية �صغرية ،تعتمد �أ�سرتها على الزراعة الب�سيطة كم�صدر دخل اقت�صادي ،لي�س
للأ�سرة امكانات مالية ت�ؤهلها لت�أمني ما حتتاجه من حلوم ب�شكل دوري  .كانت �أ�سرة مرمي
من �ضمن امل�ستفيدين من حلوم �أ�ضاحي لهذا العام  ،وبعد ا�ستالمها ح�صتها من اللحم
عربت �سرورها البالغ قائلة“ :ميكنني القول ب�أن هذا العيد هو عيد اللحوم ،فمنذ �سنة مل
حت�صل �أ�سرتي على ح�صة حلم مثل هذه� .سنحتفل اليوم بغداء نوعي ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن
يبارك ملن �أح�سن �إلينا ،وقدم لنا هذه الهدية الغالية”.
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حوار

الرئيس التنفيذي لألكاديمية الدولية لعلوم العمل اإلنساني لـ “ غراس” :

نركز على الجانب التطبيقي
والعملي في التعليم والتدريب
ي�شكو العمل الإن�ساين والتطوعي
يف عاملنا العربي من ندرة الربامج
الأكادميية والتدريبية والدرا�سات
والبحوث العملية ،ف�ضال عن وجود
مراكز بحثية �أو كليات �أو برامج
وم�ساقات علمية متخ�ص�صة يف هذا
املجال ،لذا ف�إن ت�أ�سي�س �أكادميية لعلوم
ودرا�سات العمل الإن�ساين منذ عام
 ،2013ومقرها لندن يكت�سب �أهمية
خا�صة ل�سد هذه الثغرة وردم هذه الهوة.
للتع ّرف على هذه الأكادميية ،وطبيعة
التعليم والتدريب فيها  ،والقيمة امل�ضافة
فيما تقدّمه ،و�أهم ما متكنت من
�إجنازه حتى الآن ،وامل�شاريع امل�ستقبلية
التي تزمع القيام بها �أجرت “ غرا�س”
احلوار التايل مع الدكتور مهند الفتياين
الرئي�س التنفيذي للأكادميية الدولية
لعلوم العمل الإن�ساين “�إح�سان” :
ما هي دواعي ت�أ�سي�س هذه الأكادميية:
�إح�سان هي م�ؤ�س�سة �أكادميية لعلوم
ودرا�سات العمل الإن�ساين ،ت�أ�س�ست
بهدف تطوير قطاع العمل الإن�ساين يف
الدول العربية والإ�سالمية ،عرب بناء
قدرات املنظمات والأفراد ،وفق �أحدث
النظريات والربامج العملية والتقنية،
أ�س�س من املعرفة والبحث
بنا ًء على � ٍ
وبجهود
العلمي والقيم الإن�سانية،
ٍ
وكفاءات عالية امل�ستوى.
وخربات
ٍ
ٍ
أهم المخرجات

متى ت�أ�س�ست الأكادميية؟ وما هي
املخرجات الرئي�سة لها؟
ت�أ�س�ست الأكادميية يف بريطانيا يف
يناير 2013م ،وتتخذ من لندن مقر ًا
لها .وهي تعمل على حتقيق املخرجات
الرئي�سة التالية:
ت�أهيل وتخريج املنت�سبني للأكادميية
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ملمار�سة العمل الإن�ساين والتطوعي وفق
�أحدث النظريات العلمية والتطبيقية.
 .2ت�شجيع البحث العلمي يف جمال العمل
الإن�ساين �إدار ًة وت�سويق ًا وتنفيذ ًا ،وت�شجيع
الأفكار الإبداعية ،والرتكيز على مفهوم
التخ�ص�ص يف قطاعات العمل الإن�ساين.
امل�ساهمة يف �سد حاجة املجتمعات
(املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية)
من الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف جمال
العمل الإن�ساين.
منهجية التدريس

ما هي منهجية التدري�س يف الأكادميية
ومدى ا�ستفادتها من التقنيات احلديثة
وتطور و�سائل االت�صال؟
تعتمد الأكادميية يف التدري�س على نوعني
من �أنظمة التعليم :التعليم النظامي،
والتعليم عن ُبعد ،وفق الآتي:
نظام التعليم النظامي� :سواء داخل مقر
الأكادميية �أو خارج املقر.
نظام التعليم عن ُبعد بوا�سطة التعليم
الإلكرتوين ( :)E-Learningوهذا ينق�سم
�إىل ق�سمني:
• نقل متزامن (�Synchronous Deliv
 :)eryحيث يكون االت�صال والتفاعل بني
املحا�ضر والطالب ب�شكل مبا�شر ،وغالب ًا ما
حت�سب درجات احل�ضور يف املحا�ضرة.
• النقل الالمتزامن (Asynchronous
 :)Deliveryحيث يقوم املحا�ضر بتجهيز
املادة العلمية وت�سجيلها عرب الفيديو،
وتنزيلها على الرابط اخلا�ص بها على
املوقع الإلكرتوين ،ومن ثم يح�صل عليها
الطالب وي�شاهدها وقتما ي�شاء.
ما مدى تركيز الأكادميية على اجلانب
التطبيقي والعملي يف التعليم والتدريب؟
تركز الأكادميية ب�شكل كبري على اجلانب

التطبيقي والعملي يف التعليم والتدريب،
ويظهر ذلك من خالل عناوين ومو�ضوعات
الدبلومات التي تطرحها الأكادميية ،فهي
نابعة من حاجة ال�سوق واملنظمات الإن�سانية
العاملة يف امليدان ،وتعمل الأكادميية
با�ستمرار على م�سح احتياجات الفئات التي
ت�ستهدفها من التعليم والتدريب.
كما تركز الأكادميية على اجلانب التطبيقي
يف طرحها �أي�ض ًا ،فجميع حما�ضريها هم
من املمار�سني للعمل الإن�ساين واخلرباء
فيه ،وجميع ما يتم طرحه يف امل�ساقات
التعليمية هو نتاج خربات �إن�سانية عملية
حم�ضة ،ت�شتمل على الكثري من الأمثلة
التطبيقية الإن�سانية الواقعية.
ما مدى تفاعل امل�ؤ�س�سات اخلريية مع
اخلدمات التي تقدمها الأكادميية؟
هناك تفاعل كبري للم�ؤ�س�سات اخلريية
مع اخلدمات التي تقدمها الأكادميية،
حيث يلتحق يف الدبلومات التي تعقدها
الأكادميية الكثري من الطلبة من خمتلف
امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية يف عدة
دول عربية ودولية ،كما ا�ستفادت العديد
من املنظمات الدولية من اال�ست�شارات
والدعم املعريف الذي تقدمه الأكادميية
للم�ستفيدين من خدماتها.
القيمة المضافة

ما هي القيمة امل�ضافة للأكادميية مقارنة
باجلهات التعليمية والتدريبية االخرى؟
تختلف الأكادميية عن غريها من
الأكادمييات العاملة يف ذات املجال
ب�إ�ضافتها النوعية لل�شخ�صيات اخلبرية
والعاملية يف جمل�س �إدارتها ،وكذلك باعتماد
�شهاداتها من جهات دولية موثوقة وذات
م�صداقية .كما �أن م�ساقات الأكادميية
ومناهجها معدّة من قبل خرباء يف العمل
الإن�ساين ،وم�ست�شارين فيه ،وممار�سني له،

الدكتور مهند الفتياني
في سطور

ـ �صاحب م�سرية لأكرث من  20عام ًا يف
جمال التنمية الب�شرية وبناء قدرات
ملنظمات؛ واالت�صال امل�ؤ�س�سي،
بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على �إطالق
عدة برامج رئي�سة للتدريب عن ُبعد؛
ومنها دبلومات �أكادميية معتمدة من
عدة جامعات عربية وعاملية.
ـ يحمل �شهادة الدكتوراه يف �إدارة
الأعمال ،املتخ�ص�صة يف املوارد
الب�شرية ،وحائز على ع�ضوية املعهد
امللكي الربيطاين للعالقات العامة.
()CIPR
ـ �شارك يف ت�أليف الكتب املتخ�ص�صة
يف التطوير الإداري ،كما مل تخ ُل
جعبته من كتابة املقاالت ذات العالقة
بالتخ�ص�ص.
الدكتور مهند الفتياين

سنعمل مستقبال على التركيز في الدبلومات
المهنية واألبحاث وعقد المؤتمرات العلمية
وهي تغطي االحتياجات املتزايدة للكفاءات
املتخ�ص�صة يف العمل الإن�ساين.
ما هي �أبرز الدبلومات التي عقدتها
الأكادميية؟ وكذلك �أبرز الدبلومات التي
�ستعقد قريباً؟
من �أبرز الدبلومات التي عقدتها الأكادميية
دبلومان هما :الدبلوم املهني يف العمل
الإن�ساين ،والدبلوم املهني يف ال�شراكات
والت�شبيك .وهي تعكف حالي ًا على عقد

تتفاعل المؤسسات
الخيرية مع األكاديمية من
خالل االستشارات ورفع
كفاءة العاملين فيها
دبلومني جديدين ونادرين هما :دبلوم
التنظيم القانوين للعمل الإن�ساين ،ودبلوم
�أخ�صائي امل�س�ؤولية االجتماعية.

مشاريع مستقبلية

ما هي �أهم امل�شاريع امل�ستقبلية التي تركز
عليها الأكادميية؟
بالرغم من حتقيق الأكادميية للعديد من
الأهداف التي تتطلع �إليها� ،إال �أنها ال تزال
تطمح �إىل م�شاريع م�ستقبلية �أكرث تركيزا
يف جمال الدبلومات املهنية ،والدورات
التدريبية ،واال�ست�شارات والأبحاث
والدرا�سات.
كما �أنها ترنو �إىل عقد العديد من
امل�ؤمترات والندوات ذات الطابع الإن�ساين
الفريد واملتخ�ص�ص ،م�ستفيدة يف ذلك من
خدمات املعلومات والربامج الآلية.
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في ختام االجتماع التنسيقي الثالث

«حلب لبيه»

توقع  5مذكرات تفاهم مع منظمات
األمم المتحدة بقيمة  8.5مليون دوالر

ث ّمنت املنظمات الإن�سانية القطرية ال�شراكة
التي ّمتت بينها وبني منظمات الأمم املتحدة
من �أجل �إغاثة ال�شعب ال�سوري يف �إطار حملة
«حلب لبيه» كثمرة ملبادرة �سعادة ال�سفري
الدكتور � /أحمد بن حممد املريخي املبعوث
الإن�����س��اين ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل��أمم املتحدة،
والتي ت ّوجت بتوقيع خم�س اتفاقيات تعاون
لتنفيذ م�شاريع �إن�سانية يف الداخل ال�سوري
بقيمة  8.5مليون دوالر ،وذل��ك يف نهاية
االجتماع التن�سيقي الثالث للتعاون امل�شرتك
بني املنظمات الإن�سانية القطرية ومنظمات
الأمم املتحدة الذي انعقد يف الدوحة يوم /8
يوليو املا�ضي.
المشاركون

وق��د �شارك يف االجتماع التن�سيقي الثالث
للتعاون امل�شرتك بني املنظمات الإن�سانية
القطرية ومنظمات الأمم املتحدة ممثلون
عن الهالل الأحمر القطري ،وقطر اخلريية،
وم�ؤ�س�سة عيد اخلريية ،وم�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين
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بن عبد اهلل للخدمات الإن�سانية ( راف)،
وم�ؤ�س�سة عفيف اخلريية ،وممثلون عن مكتب
تن�سيق ال�����ش���ؤون الإن�سانية ل�ل�أمم املتحدة
« �أوت�����ش��ا «  ،OCHAوامل��ف��و���ض��ي��ة ال�سامية
لالجئني  ،UNHCRو�صندوق الأمم للطفولة
 ،UNICEFوبرنامج ال��غ��ذاء العاملي ،WFP
ومنظمة ال�صحة العاملية . WHO
ومت يف نهايته توقيع  5مذكرات تفاهم بني
املنظمات الإن�سانية القطرية ومنظمات الأمم
املتحدة ب�إجمايل  8.5مليون دوالر لتنفيذ
م�شاريع �إن�سانية يف الداخل ال�سوري ،وبواقع
 2مليون دوالر لكل اتفاقية م��ع املفو�ضية
ال�سامية لالجئني  ، UNHCRو�صندوق الأمم
للطفولة  ،UNICEFوبرنامج الغذاء العاملي
 ،WFBومنظمة ال�صحة العاملية  ،WHOفيما
بلغت قيمة التعاون مع مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية ل�ل�أمم املتحدة « �أوت�شا « OCHA
ن�صف مليون دوالر.
يذكر �أنه عقب توجيه ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ متيم بن حمد �آل ث��اين �أم�ير البالد
امل��ف��دى ح��ف��ظ��ه اهلل ب���إل��غ��اء ك��اف��ة مظاهر
االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي يف  18دي�سمرب
امل��ا���ض��ي ،و�إب��دال��ه��ا بحملة ج��م��ع ت�برع��ات
ل�صالح ال�شعب ال�سوري « حلب لبيه» والتي
متكنت من جمع �أك�ثر من  ٨٠مليون دوالر،
قام �سعادة الدكتور �أحمد بن حممد املريخي
يف  17ي��ن��اي��ر م��ن ال��ع��ام اجل����اري ب�صفته
مبعوثا للأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
االن�سانية مببادرة متثلت بعقد اجتماع لعمل
ت�صور ل�شراكة تنفيذية بني املنظمات الدولية
الإن�سانية العاملة يف امل��ي��دان و املنظمات
االن�سانية القطرية وذلك بغر�ض حتقيق مزيد
من الفاعلية يف تقدمي امل�ساعدات االن�سانية
للمت�ضررين من �أبناء �شعب ال�سوري.
كلمة الدكتور المريخي

ويف كلمته التي �ألقاها يف االجتماع التن�سيقي
ال��ث��ال��ث ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ين املنظمات
الإن�سانية القطرية ومنظمات الأمم املتحدة ،

�أو�ضح الدكتور املريخي ب�أن �أهم ما متخ�ض
عن االجتماع الأول هو �ضرورة اق�تراح �آلية
لهذه ال�شراكة ،بحيث تكون منوذجا يحتذى
ب��ه ،وبحيث يتم عقد اجتماع �آخ��ر يف وقت
الحق مبدينة «غ��ازي عنتاب» الرتكية لبلورة
ال��ف��ك��رة ،وه��و م��ا مت فعليا يف �شهر مار�س
(املا�ضي).
و�أع��رب مبعوث الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
لل�ش�ؤون االن�سانية الدكتور �أحمد بن حممد
املريخي عن �سعادته لأن هذه املبادرة باتت
ت�ؤتي �أكلها ب�شكل عملي حاليا ،حيث قال :نحن
الآن جن�سد ثمرة االجتماعات واملباحثات
ال�����س��اب��ق��ة ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ب�ين املنظمات

المنظمات اإلنسانية
القطرية تثمن مبادرة
المبعوث اإلنساني لألمين
العام لألمم المتحدة

الإن�سانية الدولية وحملة «حلب لبية» وذلك يف
االجتماع التن�سيقي الثالث للتعاون امل�شرتك
بني املنظمات الإن�سانية القطرية ومنظمات
الأمم املتحدة  ،بقيمة  8.5مليون دوالر،
منوها ب�أن تنفيذ امل�شاريع يف �إطار االتفاقيات
املوقعة� ،سيتم م��ن خ�لال خطة اال�ستجابة
الإن�سانية التي قامت منظمات الأمم املتحدة
ب�إعدادها.

حملة لبيه ..الفعاليات واإلنجازات

االنطالقة :حملة «حلب لبيه» حملة �شعبية �أطلقت بنا ًء على توجيهات
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى
بعد �إلغاء كافة مظاهر االحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة يف 18
دي�سمرب من العام املا�ضي 2016 /ت�ضامن ًا مع �أهل مدينة حلب ،ومت
خاللها جمع تربعات بقيمة  310مليون ريال قطري ،بف�ضل تفاعل
�أهل قطر واملقيمني فيها مع حمنة املهجرين عن مدينة حلب �آنذاك .
املرحلة الأوىل :ويف �إطار هذه احلملة قامت امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
القطرية :الهالل الأح��م��ر القطري وقطر اخلريية وم�ؤ�س�سة عيد
اخلريية ،وم�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل للخدمات الإن�سانية (راف)
وم�ؤ�س�سة عفيف اخلريية بتنفيذ املرحلة الأوىل للحملة ل�صالح ال�شعب
ال�سوري بقيمة  25مليون ري��ال نهاية �شهر يناير املا�ضي،2017 /

طرق تقليدية

و���ش��دد ال��دك��ت��ور املريخي يف كلمته على �أن
املعطيات ت�ؤكد ب�أنه مل يعد من املمكن ،وال
املفيد يف نف�س ال��وق��ت ،التعاطي مع الأزم��ة
الإن�����س��ان��ي��ة يف ���س��وري��ا ب��ال��ط��رق التقليدية،
منوها ب�أن طرق اال�ستجابة الإن�سانية املتبعة
حتى هذه املرحلة ك�شفت عن حمدوديتها يف
حماية وم�ساعدة ال�ضحايا من �أج��ل العي�ش
بكرامة ،خ�صو�صا يف ظل التفاقم امل�ستمر
للو�ضع الإن�ساين ،وان�سداد الآفاق �أمام �أي حل
للأزمة على امل�ستوى القريب �أو املتو�سط على
الأقل ،و�أي�ضا يف ظل �إعالن جمتمع املانحني
ال�صريح عن عدم قدرته على توفري احلماية
وامل�ساعدة لل�شعب ال�سوري مبا يتنا�سب وحجم
ونوع االحتياجات الإن�سانية.

ت�ضمنت �إدخ��ال م�ساعدات عاجلة من الأغ��ذي��ة والأدوي���ة واملعدات
الطبية واخليام واملالب�س وو�سائل التدفئة للداخل ال�سوري.
ـ املرحلة الثانية :متت يف �شهر مار�س املا�ضي بقيمة  285مليون ريال
يف  6جماالت �إغاثية رئي�سية هي  :الإنعا�ش املبكر ،وال�صحة ،والإيواء
واملواد غري الغذائية ،والأمن الغذائي ،والتعليم ،واملياه والإ�صحاح.
ـ اجتماعات لو�ضع �آلية لل�شراكة مع منظمات الأمم املتحدة :متت يف
يناير ومار�س  2017برعاية �سعادة ال�سفري الدكتور � /أحمد بن حممد
املريخي املبعوث الإن�ساين للأمني العام للأمم املتحدة.
ـ توقيع �شراكات بني « حملة حلب لبيه» ومنظمات االمم املتحدة
بقيمة  8.5مليون دوالر ،وذلك يف نهاية االجتماع التن�سيقي الثالث
للتعاون امل�شرتك بني املنظمات الإن�سانية القطرية ومنظمات الأمم
املتحدة ( 8يوليو )2017 /
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توفير المياه النقية لمـدارس وجـــــــــــــــــامعات ومستشفيات أندونيسـيا
«ال �أعرف كيف �أ�شكركم  ،لأنني كنت �أم�شي
يف اليوم مرتني ،كل مرة قرابة  50دقيقة كي
�أح�صل على املاء النظيف  ،لعدم قدرتي على
عبت
�شراء مياه نقية ب�صفة دورية»..هكذا ّ
ال�سيدة ال�سيد  /هاتيجة �سرواين من مدينة
ج��اروت االندوني�سية التي عانت لفرتة من
اجلفاف عن امتنانها لقطر اخلريية بعد �أن
حفرت اجلمعية  630بئرا فيها .
جهود وقائية

وتعد هذه الآب��ار جزءا من �إجمايل م�شاريع
املياه والإ�صحاح التي �أجنزتها قطر اخلريية
يف اندوني�سيا يف �إط���ار جهودها الإغاثية
وال��ت��ن��م��وي��ة  ،ب��ه��دف ت��وف�ير امل���ي���اه النقي
والنظيف ،يف ال��ف�ترة م��ن ع��ام � 2006إىل
 ،2016حيث متكنت قطر اخل�يري��ة خالل
ع�شر �سنوات م��ن حفر ق��راب��ة  4350بئرا
بتكلفة بلغت حوايل  22مليون ريال .
وق��د راع��ت قطر اخل�يري��ة اختيار الأم��اك��ن
الأكرث احتياجا ،وتوجيه الآبار خلدمة �أكرب
عدد ممكن من �أبناء املجتمع االندوني�سي،
خ�صو�صا �صغار ال�سن يف املدار�س املختلفة .
ويف �إط��ار جهودها الوقائية ت��ويل اجلمعية
�أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ج����دا لإق���ام���ة الآب������ار يف
امل�ستو�صفات العامة �أو املدار�س االبتدائية
والإع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة ،وامل�ساجد  .يقول
الدكتور همام �سياواين الطبيب مب�ست�شفى
مدينة جارو � :إن �إقامة قطر اخلريية للآبار
يف املدار�س يلعب دورا وقائيا من الأمرا�ض
 ،فتخيل ل��و �أن الأط��ف��ال ي�ستخدمون مياه
م�ستعملة �أو ملوثة ،ف����إن �أم��را���ض��ا كثرية
�ستنتقل �إليهم و�سيتكلف عالجهم مبالغ
�ضخمة م�ستقبال.
وعن �أثر جتربة الآبار يف املدار�س والتجمعات
املحيطة بها يقول ال�سيد � /أن���ور ناخوي
رئي�س مدر�سة جمعية اخلري يف �شيامي�س :
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استفادت منطقتين عانتا
من الزالزل والجفاف من
هذه المشاريع بما يزيد
عن  1150بئرا

للحد م��ن الآث���ار ال�سلبية  ،وج��دن��ا �أن قطر
اخلريية تقدّمت بالأفكار التنفيذية مبا�شرة
بعد �أن قاموا بدرا�سة الو�ضع الفني� ،أي �أنهم
يلتقطون طلباتنا ويحولونها �إىل عمل جاد
 ،الأم��ر الآخ��ر ال��ذي مييزها �سرعة التنفيذ
بعيدا عن البريوقراطية.
من جانبه قال ال�سيد  /حلمي بودميان نائب
رئي�س مدينة جاروت � :أنا كطبيب �أفهم جيدا
�أهمية �أن يكون املاء غري ملوث  ،ال �أتكلم عن
مياه ال�شرب فقط  ،ولكن حتى املاء امل�ستخدم
يف الغ�سيل والطهي وغ�سل الأواين  ،ف�إن مياه
الآب��ار �أك�ثر نقاء وال يوجد بها تلوث  ،وهذا
يكون �سببا بعد اهلل يف منع الأمرا�ض عنا وعن
الن�ساء والأطفال .

�إن املدر�سة تقع يف منطقة بعيدة عن املدينة،
وال�سكان يف املنطقة ي�ستخدمون التجمعات
املائية لق�ضاء حوائجهم  ،ويف نف�س الوقت
لغ�سيل املالب�س والأواين  ،و�إذا �أرادوا �أن
يح�صلوا على املاء النظيف ف�سيقومون بقطع
طريق طويل للح�صول عليه .لذا ف���إن �أكرث
من  200طالب ومثلهم من البيئات املجتمعية
املحيطة بها ي�ستفيدون من هذا البئر الذي
الصحة المدرسية
�أقامته قطر اخلريية يف املدر�سة .
ومن �ضمن امل�شاريع الهامة التي نفذتها قطر
إغاثة وتنمية
اخلريية �ضمن م�شاريع املياه يف �أندوني�سيا ،
إن
���
ف
ال�سابقة؛
���ات
ي
���و
ل
أو
ل
ا
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل
م�شروع ( �صحة املدار�س ) عام  2011وهو
هناك �أولويات �أخرى ت�أتي م�صاحبة للكوارث عبارة عن جتهيز  20مدر�سة بالآبار ودورات
الطبيعية  ،فقد �أق��ام��ت قطر اخل�يري��ة يف املياه  ،وتقدمي ال��دورات الت�أهيلية للمعلمني
ج��زي��رة ل��وم��ب��وك �أك��ث�ر م��ن  500ب��ئ��ر بعد ول��ل��ط�لاب على ا�ستخدام �أف�����ض��ل الو�سائل
الزالزل التي �ضربت املنطقة يف عام  ، 2010من �أج��ل حت�سني ال�صحة العامة والنظافة
وكان لهذه الآبار �أثرا مهما على حياة النا�س ال�شخ�صية ،ومت هذا الربنامج بالتعاون مع
 ،وعودة احلياة �إىل طبيعتها  ،ويقول ال�سيد وزارة الرتبية والتعليم الإندوني�سية  ،ومت
 /حممد علي ب��ن دح�ل�ان رئي�س لومبوك طباعة جملة لعر�ضها على ال��ط�لاب �أثناء
ال�شرقية � :إن هذه الآبار وف ّرت علينا الكثري
ال��ت��دري��ب ،حيث ا�ستفاد م��ن ه��ذا التدريب
 ،و�أعطت ال�سكان �إمكانية لأن يعودوا ل�سابق
قرابة  4000طالبا وطالبة  ،و�شارك فيه 150
حياتهم ب�صورة �أ�سرع.
معلما ومعلمة .
و�أث��ن��اء مو�سم اجل��ف��اف يف مدينة ج��اروت
حفرت قطر اخل�يري��ة  630بئرا يف �أماكن كما �أقامت قطر اخلريية يف �سومطرة الغربية
خمتلفة يف املدينة  ،وعن ذلك يقول ال�سيد  /بئرا ارت��وازي��ا  ،لفائدة � 1000شخ�ص مع
رودي جوناوان..رئي�س مدينة جاروت :ال �أدري التمديدات لتو�صيل املياه �إىل �أماكن جتمع
كيف ن�شكر قطر اخلريية � ،إنها تثبت يوما بعد ال�سكان يف القرى امل�ستفيدة.
يوم �أنها ال تقوم فقط بتقدمي امل�ساعدات  ،أحدث المشاريع
ولكنها �أثناء تفكرينا يف امل�شاكل تفكر هي يف و�أحدث امل�شاريع يف هذا ال�صدد توقيع مذكرة
احللول  ،وعندما كنا ن�ضع اخلطط يف املدينة تفاهم ب�ين قطر اخل�يري��ة ووزارة التعليم

العايل  ،تقوم الوزارة مبوجبها بتحديد 100

موقع يف الكليات واجلامعات املختلفة التي
هي بحاجة للمياه النقية من �أجل حفر �آبار
و�إقامة دورات املياه فيها ،لتقوم قطر اخلريية
بتمويل هذا امل�شروع كامال  ،وجاري الإعداد
للبدء بتنفيذه حاليا.

ع�ب�ر م��دي��ر مكتب ق��ط��ر اخل�يري��ة يف
وق���د ّ
جاكرتا كرم زينهم عن �شكره للمتربعني يف
دولة قطر على وقوفهم �إىل جانب �إخوانهم يف
اندوني�سيا لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية ومنها
املياه النقية ،م�شريا �إىل �أن قطر اخلريية
تفخر مبا مت �إجنازه يف جمال املياه والإ�صحاح

أنجزت قطر الخيرية حفر
 4350بئرا خالل  10سنوات
ومنوها ب�أنها عازمة بالتعاون مع كل من وزارة
ال�شئون الدينية  ،ووزارة الرتبية والتعليم
ووزارة ال�صحة على ا�ستكمال الطريق وقاية
للمجتمع الأندوني�سي من الأمرا�ض.
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حوار

مريم المهندي عضو لجنة التحكيم:

األسري
التفوق
مسابقات
ّ
ّ
ّ
تعزز ثقافة الحوار ومهارات
التواصل واالنسجام الفعال
لدى العائالت القطرية
ان�سجاما م��ع �أه��داف��ه��ا التنموية للنهو�ض
باملجتمع ،وتعزيز مفهوم الإب��داع يف ريادة
الأ���س��رة ال��ق��ط��ري��ة ،امل��رت��ك��زة على حتقيق
ر�ؤي��ة قطر � ، 2030أجن��زت �إدارة الربامج
املجتمعية بالإدارة التنفيذية للتنمية املحلية
يف قطر اخلريية تنظيم الن�سخة ال�ساد�سة
من م�سابقة التفوق الأ�سري  ،وك ّرمت الأ�سر
الفائزة فيها يف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي .
ونظرا لأهمية امل�سابقة يف النهو�ض بالإن�سان
القطري ،وتنمية ق��درات��ه يف �إط��ار التنمية
امل�����س��ت��دام��ة امل��ط��ل��وب��ة ،ح�����اورت» غ��را���س»
ال�سيدة /مرمي املهندي ع�ضو هيئة حتكيم
امل�سابقة حول �أهم النقاط التي حققتها هذه
امل�سابقة على امل�ستوى االجتماعي والرتبوي
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بعد �ستة �أعوام على �إطالقها ،وموقع اجلوانب امل�شكالت.
التطبيقية فيها ،والو�سائل التوعوية الأخرى
ماهي الفئات التي مت ا�ستهدافها يف نطاق
التي ميكن �أن تع ّزز ثقافة التميز واالن�سجام الأ�سرة ؟
الأ�سري:
جميع الفئات من فتيات و�أمهات وجدّات.
القيمة المضافة

�أه��م املو�ضوعات التي اهتمت بها الن�سخة �أهم ما م ّيز الن�سخة ال�ساد�سة مل�سابقة التفوق
ال�ساد�سة للم�سابقة ؟
الأ�سري عن �سابقاتها (القيمة امل�ضافة) ؟
ـ تناولت امل�سابقة عددا من املحاور كان من
�أبرزها تنمية ثقافة احل��وار الأ�سري وكيفية
حتقيق ال��ت��وازن الأ���س��ري و�صوال اىل الوفاق
والتفاهم� ،إ�ضافة �إىل مهارات الذكاء وكيفية
تطويعها يف خ��دم��ة التم ّيز داخ���ل الأ���س��رة
القطرية ،وكان لذلك �أعظم الأثر يف تطوير
الأداء ،وال�صعود مبهارات التوا�صل الف ّعال،
والنجاح يف �إدارة الأزم���ات وف��ن��ون احتواء وقد ظهر لنا من خالل املقابالت �صورا رائعة
مت ّيزت الن�سخة الأخرية با�شرتاك عدد كبري
من الأ�سر من كل مناطق دولة قطر ،وظهر
وجود كفاءات وخربات متنوعة ،مع تنوع يف
الأعمار ،ويف ذلك دليل على �أنّ فكرة امل�سابقة
و�صلت للقا�صي وال��داين .ودخ��ول الكفاءات
رفع م�ستوى التناف�س فيها.

لجنة التحكيم

ت�سليم اجلوائز وال�شهادات
من املواقف التي تدّل على وعي ون�ضج وح�سن
تربية.
حصاد  6نسخ

ب��ع��د �إجن�����از ���س��ت ن�����س��خ م��ن��ه��ا ..م��اه��ي �أب���رز
النقاط التي حققتها هذه امل�سابقة بر�أيكم،
على امل�ستوى االجتماعي وال�ترب��وي وعلى
م�ستوى التميز الأ�سري ؟
ما حت ّقق بعد تنظيم امل�سابقات ال�ست كبري.
و�أهم ما حتقق هو اال�ستعداد العلمي واملعرفة
للأ�سر امل�شاركة .رغم امل�سابقة تتناول ق�ضايا
جديدة ك�أنواع الذكاءات.
ما مدى الرتكيز على اجلانب التطبيقي يف
امل�سابقة وقيا�س التم ّيز للأ�سر امل�شاركة؟
االهتمام باجلانب التطبيقي كبري ،ب��ل �إن
امل�سابقة يف ن�سختها الأخرية كان فيها �أ�سئلة

عن الربامج العملية واملواقف الفعلية التي
م�� ّرت ب��الأ���س��رة ،وكيف ميكن جت��اوزه��ا .مع
ا�صطحاب ال��واق��ع االج��ت��م��اع��ي والأع����راف
والتقاليد.
م��اه��ي ال��و���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة الأخ�����رى التي
مي��ك��ن �أن ت��ع��زز ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز واالن�����س��ج��ام
الأ�سري بر�أيكم؟
�أه���م م��ا ي��ع�� ّزز ثقافة ال��ت��واف��ق واال���س��ت��ق��رار
الأ�سري اال�ستمرار يف فكرة امل�سابقة وربطها
مبو�ضوعات وفعاليات وحم��ا���ض��رات خالل
ال��ع��ام ،حتى يكون هناك قيا�س دقيق ملدى
التقدم ،و���ص��وال �إىل و�ضع معايري للجودة،
وو���ض��ع ب��رام��ج ل�صيانة وا���س��ت��ق��رار الأ���س��ر
�شريطة �أن ت�ستجيب للم�ستجدات لرتبط
الع�صر بالأ�صل.

• الدكتور /أحمد الفرجابي
رئيس لجنة «رحلتي في بيتي»
• الدكتورة  /غادة بدر الدين
رئيس لجنة «رحلتي مع القران»
• األستاذة  /مريم المهندي
رئيس لجنة «رحلتي مع اإلبداع»

الفائزات بالنسخة السادسة
• المركز األول:
السيدة /منى المريخي
• المركز الثاني:
السيدة  /مريم السليطي
• المركز الثالث:
السيدة /حصة المهندي
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“معايشة” لتعريف األجانب بالعـــــــــــــــادات الرمضانية وتراث قطر
فيفيا إحدى المشاركات
في البرنامج :

لقد تركت زيارات وتجربة
برنامج “معايشة”
انطباعا ال يوصف
لدي ،حيث تعرفت على
ثقافة المجتمع القطري
واألجواء التي يعيشها
المسلمون في رمضان.

املتعلقة ب�شهر رم�ضان ،وبعدها تناولتا
وجبة الإفطار ،وتعرفتا على ال�صوم
والرتاويح ،وما يعنيه ذلك للم�سلمني.
جلسة حوار

و�أكرث ما لفت ال�سيدتان يف هذه التجربة
�إن جل�سة احلوار التي �أعقبت زيارة
�سوق واقف مت فيها تبادل احلديث عن
عادات وتقاليد الطرفني ،حيث فتحنا
لهم املجال للحديث عن بلدهم وعن
ثقافته وعادات جمتمعهم وثقافته،
مما �أ�ضفى على اجلل�سة نوعا خا�صا
من االحرتام املتبادل ،خ�صو�صا بعدما
قدمنا لهن هدايا هي عبارة عن ثوب
وعن طريقة دخولها فيه و�أ�سباب ذلك ،للمر�أة القطرية.
حتى �أبدتا اندها�شا على وجوههن،
خ�صو�صا عندما عرفتا �أن امل�سلمني انطباعات
يعرفون كثريا عن عي�سى عليه ال�سالم وحول االنطباع ال�شخ�صي الذي تركته
وي�ؤمنون به كر�سول من عند اهلل ،وقد هذه الزيارة قالت ال�سيدة فيفيا� ،إن هذه
كانت اجلل�سة ثرية ببع�ض الأن�شطة الزيارة وما مت فيها ترك لديها انطباعا

ا���س��ت��ث��م��رت ق���ط���ر اخل��ي�ري����ة ���ش��ه��ر
رم�����ض��ان امل���ب���ارك ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج
“معاي�شة” امل�����وج�����ه ل��ت��ع��ري��ف
الأج��ان��ب م��ن غ�ير امل�سلمني ،ومن
اجل��ن�����س�ين ،ع��ل��ى ع������ادات وت��ق��ال��ي��د
امل�سلمني يف �شهر رم�ضان.

48

تخللته ور�شة عمل ،وم�سابقات وجوائز
فيفيا ،وميلفن
وكان من �ضمن من ا�ست�ضافهم الربنامج وقمنا بتوزيع هدايا عليهن
�سيدتان غري م�سلمتني -فيفيا ،وميلفن -ومل تكن ال�سيدتان تعرفان �أي �شيء عن
من الكامريون يف منزل الداعية بدرية عادات وتقاليد البلد دولة قطر ،وال حتى
اجلفريي ،وبح�ضور املغنية الأمريكية عن الإ�سالم وثقافة امل�سلمني خالل �شهر
جينفر ،التي دخلت الإ�سالم قبل حوايل رم�ضان املبارك ،لذا ما �إن بد�أت املغنية
�سنة ،حيث �شاركت ال�سيدتان يف �إفطار ،الأمريكية جينفر حتدثهن عن الإ�سالم

ال يو�صف ،فيه تعرفت على ثقافة البلد
الذي تقيم فيه ،ومدى كرم املجتمع،
والأجمل هو هذه الأجواء التي يعي�شها
امل�سلمون يف هذا ال�شهر ،والهدوء الذي
يطبع تعاملهم ،م�شرية �إىل �أن هذا
التبادل الثقايف �ستنقله معها �إىل بلدها
لرتوي لل�سيدات هناك مدى الت�سامح
الديني والكرم الذي وجدته يف قطر.
تعايش حضاري

عبت ال�سيدة ميلفن عن
بدورها ّ
احرتامها للمجتمعات العربية امل�سلمة،
خ�صو�صا املجتمع القطري الذي يجمع
بني الأ�صالة واملعا�صرة ،فالعادات
والتقاليد وطريقة حياة املر�أة القطرية
هي �أمور تبعث على ال�شعور بالفخر،
و�شكرت قطر اخلريية على هذه الزيارة
التي �أن�ستها غربتها ،والتي تعترب بحق
و�سيلة مثلى للتبادل الثقايف والتعاي�ش
احل�ضاري.

تقارب ثقافي

قال ال�سيد نا�صر املغي�صيب ،مدير �إدارة الربامج
املجتمعية بالإدارة التنفيذية للتنمية املحلية:
يهدف برنامج “معاي�شة” �إىل التعا�ضد املجتمعي
بني �أفراد املجتمع واجلاليات املقيمة ،والتعريف
بعادات وتقاليد �أهل البلد ،والتعريف ب�أن�شطة

قطر اخلريية يف الداخل واخلارج ،م�ضيفا ب�أن
الربنامج يعترب م�شروعا للدعوة غري املبا�شرة،
وو�سيلة للتقارب الثقايف بني مكونات املجتمع،
والتعريف بثقافة وتراث قطر ،وعادات وتقاليد
امل�سلمني يف �شهر رم�ضان.

49

تقرير

المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين()UNHCR

منظمات
وهيئات
إنسانية

مت �إن�شاء املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف عام 1950

لتلبيتها متطلبات نظم أمن المعلومات الدولية

قطر الخيرية تحصل على شهــــــــــــــادة اآليزو
()ISO/IEC 27001: 2013
الكواري:

األمن اإللكتروني لبيانات
الجمعية أحد األولويات

المهمة في قطر الخيرية

ح�صلت قطر اخلريية على �شهادة �آيزو
( )ISO/IEC 27001: 2013من طرف
م�ؤ�س�سة(  (�Bureau Veritas Certifica
 )tion Holding SASاملتخ�ص�صة يف
خدمات التدقيق ومنح �شهادات املطابقة
للمعايري الدولية.
و�أعلنت امل�ؤ�س�سة الدولية عرب فرعها يف
اململكة املتحدة �أن �إدارة املعلومات التابعة
للإدارة التنفيذية للموارد املالية بقطر
اخلريية قد مت تدقيقها وتبني �أنها متوافقة
مع متطلبات معايري ُنظم �أمن املعلومات،
وي�شمل ذلك البنى التحتية املادية املتعلقة
بق�سم تكنولوجيا املعلومات وعمليات
الدعم التي تديرها �إدارة املوارد الب�شرية
والتمويل وامل�شرتيات واخلدمات القانونية
والعالقات العامة.
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اليزيدي:

تعمل قطر الخيرية وفق
أحدث المعايير الدولية
ّ
وتركز على رضى
المعتمدة،
العمالء وتحسين العالقة
مع المجتمع.

شهادة سابقة

�سبق لقطر اخلريية �أن ح�صلت
على �شهادة االيزو يف نظام �إدارة
اجلودة وفقا للمعيار الدويل ايز(و(�i
 ،)so9001:2000من �شركة Det
 Norske Veritasعام .2004

وفقا ل�شهادة �آيزو ( )ISO/IEC 27001: 2013يف كامل
عمليات واجراءات التربع والتنفيذ بقطر اخلريية.
و�أو�ضح ب�أن احل�صول على �شهادة �آيزو (ISO/IEC
 )27001: 2013ال ي�شري فقط �إىل االعرتاف ب�إدارة �أمن
املعلومات يف ق�سم تكنولوجيا املعلومات يف قطر اخلريية،
بل هو �أي�ضا خطوة هامة يف املبادرات العاملية للمعلومات
والأمن املعلوماتي واحلماية من االخرتاق ،بدعم من
م�ؤ�س�سة قطر اخلريية.
اإلدارة المتكاملة

حفل التسليم

وقد احتفلت قطر اخلريية بهذا الإجناز يف
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي خالل حفل ح�ضره
ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري ،الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية وعدد من مدراء
االدارات ،وم�س�ؤولون من م�ؤ�س�سة(  (� Buأولوية
reau Veritas Certification Holding
 )SASالقائمة بعمليات التقييم ومنح وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد يو�سف بن �أحمد
الكواري ،الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية:
�شهادة اجلودة.
�إن �أمن املعلومات والأمن الإلكرتوين �أحد
ومت خالل احلفل ت�سليم �شهادة االيزو الأولويات الرئي�سة بقطر اخلريية ،مما
لل�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري ،الرئي�س ي�ضمن بقاء بيانات قطر اخلريية ب�أكملها
التنفيذي لقطر اخلريية ،من ال�سيد مكرم �آمنة وم�أمونة .باعتبارها م�ؤ�س�سة خريية
�أبو فخر الدين ،مدير تطوير الأعمال معروفة وموثوقة جلهاتها املانحة واخلريية،
مب�ؤ�س�سة(  (� Bureau Veritas Certificaم�شريا ب�أن قطر اخلريية تفتخر ب�إدماجها
نظام �إدارة �أمن املعلومات (،)).)ISMS
)tion Holding SAS
وبدوره قدم لل�سيد يو�سف بن �أحمد
الكواري ،الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية
درع قطر اخلريية التذكاري ملمثل امل�ؤ�س�سة
الدولية.

وبدروه قال ال�سيد حممد اليزيدي ،املدير التنفيذي
للإدارة التنفيذية للموارد املالية بقطر اخلريية :ان
عملية احل�صول على �شهادة الأيزو مرت بعدة مراحل،
بد�أت مبرحلة �إطالق م�شروع نظام الإدارة املتكاملة لقطر
اخلريية الذي عمم على جميع الإدارات املتعلقة بالأنظمة
الإدارية والفنية والت�شغيلية ،وفقا للموا�صفات واملعايري
الدولية للجودة و�أمن املعلومات وحماية الأنظمة واملواقع
الإلكرتونية لقطر اخلريية من التهديد واالخرتاق.
و�أ�ضاف ب�أنه من خالل الإدارة املتكاملة �ستتمكن قطر
اخلريية من توثيق كافة العمليات والإجراءات ونظم
و�آليات العمل باجلمعية ،ودعم الدور الرقابي والعملي
امل�ؤ�س�سي وحتقيق متطلبات احلوكمة و�إدارة املخاطر،
وذلك ب�إدخال منهجية عمل جديدة ،والعمل وفق �أحدث
املعايري الدولية املعتمدة ،والرتكيز على ر�ضى العميل
الداخلي واخلارجي وحت�سني العالقة مع املجتمع.

من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وتق�ضي والية املفو�ضية بقيادة
وتن�سيق العمل الدويل الرامي �إىل حماية الالجئني وح ّل م�شاكلهم يف
كافة �أنحاء العامل ،وتكمن غاية املفو�ضية الأ�سا�سية يف حماية حقوق ورفاه
الالجئني.
حقوق الالجئ

كما ت�سعى املفو�ضية ل�ضمان �أن يكون كل �شخ�ص قادر ًا على ممار�سة حقه
يف التما�س اللجوء والعثور على مالذ �آمن يف دولة �أخرى ،مع �إمكانية اختيار
العودة الطوعية �إىل الوطن �أو االندماج حملي ًا �أو �إعادة التوطني يف بلد ثالث،
كما �أن للمفو�ضية والية من �أجل م�ساعدة الأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية.
اليوم ،وبعد  67عام ًا ،ال تزال املفو�ضية تعمل بجد ودون كلل لتوفري احلماية
وامل�ساعدة لالجئني يف كافة �أنحاء العامل ،وقد �شهدت بداية القرن الـ
 21تقدمي املفو�ضية امل�ساعدة نتيجة لأزمات الالجئني الكربى يف كل من
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .وقد ُطلب من املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني(� )UNHCRأي�ض ًا ا�ستخدام خرباتها مل�ساعدة عدد كبري من
الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا ب�سبب النزاعات وتو�سيع نطاق دورها يف
م�ساعدة عدميي اجلن�سية ،ويف بع�ض �أنحاء العامل ،مثل �إفريقيا و�أمريكا
الالتينية ،تعززت اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ب�صكوك
قانونية �إقليمية �إ�ضافية.
لدى املفو�ضية الآن �أكرث من  10966موظف يعملون يف  128بلد ًا ،بد�أت
ميزانيتها يف العام الأول مببلغ  300,000دوالر �أمريكي ارتفعت �إىل 6.54
مليار دوالر يف عام .2016
يف عام  ،2015احتفلت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني()UNHCRبالذكرى اخلام�سة وال�ستني على �إن�شاء املفو�ضية،
وخالل �أعوام عملها� ،ساعدت �أكرث من  50مليون الجئ على �إعادة بناء
حياتهم بنجاح.
التشريعات

تعترب اتفاقية عام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئ الوثيقة القانونية الرئي�سية
التي حتدد من هو الالجئ ،وماهي حقوقه وماهي االلتزامات القانونية
للدول ،وقد �أزال بروتوكول عام  1967القيود اجلغرافية والزمنية من
االتفاقية ،ويف يوليو .2001
• امل�صدر :موقع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني()UNHCR
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السيد /يوسف المفتاح
يع�� ّد ال�س��يد /يو�س��ف املفت��اح م��ن ر ّواد ورم��وز العم��ل
التط ّوع��ي يف دول��ة قط��ر .ب��د�أ م�ش��واره م��ن بواب��ة
اله�لال الأحم��ر القط��ري اعتب��ارا م��ن ع��ام ،1979
و�ش��ارك يف ت�أ�سي���س العدي��د م��ن احل��ركات الك�ش��فية،
وق�ض��ى �ش��طرا مه ّم��ا م��ن حيات��ه يف خدم��ة ذوي
الإعاق��ة وامل�س��نني ،كم��ا �ش��ارك يف تق��دمي امل�س��اعدات
الإغاثي��ة ميدان ّي��ا ،ف�ض�لا ع��ن جه��ود �أخ��رى
نعر�ضها يف �سريته التالية املليئة بالعطاء.
يف املرحل��ة الثانوي��ة انت�س��ب لله�لال الأحم��ر القط��ري
كعم��ل تطوع��ي ،ث��م م��ا لب��ث �أن التح��ق بالفري��ق
الك�ش��في لله�لال ،لأنّ اله�لال كان يرغ��ب يف �إن�ش��اء
حديق��ة خا�ص��ة ل��ذوي الإعاق��ة يف فري��ج ب��ن حمم��ود
ي�شمل املعاقني واحلاالت النف�سية.
انت�س��ب ر�س��ميا لله�لال الأحم��ر كممار���س للخدم��ة
العام��ة ،وا�س��تمر يف عمل��ه التطوع��ي �أثن��اء درا�س��ته
وبع��د االنته��اء منه��ا (  1980ـ  ،) 2002وت��د ّرج م��ن
ع�ض��و جلن��ة ال�ش��بيبة ،ليك��ون فيم��ا بع��د رئي�س��ا
لق�سم ال�شباب والإغاثة يف املنظمة.
ّ
غط��ت �أعم��ال ه��ذه امل��دة �أم��ورا كث�يرة منه��ا :
جم��ع التربع��ات ل�صال��ح الالجئ�ين الأفغ��ان وال�ش��عب
الفل�س��طيني وغريهم��ا ،وتكوي��ن فري��ق تطوع��ي
لأ�ش��بال و�ش��باب اله�لال الأحم��ر املدر�س��ي يف جمي��ع
املراح��ل التعليمي��ة ،وتق��دمي امل�س��اعدات العاجل��ة
للمنكوب�ين ج��راء الك��وارث واحل��روب كم��ا ح�ص��ل
�أثن��اء زل��زال اليم��ن ،و�إغاث��ة ال�صوم��ال يف ع��ام
 ،1992ويف �إط��ار العم��ل الك�ش��في �ش��ارك يف ع��دة
مع�س��كرات �أهمه��ا مع�س��كر بعث��ة احل��ج القطري��ة.
بع��د تخرج��ه م��ن اجلامع��ة عم��ل يف جم��ال تدري���س
ذوي الإعاق��ة ،و�س��اهم يف ت�أ�سي���س ن��اد خلدمته��م
�أ�صب��ح حالي��ا االحت��اد الريا�ض��ي ل��ذوي االحتياج��ات
اخلا�ص��ة ،كم��ا عم��ل كم�ش��رف �أن�ش��طة يف مدر�س��ة
��م يف الف�ترة1990 :
الرتبي��ة ال�س��معية اخلا�ص��ة بال�ص ّ
ـ .1997
عم��ل يف الف�ترة م��ن � 2005إىل ع��ام ،2012
كمدي��ر ع��ام للم�ؤ�س�س��ة القطري��ة لرعاي��ة امل�س��نني
(�إح�س��ان) ،و�أ�س��هم يف ت�أ�سي�س��ها و�إع��داد الك��وادر
والربام��ج والأن�ش��طة لكب��ار ال�س��ن ،ويعم��ل حالي��ا
م�ست�شارا لها		 .
�أ�س��هم يف ت�أ�سي���س مرك��ز قط��ر الثق��ايف االجتماع��ي
للمكفوف�ين ،و�ش��غل ع�ضوي��ة جمل���س �إدارت��ه لع��دة
�س��نوات ،كم��ا �ش��غل ع�ضوي��ة جمال���س �إدارة ع��دة
جه��ات تطوعي��ة مث��ل مرك��ز قط��ر للعم��ل التطوع��ي،
وع�ض��و جمل���س الإدارة يف جمعي��ة بي��وت ال�ش��باب
القطري			 .
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يستفيد منهما  60ألف نسمة

قطر الخيرية تفتتح محطتين لتنقـــــــــــية المياه بالسودان
د�شنت قطر اخلريية ،بالتعاون مع منظمة الدعوة الإ�سالمية حمطتني
لتنقية املياه النيلية مبنطقتي دار مايل والعقيدة مبحلية بربر وبوالية
نهر النيل ب�شمال ال�سودان ،و�سط ح�ضور ر�سمي كبري ،وتوفر املحطتان
املياه ال�صاحلة لل�شرب لأكرث من � 60ألف ن�سمة يف عدد من القرى
املنت�شرة على �شريط نهر النيل.
محطة دار مالي

وقد مت ت�شييد حمطة املياه النيلية الأوىل
مبنطقة دار مايل مبحلية بربر بتمويل
و�شراكة بني قطر اخلريية ومنظمة الدعوة
الإ�سالمية ،ويهدف امل�شروع �إىل توفري
54

املياه ال�صاحلة لل�شرب لـ  40.000م�ستفيد
يقطنون  9قرى مبنطقة دار مايل و�ضواحيه
ب�إنتاجية �إجمالية 2800مرت مكعب للمحطة
يف اليوم ،وت�شتمل املحطة على مرافق
خدمية تتكون من مكتب �إداري ومعمل

للفح�ص وخمزن للمواد الكيمائية وغرفة
للحرا�سة ،وحتتوي على � 2صهريج �سعة
كل منهما  50مرتا مكعبا ،وتعمل املحطة
بالطاقة الكهربائية من خالل �إن�شاء حمطة
نيلية ،مزودة مب�أخذ مياه على م�ضرب
ثابت عند نهر النيل ،وقد وبلغت تكلفتها
االجمالية  2.7مليون ريال (722,000
دوالر).
ح�ضر حفل االفتتاح ،م�ساعد رئي�س
اجلمهورية ال�سيد ابراهيم ال�سنو�سي برفقة
اللواء حقوقي حامت الو�سيلة وايل والية

نهر النيل و�سعادة �سفري دولة قطر لدى
ال�سودان ،ال�سيد را�شد بن عبد الرحمن
النعيمي ،ووزير التخطيط العمراين
واملرافق العامة بوالية نهر النيل ووفد من
قطر اخلريية برئا�سة ال�سيد في�صل را�شد
الفهيدة املدير التنفيذي للإدارة التنفيذية
للعمليات� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤولني حمليني
بالوالية.

اشادات

وقد �أ�شاد ال�سيد �إبراهيم ال�سنو�سي
م�ساعد الرئي�س ال�سوداين لدى خماطبته

االحتفال بدور دولة قطر و�إ�سهاماتها يف
جماالت التنمية واخلدمات يف والية نهر
النيل ،وم�ساعيها احلميدة ل�سالم دارفور
وت�شييدها للم�شاريع يف ربوع ال�سودان،
م�شيدا بالدور الذي تلعبه املنظمات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية القطرية ،وخا�صة
قطر اخلريية.
فيما عرب وايل والية نهر النيل اللواء حقوقي
حامت الو�سيلة  -يف كلمته  -عن �سعادته
باكتمال حمطة مياه دار مايل النيلية،
م�ؤكدا ب�أنها تعد �إ�ضافة تنموية حقيقية

ينعم بها �أهل املنطقة مبياه �صحية �صاحلة
لل�شرب ،مثمن ًا جهود دولة قطر لتقدميهم
امل�ساعدات يف الوالية يف جماالت كفالة
الأيتام وال�صحة واملياه.
تعزيز السالم والتنمية

وهن�أ �سفري دولة قطر لدى ال�سودان
ال�سيد را�شد بن عبد الرحمن النعيمي
ال�شعب ال�سوداين قيادة وحكومة و�شعبا
برفع العقوبات االقت�صادية ،وقال ن�أمل:
�أن يعزز هذا القرار التنمية وال�سالم
واال�ستقرار ،وقال ان امل�شاريع التي ميولها
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�أهل قطر ت�أتي يف �إطار ال�شراكة والتعاون
وتعزيز العالقات الأخوية التي تربط بني
البلدين ال�شقيقني قطر وال�سودان ،وذلك
بف�ضل حر�ص قيادة البلدين على دعمها
يف املجاالت كافة بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري قطر،
وفخامة امل�شري عمر �أحمد الب�شري رئي�س
اجلمهورية ،مثمنا جهود قطر اخلريية
والعاملني فيها على تنفيذهم امل�شروعات
يف جماالتها املختلفة.

محطة مياه العقيدة

ويف �سياق مت�صل ،قام نف�س الوفد ال�سابق
بافتتاح حمطة مياه العقيدة النيلية مبحلية
الدامر ،والتي مت متويلها �أي�ضا ب�شراكة بني
قطر اخلريية ومنظمة الدعوة اال�سالمية
�أي�ضا.
وتعمل حمطة مياه العقيدة ب�إنتاجية
1800مرت مكعب يف اليوم ،وتخدم املحطة
� 18ألف ن�سمة لي�ستفيد منها �أكرث  3قرى
�ضمن قرى جممع العقيدة ،وحتتوي املحطة
على �صهريج علوي ل�ضخ املياه بارتفاع 12

مرتا مكعبا ،مزود ب�أربعة �أحوا�ض لتنقية
املياه� ،إ�ضافة �إىل مرافق خدمية تتمثل يف
مكتب اداري ومعمل لتحليل املياه وخمزن
للمواد الكيمائية وغرفة ا�ستقبال ،حيث
بلغت تكلفتها  387,000دوالر.
وقد �سبق لقطر اخلريية �أن �أن�ش�أت 6
حمطات نيلية مدجمة يف والية نهر النيل
بتكلفة قرابة  10ماليني ريال قطري4 ،
منها منتهية ب�شكل نهائي ،وواحدة بلغت
ن�سبة االجناز فيها  ،90%وذلك يف قرية
ود حامد ويبلغ عدد امل�ستفيدين من هذه
املحطات قرابة � 140ألف �شخ�ص.
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مخرجات المرحلة األولى

نفذت قطر اخلريية يف �إطار املرحلة
الأوىل ملبادرة قطر لتنمية دارفور،
برناجما متكامال مكونا من خم�سة
م�شاريع بقيمة  6ماليني دوالر يف
جنوب دارفور ،وا�شتمل الربنامج على
خم�سة م�شاريع هي :جممعات متعددة
اخلدمات ،وترقية ال�سكن االجتماعي،
وتعزيز الوئام االجتماعي ،وحت�سني
ظروف العودة الطوعية للنازحني،
والتمكني االقت�صادي.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية

قطر الخيرية في المرحلة الثانية
لمبـادرة قطر لتنميـة دارفــور

يف �إطار املرحلة الثانية لربنامج تنمية
دارفور وقع �صندوق قطر للتنمية وقطر
اخلريية يف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي اتفاقية
تعاون و�شراكة بقيمة  v000,34,560مليون
دوالر من �أجل �إقامة  8جممعات منوذجية
متعددة اخلدمات ،يف �أربع واليات ب�إقليم
دارفور.
توقيع االتفاقية

وقد قام بتوقيع االتفاقية يف العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم كل من ال�سيد خليفة
بن جا�سم الكواري مدير �صندوق قطر
للتنمية ،وال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية.
وجاء هذا التوقيع يف �إطار “مـبـادرة قطر
لتنمية دارفــور” يف مرحلتها الثانية والتي
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�سينفذ من خاللها  10م�شاريع متكاملة يف
قرى وجتمعات العودة الـطـوعـيـة بواليــات
دارفــور الـخـمـ�س ،بـواقـع مــ�شــروعــني لـكـل
والي ــة ،وت ـت ـكــون هذه امل�شاريع مــن جممع
منوذجي متعدد اخلدمات ،وبرامج لدعم
�سبل كـ�سـب عـيـ�ش الـعـائـديـن طـوعـيـا،
وبقيمة تبلغ تكلفتها  70مليون دوالر
�أمريكي ،بتنفيذ من قطر اخلريية والهالل
الأحمر القطري.
وتعد هذه املبادرة ا�ستكماال وتتويجا للجهود
الكبرية التي قامت بها دولة قطر لتحقيق
ال�سلم وامل�صاحلة يف دارفور والتي �أثمرت
عن توقيع وثيقة الدوحة لل�سالم يف دافور.
ح�ضر توقيع اتفاقيات امل�شاريع عدد من
قيادات الدولة يف ال�سودان و�أع�ضاء ال�سلك

الدبلوما�سي و�سعادة ال�سيد را�شد بن عبد
الرحمن النعيمي �سفري دولـة قطر لدى
جمهورية الـ�سـودان ،وعـدد من ممثلي
امل�ؤ�س�سات التنموية القطرية واملنظمات
الأممية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من �أع�ضاء
احلركات التي وقعت على اتفاق ال�سالم.
و�ستقوم قطر اخلريية مبوجب االتفاقية
ب�إقامة ثمانية قرى منوذجية متعددة
اخلدمات يف كل من :والية جنوب دارفور،
والية �شمال دارفور ،والية و�سط دارفور،
ووالية �شرق دارفور ،بواقع جممعني لكل
والية من الواليات االربع.
و�أكــد الـ�سـيـد خليفة بـن جـا�سـم ال ـكــواري،
مدير �صندوق قطر للتنمية يف كلمة له
�ألقاها مبنا�سبة تد�شني املرحلة الثانية
ملبادرة قطر لتنمية دارفور� :إن امل�شاريع

الـتـنـمـويـة املـ�شـتـركـة مــع الـجـانـب
الـ�سـودانـي وبالتعاون مع عـدد من امل�ؤ�س�سات
التنموية القطرية للمرحلة الـثـانـيـة  ،تـ�أتـي
بعد ال ـن ـجــاح الـ ــذي حـقـقـتـه املــرح ـلــة
الأولـ ــى مـن املـ�شـاريـع بـ�إنـ�شـاء خـمـ�سـة
مـجـمـعـات خـدمـيـة ن ـمــوذج ـيــة ف ــي
واليـ ـ ــات دارفـ ـ ــور ال ـخ ـمــ�س بـتـمـويـل مــن
�ص ـنــدوق قـطـر لـلـتـنـمـيـة ،وذلــك ب ـهــدف
تـ�شـجـيـع ال ـعــودة الـطـوعـيـة لـلـ�سـكـان،
بـالإ�ضـافـة �إلــى مـ�شـاريـع الـ�سـكـن
االجـتـمـاعـي والـتـمـكـني االق ـتــ�صــادي
والــوئــام االجـتـمـاعـي

 150ألـف مستفيد

و�أ�ضاف ب�أن م�شاريع املرحلة االوىل
ت�ستهدف � 150ألـف م�ستفيد ،منوها ب�أنه قد
مشاريع المرحلة الثانية

تقوم قطر اخلريية مبوجب اتفاقية
املرحلة الثانية ملبادرة قطر لتنمية
دارفور ب�إقامة ثمانية قرى منوذجية
متعددة اخلدمات وبقيمة تبلغ تكلفتها
 34,560.000دوالر (�أي ما يزيد عن
 126مليون ريال قطري) ،بواقع جممعني
لكل والية من الواليات االربع:
• والية جنوب دارفور.
• والية �شمال دارفور.
• والية و�سط دارفور.

تـم االنـتـهـاء مـن املــ�شــروع وتـ�شـغـيـلـه مـن
قبل الـجـمـعـيـات الـخـيـريـة ال ـق ـطــريــة،
م�شريا ب�أن تكلفة املرحلة االوىل بلغت
32مليون دوالر.
و�أ�شار ال ـكــواري ب�أن �صندوق قطر للتنمية
�سيقوم بتنفيذ املرحلة الثانية من بـرنـامـج
تنمية و�إعــادة �إعـمـار �إقـلـيـم دارفور
بالتعاون مع الهالل االحمر القطري وقطر
اخلريية ،م�ضيفا ب�أن هـذه املـ�شـاريـع تـ�أتـي
يف �إطـار “مـبـادرة قطر لتنمية دارفــور”
مببلغ  70مليون دوالر �أمريكي والـتـي
تنفذ مـن خالله م�شاريع متكاملة يف قرى
وجتمعات العودة الـطـوعـيـة فـي واليــات
دارفــور الـخـمـ�س بـواقـع مــ�شــروعــني لـكـل
والي ــة ،وت ـت ـكــون مــن جممعات منوذجية
• ووالية �شرق دارفور
وي�شتمل الربنامج على  4م�شاريع �أخرى
هي:
• م�شروع جممعات متعددة اخلدمات
(بناء  32مدر�سة 8 ،مراكز �صحية12 ،
�سكن وظيفي� ،إن�شاء  8حمطات مياه،
ان�شاء الطرق وال�صرف ال�صحي داخل
املجمعات)
• م�شروع دعم املرافق العامة االجتماعية
واالقت�صادية (مراكز الطفولة ،مراكز
املر�أة ،مراكز ال�شباب ،املحاكم الريفية،

متعدد اخلدمات وبرامج لدعم �سبل كـ�سـب
عـيـ�ش الـعـائـديـن طـوعـيـا.

شراكة استراتجية

من جهته قال ال�سيد يو�سف بن احمد
الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية
على هام�ش توقيع االتفاقية مع �صندوق قطر
للتنمية �إن الفريق امليداين قطر اخلريية قد
�أكمل ا�ستعداداته للبدء يف املرحلة الثانية
ملبادرة قطر لتنمية دارفور ،وذلك بعد
جناح املرحلة الأوىل للمبادرة وذلك يف
�إطار ال�شراكة اال�سرتاتيجية القائمة مع
ال�صندوق ،ومبا يخدم توجهات دولة قطر
من �أجل تدعيم الأمن وال�سالم يف الإقليم
وتثبيت جهود العودة الطوعية �إليه.

جمال�س النظارة ،مراكز زراعية ،مراكز
بيطرية ،مراكز تدريب� ،أ�سواق ،مالعب
ريا�ضية)
• م�شروع بناء ال�سالم وتعزيز الوئام
االجتماعي (توطيد ال�سلم االجتماعي،
التوعية وبناء قدرات احلكم املحلي،
دعم التعاي�ش ال�سلمي)
• م�شروع دعم �سبل ك�سب العي�ش
والتمكني االقت�صادي (متويل م�شاريع
انتاجية مدرة للدخل ل�صالح الفقراء يف
مناطق ا�ستقرارهم).
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إحدى مبادرات التعاون بين صندوق قطر للتنميــة وقطر الخيريـــة

مبادرة قطر لتنمية دارفور
مقدمـــــــة

جاءت مبادرات التعاون بني �صندوق قطر للتنميــة وقطر اخلريي ــة اخلا�صة
بدارفور بال�سودان ا�ستكماال للجهود الكبرية التي قامت بها دولة قطر
لتعزيز اال�ستقرار ولتحقيق ال�سلم وامل�صاحلة يف دارفور والتي �أثمرت عن
توقيع وثيقة الدوحة لل�سالم يف دافور ،حيث تهدف مبادرة قطر لتنمية
دارفور �إىل تعزيز ال�سالم والأمن يف دارفور بجهود التنمية وت�سهيل العودة
الطوعية كحل دائم لأزمة لتعزيز الأمن واال�ستقرار دارفور.
واحتوى برنامج قطر لتنمية دارفور يف املرحلة الأوىل على ثالث مكونات
�أ�سا�سية ( وئام اجتماعي – متكني اقت�صادي – مرافق خدمية) تكاملت فيما
بينها لتعطي منوذجا تنمويا فريدا جمع بني التنمية العمرانية اخلدمية ،
والتنمية االقت�صادية  ،والتنمية الب�شرية ،حيث متثلت التنمية العمرانية
اخلدمية يف ت�أهيل مناطق ريفية لت�صبح ح�ضرية جاذبة ،تتوفر فيها جميع
املقومات اخلدمية من من�ش�آت تعليمية و�صحية و�أمنية وم�ساكن ملقدمي
اخلدمات� ،إ�ضافة اىل مراكز تنمية اجتماعية وتوعوية ،ويف ذات املناطق
تكاملت التنمية العمرانية مع التنمية االقت�صادية يف الت�أهيل االقت�صادي
للحرف الرئي�سية لل�سكان (زراعة ،رعي وغريها) مع ا�ستهداف �شريحة
ال�شباب والن�ساء لتزويدهم مبهارات ا�ضافية يف جمال و�سائل �سبل ك�سب
العي�ش والأمن الغذائي ،وقد �شمل ذلك العديد من امل�شاريع وهو ما عرف
بربنامج التمكني االقت�صادي � ،أما جانب التنمية الب�شرية فقد متثل فيما
عرف بربنامج الوئام االجتماعي الذي �ض ّم العديد من الربامج االجتماعية
والتدريبية التي تع ّزز ال�سالم والأمن االجتماعي
60

( المرحلة االولى )

اإلطار العام

• تندرج هذه املبادرة �ضمن جهود دولة
قطر لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف دارفور
ـ بال�سودان ..فهي تن�سجم مع روح “وثيقة
الدوحة لل�سالم يف دارفور” املوقعة بني
حكومة ال�سودان وحركة التحرير والعدالة
يف الدوحة بتاريخ .14/07/2011
• تهدف املبادرة لتعزيز ال�سالم والأمن
يف دارفور بجهود التنمية وت�سهيل العودة
الطوعية كحل دائم لأزمة دارفور.
جماالت التدخل
• تعزيز الوئام االجتماعي.
• التمكني االقت�صادي.
• ترقية ال�سكن االجتماعي.
• توفري اخلدمات الأ�سا�سية (التعليم،
ال�صحة ،الأمن ،املياه � ...إلخ).
• حت�سني ظروف العودة الطوعية
أهداف المبادرة

• حتفيز النازحني على العودة الطوعية

• �إعادة ت�أهيل قرى العودة بتوفري �أهم
اخلدمات الأ�سا�سية التي يحتاجها
العائدون .
• �إنعا�ش االقت�صاد املحلي وتعزيز �سبل
عي�ش ال�سكان العائدين لتمكينهم من موارد
رزق ت�ساعدهم على االعتماد على �أنف�سهم
بكرامة.
• �إدخال جمموعة من البدائل التكنولوجية
املالئمة التي من �ش�أنها تر�شيد ا�ستعمال
املوارد الطبيعية للمنطقة.
• تعزيز جهود الديبلوما�سية الإن�سانية
لإعادة بناء الن�سيج االجتماعي ودعم
ال�سلم االجتماعي يف دارفور من خالل دعم
دور منظمات املجتمع املدين املحلية.
الشركاء

• احلكومة االحتادية وحكومات الواليات
خا�صة الوزارات ذات ال�صلـة
• ال�سلطة الإقليمية لدارفور.
• االدارات االهليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة باملنطقة

• �سفارة دولة قطر بال�سودان.
• املنظمات القطرية املنفذة مل�شاريع
املبادرة.
• النازحون يف املع�سكرات والالجئون
• العائدون يف قرى العودة الطوعية.
• منظمات الأمم املتحدة واملنظمات
الدولية.
• يوناميد :البعثة امل�شرتكة لالحتاد
الأفريقي والأمم املتحدة
مناطق التدخل

• تعمل قطر اخلريية يف �إطار هذه املبادرة
يف الواليتني التاليتني:
• جنوب دارفور :قرية بلبل متب�سك ــو –
حملية ال�سالم.
• عدد امل�ستفيدين50,000 :
• و�سط دارفور :قرية رونقتا�س – حملية
ازوم
• بالتعاون مع كل من جمعية الهالل الأحمر

القطري وم�ؤ�س�سة ال�شيخ عيد اخلريية.
• عدد امل�ستفيدين� 30,000 :شخ�ص
فترة تنفيذ البرنامج :
من 2017 – 2013

تكلفة تنفيذ املرحلة الأوىل :
 6ماليني دوالر

 1مشاريع جنوب دارفور

املجمع اخلدمي
�إن�شاء جم ّمع خدمات ي�ضم:
• مدر�ستان �أ�سا�سيتان (بنيــن ،بنات)
• مدر�ستان ثانويـتان (بنني ،بنات)
• مركز �صحي
• مركــز �شرطة
• م�سجــد
•  15بيتا ملوظفي املجمع اخلدماتي
• حمطة مي ــاه � +شبكة مياه داخل املجمع
• طاق ــة �شم�سي ــة
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%85

%84
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%67
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إحصاءات
%50
وأرقام

%26

%50
%26

%77

• مالعب ريا�ض ــية
• الإ�سهام يف �إدارة املركز خالل ال�سنوات
الأوىل.

آثار المشروع
على مستوى التعليم

• ا�ستفادة قرابة
الدرا�س ــة يف ظروف جيدة.
• زيادة ن�سبة الطالبات امللتحقات باملرحلة
الثانوية بن�سبة . 70%
• زيادة ن�سبة الطلبة امللتحقني باملرحلة الث
انويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن�سب ـ ــة .95%
• حت�سن نتائج امتحانات �شهادة الأ�سا�س
لتبلغ ن�سبة  100%يف مدر�سة البنني
و 97%يف مدر�سة البنات.
• حت�سن ن�سبة النجاح يف ال�شهادة
ال�سودانية من � 62%سنة  2014اىل 87%
�سنة .2016
• حت�سني ظروف �إجراء امتحانات �شهادة
الأ�سا�س والثانوي وذلك باختيار مدار�س
املجمع كمراكز المتحانات ال�شهادة
ال�سودانية لطالب وحدة بلبل الإدارية
والوحدات التي جتاورها.
• ا�ستقرار املعلمني ،وذلك بتوفري م�ساكن
لهم ،وهي من �أكرب م�شاكل التعليم يف
الوالية بالذات يف الأرياف ،وكذلك
االلتزام بتوفري حوافز للمعلمني ملدة
�سنتني.
• ا�ستيعاب ما ال يقل عن  600تلميذ من
�أبناء الأ�سر التي عادت من املع�سكرات
وكذا النازحني من مناطق �أخرى ب�سبب
الأو�ضاع الأمني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
• ت�شجيع الريا�ضة املدر�سي ــة وذلك بتوفري
ملعب مع�شو�شب ا�صطناعيا ،وهو الوحيد
يف املنطقــة.
1000

التمكين االقتصادي

طالب من

• بناء وت�أثيث مراك ــز متكاملة متخ�ص�صة
يف الإر�شاد الزراعي والبيطري.
• ا�ستفادة � 200أ�سرة من م�شاريع مدرة
للدخل متنوعـ ــة .
• ا�ستفادة �أكرث من � 2000أ�سرة من
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حتت �شعار “ الوئام “ ،حيث ا�ستفاد منهما
احلراثة واملعينات الزراعية جمانا.
• �شراء  3جرارات زراعية خا�صة ب�إن�شــاء عدد  15قرية يف منطقة بلبل متب�سكو.
تعاونية زراعية ي�ستفيد منها �أكرث من • �إقامة ور�شة حتت عنوان “ التعامل مع
الآخ ــر” ا�ستفاد منها  25م�شاركا. .
1000
• �إقامة دورتني تدريبيتني للمر�أة يف جمال السكن االجتماعي
الت�صنيع الغذائي ا�ستفاد منها  60متدربة • .تنفيذ دورتني تدريبيتني يف �صناعة الطوب
• �إقامة دورة تدريبية للمر�شدين الزراعيني املثبت باملاكينات اليدوية.
ا�ستفاد منها  25مر�شدا .
• بناء  30وحدة �سكنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجتماعية
• �إن�شاء  4تعاونيات فالحية �سي�ستفيد منها م�ؤونة العودة الطوعي ــة
� 150أ�سرة (قيد التنفيذ).
توفري م�ؤونة العودة الطوعية لأكرث من
• بناء �سوق مركزي يف املنطقــة.
 1600عائد من مع�سكر كلمة ومدينة
• �إن�شاء حمطة وقود �صغرية لدعم الن�شاط نياال وتتكون امل�ؤونة من� 4:أطنان من املواد
الغذائية (�سكر ،زيت� ،أرز ،ملح) بالإ�ضافة
االقت�صادي باملنطقـ ـ ـ ــة) قيدالتنفيذ).
• تطعيم  150,000من الأنعام (بقر� ،إىل  456بطانية و 228فر�شة �أر�ضية ،
ف�ضال عن  228م�شمعا بالإ�ضافة �إىل 228
ماعز� ،ض�أن) بال�شراكة مع وزارة الرثوة
جمموعة من �أواين الطبخ ،كما مت توزيع
احليوانية لوالية جنوب دارفور.
جمموعة كبرية من النامو�سيات للن�ساء
الوئام االجتماعي
احلوامل.
• بناء مركز تدريب ورفع قدرات” بجوار
املجمع اخلدمي.
 2مشاريع وسط دارفور
• �إقامة ور�شة التخطيط امل�شرتك بال�شراكة
مع والية جنوب دارفور والتي �شارك فيها الوئام االجتماعي
• تنفيذ دورتني يف �أ�سا�سيات ومهارات
قرابة  500م�شارك منهم
التوا�صل االجتماعي �شارك فيهما 48
• تنظيم جمموعة من حمالت التوعية م�شاركا.
ب�أهمية الوئام وال�سالم لإجناح م�شاريع
• تنفيذ دورتني يف الإدارة الأهلية وال�سالم
املبادرة.
االجتماعي .
• �إقامة ور�شة حتت عنوان “بناء قدرات
• تنفيذ دورة ريا�ضي ـ ــة ل�شباب املنطقة.
القيادات الأهلية واملر�أة وال�شباب”.
• �إقامة دورة ريا�ضية يف كرة القدم • تنفيذ عمرة لأعيان وقيادات املنطقة .
مب�شاركة  10فرق متثل خمتلف املناطق • �إقامة دورة يف الإ�سعافات الأولية لـ 50
م�ستفيدا وم�ستفيدة .
املكونة ملنطقة بلبل متب�سكو.
• �إقامة عدد ور�شتني تدريبيتني حتت عنوان • بناء ناديي م�شاهدة ،حيث متثل هذه
“بناء ال�سالم وف�ض النزاع” ا�ستفادت الأندية ف�ضاء ثقافيا مه ّما من �ش�أنه �أن
منهما � 68شخ�صا من القيادات الأهلية ي�سهم يف ا�ستقبال ال�شباب وملأ فراغهم
والرتفيه عنهم.
و�شيوخ القبائل
• �إقامة يوم ثقايف وريا�ضي لطلبة مدار�س • ت�شييد مقر للإدارة الأهلية لتعزيز دور
الإدارة الأهلية يف جهود ف�ض النزاعات.
منطقة بلبل متب�سكو.
• �إقامة ناديي م�شاهدة واحد للن�ساء و�آخر • ت�شييد دار للمعاقني الذين �أ�صيبوا ب�سبب
احلرب الأهلية.
للرجال بهدف تثقيف �أهايل املنطقة .
• �إقامة قافلتني تثقيفيتني جماهرييتني • �صيانة  19م�ضخة يدوية يف املنطقة

للإ�سهام يف توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب للمواطنني.
• تنفيذ حمطتي مياه يف املنطقة مزودة بالطاق ـ ــة ال�شم�سية.
• ت�شييد �سوق مركزي للخ�ضر والفاكهة نظرا للحاجة املا�سة
للمنطقة لهذه اخلدمة.
• ت�أهيل  10مزارع بوحدات ري كاملة مع جرار زراعي �آيل
لـ 100مزارع ي�ستفيد منها  1500فرد ..
• متليك ع�شرين �أ�سرة  20عربة (مقطورة بدابة) لفائدة
 300فرد.
• متليك الإدارات الأهلية ومدار�س املنطقة  8عربات نقل
(من نوع :تكتك).
• متليك كل منطقة طاحونة تعاونية لطحن الغالل (الذرة
او الدخن).
• ت�سيري �أربع قوافل للتوعية الدينية ب�أهمية ال�سالم والوئام
االجتماعي .
مشروع مياه دارفور

�أهم االجنازات

• امل�شروع عبارة عن توفري م�صادر مياه نقية للمناطق التي
تعرف نق�صا حادا يف كميات املياه ونوعيتها من خالل تنفيذ
جمموعة من امل�شاريع يف جمال والية جنوب وو�سط دارف ــور،
و�سيتم �إن�شاء عدد  11حمطة مياه �صغرية و 3حمطات
كبرية ،وحفر  255بئرا مب�ضخــة يدوية.
• القيمة الإجمالية للم�شروع $ 3.000.000 :دوالر
• �إجمايل الإنفاق لتاريخه $ 462,714 :دوالر
• يتم تنفيذ امل�شروع بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات ذات
االخت�صا�ص ،ومع امل�ستفيدين من هذه امل�شاريع ،وي�ستفيد
من امل�شروع  88,000م�ستفيد.
• الإجنازات
• االنته ـ ـ ـ ــاء من تنفيذ  83بئرا مب�ضخة يدويـ ـ ـ ــة.
• االنتهاء من تنفيذ  4حمطات مياه.
• ن�سبة الإجناز 30%

المرحلة الثانية

تتوا�صل مبادرة قطر لتنمية دارفور  ،يف مرحلتها الثانية
خالل العام احلايل  ، 2017ويف �إهذا الإطار وقع �صندوق
قطر للتنمية وقطر اخلريية يف �شهر اغ�سط�س املا�ضي،
اتفاقية تعاون و�شراكة يف اخلرطوم بقيمة 34.560.000
مليون دوالر ،من �أجل �إقامة  8جممعات منوذجية متعددة
اخلدمات ،يف �أربع واليات ب�إقليم دارفور ،وي�ستمر تنفيذ
م�شاريع احلملة حتى عام  2017 ( 2022ـ ) 2022

%61
%17

%77

%26
%50

%23
%61
%77
%50
231
%19

61
%33
%1
%77
111
%50
231
%15
61
%33
214
%77
111
%50
231
%19
61
%33
%1
%77
01
%50
446
%22
002
%33
%77
331
%18
231
%19
94
%33
%1
%77
01
%50
332
%09
002
%33
231
%20
61
%33

%67

�Óأعلنت منظمة ال�صحة العاملية ( منت�صف �شهر اغ�سط�س
%84
احلاالت الـ ُم�ش َتبه يف �إ�صابتها
املا�ضي) ب�أن �إجمايل عدد
بالكولريا يف اليمن هذا العام و�صل �إىل ن�صف مليون حالة
يوم الأحد ،و ُت ِّ
وف من ج َّراء هذا املر�ض ما يق ُرب من 2000
�شخ�ص منذ �أن بد�أت فا�شية الكولريا يف االنت�شار �سريع ًا يف
ٍ
نهاية �شهر ني�سان�/أبريل املا�ضي.
من جهتها حذرت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر من �أن
وباء الكولريا الذي يجتاح اليمن ميكن �أن ي�صيب نحو 850
�ألف �شخ�ص بحلول نهاية العام احلايل  ، 2017م�شرية �أن
الوباء « اليزال خارج ال�سيطرة .
Óك�شف تقرير �أ�صدرته الأمم املتحدة ،يف �شهر �سبتمرب
املا�ضي �أن �أك�ثر م��ن ن�صف ع��دد الأط��ف��ال الالجئني يف
العامل� -أي نحو  3.5مليون -مل يلتحقوا باملدار�س ،مطالبة
بتمويل �أكرب و�أكرث انتظام ًا من �أجل تعليمهم.
وذكر التقرير ،الذي يحمل عنوان »:من�سيون� :أزمة يف تعليم
الالجئني» �أن  91%من �أطفال العامل ي��رت��ادون املدار�س
االبتدائية ،فيما تنخف�ض هذه الن�سبة �إىل  % 61بالن�سبة
للأطفال الالجئني ه��ذا ال��ع��ام ،مقارنة ب��ـ  50باملائة يف
 .2015و�أو�ضح �أن  % 84من �أطفال العامل يرتادون املدر�سة
الثانوية ،لكن هذه الن�سبة ترتاجع �إىل  23%بني الأطفال
الالجئني.
Óت�����ش�ير اح�����ص��ائ��ي��ات م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة
(اليوني�سف) �أ�صدرتها منت�صف �سبتمرب املا�ضي �إىل
�أن �أكرث من  1100طفل روهينغي فروا من غرب ميامنار
وو�صلوا وحدهم �إىل بنغالدي�ش منذ � 25أغ�سط�س .وهناك
خ�شية من �أن يواجه ه���ؤالء الأطفال القادمون مبفردهم
خطر التعر�ض �إىل اال�ستغالل اجلن�سي وتهريب الب�شر
وال�صدمات النف�سية ،بح�سب اليوني�سف.
وبح�سب تقديرات الأمم املتحدة ،ف�إن �أكرث من ن�صف عدد
الالجئني الروهينغا الذين و�صلوا �إىل بنغالدي�ش منذ 25
�أغ�سط�س هم من ال ُق َّ�صر .وك�شف م�سح لعينة من � 128ألفا
من الوا�صلني اجلدد جرى مطلع �سبتمرب املا�ضي يف خم�سة
خميمات خمتلفة �أن  60%من القادمني هم �أطفال ،بينهم
� 12ألفا ال تتجاوز �أعمارهم �سنة واحدة.
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مشاريع
تنتظر
التمويل

بناء مدرسة ثانوية في الصومال
وصف المشروع

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

3,400
طالب

بناء مدرسة ثانوية بمساحة  3400متر مربع تتكون من
 13فصال دراسي بالطابق األول و 12فصال دراسي بالطابق الثاني ،مكتب مدير ،مكاتب إدارية ،دورات
مياه ،مختبر ،قاعة أنشطة.

•دعم وتطوير عملية التعليم
•المساهمة في تخفيف نسبة االمية ومحاربة الجهل
•توفير بيئة تعليمية مريحة للطالب والمعلمين
•تخريج أجيال مثقفة ومتعلمة تفيد المجتمع
•المساهمة في رفع مستوى التعليم في األوساط الفقيرة

الجهة المنفذة

قطرالخـيـرية

مدة التنفيذ

12

التكلفة اإلجمالية

ً
شهرا

2,010,700
ر.ق

1

ROFAQA.COM

2

44667711

3

4

5

طرق التبرع

qcharity.org
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qcharity

نقاط التحصيل

QR

44667711

تطوع

مواقف ومشاهد
ّ
مؤثرة ال تغادر الذاكرة

طلبة جامعات � ،إعالميون  ،ريا�ضيون  ،تربويون ..من هزتهم من الأعماق وبقيت عالقة يف �أذهانهم وفيما يلي
ال�شباب القطري زاروا مواقع العمل الإن�ساين ،من بوابة توثيق لهذه امل�شاهدات واملواقف كما وردت على ل�سان
التطوع ،واقرتبوا من عوامل ذوي احلاجة  ،فكانت جتربة �أ�صحابها:
ثرية  ،ر�صدت �أعينهم خاللها م�شاهدات ومواقف م�ؤ ّثرة
اإلعالمي /أحمد عبد الله

�أثناء وجودنا يف بنغالدي�ش ذهبنا يف رحالت متعددة �إىل بع�ض املناطق للوقوف على
احتياجات �أهلها ،وما ال ي�صدقه العقل هو �أن جتد فقراء ال ميلكون من حطام الدنيا
�شيئا ،لكن ما �إن حت ّل ب�ساحتهم حتى يتباروا يف �إكرامك ،وتقدمي كل ما لديهم دون تفكري
بامل�ستقبل ،ولن جتد من ميد يده لك ،فهم ي�ضعون خطا واحدا حتت احلاجة ،لكنهم ي�ضعون
مائة خط حتت كرامتهم.
الرياضي /محمد عتيق الكواري

من �أكرث امل�شاهد الإن�سانية التي كان لها وقع ي�شبه ال�صدمة يف نف�سي هو م�شهد طفل عمره
11عاما من غانا زرناه بعد �سماعنا عن دخوله يف الإ�سالم نتيجة لرعاية امر�أة م�سنة م�سلمة
له ،وبعد مقابلتنا له �س�ألته :ما هي �أمنيتك يف احلياة؟ ،وهنا كانت املفاج�أة ،كنا نعتقد �أنه
�سيقول �أمورا تعودنا على �سماعها من �أقرانه ،لكنه فاج�أنا بقوله� « :أمنيتي �أن �ألب�س ثوب
لرب العاملني» ،وحقيقة ه ّزين كالمه ،وترك يف نف�سي ت�سا�ؤال ما زلت
امل�سلمني و�أ�صلي فيه ّ
�أبحث له عن �إجابة ،هو :ما حجم اجلرعة الإميانية التي ذاقها ،وجعلته ال يرى من بهارج
احلياة الدنيا �سوى لبا�س ثوب امل�سلمني وال�صالة فيه!
اإلعالمية /أسماء الحمادي

تتفق الإعالمية �أ�سماء احلمادي مع ما ذكره الإعالمي �أحمد عبد اهلل القناعة لدى الفئات
ذات احلاجة فقالت :رحلتي مع قطر اخلريية �إىل بنغالدي�ش علمتني الكثري من املعاين
الإن�سانية ،لعل �أهمها هو تعزيز قيمة القناعة ،ف�أثناء مقابلتنا لطالبات مدر�سة اليتيمات
يف بنغالد�ش ،كنا ن�س�ألهن عن احتياجاتهن ،وما �إذا كانت لديهن مطالب �أو رغبات نلبيها
لهن ،فكان اجلواب واحدا من اجلميع« ،احلمد هلل ما ناق�صنا �شيء» فرغم اليتم واحلاجة
البادية على �أحوالهن ،والظروف التي يعي�شون فيها �إال �أن قناعتهن كانت را�سخة ،و�أعتقد
�أنها م�ستمدة من تربيتهن ومن جمتمعهن.
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اإلعالمي  /سعود المضاحكة

يف ذاكرة زيارة �سعود التطوعية �إىل غانا كثري من امل�شاهد الإن�سانية امل�ؤثرة ،ولك ّنه توقف عند
م�شهد قال �إنه يخ�شى �أن يبكيه مرة �أخرى عندما قرر روايته جمددا  ،وخال�صته �أنه �شهد
فعالية تقدمي كفالتني لفتاتني حمتاجتني من قطر اخلريية  ،واحدة منهما ح�صلت على كفالة
للتعليم يف اجلامعة ،وما �إن �أعلن ا�سمها حتى تعانقت هي و�أختها وبكتا ب�شكل حار ،و�أثناء
عناقهما و�صل اخلرب للأخت الثانية بح�صولها على متويل ملحلها التجاري ،فدخلتا يف موجة
بكاء طويلة .ثم قال مت�أثرا  :وهذا ما جعلني �أ�ستغرق بدوري يف البكاء ،حتى �أنني مل �أعد
قادرا على الوقوف على رجلي فجل�ست،وما يزال ذلك امل�شهد ماثال �أمام عيني ،وكلما تذكرته
اغرورقت عيناي بالدموع.
الرياضي/مبارك مصطفى

من �أكرث امل�شاهد امل�ؤثرة التي مرت بي يف حياتي �أثناء زيارتي ملخيمات الالجئني ال�سوريني على
احلدود الرتكية ال�سورية مع قطر اخلريية  ،هو م�شهد طفل �سوري �صغري حاولتُ بكل الطرق
�أن �أجعله يبت�سم مثل رفاقه ،لكن احلزن ظل م�سيطرا عليه� ،س�ألت امل�شرف عن ق�صته ،فقال
يل هذا الطفل منذ و�صوله للمخيم وهو على هذه احلال ،وعندما ن�س�أله �أو نطلب منه �أن يبت�سم
ويلهو مع �أقرانه يقول �إنه لن يبت�سم �إال �إذا ر�أى �أمه و�أباه ،فرغم �صغر �سنه �إال �أنه يحمل يف قلبه
حزنا �أعتقد �أنه لو وزع على العامل لو�سعهم ،فق�صة هذا الطفل ال تفارق خميلتي ،فمنها تعرف
قيمة الأم والأب وت�شعر باحليز الذي ميلآنه من حياتك.
المدرب والتربوي  /محمد العنزي

ا�ستفدت من جتربة ثرية �أتاحتها يل قطر اخلريية بعد �سفري �إىل خميم الزعرتي لالجئني
يف الأردن ،حيث قدّمت فيها لبع�ض ال�شباب املوجودين يف ذلك املخيم ،التدريب بهدف تقوية
املهارات ال�شخ�صية وتنمية القدرات.
عرفت من خالل هذه التجربة �أن الإن�سان مهما واجه من متاعب ميكن �أن ي�ستمر يف حياته
ب�شكل طبيعي ،فما دام على قيد احلياة فهو موجود ،وحقيقة �شكل الإخوة ال�سوريون يف ذلك
املخيم هذه احلقيقة ،و�أثروا جتربتي بها ،فقبل ذلك مل �أكن �أتخيل �أن الإن�سان عندما يفقد كل
�شيء ميكن �أن ي�ستمر يف حياته ب�شكل �شبه طبيعي ،در�سناهم طريقة التفكري الإيجابي ،فكانوا
هم الدر�س التطبيقي يل.
الطالب الجامعي  /عبد الرحمن األشقر

�سافر الطالب عبد الرحمن الأ�شقر الذي كان ع�ضوا يف فريق كلية �شمال الأطلنطي �إىل
قرغيزيا يف �إطار برنامج «املتناف�سون» الإذاعي الذي انتجته قطر اخلريية بالتعاون مع �إذاعة
القر�آن الكرمي  ،وعن هذه الرحلة التطوعية قال :كانت رحلة مليئة بالدرو�س والعرب ،ا�ستفدت
منها ال�صرب على امل�شقة البدنية ،وحتمل ال�صعاب يف الو�صول �إىل الهدف ،فقد قطعنا
م�سافات طويلة يف طرق وعرة ،من �أجل و�ضع ب�صمة �إن�سانية و�إ�سعاد الآخرين ،كما ا�ستفدت
منها �أهمية االلتزام مبقت�ضيات اخلطط وتنظيم الوقت والعمل ،حيث كان الفريق يتحرك
وفق خطة حمكمة ال ميكن اخلروج عنها ،بالإ�ضافة �إىل نعمة ال�شكر على النعم التي وهبنا
اهلل �إياها.
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مقال

مكتب بوركينافاسو
الت�أ�سي�س2009 :
تاريخ العمل2009 :
املوقع :ـ العاصمة  -واغادوغو
الفئات امل�ستفيدة :الأ�سر الفقرية والأيتام
الموقع الجغرافي

تق��ع بوركين��ا فا�س��و يف الغ��رب االفريق��ي ،حتده��ا م��ن ال�ش��مال م��ايل،
وم��ن ال�ش��رق النيج��ر ،وم��ن اجلن��وب ال�ش��رقي بن�ين ،وم��ن اجلن��وب توغ��و
وغان��ا ،وم��ن اجلن��وب الغرب��ي �س��احل الع��اج ،وتبل��غ م�س��احتها 274.200
كلم .2ويبلغ �سكانها  18,364,140ن�سمة.
وتعتم��د بوركين��ا فا�س��و عل��ى الزراع��ة يف اقت�صاده��ا ،وم��ن �أه��م منتجاته��ا
الف��ول ال�س��وداين والقط��ن وال��ذرة والدخ��ن وال�س��ورقوم والأبق��ار واملاع��ز
وال�ض���أن .وال تط��ل بوركين��ا فا�س��و عل��ى البح��ر فمنافده��ا �إىل الع��امل
اخلارجي من �ساحل العاج وغانا وبنني وتوغو.
النشأة والتطور

ج��اء افتت��اح مكت��ب قط��ر اخلريي��ة ببوركين��ا فا�س��و يف �إط��ار ا�س�تراتيجية
قط��ر اخلريي��ة اخلم�س��ية  2007-2011والت��ي عمل��ت عل��ى تو�س��يع جماله��ا
اجلغ��رايف بافتت��اح مكات��ب �أخ��رى يف منطق��ة ال�س��احل االفريق��ي اىل جان��ب
مكتب��ي م��ايل والنيج��ر ،حي��ث ح�صل��ت قط��ر اخلريي��ة عل��ى ترخي���ص
مزاولة العمل باتفاقية �إطار مع حكومة بوركينا يف عام 2009م.

68

1

250

6

250

2

250

7

200

3

250

8

200

4

250

9

200

مجاالت العمل

ت�ش��مل م�ش��اريع ال�صح��ة والتعلي��م والثقاف��ة
وال�س��كن االجتماع��ي واملي��اه واال�صح��اح البيئ��ي
والأن�ش��طة امل��درة للدخ��ل والكف��االت والرعاي��ة
االجتماعية		 .
إنجازات

يق��در اجم��ايل امل�ش��اريع الت��ي نفذته��ا قط��ر
اخلريي��ة ببوركينافا�س��و يف الع��ام املن�ص��رم/
تق��ارب 12.5
 2016ب��ـ  650م�ش��روعا وبتكلف��ة
مليون ريال 		 .
و�ش��ملت امل�ش��اريع املنف��ذة :حف��ر  64بئ��را تنوع��ت
م��ا ب�ين �س��طحية وارتوازي��ة ،بن��اء  4ف�ص��ول
درا�س��ية ،ت�ش��ييد  8بي��وت مت ت�س��ليمها مل�س��تحقيها
م��ن الفق��راء واملحتاج�ين ،بن��اء م�س��تو�صفني
�صحي�ين والإ�س��هام يف ت�أثيثه��ا ،و تنفي��ذ 443
م�ش��روعا م��درا للدخ��ل ا�س��تفاد منه��ا 35325
�ش��خ�صا ،وتق��دمي خدم��ات اجتماعي��ة لأ�س��ر
الأيت��ام حم��دودي الدخ��ل وفئ��ات الأرام��ل ،حي��ث
ا�س��تفاد م��ن تل��ك اخلدم��ات � 1,797ش��خ�صا،
بن��اء  133م�س��جدا ،وباال�ضاف��ة �إىل امل�ش��اريع
املو�س��مية (م�ش��روعا افط��ار ال�صائ��م والأ�ضاح��ي،
		
وزكاة الفطر وك�سوة العيد)
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مقال

جرب بنفسك
ّ
الداعية /خالد ابو موزة
يقولون �إن ال�سعادة يف العطاء �أيا كان نوعه �سواء �أكان عطاء ماديا �أو عطاء
معنويا .قد ال ت�صدقني ولك احلق يف ذلك ولكن من �سي�صدّق ذلك نف�سك
وم�شاعرك .
يقولون التجربة خري دليل وبرهان..
ج ّرب �أن جتمع وتدّخر بع�ض املال ثم ت�صدّق به �أنت بنف�سك على فقري دون �أن
تعطه جلمعية خريية لتقوم بذلك نيابة عنك،
ج ّرب �أن تت�صدق بابت�سامة تر�سمها على وجهك ،قل لنف�سك غدا �سوف ابت�سم
لكل من �أقابله يف طريقي �سواء �أعرفه �أو ال �أعرفه،
ج ّرب �أن تدخل ال�سوق وقل لنف�سك �سوف �أ�س ّلم و�ألقي التحية على من �أعرف ومن
ال �أعرف،
جرب �أن تقول لنف�سك غدا لن �أتكلم عن �أحد� ،سوف �أ�سميه يوم ال�سكوت
�أو ال�صمت،
تعب فيها عن م�شاعرك
جرب �أن تر�سل بر�سالة �إىل كل �أقاربك وتكتب لهم ر�سالة ّ
جتاههم ،جرب �أن تدعو �إمام م�سجدك يوما �إىل مطعم تتكلم معه ،وا�س�أله عن
حياته ،جرب �أن تقدم هديه جميلة للخادمات اللواتي هم يف بيتك ،وت�أمل يف
وجوههن ،وراقب البهجة وال�سرور على حمياهن .
ج ّرب �أن تهدى والدتك �أو والدك �أو �إخوانك �أو �أخواتك �أو زوجك
�أو زوجتك فقط ،
جرب �أيّ عطاء يف خري �أو معروف ثم ا�سال نف�سك هذا ال�س�ؤال :
هل �صدق القائلون �أن قمة ال�سعادة تكون يف العطاء.
ج ّربوا ب�أنف�سكم ..ومتتعوا ب�سعادة ال مثيل لها �إال يف العطاء فقط .
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إعداد  /علي الرشيد -

إصدارات :قطر الخيرية

كتاب « جتارب �شبابية يف العمل التطوعي» عبارة عن �سياحة
جميلة يف جتارب خم�سة نا�شطني يف العمل التطوعي والإن�ساين
واخلدمة املجتمعية بدولة قطر ،ومت عر�ض التجارب ب�أ�سلوب �ش ّيق
يجمع بني َفني املذكرات و»البورتريه» ال�صحفي.
وعادة ما يبحث الإن�سان عن النماذج املتميزة يف املجاالت التي
تهمه ،وي�سعى للت�أ�سي بها ،واتخاذها مثال �أعلى له ،ويفت�ش عن
التجارب الناجحة التي تركت �أثرا يف واقع النا�س ،لأنها ت�شكل
م�صدر �إلهام له ،في�ستفيد من خرباتها املرتاكمة ونقاط قوتها.
أهمية التوثيق

وحتى تكون هذه النماذج والتجارب متاحة وحمفزة للآخرين،
البد من تدوينها وتوثيقها ب�صورة مكتوبة �أو م�سموعة �أو مرئية،
�سواء من قبل �أ�صحابها �أو من قبل الآخرين ،على �أن تقدم بطريقة
ممتعة وجذابة ،وب�أ�سلوب مبدع وم�شوق ،وهو جهد مهم ينبغي �أن
يت�صدى له الك ّتاب والباحثون وو�سائل الإعالم واجلهات ذات
العالقة.
ويح�سب جلمعية قطر اخلريية التي قامت ب�إ�صدار هذا الكتاب
الذي يقع يف � 64صفحة ( دي�سمرب � )2016 /أنها �أخذت زمام
املبادرة يف هذا املجال على امل�ستويني القطري واخلليجي على
الأقل ،وذلك �إميانا منها ب�أهمية توثيق وتدوين مثل هذه التجارب
التي ت�شكل م�صدر �إلهام للآخرين ،وخ�صو�صا لدى �شريحة
ال�شباب ،للإفادة من نقاط قوتها ومتيزها .

والنا�شطون الذين ّمت توثيق جتاربهم هم كل من  :املهند�س
نا�صر املغي�صيب ،نا�صر املالكي, ،فاطمة الطويل ،تهاين املري،
واملهند�سة كلثم الكعبي .وجميعهم لهم ح�ضور مميز يف العمل
التطوعي والإن�ساين ،وخربات ثر ّية يف هذا املجال ،من خالل
ت�أ�سي�س و�إدارة املبادرات وامل�شاريع.
حافز مهم

ويهدف الكتاب الذي �أعده  /علي الر�شيد �إىل التوعية بدور
العمل التطوعي ودوره التنموي باعتباره عنوانا لرقي املجتمعات،
وتقدمي مناذج للأجيال النا�شئة كحافز لهم على التطوع خلدمة
جمتمعاتهم وق�ضايا �أمتهم ،وو�ضعه بني يد امل�ستجدين يف هذا
املجال ليبد�ؤوا من حيث انتهى غريهم ،وي�ستفيدوا من خال�صة
جتارب وع�صارة �آراء من �سبقهم يف هذا الدرب املبارك ،كما
يهدف ب�شكل غري مبا�شر ل�سد الفراغ الكبري يف ن�شر ثقافة العمل
التطوعي واخلريي.
وتتطلع قطر اخلريية �إىل موا�صلة هذا اجلهد التوثيقي يف �إطار
عمل مت�سل�سل يغطي �شخ�صيات وجتارب �أخرى من دولة قطر
ومنطقة اخلليج والعامل العربي خالل العام احلايل والأعوام
القادمة .
حظي الكتاب بحفل توقيع يف جناح وزارة الثقافة والريا�ضة
القطرية �ضمن فعاليات معر�ض الدوحة الدويل للكتاب (الدورة
ال�سابعة والع�شرون  ، ) 2016 /و�أ�شادت به �شخ�صيات مهتمة
بال�ش�أن الثقايف والتطوعي وال�شبابي على هام�ش التوقيع.
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مقال

الرعاية والتوعية الصحية
في التدخالت اإلنسانية
إبان الكوارث والحروب
د /عبد املجيد فرحان
تعترب الرعاية ال�صحية هي العمود الفقري لأيّ تدخالت �إن�سانية
يف �أي جمتمع يتع ّر�ض للكوارث �أو ال�صراعات واحلروب ،وذلك
لأن انهيار املنظومة ال�صحية يف �أي جمتمع ولأي �سبب كان
تكون عواقبه وخيمة جدا على جميع الفئات العمرية وخ�صو�صا
الأط��ف��ال دون �سن اخلام�سة م��ن العمر والن�ساء احل��وام��ل
واملر�ضعات حيث يرتفع معدل الإ�صابة يف �أو���س��اط املجتمع
املت�ضرر من الكارثة بالأمرا�ض املعدية وامل�ستوطنة مثل اال�سهال
والتهاب اجلهاز التنف�سي وتتف�شى اجلائحات الوبائية مثل حمى
ال�ضنك واملالريا والكولريا وغريها مع زيادة يف عدد الوفيات
وخ�صو�صا يف ال��ب��دان التي لديها م��ع��دالت عالية يف وفيات
الأطفال.
كما ان انهيار وت��وق��ف خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية الأول��وي��ة
مبكوناتها املختلفة قد يكون �سببا لعودة ظهور الأمرا�ض ال�ستة
القاتلة للأطفال مثل ال�سل الرئوي واحل�صبة وال�سعال الديكي
و�شلل الأطفال الخ  ، ..ولذلك حتر�ص جميع منظمات العمل
الإن�����س��اين على ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية العاجلة
لكل جمتمع تعر�ض لكارثة طبيعية� ،أو تعر�ض ملوجات نزوح
ب�سبب ال�صراعات ،وت���أت��ي يف مقدمة ه��ذه اخل��دم��ات ت�أمني
املرافق ال�صحية الثابتة وامل�ؤقتة ودعم ت�شغيل امل�ست�شفيات،
لكي ت�ستوعب احل��االت احلرجة خ�صو�صا يف حاالت الكوارث
الطبيعية مثل الزالزل والأعا�صري والفي�ضانات.
ولكن ما يهمنا يف هذه ال�سطور هو الرتكيز على ت�أمني خدمات
الرعاية ل�صحية الأولية والتي قد تتعطل ب�سبب الكارثة ،وهو
الدور الأ�سا�سي ملنظمات العمل الإن�ساين ،ونق�صد بذلك جميع
خدمات الرعاية ال�صحية الأولية والتي منها:
 اخلدمات الوقائية مبا يف ذلك خدمات ال�صحة الإجنابية،وتلقيح الأط��ف��ال م��ن الأم��را���ض ال�سارية ،وحت�صني الن�ساء
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احلوامل والن�ساء يف �سنّ الإجناب �ضد التيتانو�س.
 التغذية ال�صحية وتوفري الأغذية وتعزيزها ،ونر ّكز هنا علىتغدية الأم والطفل والتغذية العالجية والتكميلية.
 توفري الأدوية وامل�ستلزمات ال�صحية الأ�سا�سية التثقيف والتوعية ال�صحية ب�ش�أن امل�شاكل ال�صحية وطرقالوقاية منها ومكافحتها ونركز يف مثل هذه الظروف على �أهمية
غ�سل اليدين باملاء وال�صابون قبل تناول �أي وجبة غذائية،
وكذلك طرق الوقاية من نواقل الأمرا�ض املختلفة.
 خدمات الطوارئ التوليدية مبا يف ذلك تدريب و�إعادة ت�أهيلقابالت املجتمع.
 الإ�صحاح الأ�سا�سي للبيئة وخ�صو�صا ملخيمات وجتمعاتالنازحني وتوفري الإمداد الكايف مبياه ال�شرب النقية.
 تقدمي ال��دع��م النف�سي للأطفال والن�ساء ج��راء التعر�ضلل�صدمات النف�سية اثناء الكوارث.
ولكي ي�سهل على املنظمات الإن�سانية تقدمي هذه اخلدمات البد
من اال�ستعانة بالكوادر ال�صحية املتواجدة يف املجتمع و�إعادة
تدريبها وت�أهيلها وكذلك �إعادة ت�أهيل مرافق الرعاية ال�صحية
الأولية ،ويف حال تعذر ذلك البد من �إن�شاء مرافق �صحية م�ؤقته
وت�سيري عيادات طبية متنقلة وتدريب �أبناء املجتمع على مهام
التوعية والإ�صحاح البيئي وغريها ،وتفعيل الرقابة والإ�شراف
واملتابعة مبا ي�ضمن التغطية العادلة واملت�ساوية جلميع املناطق
والتجمعات ال�سكانية املت�ضررة ،وج��ودة اخلدمات ال�صحية
املقدمة للمجتمع وت�أمني الإح��االت لكل احل��االت احلرجة �إىل
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة.

مشاريع
تنتظر
التمويل

بطاقة
تعريفية

مركز متعدد الخدمات بالمغرب
وصف المشروع

أهداف المشروع

المركز عبارة عن تجمع سكني اجتماعي متكامل ويشمل الوحدات التالية:
• بيوت إيواء للفقراء • .مسجد • .مدرسة • .مركز صحي • .بئر ارتوازي بخزان مائي وشبكة للربط.
• مساحات خضراء وممرات • .إدارة المركز) إدارة المركز وتدبير شؤونه
•إعداد األسر الفقيرة تربويا وتعليميا وصحيا
•توفير مكان نموذجي لمجتمع مصغر.
•إعطاء صورة راقية للعمل الخيري المتكامل.
•إنشاء نواة مجتمعية تؤطرها القيم واألخالق النبيلة.
•إحداث نماذج جديدة لبناء المجتمعات.

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

4,000

قطرالخـيـرية

طالب

مدة التنفيذ

36

ً
شهرا

التكلفة اإلجمالية

7,000,000
ر.ق

مبادرة زهاب
الت�أ�سي�س2017 :
تاريخ العمل2017 :
املوقع  :دولة قطر
الفئات امل�ستفيدة :الأ�سر ذاتدالدخل
املحدود والغارمني

طرق التبرع

qcharity.org
74

نقاط التحصيل

44667711

ت�ش�ير كلم��ة زه��اب يف اللهج��ة العامي��ة القطري��ة �إىل غر���ض �ش��خ�صي ثم�ين
للغاي��ة �س��وا ًء كان معن��وي �أو م��ادي ،وباملث��ل ف���إن زه��اب تعن��ي لن��ا املجتم��ع.
مرجعية زهاب
َّ
ُ
َ
َّ
َ
الل ل َي ْ�س��ت َِطي ُعونَ َ�ض ْر ًب��ا
ق��ال تع��اىلِ ) :ل ْل ُفق�� َرا ِء ال ِذي��نَ �أ ْح ِ�ص�� ُروا ِف َ�س�� ِب ِيل ِ
��ف َت ْع ِر ُف ُه��م ِب ِ�س��ي َماهُ ْم لَ
���ض َي ْح َ�س�� ُب ُه ُم ْ َ
ِف ْ أ
ال ِاه�� ُل َ�أ ْغ ِن َي��ا َء ِم��نَ ال َّت َع ُّف ِ
الَ ْر ِ
َ
َّ
َي ْ�س َ���أ ُلونَ ال َّنا� َ��س �إِ ْ َ
�ير َف���إِنَّ الل ِب�� ِه َع ِلي�� ٌم( 273
لا ًف��ا َو َم��ا تُن ِف ُق��وا ِم��نْ َخ ْ ٍ
�،س��ورة البق��رة.
ق��ال الر�س��ول �صل��ى اهلل علي��ه و�س��لم) :ال ي�ؤم��ن �أحدك��م حت��ى يح��ب لأخي��ه
م��ا يح��ب لنف�س��ه) رواه البخ��اري وم�س��لم.
التأسيس
حت��ت الرعاي��ة الكرمي��ة ل�س��عادة ال�ش��يخ جوع��ان ب��ن حم��د �آل ث��اين،
ت�أ�س�س��ت مب��ادرة “زه��اب يف �أوائ��ل ع��ام 2017م م��ن قب��ل قط��ر اخلريي��ة،
وه��ي مب��ادرة تق��دم معون��ات جمتمعي��ة و�أ�س��رية ته��دف �أىل ت�ش��جيع ودع��م
العط��اء والقي��ادة الفعال��ة املرتبط��ة بالق�ضاي��ا الهام��ة يف املجتم��ع ،م��ن دع��م
للفئ��ات املحتاج��ة لتتمك��ن م��ن م�س��اعدة نف�س��ها ولتنع��م بحي��اة كرمي��ة
و�آمن��ة وم�س��تقرة.
رؤية زهاب
تعم��ل مب��ادرة زه��اب عل��ى حتدي��د الفئ��ات املحتاج��ة يف املجتم��ع و�إيج��اد
حل��ول للتحدي��ات الت��ي ته��دّد حياته��م م��ع اله��دف النهائ��ي املتم ّث��ل يف �إقام��ة
جمتم��ع واع��ي وم�س���ؤول ومتط�� ّور يرتك��ز عل��ى �أ�س���س امل�س��اواة والإخ��اء
والعدال��ة االجتماعي��ة ،كم��ا نهت��م ب�ضم��ان التنمي��ة امل�س��تدامة وال�ش��املة م��ع
الرتكي��ز عل��ى حق��وق الإن�س��ان وثقاف��ة اخلدم��ة املجتمعي��ة م��ن خ��ال الت���آزر

وبن��اء �ش��راكات ا�س�تراتيجية م��ع اجله��ات
احلكومي��ة واجله��ات غ�ير احلكومي��ة الت��ي تعن��ى
مب�س��اعدة الفئ��ات املحتاج��ة ،و للم�س��اهمة يف
حتقي��ق ر�ؤي��ة قط��ر الوطني��ة  2030يف جم��االت
التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والإن�س��انية.
األهداف

العم��ل عل��ى بن��اء نظ��ام ف ّع��ال ي�س��اعد عل��ى
احلماي��ة االجتماعي��ة جلمي��ع الفئ��ات ،حماي��ة
حقوقه��م وقيمه��م وم�ش��اركتهم الف ّعال��ة يف
تنمي��ة املجتم��ع ،وتزويده��م بالو�س��ائل الكفيل��ة
ّ
املعطل��ة يف الأ�س��ر
لال�س��تفادة م��ن الطاق��ات
حت��ى يتمكن��وا م��ن االعتم��اد عل��ى �أنف�س��هم
واحل�ص��ول عل��ى الدخ��ل ال��كايف.
القيم
• الت�ضامن • ال�شفافية • العدل والإن�صاف
• االحرتام • امل�ساواة
المستفيدون
الفئ��ات امل�س��تحقة بالداخ��ل القط��ري وف��ق
ملعاي�ير حم��دّدة قائم��ة عل��ى الأمان��ة وال�ش��فافية.
للدعم:
لدع��م برام��ج زه��اب �أو لتق��دمي الطلب��ات
واال�ستف�س��ار ،يرج��ى االت�ص��ال:
• هاتف 44444676 :
• الربيد الإلكرتوين info@zhaab.qa
العنوان:
• مبن��ى رق��م � ،20ش��ارع رق��م  ،562منطق��ة
 ،67ح��زم املرخي��ة ،الدوح��ة ،قط��ر.
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تعكف �إدارة التنمية املحلية بقطر اخلريية
على درا�سة الأفكار واملقرتحات التي
متخ�ضت عنها جل�سات الع�صف الذهني
للن�سخة الأوىل من “ ملتقى �أوا�صر “
والتي من �ش�أنها �إطالق مبادرات �أو عقد
�شراكات بني قطر اخلريية واجلهات
احلكومية واخلا�صة وذلك لدعم ت�سويق
العمل الإن�ساين  ،ف�ضال عن تفعيل بع�ض
ال�شراكات ،خا�صة مع جامعة قطر وكتارا.
وكان “ملتقى �أوا�صر” الذي �أطلقته قطر
اخلريية وخ�ص�صته يف ن�سحته الأوىل
للمهتمني بالت�سويق على م�ستوى دولة
قطر قد اختتم �أعماله نهاية �شهر �سبتمرب
املا�ضي بفندق “ االنرت كونتنينتال ذا �ستي
“ بالدوحة ،حتت �شعار “ �أفكار ت�صنع
الفرق” ،وذلك بح�ضور ال�شيخ عبد العزيز
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الملتقى يعتبر المبادرة يف هذا املجال على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
األولى على مستوى قطر احلكومية واخلا�صة ومنظمات املجتمع
املدين بدولة قطر.
واختتم نسخته األولى بطرح
التطوع االحترافي
أفكار تسهم في تسويق
يف م�ستهل �أعمال امللتقى �ألقى ال�سيد علي
العمل اإلنساني.
عتيق العبد اهلل املدير التنفيذي للتنمية
بن عبد الرحمن �آل ثاين رئي�س جمل�س املحلية بقطر اخلريية كلمة قطر اخلريية
الأمناء بال�صناديق الإن�سانية ملنظمة جاء فيها:
التعاون الإ�سالمي ،وعدد من اجلهات �إن قطر اخلريية تهدف من �إطالق امللتقى
احلكومية امل�شاركة ،وح�شد من املهتمني �إىل ت�أ�سي�س �شبكة عالقات قوية ومتميزة
مبجال الت�سويق يف دولة قطر.
بني م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة ،وذلك عرب
ويع ّد “ ملتقى �أوا�صر “ هو الأول من نوعه َجمع املخت�صني يف جمال حمدد بتنظيم من
على م�ستوى دولة قطر  ،حيث ركز يف قطر اخلريية� ،ضمن لقاء دوري ّ
يت�ضمن
ن�سخته االوىل على توفري فر�صة للتعارف ا�ست�ضافة �شخ�صيات متميزة ،وعر�ض
وتعزيز الت�شبيك بني املهتمني يف الت�سويق ،جتارب ناجحة ،و�إتاحة الفر�صة لهم
ومقدمة لت�أ�سي�س قاعدة بيانات للمخت�صني لي�شاركوا الآخرين ب�أفكارهم وخرباتهم،

جت�سيدا ل�شعار امللتقى يف �إنتاج “�أفكار
ت�صنع الفرق”
و�أ�ضاف :اننا نفخر بالإمكانات املتميزة
للحا�ضرين اليوم و ن�أمل �أن يكون امللتقى
من خالل جل�سات الع�صف الذهني الذي
يت�ض ّمنها نواة فاعلة لبلورة �أفكار �إبداعية،
ت�سهم يف �إطالق مبادرات عملية متميزة
خلدمة املجتمع القطري ،جتمع قطر
اخلريية مع امل�ؤ�س�سات �أو الوزارات �أو
الهيئات �أو ال�شركات القطرية يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،عرب �شراكات تعاون
ثنائية �أو جماعية ،للعمل على ت�سويقها
وتنفيذها ،ومبا يعود بالنفع امل�شرتك على
جميع امل�شاركني وامل�ساهمني فيها ،كما ن�أمل
�أن يكون امللتقى نواة لقاعدة بيانات ومن�صة
مهنية لتبادل املعلومات وت�شجيع باب
التطوع االحرتايف لأ�صحاب التخ�ص�ص يف
املجاالت املختلفة مب�شيئة اهلل.
التسويق االجتماعي

و�ضمن جدول �أعمال امللتقى قدم ع�ضو
هيئة التدري�س يف جامعة قطر الدكتور
عثمان الذوادي� ،أ�ستاذ الت�سويق بجامعة
قطر حما�ضرة علمية عن الت�سويق
االجتماعي ،ت�ضمنت عدة حماور :تعريف

علي عتيق العبد الله :
نأمل أن يكون الملتقى
لتبادل
مهنية
منصة
المعلومات وتشجيع باب
التطوع االحترافي ألصحاب
التخصص في المجاالت
المختلفة.
الت�سويق االجتماعي واملميزات الأ�سا�سية
له� ،أهداف الت�سويق االجتماعي ،تطبيقات
الت�سويق االجتماعي ،املجاالت الرئي�سية
التي ا�ستخدمت فيها �أدوات الت�سويق
االجتماعي ،و�سائل التغيري االجتماعي،
قوة الت�سويق واملزيج الت�سويقي االجتماعي
و�إبراز مالمح الت�سويق االجتماعي.
تجربة كتارا

فيما ا�ستعر�ضت الأ�ستاذة مرمي ماجد
�آل �سعد ،مديرة الت�سويق الدويل بكتارا،
لتجربة كتارا الت�سويقية باعتبارها ملتقى
الثقافات ،حيث حتدثت عن الفئات
التي ت�ستهدفها التجربة الت�سويقية،
وا�سرتاتيجية الت�سويق التي تتمثل يف العالمة
التجارية و�سائل االعالم ،و�سائل التوا�صل

االجتماعي وامل�شاركة الداخلية وامل�شاركة
اخلارجية والتعاون مع ال�سفارات.
و�صرحت يف نهاية العر�ض ب�أن “مبادرة
�أوا�صر” تعترب بادرة �سامية من قطر
اخلريية وبداية ممتازة جتمع امل�سوقني
لتبادل اخلربات مما ي�ساعد تطوير املراكز
واجلهات ذات العالقة.
التسويق الرقمي

وعلى نحو مت�صل قدم املتخ�ص�ص يف
الت�سويق االلكرتوين ال�سيد فاين �سوما،
املدير العام ل�شركة  IN TOUCHعر�ضا
تقدميا عن قوة الت�سويق الرقمي.
واختتم امللتقى بجل�سة نقا�شية بعنوان “
�أفكار ت�صنع الفرق” كانت عبارة ع�صف
ذهني لتطوير �أفكار حول الت�سويق يف جمال
العمل الإن�ساين ،و�إطالق مبادرات م�شرتكة
بني قطر اخلريية واجلهات امل�شاركة يف
امللتقى لدعم العمل التطوعي واخلريي
وخدمة املجتمع  ،حيث انق�سم امل�شاركون
فيها لأربعة ور�ش  ،ور�شتان للم�شاركني
وور�شتان للم�شاركات.
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“أواصر”  ..في عيون المشاركين فيه
�سجلت “ غرا�س” انطباعات عدد امل�شاركني فيه حول ر�أيهم ب�أهميته املهنية  ،و�أبرز ما خرج
على هام�ش �أعمال امللتقى ّ
به  ،وا�ستفادوا من ح�ضورهم له :
• نصفت غالب الحنجل

املدير التنفيذي ل�شركة العلوم املرحة ومركز  Educareللتطوير والتدريب الإداري
م ّثل امللتقى فر�صة مهمة لبناء عالقات بني امل�شاركني فيه �سواء كانوا �أفراد �أو م�ؤ�س�سات  ،وكانت الور�ش التي قدمت خالله مر ّكزة وغنية
باملعلومات ،مما زاد من فر�ص تبادل الأفكار والآراء بني امل�شاركني ،وعملت جل�سات الع�صف الذهني على اخلروج ب�أفكار ت�سويقية �إبداعية
ميكن �أن تفيد العمل الإن�ساين.
• عبد الله الحمدان

رئي�س وحدة الت�سويق والتوا�صل بقطاع �ش�ؤون الطالب ـ جامعة قطر
حمتوى امللتقى كان ثر ّيا ومفيدا �سواء على م�ستوى ور�ش العمل �أو العرو�ض التقدميية التي قدمها خرباء متخ�ص�صون ،وكانت امل�شاركة
فر�صة �سانحة لتكوين عالقات مع زمالء يف جمال الت�سويق يف دولة قطر .
تنظيم امللتقى كان متم ّيزا ،و�آمل �أن يتط ّور يف الأعوام القادمة ليف�سح املجال لأكرب عدد ممكن من ال�شركات الوطنية كي ت�شارك فيه ،وهو
ما �سينعك�س على �إطالق مبادرات تخدم املجتمع املحلي والعمل اخلريي.
• مأمون عريقات

ا�ست�شاري تطوير �أعمال
يحمل امللتقى �أهمية ذات داللة خا�صة ،نظرا لأن اجلهة التي ّ
نظمته هي منظمة جمتمع مدين ولي�س جهة جتارية �أو ربحية ،و�أعتقد �أن
البداية كانت مو ّفقة  ،خ�صو�صا �أن امللتقى طرح مو�ضوع الت�سويق االجتماعي الذي يعد من �أهم املو�ضوعات التي ت�ساهم يف بلورة كثري من
تهم ال�ش�أن العام واملواطنني .و�أتطلع ب�أن ي�سهم يف تطوير اجتاهات ال�سوق والعمل التنموي.
الق�ضايا التي ّ

“األقربون”..

استثمار
الشخصيات
ّ
المؤثرة
لمساعدة
ذوي الدخل
المحدود

للعام الثاين على التوايل ن ّفذت مبادرة
“الأقربون” مهمتها التطوعية بنجاح،
ومتكنت من م�ساعدة � 200أ�سرة من الأ�سر
ذات الدخل املحدود داخل دولة قطر .
وي�أتي ذلك حر�صا من قطر اخلريية على
م�ساعدة الفئات ذات احلاجة من املر�ضى
والأرامل والغارمني وغريهم بكافة ال�سبل
املمكنة ،و�إ�شراك ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
وال�شركات يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية
للو�صول �إليهم ،وا�ستثمار قدراتها لرفع
م�ستوى تنمية املجتمع وتطوير قدرات
�أفراده.
فريق تطوعي

�أ�سهم يف الن�سخة الثانية ملبادرة الأقربون
التي نفذت يف �شهر رم�ضان املا�ضي
1438هـ� 12 ،شخ�صية م�ؤثرة يف املجتمع
تهاني الهاجري :غطينا
بمساعدات المبادرة حاجات
كالمكيفات
أساسية ضرورية
ّ

القطري ممن لها ح�ضور �إعالمي وريا�ضي
وتطوعي .
وعلى �ضوء م�شاهدات امل�شاركني امليدانية
ووقوفهم عن كثب على حاجة �أ�سر
الأرامل واملر�ضى والغارمني وذوي الدخل
املحدود طالبوا ب�ضرورة ا�ستمرار املبادرة
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وقد قمنا عرب املبادرة ب�شراء ما ينق�صهم،
 200أسرة تستفيد من
وتغطية احتياجاتهم الأ�سا�سية  ،ف�ضال عن
المبادرة ،والمشاركون فيها تقدمي طرود م�ؤونة رم�ضان وك�سوة العيد
يوصون باستمرار نشاطها
لهم ولأوالدهم .اعترب �أن التجربة م�س�ؤولية
طيلة العام.
عظيمة �سعدت بها ،و�أ�شكر قطر اخلريية
طوال العام ،لأن احلاجة ما�سة �إىل ذلك ،على ثقتها بنا  ،واهتمامها مب�ساعدة الغري
خ�صو�صا و�أن قطر اخلريية بات لديها بكافة ال�سبل املمكنة واملتاحة جمتمعيا.
فريق تطوعي ،ميتلك خربة كبرية يف
الو�صول �إىل امل�ستهدفني ومعرفة �أماكنهم .الحرمي  :ساعدنا أسرا مستحقة
شعو ال يوصف

وتعليقا حول القيمة امل�ضافة ملبادرة
الأقربون وما حققته ،والآفاق امل�ستقبلية
لتطويرها قال الإعالمي الدكتور عبد
الرحمن احلرمي  :اكت�شفت والزمالء
الذين �شاركوين يف املبادرة �أن هناك �أ�سرا
متعففة ال تعرف طريقا �إىل اجلمعيات
اخلريية ،ممن ال ي�س�ألون النا�س �إحلافا،
وما كان لنا �أن ن�صل �إليها ونتعرف على
حاجتها لوال هذه املبادرة املوفقة ،لذا كنت
�سعيدا بحق مل�شاركتي فيها وقد تركت يف
نف�سي ونفو�س الفريق �شعورا ال يو�صف.
مسؤولية عظيمة

من جهتها قالت النا�شطة التطوعية
والكاتبة تهاين الهاجري :كان يل �شرف
امل�ساهمة يف املبادرة ،والتقيت بعدد من
الأ�سر ذات الدخل املحدود  ،بع�ضها ال
متلك مكيفات رغم حرارة ال�صيف ،كما
ينق�صها معدات كهربائية �ضرورية لبيوتها،

ما كان يكمن الوصول إليها
لوال هذه المبادرة .
فريق النسخة
الثانية من “ األقربون”

الإعالمي الدكتور عبد الرحمن
احلرمي ،والإعالمي ح�سن ال�ساعي،
والنا�شط االجتماعي /عبد اهلل
العنزي ،والإعالمي �أحمد املالكي،
والنا�شط على �شبكات التوا�صل
االجتماعي� /سعيد الزكيبا ،والكابنت
عادل المي ،و�شبكة مر�سال قطر،
وح�ساب الوكرة اليف ،والإعالمية
نوره الكعبي ،والنا�شطة التطوعية
والكاتبة تهاين الهاجري ،والوالدة/
�أم خالد (مقدّمة برنامج فيه
العافية /قناة الريان) ،والفا�ضلة �أم
عمر.
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|||||
|
|
|

اﻟ
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ﺨﺮﻳ
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|
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ﺮﻳﺎن

ﺑﻦ

) 14ﻟﻠﺮﺟﺎل 6 ،ﻟﻠﻨﺴﺎء(

ﺬر
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ﻟﺮوﻳﺲ

||||
|
||
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تفخر قطر اخلريية بخربتها املمتدة
لأكرث من ثالثة عقود ،وبح�صاد الإجناز
الكبري الذي حققته يف املجالني الإن�ساين
والتنموي عرب العامل  .وبالثقة الغالية التي
تعززت بينها وبني الداعمني واملانحني
وال�شركاء من منظمات �أممية ودولية
�إقليمية وجهات حملية ورعاة من جهة،
وبينها وبني امل�ستفيدين من خدماتها
وم�شاريعها املتنوعة بكافة �شرائحهم من
جهة �أخرى ،وهو ما جعلها يف مقدمة
امل�ؤ�س�سات اخلريية على امل�ستوى اخلليجي
والعربي .

وما تزال قطر اخلريية حري�صة على
موا�صلة م�شوار التم ّيز من خالل تركيزها
على تطوير قدرات فريق عملها مبهنية
واحرتافية و�شفافية ،وفقا للمعايري
الدولية املتعارف عليها ،وعدم تفويت �أية
فر�صة لال�ستفادة من التقن ّيات والأنظمة
االلكرتونية و�أنظمة ال�ضبط واجلودة
املتاحة لتعزيز �إمكانات توا�صلها باجلهات
ذات العالقة بها وتقوية ال�صالت بهم.
وت�ؤكد هذه امل�سرية املليئة بالعطاء والإجناز
ب�أن قطر اخلريية هي:
ـ الأ�سرع تدخال ..يف املجال الإن�ساين

(لكوارث والأزمات )
ـ الأو�سع انت�شارا (مكاتب ميدانية و�إقليمية)
ـ الأ�سهل تربعا (باقة متن ِّوعة من املواقع
والتطبيقات الكرتونية )
ـ الأقرب �إليك (�شبكة وا�سعة ال�ستقبال
التربعات ّ
..تغطي كل مناطق قطر)
ـ الأكرث ت�أثريا (ح�صاد �إجنازات عرب العامل
لأكرث من  30عام ًا )
مالحظة( :ت�أتي وراءها االنفوغرافيك
اواالعالنات � 4 _3إعالنات )

اﻟﺪوﺣﺔ

ﺮاﻓﺔ

قطر الخيرية  ..مسيرة ممتدة
من العطاء واإلنجاز

ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻣ

ﺴﻴﻤﻴﺮ

ا

ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻜﻢ
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺮ
ﻦ ﻫﺎﺟﺮ

اﻟ

ﺨﻠﻴﺞ ا

ﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻋ

اﻟﺪ

ﻓﻨﺔ

ﻄﻴﺎ

اﻟ

ﺸ

ﻤ
ﺎل

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻮد
ﻤ

ﺧﺎ

ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ

1500

|||||
|
|
|

ﻟﺪ
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ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻜﻢ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ..ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻜﻢ

ً
ﺗﺒﺮﻋﺎ
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻷﺳﻬﻞ

ﻣﻮﻗﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻣﻦ أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮع

ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

qcharity.org

ﻣﻮﻗﻊ "ﺳﺎﻓﺮ وﺗﺼﺪق"

ﻳﻬﺪف ﻣﻮﻗﻊ "ﺳﺎﻓﺮ وﺗﺼﺪق" إﻟﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮع واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء ﺗﺬاﻛﺮ
اﻟﺴﻔﺮ أو ﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺎدق

travelandaid.com

ﻣﻮﻗﻊ رﻣﻀﺎن 1439ﻫـ

ﺑﻮاﺑﺘﻚ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك

اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ

qch.qa/q/ramadan2017

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻘﺎط اﻟﺪال اﻟﺨﻴﺮ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺑﺎﺳﻤﻪ او ﺑﺜﻮاب ﻣﻦ ﻳﻌﺰ ﻋﻠﻴﻪ دون أن ﻳﺘﻜﻠﻒ
رﻳﺎﻻ واﺣﺪا
ً

ﻣﻮﻗﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ "زﻛﺎﺗﻲ"

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺧﺒﻴﺮ ،ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺼﺎب
اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة

qcharity.org/ar/
qa/socialshare/about

zakaty.org

ﻣﻮﻗﻊ ”ﺗﺴﻮق وﺗﺼﺪق“

اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون أي ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

shopandaid.com

ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻮال اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺒﺮع ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻃﻠﺐ
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮع ﻻﺳﺘﻼم ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻪ

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
"ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ"
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﺑﺪاع
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ 2016

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎدرة
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة
"ﺣﻤﻠﺔ اﺣﺴﺐ زﻛﺎﺗﻚ"
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺬﻛﻴﺔ
"ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ"
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
"ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ "
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ

1

ﺗﺪﺧﻼ
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻷﺳﺮع
ً

ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ إﻏﺎﺛﺔ:

 .1اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
 .2ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 .3اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،NGOs
ﺧﻼل أﻋﻮام  2014 ،2013و
2015م ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺘﺒﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ "  "FTSاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ"أوﺗﺸﺎ".

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ إﻏﺎﺛﺎت
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )ﻋﺎم (2016

5,300,000
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب
واﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول

اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻻﻏﺎﺛﺎت 2016
ﺳﻮرﻳﺎ ،اﻟﻴﻤﻦ ،اﻟﻌﺮاق،
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻷردن،
اﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﻣﻴﻨﺎﻣﺎر ،اﻟﺴﻮدان،
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ،
ﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﻨﻴﺠﺮ
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
اﻟﻨﻴﺒﺎل

ﺣﺼﺎد إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

8,814,336

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺎزح وﻻﺟﺊ ﺳﻮري
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

2,114,336

ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ

6,700,000
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ

مشاهد

عدســة  :محمد اناس عبد العليم

هذه ن ّقالة الإ�سعاف الوحيدة التي ميتلكها الروهينغا لإي�صال املر�ضى وكبار ال�سن �إىل املراكز ال�صحية
 ،وتت�ضاعف م�شقة الطريق �أمامهم ب�سبب غزارة الأمطار ،وال�سري و�سط الأوحال .

بحرية �صغرية امتلأت باملالب�س والأمتعة على م ّد الب�صر لأن الروهينغا ي�ضطرون للتخفف من
�أحمالهم يف رحلة جلوئهم الطويلة وال�شا ّقة ،مكتفني بحمل �أطفالهم �أو ذويهم من كبار ال�سن
اليومي من الطعام ال�ضروري.
واملر�ضى ،وزادهم
ّ
84

بال وطن ..بال م�أوى ،يفرت�شون الأر�ض وي�ستظ ّلون مبظ ّلة ال تقيهم ح ّر �أو�أمطار املناطق اال�ستوائية.
دون �أن تفرق م�أ�ساة الروهينغا بني الكبار وال�صغار .
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دراسة

مدونة سلوك المنظمات
ّ
أهم مدخل اتبعته منظمات المجتمع
المدني في مقاربتها للمساءلة من
منظور المراقبة الذاتي ة �Self-Reg
 ulationكان هو “مدونات السلوك”
باعتبارها مجموعة القواعد التي تحدد
وتؤطر سلوك األفراد والمؤسسات.
ي�شهد قطاع املنظمات غ�ير احلكومية خ�لال العقود الأخ�يرة
حتوالت عميقة ،وال تقت�صر هذه التحوالت على منطقة جغرافية
من العامل دون غريها ،بل ت�شمل هذه الظاهرة خمتلف �أرجاء
العامل ب�شقيه الرئي�سني دول ال�شمال ودول اجلنوب .ولعل من
�أهم هذه التحوالت تعاظم دور القطاع ،حيث ميكن �أن نلم�س هذه
التحوالت من خالل �أربعة مظاهر رئي�سة .يتعلق املظهر الأول
باالرتفاع املتزايد يف �أعداد منظمات املجتمع املدين� .أما املظهر
الثاين فيتعلق باهتمامات هذا النوع من املنظمات ،حيث �أ�صبحت
تغطي طيفا وا�سعا من الق�ضايا التنموية والإن�سانية وت�ستهدف
فئات متنوعة من امل�ستفيدين حمليا و�إقليميا ودول��ي��ا .يف حني
يتجلى املظهر الثالث يف التنوع ال�شديد يف املقاربات التي تنهجها
املنظمات غ�ير احلكومية م��ن �أج��ل حتقيق الأه���داف التنموية
والإن�سانية التي ت�صبو �إليها .ويرتبط املظهر الرابع باحلجم
املتزايد للموارد امل�سخرة من طرف منظمات القطاع.
الشرعية والمساءلة

�أث��ار ه��ذا ال��دور املتنام��ي للمنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
نقا�ش��ا عميق��ا �سيا�س��يا و�أكادميي��ا ح��ول م�س���ألتي
ال�ش��رعي ة  Legitimacyم��ن جه��ة ،وامل�س��اءلة �Account
 abilityم��ن جه��ة ثاني��ة .وق��د هيم��ن ه��ذا النقا���ش
ب�ش��كل كب�ير ،طيل��ة عق��دي الثمانين��ات والت�س��عينات
م��ن الق��رن املا�ض��ي ،عل��ى �س��احة قط��اع املنظم��ات
86

غ�ير احلكومي��ة يف �إط��ار عالقت��ه بالقط��اع احلكوم��ي.
لي���س م��ن ال�صدف��ة �أن تث��ار م�س���ألتي ال�ش��رعية
وامل�س��اءلة ب�ش��كل متزام��ن ،فق��د �أدت الدع��وات املتك��ررة
الت��ي ن��ادت به��ا املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة م��ن
�أج��ل مزي��د م��ن م�س��اءلة القط��اع احلكوم��ي والقط��اع
اخلا���ص� ،أدت باملقاب��ل �إىل ط��رح هذي��ن القطاع�ين
الأخريي��ن وخ�صو�ص��ا القط��اع احلكوم��ي مل�س���ألة
�ش��رعية املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة .فدولي��ا عل��ى
م�س��توى الأمم املتح��دة ووكاالته��ا املتخ�ص�ص��ة ،و�إقليمي��ا
عل��ى م�س��توى املنظم��ات الإقليمي��ة كاالحت��اد الأورب��ي،
وكذل��ك وطني��ا عل��ى م�س��توى احلكوم��ات �س��واء يف دول
املن�ش���أ �أو يف ال��دول الت��ي تعم��ل فيه��ا املنظم��ات غ�ير
احلكومي��ة ،تق��دم نف�س��ها ه��ذه الأخ�يرة كمتحدث��ة
با�س��م جه��ات متع��ددة كالفق��راء ،والن�س��اء ،وال�ش��باب،
والأقلي��ات ،والفئ��ات املهم�ش��ة ،والالجئ�ين ،والنازح�ين
وغريهم .و�إذا كان��ت ال�ش��رعية يف معناه��ا
املخت�ص��ر تعن��ي القب��ول م��ن ط��رف الآخ��ر ،فق��د
�أث��ار ادع��اء املنظم��ات �ش��رعية ال��دور التمثيل��ي للفئ��ات
املذك��ورة ،عل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر� ،أث��ار ت�س��ا�ؤال
م�ش��روعا ح��ول م�صداقي��ة ه��ذه ال�ش��رعية وم��ا �إذا
كان ه��ذا ال��دور قائم��ا عل��ى �أ�سا���س الع�ضوي�� ة �Mem
� bershipأو عل��ى �أ�سا���س التمثيلي��ة االنتخابي��ة Elected
 Representativeباعتبارهم��ا امل�صدري��ن الوحيدي��ن لأي
متثيلية �شرعية.
ال �ش��ك �أن لالعتب��ارات ال�سيا�س��ية �أهميته��ا يف �إث��ارة
م�س���ألة �ش��رعية دور املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ،خ�صو�ص��ا
عندم��ا يتعل��ق الأم��ر بتن��اول بع���ض الق�ضاي��ا �أو املوا�ضي��ع
احل�سا�س��ة مث��ل العم��ل م��ع الأقلي��ات� ،أو ممار�س��ة
ال�ضغ��ط  Advocacyم��ن �أج��ل تغي�ير موازي��ن الق��وة يف
املجتم��ع� ،أو التدخ��ل يف مناط��ق النزاع��ات .حي��ث تنظ��ر
بع���ض احلكوم��ات بع�ين الريب��ة لتن��اول ه��ذا الن��وع

غير الحكومية بين النظرية والتطبيق
م��ن الق�ضاي��ا م��ن ط��رف املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
انطالق��ا م��ن �ش��كها يف الأجن��دات ال�سيا�س��ية الت��ي
توجهها.
المراقبة الذاتية

يف خ�ضم هذا النقا�ش ارتفعت �أ�صوات للمطالبة مب�ساءلة منظمات
قطاع املنظمات غري احلكومية كي تتمكن من االلتحاق بركب
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص ملا حققاه من �إجنازات يف هذا
املجال يف �شكل قوانني ،و�سيا�سات ،ومعايري ،وممار�سات ،و�آليات
ر�صد ومتابعة وتوثيق .وال ميكن القول �أن الدعوة مل�ساءلة قطاع
املنظمات غري احلكومية كان م�صدرها القطاع احلكومي والقطاع
اخلا�ص فقط وب�ضغط منهما ،بل البد من التنويه بالإرادة الذاتية
لقطاع املنظمات غري احلكومية نف�سه من خالل اجلهود الكبرية
التي بذلت من داخ��ل القطاع من �أج��ل تعزيز ق��درات منظماته
يف جمال امل�ساءلة وما يرتبط بها من معايري �أخرى كال�شفافية
وغريها.
و�إذا كان هناك �إجماع تام حول �ضرورة م�ساءلة املنظمات غري
احلكومية ،ف�إن ال�س�ؤال املهم الذي ظل مطروحا هو كيف ميكن
م�ساءلة هذه املنظمات؟
ولع��ل �أه��م مدخ��ل اتبعت��ه منظم��ات قط��اع املجتم��ع
امل��دين يف مقاربته��ا للم�س��اءلة م��ن منظ��ور املراقب��ة
الذاتي��ة  Self-Regulationكان ه��و «مدون��ات ال�س��لوك»
 Codes of Conductعل��ى اعتب��ار �أن الغر���ض الرئي���س
ملدون��ة ال�س��لوك ،يف حال��ة املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة،
ه��و �ضم��ان �ش��رعية ه��ذه املنظم��ات م��ن خ�لال تعزي��ز
قابليته��ا للم�س��اءلة .ويت�أ�س��ى قط��اع املجتم��ع امل��دين يف
تبني��ه له��ذا املدخ��ل بتجرب��ة القط��اع اخلا���ص ال��ذي
ط��ور عل��ى م��دى عق��ود طويل��ة ه��ذه الآلي��ة لتعزي��ز
قدرت��ه عل��ى �أن يك��ون خا�ضع��ا للم�س��اءلة ا�س��تجابة
لاللتزام��ات القانوني��ة والتنظيمي��ة م��ن جه��ة ،ومراع��اة
ملتطلب��ات املناف�س��ة عل��ى �أ�سا���س املقارن�� ة �Benchmark

 ingم��ن جه��ة ثاني��ة .ومدون��ة ال�س��لوك يف تعريفه��ا
املخت�ص��ر ه��ي عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن القواع��د
الت��ي حت��دد وت�ؤط��ر �س��لوك الأف��راد واملجموع��ات
وامل�ؤ�س�س��ات .م��ن ي�س��ائل املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة،
و كي��ف ؟
�إ�ضافة للجدال الدائر حول من له احلق وال�صالحية يف م�ساءلة
املنظمات غري احلكومية ،ف�إن هناك �إ�شكالية �أخرى مرتبطة بهذا
املو�ضوع ،وهي كيف ميكن م�ساءلة هذه املنظمات ،خ�صو�صا يف
حالة تعدد الأطراف املخولة بامل�ساءلة؟
يف حال��ة اجله��ات احلكومي��ة ،فق��د مت االعتم��اد بالأ�سا���س
عل��ى �آلي��ة القان��ون و�إج��راءات �إنف��اذه يف ممار�س��ة
�صالحي��ة امل�س��اءلة الت��ي يخوله��ا القان��ون للم�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة املعني��ة ،حي��ث متار���س ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات
�صالحياته��ا يف امل�س��اءلة م��ن خ�لال �أدوات التنظي��م
 ،Regulationوالرقاب��ة  ،Controlوالتدقي��ق ،Auditing
والتفتي���ش  Inspectionوف��ق م��ا تن���ص علي��ه الإج��راءات
املتبعة بخ�صو�ص كل �آلية		 .
وط��ورت بع���ض اجله��ات املانح��ة مدون��ات �س��لوك
خا�ص��ة به��ا ،حي��ث يت��اح للمنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
فر�ص��ة االن�ضم��ام له��ذه املدون��ات بالتوقي��ع عليه��ا
وااللت��زام به��ا ك�ش��رط �أ�سا���س م��ن �ش��روط احل�ص��ول
عل��ى متوي��ل ه��ذه اجله��ات املانح��ة .وميث��ل ميث��اق
االحت��اد الأورب��ي للمنظم��ات غ�ير احلكومي��ة التنموي��ة
( )NGDOمث��اال له��ذه املدون��ات .فق��د وق��ع عل��ى ه��ذا
امليث��اق ح��وايل  800منظم��ة غ�ير حكومي��ة �أوربي��ة،
ومبوج��ب االن�ضم��ام له��ذا امليث��اق يح��ق للمنظم��ة
املوقع��ة التق��دم للح�ص��ول عل��ى متوي��ل االحت��اد
الأورب��ي ،باملقاب��ل ت�صب��ح املنظم��ة خا�ضع��ة للم�س��اءلة
م��ن ط��رف الأجه��زة املخت�ص��ة يف االحت��اد الأورب��ي
عل��ى �أ�سا���س املب��ادئ ،واملعاي�ير ،والإج��راءات املن�صو���ص
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دراسة

ال تكتفي مدونات السلوك بالربط
بين المساءلة والشرعية ،بل تحرص
أيضا على ربط المساءلة بالجودة
( Qualityضمان جودة العمل الذي
تنجزه المنظمة لفائدة المستفيدين
من خدماتها)
عليها يف املدونة.
�أم��ا بخ�صو���ص امل�س��اءلة م��ن ط��رف املنظم��ات
الزميل��ة فيمك��ن اعتباره��ا ج��زءا م��ن النه��ج املع��روف
مبراجع��ة قري��ن  .Peer Reviewوتعتم��د امل�س��اءلة يف
ه��ذه احلال��ة عل��ى �آلي��ة املدون��ات القطاعي��ة ،ومدون��ات
ال�ش��بكات .وق��د ب��د�أ العم��ل به��ذه الآلي��ة عل��ى نط��اق
�أو�س��ع م��ع �إ�ص��دار مدون��ة ال�س��لوك اخلا�ص��ة باالحت��اد
ال��دويل لل�صلي��ب الأحم��ر واله�لال الأحم��ر واملنظم��ات
غ�ير احلكومي��ة �س��نة  ،1994ث��م تلته��ا مدون��ات �أخ��رى
كامليث��اق الإن�س��اين مل�ش��روع «�أ�س��فري» ال��ذي �ص��درت �أول
ن�س��خة من��ه �س��نة  2000لتتلوه��ا ن�س��خ �أخ��رى بع��د
ذل��ك كان��ت �آخره��ا �س��نة  ،2011ومدون��ة املمار�س��ات
اجلي��دة يف �إدارة ودع��م العامل�ين يف امل�س��اعدات اخلا�ص��ة
ب�ش��بكة  People In Aidوغريه��ا.
�أم��ا بالن�س��بة لباق��ي اجله��ات الأخ��رى الت��ي ميكنه��ا
م�س��اءلة املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة كامل�س��تفيدين،
وو�س��ائل الإع�لام وغريه��م ف�إن��ه يت��م االعتم��اد يف ذل��ك
�أ�سا�س��ا عل��ى �آلي��ة ال�ش��كاوى  Claimsالت��ي مبوجبه��ا
ميك��ن له��ذه اجله��ات �أن تطل��ب م��ن �أي منظم��ة
غ�ير حكومي��ة الإف��ادة مب��ا يثب��ت التزامه��ا وامتثاله��ا
للمعاي�ير املن�صو���ص عليه��ا يف املدون��ة املوق��ع عليه��ا م��ن
ط��رف املنظم��ة املعني��ة �أو �أي مدون��ة �أخ��رى �أ�صبح��ت
ج��زءا م��ن الأع��راف الإن�س��انية كامليث��اق الإن�س��اين
مل�ش��روع �أ�س��فري� ،أو املعاي�ير الإن�س��انية الأ�سا�س��ية
املتعلق��ة باجل��ودة وامل�س��اءل ة �Core Humanitarian Princi
 plesال�ص��ادرة م��ن ط��رف ال�ش��راكة العاملي��ة للم�س��اءلة
الإن�س��انية .Humanitarian Accountability Partnership
ويف ه��ذه احلال��ة يك��ون م��ن واج��ب املنظم��ة املعني��ة
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معاجل��ة ال�ش��كوى ب��الإدالء ب��كل م��ا يثب��ت امتث��ال
املنظم��ة للمعاي�ير ،واتخ��اذ م��ا يل��زم م��ن �إج��راءات
لت�صحي��ح الو�ض��ع يف حال��ة الإخ�لال ب�ش��روط االمتث��ال،
و�إخب��ار اجله��ات املعني��ة �صاحب��ة ال�ش��كوى بالإج��راءات
الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
غرض ومضمون مدونات السلوك

جتم��ع �أغل��ب الأدبي��ات الت��ي تناول��ت م�س���ألة مدون��ات
ال�س��لوك ل��دى املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة �أن الغر���ض
الرئي���س م��ن ه��ذه املدون��ات ه��و �ضم��ان �ش��رعي ة �Le
 gitimacyه��ذه املنظم��ات م��ن خ�لال تعزي��ز قابليته��ا
للم�س��اءلة .Accountability
كم��ا ال تكتف��ي مدون��ات ال�س��لوك بالرب��ط ب�ين امل�س��اءلة
وال�ش��رعية ،ب��ل حتر���ص �أي�ض��ا عل��ى رب��ط امل�س��اءلة
باجل��ودة  Qualityعل��ى اعتب��ار �أن امتث��ال الأف��راد
وامل�ؤ�س�س��ات للمقت�ضي��ات الت��ي تن���ص عليه��ا املدون��ة
م��ن �ش���أنه �أن ي�ضم��ن ج��ودة العم��ل ال��ذي تنج��زه
املنظمة لفائدة امل�ستفيدين من خدماتها.
له��ذا ،ف���إن تن��اول مدون��ات ال�س��لوك ل��دى املنظم��ات
غ�ير احلكومي��ة ينبغ��ي �أال ينف�ص��ل ع��ن ق�ضاي��ا
ال�ش��رعية  ،Legitimacyوامل�س��اءلة ،Accountability
واجل��ودة  Qualityلتمث��ل ه��ذه الق�ضاي��ا اجلوهري��ة
الثال��وث املقد���س للفل�س��فة الت��ي تق��وم عليه��ا �آلي��ة
مدون��ات ال�س��لوك كممار�س��ة مهني��ة ل��دى قط��اع
املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة.
ترن��و مدون��ة ال�س��لوك �إىل �ضب��ط �س��لوك الأف��راد
وامل�ؤ�س�س��ات م��ن خ�لال املطالب��ة باالمتث��ال ملجموع��ة
م��ن القواع��د الت��ي تقدمه��ا املدون��ة باعتباره��ا قواع��د
�أ�سا�س��ية ينبغ��ي اتباعه��ا ل�ضم��ان ( )1توف��ر ال�ش��روط
املو�ضوعي��ة الت��ي جتع��ل املنظم��ة قابل��ة للم�س��اءلة،
و( )2مراع��اة عم��ل املنظم��ة ملعاي�ير اجل��ودة املطلوب��ة.
لأج��ل ذل��ك تعن��ى القواع��د الأ�سا�س��ية الت��ي تدع��و
له��ا مدون��ات ال�س��لوك ب ( )1املب��ادئ  ،Principlesو()2
املعاي�ير  ،Standardsو( )3التداب�ير .Measures
أنواع مدونات السلوك

جت��در الإ�ش��ارة يف البداي��ة �إىل �أن �أدبي��ات قط��اع
املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة تت��داول مرادف��ات �أخ��رى
ملدون��ات ال�س��لوك حتم��ل نف���س املعن��ى م��ن قبي��ل

«مدون��ات املمار�س��ة»  Codes of Practiceو»الإر�ش��ادات
الأخالقي��ة»  ،Ethical Guidelinesو»امليث��اق الأخالق��ي»
 .Ethical Charterكم��ا جت��در الإ�ش��ارة �أي�ض��ا �إىل تداخ��ل
مفه��وم مدون��ة ال�س��لوك م��ع مفاهي��م م��ن قبي��ل
املعاي�ير  ،Standardsوالإج��راءات  .Proceduresعلم��ا
ب���أن بع���ض املدون��ات اجته��دت كث�يرا يف التميي��ز ب�ين
خمتل��ف ه��ذه املفاهي��م ومتكن��ت م��ن توظفيه��ا ب�ش��كل
منهج��ي يف و�ض��ع القواع��د والأ�س���س الت��ي تدع��و �إليه��ا
املدونة وتب�شر بها.
لع��ل م��ن �أه��م م��ا ميي��ز قط��اع املنظم��ات غ�ير
احلكومي��ة ع�بر الع��امل تنوع��ه ال�ش��ديد .وي�أت��ي ه��ذا
التن��وع كنتيج��ة مبا�ش��رة لتن��وع البيئ��ات املحلي��ة الت��ي
ن�ش���أت فيه��ا منظم��ات القط��اع م��ن النواح��ي ال�سيا�س��ية،
واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة ،واالقت�صادي��ة .ي�ض��اف �إىل
مي��زة التن��وع ،خا�صي��ة �أخ��رى يتمت��ع به��ا قط��اع
املجتم��ع امل��دين وه��ي ال�ش��عور امل�ش�ترك بامل�س���ؤولية
جت��اه م��ا يع��رف بال�صال��ح الع��ام  Public Goodبغ���ض
النظ��ر ع��ن احلواج��ز اجلغرافي��ة وال�سيا�س��ية .يجع��ل
ه��ذا ال�ش��عور املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة �أك�ثر �إقدام��ا
عل��ى الت�ضام��ن فيم��ا بينه��ا ،و�أك�ثر ن�ضج��ا للتع��اون
م��ع م�ؤ�س�س��ات القطاع��ات الأخ��رى مهم��ا كان��ت دول
املن�ش�أ.
نتيجة لهذه اخل�صائ�ص ن�شهد تنوعا غنيا يف مدونات ال�سلوك
املعمول بها يف قطاع املنظمات غري احلكومية عرب العامل .وعموما
ميكن ت�صنيف هذه املدونات �إىل املجموعات الرئي�سة التالية:
• املدون��ات الوطني��ة :جن��وب �إفريقي��ا (،)SANGOCO
�أ�س�تراليا ( ،)ACFOAالياب��ان ،الفلب�ين� ...إل��خ
• املدون��ات القطاعي��ة :م�ش��روع �أ�س��فري ،مدون��ة االحت��اد
ال��دويل لله�لال الأحم��ر وال�صلي��ب الأحم��ر واملنظم��ات
غري احلكومية.
• مدون��ات ال�ش��بكات ذات الع�ضوي��ةThe Common� :
,wealth Foundation, InterAction, People in Aid
• املدون��ات الإقليمي��ة �أو اجلهوي��ة :ميث��اق االحت��اد
الأورب��ي للمنظم��ات غ�ير احلكومي��ة التنموي��ة (.)NGDO
• املدونات الداخلية :منظمة ال�شفافية الدولية.
• املدونات الأخالقية :منظمة العفو الدولية.

وتبق��ى �أك�ثر مدون��ات ال�س��لوك انت�ش��ارا خ�صو�ص��ا يف
جم��ال العم��ل الإن�س��اين ل��دى املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
( )1مدون��ة ال�س��لوك اخلا�ص��ة باالحت��اد ال��دويل
لل�صلي��ب الأحم��ر واله�لال الأحم��ر  IFRCواملنظم��ات
غ�ير احلكومي��ة ،و( )2امليث��اق الإن�س��اين مل�ش��روع
«�أ�س��فري»  ،SPHEREو( )3مدون��ة املمار�س��ات اجلي��دة يف
�إدارة ودع��م العامل�ين يف امل�س��اعدات ،ال�ص��ادرة ع��ن
 ،People in Aidو( )4مدون��ة ال�س��لوك ال�ص��ادرة ع��ن
�ش��بكة Active Learning Network Accountability and
 ،Performance. ALNAPو( )5املعاي�ير ال�ص��ادرة ع��ن
املنظم��ات الفرنكفوني��ة املعروف��ة ب .Compas Quality
�إال �أن��ه بع��د كارث��ة ت�س��ونامي الت��ي تعر�ض��ت له��ا
جمموع��ة م��ن ال��دول الآ�س��يوية �س��نة  ،2004وم��ا جن��م
عنه��ا م��ن درو���س وع�بر ،مت العم��ل عل��ى �إيج��اد مدون��ة
�س��لوك جامع��ة ملختل��ف املعاي�ير ،لتع��رف �س��نة 2010
مي�لاد املعاي�ير الدني��ا الأ�سا�س��ية ( )CHSاملتعلق��ة
باجل��ودة وامل�س��اءلة ال�ص��ادرة ع��ن ال�ش��راكة العاملي��ة
للم�س��اءلة الإن�س��انية Humanitarian Accountability
 .)Partnership (HAPوق��د ا�س��تندت ه��ذه اجله��ود �إىل
امل�صادر الرئي�سة التالية:
• مدون��ة قواع��د ال�س��لوك حلرك��ة ال�صلي��ب الأحم��ر
واله�لال الأحم��ر واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة للإغاث��ة
يف حاالت الكوارث.
• معاي�ير ال�ش��راكة وامل�س��اءلة الإن�س��انية فيم��ا يتعل��ق
بامل�س��اءلة و�إدارة اجل��ودة ل�س��نة .2010
• مدون��ة املمار�س��ات اجلي��دة يف �إدارة ودع��م العامل�ين يف
امل�ساعدات اخلا�صة مبنظمة .People in Aid
• املعاي�ير الأ�سا�س��ية لدلي��ل «�أ�س��فري» وامليث��اق الإن�س��اين
.The Sphere Handbook Core Standards
• التزام��ات اللجن��ة الدائم��ة امل�ش�تركة ب�ين ال��وكاالت
( )IASCب�ش���أن امل�س��اءلة جت��اه الفئ��ات املت�ض��ررة �أو
الأ�شخا�ص املت�ضررين (.)CAAPs
• معاي�ير جلن��ة امل�س��اعدة الإمنائي��ة ( )DACالتابع��ة
ملنظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة ( )OECDلتقيي��م
امل�س��اعدات الإمنائي��ة والإن�س��انية.
• م�ش��روع بو�صل��ة اجل��ودة The Quality COMPAS
ملجموع��ة .URD
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مقال

تصميم البرامج المجتمـــــــــــــعية الناجحة:

من المخـرجات إلى النتـائج

بقلم  /حامد عالء الدين
يف الآون��ة الأخ�يرة ،وبواق��ع طبيع��ة عمل��ي يف تعزي��ز ال�ش��راكات املجتمعي��ة لتنفي��ذ برام��ج لتنمي��ة
املجتم��ع ،اطلع��ت عل��ى العدي��د م��ن املب��ادرات ال�ش��بابية وامل�ؤ�س�س��ية الت��ي قدم��ت يل لتقييمه��ا..
والحظ��ت �أن هن��اك عن�ص��ر ًا هام��ا يغي��ب ع��ن معظ��م ه��ذه الربام��ج� ،أو يتداخ��ل م��ع مكون��ات
الربنام��ج� ،أال وه��و الوع��ي بالف��ارق ب�ين خمرج��ات الربام��ج االجتماعي��ة ،ونتائجه��ا.
حديث��ي الي��وم �س��يرتكز عل��ى ت�صمي��م نتائ��ج الربنام��ج م��ن خ�لال اع��ادة ت�صمي��م الأه��داف
والتدخ�لات والعملي��ات يف الربام��ج املجتمعي��ة وت�صمي��م الربام��ج وفق�� ًا ملب��د�أ  :OBSPالربام��ج
املجتمعي��ة املبني��ة عل��ى النتائ��ج �أو ()Output Based Social Programs
لتو�ضيح ذلك:
يف الربامج التقليدية يتم ت�صميم الربنامج وفق �أربع مراحل:
تعريف
اإلحتياجات

تحديد
المدخالت

تحديد
األنشطة
والتدخالت

تصميم
الخرجات

تعريف
اإلحتياجات

تحديد
المدخالت

تحديد
األنشطة
والتدخالت

الغال��ب �أن املراح��ل الأرب��ع الأوىل ،ه��ي مراح��ل
تقليدي��ة نا�ضج��ة ل��دى كل م��ن يعم��ل يف ت�صمي��م
الربام��ج واملب��ادرات االجتماعي��ة ،م��ن كيفي��ة الو�ص��ول
لالحتياج��ات م��ن خ�لال منهجي��ة حتلي��ل �ش��جرة
امل�ش��كلة  ،PTA – Problem Tree Analysisحتدي��د
التدخ�لات وف��ق ق��درة اجله��ة وجم��ال عمله��ا وقوته��ا،
و�صياغ��ة املخرج��ات با�س��تخدام الأه��داف الذكي��ة
� .SMART Goalsأم��ا جان��ب ت�صمي��م النتائ��ج ،فه��و
اجلان��ب ال��ذي ال ينتب��ه ل��ه معظ��م م��ن يعم��ل يف ه��ذ
املج��ال .ل��ذا �س�نركز هن��ا عل��ى املرحل��ة اخلام�س��ة:
“ت�صمي��م النتائ��ج”
90

ما هي النتائج

ل��و كن��ت ت�س��تهدف يف برناجم��ك تغي�ير وع��ي الفئ��ة
امل�س��تهدفة نح��و �أخط��ار التدخ�ين مث ً
�لا� ،أو تغي�ير
نظ��رة الط�لاب جت��اه الأوالد الذي��ن يلق��ون القمام��ة،
�أو تغي�ير ع��ادة ط�لاب ال�ص��ف م��ن حي��ث ا�س��تمرار
الدر���س دون مقاطع��ة و�إزع��اج .فنح��ن هن��ا نتكل��م ع��ن
نتائ��ج الربنام��ج ،وه��ي الغاي��ة م��ن تنفي��ذه .والحظ��وا
مع��ي �أنه��ا “نوعي��ة” و�أن له��ا عالق��ة بال��ـ امل�ش��اركني/
امل�ستفيدين �أنف�سهم..

ً
مبينا على النتائج؟
كيف أصمم برنامجي ليكون

لك��ي يك��ون برناجم��ك الق��ادم م�صمم�� ًا وفق�� ًا للنتائ��ج،
فعلي��ك �أن تب��د�أ بالت�صمي��م م��ن ال�صف��ر ،م��ن البداي��ة،
ال �أن ن�أت��ي لربنام��ج مت ت�صميم��ه وف��ق املراح��ل الأرب��ع،
لن�ضي��ف املرحل��ة اخلام�س��ة ..ال  ..و�إمن��ا يج��ب درا�س��ة
كل املو�ض��وع م��ن البداي��ة وف��ق مب��د�أ م��ا ه��ي النتائ��ج
الت��ي نرجوه��ا ،وكي��ف �س��يتم قيا�س��ها ،ومت��ى (م��دى
ق�ص�ير ،م��دى متو�س��ط ،م��دى طوي��ل) وم��ن �سيقي���س،
وكي��ف �سيقي���س وم��ن �س��يدقق وم��ن �س��يحلل البيان��ات
وي�ستخل�ص منها النتائج؟

بينما يف الربامج املجتمعية املبنية على النتائج ،يتم ت�صميم الربنامج وفق خم�س مراحل:
تصميم
المخرجات

م��ن الر�س��ومات –حتقي��ق اجم��ايل تربع��ات ب�س��قف
حم��دد ...فنح��ن هن��اك نتكل��م ع��ن
ً
والحظ��وا مع��ي �أنه��ا �أوال “كمي��ة” وثاني��ا له��ا عالق��ة
		
بالـ الربنامج نف�سه.

“خمرج��ات”

تصميم
النتائج

الفرق بين المخرجات والنتائج:

ولك��ن ه��ل هن��اك ف��رق
ونتائج��ه؟! �أم ه��ل هن��اك
لتو�ضي��ح ذل��ك� ،س��نقوم
املخرج��ات ،وماهي��ة النتائ��ج،
نظر ي��ة .
ما هي المخرجات؟

ب�ين خمرج��ات الربنام��ج
خل��ط بينه��ا؟
ب�ض��رب الأمثل��ة ملاهي��ة
دون اخلو���ض يف تعريف��ات

ل��و كن��ا ن�صم��م برناجم�� ًا ون�س��تهدف في��ه :الو�ص��ول
لع��دد م��ن احل�ض��ور �أو امل�ش��اركني – تنفي��ذ ع��دد م��ن
الفعالي��ات �أو املحا�ض��رات �أو امل�س��رحيات �أو انت��اج ع��دد

المخرجات
كمية
مرتبطة
بالبرنامج
وأنشطته

النتائج
نوعية
مرتبطة
بالمستفيدين
من البرنامج

وهن��ا �س���ؤال :م��ا ه��و نط��اق النتائ��ج؟ كي��ف تع��رف
�أن الغاي��ة الت��ي ي�س��عى له��ا الربنام��ج ت�صن��ف ك��ـ
خمرج��ات �أم نتائ��ج؟
هن��اك ع��دة ت�صنيف��ات للنتائ��ج االجتماعي��ة ،ل��ذا
انظ��ر للنتائ��ج الت��ي تخيلته��ا �أثن��اء ت�صمي��م الربنام��ج،
�أه��ي �ضم��ن القائم��ة �أدن��اه؟ �إن كان��ت خارجه��ا ،فه��ي
بالأغل��ب خمرج��ات ولي���س نتائ��ج و�إليك��م الزب��دة
م��ن واق��ع املدار���س املختلف��ة يف جم��االت نتائ��ج
الربام��ج االجتماعي��ة م��ن حي��ث ن��وع التغي�ير ال��ذي
حتدثه:
تعليم��ي :املع��ارف – املواق��ف – امله��ارات – الآراء –
التطلع��ات – الدواف��ع – الوع��ي
Learning: Awareness, knowledge, attitudes, skills,
.opinions, aspirations, motivation
�س��لوكي :املمار�س��ة /الع��ادة -اتخ��اذ الق��رارات (مث��ل
ق��رار م�ؤ�س�س��ة بحماي��ة حق��وق موظفيه��ا)  -ال�سيا�س��ات
(جت��اه ق�ضي��ة م��ا)  -العم��ل االجتماع��ي �أو الن�ش��اط
املجتمع��ي جت��اه الق�ضي��ة (كاملدخن�ين يف الأماك��ن
العام��ة �أو التفاع��ل عل��ى توي�تر جت��اه �أم��ر مرفو���ض
جمتمعي�� ًا )
�Behavior: Practice, decision-making, policies, so
.cial action
ظ��ريف :االجتماعي��ة -االقت�صادي��ة -املدني��ة -البيئي��ة
الثقافي��ة  -االعتم��اد عل��ى ال��ذاتCondition: Social, economic, civic, environmental,
literacy, self-reliance

الخالصة:

· فغاي��ة الربام��ج املجتمعي��ة املبني��ة عل��ى النتائ��ج ه��ي
�إحداث تغيري تعليمي� ،سلوكي ،ظريف،
· يج��ب ت�صمي��م الربنام��ج م��ن الأ�سا���س لي�ش��مل ه��ذا
التوجه و�ضمن هذا الوعي.
· عوائ��د ه��ذا الت�صمي��م :قيا���س نتائ��ج الربام��ج
املجتمعي��ة بحيادي��ة ،تنفي��ذ برام��ج �أك�ثر فعالي��ة
يف املجتم��ع ،فر���ص ت�س��ويق �أعل��ى نتيج��ة الت�صمي��م
املحكم		 .
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إعالم
إنساني

الصحافة اإلنسانية ..تقارير في
أعماق النفس البشرية
إبان األزمات والحروب
بني الق�ص�ص اجلادة كالأخبار ال�سيا�سية
والتحقيقات اال�ستق�صائية والتقارير
امليدانية والق�ص�ص التي ال تدخل يف
عمق الق�صة ك�أخبار املنوعات واحلوارات
مع امل�شاهري والريبورتاجات التي تع ّرف
مبدينة ما .هناك نوع �آخر من الق�ص�ص
يظهر من حيث الإ�سم �أنه ينتمي �إىل
اجلزء الثاين اخلفيف ،بينما من حيث
العمق ينتمي �إىل ال�صنف الأول اجلاد،
ونتحدث هنا عن الق�ص�ص الإن�سانية ،التي
تتعدّى وظيفتها جم ّرد االحتفاء ب�إن�سان ما
حقق جناح ًا� ،إىل الك�شف عن واقع فئات
مهمة من الب�شر تعي�ش �أو�ضاع ًا �صعبة ال
تلتقطها يف الغالب كامريات ال�صحفيني.
مآسي الالجئين

جنحت ال�صحافة الإن�سانية خالل
ال�سنوات الأخرية من فر�ض ذاتها يف
كربيات اجلرائد العاملية ،وا�ستطاعت �أن
تنال ح ّي ًزا من جماالت جوائز ال�صحافة
عرب العامل ،وكمثال جائزة ال�صحافة
العربية التي تع ّرف هذا ال�صنف من
ال�صحافة بتلك “التحقيقات �أو التقارير
التي تتناول ق�ضايا �أو �أزمات �إن�سانية
وملحة ،وما ينتج من تداعيات
طارئة ّ
الكوارث الطبيعية واحلروب والأوبئة
والآفات وانتهاكات حقوق الإن�سان”.
ت�س ّمى �أحيا ًنا ال�صحافة الإن�سانية
بال�صحافة ذات البعد االجتماعي بعيد ًا
عن �أخبار احلوادث واجلرائم واحتجاجات
ال�سكان واالختالالت يف امل�شاريع� ،إنها
�صحافة ت ّركز على عمق الإن�سان وجتعله
مركز االهتمام يف الق�صة ولي�س �شيئ ًا
�آخر ،وي�شهد الإعالم عرب العامل مناذج
�إعالم �إن�ساين ت ّركز يف الق�ص�ص الواقعية.
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برنامج �أوبرا وينفري على �سبيل املثال،
ومناذج �صحافة �إن�سانية ر ّكزت على ق�ضايا
عديدة ،منها م�آ�سي ال ّالجئني.

نماذج متنوعة

ويقدم مقال على جملة “بري�س غازيت”
اخلا�صة بعامل ال�صحافة ،عدد ًا من �أنواع
ال�صحافة الإن�سانية ،منها ق�ص�ص من
ي�ساعدون الآخرين ،الإجنازات الفردية،
�أمثلة لل�شجاعة والت�ضحية ،لقاء �أقارب �أو
�أحبة بعد غياب طويل� ،ضحايا احلوادث
والأمرا�ض ..وميكن القول �إن هذه الأمثلة
تتيح �إجناز ق�ص�ص �إن�سانية ب�سيطة،
بينما ميكن �إجناز ق�ص�ص �إن�سانية �أعمق
عندما يتم الرتكيز على الق�ضايا الكربى �أو
الأزمات ال�ضخمة ك�ضحايا احلروب.
ونعرث على ن�صائح مهمة لإجناز الق�ص�ص
الإن�سانية يف دليل “الق�ص�ص ذات البعد
الإن�ساين” الذي ن�شره الهالل الأحمر
الأمريكي وخدمات الإغاثة الكاثوليكية عام
 ،2008فرغم �أن الدليل موجه بالدرجة
الأوىل �إىل املنظمات التطوعية اخلا�صة
لأجل �إجناز ق�ص�ص �إن�سانية يف �إطار
م�شاريعها اخلرييةّ � ،إل �أن الن�صائح ت�صدق
كذلك على العمل ال�صحفي ذو العالقة مع
هذه الق�ص�ص.
المعايير األخالقية

ويهمنا يف هذا الدليل املعايري الأخالقية
الواردة يف التعامل مع النا�س الذين يك ّونون
مركز الق�ص�ص الإن�سانية ،ومن ذلك جتنب
ما قد ي�س ّبب الأذى لهم ،كخرق حقوقهم يف
اخل�صو�صية عرب طرح �أ�سئلة حول موا�ضيع
ح�سا�سة وحمرجة ،والتعامل مع جريانهم
دون �إ�شعارهم ،ون�شر معلومات خا�صة �أدلوا
بها دون �أن يدركوا خ�صو�صيتها ،وعدم

احرتام املحيط االجتماعي والثقايف للنا�س
عند احلديث �إليهم ،مث ًال ارتداء لبا�س مثري
�أو و�ضع رموز دينية تخالف معتقداتهم.
وتع ّد ال�صور �أحد �أهم مفاتيح جناح
الق�ص�ص الإن�سانية ،فهي من تتيح التع ّرف
عن كثب على مركز الق�صة املكتوبة،
وكثري ًا ما �ضاعت ق�ص�ص �إن�سانية ب�سبب
انعدام �أو �ضعف ال�صور والعك�س �صحيح
لدرجة �أن ال�صورة لوحدها قد تخلق ق�صة
�إن�سانية دون احلاجة �إىل ا�ستعمال قواعد
الكتابة ال�صحفية( ،راجع هذه املقالة)،
لذلك �أ�ضحى الزم ًا ،على ال�صحفي العامل
يف املجال الإلكرتوين� ،أن يكون مل ّم ًا
بالت�صوير عرب كامريا احرتافية �أو ن�صف
احرتافية ،لي�س فقط للق�ص�ص الإن�سانية،
بل للق�ص�ص ال�صحفية عموم ًا.
دليل القصص اإلنسانية

يقدم دليل “الق�ص�ص ذات البعد
الإن�ساين” جمموعة من الن�صائح املهمة يف
�صور الق�ص�ص الإن�سانية:
�أ ّولها :طلب الإذن ،فلي�س منح �إذن لإجراء
احلوار و�سيلة عبور مبا�شرة اللتقاط
ال�صور.
ثاني ًا :احرتام املحيط االجتماعي والثقايف،
فهناك ً
مثل جمتمعات ترف�ض التقاط �صور
للن�ساء.
ثالث ًا :خلق حميط من الثقة بني ال�صحفيني
وال�شخ�ص مركز الق�صة ،وجعل هذا الأخري
هو من يق ّرر متى ت�ؤخذ له ال�صور.
معبة ذات داللة
رابع ًا :البحث عن �أماكن ّ
قو ّية للح�ضور كخلفية يف ال�صور.
خام�س ًا :التقاط �صور ت�شرح وتق ّوي الق�صة.
�ساد�س ًا :احلر�ص على توازن الألوان يف

بناء السالم

ال�صورة وبني اخللفية واملو�ضوع.
�سابع ًا :التم ّرن على التقاط �صور البورتريه
ربة وت�شمل
يف الكامريا بحيث تكون اللقطة مك ّ
التفا�صيل الدقيقة للوجه مع الرتكيز على العينني،
بينما تتجلى الن�صيحة الأخرية يف تقدمي ن�سخ
من ال�صور للمو�ضوع ،فكثري ًا ما ال تتوفر االنرتنت
للأ�شخا�ص ال�ساكنني يف املناطق النائية ،لذلك يعد
ا�ستخراج ال�صورة و�إر�سالها ملو�ضوع الق�صة ب�شكل
تبي �أن ال�صحفي مت�شبع هو
مبا�شر ،هدية جميلة ّ
الآخر بثقافة امل�شاركة الإن�سانية.
بالن�سبة لطريقة الكتابة ،ميكن القول �إن طريقة
كتابة الربوفايل ال�صحفي تنجح يف الق�ص�ص
الإن�سانية وتنجح كذلك طريقة كتابة احلوارات
غري املبا�شرة بجعل �أقوال ال�شخ�ص ت�ستحوذ على
جل الق�صة ،كما تنجح طريقة كتابة الريبورتاجات
�أو التقارير امليدانية ،و�أحيا ًنا يتط ّور الأمر لطريقة
كتابة التحقيق ال�صحفي �إن كان يف الق�صة ك�شف
خلروقات كبرية ما ،هي كلها تقنيات ميكن
اال�سرت�شاد بها لكتابة الق�صة الإن�سانية ح�سب قوتها
و�أثرها واملجهود املبذول فيها.

تعريفات
إنسانية

ي�شري مفهوم بناء ال�سالم �ضمن منظومة الأمم املتحدة �إىل اجلهود
الرامية من خالل م�ساعدة البلدان واملناطق يف االنتقال من مرحلة
احل��رب �إىل مرحلة ال�سالم ،واحل��د من خماطر �إن��زالق �أي بلد
يف العودة �إىل ال�صراع من خالل تعزيز القدرات الوطنية لإدارة
ال�صراع ،و�إر�ساء �أ�س�س ال�سالم والتنمية امل�ستدامة .
ويعترب بناء �سالم دائم يف املجتمعات التي مزقتها احلروب هو من
بني التحديات الأكرث �صعوبة التي تواجه ال�سلم والأم��ن العامليني،
ويتطلب بناء ال�سالم ا�ستمرار الدعم الدويل للجهود الوطنية من
خالل جمموعة وا�سعة من الأن�شطة ،كمراقبة وقف �إطالق النار،
وت�سريح و�إع���ادة دم��ج املقاتلني ،وامل�ساعدة يف ع��ودة الالجئني
وامل�شردين ،وامل�ساعدة يف تنظيم ومراقبة االنتخابات لت�شكيل
حكومة جديدة ،ودعم �إ�صالح قطاع العدالة والأمن ،وتعزيز حماية
حقوق الإن�سان ،وتعزيز امل�صاحلة.
ويت�ضمن بناء ال�سالم بذل اجلهود من قبل جمموعة وا�سعة من
م�ؤ�س�سات منظومة الأمم امل��ت��ح��دة ،مب��ا يف ذل��ك البنك ال��دويل
واللجان االقت�صادية الإقليمية واملنظمات غري احلكومية وجماعات
املواطنني املحليني.
وق��د لعب بناء ال�سالم دور ًا ب���ارز ًا يف عمليات الأمم املتحدة يف
البو�سنة والهر�سك وكمبوديا وال�سلفادور وغواتيماال وكو�سوفو
وليبرييا وموزامبيق ،وكذلك يف �أفغان�ستان وب��ورون��دي والعراق
و�سرياليون وتيمور ال�شرقية يف الآون��ة الأخ�يرة ،وكانت بعثة الأمم
املتحدة يف �إثيوبيا و�إريرتيا مثا ًال على بناء ال�سالم بني الدول.
و�إدراك ًا من حاجة الأمم املتحدة يف اال�ستباق واال�ستجابة لتحديات
بناء ال�سالم ،نتج عن م�ؤمتر القمة العاملي لعام �، 2005إن�شاء جلنة
جديدة لبناء ال�سالم ،ومن خالل قرارات �إن�شاء جلنة بناء ال�سالم،
املتمثلة بالقرار  ،60/180والقرار  ،)2005( 1645كلفت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة وجمل�س الأمن اللجنة بالعمل مع جميع
الأطراف الفاعلة ذات ال�صلة لتقدمي امل�شورة ب�ش�أن اال�سرتاتيجيات
املتكاملة املقرتحة لبناء ال�سالم بعد ال�صراع ومرحلة الإنعا�ش؛
وحل�شد املوارد وامل�ساهمة يف �ضمان ا�ستمرار التمويل لهذه
الأن�شطة؛ و�أي�ضا تطوير �أف�ضل املمار�سات من خالل التعاون مع
اجلهات ال�سيا�سية والأمنية والإن�سانية والإمنائية الفاعلة.
امل�صدر :موقع الأمم املتحدة www.un.org/ar/sections/ /
issues-depth/peace-and-security/index.html

ا�سماعيل عزام
موقع �شبكة ال�صحفيني الدوليني
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2005 :
2:

3414 :
411,437 :
4974 :

1992 :
4:

5107 :
1,046,051 :
4240 :

2007 :
1:

3233 :
3,114,398 :
13,561 :
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أبطــــال الجيل الذهبي للريــاضة

القطـــرية

في الجـــولة األولى لـ “المتنافســــــــــــــــــــــــون ”2
 -إبراهيم خلفان:

سعيد ألنني أسهم في
تقديم المساعدة لآلخرين
عبر “ المتنافسون”
للربنامج بكلمة لل�سيد املدير التنفيذي
للتنمية املحلية بقطر اخلريية ال�سيد علي
عتيق العبد اهلل الذي �أكد �أن قطر اخلريية
دعمت عددا من الربامج واملبادرات التي
ركزت على التوعية بالدور التنموي للتطوع،
وتعزيز م�شاركة ال�شباب يف خدمة املجتمع،
منوها ب�أن “ املتناف�سون “ من بني تلك
الربامج التي حققت جناح ًا ملمو�س ًا ،بف�ضل
روح االبتكار التي
من اهلل تعاىل ،ثم بف�ضل ِ
حتلت بها جمي ُع الفرق املتناف�سة.
شكر للشركاء

 -علي عتيق العبد الله:

�شهد �شهر �أكتوبر من العام احلايل
انطالق �أعمال الن�سخة الثانية من
برنامج “املتناف�سون” الإذاعي ،وكانت
اجلولة التناف�سية الأوىل منها من ن�صيب
�أبطال اجليل الذهبي للريا�ضة القطرية،
وحتديدا من فريقي نادي ال�س ّد والنادي
العربي.
عب امل�شاركون عن �سعادتهم لإتاحة
وقد ّ
الفر�صة لهم للم�ساهمة يف هذا العمل
الإن�ساين النبيل ،حيث �أعرب الالعب
�إبراهيم خلفان ع�ضو فريق النادي العربي
“�سابقا” عن رغبته يف االنخراط مع
زمالئه يف “ املتناف�سون” لتقدمي امل�ساعدة
للآخرين ،فيما �أ�شاد طالل من�صور العب
فريق ال�سد “�سابقا” بقطر اخلريية على
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تسعى النسخة الثانية
لالنفتاح على المؤسسات
الوطنية في إطار الشراكة
المجتمعية

ّ
حلة جديدة

وير ّكز “املتناف�سون” يف ح ّلته اجلديدة
على االنفتاح على جميع �شرائح املجتمع
وم�ؤ�س�ساته املختلفة ،من �أندية وبنوك
وقطاع حكومي وخا�ص ،من �أجل امل�شاركة
توفري مثل هذه الفر�ص للأندية الريا�ضية فيه وامل�ساهمة يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية
للم�ساهمة يف دفع م�سرية العمل اخلريي لدعم العمل الإن�ساين بطرق مبتكرة ،فيما
ركزت الن�سخة الأوىل من الربنامج على
الإن�ساين.
ا�ستثمار روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات
القطرية ،وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم
 طالل منصور:يف جمال االت�صال و�شبكات التوا�صل
البرنامج فرصة لألندية
االجتماعي ،من �أجل التناف�س يف دعم
الرياضية لتساهم في دفع العمل الإن�ساين والتطوعي.
عجلة العمل الخيري
وقد بد�أ حفل تد�شني الن�سخة الثانية

وختم كلمته ب�شكر جميع ال�شركاء الذين
�ساهموا يف �إجناح الربنامج ،وخ�ص بال�شكر
�شريك قطر اخلريية اال�سرتاتيجي �إذاعة
القر�آن الكرمي ،كما �أ�شاد ب�شراكات قطر
اخلريية مع جامعة قطر وجامعات املدينة
التعليمية وكليات املجتمع وكلية �شمال
الأطلنطي واكادميية القادة و�أكادميية
ا�سباير ومقهى اجلزيرة ولكل من �ساهم يف
اجناح هذا الربنامج املتميز .كما �شكر �أهل
الف�ضل ،من املتربعني واملح�سنني الكرام
على ما يقدمونه من �أموال تعيد الأمل ملن
فقدوه .و�أكد �أنّ الن�سخة الثانية للربنامج
تر ّكز على االنفتاح على امل�ؤ�س�سات الوطنية
يف �إطار ال�شراكة املجتمعية.
نجاح إعالمي

وبدوره قال ال�سيد عز الدين بن عبد اللطيف
ال�سادة ،م�ساعد املراقب العام لإذاعة
القر�آن الكرمي :ي�سعدنا ان نلتقي اليوم
لالحتفال بربناجمنا املتميز املتناف�سون

الذي تقدمه اذاعة القر�آن الكرمي بالتعاون
مع قطر اخلريية ،وهي منا�سبة نغتنمها
لن�شيد بالنجاح الذي حققه الربنامج واالثر
االجتماعي الطيب الذي تركه و�سط فئات
املجتمع ،خ�صو�صا منهم فئة ال�شباب ،وما
وفره من فر�صة لأهل اخلري يف قطر كي
ي�ساهموا يف �أعمال الرب واخلري.
الإعالم التنموي
كما القى ال�سيد �أحمد العلي ،مدير �إدارة
االعالم كلمة جاء فيها :تقوم قطر اخلريية
على مدار العام ب�إنتاج وبث جمموعة من
الربامج التلفزيونية والإذاعية  ،بهدف
ن�شر ثقافة العمل الإن�ساين ،وابراز �أثر
االعمال اخلريية والتنموية ب�أ�سلوب �شيق
وحمبب وا�شراك املتطوعني واجلمهور يف
ت�سويق امل�شاريع اخلريية ب�أ�ساليب جديدة
ومبتكرة.
و�أ�ضاف ب�أن قطر اخلريية ت�أمل يف �أن
ي�شكل هذا �إطالق الن�سخة الثانية لربنامج
“املتناف�سون” �إ�ضافة يف جمال الإعالم
اخلريي ،فكرة وطرحا و�أ�سلوبا ومعاجلة،
ويحدوها الأمل يف موا�صلته يف �إطار عمل
مت�سل�سل يغطي جتارب �أخرى ب�إذن اهلل.
تكرمي
ويف نهاية احلفل مت تكرمي ال�شريك
اال�سرتاتيجي لقطر اخلريية �إذاعة القر�آن
الكرمي ،كما مت تكرمي جميع الفرق التي
�شاركت يف مناف�سات الن�سخة الأوىل من
الربنامج ،وهي :جامعة قطر ،كلية املجتمع،
كلية �شمال الأطلنطي ،فريق اكادميية قطر
للقادة وفريق اكادميية ا�سباير ،وكذلك مت
تكرمي جميع امل�شاركني يف اعداد الربنامج
من �إذاعة القر�آن الكرمي وقطر اخلريية
و�شبكات التوا�صل االجتماعي و�ضيوف
حلقاته من امل�شايخ والعلماء.

 -السادة:

نشيد بهذا البرنامج
اإلذاعي الذي يساهم
بتعزيز التطوع لدى الشباب
القطري
النسخة األولى ..أرقام وإنجازات

�ساهمت الن�سخة الأوىل لربنامج
املتناف�سون الإذاعي يف الرتويج
مل�شاريع �إن�سانية متعددة ا�ستفاد
منها الآالف من فقراء العامل بدعم
�سخي من حم�سنني وحم�سنات من
دولة قطر ،وقام الفرق امل�شاركة فيها
بزيارات ميدانية ل  7دول لالطالع
على امل�شاريع ومتابعة تنفيذها.
وتتلخ�ص خمرجات هذه امل�شاريع يف
ان�شاء  4مراكز متعددة اخلدمات
و 7مراكز �صحية ،ومدر�سة لأبناء
عاملي النظافة باندوني�سيا ،وت�شغيل
مدر�ستني لالجئني ال�سوريني يف
لبنان ،وعالج م�صابي املياه البي�ضاء.
امتدت فرتة الربنامج يف الن�سخة
الأوىل ملدة � 9شهور ،ونظمت خاللها
 30حلقة �إذاعية ،مب�شاركة �ست
جامعات وجهات �أكادميية و�أكرث
من  35اعالميا ونا�شطا على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،ونخبة
من ال�شباب القطري والعديد من
ال�شخ�صيات الإعالمية ،وكان و�سم
“املتناف�سون” �أكرث تداوال وانت�شارا
خالل العام .2016
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مبادرة رفقاء

“أمنيتي”

يحقق أحالم آالف األطفال
األيتام حول العالم

�أحالم ب�سيطة تلك التي يتمناها الأطفال ..دارجة هوائية ..جهاز حا�سوب
..حمفظة مدر�سية ..ولكن حتقيقها يرتك �أثرا نف�سيا كبريا يف نفو�سهم،
ويدخل �سعادة ال تو�صف على قلوبهم.
هذه الفكرة اجلميلة حققتها قطر اخلريية لآالف الأيتام من مكفوليها
عرب العامل ،من خالل م�شروع وبرنامج �إذاعي با�سم “ �أمنيتي” وعرب زيارة
ميدانية قام بها متطوعون قطريون لأيتام �أندوني�سيا حيث ا�ستمعوا عن
قرب لأمنياتهم و�أ�سهموا يف حتقيق العديد منها .
برنامج إذاعي

عرب برنامج “�أمنيتي” الذي �أنتجته قطر
اخلريية بالتعاون مع �إذاعة قطر طيلة
�شهر رم�ضان  1438هـ كانت تعر�ض
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 ،ويرتك جلمهور امل�ستمعني من �أهل اخلري
التفاعل معها وامل�ساهمة يف حتقيقها من
خالل تربعاتهم .قدّمه كل من :الإعالمية
�إميان الكعبي والكابنت عادل المي و�أعده
ال�سيد حامد عالء الدين.
زيارة ميدانية

وخالل نف�س ال�شهر وا�ستكماال ملهمة
الربنامج الإذاعي ودعما لدوره قام فريق
من متطوعي قطر اخلريية (الكابنت
والإعالمي عادل المي ،والإعالمي الكويتي
فهد الب�شارة ،والإعالمي الكويتي م�شاري
البغلي) بزيارة الأيتام الذين تكفلهم
اجلمعية يف �أندوني�سيا ،متكن فيها الفريق
من حتقيق �أمنيات  1000طفل يتيم هناك.
وقد تركت الزيارة والأمنيات التي حتققت
�أثرا ملمو�سا ،ظهرت يف الكلمات التي
�سجلها الأيتام امل�ستفيدون وذووهم:

عرب الهواء مبا�شرة �أمنيات الأطفال من
 26دولة عرب العامل �أبرزها اندوني�سيا
وال�سودان وتركيا (الأطفال الالجئني من حاسوب لداري
�سوريا) ،وال�صومال ،وفل�سطني ،والبو�سنة فاليتيمة داري �أ�سرتينا التي تويف �أبوها

ب�سبب املر�ض عام  2008واملكفولة لدى
قطر اخلريية فرع �أت�شيه منذ �سنة ،2012
تدر�س يف ال�صف الثاين من املرحلة
الإعدادية  ،كانت �أمنيتها احل�صول على
حا�سوب ي�ساعدها على حل واجباتها
الدرا�سية بعد �أن �صار وجوده �إجباريا بحكم
املنهج التعليمي.
كانت داري تتكبد امل�شاق للذهاب �إىل مقهى
الإنرتنت املجاور ملنزلها حلل واجباتها
ب�صورة �شبه يومية  ،ولكن بعد �أن حتققت
�أمنيتها ت�شعر بال�سعادة وهي متحم�سة
للتفوق يف درا�ستها .
زهراني ودموع الفرح

زهراين �أرملة تبلغ من العمر � 48سنة ،تويف
زوجها يف  13مار�س  2013ب�سبب املر�ض،
ترك لها � 3أوالد ،الأكرب يف الف�صل الأول
من املدر�سة الثانوية املهنية ،والأخري يف
مدر�سة احل�ضانة للأطفال وملكي يف
ال�صف ال�ساد�س من املدر�سة االبتدائية

املكفول لدى قطر اخلريية منذ .2014
ت�سكن زهراين و�أوالدها يف بيت ورثته من
والدها مبني على الطراز التقليدي القدمي،
ال يقوى على ال�صمود �ضد االمطار ،حيث
تت�سرب املياه من �سطحه امل�صنوع من
�أوراق النخيل ،وتنزل �إىل �أماكن متعددة
من البيت.
من خالل برنامج “�أمنيتي” وبعد تربع كرمي
من كفيل اليتيم “ملكي”  ،مت ترميم �سقف
البيت ب�ألواح من الزنك بدال من �أوراق
النخيل.
�سالت الدموع من عيني �أم اليتيم ملكي
عديل ،لكن هذه املرة مل تكن لتعرب عن
احلالة ال�صعبة التي تعانيها ،بل تعبريا عن
الفرح وال�سرور وال�شكر لكافل ابنها اليتيم:
“ �أ�سال اهلل �أن يثيب كافل ابني خري اجلزاء
على حتمله نفقات ترميم بيتي “  ،قالتها
وهي مت�سح الدموع من عينيها ملوظف قطر
اخلريية عند زيارته لها يف يوليو .2017

حتتل الرعاية
االجتماعية جزءا مهما
من ن�شاط قطر اخلريية،
وتتبنى اجلمعية “ مبادرة
رفقاء” التي تهدف
لالرتقاء مب�ستوى متكامل
لرعاية الأطفال والأيتام
عرب العامل ،واالنطالق
بر�ؤية جديدة قائمة
على الرعاية املتكاملة
التي ت�شتمل على اجلانب
االجتماعي والتعليمي
وال�صحي والنف�سي لهذه
ال�شريحة.
وي�صل العدد الإجمايل
ملكفويل قطر اخلريية
�أكرث من  110,000يتيما.
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اللقاء السنوي العاشر
للراغبين في االبتعاث
نظمت قطر اخلريية اللقاء ال�سنوي
العا�شر ،للطالب الراغبني يف االبتعاث
للخارج ،حر�ص ًا منها على تعريفهم
على اخلطوة التي يقبلون عليها ،وذلك
بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل،
ووزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،وبح�ضور عدد كبري من
الطالب الذين خا�ضوا رحلة االبتعاث
لربيطانيا والواليات املتحدة.
دليل المبتعث

وقال ال�سيد نا�صر املغي�صيب ،مدير �إدارة
الربامج املجتمعية بقطر اخلريية :ان
تنظيم اللقاء ال�سنوي العا�شر للراغبني
يف االبتعاث يعد �إ�سهاما بدعم دور وزارة
التعليم والتعليم العايل ووزارة التنمية
االدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
من �أجل تعريف الطالب املبتعثني مبا هم
مقبلني عليه من م�س�ؤوليات ،وكيف ميكنهم
�أن يتعاملوا معها.
و�أ�ضاف :ان امللتقى �ساهم يف م�ساعدة
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قدم اللقاء حزمة متكاملة
لكل ما يتعلق برحلة االبتعاث
وتجارب عملية من الواقع

الطالب على كيفية اختيار تخ�ص�صه ب�شكل
�صحيح ،واختيار اجلامعات التي ميكنه
�أن يدر�س فيها ،وكيفية التعاي�ش يف الدول
التي ي�سافر �إليها ،م�شريا ب�أن قطر اخلريية
قدمت يف العام املا�ضي دليل املبتعث ،الذي
يو�ضح �أهم الأماكن يف بريطانيا ،والتي
ميكن �أن يلج�أ �إليها الطالب.
و�أكد املغي�صيب على �أن قطر اخلريية
حري�صة على تو�سعة دائرة �شراكاتها� ،سواء
مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص� ،أو القطاع العام ،حر�ص ًا منها على
حتقيقها دورها املجتمعي والإن�ساين على
�أكمل وجه.

االبتعاث احلكومي بوزارة التنمية الإدارية
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،بال�شكر لقطر
اخلريية على تنظيمها للحدث للعام العا�شر
على التوايل ،ما يثبت حر�ص اجلمعية على
تعريف الطالب بكل ما يتعلق باالبتعاث قبل
�أن يقبلوا على هذه اخلطوة.
وقدم املفتاح �شرح ًا مف�ص ًال ،حول ال�شروط
الواجب توافرها لالبتعاث ،واخلطوات
الواجب على الراغبني يف االبتعاث اتباعها
ليح�صلوا على هذه الفر�صة ،واملميزات
التي ميكن �أن تطر�أ على حياة املبتعث مهني ًا
ومادي ًا من خالل االبتعاث.
تسهيالت

وقدمت �سمية االن�صاري ،ممثلة ق�سم
االبتعاث اخلارجي يف وزارة التعليم والتعليم
العايل� ،شرح ًا مف�ص ًال لدور الوزارة يف
عملية االبتعاث ،وما تقدمه للطالب من
شروط ومزايا
ت�سهيالت ،وحر�صت على ا�ستقبال ا�سئلة
ويف بداية كلمته تقدم ال�سيد �صالح املفتاح ،احل�ضور ،من �أجل �إثراء احلوار والتعرف
رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل ب�إدارة على امل�شكالت التي يخ�ضون �أن تكون حائ ًال

يعد اللقاء �إ�سهاما تطوعيا يدعم دور
والتنمية
العايل،
اللقاءوالتعليم
يعدالتعليم
وزارتي
تطوعيا
إسهاما
االجتماعية.
دوروال�ش�ؤون
والعمل
الإدارية
التعليم
وزارتي
يدعم
والتعليم العالي ،والتنمية
اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية.

يف رحلة ابتعاثهم.
وقال عبد اهلل البكري ،ممثل قطر اخلريية
يف برنامج “مبتعث” :تكمن �أهمية تنظيم
اللقاء ال�سنوي العا�شر للراغبني يف االبتعاث
يف م�ساعدة الطالب ،خا�ص ًة خريجي
الثانوية العامة ،والراغبني يف ا�ستكمال
درا�ستهم يف اخلارج ،وقد مت اختيار
بريطانيا والواليات املتحدة ،كونهما
الدولتان اللتان ت�شهدان �إقباال كبري ًا من
الطالب القطريني على برامج االبتعاث.
و�أ�ضاف :اللقاء يتم بالتعاون مع وزارة
التعليم والتعليم العايل ،ووزارة التنمية
الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية،

حر�ص ًا من قطر اخلريية على لقاء
م�ؤ�س�سات الدولة بالطالب الراغبني يف
االبتعاث والتعرف على اخلطوات التي
يقبلون عليها ،مو�ضحا ب�أن قطر اخلريية
تتعاون �أي�ض ًا مع امللحقية الأمريكية
والربيطانية ،ما ي�سهم يف تي�سري اخلطوات
التي يقبل عليها الطالب.

تجارب عملية

واختتم اللقاء بكلمات مل�س�ؤويل البعثات،
وعر�ض لتجارب عملية لطلبة مبتعثني
حاليا� ،أو ممن �أنهوا رحلة ابتعاثهم ،وهو
ما �ساهم يف تعريف كافة احل�ضور برحلة
االبتعاث عن قرب.

األدلة التعريفية للدراسة في المملكة المتحدة

�سبق لقطر اخلريية �أن �أ�صدرت باقة �أدلة تعريفية للطالب املبتعث �إىل اململكة املتحدة
(� 8أدلة ) تغطي مدنها املهمة ويت�ضمن كل منها على فقرات رئي�سة هي :
ـ مرحلة ما قبل ال�سفر ( احل�صول على قبول اجلامعة وطرق التقدمي ،احل�صول على
الت�أ�شرية الدار�سية)
ـ عند الو�صول ( :الت�سجيل يف ال�شرطة  ،الت�سجيل يف ال�سفارة القطرية )
ـ مرحلة اال�ستقرار� ( :إر�شادات عامة ،و�سائل املوا�صالت ،بيانات ال�سفارة ووزارة
اخلارجية القطرية )
ـ دليل املدينة ( تعريف عام ،اجلامعات ،ال�سفر والتنقل ،ال�سكن والإقامة� ،أماكن
ال�صالة والعبادة� ،أماكن الت�سوق والأكل احلالل ،احلياة والأن�شطة االجتماعية،
التطبيقات االلكرتونية ففي اململكة املتحدة)

101

أدب
إنساني

األيتام في
اللغة واألدب
العربيين
ال ُيتم يف اللغة العربية هو االنفراد  ،فمن فقد �أباه فهو يتيم ،
وال يقال ملن فقد �أمه يتيم  ،بل “منقطع” � ،أما من فقد �أباه و�أ ّمه
معا فهو “لطيم”  .وهذا التدرج يف و�صف اليتم من �أج ّل دالئل
البالغة يف لغتنا ال�شريفة ،التي ال جتاريها فيها �أي لغة �أخرى.
فاالنقطاع هو االنق�سام واالنف�ضال  ،وال �شك �أنّ من فقد �أمه ،
ف�إن ب�ؤ�سه �أ�شد من فقده لوالده ،ذلك �أن دور الأم يفوق دور الأب
يف احل�ضانة والرعاية � .أم اللطم ؛ فهو �ضرب اخل ّد والوجه ،حتى
تت�ضح احلمرة ،وهو تعبري عن عمق اجلرح ،نتيجة فقد الأب والأم
معا  ،وهذه حالة �أعظم من اليتم بفقد الأب ،واالنقطاع بفقد
الأم.

القطا
زُ غب َ

وحتتل الطفولة يف �أدبنا العربي يف اجلاهلية وبعد الإ�سالم مكانة
حل ّطان بن املع َّلى
مرموقة ،ومن �أ�شهر ما قيل يف هذا املجال ِ
الطائي ،الذي مل ي�سبقه �شاعر يف و�صف �أبنائه بهذه ال ِّرقة،
خ�صو�صا بعد انقالب حالته من الغنى �إىل الفقر ،مما �أك�سب
ق�صيدته ال�شهرة واخللود.
ـامخ ع ــالٍ �إلــى خـ َ ْف ِ�ض
�أنزلني ال ّده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر على ُح ْكمِ ـه مــن �شـ ـ ـ ٍ
وغالني ال ّدهـ ـ ـ ـ ُر ب َو ْف ِر ال ِغنـى فلي�س يل مـ ـ ـ ٌ
ـال �س ــوى عِ ْر�ضي
�أبك ـ ـ ــا َ
ين ال ّدهـ ـ ـ ُر ،ويا ط ـ ـ ـ ــاملـا �أ�ضحكني الده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر مبا ُي ْر�ضـي
لوال ُبن ّي ـ ٌ
ـ�ض
ـات ك ُز ْغـبِ ال َقطـ ـ ـ ـ ــا ُر ِد ْد َن مـ ــن بعـ ـ ٍ
ـ�ض �إلـ ـ ـ ــى بعـ ـ ـ ِ
لكان لـي م ْ
ُ�ض َطـ َر ٌب وا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌع يف الأر�ض ذاتِ الط ــول وال َع ْر ِ�ض
أر�ض
و�إ ّنـمـ ـ ـ ـ ـ ــا �أوال ُدن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بين ـنـ ـ ــا �أكـبــا ُدنـا مت�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علــى ال ِ
ـ�ض
لو َه ّبتِ الري ُح على بع�ضهـم متـنـع ــتْ عيـن ــي مـ ـ ـ ـ ــن ال َغمـ ـ ْ ِ
ولأنّ الأيتام �شريحة من الأطفال لها معاناتها التي ترتبط بفقد
الأب ف�إن الأدب العربي قدميا وحديثا اهتم بها يف �إطار العطف
عليها ،كعاطفة �إن�سانية �أ�صيلة ،و�ضرورة رعايتها واالهتمام بها
جمتمعيا ،واحلر�ص على م�ستقبلها ،خ�صو�صا يف ظ ّل الإ�سالم
الذي �أوىل هذه ال�شريحة ال�ضعيفة اهتماما كبريا  ،كما بينت
ذلك الكثري من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة .
أول نص شعري
ّ

ن�ص �شعري عربي ت�ضمن لفظة اليتيمة كان
وقيل �إنّ �أقدم ّ
لإ�سحاق بن خلف  ،ورغم ما عرف عن العربي يف اجلاهلية و�صدر
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الإ�سالم من الإقدام وال�شجاعة وعدم اجلزع من املوت� ،إال �أن
ما جعل ا�سحاق بن يخلف يجزع منه هو خوفه على ابنته ( وقيل
�أنها ابنة �أخت له كان ر ّباها ) من ّ
ذل اليتم حتى من الأقارب
والأرحام ،ومما جاء يف ق�صديته امل�شهورة :
لوال �أميم ُة ل ــم �أج ـ ـ ـ ــز ْع من الع ـ ـ َ َد ِم
ـلم
ـ
ظ
ال
ِد�س
ن
ح
يف
ـى
ـ
ـ
ـ
ج
ـا�س
الدُّ
ِ
ومل �أق ـ ِ
ِ
العي�ش مع ـ ــرفتي
وزاد ـ ــني رغب ًة يف
ِ
َّ
ُ
ذل اليتيم ِة يجفـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوها ذوو الرح ـ ـ ـ ِـم
�أُح ـ ـ ـ ـ ـَاذ ُر ال َف ْقـ ـ ـ َر يومـ ـ ـاً �أن يلـ َّم بهـا
َ
فيهتك ال�سـ ـ ـ َ
رت عن َلـ ـ ـ ْ ٍم على َو�ضـ ـ ـ َ ِم
ويف الع�صر احلديث تناول �أدباء و�شعراء عرب اليتم يف مناذج
تع ّد قمة يف الإبداع الأدبي وغاية يف النبل ،ر ّكزت على البحث
عن ال�سبل ال�شريفة التي ميكن �أن ترفع من �ش�أن هذه ال�شريحة
ال�ضعيفة ،وتدفعها اىل مواجهة احلياة بكل ثقة و�شجاعة ،منها
ق�صيدة مط َّولة خلليل مطران بعنوان  “ :الطفل الطاهر واحلق
الظاهر”  ،وق�صيدة بعنوان “�أم اليتيم” لل�شاعر معروف الر�صايف،
وق�صيدة “يتيم” لإيليا �أبي ما�ضي ،وغريهم كثري.
يتيم في العيد

وقد خ ّلد �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي �صفة اليتم يف �شعره ،
مادحا هذه ال�صفة يف النبي حممد �صلى اهلل عليه ،و�سلم �ضمن
ق�صيدته “ ولد الهدى فالكائنات �ضياء “  ،حيث ورد فيها :
نِع َم ال َيتي ُم َبدَت َما ِي ُل َف�ض ِل ِه َوال ُيتـ ـ ـ ُم ر ٌ
ِزق َب ُ
ع�ضـ ـ ـ ُه َو َذكـ ـ ـ ـ ــاء
وبالوجع تر�سم معنى فقد الأبوين ،ري�شة ال�شاعرة الفل�سطينية
البارزة فدوى طوقان ( )2003 – 1917يف ق�صيدتها “يتيم و�أ ّم”
حني تقول :
قل ـ ـّب الـ ــب�ؤ�س علـ ــى �أوجهـ ــه لن ترى كاليتيــم ب�ؤ�ساً حمتكم
ين�ش ـ ـ ـ ـ�أ الطفـ ــل وال ركـ ــن له ركنـه من �صغـ ــر ال�ســن انهـ ـ ــدم
وتتجدد �أوجاع املحزونني يف املنا�سبات ال�سا ّرة كالعيد� ،سواء
اليتيم �أو �أم اليتيم  ،ويف ق�صيدته “ يتيم يف العيد “ ي�ص ّور
الر�صايف بلغة تفي�ض دمعا و�أملا هذه االوجاع قائال :
فال غ ـ ـ ــرو من �أ ّم اليتيم �إذا غ ـ ـ ــدت
�ضحـ ــى العيد ُيبكيها اليتيم امل�ض َّي ُع
�أال ليت ي ـ ـ ــوم العي ـ ـ ــد ال ك ـ ـ ــان �إنـ ـ ـ ـّه
ً
يجدّد للمح ـ ـ ــزون ح ـ ـ ــزنا فيج ـ ـ ــز ُع

ّ
ركز بعض الشعراء
العرب على المعاني
المجازية لليتم التي
اهتمت بجوهره  ،وبناء
عليه فقد يكون اليتيم
طفال انشغل أبوه
الحي عن تربيته .
ّ

ون�سج ال�شاعر ال�سعودي عبد الرحمن الع�شماوي
معني جديدا للفقد واليتم يف ق�صيدة “نظرة يف
�شموخ اليتيم” قائال:
قالوا اليتي ُم فقلتُ �أَ ْي َت ُم َمنْ �أرى
َمنْ كان للخ ُلقِ ال َّنبيل َخ�صيما
قالوا اليتي ُم فقلتُ �أَ ْي َت ُم َمنْ �أرى
َمنْ َ
عا�ش بني الأكرم َ
ني َلئيما
وو�سع �شعراء �آخرون معنى اليتم لي�صفوا من فقد
ّ
وطنه �أو كرامته باليتيم يف ق�صائدهم كما فعل
املتنبي وغريه.

قيل أن أقدم نص شعري عربي
تضمن لفظة اليتيمة كان إلسحاق
بن خلف

أيتام بنكهة أخرى

لكن اليتم الذي يرد على �أل�سنة ال�شعراء العرب ال يقت�صر على
معانيه وداللته اللغوية املعروفة ،بل يتّجه �إىل حقيقة اليتم التي
قد ُين َعت به كثري من الأطفال والكبار ل�سبب �أو لآخر  .ويف هذا
ال�صدد يعترب �شوقي اليتيم هو َمن تخ ّلى عنه �أبوه �أو تخ ّلت عنه
�أ�سرته ،فان�شغلت عن تربيته ،ومل تقم بواجب ت�أديبه ورعايته:
لي�س ال َيتي ُم م َِن اِن َتهى �أَ َبوا ُه مِ ن َه ِّم ا َ
حليا ِة َو َخ َّلف ـ ـ ــا ُه َذلي ـ ـ ــال
َ
َ
َ
�إِ َّن ال َيتي َم هُ ـ ـ ـ ـ َو ا َّل ـ ـ ــذي َتلق ـ ـ ــى َل ُه �أُ ّماً َت َخ َّلت �أو �أباً مَ�شغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
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إستراحة
العدد

مطبخ لدعم الالجئات

التطوع والسيرة الذاتية
ّ

يف اســتطالع للــرأي أجرتــه رشكــة «ديلويــت» لالستشــارات
الدوليــة  ،قــال أربعــة مــن كل خمســة مــدراء يف املــوارد
البرشيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إن الخــرات
واملهــارات املكتســبة أثنــاء األعــال التطوعيــة تؤخــذ يف
االعتبــار عنــد اتخــاذ ق ـرار بشــأن تعيــن أحــد املرشــحني.
ويف اســتطالع آخــر للـراي أجـراه موقــع رشكــة «ريــد» (Reed.
 )co.ukلصالــح مؤسســة األعــال التطوعيــة «تايم-بانــك»
يف لنــدن ،قــال  80يف املئــة مــن أربــاب العمــل الربيطانيــن
إنهــم يقـ ّدرون جيــدا األعــال التطوعيــة املذكــورة يف الســر
الذاتيــة.
لــذا فــإن الســؤال مل يعــد فيــا إذا كان عليــك أن تذكــر
خربتــك يف العمــل التطوعــي يف ســرتك الذاتيــة ،ولكــن يف
كيفية إدراج ذلك العمل فيها.
أقوال من ذهب

• ال تقا�س �أعمار الأمهات بال�سنني ولكن مبا
ا�س��تودعه اهلل يف قلوبه��ن م��ن خ�ير العط��اء
• مثلما يعود النهر �إىل البحر هكذا يعود
عطاء الإن�سان �إليه.
• ّ
ت�ست بال�سخا ِء فك ّل عيب ..يغطيه ـ كما
قي��ل ال�س��خاء (ال�ش��افعي)
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ت�ش��كلت مالم��ح فك��رة «مطب��خ القادم�ين اجل��دد»
بتورنت��و يف كن��دا به��دف من��ح الالجئ��ات ال�س��وريات
فر�ص��ة لتح�ض�ير الطع��ام لأ�س��رهن ،و�س��رعان م��ا
تط��ورت الفك��رة �إىل م�ش��روع �أك�بر ب��د�أ ي��در دخ�لا
ي�ساعد يف �سد نفقات هذه الأ�سر.
وتق��ول منظم��ة «مطب��خ القادم�ين اجل��دد» �إن الفك��رة
ب��د�أت كب��ادرة ح�س��ن ا�س��تقبال و�ضياف��ة ،ولإتاح��ة
ّ
يح�ض��رن الطع��ام
الفر�ص��ة �أم��ام الن�س��اء ك��ي
لأ �س��ر هن .
وح��از امل�ش��روع عل��ى ت�أيي��د م��ن الكثريي��ن يف مدين��ة
تورونت��و (جنوب��ي كن��دا) ،ولقي��ت الفك��رة رواج��ا
كب�يرا ب�ين الكندي�ين ،و�أظه��ر يف نف���س الوق��ت
�إق��دام الن�س��اء عل��ى امل�ش��اركة رغب��ة حقيق��ة يف
ايج��اد فر�ص��ة عم��ل ،وع��دم االعتم��اد عل��ى املعون��ات
		
التي تقدمها احلكومة لالجئني.

أزمة برناردشو
(1856

كان الكات��ب الإجنلي��زي ال�ش��هري برنارد�ش��و
– � )1950صديق��ا حميم��ا لون�س��تون ت�شر�ش��ل ،رئي���س
وزراء بريطاني��ا ال��ذي كان يح��ب م��ن برنارد�ش��و
		
�سرعة بديهته ونكته وطرائفه الالذعة.
ق��ال ل��ه ت�شر�ش��ل (وكان �ضخ��م اجلث��ة) :م��ن ي��راك
ي��ا عزي��زي برن��ار (وكان نحي��ل اجل�س��د ج��دا)،
يظ��ن �أن بالدن��ا تع��اين �أزم��ة اقت�صادي��ة ح��ادة،
و�أزمة جوع خانقة!
ف�أجاب��ه برنارد�ش��و :وم��ن ي��راك ي��ا �صاحب��ي ،ي��درك
ف��ورا �س��بب الأزم��ة!

Talkitt

ه��و تطبي��ق خا���ص بالأ�ش��خا�ص العاجزي��ن ،الذي��ن
يواجه��ون �صعوب��ة يف ال��كالم .وكم��ا ي�ش�ير ا�س��مه
ال��ذي يعن��ي «ع��دة التكل��م» بالعربي��ة ،ي�س��اعد
ه��ذا التطبي��ق امل�س��تخدمني عل��ى ترجم��ة الكلم��ات
غ�ير املفهوم��ة �إىل ن���ص ي�س��اعد الأ�ش��خا�ص عل��ى
فهم��ه بطريق��ة �أ�س��رع و�أ�س��هل .التطبي��ق متوف��ر
بجمي��ع اللغ��ات ،ويعم��ل عل��ى �إن�ش��اء معج��م خا���ص
بامل�س��تخدمني ،فيحف��ظ الأ�ص��وات الت��ي ت�ص��در
عنه��م ويربطه��ا بالكلم��ات املنا�س��بة له��ا.

وع َلم
ِشعار َ
�أ�صب��ح �ش��عار الأمم املتح��دة وعلمه��ا رمزيه��ا يف عمله��ا
على ال�صعيد العاملي.
ويع��رف ه��ذان الرم��زان بالأط��راف املعني��ة يف مناط��ق
ب�ؤر التوتر والنزاعات بالأمم املتحدة.
وهم��ا رم��زان للتطل��ع ،ذل��ك �أنهم��ا �صوت��ان للأم��ل
و�أحالم ال�شعوب بال�سالم والوحدة		 .
قطر الثالثة عالميا
مت ت�صني��ف دول��ة قط��ر يف املرتب��ة الثالث��ة لل��دول
املانح��ة ،ملكت��ب الأمم املتح��دة لتن�س��يق ال�ش���ؤون الإن�س��انية
« .»OCHA
ج��اء ذل��ك بع��د �إع�لان املكت��ب حتدي��ث قائم��ة
ال��دول املانح��ة الك�برى ل��ه ع��ن الع��ام احل��ايل ،2017
حي��ث احتل��ت دول��ة قط��ر املرتب��ة الثالث��ة (بواق��ع دع��م
10مالي�ين دوالر �أمريك��ي لع��ام  )2017بع��د كل م��ن
مملك��ة ال�س��ويد واملفو�ضي��ة الأوروبي��ة ،كم��ا ج��اءت كن��دا
يف املرتبة الرابعة وا�سرتاليا يف اخلام�سة.

105

ترجمات

ثالثة ابتكارات ومبادرات بارزة في
كان من املفرت�ض �أن يكون عام ،2016
الذي �شهد انطالق القمة العاملية الأوىل
للعمل الإن�ساين يف �شهر مايو با�سطنبول،
عام �إعادة ت�شكيل م�ستقبل املعونة .وعلى
الرغم من �أن احل�شد مل يرق �إىل م�ستوى
ال�ضجة الهائلة التي �صاحبت انعقاد
القمة� ،إال �أن ال�صفقة الكربى التي نتجت
عنها �أظهرت االجتاه الذي ت�سري فيه
الأمور ،على الأقل فيما يتعلق مبجموعة
كبرية من الق�ضايا الإن�سانية املهمة ،بدء ًا
من ال�شفافية والتمويل املتعدد ال�سنوات،
وتقلي�ص املخ�ص�صات وزيادة الرتكيز على
الأقلمة� ،أي منح املنظمات املحلية دور ًا
�أكرب يف اال�ستجابة للأزمات التي تقع يف
مناطقها� ،إىل تعظيم التعاون والت�ضافر
بني اجلهات الإن�سانية والإمنائية.
ويف حني �أنه ال يزال الوقت مبكر ًا للحكم
على ما �إذا كان �سيتم الوفاء بالعديد من
التعهدات التي قطعتها املنظمات على
نف�سها يف قمة ا�سطنبول� ،إال �أن عام 2016
قد �شهد بالفعل ثالثة ابتكارات �أو مبادرات
اكت�سبت زخم ًا وهي:
سندات األثر اإلنساني

على الرغم من �أن احتياجات التمويل
الإن�ساين �أ�ضحت �أكرب من �أي وقت م�ضى،
ولكن نظرة �سريعة على الأرقام تبني
�أن الفجوة يف متويل اال�ستجابة حلاالت
الطوارئ �آخذة يف االت�ساع .ومن ثم فقد
�أ�صبح من ال�ضروري البحث عن �سبل
جديدة لتمويل املعونة.
تهدف �سندات الأثر الإن�ساين ،التي بد�أت
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ر�سمي ًا يف القمة العاملية للعمل الإن�ساين
يف �شهر مايو ،التي قدمتها اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر� ،إىل التنويع عن طريق
�إدخال اال�ستثمار اخلا�ص الذي مل ي�ستغل
بعد يف متويل امل�ساعدات الإن�سانية.
ويف هذا ال�صدد ،قال �إيف داكور ،املدير
العام للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ل�شبكة
الأنباء الإن�سانية (�إيرين)« :ال ميكننا
االنتظار حتى يتوقف ال�صراع ،ثم نقول �أن
التنمية ميكن �أن ت�أتي ،و�أن اال�ستثمارات
ميكن �أن ت�أتي بعد ذلك».
ويق�صد مبفهوم �سندات الأثر الإن�ساين
�أن يقوم م�ستثمر اجتماعي بتمويل �إطالق
امل�شروع الذي يعتقد �أنه �سيحقق نتائج
�إيجابية كبرية .وهذا امل�ستثمر من القطاع
خا�ص ،وينبغي �أن يكون قادر ًا على
«اال�ستثمار بجد ّية» ،ح�سبما ذكر داكور.
ثم يدخل ممول للنتائج ،على الأرجح
م�ؤ�س�سة �أو حكومة ،يتعهد بتمويل امل�شروع
ب�أكمله �إذا ما حتققت نتائج حمددة م�سبق ًا.
ويرد ممول النتائج املبلغ الذي دفعه
امل�ستثمر االجتماعي ،م�ضاف ًا �إليه الفوائد
اعتماد ًا على النتائج .على �سبيل املثال،
تعهدت احلكومة البلجيكية بتقدمي 10
مليون يورو لدعم برنامج اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر لإعادة الت�أهيل البدين،
ولكنها لن تدفع هذه الأموال �إال �إذا وجدت
�أثر امل�شروع مر�ضي ًا.
وقد �أو�ضح داكور �أن �سندات الأثر الإن�ساين
التي �أطلقتها اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر تتطلب التزام ًا ب�سندات مدتها

خم�س �سنوات .وهذا ي�سمح للمنظمات غري
احلكومية بالتفكري على املدى الطويل،
ويتما�شى مع الطلبات املتنامية ،التي
ظهرت يف القمة العاملية للعمل الإن�ساين
ومنذ ذلك احلني للتمويل املتعدد ال�سنوات.
ومن بني الفوائد الأخرى ،ح�سب اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ،هي �أنها تقدم
دافع ًا متجدد ًا على االبتكار من �أجل حت�سني
النتائج الإن�سانية ،وحافز ًا للم�ستثمرين
من القطاع اخلا�ص للم�شاركة يف متويل
امل�ساعدات الإن�سانية ،وتركيز ًا حقيقي ًا على
نتائج امل�شروع .وعالوة على ذلك ،ال ترتبط
�سندات الأثر الإن�ساين بتقلبات ال�سوق.
مع ذلك ،هناك �شكوك حول ا�ستدامة
املفهوم :فعلى الرغم من �أن اجلهات
املانحة حت�صل على �ضمانات �إ�ضافية فيما
يتعلق بتحقيق النتائج املرجوة من امل�شروع،
�إال �أنه يتعني عليها �أن تدفع مبالغ �إ�ضافية
لتغطية فوائد امل�ستثمر االجتماعي.
وتعليق ًا على ذلك� ،أو�ضحت ليديا بول،
م�ست�شار التمويل الإن�ساين ل�شبكة الأنباء
الإن�سانية (�إيرين) �أن «هذه العملية تنطوي
على دفع مبلغ �إ�ضايف :ذلك �أن امل�ستثمر
يتوقع �أن ي�ستفيد من ذلك يف نهاية املطاف
 ...ومن ثم ،عندما تقوم جهة مانحة
بتمويل مثل هذا التدخل ،فيجب �أن تكون
النتيجة املح�سنة التي حت�صل عليها اجلهة
املانحة من هذه الأداة املالية كبرية جد ًا
بحيث تربر دفع هذه املبالغ الإ�ضافية».

مجال المساعدات اإلنسانية
برامج التحويالت النقدية

�شهد عام  2016تطور الربامج النقدية.
�أقر التحول نحو ا�ستخدام املزيد من
التحويالت النقدية ب�شكل عام خالل
القمة العاملية للعمل الإن�ساين .تعهدت
منظمة «الر�ؤية العاملية» وجلنة الإنقاذ
الدولية ب�أنهما �سيخ�ص�صان ن�صف وربع
براجمهما ،على التوايل ،يف �شكل حتويالت
نقدية بحلول عام  ،2020ولكن ال�صفقة
الكربى مل حتدد �أهداف ًا ثابتة للتو�سع يف
ا�ستخدام النقود كم�ساعدات.
وعقب القمة العاملية للعمل الإن�ساين� ،أعلنت
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني �أنها �ست�ضاعف ا�ستخدامها
للم�ساعدات التي تعتمد على التحويالت
النقدية بحلول عام .2020
ولكن رغم هذه التعهدات املهمة ،ف�إن
التنفيذ الفعلي هو الذي �سيحدث فارق ًا
حقيقي ًا ،ح�سبما ترى بوال جيل بيزن ،من�سق
الدعوة واملنا�صرة يف منظمة �شراكة التعلم
يف جمال النقد ،التي تعرف اخت�صار ًا
با�سم (.)CaLP
ويف هذا ال�صدد ،قالت بيزن ل�شبكة الأنباء
الإن�سانية (�إيرين)�« :آمل �أنه �إذا كان
 2016هو عام الكالم� ،أن يكون 2017
هو عام العمل...ال �أ�ستطيع القول �إن عام
 2016كان العام الذي �أ�صبحت فيه برامج
التحويل النقدي هي التيار الرئي�سي ،لأنه
كان هو العام الذي تعهدت فيه الكثري من
املنظمات ب�أن جتعلها تيار ًا رئي�سي ًا» .و�أردفت
بقولها «ولكنني �آمل �أن ت�صبح هذه الربامج

هي التيار الرئي�سي يف �أعوام  2017و2018
و ،2019بنا ًء على االلتزامات املتعهد بها يف

هذا العام».
ويف حني �أعربت بيزن عن �سعادتها ب�أن
وا�ضعي ال�سيا�سات واجلهات املانحة
�أ�صبحوا حري�صني على االلتحاق بقطار
برامج التحويالت النقدية – الذي كان
يقت�صر يف ال�سابق على اخلرباء الفنيني
فقط– فقد �شدّدت على �أهمية متابعة مدى
م�ساهمة الدول ب�شكل مفرد لإجناح هذا
اجلهد.
واجلدير بالذكر �أن �أوجه الق�صور يف
مثل هذه اخلطط �ستتبدى ب�شكل �أكرث
و�ضوح ًا عندما يتم البدء يف تنفيذ الربامج
تق�صت �شبكة (�إيرين)
التجريبية .وعندما ّ
ا�ستخدام التحويالت النقدية لالجئني
يف لبنان ،على �سبيل املثال ،وجدت �أنها ال
ت�ستطيع تلبية االحتياجات التي ت�ستع�صي
على حلول ال�سوق ،وبناء امل�ؤ�س�سات املحلية،
ومعاجلة كل م�شكلة� ،أو متكني املنظمات
غري احلكومية املحلية على اال�ضطالع بدور
�أكرب.
الحد من البيروقراطية

تهدف مبادرة «بريوقراطية �أقل معونة
�أكرث»  Less Paper More Aidالتي د�شنها
املجل�س الدويل للوكاالت التطوعية ،ف�ض ًال
عن املنظمات غري احلكومية وال�شبكات
التابعة له يف دي�سمرب � ،2015إىل احلد من
البريوقراطية التي تهدر الوقت واملال يف
قطاع املعونة.
وقد خل�ص التقرير الأول ،الذي �صدر يف
�شهر �أبريل� ،إىل �أن احلجم ال�ضخم من

البريوقراطية يف املنظمات الإن�سانية يحول
دون تواجد موظفي اخلطوط الأمامية يف
امليدان ب�سبب عملهم يف �إعداد التقارير.
وجد التقرير �أن املنظمات غري احلكومية
التي خ�ضعت للدرا�سة كان لديها نحو 36
موعد ًا نهائي ًا لإعداد التقارير ،يف املتو�سط،
لكل دولة يف العام الواحد .وقد و�صل هذا
العدد بالن�سبة لبع�ض املنظمات� ،إىل 80
موعد ًا .كما �أ�شارت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل �أن
«املنظمات غري احلكومية عادة ما ت�ستغرق
� 440ساعة عمل لإمتام كل مراجعة من
مراجعات احل�سابات ،التي حتتاج �إىل
تخ�صي�ص �سبعة موظفني من تخ�ص�صات
خمتلفة ،يف حني ي�شارك ثمانية موظفني يف
�إعداد كل تقرير لكل جهة مانحة مفردة».
ويف القمة العاملية للعمل الإن�ساين� ،ألزمت
ال�صفقة الكربى املوقعني عليها �أن ي�سهموا
يف زيادة فعالية املعونة ،مبا يف ذلك تن�سيق
مقرتحات اجلهات املانحة والتقارير،
وتخ�صي�ص متويالت �أقل مل�شاريع حمددة.
وقد �أعدّت احلملة الآن خطة �شاملة ت�أمل
�أن يتم تنفيذها على مدى العامني املقبلني.
وتو�ضيح ًا لذلك ،قالت ميلي�سا بيتوتي
من املجل�س الدويل للوكاالت التطوعية
يف ر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين ل�شبكة
(�إيرين)« :ين�صب تركيزنا يف الوقت
احلايل على اجلمع بني من يعدون التقارير
ومن يقر�أونها من �أجل �أن يتعاونوا بطريقة
ت�ساعدنا على حتقيق التزامات ال�صفقة
الكربى بنهاية عام .»2018
بقلم  :انا بوجول مازيني
�شبكة �إيرين ـ

دي�سمرب 2016
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تقرير

برامج قطر الخيرية اإلذاعية والتلـــــــــــــفـزيونية..
اإلنساني والتنموي
سنوات في خـدمة إعـالم العمل
على مدار العام تقوم قطر اخلريية
ب�إنتاج وبث جمموعة مم ّيزة من الربامج
التلفزيونية والإذاعية ،بهدف ن�شر ثقافة
العمل الإن�ساين والتطوعي ،و�إبراز �أثر
الأعمال اخلريية التنموية ب�أ�سلوب ر�شيق
وحمبب ،و�إ�شراك املتطوعني واجلمهور يف
ت�سويق امل�شاريع اخلريية ب�أ�ساليب جديدة
ومبتكرة  ،وتعتمد براجمها التلفزيونية
وبع�ض براجمها الإذاعية على زيارة امليدان
مب�شاركة عدد من النجوم من الإعالميني
والريا�ضيني وامل�شائخ وامل�ؤثرين على �شبكات
التوا�صل االجتماعي .
بد�أت اجلمعية هذا اجلهد خلدمة الإعالم
الإن�ساين والتنموي منذ عدة �سنوات
بالتعاون مع عدد من و�سائل الإعالم
القطرية ،وماتزال توا�صل هذا اجلهد من
خالل �إدارة الإعالم  ،وفيما يلي تعريف
�سريع بها:

البرامج التلفزيونية
سفاري الخير

انتجت قطر اخلريية على مدى �أربع �سنوات
متتالية برنامج “�سفاري اخلري” الذي
يعترب من برامج تلفزيون الواقع ،حيث
يعرف الربنامج اجلمهور بامل�شاريع التنموية
يف الدول التي تعمل فيها قطر اخلريية.
ومت ت�صوير حلقات الربنامج يف كل من:
بوكينافا�سو� ،إندوني�سيا ،دول البلقان ،فيما
كانت الن�سخة الأخرية منه بغانا بغرب
�إفريقيا.
جرى بث الربنامج يوميا على تلفزيون
قطر طيلة رم�ضان  1438هـ  ،و�ضم فريق
“�سفاري اخلري” يف ن�سخته الأخرية كال
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أسفار

من� :سعود امل�ضاحكة ،مبارك م�صطفى،
طالل الكواري ،عاي�ش القحطاين� ،سعيد يهدف �إىل �إثراء ثقافة امل�ستمعني باملعلومات
عوجان ،عبد الرحمن ال�شمري ،عادل املفيدة ،خ�صو�صا يف املجاالت التطوعية
خمي�س ،جفال را�شد ،حممد عتيق الكواري .والإن�سانية ،من خالل �أ�سئلة امل�سابقات
واجلوائز املخ�ص�صة لها ويبث الربنامج
قلب واحد
من برامج تلفزيون الواقع �أي�ضا ،و يهدف �إىل على �إذاعة �صوت اخلليج خالل �شهر رم�ضان
التعريف بالق�ضايا الإن�سانية ،وا�ستقطاب املبارك يوميا.
الدعم لها ب�أ�سلوب �شبابي م�شوق� ،أنتج أمنيتي
الربنامج ملدة � 4سنوات حتى الآن يف كل برنامج جديد يف فكرته وطرحه خ�ص�ص
من :جزيرة �سقطري باليمن ،ال�سودان ،ال�ستعرا�ض �أمنيات الأطفال املكفولني
تركيا ،فيما مت ت�صوير احللقة الأخرية منه من قبل قطر اخلريية ،واتاحة الفر�صة
يف جمهورية قرغيزيا ،وت�ضمنت الكثري من للم�ستعني كي ي�سهموا يف حتقيقها من خالل
املغامرات واملفاج�آت الهادفة .وجرى بث التربع عن طريق ر�سائل � SMSأو عن طريق
موقع �إلكرتوين خم�ص�ص لذلك ،كما يهتم
برنامج “قلب واحد” يوميا على تلفزيون الربنامج باحلقوق الأ�سا�سية للأطفال،
قطر طيلة �شهر رم�ضان  1438هـ .
مثل حقهم يف التعليم والرعاية ،وي�ست�ضيف
ت�شكل �أع�ضاء فريق “قلب واحد” يف الن�سخة م�ست�شارين �أ�سريني وخمت�صني لتقدمي
الأخرية من  :من حممد �سعدون الكواري ،ا�ست�شارات للآباء والأمهات .مت بثه عرب
حممد الرباك ،الكابنت عادل المي ،املن�شد �إذاعة قطر طيلة �شهر رم�ضان املا�ضي
حممد عبا�س ،الإعالمي عقيل اجلناحي1438 ،هـ
يا�سر احلزميي� ،إبراهيم النقيب ،الإعالمي “المتنافسون”
الريا�ضي �سوار الذهب ،الداعية خالد �أبو يهدف الربنامج الذي يبث بالتعاون مع
موزه ،نايف ال�شرهان ،ال�شاعر علي الغياثني� ،إذاعة القر�آن الكرمي بالدوحة �إىل ا�ستثمار
املن�شد يحي حوى.
روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات القطرية،
وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم يف جمال
البرامج اإلذاعية
االت�صال و�شبكات التوا�صل االجتماعي،
تراويح
من �أجل التناف�س يف دعم العمل الإن�ساين
عدة
منذ
انتاجه
على
اخلريية
قطر
درجت
والن�شاط التطوعي ،وت�سويق م�شاريع �إن�سانية
�سنوات  ،وهو برنامج اجتماعي توعوي ،بطرق مبتكرة من خالل زيارات ميدانية
تبثه يف �شهر رم�ضان على الهواء مبا�شرة ،ومتابعة تنفيذها .انطلقت �أوىل حلقاته
و ي�ست�ضيف كوكبة من امل�شايخ واملخت�صني يف �شهر �سبتمرب من عام  ،2016وا�ستمر
ملناق�شة مو�ضوعات تت�صل بالعمل الإن�ساين الربنامج �إىل ما قبل �شهر رم�ضان املبارك
والتنموي ،ويتم فيه ت�سويق م�شاريع خريية
 1338هـ ( � ّأي على مدار العام الأكادميي ) .
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عرض
كتاب

حساب زكاتك
بين يديك
تأليف /ربيع مجاهد  -الناشر /قطر الخيرية

يتم ّيز « ح�ساب زكاتك ..بني يديك» الذي �صدر عن قطر اخلريية
يف �شهر يوليو املا�ضي  2017 /للأ�ستاذ ربيع جماهد ،ب�أنه ي�س ّهل
ح�ساب الزكاة بطريقة عملية من خالل الرتكيز على القوائم
واجلداول واخلال�صات التو�ضيحية ،والأمثلة وامل�سائل املحلولة.
ميزة الكتاب

وي�سهم هذا الكتاب ـ الذي �أ�ضيف لقائمة �إ�صدارات قطر اخلريية
ـ يف ن�شر ثقافة الزكاة ،والتوعية ب�أهميتها التنموية ملجتمعاتنا
الإ�سالمية ،ويجيب على الأ�سئلة املالية ال�شرعية املتعلقة بها ،وهو
موجه للجمهور ب�شكل عام .
ّ
اعتمد الكتاب يف �صياغته العبارة ال�سهلة ،للتعريف بالزكاة،
وكيفية ح�سابها بطريقة ي�سرية ودقيقة ،من خالل تب�سيط
املعلومات ،واملفاهيم املرتبطة بكيفية احل�ساب ،و�إ�ضافة بع�ض
القوائم واجلداول التو�ضيحية والنماذج والأمثلة التطبيقية.
قائمة المستفيدين

ويتوقع �أن ي�ستفيد منه :
مهتم بفري�ضة الزكاة ،ليتعلم كيفية ح�ساب زكاته،
ـ كل م�سلم ّ
ويكون على وعي ودراية بركن من �أركان دينه.
ـ َمنْ يح�ضر دورات يف الزكاة وكيفية ح�سابها ،مبن فيهم
من يح�ضرون الدورات التدريبية التي ّ
تنظمها قطر اخلريية
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جلمهورها .
ـ امل�ؤ�س�سات اخلريية والزكوية وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
واجلهات ذات العالقة بحيث يكون الكتاب مرجعا لها ولأفرادها
عند احلاجة ملا يت�صل بح�ساب الزكاة ب�صنوفها املختلفة،
وللإجابة على الأ�سئلة املالية ال�شرعية املرتبطة بها .
عناوين المحتوى

ي�شتمل الكتاب الذي يقع يف � 140صفحة على مدخل نظري يت�ض ّمن
تعريفا بالزكاة وعقوبة منعها  ،و�شروط املال الذي جتب الزكاة
فيه  ،وتعريف ببع�ض امل�صطلحات ال�ضرورية يف حما�سبة الزكاة،
فيما خ�ص�ص اجلزء الأكرب حل�ساب الزكاة ب�أنواعها املختلفة وهي
 :زكاة النقدية  ،زكاة حلي الزينة  ،زكاة ال�صداق ،زكاة الأنعام،
زكاة الأ�سهم  ،زكاة عرو�ض التجارة ،زكاة العقارات ،زكاة ك�سب
ّ
العمل ،زكاة
امل�ستغلت ،زكاة الزروع والثمار ،كما ت�ضمن الكتاب
مفكرة عن الزكاة تع ّد ملخ�صا لأهم ما ورد يف الكتاب من قواعد
وقوانني ومناذج ومعلومات  ،واختتم الكتاب مبادة خا�صة عن
خدمات الزكاة يف قطر اخلريية �سواء اخلدمات العادية �أو
االلكرتونية ،والتي ت�سهم يف ت�سهيل ح�سابها ودفعها على املتربعني
بكافة ال�سبل املمكنة.
وت�أمل قطر اخلريية �أن يكون الكتاب �إ�ضافة للمكتبة العربية ب�شكل
عام ،والإ�صدارات التي تعنى مبو�ضوعات الزكاة ب�شكل خا�ص.

