


افتتاحية  

اأهمّية التعاون وبناء ال�سراكات اال�سرتاتيجية  اأدركت قطر اخلريية منذ بداية عملها  امل�ؤ�س�سّية؛  لروؤيتها ور�سالتها  وفقاً 

مع منظمات االأمم املتحدة واملنظمات الدولّية مل�اجهة حتديات التنمية والعمل االإن�ساين على م�ست�ى العامل، وتر�ّسخت 

هذه االأهمية مع تزايد اأعداد النازحني والالجئني عرب العامل يف ال�سن�ات االأخرية ب�سبب ارتفاع وترية النزاعات يف مناطق 

لني االإن�سانيني يف ميادين االإغاثة، اإىل اأن اأ�سبحت قطر اخلريية جزءا ال يتجراأ من  كثرية، و�سرورة التن�سيق مع املتدخِّ

والفقر  له، وحمايته من خماطر اجلهل  االإن�سان وت�فري حياة كرمية  ت�سعى خلدمة  الدويل،  االإن�ساين  العمل  منظ�مة 

والعنف. 

�س ملّف هذا العدد من جملة » غرا�س« لت�سليط ال�س�ء على �سجل قطر اخلريية احلافل  وقد ارتاأينا بناء على ذلك اأن نخ�سّ

يف جمال التعاون الدويل مع املنظمات االأممية والدولية، حيث مّت ت�قيع 93 تعاون و�سراكة يف 28 دولة حتى نهاية ي�لي�/ 

من هذا العام ، بينها 11 اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي بقيمة 126 ملي�ن دوالر. 

ويربز املّلف مب��س�عاته وبياناته كيف انعك�ست هذه ال�سراكات يف جناح قطر اخلريية بتنفيذ برامج تنمية مندجمة �سخمة 

مثل م�سروع »االأمن الغذائي« واالإ�سهام يف مكافحة الفقر وتخفيف اآثار املجاعة وم�اجهة م�جات اجلفاف بالنيجر على 

مدار 7 �سن�ات ) 2010 - 2017 (، وكيف احتلت قطر اخلريية املرتبة االأوىل عامليا يف اإغاثة ال�سعب ال�س�ري على م�ست�ى 

املنظمات االإن�سانية غري احلك�مية لعدة �سن�ات، بح�سب تقرير التتبع املايل للم�ساعدات الدولية »FTS« التابع ملكتب االأمم 

املتحدة لتن�سيق ال�س�ؤون االإن�سانية« اأوت�سا«، ثم كيف حظيت بثقة املنظمات الدولية وفقا للتقييمات الدورّية التي جتريها 

» قدر عال من  باأّنه على  باك�ستان  ملكتب قطر اخلريية يف  »الي�ني�سيف«  ت�سنيف  امليدان، حيث جاء يف  �سركائها يف  الأداء 

االحرتافية، ومت�افق مع جميع معايري و�سيا�سات اجلهات املانحة ». 

عليها  ما يربهن  ولعّل  امل�ستقبلية،  للمرحلة  ت�جهاتنا  وفق  اأكرب  ب�ترية  وتتعّزز  تت�ا�سل  املتحدة  االأمم  �سراكاتنا مع  اإّن 

ل�س�ؤون  ال�سامية  املف��سية  مع   )2017  / اأكت�بر   ( م�ؤخرا  اخلريية  قطر  وقعتها  التي  اال�سرتاتيجي  التعاون  اتفاقية 

الالجئني، بتم�يل م�سرتك ي�سل اإىل 12 ملي�ن دوالر على مدى ال�سن�ات االأربع القادمة، ونتطلع لعقد املزيد من هذه 

ال�سراكات املهّمة م�ستقبال باإذن اهلل.  

ناأمل اأن تتكاتف جه�د جميع املخل�سني دولّيا من اأجل َعامَل اآمن، خاٍل من الفقر واالأمرا�س واالأزمات ، يتمتع فيه االإن�سان 

بالكرامة الالئقة به.   

واهلل من وراء الق�سد.  

 ي��سف بن اأحمد الك�اري 

 الرئي�س التنفيذي  لقطر اخلريية



“ أواصر” ..أفكار تصنع الفرق

نوعه  من  الأول  يعّد  والذي  اأوا�صر”  “ملتقى  اخلريية  قطر  عقدت 

توفري  على  منه  الوىل  الن�صخة  ركزت  حيث  قطر،  م�صتوى  على 

بغر�س  الت�صويق،  يف  املهتمني  بني  الت�صبيك  وتعزيز  للتعارف  فر�صة 

الإن�صاين  العمل  خلدمة  جمتمعية  �صراكات  اأو  مبادرات  اإطالق 

والتطوعي.  

ت�سميم الغالف

بكيل شمس الدين

الت�زيع  والرتويج 

صالح أحمد عبد الجبار

لالشتراك في المجلة

امل�صرف العام

علي عتيق العبد الله

رئي�س التحرير

أحمد صالح العلي

مدير التحرير

58علي الرشيد
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد السادس عشر 
صفر  1439 هـ  - نوفمبر 2017 م

المسار .. منهجية قطر الخيرية إلدارة المشاريع 
حر�صت قطر اخلريية على تطوير منهجيتها اخلا�صة باإدارة امل�صاريع 

من خالل خربائها املخت�صني، م�صتفيدة من اأكرث املنهجّيات اتباعا 

غري  املنظمات  جهتي  من  والإن�صانية  التنموية  امل�صاريع  اإدارة  يف 

احلكومية واجلهات املانحة.

الن�صخة الإلكرتونية

الت�س�ير الف�ت�غرايف

محمد إناس عبد العليم

�س.ب:1224 الدوحة - قطر

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

ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

قطر الخيرية تدخل المرحلة الثانية لمبادرة تنمية دارفور 
بعد اإجنازها املرحلة الأوىل من مبادرة قطر لتنمية دارفور، وتوقيعها 

اتفاقية مع �صندوق قطر للتنمية بقيمة تزيد عن 34.5 مليون دولر 

ت�صتعد قطر اخلريية لإقامة 8 جممعات منوذجية متعددة اخلدمات 

يف اأربع وليات باإقليم دارفور.

الت�سميم واالإخراج

الخضر الشيخ هالل
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املحررون

عوض الله جبارة أحمد
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الواقعة  احلدود  منطقة  اإىل  الدوحة  من 

اإىل  وحتديدا  وميامنار،  بنغالدي�س  بني 

كوك�س  منطقة  يف  هايل”  “فالوك  خميم 

وفد تطوعّي من قطر اخلريية  توّجه  بازر 

بتقييم  قام  حيث  املا�صي،  �صبتمرب  يف 

عن  الروهينغا  املت�صررين  احتياجات 

قرب، وتقدمي امل�صاعدات العاجلة، وتنفيذ 

باقة من امل�صاريع الإغاثية. 

الغذاء 
الوفد  قام  التي  الإغاثية  املعونات  تنّوعت 

ففي   ، تد�صينها  يف  وامل�صاركة  بتوزيعها 

جمال الغذاء مت توزيع 1000 �صلة غذائية 

لـ 1000 اأ�صرة مت�صررة يف املخيم، تغطي 

كل منها حاجة الأ�صرة مدة �صهر كامل.

خا�س  ميداين  مطبخ  جتهيز  مت  كما 

على  ال�صاخنة  الوجبات  يقدم  بالالجئني 

مدار اليوم حيث ي�صتفيد منه وب�صكل يومي 

5000 �صخ�س من اأهايل املخيم .

الخيام 
تركيب  الوفد  د�صن  مت�صل،  نحو  وعلى 

ظل  يف  لال�صتخدام  �صاحلة  خيمة   1500
الأجواء املتقلبة يف املنطقة التي يعي�س فيها 

الالجئون حيث ي�صتفيد منها حوايل 7500 

احل�صول  من  يتمكنوا  مل  ممن  �صخ�س، 

املكتظ  املخيم  داخل  لهم  ماأوى  على 

بالالجئني. 

الرعاية الصحية 
كما قام وفد قطر اخلريية التطوعي باإن�صاء 

مركز �صحي مبحاذاة خميم فالوك والذي 

ملا  املتكاملة  ال�صحية  اخلدمات  يقدم 

يقرب من 500 �صخ�س ب�صكل يومي حيث 

اأن اغلب احلالت املر�صية ت�صيب الطفال 

واملياه  التغذية  �صوء  ب�صبب  ال�صن،  وكبار 

الغري �صاحلة لل�صرب التي يتم ا�صتخدامها 

من نهر ملوث جماور للمخيم.

فرحة كبيرة
بهذه  �صعادتهم  عن  امل�صتفيدون  وعرب 

خالل  من  ذلك  ظهر  وقد  امل�صاعدات، 

املدير  اهلل  العبد  عتيق  علي  ال�صيد  واأعرب 

اخلريية  بقطر  املحلية  للتنمية  التنفيذي 

ال�صيد  ل�صعادة  �صكره  عن  الوفد  ورئي�س 

اأحمد بن حممد بن نا�صر الدهيمي، �صفري 

ل�صتقباله  بنجالدي�س  لدى  قطر  دولة 

و�صوله  فور  التطوعي  اخلريية  قطر  وفد 

لبنجالد�س وتقدمي الت�صهيالت الالزمة له ، 

كما �صكر كل اأع�صاء الفريق الذين �صاهموا 

بتقدمي امل�صاعدات والتعريف بحجم الكارثة 

الن�صانية عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي 

واأجهزة الإعالم. 

بن  اأحمد  ال�صيد  �صعادة  اأثنى  وبدوره 

قطر  �صفري  الدهيمي،  نا�صر  بن  حممد 

الغاثية  اجلهود  على  بنجالدي�س  لدى 

املحتاجني  جلميع  قطر  دولة  تقدمها  التي 

ح�صرة  دعم  حتت  العامل  حول  واملنكوبني 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  ال�صمو   �صاحب 

جهود  وبتكاتف  املفدى،  البالد  اأمري  ثاين 

القطري  وال�صعب  اخلريية  املوؤ�ص�صات 

املعطاء الذي ل يدخر اأي �صيء يف تقدمي يد 

العون للمحتاجني يف كل مكان. 

أعضاء الوفد 
رئي�س الوفد : ال�صيد علي عتيق العبد 

املحلية  للتنمية  التنفيذي  املدير  اهلل 

بقطر اخلريية. 

فهد  بن  حمد  ال�صيخ  الأع�صاء: 

اهلل  عبد  جا�صم  وال�صيد  ثاين،  اآل 

جابر  اأ�صماء  والفا�صلة  اجلا�صم، 

املري،  جواهر  والفا�صلة  احلمادي، 

وال�صيد  العنزي،  اهلل  عبد  وال�صيد 

لمي،  عادل  والكابنت  ح�صني،  يا�صني 

ندمي  وال�صيد  الدفع،  من�صور  وال�صيد 

حلمي،  �صامية  والفا�صلة  املالح، 

وال�صيد حممد �صليمان،،ال�صيد حممد 

ح�صام  وال�صيد   ، العليم  عبد  اإنا�س 

روحي، وال�صيد رامي اأبو الفتوح .

الطفلة  وجه  على  ارت�صمت  التي  البت�صامة 

نور بغام بعد اأن ا�صتلمت وجبات الطعام لها 

ولأ�صرتها التي تبلغ 6 اأ�صخا�س و5 اأطفال. 

خمتلفا،  لولوروا  احلاجة  �صعور  يكن  ومل 

التي  الغذائية  بال�صلة  �صعيدة  كانت  فقد 

حيث  اخلريية،  قطر  فريق  من  ا�صتلمتها 

12 فردا،  اأ�صرة مكونة من  بانتظارها  كان 

بها  ي�صدون  متوينية  مواد  اأية  لديهم  لي�س 

رمقهم . 

قدم  والذي  علي  حمزة  احلاج  عرّب  بدوره 

اأفراد  من  فردا   18 ب�صحبة  ميامنار  من 

خدمات  وجود  ظل  يف  �صروره  عن  اأ�صرته 

رعاية �صحية وّفرتها قطر اخلريية لالجئي 

كان  اأنه  املنطقة، خ�صو�صا  واأهايل  املخيم 

ي�صتكي من اآلم يف  معدته. 

الأيادي اخلرّية

 علي عتيق العبد الله : 
السفير  سعادة  نشكر 
بنغالديش،  في  القطري 
التطوعي،  الفريق  وأعضاء 
تبرعاتهم  على  قطر  وأهل 

السخية. 

تقرير

45

مهمة إنســــانية لوفد تطـــــوعـي      قطــــــري
على الحــدود بين بنغـــالديش ومــــــــــــــيانمار

حلقة إذاعية 
حلقة  اإقامة  مت  الوفد  رحلة  مع  بالتوازي 

اخلريية  قطر  نظمتها  خا�صة  اإذاعية 

الكرمي  القراآن  اإذاعة  مع  بالتعاون 

ل�صالح  مبا�صرة  الهواء  على  بالدوحة 

مت�صرري الروهينغا حيث حظيت بتفاعل 

حجم  وبلغ  قطر،  اأهل  قبل  من  كبري 

ماليني   3 �صاعة  خالل  لها  التربعات 

ريال. 

عدد  مداخالت  احللقة  هذه  اأثرى  ومما 

يف  وجودهم  اأثناء  الوفد  اأع�صاء  من 

املنطقة احلدودية واإدلئهم مب�صاهداتهم 

ال�صعبة  الإن�صانية  الأو�صاع  حول  املوؤثرة 

لالجئي الروهينغا. 

المساعدات والمشاريع : 

اأ�صرة   1500 لـ  غذائية  �صالل  توزيع  ـ 

مت�صررة. 

ـ اإقامة وت�صغيل مطبخ ميداين مبخيم 

وجبة   5000 يقدم  هايل”  “فالوك 
جاهزة يوميا 

ـ توزيع وتركيب 1500 خيمة لالجئني. 

ـ اإقامة مركز �صحي حول املخيم لعالج 

500 لجئ يوميا.
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بالتوازي مع ت�صاعد احلملة �صد الروهينغا 

املا�صي  �صبتمرب  �صهر  خالل  ميامنار  يف 

منهم  الآلف  مئات  لفرار  اأدت  والتي 

باجتاه احلدود مع بنغالدي�س �صرعت قطر 

ال�صامية  املفو�صية  مع  بالتعاون  اخلريية 

التابعة   )UNHCR(الالجئني ل�صوؤون 

لالأمم املتحدة بتنفيذ م�صروع اإغاثة عاجل  

منهم  النازحني  ل�صالح  الإيواء  جمال  يف 

منها  ي�صتفيد  اأن  وينتظر  ميامنار،  داخل 

2100 نازح، ملدة 6 �صهور . 

اتفاقية  على  بناء  امل�صروع  تنفيذ  وجاء 

اخلريية  قطر  بني  و�صراكة  تعاون 

يعادل   ( دولر  مليون  ن�صف  اإىل  ت�صل 

قطر  من  بتمويل   ، ريال(    1،825,000
اخلريية .

الكواري  اأحمد  بن  يو�صف  ال�صيد  وذكر 

فيه  تزداد  وقت  يف  ياأتي  التعاون  هذا  اإن 

ت�صاعد  ب�صبب  الروهينغا  م�صلمي  معاناة 

احلملة املوجهة �صدهم يف الأيام الأخرية، 

والتي اأدت لفرار مئات الآلف منهم باجتاه 

قطر  من  وحر�صا  بنغالدي�س،  مع  احلدود 

اخلريية على �صرعة تنفيذ م�صاريع الإغاثة 

الإن�صانية  امل�صاعدات  وتقدمي  العاجلة 

الدولية،  املنظمات  مع  امل�صرتك  بالتعاون 

UN� )واملفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني

عن  وقعها  املتحدة.  لالأمم  التابعة   )HCR
لقطر  التنفيذي  الرئي�س  الأول  الطرف 

وعن  الكواري،  اأحمد  بن  يو�صف  اخلريية 

الإقليمي  املفو�صية  ممثل  الثاين  الطرف 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�صيد خالد 

خليفة . 

تصاعد المعاناة 
ال�صامية  املفو�صية  ومبوجب التفاقية تقوم 

اإيواء  وحدة   420 باإن�صاء  الالجئني  ل�صوؤون 

ثالث  يف  الروهينغيني  للنازحني  موؤقتة 

وبقيمة  وكاجني،  راخني  باقليمي  مناطق  

7

التي يكون فيها حترك  خ�صو�صا يف الدول 

ميامنار،  يف  كما  اأ�صهل  الدولية  املنظمات 

وتوا�صال جلهود اجلمعية يف تعزيز التعاون 

وال�صراكة مع منظمات المم املتحدة . 

ال�صيد خالد خليفة ممثل   اأعرب  من جهته 

التعاون  جمل�س  دول  يف  الإقليمي  املفو�صية 

على  قطر  لدولة  �صكره  عن  اخلليجي 

وثمن  الن�صاين،  العمل  جمال  يف  جهودها 

املفو�صية  مع  الفاعل  اخلريية  قطر  تعاون 

 )UNHCR(الالجئني ل�صوؤون  ال�صامية 

الإن�صانية  الحتياجات  لتلبية  يف�صي  الذي 

اإىل  العامل، لفتا  والالجئني عرب  للنازحني 

اأن هذا يدل بو�صوح على ا�صتمرار اللتزام 

على  اخلريية  قطر  قطعته  الذي  الإن�صاين 

للت�صامن  حقيقيًا  انعكا�صًا  ويعترب  نف�صها 

الدويل.

مشاريع لالجئين ببنغالديش 
اخلريية  قطر  با�صرت  مت�صل  نحو  وعلى 

تنفيذ  اأي�صا  املا�صي  �صبتمرب  �صهر  يف 

املت�صررين  ل�صالح  اإغاثية جديدة  م�صاريع 

ميامنار،  داخل  الروهنجيا  النازحني  من 

اإىل  الظروف  ا�صطرتهم  الذين  ولالجئني 

الأخرية  الفرتة  يف  بنغالدي�س  نحو  التوجه 

جمالت  يف  قطري  ريال  ماليني   5 بقيمة 

الغذاء والإيواء واملواد غري الغذائية ،وذلك 

بنجالدي�س  يف  امليداين  مكتبها  خالل  من 

الأمم  وكالت  من  عدد  مع  بالتعاون  اأو   ،

املتحدة واملنظمات الدولية .  

من  ريال  مليون  اخلريية  قطر  وجهت  وقد 

ميامنار،  داخل  اإىل  املبلغ  هذا  اإجمايل 

لبناء 40 ملجاأ عاجال بالتن�صيق مع منظمة 

Is� )الغاثة الإ�صالمية العاملية الربيطانية 

lamic Relief، وذلك من اأجل تاأمني �صكن 
4 ماليني  للنازحني منهم. فيما خ�ص�صت 

 ، بنجالدي�س  اإىل  الالجئني  ل�صالح  ريال 

النحو  على  موزعة  م�صاريع  عدة  بها  لتنفذ 

التايل: 

مبليون  غذائية  غري  ومواد  الإيواء  توفري  ـ 

ال�صامية  املفو�صية  مع  بالتعاون  ريال، 

التابعة   )UNHCR( الالجئني  ل�صوؤون 

لالأمم املتحدة.

املواد  على  حتتوي  غذائية  �صالل  توزيع  ـ 

مل�صتلزمات  اإ�صافة  الأ�صا�صية،  التموينية 

الألب�صة  وحقائب  واليواء  والنظافة  الطبخ 

بقيمة مليون ريال، وذلك بالتعاون مع هيئة 

.)IHH(الغاثة الن�صانية الرتكية

اأخرى  وم�صاعدات  غذائية  �صالل  توزيع  ـ 

من خالل مكتب قطر اخلريية ببنغالدي�س 

بقيمة مليوين ريال . 

حملة # بورما_تستغيث
اجلهود  ح�صد  اخلريية  قطر  وتوا�صل 

من  الروهنجيا  نازحي  ل�صالح  والدعم 

خالل توا�صل حملتها          “ # بورما_

ت�صتغيث، والتي تهدف اإىل موا�صلة م�صاعدة 

النازحني وامل�صردين الذين يعي�صون ظروفا 

بالغة ال�صعوبة، بعد اإجبارهم على مغادرة 

مدنهم وقراهم التي اأحرقت، مما يجعلهم 

التخفيف  يف  ي�صاهم  ملن  احلاجة  اأم�س  يف 

وتقدمي  جراحهم،  وت�صميد  معاناتهم  من 

عن  ف�صال  لهم  واملاأوى  الغذاء  خدمات 

امللب�س والرعاية ال�صحية.

المنتجات
عاجل  ب�صكل  اخلريية  قطر  خ�ص�صت  وقد 

املواد  تت�صمن  غذائية  �صالل  م�صروع 

 156،000 بقيمه  الأ�صا�صية،  التموينية 

منه  ي�صتفيد  ـ   اوىل  كدفعة  ـ  قطري  ريال 

قطر  �صتقوم  كما  �صخ�س،  حوايل4700 

يف  خ�صبية  مالجئ   5 باإن�صاء  اخلريية 

ثماين  منها  ملجاأ  كل  ياأوي  حيث  راخني، 

قطري  ريال   100،000 بتكلفة  عائالت، 

)كل ملجاأ بقيمة 20 األف ريال ( ، ي�صتفيد 

منها 40 اأ�صرة )اأي حوايل 240 �صخ�صا( . 

التي  الإن�صانية  امل�صاعدات  تبلغ 

لنازحي  اخلريية  قطر  خ�ص�صتها 

الروهينغا منذ عام 2012 وحتى العام 

احلايل 2017 حوايل 13،5 مليون ريال 

، يف جمالت الرعاية ال�صحية وتوفري 

وال�صحاح  واملياه  والإيواء  الغذاء 

370.000 نازح   وا�صتفاد منها حوايل 

دولية  منظمات  مع  بالتن�صيق  وذلك 

ال�صامية  املفو�صية  �صمنها  من  والتي 

التابعة   )UNHCR(الالجئني ل�صوؤون 

لالأمم املتحدة.

اأجنزتها  التي  الإغاثية  امل�صاريع  ومن 

نازحي  ل�صالح  اخلريية  قطر 

م�صكنا   41 بناء  مبيامنار  الروهينغا 

 5 اإن�صاء  وكذلك  املت�صررة،  لالأ�صر 

ا�صرة،   40 لـ   تكفي  خ�صبية  مالجئ 

ال�صالل  من  الآلف  ع�صرات  وتوزيع 

الأ�صاحي  وزعت حلوم  كما  الغذائية، 

ل�صاحلهم خالل املو�صم احلايل. 

ا�صت�صافت  اأن  اخلريية  لقطر  و�صبق 

حول  الثاين  الت�صاوري  الجتماع 

الو�صع الإن�صاين مل�صلمي ميامنار الذي 

التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  نظمته 

الإ�صالمي مب�صاركة حوايل 30 منظمة 

الدوحة  يف  ودولية  واقليمية  حملية 

قطر  خ�ص�صت  حيث   ،  2012 عام 

ل�صالح  ريال  ماليني   6 مبلغ  اخلريية 

احلدود  على  الروهينجيا  الالجئني 

البنغالدي�صية.

مشاريع وجهود قطر 
الخيرية  منذ 2012 

بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين والمنظمات الدولية 

مشاريع إغاثة عاجلة لمتضرري 
الروهينغيا في ميانمار وعلى 

حدود بنغالديش

إنشاء 420 وحدة إيواء مؤقتة 
للنازحين الروهينغيين في ثالث 
مناطق  بإقليمي راخين وكاجين 

تقرير

تخصيص مشاريع 
أخرى بقيمة 5 ماليين 
الغذاء واإليواء والمواد 

غير الغذائية



خميمات  زاروا   الذين  التطوعي  الفريق  اأع�صاء   من  عدد  �صّجل 

اأجل تقدمي  لجئي الروهينغا على احلدود البنغالية مع ميامنار  من 

امل�صاعدات الإغاثية العاجلة بع�س م�صاهداتهم امليدانية التي عا�صوها 

عن قرب ، وك�صفوا عن حجم املعاناة التي يتكّبدها املت�صررون حتى 

يف  خ�صو�صا  الزيارات  هذه  اأهمية  على  واأكدوا   ، لبنغالدي�س  ي�صلوا 

اأوج الأزمات والكوارث. 

الشيخ حمد بن فهد آل ثاني 
ك�صفت زيارتنا عن حجم املاأ�صاة التي يعانيها لجئو الروهينغا وهم يف 

رحلتهم الطويلة واملرهقة للو�صول اإىل بنغالدي�س . حالة من ال�صعف 

خميمات   ، �صاهدناهم   من  جميع  وجوه  على  تظهر  والأرق  والهزال 

ول  دواء  ول  طعام   ل  وامل�صّمعات،  الأ�صجار  بقايا  من  بنيت  فقرية 

اأغطية تقيهم من ال�صم�س ومن �صدة الأمطار، فهم يفرت�صون الأر�س 

ويلتحفون ال�صماء.

اأنا�صُد اأهل اخلري للم�صارعة يف مّد العون لهوؤلء املت�صررين خ�صو�صا 

واأنهم ميرون بظروف طق�س قا�صية، حيث تنعدم اخلدمات الأ�صا�صية، 

وهم غارقون يف الطني والوحل حتت وابل الأمطار.

ياسين حسين ـ شبكة مرسال قطر 
احلدود  على  خميمات  يف  املتواجدين  الروهينغا  الالجئني  و�صع 

 ، اللجوء  رحلة  طول  ب�صبب  معاناة  البوؤ�س،  غاية  يف  البنغالدي�صية 

وخماطر يف الطريق واإرهاق، خ�صو�صا اأن فيهم ن�صاء حوامل واأمهات 

يحملن اأطفال، واأبناء يحملون مر�صى وكبار �صن من ذويهم. 

الأوىل  ذاكرتي،  من  �صتمحى  اأنها  اأظّن  ول  �صاهدتها  مواقف  هناك 

لرجل كان يف غاية الأمل واحلزن لفقده ثالثة من اأبنائه اأحدهم قتل 

رميا بالر�صا�س، والثاين ذبح كما تذبح النعاج كما اأخربين ، واملوقف 

هذا  وفوق  يتيمة،  واأ�صبحت  والديها  فقدت  �صغرية  لبنت  الثاين 

ا�صطرت للجوء وهي يف هذه ال�صّن . 

محمد اناس عبد العليم  ـ مصّور 
لبنغالدي�س عرب  الروهنيغا  اإليه يدخل مت�صررو  يتعّر�صون  هربا مما 

مدينة »كوك�س بازار« البنغالية ال�صاحلية واملحاذية للحدود مع ميامنار 

، وقد اختارت قطر اخلريية خميم »فالوك هايل« لأنه يقع يف منطقة 

الإغاثة  منظمات  قبل  من  اإليه  الو�صول  ي�صعب  حيث   ، فيها  نائية 

مقارنة  الكتظاظ  �صديد  يعترب  ولأّنه   ، املنطقة  يف  العاملة  الإن�صانية 

بغريه من املخّيمات.

مشاهدات من قلب مخيم »فالـــــــــــــوك هالي« لالجئي الروهينغا 
كنا ن�صتقّل �صيارة مع الوفد التطوعي للو�صول للمخيم وجدت �صابا ا�صمه 

اإرهاق   عالمة  عليه  تبدو  ولكن   ،« عائ�صة   « املري�صة  اأّمه  يحمل  حممد 

اأن�صاأته قطر اخلريية  الذي  ال�صحي  املركز  يق�صد  اأنه  وعرفت  كبرية، 

مبحاذاة املخيم ملعاجلة املر�صى من الالجئني. مل ا�صتوعب حجم هذا 

من  َقِدم  اأفادين،  كما  اأنه  حيث  وبوالدته  به  حلق  الذي  ال�صديد  التعب 

اأن  ا�صطررنا  حتى  ذلك  ا�صتوعب  مل  نعم   ، املركز  من  القريب  املخّيم 

نرتّجل م�صيا على الأقدام، ب�صبب ازدحام الطريق باملاّرة، وتلم�س حجم 

معاناة امل�صي و�صط الأوحال التي مل اأر مثلها من قبل.

َطلب مّنا مدير مكتب قطر اخلريية يف بنغالدي�س الدكتور حممد اأمني 

لب�س اأحذية خا�صة للتغلب على وعورة الطريق الوحيد املوؤدي للمخيم . 

هذا الطريق ي�صل ارتفاع الطني والوحل فيه 25 �صنتيمرتا ، ويبلغ طوله 

حوايل 2 كيلو مرت . عندما و�صلنا املخيم فهمت �صبب معاناة حممد واأّمه 

يقطعون  وهم  الكبرية  الالجئني  معاناة  حجم  عملّيا  واأدركت   ، عائ�صة 

بنغالدي�س  مع  احلدود  اإىل  بالدهم  من  اأيام  لعدة  ت�صل  كبرية  م�صافة 

ي�صطرون  عندما  حتى  اأو   ، وغريه  هايل«  »فالوك  خميم  اإىل  ثم  ومن 

اأمورهم  بع�س  لق�صاء  اأو  له،  املحاذي  الطبي  املركز  اإىل  منه  لالنتقال 

ال�صرورية خارجه. 

من  ت�صل  ممتدة  زراعية  اأرا�س  اإىل  و�صلنا  امل�صافة  تلك  كل  قطع  بعد 

البامبو  خ�صب  اأعواد  جتد  وعندها  جدًا  عاليتني  ه�صبتني  اإىل  خاللها 

مت  التي  البال�صتيكية  الأكيا�س  بع�س  يغطيها  املناطق  هذا  يف  امل�صهورة 

اأمامك،  التي  املرتفعة  املنطقة  �صكل خيام قد غطت كل  جتهيزها على 

كّل  نقل  الالجئون  هوؤلء  ا�صتطاع  كيف  ت�صتغرب  فقط  اللحظة  تلك  يف 

هذه الأخ�صاب والأكيا�س البال�صتيكية من اأجل جتهيز هذه اخليام التي 

هذه  يف  البالد  ت�صيب  التي  الأمطار  ماء  اأو  ال�صم�س  حّر  من  تقيهم  ل 

الأوقات، علمًا اأن املنطقة ا�صتوائية متقّلبة الأجواء، تارة يكون فيها اجلو 

حارا م�صوبا بالرطوبة، وتارة اأخرى تن�صّب فيه الأمطار بقوة دون �صابق 

اإنذار.

دخلنا مع اأع�صاء الوفد لإحدى اخليام  التي يعي�س فيها احلاج عبد اهلل 

وزوجته واأطفاله اخلم�صة، فلم جند فيها �صيئا ، كّل ما فيها عبارة عن 

اأواين فارغة وقليل من حطب، يفرت�صون اأر�صا طينية يف ظّل عدم وجود 

ونحن  كبرية  ب�صدمة  اأح�ص�صنا  �صحي،  �صرف  اأو  لل�صرب  �صاحلة  مياه 

اأمطار قريبة  بركة مياه  ي�صتخدمون جتمع  الذين  الالجئني  ببع�س  منّر 

من املخيم مرة للغ�صيل اأو لال�صتحمام، ومرة اأخرى لل�صرب اأي�صا .

واأثناء قيام الوفد بتوزيع الوجبات ال�صاخنة لالجئني من خالل املطبخ 

امليداين الذي قامت قطر اخلريية بتجهيزه لفت انتباهي ابت�صامة بريئة 

ارت�صمت على وجه الطفلة ال�صغرية »نور بغام«  بعد اأن ا�صتلمت وجبات 

اأن  اأرادت  لعلها   ، فردا   11 من  املكّونة  وباأ�صرتها  بها  اخلا�صة  الطعام 

وا�صلوا  ولكن   ، خريا  اهلل  جزاكم   : فحواها  ر�صالة  خاللها  من  تر�صل 

نبقى  كيال  دعمكم   ووا�صلوا  والأمان،  بالرتياح  ت�صعرنا  التي  زياراتكم 

بدون رعاية يف ظل قلقنا من امل�صتقبل القريب والبعيد . 

من
الميدان
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ر�سدها:  عدد من اأع�ساء فريق قطر اخلريية التط�عي 

 الطفلة »نور بغام«



»طاقات« يعيد األمل

لمستقبل أحمد بغزة 
اأحمد  الفل�صطيني  ال�صاب  اأ�صرة  تكن  مل 

اأو  ثرية  غزة،  قطاع  يف  املقيمة  عي�صى 

اأثرت  لكنها  احلال،  م�صتورة  م�صتورة  حتى 

ال�صتدانة لأجل �صناعة م�صتقبل ابنها، من 

خالل دفعه لاللتحاق باجلامعة، لعدم توفر 

القدرة لديها على دفع الر�صوم اجلامعية. 

تكنولوجيا  بكلية  اللتحاق  اأحمد  قرر 

التخ�ص�س  هذا  اأن  اعتبار  على  املعلومات 

ق�صى  وقد  طموحه.  من  جزءا  ميثل  كان 

لتتكل  والكمال،  بالتمام  �صنوات  اأربع  فيها 

وح�صوله  بالتخرج  العلمي  كفاحه  م�صرية 

على املرتبة الثانية. 

بفارغ  تنتظر  اأحمد  اأ�صرة  كانت  وقتها 

وظيفة  على  ابنها  يح�صل  اأن  ال�صرب، 

خالل  حققه  الذي  التقدير  من  انطالقًا 

كل  اأن  غري  البكالوريو�س،  مرحلة  اجتياز 

ال�صبل اأغلقت يف وجهه، وبخا�صة اأن قطاع 

 60% غزة يعاين من ن�صبة بطالة جتاوزت 

وفق اآخر اح�صاءات، الأمر الذي كان يحول 

دون العثور على فر�صة عمل. 

بالغيظ  �صعور  متلكه  اأنه  اإىل  اأحمد  ي�صري 

بلغ  وقتها،  عاي�صه  الذي  الإحباط  نتيجة 

اأربعة  حبي�س  �صار  حتى  الياأ�س  مرحلة 

جدران، مقيمًا بني ثنايا العتمة التي ت�صرب 

على  العا�صر  للعام  القطاع،  على  اأطنابها 

الحتالل  وتدمري  احل�صار  بفعل  التوايل، 

ملحطة الطاقة الوحيدة.   

يف  ين�صّب  كان  تفكريه  جّل  اأن  واأو�صح 

التي  لالأزمة  حّل  اإيجاد  على  الفرتة  تلك 
ال�صاب الفل�صطيني اأحمد عي�صى

متلكه  هاج�صا  واأن  خ�صو�صا  بها،  مير 

من  عمل  فر�صة  على  احل�صول  ب�صرورة 

اأ�صرته. اإىل  اأجل امل�صاهمة يف الإنفاق على 

قر�س  على  احل�صول  فكرة  اإىل  اهتدى  اأن 

ثم  ومن  �صيارة  �صراء  من  ميكّنه  مايل 

العمل ك�صائق اأجرة، لكن �صرعان ما تهاوت 

الفكرة، وراودته اآخرى تتعلق بافتتاح متجر 

املواد  لبيع  املحلية  الأ�صواق  اأحد  يف  �صغري 

النجاح  لها  اأي�صا مل يكتب  لكنها  الغذائية، 

بفعل انعدام فر�س الت�صليف.

فجاأة  اأحمد  يتنّبه  اأن  اإىل  الأقدار  �صاءت 

بربنامج  يتعلق  اإلكرتوين  اإعالن  اإىل 

يديره  الذي  بعد،  عن  للعمل  »طاقات« 

مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة، وي�صكل 

الفر�صة  اإتاحة  اأجل  من  لل�صباب  حا�صنة 

حينما  اإنه  اأحمد  يقول  بعد.  عن  لت�صغيلهم 

وخا�س  الربنامج،  يف  بالت�صجيل  قام 

بوابة  التدرب حتت عنوان )طاقات  جتربة 

النجاح(، تبدل حاله.

اكت�صاب  من  مّكنه  التدريب  اأن  اإىل  ي�صري 

مزيد من املهارات العملية، وفهم اأ�صا�صيات 

م�صدر  حتقيق  وكيفية   ، بعد  عن  العمل 

فر�صة  له  ووّفر  خالله.  من  جيد  دخل 

التعامل  يف  حديثًا  املكت�صبة  خربته  لتطبيق 

ت�صكل  التي  اللكرتونية  طاقات  من�صة  مع 

�صوق عمل يلتقي فيه الباحثون عن عمل مع 

ال�صركات الباحثة عن موظفني.

اأن ح�صل  لبث  ما  ثم  مّر،  الوقت  من  قليل 

دائمة  عمل  فر�صة  اأول  على  اأحمد  ال�صاب 

اأ�صبح  وقد  ال�صعودية،  ال�صركات  اإحدى  مع 

يدير جانبًا من اأن�صطتها عن بعد من غزة، 

ويحوز على راتب جيد ن�صبيا مكنه من تغيري 

يف  الأمل  زرع  ومن  كرامته  وحفظ  واقعه 

نف�صه مل�صتقبل اأف�صل.

اأن�صى  »لن  بالقول:  حديثه  ال�صاب  يختم 

طاقات  برنامج  غرّي  كيف  عمري  طوال 

م�صتقبل  م�صارف  على  وو�صعني  حياتي، 

الياأ�س  و�صك  على  قبلها  كنت  لقد  اأف�صل،  

وال�صياع.«

وبرنامج طاقات هو من�صة الكرتونية ت�صم 

يف  غزة  قطاع  من  موهبة   6000 من  اأكرث 

املعلومات  كتكنولوجيا  خمتلفة  جمالت 

املحتوى  واإدارة  والت�صميم  والهند�صة 

بعد  عن  للعمل  مراكز  ويتيح  الألكرتوين، 

وبطاقة  ع�صرية،  عمل  ببيئة  جمهزة 

ا�صتيعابية تزيد على 500 موظف. 

طاقات،  برنامج  تدريب  على  ح�صل  وقد 

اأكرث من 450 خريج فل�صطيني يف جمالت 

تقنية خمتلفة ويف مهارات العمل عن بعد، 

ف�صال عن اأنه ا�صتطاع ت�صغيل اأكرث من 180 

اأو  بعد  عن  التوظيف  بنظامي  ال�صباب  من 

.outsourcing التعهيد

الربنامج  ا�صتطاع  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

اإجناز ما يقارب 200 م�صروعًا ل�صالح عدد 

من اجلهات احلكومية وال�صركات املنظمات 

�صاملة  درا�صة  اإجناز  جانب  اإىل  والأفراد، 

املنطقة  يف  بعد  عن  العمل  �صوق  ملقومات 

   .)Ipsos ( ل�صالح الربنامج من  �صركة

قصة
نجـــاح
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اأخرى هي اأكرث حاجة يف امليدان كامل�صاريع 

والبيئية  والتنموية  والتعليمية  ال�صحية 

�صعبة  مفارقات  يف  اأحيانا  العاملني  يجعل 

احتياجات  من  ويعي�صونه  يلم�صونه  ما  بني 

من  لديهم  يتوفر  وما  امليدان  يف  �صرورية 

تربعات .

اأن بع�س امل�صتفيدين  اأي�صا  ومن التحديات 

من العمل اخلريي من املحتاجني والفقراء 

وغريهم قد تعودوا على الأخذ ومل يتعودوا 

فاعلني  اأنا�س  باأنف�صهم  هم  يكونوا  اأن 

منهم  الإن�صان  يحاول  اأن  بحيث  ومنتجني 

من  الأخذ  عن  ي�صتغني  اأن  امل�صتطاع  قدر 

وقدرة  كفاءة  هو  عنده  يكون  واأن  الآخرين 

هم  من  ورمبا  واأ�صرته  نف�صه  يعول  اأن  على 

التوعية  اىل  هذا  ويحتاج  اأي�صًا  حوله  من 

والتح�صي�س وتغيري هذه العقليات والعادات 

من  الغالبية  لتكون  الأف�صل  نحو  ال�صيئة 

خالل  من  ي�صعون  واملحتاجني  الفقراء 

اأو�صاعهم  لتغيري  للدخل  املدرة  امل�صاريع 

التواكل  من  اكرث  انف�صهم  على  والعتماد 

والعتماد على امل�صاعدات.   

الظروف  �صعوبة  اأي�صا  التحديات  ومن 

النا�صطني  عمل  ميدان  الدول  من  كثري  يف 

الفقر  نتيجة  الإن�صاين  العمل  جمال  يف 

وال�صحية  التعليمية  والنق�س يف اخلدمات 

واأبناءه  وعائلته  العامل  ظروف  يجعل  مما 

يف  التحديات  من  لكثري  وعر�صة  �صعبة، 

درا�صتهم وعالجهم.

يف  والأزمات  احلروب  دائرة  تو�صع  اأن  كما 

العامل اأ�صبح ي�صكل حتديا اإ�صافيا للعاملني 

الغاثي  العمل  جمال  يجعل  مبا  امليدان  يف 

اىل  ويحتاج  وا�صعا،  العاجلة  والتدخالت 

املنظمات  اإمكانيات  بكثري  تفوق  نفقات 

الإن�صانية والدولية ول ي�صد احلاجة.

اأهم الدول واجلهات التي عملت بها ومعها 

خالل  امليداين(   ( الإن�صاين  املجال  يف 

عملك  �صنوات  ..وعدد  املهنية  م�صريتك 

الإجمالية يف هذا املجال؟

عملت يف العديد من الدول الإفريقية ومنها 

زرت  كما  والنيجر  كوناكري  وغينيا  مايل 

اإن�صاين  عمل  مهمات  يف  اأخرى  دول  عدة 

وكينيا  وت�صاد  وغانا  كال�صودان  وخريي 

واإفريقيا الو�صطى.

عدد �صنوات العمل يف جمال العمل الن�صاين 

تزيد عن الربع قرن حيث عملت ملدة تزيد 

اإفريقيا  م�صلمي  جلنة  مع  �صنة   15 عن 

وغينيا  مايل  من  كل  يف  ملكاتبها  كمدير 

كوناكري والنيجر، كما اأ�ص�صت مكتب قطر 

اخلريية يف النيجر واأ�صرفت على اإجراءات 

ولزلت   2007 �صنة  بدايته  منذ  افتتاحه 

اأديره حتى الن وملدة 10 �صنوات. 

مهارة التفاوض 
ال�صفات  اأهم  ماهي  خربتك..  واقع  من 

التي ينبغي اأن يتحلى بها العاملون يف ميدان 

العمل الإن�صاين؟ .

العمل  جمال  يف  العاملون  يتحلى  اأن  يجب 

الإن�صاين بكثري من اخل�صال اأهمها ال�صرب 

ال�صرية  وح�صن  النتائج،  ا�صتعجال  وعدم 

هو  امليدان  يف  العامل  اأن  حيث  وال�صلوك، 

ويتحرك يف جمتمعات هي يف  قدوة،  حمل 

الغالب فقرية ومتخلفة، وحتتاج اأن ت�صتفيد 

اإىل  القيمي  الدعم  جمال  يف  العامل  من 

جانب امل�صاعدات املادية اأي�صا.  

علم  على  العمل  اىل  العامل  يحتاج  كما 

توّسع دائرة األزمات 
أضافت عبئا إضافيا على 
العاملين في الميدان 

اإلنساني .

الميدان يمنح العاملين 
فرحة مشاركة 

المستفيدين بالتغيير 
واإلنجاز .

خطط  بدون  العمل  من  اأوىل  وب�صرية 

ميدان  يف  العامل  يحتاج  كما  واأهداف. 

مع  والتعاون  ال�صراكة  اىل  الإن�صاين  العمل 

على  والقدرة  املبادرة  روح  واإىل  الآخرين، 

وا�صتيعاب  الغري  وتقبل  واملرونة،  التاأقلم 

وجهات النظر املختلفة، حتى ل يت�صادم مع 

رهم. من هم من حوله فينفِّ

وما هي اأهم املهارات التي ينبغي اأن يت�صلح 

بها العاملون يف ميدان العمل الإن�صاين؟ 

يتحلى  ان  يجب  الذي  املهارات  اأهم  من 

تنوع  هو  الإن�صاين  املجال  يف  العامل  بها 

نف�صه  العامل  وتاأهيل  والثقافة  اخلربات 

با�صتمرار من خالل الطالع على كل جديد 

من  وال�صتفادة  الإن�صاين،  العمل  جمال  يف 

اليه  تتو�صل  وما  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

من خربات واأفكار وجتارب جديدة. 

مهارة  خا�صة  امليدان  يف  العامل  يتقن  واأن 

كانوا  �صواء  الآخرين،  مع  التفاو�س  فن 

ليقنعهم  �صركاء  اأو  اأو حكومات  م�صتفيدين 

مبا يريد لهم من خري. 

كوارث وحروب 
عليها  اأ�صرفت  التي  املهمة  الإغاثات  ماهي 

..اأو كنت اأحد فرقها ؟ واأين ؟

خالل م�صرية عملي يف اأفريقيا فقد اأ�صرفت 

و�صاركت يف العديد من الغاثات عند وقوع 

الكوارث اأهمها: 

الالجئني  وخدمة  لرعاية  برنامج  اإدارة   •
غينيا  يف  وال�صرياليونيني  الليبرييني 

وذلك  احلرب  جراء  نزوحهم  اإثر  كوناري 

لرعاية  املتحدة  الأمم  منظمة  بني  بتعاون 

خالل  افريقيا  م�صلمي  وجلنة  الالجئني 

1998.حيث كنا نقدم  و   1996 الفرتة من 

لالجئني الغذاء والك�صاء واخليام ونوزعهم 

اأبنائهم  لفائدة  وننفذ  املخيمات  على 

املهن  بع�س  على  وتدريبهم  تعليمية  برامج 

خربة  �صاحب  �صويبقي  الطاهر  حممد 

طويلة يف العمل الإن�صاين  متتد لربع قرن 

ملكاتب  مديرا  ال�صمراء  القارة  يف  ق�صاها 

وغينيا  مايل  من  كل  يف  خريية  موؤ�ص�صات 

يعمل  يزال  ما  التي  ـ  والنيجر  كوناكري،  

فيها حتى الآن ـ ، كما زار عددا من الدول 

الأخرى يف مهمات اإغاثية كال�صودان وغانا 

وت�صاد وكينيا واإفريقيا الو�صطى.

املمتدة  خربته  من  الإفادة  من  ورغبة 

فاإّن  اأجرها  له  يكتب  اأن  اهلل  ن�صاأل  التي 

لل�صيد �صويبقي من  تتيح املجال  »غرا�س« 

خالل »حديث الذكريات« تقدمي خال�صتها 

العمل  جمالت  يف  واملهتمني  للقراء 

املواقف  اأهم  وعر�س  واخلريي،  التطوعي 

اإليها..  خل�س  التي  والآراء  �صادفته  التي 

جديدا  وت�صيف  مبحتواها  ترثي  اأن  اآملني 

يف م�صمونها:

بداية ما اأهمية الحتكاك بامليدان للعاملني 

املهني  امل�صتويني  على  الإن�صاين  املجال  يف 

وال�صخ�صي ؟

يف  العاملني  ميّكن  بامليدان  الحتكاك 

خربات  اكت�صاب  من  الإن�صاين  املجال 

وجتارب جديدة من خالل خمالطة �صعوب 

ثقافاتهم  على  والتعّرف  خمتلفة،  وقبائل 

وعاداتهم وتقاليدهم ومعامالتهم وطريقة 

عي�صهم .

اىل  ال�صعي  من  العاملني  هوؤلء  ميّكن  كما 

على  لالإقالع  وتدريبهم  النا�س  واقع  تغيري 

التوعية  خالل  من  الإيجابية  غري  عاداتهم 

والتح�صي�س والقدوة احل�صنة.

فر�صة  العاملني  بامليدان  الحتكاك  ومينح 

فرحتهم  وم�صاركتهم  الآخرين  خدمة 

الفرحة  وروؤية هذه  التي مّتت،  بالإجنازات 

يف  بذلك  في�صعدون  يوميا،  وجوههم  على 

لهم  يكون  اأن  اهلل  من  ويرجون  الدنيا، 

ن�صيب من ذلك الأجر يف الآخرة، من باب 

الداّل على اخلري كفاعله. 

ضعف التمويل
هي  الطويلة...ما  خربتكم  خالل  من 

قد  التي  وامل�صاعب  التحديات  اأهم 

على  الإن�صاين،  امليدان  يف  العاملني  تواجه 

لبّد  والتي  واملهني،  ال�صخ�صي  امل�صتويني 

من اأخذها بعني العتبار ؟

تواجه  التي  وامل�صاعب  التحديات  اأهم  من 

التمويل  قّلة  الإن�صاين  امليدان  يف  العاملني 

البلدان  كثري من  ففي  بالحتياجات  قيا�صا 

العاملني  لدى  الإمكانيات  تكون  الفقرية 

من  بكثري  اأقل  الإن�صانية  املنظمات  يف 

الحتياجات مما ي�صعهم يف مقاربة �صعبة 

مهما �صددوا وقاربوا وتبقى جهودهم بعيدة 

عن تلبية احتياجات امل�صتفيدين يف كثري من 

امل�صتفيدون  لهم  يلتم�س  ان  دون  اجلوانب 

العذر. 

ربط  يف  املح�صنني  بع�س  �صلوكيات  اأن  كما 

امل�صاريع  من  حمددة  باأ�صناف  تربعاتهم 

على  اليتام  وكفالة  والآبار  كامل�صاجد 

مل�صاريع  تربعاتهم  توجيه  وعدم  اأهميتها 

1213

حديث 
محمد طاهر سويبقي.. الذكريات 

25 عاما من العمل اإلنساني 
في القارة السمراء 

حممد طاهر ال�صويبقي



املركز  اىل  و�صلت  وعندما   ، �صوءا  اأ�صد 

لكن  والرعاية  العالج  حتت  طفلها  و�صعت 

اأربع  بعد  فتويف  منها  ميوؤو�س  كانت  حالته 

�صاعات من و�صوله، وملا يئ�صت الأم راجعت 

اأدراجها من حيث اأتت، لتبحث عن الطفل 

الذي تركته يف طريقها، لتجده هو الآخر قد 

تويف، فال هي انقذت الأول، ول هي اأدركت 

الآخر .

جهة  من  امليداين  العمل  بني  خرّيت  لو 

اأخرى  جهة  من  الإ�صرايف  الإداري  والعمل 

فاأي منهما تختار ؟ 

الإداري  امليداين على  العمل  �صاأختار  قطعا 

حيث من خالله ت�صتطيع اأن تقدم خدمات 

للمحتاجني، وت�صعد باأن ترى البت�صامة على 

التي  اللحظات  وت�صاركهم فرحة  وجوههم، 

يح�صلون فيها على امل�صاعدة التي تغرّي من 

واقعهم.

ترغب  التي  ال�صابة  للكوادر  ن�صائح  ثالثة 

مهام  لأداء  امليدان  وزيارات  بالتطوع 

اإن�صانية  ؟

• ينبغي للمتطوع اأن ل ي�صتغل مبا ل يح�صن، 
جمال  خالل  من   ، يفيد  اأن  ميكنه  مبا  بل 

تخ�ص�صه واملهارات التي يربع فيها، وترك 

ما ل ينا�صب امكانياته وقدراته. 

 محمد الطاهر سويبقي ..في سطور 

اجلمهورية  من  تالة  مبنطقة   1956/  8/  6  : امليالد  تاريخ  ـ 

التون�صية

ـ متزوج واأب خلم�صة اأطفال ) ثالثة اأولد وبنتني (

الك�صف  يف  �صام  فني  ب�صهادة  بتون�س  الطب  كلية  من  خريج  ـ 

بالأ�صعة دفعة �صنة 1980

ـ حا�صل على �صهادة املاج�صتري يف اإدارة امل�صاريع �صنة 2009

ـ عمل ملدة 5 �صنوات يف جمال التخ�ص�س ) الك�صف بالأ�صعة ( 

مب�صت�صفيات تون�س العا�صمة

• التعاون مع الآخرين، لأن املتطوع ل يقوى 
الأعمال وهذا يفر�س عليه  لوحده على كل 

الحتكاك بالآخرين والتن�صيق معهم. 

الأعمال  �صيما يف  للت�صحية ل  ال�صتعداد   •
ويف  العاجلة  التدخالت  واأثناء  الجتماعية 

الكوارث وجندة املنكوبني.

الشخصية الملهمة 
ملهمتك يف  تعترب  �صخ�صيات..  �صخ�صية/ 

احتلت  ..وملاذا  هي  ..من  الإن�صاين  العمل 

هذه املكانة لديك؟

جمال  يف  بها  تاأّثرت  التي  ال�صخ�صية 

الدكتور  �صخ�صية  هي  الإن�صاين  العمل 

عبد الرحمن حمود ال�صميط موؤ�ص�س جلنة 

املبا�صر  والعون  �صابقا  اإفريقيا  م�صلمي 

حاليا، حيث عملت معه ملدة 15 �صنة، وقد 

عرفته فيها عن قرب، و�صافرت معه مرارا 

يف قرى واأرياف دولة مايل والنيجر وتعلمت 

وتوا�صعه  �صربه  منه  تعلمت  الكثري،  منه 

واإ�صراره  وت�صحياته  وجترده  واإخال�صه 

اأهدافه يف �صمت ودون تردد،  على حتقيق 

كاملر�س  حوله  من  العوائق  بكل  عابئ  غري 

بع�س  عن  ثنيه  وحماولت  والنتقادات، 

يف  اخلريي  العمل  اأعباء  حتمل  مواقفه. 

فرتة �صعبة تكالب فيها كثري من املرتب�صني 

واملتهمني  فيه  وامل�صككني  اخلريي  بالعمل 

ثقة  بكل  وم�صى  يرتاجع،  ومل  يعباأ،  فلم  له 

ل يبايل بكل من هم من حوله فكان بذلك 

متفردا يف فهمه وادائه واجنازاته. 

بعده  1981 فخّلف  �صنة  العمل مبفرده  بداأ 

�صاخمة  موؤ�ص�صة  وجيزة  �صنوات  ظرف  يف 

مراكز  وتدير  افريقيا  بلدان  كل  تغّطي 

وتعترب  وجامعات،  وم�صت�صفيات  وموؤ�ص�صات 

مدر�صة للعمل اخلريي يف اإفريقيا .فتح اهلل 

ال�صميط  الرحمن  عبد  الدكتور  يدي  على 

الإ�صالم  فاعتنقوا  النا�س  من  كثري  قلوب 

يديه  على  اأ�صلم  من  عدد  ان  يقال  حتى 

 5700 وبنى  �صخ�س.  مليون   11 جتاوز 

 860 واأن�صاأ  بئر،   9500 وحفر  م�صجد، 

ثقافية  مراكز  و204  جامعات  و4  مدر�صة 

اإ�صالمية.

كلمة اأخرية تود اأن تختم بها ؟

يح�صرين قول ال�صافعي رحمه اهلل :

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 

                وعا�س قوم وهم يف النا�س اأموات

زا لكل عامل يف امليدان  فلعل ذلك يكون حمفِّ

اأن يرتك اأثرا طيبا هنا او هناك بعد رحيله، 

اأو �صدقة جارية يناله اأجرها كما ثبت عن 

َناِئُع امْلَْعُروِف َتِقي  الر�صول الكرمي قوله » �صَ

وِء » . اِرَع ال�صُّ َم�صَ

مب�صت�صفيات  بالأ�صعة  الك�صف  جمال  يف  �صنوات   10 ملدة  عمل  ـ 

اخلدمات الطبية لوزارة الدفاع ال�صعودي باملدينة املنورة. 

ـ عمل ل�صنوات كمتطوع يف العمل اخلريي والجتماعي مع الندوة 

العاملية لل�صباب الإ�صالمي فرع املدينة املنورة

ـ التحق بالعمل اخلريي والإن�صاين يف اإفريقيا منذ 1994 ، واأدار 

مكاتب جلنة م�صلمي اأفريقيا ) العون املبا�صر حاليا ( يف كل من 

مايل وغينيا كوناكري والنيجر وملدة 15 �صنة

تاأ�صي�صه  منذ  النيجر  يف  مكتبها  لإدارة  اخلريية  بقطر  التحق  ـ 

�صنة 2007 وليزال على راأ�س عمله حتى الآن . 

يف  ال�صحية  اجلوانب  ونغطي  الب�صيطة، 

خميمات اللجوء.

• اإغاثة املت�صررين من املجاعة يف النيجر 
وحتى   2005 من  الغذائية  الزمة  خالل 

لرعاية  املراكز  من  العديد  وان�صاء   2007
الأطفال امل�صابني باملجاعة و�صوء التغذية 

يف كثري من املناطق الداخلية لدولة النيجر 

املتحدة  الأمم  منظمات  مع  بالتعاون 

العاملي  الغذاء  ومنظمة  كاليوني�صيف 

ت�صتقبل  حيث  العاملية.  ال�صحة  ومنظمة 

احلوامل  والن�صاء  الأطفال  املراكز  هذه 

اىل  عر�صة  اأكرث  هم  ممن  ال�صن  وكبار 

الإ�صابة ب�صوء التغذية. 

الو�صطى  اإفريقيا  من  النازحني  اإغاثة   •
ت�صاد فرارا من احلرب والبادة  اىل دولة 

من خالل توزيع الأغذية والفر�س ومعدات 

الطبخ واملياه ال�صاحلة لل�صرب. 

يف  الفي�صانات  من  املت�صررين  اإغاثة   •
خالل  من  املنا�صبات  من  كثري  يف  النيجر 

حيث  واملاأوى  والغذاء  لهم  الدعم  تقدمي 

لإيواء  باأكملها  وقرى  م�صاكن  بناء  مت 

املت�صررين من الفي�صانات   

هل يحتاج العمل يف ظل الكوارث واحلروب 

مراعاة اأمور اإ�صافية .. ماهي ؟

العاجلة  والغاثات  الكوارث  العمل يف ظل 

تقدمي  جانب  اىل  ي�صتدعي  واحلروب 

امل�صتفيدين  ظروف  مراعاة  امل�صاعدات 

على  واحلفاظ  وتقاليدهم  وعاداتهم 

امل�صاعدات  وتقدمي  واإن�صانيتهم،  كرامتهم 

على  والعمل  وبعدها  الأزمة  خالل  اإليهم 

اإعادة تاأهيلهم ملمار�صة حياتهم من جديد 

والتعاون  كارثة،  من  بهم  حّل  ما  وجتاوز 

اأ�صباب  ملعاجلة  حكوماتهم  ومع  معهم 

على  والعمل  م�صتقبال،  لتجنبها  الأزمة 

العامل  يكون  اأن  كما يجب  تكرارها.  عدم 

للعمل  الكوارث والغاثات مهيئا  يف جمال 

ال�صعبة،  الظروف  ويف  ال�صغط  حتت 

اأن  حيث  الزمن  مع  �صباق  يف  يكون  واأن 

الكفيلة  هي  الكارثة  من  الأوىل  ال�صاعات 

باإنقاذ الكثري من الأرواح. 

مواقف مؤثرة 
عملك  يف  بك  اأّثرت  التي  املواقف  اأكرث 

امليداين ؟

اأن  عملي  يف  بها  تاأّثرت  التي  املواقف  من 

بع�س الأيتام املقيمني يف مراكزنا كانوا يف 

العطل ل يرغبون يف العودة اىل اأهاليهم ملا 

يجدونه من ح�صن رعاية يف دور الأيتام، وهو 

بع�صهم  اأمهات  اإ�صرار  مع  يتوافق  كان  ما 

على ترك اأبنائهم يف املراكز، اإميانا منهم 

باأنه الأف�صل لهم حتى يف العطل .

تومبوكتو  منطقة  مايل  دولة  يف  مرة  زرت 

من املناطق التي كان لها دور كبري يف ن�صر 

الذين  التجار  خالل  من  الإ�صالمي  الدين 

اإفريقيا اىل دول  كانوا يعربونها من �صمال 

مبا  وتاأثرت  ال�صحراء  وراء  ما  اإفريقيا 

راأيته فيها من كّم هائل من املخطوطات يف 

�صتى اأ�صناف العلوم والتي لزالت العائالت 

جيل  عن  جيال  وتتوارثها  بها  حتتفظ 

ويتناقلونها يف حّلهم وترحالهم، ويعتربونها 

من  الأهايل  من  وهناك  لديهم،  ما  اأنف�س 

له بيوت كاملة من الكتب املخطوطة، والتي 

تعترب كنوزا لو يقي�س لها اهلل من يعتني بها 

ويرتبها وي�صنفها وي�صتفيد منها.

وزرت مرة جزيرة الرقيق، اأو بوابة املعاناة، 

»غوري«  جزيرة  على  اأطلقت  عدة  ت�صميات 

لنقلهم  العبيد  يجمع  كان  حيث  ال�صنغالية 

اىل اأ�صواق النخا�صة .

اأ�صبحت  قد  م�صاحتها  �صغر  على  غوري، 

الرقيق حيث كانت  اأكرب رمز لإدانة جتارة 

ا�صتوطنها  منذ  الأطل�صي  يف  له  مركزا 

الربتغاليون عام 1444 وتالهم الهولنديون، 

حتى  الفرن�صيون  واأخريا  الربيطانيون  ثم 

ا�صتقالل ال�صنغال عام 1960.

يتذكرون  من  وحولها  ال�صنغال  يف  مازال 

مبرارة » جحيم غوري« ، ويتناقلون ق�ص�س 

على  اأ�صرعت  التي  ال�صياط  عن  الأجداد 

اأح�صان  من  ال�صغار  واختطاف  الظهور 

اأمهاتهم وتقييد ال�صباب ورميهم يف ال�صفن 

تلت�صق فيها  اأقبية �صيقة ومظلمة  كال، يف 

الأج�صاد ببع�صها. 

كان الرقيق ميرون عرب بوابة »الرحلة التي 

»ر�صيف  اإىل  ليلجوا  اأحد«  منها  يعود  ل 

عذاب  رحلة  يف  املراكب  لتنقلهم  ال�صحن« 

العامل  يف  النخا�صة  اأ�صواق  اإيل  اأخري 

الغربي ،ولزالت اجلزيرة وقلعة العبيد على 

ماأ�صاة  على  ليقفوا  الزوار  يرتادها  حالها 

ظلم الن�صان وتوح�صه. 

سعادة مع األيتام
اأ�صعدت قلبك يف عملك  التي  املواقف  اأكرث 

امليداين؟

التي �صعدت بها خالل م�صرية  من املواقف 

الأيتام  بع�س  تخرج  هو  اإفريقيا  يف  عملي 

مراكز  وتبوئهم  درا�صتهم  يف  وجناحهم 

مرموقة يف بلدانهم حتى ان بع�صهم اأ�صبح 

املنظمات  اىل  موقعه  من  خدماته  يقدم 

اخلريية كاعرتاف منه بجميل الرعاية التي 

ح�صل عليها.

اأي�صا  ال�صدر  تثلج  التي  املواقف  ومن 

للدخل  املدرة  امل�صاريع  خالل  من  الو�صول 

املحلية  واجلمعيات  التعاونيات  ببع�س 

كانوا  حني  يف  الذاتي  الكتفاء  درجة  اىل 

اجلفاف  نتيجة  غذائية  باأزمات  مهددين 

على  حياتهم  يف  يعتمدون  كانوا  وبعدما 

الت�صول وال�صتجداء.  

الأيتام  اأ�صعد حلظاتي م�صاركة  واأعترب من 

�صالتهم  لالأيتام  مراكزنا  يف  املقيمني 

اىل  وال�صتماع  معهم،  واللعب  وان�صطتهم 

اأحاديثهم الب�صيطة اأثناء فرتات ال�صرتاحة 

فمنهم  تخرجه،  بعد  منهم  كل  يتمناه  وما 

بلده  جي�س  يف  جنديا  يكون  باأن  يحلم  من 

اأن  يتمنى  من  ومنهم  حدودها،  ليحمي 

وكلها  بلده،  اأبناء  يعلم  مدر�صا  ي�صبح 

اأحالم ب�صيطة لأطفال ب�صطاء يعي�صون على 

الفطرة .

امرأة وسط المجاعة 
موقف/ مواقف اأو ق�صة / ق�ص�س ..

ل تن�صاها يف عملك امليداين؟ 

املجاعة  اأن�صاها خالل  ل  التي  املواقف  من 

 2005 خالل  النيجر  لها  تعر�صت  التي 

من  مت�صررة  قرية  يف  الأمهات  اإحدى  اأن 

اثنني  حتمل  وهي  قريتها  تركت  املجاعة 

من اأبنائها لإنقاذهم، وقد بلغ بهما الهزال 

و�صارت  ياأكلونه،  ما  يجدوا  اأن  دون  مبلغه 

من  مركزا  قا�صدة  طويلة  م�صافات  بهم 

مراكزنا ل�صتقبال املت�صررين  من املجاعة، 

حيث لهم نقدم الغذاء والعالج ويف طريقها 

اىل املركز �صّق عليها حمل طفليها فرتكت 

اأقلهم �صوءا يف طريقها لدى بع�س الأقارب 

كانت  ال�صحية  حالته  كانت  مبن  ووا�صلت 
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في الكوارث يجب امتالك مهارة العمل 
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قطر  الخيرية واألمم المتحدة 
شراكات ممتدة ..وتعاون وثيق 



بني  وال�صراكة  التعاون  اتفاقيات  عدد  بلغ 

الأمم  ووكالت  ومنظمات  اخلريية  قطر 

واجلهات  الإن�صانية  واملنظمات  املتحدة 

اتفاقية،   93 والإقليمية  الدولية  املانحة 

اتفاقية   11 منها  دولة،   28 يف  نفذت 

تعاون ا�صرتاتيجي، حيث و�صلت قيمة هذا 

دولر  مليون   126.3 من  لأكرث  التعاون 

اأمريكي.

وغطت اتفاقيات التعاون جمالت ال�صحة 

والتمكني  والتعليم  والإ�صحاح  واملياه 

والغذاء  الغذائي  والأمن  القت�صادي 

والزراعة.  

وتك�صف هذه الأرقام حر�س قطر اخلريية 

حجم  وتظهر  والتعاون  الت�صبيك  على 

الربامج وامل�صاريع التي تنفذها عرب العامل 

الأمم  وكالت  مع  ال�صراكات  خالل  من 

يوني�صيف”  للطفولة“  املتحدة  الأمم 

عدد  بلغ  فيما  للهجرة.  الدولية  واملنظمة 

التفاقيات التي مت توقيعها مع  12 موؤ�ص�صة 

الدولية  املانحة  واجلهات  املنظمات  من 

تزيد  بقيمة  و�صراكة،  تعاون  اتفاقية   23
 16 يف  تنفيذها  ومت  دولر،  مليون   98 عن 

ا�صرتاتيجي  تعاون  اتفاقيات   5 منها  دولة 

بال  اأطباء  غيت�س،  بيل  موؤ�ص�صة  مع:  منها 

حدود، املجل�س الرنويجي لالجئني، املنظمة 

والثقافة“  والعلوم  للرتبية  الإ�صالمية 

اإي�صي�صكو”  

7 وكاالت أممية 
التعاون  واتفاقيات  املذكرات  توقيع  مت  وقد 

املتحدة   المم  ومنظمات  وكالت  مع 

UN� لالجئني ال�صامية  املفو�صية   التالية:  

املتحدة واملنظمات الدولية. 

تعاون استراتيجي
مع  توقيعها  مت  التي  التفاقيات  عدد  وبلغ 

املتحدة  الأمم  ومنظمات  وكالت  من   7
 28.2 تبلغ   اإجمالية  وبقيمة  اتفاقية،   70
مليون دولر، ومت تنفيذها يف 12 دولة منها 

من  كل  مع  ا�صرتاتيجي  تعاون  اتفاقيات   6
املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني، ومكتب 

 “ الإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  الأمم 

و�صندوق  العاملي،  الغذاء  وبرنامج  اأوت�صا”، 

إجمالي عدد اتفاقيات 
التعاون االستراتيجي 

بلغ 11 اتفاقية 

23 اتفاقية تعاون 
وشراكة مع 12 منظمة 

وجهة مانحة دولية.

 ،WFB العاملي  الغذاء  وبرنامج   ،HCR
ومنظمة   ،IOM للهجرة  الدولية  ومنظمة 

الأمم  و�صندوق   ،FAO والزراعة  التغذية 

للطفولة UNICEF ، ومكتب تن�صيق ال�صوؤون 

 ،OCHA “ الإن�صانية لالأمم املتحدة “ اأوت�صا

 ،  UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

 .UNRWA  ووكالة غوث وت�صغيل الالجئني

مفوضية شؤون الالجئين
وفيما يخ�س التعاون بني املفو�صية ال�صامية 

فقد  اخلريية  وقطر   UNHCR لالجئني 

دولر  مليون   5.49 الإجمالية  قيمته  بلغت 

، �صملت   2017 2000 وحتى عام  من عام 

كو�صوفا،  يف  والإ�صحاح  للمياه  اتفاقيات 

باك�صتان،  يف  والإ�صحاح  واملياه  والإغاثة 

واإعادة  ميامنار،  واإغاثة  اليمن،  واإغاثة 

ماليزيا  واإغاثة  ال�صوماليني،  النازحني 

واإغاثة العراق. 

برنامج الغذاء العالمي
الإجمالية  القيمة  بلغت  مت�صل  نحو  وعلى 

لتفاقيات قطر اخلريية مع برنامج الغذاء 

خالل  دولر  مليون   WFB 4.83 العاملي 

و�صملت   ،20015 وحتى   2007 من  الفرتة 

جمالت التعاون اللوج�صتي العاملي، وتوفري 

لفل�صطني  الغذاء  وتوفري  لل�صودان،  الغذاء 

لباك�صتان  الغذاء  وتوفري  غزة”،  “قطاع 
امل�صتوى  على  املوارد  وح�صد   ،) )اتفاقيتان 

العاملي. 

للهجرة  الدولية  التعاون مع املنظمة  وترّكز 

بقيمة   2007 عام  لبنان  اإغاثة  على   IOM
تعاون  اتفاقية  وتوقيع  دولر،  مليون    0.3

عاملي عام 2016 .

الفاو وأوتشا 
التغذية  منظمة  مع  بالتعاون  يتعلق  وفيما 

والزراعة FAO فقد بلغت قيمته 7.8 مليون 

العام  وحتى   2009 من  الفرتة  يف  دولر، 

يف  الزراعة  جمال  و�صمل   ،  2017 احلايل 

كل من ال�صومال وباك�صتان،  وجمال الأمن 

70 اتفاقية تعاون وشراكة مع 7 منظمات تابعة لألمم المتحدة 
بقيمة إجمالية تزيد عن 28 مليون دوالر.  

الغذائي يف النيجر . 

اخلريية  قطر  بني  التعاون  حجم  وبلغ 

اأكرث   UNICEF للطفولة  الأمم  و�صندوق 

 2009 الفرتة من  5.2 مليون دولر يف  من 

الرعاية  جمال  يف  وذلك    ،  2016 وحتى 

الجتماعية يف ال�صومال ، واملياه والإ�صحاح 

يف باك�صتان ) اأكرث من اتفاقية (. 

تن�صيق  ومكتب  اخلريية  قطر  ووقعت 

اأوت�صا   “ املتحدة  لالأمم  الإن�صانية  ال�صوؤون 

جمال  يف  عاملي  تعاون  اتفاقية   ،OCHA  “
تبادل اخلرباء يف عام 2009 ، كما تعاونت 

 UNDP مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

بفل�صطني  القت�صادي  التمكني  جمال  يف 

  2012 وحتى   2009 عام  من  واندوني�صيا 

ويف �صبل العي�س بال�صودان يف العام احلايل 

2017 ، بقيمة اإجمالية  تقدر بـ 2.53 مليون 
دولر. 

منظمات  مع  اخلريية  قطر  تعاون  و�صمل 

وت�صغيل  غوث  “وكالة  املتحدة  الأمم 

توقيع  مت  حيث   ،  ”UNRWA الالجئني  

عام  ال�صحة  جمال  يف  معها  اتفاقيتني 

 2 بقيمة   ، غزة  قطاع  م�صتوى  على   2013
مليون دولر. 

منظمات دولّية 
وفيما يتعلق بالتعاون مع املنظمات الدولية، 

الهيئة  مع  اخلريية  قطر  تعاونت  فقد 

 International Medical الدولية  الطبية 

يف  مليون   2.7 اإجمالية  بقيمة    )  )Corps
واأفريقيا  �صوريا  من  بكل  ال�صحة  جمال 

عامي  يف  وال�صومال  و�صرياليون  الو�صطى 

اأوربي�س   منظمة   ومع  و2015،   2014
مكافحة  جمال  يف   )orbis( الربيطانية 

 0,6 العمى ببنجالدي�س عام ،2015 بقيمة 

عن  تزيد  بقيمة  التعاون  ومت  دولر،  مليون 

الأمريكي  املكتب  مع  دولر  مليون  ن�صف 

حالت  يف  اخلارجية  امل�صاعدات  لتن�صيق 

املياه  م�صاريع  يف   )USAID( الكوارث 

بباك�صتان  والتمكني القت�صادي  والإ�صحاح 

غيت�س    وميليندا  بيل  وموؤ�ص�صة   ،2010 عام 

    ”Bill & Melinda Gates Foundation  “
اأطباء  ومع   ،2013 عام  ال�صحة  جمال  يف 

بال حدود من خالل توقيع مذكرة عامة يف 

املجل�س  ومع   ،2016 عام  ال�صحة  جمال 

العي�س  �صبل  جمل  يف  لالجئني  الرنويجي 

  Care الدولية   ، ومنظمة كري    2009 عام 

يف جمال �صبل العي�س بال�صودان ، واملجل�س 

الرنويجي لالجئني NRC   بقيمة 4 ماليني 

دولر  عام 2009 وركزت التفاقية املوقعة 

العي�س،  �صبل  جمال  يف  التعاون  على  معه 

Kanoute Founda�“ كانوتيه  وموؤ�ص�صة 

tion”  من خالل مذكرة تفاهم يف املجال 
ال�صحي عام 2016، كما مت توقيع اتفاقية 

موؤ�ص�صة  مع  الجتماعية  الرعاية  جمال  يف 

Mosaic UK الربيطانية .

جهات مانحة 
تعاونت  التي  الدولية  املانحة  اجلهات  ومن 

معها قطر اخلريية البنك الإ�صالمي للتنمية 

بقيمة 82.8 مليون دولر و�صمل هذا التعاون 

لالأطفال  التعليم  جمال  يف  ك�صوريا  دول 

املناهج  وتوفري  والالجئني  النازحني 

)اأي�صا  وفل�صطني  وغريها،  لهم  التعليمية 

يف  غزة  قطاع  اإعمار  جهود  وخ�صو�صا 

التحتية  والبنى  والتعليم  ال�صحة  جمالت: 

 ،) الفقرية  لالأ�صر  الجتماعي  وال�صكن 

للرتبية  الإ�صالمية  املنظمة  مع  تعاونت  كما 

 7.3 بقيمة   ) )اإي�صي�صكو  والثقافة  والعلوم 

مليون دولر، يف عدة دول اإفريقية كالنيجر 

والتمكني  التعليم  جمالت  يف  وت�صاد 

القت�صادي ، عامي 2014 و2015 . 

1819

ملف 
العدد

في 28 دولة

93 اتفاقية تعاون وشراكة 
بقيمة 126 مليون دوالر 
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ال�صت�صارية  بال�صفة  اخلريية  قطر  تتمتع 

واملنظمات  الهيئات  من  عدد  وع�صوية 

التابعة لالأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية 

وال�صبكات العاملية للعمل الإن�صاين، وهو ما 

من �صاأنه تعزيز ح�صور اجلمعية، وتن�صيق 

على  العالقة  ذات  اجلهات  مع  اأن�صطتها 

امل�صتوى الدويل. 

ال�صفة  الع�صويات  هذه  اأهم  ومن 

الجتماعي  املجل�س  يف  ال�صت�صارية 

 ،ECOSOC املتحدة  لالأمم  والقت�صادي 

الهجرة  منظمة  يف  مراقب  وع�صوية 

يف  ال�صت�صارية  وال�صفة   ،IOM الدولية  

وع�صوية   ،OIC الإ�صالمي  التعاون  منظمة 

يف �صبكة “�صتارت نيتوورك العاملية“ 

. Start Network

األمم المتحدة 
وقد نالت قطر اخلريية الع�صوية ال�صت�صارية 

يف املجل�س الجتماعي والقت�صادي لالأمم 

ويتم   ،1997 عام   ECOSOC املتحدة  

 : يف  واملجل�س  اخلريية  قطر  بني  التعاون 

جهود  يف  اخلريية  قطر  اإ�صهامات  لإبراز 

الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالتنمية والعمل 

الإن�صاين وتعزيز ال�صلم العاملي )تزود قطر 

اخلريية املجل�س بتقارير كل اأربع �صنوات(، 

قطر  م�صاركة  الع�صوية  هذه  ويتاح مبوجب 

اخلريية يف الفعاليات التي ينظمها املجل�س، 

واإمكانية تنظيمها لأن�صطة وفعاليات جانبية 

املجل�س  ينظمها  التي  الفعاليات  �صمن 

)نيويورك، جنيف،  املتحدة  الأمم  مبقرات 

منظمات  مع  والتعاون  والتن�صيق  فيينا(، 

الأمم املتحدة املتخ�ص�صة.

منظمة الهجرة الدولية 
اخلريية  قطر  ح�صلت  مت�صل؛  نحو  وعلى 

الهجرة  منظمة  يف  مراقب  ع�صوية  على 

قطر  بني  التعاون  ويتم   ،IOM الدولية 

املهاجرين  م�صاعدة  يف  واملنظمة  اخلريية 

يف مناطق النزاع على مواجهة امل�صاكل التي 

عودتهم  وتي�صري  النزاع،  ب�صبب  تواجههم 

عمليا  ذلك  مت  وقد  اأمان،  يف  بلدانهم  اإىل 

عضويات إقليمية ودولية تعّزز الحضـــــــــور اإلنساني العالمي لقطر الخيرية 
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حتى الآن يف لبنان وال�صودان .

منظمة التعاون اإلسالمي 
وعلى م�صتوى املنظمات الإقليمية فاإن قطر 

اخلريية  ح�صلت على ال�صفة ال�صت�صارية 

“اإدارة  الإ�صالمي  التعاون  منظمة  يف 

ويف   ،2014 عام   OIC الإن�صانية”  ال�صوؤون 

يلي   فيما  التعاون  ويتم  ال�صفة   هذه  اإطار 

الإن�صانية  ال�صتجابة  بخ�صو�س  التن�صيق   :

بالدول الأع�صاء ملنظمة التعاون الإ�صالمي، 

بخ�صو�س  واخلربات  املعلومات  وتبادل 

وبناء  الأع�صاء،  بالدول  الإن�صاين  الو�صع 

بالدول  الإن�صانيني  الفاعلني  قدرات 

الأع�صاء من اأجل ا�صتجابة اإن�صانية اأف�صل، 

وتنظيم فعاليات م�صرتكة يف �صكل موؤمترات 

التعاون   هذا  ويتم  ت�صاورية،  واجتماعات 

اأزمات  من  تعاين  التي  الدول  خمتلف  يف 

لكوارث طبيعية تتطلب  تتعر�س  اأو  اإن�صانية 

بالدول  خ�صو�صا  اخلارجية  امل�صاعدة 

الأع�صاء ملنظمة التعاون الإن�صاين.

ستارت نيتوورك العالمية
وان�صمت قطر اخلريية اإىل ع�صوية �صبكة “ 

 Start Network “ صتارت نيتوورك العاملية�

التعاون  يتم  الإطار  هذا  ويف   ،2016 عام 

بني اأع�صاء ال�صبكة فيما يلي: التن�صيق اأثناء 

الأزمات والكوارث لتكثيف اجلهود من اأجل 

ا�صتجابة اإن�صانية اأف�صل، وح�صد املوارد من 

اجلهات املوؤ�ص�صية احلكومية لتوفري الدعم 

�صحايا  لحتياجات  لال�صتجابة  ال�صروري 

وتعزيز  العامل،  عرب  والكوارث  الأزمات 

دورهم  وتعظيم  ال�صبكة  اأع�صاء  قدرات 

التنفيذيني  ال�صركاء  واختيار  الإن�صاين، 

من بني اأع�صاء ال�صبكة على اأ�صا�س امليزات 

كفاءة  ل�صمان  �صريك  لكل  التف�صيلية 

خمتلف  يف  التعاون  ويتم  الإجناز،  وفعالية 

اأو  اإن�صانية  اأزمات  من  تعاين  التي  الدول 

امل�صاعدة  تتطلب  طبيعية  لكوارث  تتعر�س 

اخلارجية.

ملف 
العدد



ال�صنوات  خالل  اخلريية   قطر  ح�صدت 

اجلوائز  من  كبريا  عددا  املا�صية  الع�صر 

ونقاط  التكرمي  و�صهادات  والأو�صمة 

والإقليمية  الدولية  امل�صتويات  على  التميز 

واخلليجية والعربية، تقديرا لأدائها املهني 

والتنموي،  الإن�صاين  العمل  جمايل  يف 

وامل�صاريع  الربامج  جمال  يف  ولتميزها 

تقدمها  التي  واخلدمات  تنفذها،  ايل 

واملبادرات التي تطلقها.

األولى إغاثيا 
عامليا  الأوىل  املرتبة  على   ح�صلت  فقد 

والفل�صطيني  ال�صوري،  ال�صعب  اإغاثة  يف 

املنظمات  م�صتوى  على  وال�صومايل 

خالل2013  احلكومية  غري  الإن�صانية 

التتبع  تقرير  بح�صب   ،  2015 و  و2014 

 ”FTS “ املايل للم�صاعدات الإغاثية الدولية

التابع ملكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون 

الإن�صانية “اأوت�صا”، ومت ت�صنيف مكتب قطر 

�صركاء  اأف�صل  بني  من  بالنيجر  اخلريية 

املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة 

تعاون  اتفاقيات   3 توقيع  مت  حيث  فاو(    (

التفاقيات  عدد  بلغ  فيما   ،2016 خالل 

املا�صية  ال�صنوات  خالل  املكتب  مع  املوقعة 

26 اتفاقية. 

جائزة “ اجفند” 
اخلريية  قطر  نالت  اجلوائز  جمال  ويف 

امل�صتوى  على   2016 عام  خالل  جوائز   8
على  ح�صلت  حيث   ، والعربي  اخلليجي 

املركز الأول جلائزة  برنامج اخلليج العربي 

التنموية  للم�صروعات  “اجفند”   الإمنائي 

الرائدة ـ الريا�س  عن  امل�صروع الذي نفذته 

وبناء  الطوعية  العودة  تعزيز   “  : بال�صودان 

ال�صالم يف دارفور “ ، كما نالت 5 جوائز من 

ـ  اخلريي  العمل  يف  التقني  الإبداع  موؤمتر 

البحرين ، 4 منها يف املركز الأول )  جائزة 

اأف�صل  وجائزة  الكرتوين،  موقع  اأف�صل 

اأف�صل حملة  وجائزة  موؤثرة،  تقنية  مبادرة 

وجائزة   ، الجتماعي  التوا�صل  قنوات  يف 

واملركز  الذكية(،  للو�صائط  تطبيق  اأف�صل 

 . الكرتونية  مبادرة  اأف�صل  جلائزة  الثاين 

ويف نف�س العام نال برنامج “ �صفاري اخلري 

اخلريية  قطر  تنتجه  الذي  التلفزيوين   “
الكرمي   برم�صان  قطر  تلفزيون  عرب  ويبث 

الهيثم  جائزة  من  ذهبيتان  جائزتان 

عن  جمل�س  عن  املنبثقة  ـ  العربي  لالإعالم 

جمل�س الوحدة الإعالمية العربيةـ  الأردن  . 

ملف 
العدد
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جوائز كفالة األيتام
ال�صنابل  جائزة  اجلمعية  ح�صدت  كما 

رعاية  موؤ�ص�صات  يف  املجتمعية  للم�صوؤولية 

الأيتام مبجل�س التعاون اخلليجي ـ البحرين 

جمال  يف  املجتمعية  املبادرات  فئة  عن   ،

عام  اخلليجي  امل�صتوى  على  الأيتام  رعاية 

2015 ، وجائزة “اأف�صل التطبيقات الذكية” 
م�صتوى  على  املجتمعية  الهيئات  فئة  عن 

دولة قطر ، من اأكادميية التميز يف املنطقة 

العربية “الذراع الإداري والتنظيمي مل�صابقة 

عام  الكويت،  دولة  ـ  الذكية”  احلكومة  درع 

2015 اأي�صا ، جائزة التميز يف جمال رعاية 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  الأيتام 

ـ  من ال�صبكة الإقليمية للم�صوؤولية  )كافل( 

عن   2014 عام  البحرين،  ـ  الجتماعية 

والأيتام  الأطفال  لرعاية  “رفقاء”   مبادرة 

الدولية  �صقلية  وجائزة  العامل،   عرب 

جلهودها  تقديرا   2013 عام  باإيطاليا  

امل�صلمة  اجلاليات  بني  التعاي�س  دعم  يف 

امل�صاريع  وجائزة  اإيطاليا،  يف  واملجتمعات 

من  ـ  الجتماعي  العمل  جمال  يف  الرائدة 

مبجل�س  الجتماعية  ال�صوؤون  وزراء  جمل�س 

التعاون اخلليجي ـ الريا�س عام 2012 . 

أوسمة 
اخلريية  قطر  نالت  مت�صل  نحو  وعلى   

للموؤ�ص�صات  التفوق  جلائزة  الثالث  املركز  

للعمل  الأحمد  فهد  جائزة  من  اخلريية 

وجائزة   ،2011 عام  الكويت  ـ  اخلريي 

البطاقات  جمال  يف  منتج  اأف�صل  جائزة 

2009)جائزة م�صرتكة مع  لعام  امل�صرفية 

البطاقة  وهي  الإ�صالمي(  قطر  م�صرف 

التي   لالأ�صر  تعطى  كانت  التي  امل�صرفية 

من  بدل  ال�صهرية  امل�صاعدات  على  حت�صل 

و�صهادة  النقدية،  وامل�صاعدات  الكوبونات 

الدويل  دبي  وموؤمتر  معر�س  من  تقدير 

 ، ذاته  للعام  ديهاد”   “ والتطوير  لالإغاثة 

امل�صاعدات  تعزيز  زيادة  يف  مل�صاهمتها 

من  احلقيقية  الدولية  والإمنائية  الإن�صانية 

الناحية الفنية واملبدئية.  

عدد  على  كذلك  اخلريية  قطر  وح�صلت 

من الأو�صمة منها و�صام الي�صي�صكو الذهبي 

الت�صامن  تعزيز  يف  جلهودها  تقديرا 

احل�صارية  الر�صالة  ودعم  الإ�صالمي 

اخت�صا�صها  جمالت  يف  لالإي�صي�صكو 

جمهورية  من  فار�س  درجة  وو�صام   ،

تقديرا  ال�صتقالل  عيد  يف  بروكينافا�صو 

جلهودها يف العمل الإن�صاين والتنموي . 

  تقديرا لتميزها خالل 10 سنوات 

حصاد الجوائز واألوسمة الدولية     والعربية
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يعترب الأمن الغذائي اأحد جمالت التعاون 

ومنظمة  اخلريية  قطر  بني  الرئي�صة 

لالأمم  التابعة  فاو(   ( والزراعة  الأغذية 

ال�صراكة  مناذج  اأبرز  من  ويعد  املتحدة، 

اإجنازه  مّت  ما  اجلانب  هذا  يف  الناجحة 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  النيجر  يف 

2017 ، حيث بلغت قيمة ال�صراكة  2010ـ 
الإجمالية حوايل 3.2 مليون دولر ،  فيما 

و�صل عدد امل�صتفيدين من خمرجاتها اأكرث 

من  1.150.000  �صخ�س  ) مليون ومائة 

وخم�صون األف �صخ�س(  .

توقيع 25 اتفاقية 
 2010 عام  اإىل  التعاون  هذا  بدء  ويعود 

 ( والزراعة  الأغذية  حينما طلبت منظمة 

فاو( عقد �صراكة مع مكتب قطر اخلريية 

بالنيجر بعد اأن اطلعت على برنامج الأمن 

الغذائي ومكافحة الفقر الذي ينفذه املكتب 

منذ 2008 مبوارده اخلا�صة، والفرق الذي 

اأحدثه يف الأو�صاط الريفية وم�صاهماته يف 

املتكررة،  الغذائية  الأزمات  من  التخل�س 

�صربت  التي  اجلفاف  موجات  ب�صبب 

 80 اأن  اأكرث من عقد ، بحكم  النيجر قبل 

الزراعة  على  يعتمدون  �صكانه  من  باملئة 

وتربية املوا�صي. 

وقد مت توقيع 25 اتفاقية بني الطرفني يف 

قدرتها  وبحكم  الإن�صاين،  العمل  منظمات 

على اإدارة الربامج و�صياغة التقارير الفنية 

هذه  توا�صلت  وقد  ومهنية،  بكفاءة  واملالية 

وو�صلت  �صنوات،   7 مدار  على  ال�صراكة 

لتو�صيع   “ الفاو   “ من  عر�س  تقدمي  درجة 

قطر  مع  ل�صراكتها  اجلغرايف  النطاق 

اخلريية لتمتد اإىل دول اأخرى . 

الفاو  منظمة  مع  ال�صراكة  خالل  ومن 

  : يلي  ما  اإجناز  من  اخلريية  قطر  متكنت 

و  البذور  من  طن   1، من   اأكرث  توزيع 

375 طنا من ال�صماد على املزارعني ، ودفع 
مبلغ  282.700 دولر امريكي كم�صاعدات 

للمت�صررين من اجلفاف من �صغار  نقدية 

من   1150 املزارعني  ومتليك   ، املزارعني 

دعمهم  اأجل  من  واملاعز   الغنم  روؤو�س 

وتنظيم  معي�صيا،  اأنف�صهم  على  لالعتماد 

�صغار  من   810 لفائدة  تدريبية  ور�صة   27
املزارعني، لي�صل اإجمايل عدد امل�صتفيدين 

 1.150.000 ال�صراكة  هذه  من  اأكرث 

�صخ�صا .

قيمة  اإجمايل  فاإن  للنيجر  واإ�صافة 

ومنظمة  اخلريية  قطر  بني  ال�صراكات 

 7.8 اإىل  ت�صل  فاو(   ( والزراعة  الأغذية 

مليون دولر ، وبداأت يف جمالت الزراعة يف 

2009 ويف باك�صتان  كل من ال�صومال عام 

عام 2010. 

الفرتة ما بني عامي 2010 ـ 2017 ، حيث 

منظمة  من  بتمويل  اخلريية  قطر  قامت 

البذور  بتوزيع  فاو(   ( والزراعة  الأغذية 

منطقتي  بقرى  املزارعني  على  والأ�صمدة 

دو�صو وتيالبريي ، وتوزيع مبالغ نقدية على 

لغر�س  اجلفاف  من  املت�صررين  املزارعني 

اقتناء مدخالت الإنتاج، وتدريب املزارعني 

روؤو�س  ومتليك   ، قدراتهم  ودعم  وتوعيتهم 

واإن�صاء  لهم،  واملاعز(  الأغنام   ( املوا�صي 

مزارع مدر�صية منوذجية . 

أفضل الشركاء
واعتربت منظمة الأغذية والزراعة ) فاو(  

قطر اخلريية من اأف�صل �صركائها بالنيجر، 

بحكم  معها  ال�صراكة  عقد  طلب  جاء  وقد 

الأمن   “ جمال  يف  خا�صة  جتارب  لها  اأن 

الغذائي ومكافحة الفقر” ، بداأت يف النيجر 

بني  لها  ح�صور  ولوجود   ،  2008 عام  منذ 

“األمن الغذائي” ..
 نموذج للشراكة الناجحة بين قطر 

FAO الخيرية ومنظمة  األغذية والزراعة
2011

2
جائزة دولية 

2
جائزة دولية 

2
جائزة دولية  1

جائزة دولية 

1
جائزة دولية 

1
جائزة دولية 

1
جائزة دولية 

1
جائزة دولية 

8
جوائز دولية 

4
جوائز دولية 

3
جوائز دولية 

جائزة برنامج الخليج العربى
اإلنمائى "أجفند" بسويسرا

الخمس مراكز االولى
في مؤتمر اإلبداع التقني

فوز برنامج سفاري الخير  
لجائزه الهيثم لإلعالم العربي

جائزة السنابل للمسؤولية
المجتمعية بالخليج العربي 

جائزة السنابل للمسؤولية
المجتمعية  رعاية األيتام
مجلس التعاون الخليجي

جائزة أفضل تقرير
فى مجال المسؤولية المجتمعية 

جائزة المشاريع الرئدة
في مجال العمل االجتماعي  الرياض

وسام درجة فارس
من رئيس جمهورية بوركينا فاسو

تقديرًا لجهود قطر الخيرية 

جائزة التفوق
للمؤسسات العربية

 تكريم  حاكم عجمانالكويت 
لقطر الخيرية تقديرا لدورها
في مجال العمل االجتماعي

شهادة تقدير
من معرض ومؤتمر دبي الدولي

لإلغاثة والتطوير ديهاد - دبي 

توقيع قطر الخيرية
على مدونة السلوك االنساني

سويسرا جنيف

جائزة الوطني للعمل التطوعي 
كأفضل مؤسسة - قطر 

 2016  2015

 2014

 2013

 2012

 2011

توثيق مساعدات قطر الخيرية في نظام التتبع المالي للمساعدات اإلغاثية الدولية " FTS" التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

"أوتشا" حيث احتلت قطر الخيرية المرتبة األولى عالميا في إغاثة سوريا، وفلسطين والصومال خالل 2013 ، 2014 ، 2015

 2010
 2009

 2008

2004

1997

عضو في شبكة 
Start Network العالمية 

حاصلة على الصفة االستشارية
 بالمجلس االقتصادي واالجتماعي

ECOSOC لألمم المتحدة

عضوية مراقب
في منظمة الهجرة الدولية

 IOM

وسام االسيسكو الذهبي
المغرب - الرباط 

حاصلة على الصفة االستشارية
من منظمة التعاون اإلسالمي 

جائزة أفضل التطبيقات الذكية
الكويت 

 جائزة التميز في مجال رعاية األيتام
بدول الخليج العربي

جائزة دربيل القطرية للبحوث االجتماعية
قطر

جائزة صقلية الدولية
للجهود في دعم التعايش- إيطاليا 

جائزة القيم الدولية من المؤسسة
العربية للقيم المجتمعية - الكويت  

أهم العضويات الدولية والجوائز اإلقليمية والعالمية

التي حصلت عليها قطر الخيرية

25

قيمة الشراكة 3.2 مليون 
دوالر، واستفاد منها 

خالل 7 سنوات أكثر من  
1.150.000 من مزارعي 

النيجر 

ملف 
العدد

24



متكنت قطر اخلريية يف الفرتة املمتدة من 

العام  من  مايو  �صهر  وحتى    2006 عام  

م�صروعا   16 تنفيذ  من   2017 احلايل 

مت  باك�صتان،  يف  كبريا  وتنمويا  اإغاثيا 

املنظمات  قبل   من  دعمها  اأو  متويلها 

مكتب  قبل  من  اأو  املتحدة،  لالأمم  التابعة 

امل�صاعدات الكوارث اخلارجية يف باك�صتان  

)OFDA-Concern(، حيث ا�صتفاد منها 

بلغت  بقيمة  �صخ�س،  األف   917 من  اأكرث 

حوايل 10 ماليني دولر . 

اإبرام  يف  اخلريية  قطر  �صاعد  وقد 

املنظمات  هذه  مع  ال�صراكة  اتفاقيات 

لتنفيذ  دعمها  على  واحل�صول  الدولية 

اأهمها:  اأمور  عدة  ال�صخمة  امل�صاريع  هذه 

وتدخلها  العريقة،  املوؤ�ص�صية  خربتها 

احلكومية  غري  الدولية  املنظمة  هي 

اأ�صل  من  هي  التي  باك�صتان  يف  الوحيدة 

خليجي، وم�صجلة ر�صميًا مع وزارة الداخلية 

قطر  فاإن  ذلك   عن  وف�صال  الباك�صتانية. 

الدولية  املنظمات  من  فقط  هي  اخلريية 

اخلليجية غري احلكومية التي ح�صلت على 

متويل منتظم من وكالت الأمم املتحدة يف 

باك�صتان “ . 

الأول  وظلت قطر اخلريية دائما يف اخلط 

احلكومة  من  طلب  كل   عند  لال�صتجابة 

الباك�صتانية للح�صول على الدعم الإن�صاين 

ح�صل  كما  الكوارث،  حالة  يف  وامل�صاعدة 

يف  التاريخية  الفي�صانات  حدوث  عند 

وفي�صانات   ،2010 عام  خالل  باك�صتان 

الأمطار الغزيرة يف ال�صند عام 2011 

يعود  الذي  باك�صتان  يف  القدمي  الإن�صاين 

لعام 1992، واملواقع ال�صرتاتيجية ملكاتبها 

وفقا  بعناية  اختيارها  يتم  التي  امليدانية 

الإن�صانية  والحتياجات  الفقر،  ملوؤ�صر 

والإمنائية طويلة الأجل للمنطقة وغريها.

فة  شهادات مشرِّ
الداخلية  وزارة  موقع  يف  ورد  ملا  ووفقا 

الباك�صتانية اللكرتوين فاإن “ قطر اخلريية 

حصاد الشراكة مشاريع 
إنسانية كبيرة استفاد منها 

917 ألف شخص، بقيمة 10 
ماليين دوالر خالل 11 عاما 

مكتب قطر الخيرية بباكستان نموذج     لتفعيل الشراكات الدولية 
و 2012،  وغريها.  

املنظمات  بثقة  اخلريية  قطر  حظيت  كما 

التي  الدورية  للتقييمات  ووفقا  الدولية، 

�صركائها  لأداء  اليوني�صيف  جتريها 

قبل  من  اخلارجية  املراجعة  وعمليات 

امل�صاريع  حل�صابات  متخ�ص�صة  �صركات 

ينفذونها، فقد جاء يف ت�صنيف قطر  التي 

اخلريية باأنها “على قدر عال من الحرتاف، 

و�صيا�صات  معايري  جميع  مع  ومتوافقة 

اجلهات املانحة”.   

أهم الشركاء
اأهم    WFP العاملي  الغذاء  برنامج  ويعترب 

التي  امل�صاريع  يف  اخلريية  قطر  �صركاء 

م�صروعات  مّول  باك�صتان، حيث  نفذتها يف 

ومثله   دولر،  مليون   4.5 عن  قيمتها  تزيد 

 ،UNICEF للطفولة  املتحدة  الأمم  �صندوق 

7 م�صاريع �صخمة ت�صل قيمتها  الذي مول 

 2010 4 مليون دولر، اعتبارا من  حلوايل 

وحتى الآن دون انقطاع ، و�صملت ال�صتجابة 

حلالت الطوارئ ، والإنعا�س املبكر مل�صاريع 

التنمية طويلة الأجل ) ال�صرف ال�صحي(، 

ثم منظمة التغذية والزراعة FAO ، بقيمة 

دعم ت�صل 193 الف دولر ، تليها املفو�صية 

ت�صل  بقيمة   UNHCR لالجئني  ال�صامية 

135 الف دولر ، اإ�صافة اإىل دعم  حلوايل 

يف  اخلارجية  الكوارث  امل�صاعدات  مكتب 

بقيمة   )OFDA-Concern( باك�صتان  

ت�صل حلوايل مليون دولر . 

امل�صاريع  تنفيذ  مت  التي  للقطاعات  وتبعا 

وفقها ،  فاإن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي 

ي�صكل  حيث  بالإجمال،  متويال  الأكرث  هو 

%50 من اإجمايل هذه امل�صاريع ، يليه قطاع 
 19% بن�صبة  العي�س،   �صبل  ودعم  الغذاء، 

واملواد  املاأوى  ثم  حدة،  على  منهما  لكل 

بن�صبة   الغذائية  غري  واملواد  الغذائية،  غري 

 .12%

المكاتب الميدانية 
لقطر  التابعة  امليدانية  املكاتب  مّكنت  وقد 

اخلريية يف باك�صتان وك�صمري من ال�صتجابة 

خالل  حدث  كما  كبرية،  ب�صرعة  للكوارث 

2010 على  الفي�صانات التي وقعت يف عام 

�صبيل املثال، وذلك من خالل تنفيذ م�صاريع 

منظمات  مع  بالتعاون  اإن�صانية  ا�صتجابة 

اليوني�صيف،  مثل  الرئي�صية  املتحدة  الأمم 

وبرنامج الأغذية العاملي، ومنظمة الأغذية 

والزراعة.

نماذج عملية 
كذلك  اخلريية  قطر  �صاعدت  فقد  باملثل 

ومن خالل مكتبها املوجود يف تاندو حممد 

م�صروع  تنفيذ  يف  احرتافية  بطريقة  خان 

غري  واملواد  واملاأوى  العامة  الأغذية  توزيع 

م�صاعدات  مكتب  قبل  من  املمول  الغذائية 

 .)OFDA-Concern( الكوارث اخلارجية

وخالل عام 2010، اأي�صا نفذ مكتب �صوات 

التابع لقطر اخلريية م�صروعني مت متويلهما 

م�صاعدات  مكتب  قبل  من  ودعمهما 

بدعم  يتعلق  اأحدهما  اخلارجية،  الكوارث 

يف  العائدين،  عي�س  �صبل  واإنعا�س  ا�صتعادة 

حني اأن الخر يتعلق بال�صتجابة لحتياجات 

العامة  والنظافة  ال�صحي  وال�صرف  املياه 

يف  الفي�صانات  من  املت�صررة  للمجتمعات 

اأي�صا  اخلريية  قطر  نفذت  كما  �صوات. 

والنظافة  ال�صحي  وال�صرف  املياه  م�صروع 

منطقة  يف  اليوني�صف  مولته  الذي  العامة 

الأ�صخا�س  لدعم  ت�صميمه  والذي مت  بانو، 

النازحني موؤقتا، واملتاأثرين بالأحداث التي 

دارت مبنطقة �صمال وزير�صتان اآنذاك.
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.يف اأحدث تعاون يعّزز �صراكاتها املتنامية 

قطر  وّقعت  املتحدة  الأمم  وكالت  مع 

متتد  ا�صرتاتيجي  تعاون  اتفاقية  اخلريية 

عام   وحتى   2018 )من  �صنوات  لأربع 

ل�صوؤون  ال�صامّية  املفّو�صّية  مع   )2021
.UNHCR ( ( الالجئني

وقد قام بالتوقيع على التفاقية مبقّر الأمم 

املتحدة بجنيف يوم )3/ 10 / 2017 ( 

نا�صر  بن  ال�صيخ / حمد  �صعادة  كّل من   ،

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  جا�صم  بن 

فيليبو  ال�صيد/  و�صعادة   ، اخلريية  قطر 

املتحدة  ال�صامّي لالأمم  املفّو�س  جراندي، 

ال�صيد  من  كل  بح�صور  الالجئني،  ل�صوؤون 

الالجئني،  ل�صوؤون  ال�صامية  واملفو�صّية 

املالية  املوارد  توفري  �صبل  عن  والبحث 

الالجئني  لفائدة  اإغاثية  مل�صاريع  الالزمة 

والنازحني حول العامل ، على اأ�صا�س التمويل 

 3 يقّل عن  الطرفني، ومبا ل  امل�صرتك بني 

ماليني دولر �صنويا . 

بن  نا�صر  بن  حمد   / ال�صيخ  �صعادة  وقال 

قطر  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  جا�صم 

اليوم  ي�صعدين  التوقيع:  حفل  يف  اخلريية 

متانة  جت�صد  التي  التفاقية  هذه  توقيع 

عالقة التعاون بني قطر اخلريية واملفو�صية 

قطر  وحر�س  الالجئني،  ل�صوؤون  ال�صامية 

التي  النبيلة  الأهداف  دعم  على  اخلريية 

اأن�صئت من اأجلها املفو�صية ، وتوؤكد يف نف�س 

الوقت على اأهمية التعاون وبناء ال�صراكات 

حتديات  ملواجهة  كو�صيلة  ال�صرتاتيجية 

يو�صف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي 

لقطر اخلريية وال�صيد حممد علي الغامدي 

املدير التنفيذي للتنمية الدولية. 

تمويل مشترك 
وال�صراكة  التعاون  حول  التفاقية  وتتمحور 

اخلريية  قطر  بني  امل�صرتكة  اجلهود  وبذل 

تعاون متصاعد بدءا من عام 2000 

متتلك قطر اخلريية واملفو�صية ال�صامّية ل�صوؤون الالجئني �صجال حافال من التعاون 

امل�صرتك بدءا من عام 2000 وحتى نهاية �صهر �صبتمرب املا�صي من العام احلايل/ 

2017، حيث مت توقيع 15 اتفاقية �صراكة بينهما ل�صالح الالجئني والنازحني يف كل 
�صوريا واليمن وميامنار والعراق وال�صومال وباك�صتان خالل هذه املدة، تقدر قيمتها 

بحوايل 8.5  مليون دولر .

2017 ازديادا ملحوظا يف وترية التعاون مع املفو�صية حيث  و�صهد العام احلايل / 

بلغت قيمة التفاقيات املوقعة معها 4.25 مليون دولر ، بغر�س توفري املاأوى للنازحني 

يف املو�صل ) العراق( ، والرعاية ال�صحية العاجلة لالجئني ال�صوريني بلبنان ، وتوفري 

ودعم  اليمن،  لنازحي  امل�صاعدات  وتقدمي  ميامنار،  داخل  للنازحني  والإيواء  الدعم 

واإغاثة النازحني والالجئني ال�صوريني يف اإطار احلملة القطرية “ حلب لبيه “.
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السيد/ فيليبو جراندي: قطر 
الخيرية تعمل على تخفيف 

محنة المحتاجين، واالستثمار 
في البرامج التي تحافظ على 

كرامتهم. 

الشيخ حمد بن ناصر: 
نؤكد على أهمية التعاون 
مع المفوضية لمواجهة 
تحديات التنمية والعمل 
اإلنساني على مستوى 

العالم، خصوصا مع تزايد 
أعداد النازحين والالجئين.

م�صتوى  على  الإن�صاين  والعمل  التنمية 

العامل، خ�صو�صا مع تزايد اأعداد النازحني 

والالجئني عرب العامل يف ال�صنوات الأخرية 

مناطق  يف  النزاعات  وترية  ارتفاع  ب�صبب 

كثرية.  

دعم المفوضية   
فيليبو  ال�صيد/  �صعادة  قال  جهته  من 

املتحدة  لالأمم  ال�صامّي  املفّو�س  جراندي، 

تعمل  اخلريية  قطر  اإن   : الالجئني  ل�صوؤون 

وال�صتثمار  املحتاجني،  حمنة  تخفيف  على 

كرامتهم  على  حتافظ  التي  الربامج  يف 

واإن�صانيتهم.

بني  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإن  واأ�صاف: 

اإىل  متتد  والتي  اخلريية  وقطر  املفو�صية 

اخلريية  قطر  �صت�صاهم   ، عديدة  �صنوات 

املفو�صية  جهود  دعم  يف  با�صتمرار  فيها 

حلماية وخدمة الالجئني.  

  

  ستعمل االتفاقية على 

تمويل مشاريع إغاثية 
لفائدة الالجئين والنازحين، 

بتمويل مشترك من 
الطرفين، وبما ال يقّل عن 

3 ماليين دوالر سنويا

تمتد ألربع سنوات

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي 
بين مفوضية شؤون الالجئين 

وقطر الخيرية

�صعادة ال�صيخ/ حمد بن نا�صر بن جا�صم اآل ثاين  رئي�س جمل�س الإدارة 

و�صعادة ال�صيد/ فيليبو جراندي املفو�س ال�صامي يوقعان الإتفاقية
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تمهيد
ربع  حوايل  اخلريية  قطر  اإن�صاء  على  مّر 

من  اجلمعية  مكن  مما  الزمن  من  قرن 

مراكمة خربة وا�صعة يف خمتلف

اخلريية،  قطر  ولزالت  عملها.  جمالت 

الرئي�صة،  لق�صيتها  وفّية  ن�صاأتها،  ومنذ 

واملتمثلة يف خدمة الفئات الأكرث احتياجا،

قدراتها  تطوير  ذلك  منها  تطّلب  وقد 

با�صتمرار،  كي تتمكن من ا�صتهداف هذه 

الفئات والو�صول اإليها، من ناحية، 

تلبي  التي  اخلدمات  اأجود  وتقدمي 

الفئات  لهذه  الأولوية  الحتياجات 

بكرامة،من ناحية ثانية.  

�صاأنها يف  تواجه اجلمعية،  اأن  لي�س غريبا 

احلكومية  غري  املنظمات  باقي  �صاأن  ذلك 

يف  التحديات  من  جمموعة  الأخرى، 

اأهم  النبيلة.ولعل  غاياتها  حتقيق  �صبيل 

اخلريية  قطر  واجهت  التي  التحديات 

على  الدائم  احلر�س  م�صريتها،  طيلة 

تطوير قدرات اجلمعية يف اإدارة م�صاريعها 

النظر عما يرتتب عنها من نتائج. 

الثانية بداأت قطر اخلريية  وخالل املرحلة 

Out� بالنتائج  متزايدا  اهتماما   تويل 

comes خ�صو�صا املبا�صرة منها، 
اخلريية  قطر  يف  التوجه  هذا  تنامى  وقد 

ال�صراكة  م�صل�صل  يف  اجلمعية  دخول  مع 

والتعاون مع

احلكومية  والإقليمية  الدولية  املنظمات 

وغري احلكومية، وقد ترتب عن هذا التعاون 

انفتاح قطر اخلريية على منهجيات

على  كان  امل�صاريع،  باإدارة  خا�صة  واآليات 

اأجل  من  منها  ال�صتفادة  اخلريية  قطر 

جناح عالقتها مع �صركائها، وتعزيز قدرتها

على ال�صتفادة من الفر�س املتاحة يف دعم 

طرف  من  اخلريية  قطر  وبرامج  م�صاريع 

جهات مانحة دولية. 

لزالت  والتي  والأخرية  الثالثة  املرحلة  اأما 

يف بداياتها ـ اعتبارا من عام 2016 ـ ، فقد 

بالأثر   تهتم  اخلريية  قطر  خاللها  بداأت 

اأثر  اإدارة م�صاريعها،  باعتبار  Impact يف 
الذي حتدثه  املدى  البعيد  التغيري  ذلك يف 

اأذهان  عن  يغب  مل  لهذا،  وفعالية.  بكفاءة 

على  التغلب  اأولوية  يوما  اجلمعية   قيادات 

امل�صاريع  اإدارة  باأن  لقناعتهم  التحدي  هذا 

يف  ياأتي  احلكومية  غري  املنظمات  لدى 

هو  امل�صروع  اأن  باعتبار  اأولوياتها  �صدر 

Change  واأن الغاية الأ�صمى  اأداة التغيري 

نحو  النا�س  حياة  تغيري  هو  املنظمات  لكل 

الأف�صل.

المرور بثالثة مراحل 
بثالث  اأن قطر اخلريية مرت  القول  ميكن 

الإن�صانية  م�صاريعها  اإدارة  يف  مراحل 

والتنموية. فقد اعتمدت خالل املرحلة

Out� املخرجات على  تاريخها  من   الأوىل 

الرتكيز  مت  حيث  الأوىل،  بالدرجة    puts
على تعزيز قدرة اجلمعية على تنفيذ هذه

باخلدمات  املبا�صرة  ل�صلتها  املخرجات 

التوجه  هذا  انعك�س  للم�صتفيدين.  املوجهة 

على �صيا�صات اجلمعية وعلى تنظيمها

-على  انح�صرت  حيث  عملها،  واإجراءات 

�صبيل املثال- اإجراءاتها التنفيذية على كل 

ما يعني على تنفيذ املخرجات بغ�س

جغرافيا  عملها  تو�صع  حيث   ، الإ�صالمي 

خمتلف  يف  دولة   70 من  اأزيد  ف�صمل 

ف�صمت  عملها  قطاعات  وتنّوعت  القارات، 

لل�صرب  ال�صالح  واملاء  وال�صحة  التعليم 

والرعاية الجتماعية والتمكني القت�صادي 

فقد  املالية،  املوارد  اأما من حيث  وغريها، 

م�صرية  مدار  على  م�صتمرا  منوا  عرفت 

اجلمعية .

من  م�صاريعها  اأغلب  اخلريية  قطر  تنفذ 

 30 يف  املنت�صرة  امليدانية  مكاتبها  خالل 

توجد  ل  حيث  اجلمعية  وتعتمد   ، دولة 

اأو يف بع�س احلالت  لديها مكاتب ميدانية 

اخلا�صة على ال�صركاء التنفيذيني يف اإجناز 

يكون  قد  ، ويف هذه احلالة  امل�صاريع  بع�س 

كما  حملية،  جمعية  التنفيذي  ال�صريك 

غري  اأو  حكومية  دولية  منظمة  يكون  قد 

اخلا�صة  القدرات  ح�صب  وذلك  حكومية، 

املطلوب  امل�صاريع  طبيعة  ت�صتدعيها  التي 

تنفيذها. 

قطر  تنفذها  التي  امل�صاريع   طبيعة  اأملت 

اخلريية، وكذلك تعدد اجلهات املعنية بهذه 

تدخالت قطر اخلريية  بالتعاون مع باقي 

الفاعلني التنمويني الآخرين، واإن مل يكونوا 

�صركاء يف امل�صروع . 

 مرونة وانتشار 
اخلريية  قطر  تبني  ياأتي  الإطار  هذا  يف 

كحلقة   ،PCM امل�صاريع  اإدارة  ملنهجية 

تعزيز قدرات اجلمعية  اأخرية من حلقات 

يف

اختيار  اأن  حيث  امل�صاريع،   اإدارة  جمال 

مّت  ولكنه  اعتباطا،  يكن  مل  املنهجية  هذه 

لالعتبارات التالية:

امل�صاريع  اإدارة  ا�صتخدام منهجية  •انت�صار 
من  التنمويني  الفاعلني  خمتلف  بني 

منظمات حكومية وغري حكومية.

املنهجية  بها  تتميز  التي  الكبرية  •املرونة 
والتي تتيح للم�صتخدم القدرة على التكيف 

مع املنهجية واآلياتها مبا

يتنا�صب وقدرات املنظمة.

فر�س  تعزيز  على  اخلريية  قطر  •حر�س 
وال�صتفادة من دعم  �صركائها  تعاونها مع 

ومتويل املانحني الذين ي�صرتطون

اتباع هذه املنهجية.

جة  خطة متدرِّ
كي  املطلوب  ندرك متاما مدى اجلهد  اإننا 

ت�صبح هذه املنهجية جزءا اأ�صيال من عمل 

قطر اخلريية لال�صتفادة من

تطبيق  يتيحه  الذي  التطوير  اأوجه  خمتلف 

تدخر  لن  فاإننا  الغر�س،  لهذا  املنهجية. 

ال�صروط  كل  توفري  يف  جهدا  اجلمعية 

ال�صرورية املطلوبة على م�صتوى ال�صيا�صات، 

من  وغريها  الب�صرية  واملوارد  والتنظيم، 

اأي�صا  ندرك  اأننا  كما  الأخرى،  املتطلبات 

اأن ا�صتخدام منهجية اإدارة امل�صاريع ينبغي 

باحللم  تت�صم  متدرجة  خلطة  يخ�صع  اأن 

جناح  �صروط   توفري  اأجل  من  والعقالنية، 

الكبري يف طرق عمل اجلمعية  التغيري  هذا 

والإ�صهام يف بناء ثقافة التغيري يف اجلمعية 

على اأ�ص�س ر�صينة.

دواعي التطوير
اأكرب  من  اخلريية  قطر  اأ�صبحت  لقد 

العامل  يف  والإن�صانية  التنموية  املنظمات 

دراسة

المسار ..
منهجية قطر الخيرية 

إلدارة المشاريع
وفقا للمعايير الدولية 

) PCM&PMBOK (
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منفذين  اأو  كم�صتفيدين  �صواء  امل�صاريع 

�صرورة  اأملت  م�صاركني،  اأو  مانحني  اأو 

ا�صتثمار اجلمعية مزيدا من املوارد يف بناء 

قدراتها يف اإدارة امل�صاريع ب�صقيها التنموي 

مبنهجية  العمل  اأجل  من  والإن�صاين، 

تر�صيد  من  اجلمعية  متّكن   ، موّحدة 

من  املرجوة  الأهداف  يف حتقيق  مواردها 

قطر  ور�صالة  روؤية  وفق  امل�صاريع،  هذه 

التعاون مع  اأي�صا من  اخلريية، كما متّكن 

با�صتخدام طرق  املعنية،  خمتلف اجلهات 

امل�صاريع يف  اإدارة  عليها يف  متعارف  عمل 

خمتلف مراحلها .

األسلوب الذاتي 
على  اخلريية  قطر  حر�صت  ذلك  لأجل 

تطوير منهجيتها اخلا�صة باإدارة امل�صاريع 

قرن. 

على  باحلر�س  فيتعلق  الثاين  وال�صبب  ـ 

التجارب  خمتلف  من  وال�صتفادة  النفتاح 

امل�صاريع  باإدارة  ال�صلة  ذات  واملنهجيات 

واحتياجات وخ�صو�صيات قطر  يتوافق  مبا 

اخلريية.

قطر  نهجتها  التي  الطريقة  هذه  متثل  ل 

اإدارة  يف  منهجيتها  تطوير  يف  اخلريية 

امل�صاريع بدعة يف و�صط الفاعلني التنمويني 

غري  املنظمات  كل  اإن  بل  والإن�صانيني، 

الوكالت  وكذلك  الدولية  احلكومية 

املانحة تتوفر على منهجيات خا�صة باإدارة 

من  كبريا  جزءا  فيها  تتقا�صم  امل�صاريع، 

الفاعلني،  باقي  مع  والأدوات  املفاهيم 

الأدوات  اأو  املفاهيم  ببع�س  فيها  وتتفرد 

الأخرى، بالنظر لبع�س اخل�صو�صيات التي 

تتميز بها . 

المراحل التسع للمنهجية 
يف  اخلريية  قطر  لحتياجات  عميق  حتليل  بعد 

جمال اإدارة امل�صاريع قامت به الفرق املتخ�ص�صة 

ومنا�صبات  طويلة  مدة  خالل  اخلريية  قطر  يف 

خمتلفة ، خل�صت الفرق اإىل اأن منهجية اجلمعية 

يف اإدارة امل�صاريع ينبغي اأن ت�صمل ت�صع مراحل كما 

يلي: 

1  ـ مرحلة اقرتاح امل�صروع

2  ـ مرحلة التحليل

 3  ـ مرحلة التخطيط

 4 ـ مرحلة ما قبل التنفيذ

5  ـ مرحلة التنفيذ

6  ـ مرحلة املتابعة

7  ـ مرحلة التدقيق

8  ـ مرحلة التقييم

9  ـ مرحلة اإغالق امل�صروع

وتتناول املنهجية التي مت عر�صها يف وثيقة خا�صة 

على  مرحلة  كل   )2016 عام  نهاية   ( طبعها  مت 

حدة لإبراز اأهمية املرحلة �صمن الدورة الكاملة، 

ومدخالت املرحلة وطبيعة الأعمال املطلوبة خالل 

باملراحل  املرحلة  وعالقة  وخمرجاتها،  املرحلة 

ينبغي  التي  الأدوات  ملختلف  اإ�صافة  الأخرى، 

ا�صتخدامها خالل كل مرحلة من املراحل.

مراجعة وتطوير 
اأن املنهجية املتبعة يف  اإىل  واأخريا  ينبغي التنبيه 

للتطوير  قابلة  اخلريية  قطر  يف  امل�صاريع  اإدارة  

امل�صتمر .لهذا الغر�س �صتخ�صع ملراجعة م�صتمرة، 

تطبيق  عن  الناجمة  الراجعة  للتغذية  نتيجة 

املنهجية والعمل بها يف قطر اخلريية، و�صتخ�صع 

حمددة  واإجراءات  ل�صيا�صات  املنهجية  مراجعة 

حر�صا من قطر اخلريية على ال�صتفادة من جهود 

 ، مو�صوعي  موؤ�ص�صي  تعّلم  م�صل�صل  وفق  التطوير، 

ي�صمن تراكم وتوثيق اخلربة واملعرفة يف اجلمعية. 

وذلك  املتخ�ص�صني،  خربائها  خالل  من 

يف  اتباعا  املنهجيات  اأكرث  من  بال�صتفادة 

من  والإن�صانية  التنموية  امل�صاريع  اإدارة 

واجلهات  احلكومية  غري  املنظمات  طرف 

مت  التي  املنهجيات  اأهم  ومن  املانحة، 

Project Cycle Man� منها  ال�صتفادة 

 agement. Project Management
وقد   .PMBOK .و   Development
يف  الذاتي  الأ�صلوب  اخلريية  قطر  اتبعت 

تطوير منهجيتها يف اإدارة امل�صاريع ل�صببني 

رئي�صني :

العتبار  بعني  لأخذ  باحلاجة  الأول  يتعلق  ـ 

التي  العملية  التجربة  وطبيعة  خ�صو�صيات 

م�صريتها  طيلة  اخلريية  قطر  خا�صتها 

الإن�صانية والتنموية والتي متتد حلوايل ربع 

دراسة
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الكرتونية  املن�صة  هي   )unicef.com( الطفولة  حماية  منظمة  موقع 

70عامًا  واإقليم على مدار  190 دولة  اأكرث من  التي تعمل يف  للمنظمة 

لتح�صني حياة الأطفال وعائالتهم والتي توؤمن لالأطفال جميعهم احلق 

اأجل  من  اإمكانياتهم  وحتقيق  والزدهـــار  احلياة  قيد  على  البقاء  يف 

الو�صول اإىل عامل اأف�صل.

اللغة  اإىل  بالإ�صافة  املوقع،  ت�صفح  لغات  احــدى  هي  العربية  اللغة 

الجنليزية، الفرن�صية، ال�صبانية وال�صينية

 Facebook Twitter( تتوفر باملوقع روابط ل�صبكات التوا�صل الجتماعي

YouTube &(، و مدونة يوني�صيف باللغة العربية.

ت�صتمل القائمة الرئي�صية خلريطة املوقع على القوائم التالية:

• جمالت الرتكيز:

• عمل اليوني�صف

• ا�صتك�صف املزيد عن اليوني�صف

• البحث يف املوقع

• اأبحاث وتقارير:

• اأحدث التقارير

• اإحداث تغيري ل�صالح الأطفال من خالل البيانات

• ا�صتك�صف اأدواتنا ومواقع بحوثنا

• اأين نعمل: 

• ت�صفح املناطق ح�صب الرتتيب الأبجدي

اجلــاري  العمل  تن�صيق  يف  لليوني�صيف  الإقليمية  املكاتب  ت�صاعد   •
واملبادرات مع املكاتب القطرية

• اتخذ اجراء: 

• بادر اإىل امل�صاعدة

• كن من املترّبعني

• انخرط يف العمل

• اعمل لدى اليوني�صف

• مركز ال�صحافة:

• البيانات ال�صحفية

• �صور ومقاطع فيديو

• حقائق ب�صاأن الأطفال

• موقع مدونة اليوني�صيف

• من نحن

• اإح�صائيات 

موقع منظمة حماية 
 )unicef( الطفولة

رابط البوابة

www.unicef.org/ar 
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إتفاقيات

اتفـاقيات تعاون ومـذكرات تفاهم
الثالثة  ال�صهور  خالل  اخلريية  قطر  قامت 

املا�صية بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع 

امل�صتويات  على  وال�صركاء  الدولية  املنظمات 

الدولية والإقليمية واملحلية،  يف اإطار حر�صها 

من  وال�صتفادة  ال�صراكة  فر�س  تعزيز  على 

مع اجلهات  والتن�صيق  املانحني  دعم ومتويل 

ذات العالقة . 

مع مفوضية شؤون الالجئين 
 4 توقيع  املا�صي  اأغ�صط�س  �صهر  خــالل  مت 

ال�صامية  املفو�صية  مع  الدوحة  يف  اتفاقيات 

لالأمم  التابعة   )UNHCR(الالجئني ل�صوؤون 

الإن�صانية  ال�صتجابة  جمــال  يف  املــتــحــدة، 

ل�صالح النازحني والالجئني يف 4 دول تعاين 

من الأزمات املختلفة . 

الموقعون 
الرئي�س  الكواري،  اأحمد  بن  يو�صف  ال�صيد  ـ 

التنفيذي لقطر اخلريية.

لدول  الإقليمي  املمثل  خليفة،  خالد  ال�صيد  ـ 

املفو�صية  يف  اخلــلــيــجــي  ــاون  ــع ــت ال جمــلــ�ــس 

)UNHCR(ال�صامية ل�صوؤون الالجئني

البنود 
كتربع  مالية  منحة  اخلــرييــة  قطر  تــقــدم  ـ 

لتوفري  ت�صتخدم  دولر   1,250,000 بقيمة 

ان�صانية ل�صالح الالجئني  اإغاثية  م�صاعدات 

ال�صوريني يف لبنان والنازحني واملهجرين يف 

بالتن�صيق  وميامنار،  واليمن  العراق  من:  كل 

ل�صوؤون  ال�صامية  املفو�صية  مــع  والــتــعــاون 

األف دولر م�صاعدات   250 بواقع  الالجئني، 

 200 اليمني،  الداخل  يف  للنازحني  اإغاثية 

طارئة  �صحية  خــدمــات  لتوفري  دولر  األــف 

وم�صاريع رعاية �صحية منقذة للحياة ل�صالح 

األــف   300 لبنان،  يف  ال�صوريني  الالجئني 

اجلدد  للنازحني  موؤقت  مــاأوى  لتوفري  دولر 

املاأوى  لتوفري  دولر  األف  و500  املو�صل،  من 

للنازحني داخليا يف ميامنار.

توقيع  فــور  التنفيذ  حيز  التفاقيات  تدخل  ـ 

الــطــرفــني عــلــيــهــا، و�ــصــتــقــوم قــطــر اخلــرييــة 

التقارير  ــاإعــداد  ب املفو�صية  مــع  بالتن�صيق 

بها  تــربعــت  الــتــي  املــالــيــة  باملنحة  اخلــا�ــصــة 

ل�صالح هذه امل�صاعدات الإن�صانية.

مع بلدية جاروت - اندونيسيا
خـــالل مكتبها  مـــن  اخلـــرييـــة  قــطــر  وقــعــت 

باأندوني�صيا يف �صهر اأغ�صط�س املا�صي اتفاقية 

ــعــاون و�ــصــراكــة مــع بــلــديــة مــديــنــة جـــاروت  ت

من  للمت�صررين  م�صاكن  لبناء  باإندوني�صيا 

الفي�صانات بجاروت . 

الموقعون:
ـ ال�صيد كرم زينهم مدير مكتب قطر اخلريية 

يف اأندوني�صيا 

مدينة  رئي�س  جـــونـــاوان   رودي   / ال�صيد  ـ  

جاروت  ممثال لل�صلطات الأندوني�صية 

البنود:
الفي�صانات  من  للمت�صررين  بيت   100 بناء 

�صبتمرب  يف   ــاروت،  جــ مدينة  �صربت  الــتــي 

2016 بتمويل من قطر اخلريية 

مع وزارة التعليم العالي - 
اإلندونيسية

ووقــعــت قــطــر اخلــرييــة مــن خـــالل مكتبها 

وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  اأي�صا  باأندوني�صيا 

مياه  اآبار  حلفر  اإندوني�صيا  يف  العايل  التعليم 

�صطحية يف اجلامعات والكليات املقرتحة من 

ال�صاحلة  املياه  من  حاجتها  ل�صد  ــوزارة،  الـ

لل�صرب . 

الموقعون:
ـ ال�صيد كرم زينهم مدير مكتب قطر اخلريية 

يف اأندوني�صيا 

ــوزارة  ل الــعــام  املــديــر  الغفران  علي  ال�صيد  ـ 

التعليم العايل باأندوني�صيا 

البنود:
بئر   100 حفر  بتمويل  اخلريية  قطر  تقوم   •
�صطحي يف اجلامعات والكليات املقرتحة من 

ال�صاحلة  املياه  من  حاجتها  ل�صد  ــوزارة،  الـ

لل�صرب.

ب�صعة  لالآبار   تابعة  خزانات  تركيب  متويل   •
مكائن  اإىل  بالإ�صافة  منها،  لكل  لرت   1000

رفع املياه.

مع مركز الكوكب الطبي
Planet Medical Center •

الطبي  الكوكب  ومركز  اخلريية  قطر  وقعت 

يتم  اتفاقية   Planet Medical Center
مبوجبها تقدمي اخلدمات الطبية لالأ�صر ذات 

الدخل املحدود وملوظفي قطر اخلريية داخل 

الدولة باأ�صعار تف�صيلية. 

الموقعون:
العالقات  اإدارة  مدير  الغريب  علي  ال�صيد  ـ 

العامة والفعاليات بقطر اخلريية. 

ـ الدكتور نور الدين كعكوين  املدير التنفيذي 

ملركز Planet Medical Center ) قطر ( 

البنود:
• يقدم املركز اخلدمات ال�صحية كل �صنة لـ 5 

عائالت جمانا.

جلميع  الــعــالج  تكاليف  مــن   50% خ�صم   •
عن  تاأتي  التي  املــحــدود  الدخل  ذات  الأ�ــصــر 

طريق قطر اخلريية.

الطبية  اخلــدمــات  بتقدمي  املــركــز  الــتــزام   •
من   35% بخ�صم  ــة  اخلــريي قــطــر  ملــوظــفــي 

تكاليف العالج.
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ال�صيام  �صهر  يف  اخلريية  قطر  تكتفي  ل 

خلدمة  رم�صانية  م�صاريع  بتخ�صي�س 

والعمال،  املحدودة  الدخل  ذات  الأ�صر 

ومنها توفري وجبات الإفطار لهم، ولكنها يف 

نف�س الوقت تتعاقد مع اأ�صر قطرية منِتجة 

الوجبات،  هذه  من  جزء  وتوفري  لتجهيز 

بهدف حت�صني قدراتها القت�صادية، ودعم 

وتر�صيخ   ، املحلية  املنزلية  ال�صناعات 

معاين التكافل الجتماعي، والتما�صك بني 

خمتلف ال�صرائح املجتمعية. 

ثالثة  يف  املنتجة  الأ�صر  اأ�صهمت  وقد 

 ، 1438 هـ  لعام  م�صاريع رم�صانية رئي�صة 

من  الطريق  على  املغرب  اأذان  يدركهم 

و�صولهم  قبل  خفيفة  وجبة  على  احل�صول 

اإىل وجهتهم التي يق�صدونها. 

“من البيت للبيت”:
طازجة  اأ�صرية  اإفطار  وجبة   300 توفري   

للبيت”  البيت  “من  اإطار م�صروع  يوميا، يف 

، والتي يتم توزيعها على الأ�صر ذات الدخل 

من  �صعيا   ، الكرمي  ال�صهر  طوال  املحدود 

ذات  الأ�صر  م�صاعدة  اإىل  اخلريية  قطر 

�صهر  يف  عنها  والتخفيف  املحدود،  الدخل 

الرحمة . 

وذلك على النحو التايل: 

الموائد الرمضانية :
اخلريية  قطر  موائد  من  موائد   3 تزويد   

يوميا،  اإفطار  وجبة   800 بـ  الرم�صانية 

الكرمي،  ال�صهر  طيلة  املوائد  هذ  وتقام 

ويح�صرها املئات من العمال وغريهم.

اإلفطار الجوال: 
“الإفطار  مل�صروع  وجبة خفيفة   500 اإعداد 

طيلة  اجلمعية  تنظمه  الذي  اجلوال” 

وملتقيات  ال�صوارع  تقاطعات  عند  رم�صان 

الذين  ال�صبيل  عابري  لتمكني  الطرق 

3636

األسر القطرية المنتجة
تشترك في تنفيذ المشاريع الخيرية 

تقرير
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“ العودة للمدارس” 
حملة لتوفير االحتياجات 
التعليمية لـ 36 ألف يتيم

بالتزامن مع بداية العام الدرا�صي احلايل 

-2017 2018 اأطلقت قطر اخلريية حملة 

الدعم  ح�صد  بهدف  للمدار�س”  العودة   “
لتوفري امل�صتلزمات التعليمية لأكرث من 36 

عرب  دولة   27 يف  مكفوليها  من  يتيم  األف 

العامل، وذلك �صمن تركيزها على الرتقاء 

اإطار  يف  والتعليمي  الرتبوي  باجلانب 

الرعاية ال�صاملة لكفالت الأيتام . 

وت�صتهدف احلملة توفري احلقيبة املدر�صية 

) بدفاترها وقرطا�صيتها املختلفة (  والزّي 

املدر�صي لالأيتام بتكلفة اإجمالية تزيد عن 

باب  فتحت  حيث  قطري،  ريال  ماليني   7
التربع  لأهل اخلري بواقع 200 ريال قطري 

) تكلفة امل�صتلزمات املدر�صية خارج قطر( 

دفاتر  من  املتنوعة  املدر�صية  والأدوات 

الزي  اإىل  بالإ�صافة  متنوعة،  واأقالم 

بنطلون،   2( من  يتكون  والذي  املدر�صي 

ومالب�س  اأحذية  جاكيت،  قمي�س،   2
ريا�صية(.

 كسوة العيد 

ويف  اخلريية  قطر  اأن  بالذكر  اجلدير 

وال�صرور  الفرحة  لإدخال  �صعيها  اإطار 

عيد  مبنا�صبة  الأيتام  من  مكفوليها  على 

حملتها  عرب  وفرت  قد  املبارك،  الأ�صحى 

اجلديدة  والأحذية  املالب�س  العيد”  “ك�صوة 
لأكرث من 22567 يتيم يف 23 دولة وبقيمة 

2،769،000 ريال.

امل�صتلزمات  )تكلفة  ريال   500 وبواقع   ،

املدر�صية داخل قطر ( .

أيتام ألبانيا 
وقد قامت قطر اخلريية بالتوازي مع احلملة 

املدر�صة  واحلقيبة  املدر�صي  الزّي  بتوزيع 

الأ�صر  واأبناء  الأيتام  من  طالب   400 لـ 

املرحلة  اإطار  يف  وذلك  باألبانيا،  الفقرية 

الثانية مل�صروع امل�صاعدات الجتماعية الذي 

بالأعمال  القائم  وبح�صور  تباعا،  تنفذه 

بالإنابة يف �صفارة دولة قطر باألبانيا �صعادة 

ال�صيد ها�صم بن اإبراهيم ال�صادة.  

مت  التي  التعليمية  الحتياجات  وتت�صمن 

احلقيبة  امل�صتفيدين  الطالب  على  توزيعها 

تقرير
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األف �صخ�س عرب  حوايل مليون وثمامنائة 

العامل هم ح�صيلة من ا�صتفادوا من حملة   

قطر  نّفذتها  التي  عيدهم”  اأ�صاحيكم   “

يف  مبا  العامل،  عرب  دولة   28 يف  اخلريية 

احلايل  املو�صم  خالل  وذلك  قطر،  ذلك 

األف   50 حلوم  توزيع  مت  حيث  هـ،   1438

 20 حوايل  اإىل  و�صلت  وبتكلفة  اأ�صحية، 

مليون ريال.

هذا  تنفيذ  على  اخلريية  قطر  داأبت  وقد 

ب�صورة  الهام،  التكافلي  املو�صمي  امل�صروع 

حتقيق  يف  لة  املتمثِّ لأهميته  نظرًا  �صنوية 

امل�صلمني  بني  والرتاحم  التكافل  معاين 

ب�صورة عملية، واإتاحة الفر�صة للمقتدرين 

ي�صاركوا ذوي احلاجة  الأمة كي  اأبناء  من 

املبارك،  الأ�صحى  عيد  فرحة  واملحرومني 

والتو�صعة عليهم من خالل �صّنة الأ�صاحي.

واأكد  الأ�صاحي،  م�صروع  تنفيذ  لنجاح 

ملت�صرري  اأعطيت  التوزيع  يف  الأولوية  اأن 

ا�صتثنائية  ظروف  من  تعاين  التي  الدول 

ال�صوريني  والالجئني  ال�صوري  الداخل  مثل 

وال�صومال  غزة  وقطاع  اجلوار  دول  يف 

وغريها. 

والمتنان  ال�صكر  بخال�س  الكواري  وتوّجه 

دولة  يف  امل�صروع  لهذا  تربعوا  الذين  لكل 

اأن يتقّبل منهم  قطر داعيا املوىل عز وجل 

جعلت  تربعاتهم  اأن  خ�صو�صا  بذلوه،  ما 

بالعيد  احلاجة  وذوي  الفقراء  فرحة 

م�صاعفة. 

مناطق التنفيذ
فل�صطني؛    : من  كل  يف  امل�صروع  تنفيذ  مت 

املغرب،  تون�س،  قطر،  ال�صومال،  العراق، 

توغو،  مايل،  كينيا،  ال�صودان،  لبنان، 

حملة  خالل  من  اخلريية  قطر  وتعمل   

والدعم  اخلدمات  توفري  على  الأ�صاحي 

العامل  عرب  مكاتبها  خالل  من  والإ�صناد 

وفرق عملها يف امليدان ، لت�صل م�صاعدات 

املتربعني الكرام اإىل اأكرث الفئات احتياجا 

ومهنية  عالية،  بجودة  املحدد،  وقتها  يف   ،

متمّيزة.

أولوية التنفيذ
اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  وعرّب 

ال�صيد يو�صف بن اأحمد الكواري عن ارتياحه 

الكواري:
 أضاحي المحسنين 

جعلت فرحة ذوي الحاجة 
مَضاَعفة 

تقرير
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النيبال، الهند، بنغالدي�س، بنني، جامبيا، 

فا�صو،  بوركينا  نيجرييا،  �صريالنكا، 

كو�صوفا،  اندوني�صيا،  قرغيزيا،  باك�صتان، 

وتركيا،  والبو�صنة  غانا،  الفلبني،  البانيا، 

اإ�صافة لقطر. 

كسوة العيد
لهذا  عيدهم”  “الأ�صاحي  حملة  وا�صتملت 

العام على م�صاريع اأخرى مثل ك�صوة العيد 

الأيتام  من  يتيم  منها6000  ا�صتفاد  التي 

العامل  عرب  اخلريية  قطر  تكفلهم  الذين 

بغر�س اإدخال الفرحة على قلوبهم.

ابتسامات   
من غزة 

اأ�صرتها  ت�صتلم ح�صة  اأم حممد مقدام، وهي  الأرملة  ارتياح على وجه  ابت�صامة  ارت�صمت  ـ   

املكفولة لدى مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة، من حلوم الأ�صاحي، وقالت ال�صيدة التي 

تعيل اأ�صرة مكونة من خم�صة اأفراد، اإنها �صعيدة مبوا�صلة قطر اخلريية دعمها لأ�صر الأيتام، 

وكذلك للفقراء واملحتاجني. 

وت�صري اأم حممد وهي يف العقد الرابع من العمر، اإىل اأن اأ�صرتها تعتمد اعتمادا كبريًا على 

الكفالة التي تتلقاها عرب قطر اخلريية، بالإ�صافة اإىل امل�صاريع املو�صمية التي ت�صتفيد منها 

اأ�صر الأيتام، وعلى راأ�صها م�صروع الأ�صاحي.

من كينيا 
ال�صيدة/ مرمي قا�صم حممدو، ت�صكن مرمي مقاطعة تاناريفا ـ كينيا التي ت�صكنها جمتمعات 

اأ�صخا�س، يعي�صون يف  اأ�صرة مكونة من 8  اأم  حملية خمتلفة الأعراق واللغات املختلفة، هي 

لي�س  اقت�صادي،  دخل  كم�صدر  الب�صيطة  الزراعة  على  اأ�صرتها  تعتمد  �صغرية،  ريفية  قرية 

لالأ�صرة امكانات مالية توؤهلها لتاأمني ما حتتاجه من حلوم ب�صكل دوري . كانت اأ�صرة مرمي 

اللحم  من  ا�صتالمها ح�صتها  وبعد   ، العام  لهذا  اأ�صاحي  امل�صتفيدين من حلوم  �صمن  من 

عربت �صرورها البالغ قائلة: “ميكنني القول باأن هذا العيد هو عيد اللحوم، فمنذ �صنة مل 

حت�صل اأ�صرتي على ح�صة حلم مثل هذه. �صنحتفل اليوم بغداء نوعي، واأ�صاأل اهلل تعاىل اأن 

يبارك ملن اأح�صن اإلينا، وقدم لنا هذه الهدية الغالية”.

في قطر
يف قطر رّكزت احلملة على العمال واأفراد الأ�صر ذات الدخل املحدود، والأرامل واأ�صر الأيتام واأبناء اجلاليات، حيث بلغ عدد امل�صتفيدين 

منها اأكرث من 50 األف �صخ�س، وقد قامت قطر اخلريية بذبح وتوزيع  5000 اأ�صحية، يف املق�صب الآيل بالدوحة، بالتعاون مع �صركة 

ودام الغذائية ، ومت ا�صتالمها من خالل كوبونات وزعتها اجلمعية على ال�صرائح امل�صتحقة  قبل العيد ت�صهيال عليهم،  وذلك اعتمادا 

على �صجالت قطر اخلريية واملعّرفني املعتمدين لديها ، كما قامت اجلمعية بتوزيع الأ�صاحي بوا�صطة �صياراتها على العمال يف العزب ، 

حيث غطت 8 مناطق من مناطق الدولة منها �صم�صمة والغويرية والوكرة وابو نخلة وال�صحانية واخلور وغريها. 

“ أضاحيكم عيدهم “

 تهدي اللحوم لـ 1.8 شخص 
عبر العالم  



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

نركز على الجانب التطبيقي 
والعملي في التعليم والتدريب

والتطوعي  الإن�صاين  العمل  ي�صكو  

الربامج  ندرة  من  العربي  عاملنا  يف 

والدرا�صات  والتدريبية  الأكادميية 

وجود  عن  ف�صال  العملية،  والبحوث 

برامج  اأو  كليات  اأو  بحثية  مراكز 

هذا  يف  متخ�ص�صة  علمية  وم�صاقات 

املجال، لذا فاإن تاأ�صي�س اأكادميية لعلوم 

عام  منذ  الإن�صاين  العمل  ودرا�صات 

اأهمية  يكت�صب  لندن  ومقرها   ،2013
خا�صة ل�صد هذه الثغرة وردم هذه الهوة. 

وطبيعة  الأكادميية،  هذه  على  للتعّرف 

التعليم والتدريب فيها ، والقيمة امل�صافة 

من  متكنت  ما  واأهم  تقّدمه،  فيما 

امل�صتقبلية  وامل�صاريع  الآن،  اإجنازه حتى 

غرا�س”   “ اأجرت  بها  القيام  تزمع  التي 

احلوار التايل مع الدكتور مهند الفتياين 

الدولية  لالأكادميية  التنفيذي  الرئي�س  

لعلوم العمل الإن�صاين “اإح�صان” :

ما هي دواعي تاأ�صي�س هذه الأكادميية: 

لعلوم  اأكادميية  موؤ�ص�صة  هي  اإح�صان 

تاأ�ص�صت  الإن�صاين،  العمل  ودرا�صات 

الإن�صاين يف  العمل  تطوير قطاع  بهدف 

بناء  عرب  والإ�صالمية،  العربية  الدول 

اأحدث  وفق  والأفراد،  املنظمات  قدرات 

والتقنية،  العملية  والربامج  النظريات 

والبحث  املعرفة  من  اأ�ص�ٍس  على  بناًء 

وبجهوٍد  الإن�صانية،  والقيم  العلمي 

وخرباٍت وكفاءاٍت عالية امل�صتوى.

أهم المخرجات
هي  وما  االأكادميية؟  تاأ�س�ست  متى 

املخرجات الرئي�سة لها؟

يف  بريطانيا  يف  الأكادميية  تاأ�ص�صت 

مقرًا  لندن  من  وتتخذ  2013م،  يناير 

املخرجات  حتقيق  على  تعمل  وهي  لها. 

الرئي�صة التالية:

لالأكادميية  املنت�صبني  وتخريج  تاأهيل 

وفق  والتطوعي  الإن�صاين  العمل  ملمار�صة 

اأحدث النظريات العلمية والتطبيقية.

العمل  جمال  يف  العلمي  البحث  ت�صجيع   .2
وت�صجيع  وتنفيذًا،  وت�صويقًا  اإدارًة  الإن�صاين 

مفهوم  على  والرتكيز  الإبداعية،  الأفكار 

التخ�ص�س يف قطاعات العمل الإن�صاين.

املجتمعات  حاجة  �صد  يف  امل�صاهمة 

)املنظمات واملوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية( 

من الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة يف جمال 

العمل الإن�صاين.

منهجية التدريس 
االأكادميية  يف  التدري�س  منهجية  هي  ما 

احلديثة  التقنيات  من  ا�ستفادتها  ومدى 

وتط�ر و�سائل االت�سال؟

نوعني  على  التدري�س  يف  الأكادميية  تعتمد 

النظامي،  التعليم  التعليم:  اأنظمة  من 

والتعليم عن ُبعد، وفق الآتي: 

مقر  داخل  �صواء  النظامي:  التعليم  نظام 

الأكادميية اأو خارج املقر. 

التعليم  بوا�صطة  ُبعد  عن  التعليم  نظام 

الإلكرتوين )E-Learning(: وهذا ينق�صم 

اإىل ق�صمني: 

Synchronous Deliv�( متزامن  نقل   •
بني  والتفاعل  الت�صال  يكون  حيث   :)ery
املحا�صر والطالب ب�صكل مبا�صر، وغالبًا ما 

حت�صب درجات احل�صور يف املحا�صرة.

 Asynchronous( الالمتزامن  النقل   •
Delivery(:  حيث يقوم املحا�صر بتجهيز 
الفيديو،  عرب  وت�صجيلها  العلمية  املادة 

على  بها  اخلا�س  الرابط  على  وتنزيلها 

عليها  يح�صل  ثم  ومن  الإلكرتوين،  املوقع 

الطالب وي�صاهدها وقتما ي�صاء.

اجلانب  على  االأكادميية  تركيز  مدى  ما 

التطبيقي والعملي يف التعليم والتدريب؟

اجلانب  على  كبري  ب�صكل  الأكادميية  تركز 

والتدريب،  التعليم  يف  والعملي  التطبيقي 

ويظهر ذلك من خالل عناوين ومو�صوعات 

فهي  الأكادميية،  تطرحها  التي  الدبلومات 

نابعة من حاجة ال�صوق واملنظمات الإن�صانية 

الأكادميية  وتعمل  امليدان،  يف  العاملة 

با�صتمرار على م�صح احتياجات الفئات التي 

ت�صتهدفها من التعليم والتدريب.

كما تركز الأكادميية على اجلانب التطبيقي 

هم  حما�صريها  فجميع  اأي�صًا،  طرحها  يف 

واخلرباء  الإن�صاين  للعمل  املمار�صني  من 

امل�صاقات  يف  طرحه  يتم  ما  وجميع  فيه، 

عملية  اإن�صانية  خربات  نتاج  هو  التعليمية 

الأمثلة  من  الكثري  على  ت�صتمل  حم�صة، 

التطبيقية الإن�صانية الواقعية.

مع  اخلريية  امل�ؤ�س�سات  تفاعل  مدى  ما 

اخلدمات التي تقدمها االأكادميية؟

اخلريية  للموؤ�ص�صات  كبري  تفاعل  هناك 

الأكادميية،  تقدمها  التي  اخلدمات  مع 

تعقدها  التي  الدبلومات  يف  يلتحق  حيث 

خمتلف  من  الطلبة  من  الكثري  الأكادميية 

عدة  يف  والإن�صانية  اخلريية  املوؤ�ص�صات 

العديد  ا�صتفادت  كما  ودولية،  عربية  دول 

ال�صت�صارات  من  الدولية  املنظمات  من 

الأكادميية  تقدمه  الذي  املعريف  والدعم 

للم�صتفيدين من خدماتها.

القيمة المضافة 
ما هي القيمة امل�سافة لالأكادميية مقارنة 

باجلهات التعليمية والتدريبية االخرى؟

من  غريها  عن  الأكادميية  تختلف 

املجال  ذات  يف  العاملة  الأكادمييات 

اخلبرية  لل�صخ�صيات  النوعية  باإ�صافتها 

والعاملية يف جمل�س اإدارتها، وكذلك باعتماد 

وذات  موثوقة  دولية  جهات  من  �صهاداتها 

الأكادميية  م�صاقات  اأن  كما  م�صداقية. 

العمل  يف  خرباء  قبل  من  معّدة  ومناهجها 

الإن�صاين، وم�صت�صارين فيه، وممار�صني له، 

حوار

وهي تغطي الحتياجات املتزايدة للكفاءات 

املتخ�ص�صة يف العمل الإن�صاين.

عقدتها  التي  الدبل�مات  اأبرز  هي  ما 

االأكادميية؟ وكذلك اأبرز الدبل�مات التي 

�ستعقد قريباً؟

من اأبرز الدبلومات التي عقدتها الأكادميية 

العمل  يف  املهني  الدبلوم  هما:  دبلومان 

ال�صراكات  يف  املهني  والدبلوم  الإن�صاين، 

عقد  على  حاليًا  تعكف  وهي  والت�صبيك. 

دبلوم  هما:  ونادرين  جديدين  دبلومني 

ودبلوم  الإن�صاين،  للعمل  القانوين  التنظيم 

اأخ�صائي امل�صوؤولية الجتماعية.

تتفاعل المؤسسات 
الخيرية مع األكاديمية من 
خالل االستشارات ورفع 

كفاءة العاملين فيها

سنعمل مستقبال على التركيز في الدبلومات 
المهنية واألبحاث وعقد المؤتمرات العلمية 

مشاريع مستقبلية 
ما هي اأهم امل�ساريع امل�ستقبلية التي تركز 

عليها االأكادميية؟

من  للعديد  الأكادميية  حتقيق  من  بالرغم 

الأهداف التي تتطلع اإليها، اإل اأنها ل تزال 

تركيزا  اأكرث  م�صتقبلية  م�صاريع  اإىل  تطمح 

والدورات  املهنية،  الدبلومات  جمال  يف 

والأبحاث  وال�صت�صارات  التدريبية، 

والدرا�صات.

من  العديد  عقد  اإىل  ترنو  اأنها  كما 

الإن�صاين  الطابع  ذات  والندوات  املوؤمترات 

الفريد واملتخ�ص�س، م�صتفيدة يف ذلك من 

خدمات املعلومات والربامج الآلية. 

الدكتور مهند الفتياني 
في سطور 

20 عامًا يف  ـ �صاحب م�صرية لأكرث من 

قدرات  وبناء  الب�صرية  التنمية  جمال 

ملنظمات؛ والت�صال املوؤ�ص�صي، 

اإطالق  على  الإ�صراف  اإىل  بالإ�صافة 

ُبعد؛  عن  للتدريب  رئي�صة  برامج  عدة 

من  معتمدة  اأكادميية  دبلومات  ومنها 

عدة جامعات عربية وعاملية.

اإدارة  يف  الدكتوراه  �صهادة  يحمل  ـ 

املوارد  يف  املتخ�ص�صة  الأعمال، 

املعهد  ع�صوية  على  وحائز  الب�صرية، 

امللكي الربيطاين للعالقات العامة.  

  )CIPR(

املتخ�ص�صة  الكتب  تاأليف  يف  �صارك  ـ 

تخُل  مل  كما  الإداري،  التطوير  يف 

العالقة  ذات  املقالت  كتابة  من  جعبته 

بالتخ�ص�س. 

الدكتور مهند الفتياين 
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ثّمنت املنظمات الإن�صانية القطرية ال�صراكة 

التي مّتت بينها وبني منظمات الأمم املتحدة 

من اأجل اإغاثة ال�صعب ال�صوري يف اإطار حملة 

ال�صفري  �صعادة  ملبادرة  كثمرة  لبيه«  »حلب 

الدكتور / اأحمد بن حممد املريخي املبعوث 

املتحدة،  لـــالأمم  الــعــام  لــالأمــني  الإنــ�ــصــاين 

تعاون  اتفاقيات  خم�س  بتوقيع  تّوجت  والتي 

ال�صوري  الداخل  يف  اإن�صانية  م�صاريع  لتنفيذ 

نهاية  يف  ــك  وذل دولر،  مليون   8.5 بقيمة 

امل�صرتك  للتعاون  الثالث  التن�صيقي  الجتماع 

ومنظمات  القطرية  الإن�صانية  املنظمات  بني 

الأمم املتحدة الذي انعقد يف الدوحة يوم 8/ 

يوليو املا�صي. 

المشاركون 
الثالث  التن�صيقي  الجتماع  يف  �صارك  وقــد 

الإن�صانية  املنظمات  بني  امل�صرتك  للتعاون 

ممثلون  املتحدة  الأمم  ومنظمات  القطرية 

عن الهالل الأحمر القطري، وقطر اخلريية، 

وموؤ�ص�صة عيد اخلريية، وموؤ�ص�صة ال�صيخ ثاين 

راف(،   ( الإن�صانية  للخدمات  اهلل  عبد  بن 

وموؤ�ص�صة عفيف اخلريية، وممثلون عن مكتب 

املتحدة  لــالأمم  الإن�صانية  الــ�ــصــوؤون  تن�صيق 

ال�صامية  واملــفــو�ــصــيــة   ،OCHA  « اأوتــ�ــصــا   «

للطفولة  الأمم  و�صندوق   ،UNHCR لالجئني 

 ،WFP العاملي  الــغــذاء  وبرنامج   ،UNICEF
 . WHO ومنظمة ال�صحة العاملية

بني  تفاهم  مذكرات   5 توقيع  نهايته  يف  ومت 

املنظمات الإن�صانية القطرية ومنظمات الأمم 

لتنفيذ  دولر   مليون   8.5 باإجمايل  املتحدة 

وبواقع  ال�صوري،  الداخل  يف  اإن�صانية  م�صاريع 

املفو�صية  مــع  اتفاقية  لكل  دولر  مليون   2
ال�صامية لالجئني UNHCR ، و�صندوق الأمم 

العاملي  الغذاء  وبرنامج   ،UNICEF للطفولة 

WFB، ومنظمة ال�صحة العاملية WHO، فيما 
ال�صوؤون  تن�صيق  مكتب  مع  التعاون  قيمة  بلغت 

 OCHA  « اأوت�صا   « املتحدة  لــالأمم  الإن�صانية 

ن�صف مليون دولر. 

ال�صمو  اأنه عقب توجيه ح�صرة �صاحب  يذكر 

البالد  اأمــري  ثــاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ 

مظاهر  كــافــة  ــغــاء  ــاإل ب اهلل  حــفــظــه  ــدى  ــف امل

دي�صمرب   18 يف  الــوطــنــي  بــالــيــوم  الحــتــفــال 

تــربعــات  جــمــع  بحملة  واإبــدالــهــا  املــا�ــصــي، 

والتي  لبيه«  حلب   « ال�صوري  ال�صعب  ل�صالح 

دولر،  مليون   80 من  اأكــرث  جمع  من  متكنت 

قام �صعادة الدكتور اأحمد بن حممد املريخي 

ب�صفته  اجلــــاري  ــام  ــع ال مــن  يــنــايــر   17 يف 

لل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  مبعوثا 

لعمل  اجتماع  بعقد  متثلت  مببادرة  الن�صانية 

ت�صور ل�صراكة تنفيذية بني املنظمات الدولية 

املنظمات  و  املــيــدان  يف  العاملة  الإن�صانية 

الن�صانية القطرية وذلك بغر�س حتقيق مزيد 

الن�صانية  امل�صاعدات  تقدمي  يف  الفاعلية  من 

للمت�صررين من اأبناء �صعب ال�صوري.

كلمة الدكتور المريخي 
ويف كلمته التي األقاها يف الجتماع التن�صيقي 

املنظمات  بــني  املــ�ــصــرتك  لــلــتــعــاون  الــثــالــث 

الإن�صانية القطرية ومنظمات الأمم املتحدة ، 
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الإن�صانية الدولية وحملة »حلب لبية« وذلك يف 

امل�صرتك  للتعاون  الثالث  التن�صيقي  الجتماع 

ومنظمات  القطرية  الإن�صانية  املنظمات  بني 

دولر،  مليون   8.5 بقيمة   ، املتحدة  الأمم 

منوها باأن تنفيذ امل�صاريع يف اإطار التفاقيات 

ال�صتجابة  خطة  خــالل  مــن  �صيتم  املوقعة، 

الإن�صانية التي قامت منظمات الأمم املتحدة 

باإعدادها.

المنظمات اإلنسانية 
القطرية تثمن مبادرة 

المبعوث اإلنساني لألمين 
العام لألمم المتحدة

طرق تقليدية 
اأن  على  كلمته  يف  املريخي  الــدكــتــور  و�ــصــدد 

ول  املمكن،  من  يعد  مل  باأنه  توؤكد  املعطيات 

الأزمــة  مع  التعاطي  الــوقــت،  نف�س  يف  املفيد 

التقليدية،  بــالــطــرق  �ــصــوريــا  يف  الإنــ�ــصــانــيــة 

املتبعة  الإن�صانية  ال�صتجابة  طرق  باأن  منوها 

ك�صفت عن حمدوديتها يف  املرحلة  حتى هذه 

العي�س  اأجــل  من  ال�صحايا  وم�صاعدة  حماية 

امل�صتمر  التفاقم  ظل  يف  خ�صو�صا  بكرامة، 

للو�صع الإن�صاين، وان�صداد الآفاق اأمام اأي حل 

لالأزمة على امل�صتوى القريب اأو املتو�صط على 

املانحني  اإعالن جمتمع  واأي�صا يف ظل  الأقل، 

ال�صريح عن عدم قدرته على توفري احلماية 

وامل�صاعدة لل�صعب ال�صوري مبا يتنا�صب وحجم 

ونوع الحتياجات الإن�صانية. 

متخ�س  ما  اأهم  باأن  املريخي  الدكتور  اأو�صح 

اآلية  اقــرتاح  �صرورة  هو  الأول  الجتماع  عن 

يحتذى  منوذجا  تكون  بحيث  ال�صراكة،  لهذه 

وقت  يف  اآخــر  اجتماع  عقد  يتم  وبحيث  بــه، 

لبلورة  الرتكية  عنتاب«  »غــازي  مبدينة  لحق 

مار�س  �صهر  يف  فعليا  مت  مــا  وهــو  الــفــكــرة، 

)املا�صي(. 

املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــني  واأعــرب مبعوث 

حممد  بن  اأحمد  الدكتور  الن�صانية  لل�صوؤون 

باتت  املبادرة  هذه  لأن  �صعادته  عن  املريخي 

توؤتي اأكلها ب�صكل عملي حاليا، حيث قال: نحن 

واملباحثات  الجتماعات  ثمرة  جن�صد  الآن 

املنظمات  بــني  اتــفــاقــيــة  بــتــوقــيــع  الــ�ــصــابــقــة 

االنطالقة:  حملة »حلب لبيه« حملة �صعبية اأطلقت بناًء على توجيهات 

ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى 

 18 اإلغاء كافة مظاهر الحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة يف  بعد 

2016 ت�صامنًا مع اأهل مدينة حلب، ومت  دي�صمرب من العام املا�صي/ 

310 مليون ريال قطري، بف�صل  تفاعل  خاللها جمع تربعات بقيمة 

اأهل قطر واملقيمني فيها مع حمنة املهجرين عن مدينة حلب  اآنذاك . 

الإن�صانية  املوؤ�ص�صات  قامت  احلملة  هذه  اإطار  ويف  االأوىل:  املرحلة 

عيد  وموؤ�ص�صة  اخلريية  وقطر  القطري  الأحــمــر  الهالل  القطرية: 

اخلريية، وموؤ�ص�صة ال�صيخ ثاين بن عبد اهلل للخدمات الإن�صانية )راف( 

وموؤ�ص�صة عفيف اخلريية بتنفيذ املرحلة الأوىل  للحملة ل�صالح ال�صعب 

 ،2017 املا�صي/  يناير  �صهر  نهاية  ريــال  مليون   25 بقيمة  ال�صوري 

حملة لبيه ..الفعاليات واإلنجازات  
واملعدات  ــة  والأدويـ الأغــذيــة  من  عاجلة  م�صاعدات  اإدخــال  ت�صمنت 

الطبية واخليام واملالب�س وو�صائل التدفئة للداخل ال�صوري.

ـ املرحلة الثانية: متت يف �صهر مار�س املا�صي بقيمة 285 مليون ريال 

يف 6 جمالت اإغاثية رئي�صية هي : الإنعا�س املبكر، وال�صحة، والإيواء 

واملواد غري الغذائية، والأمن الغذائي، والتعليم، واملياه والإ�صحاح. 

ـ اجتماعات لو�صع اآلية لل�صراكة مع منظمات الأمم املتحدة:  متت يف 

يناير ومار�س 2017 برعاية �صعادة ال�صفري الدكتور / اأحمد بن حممد 

املريخي املبعوث الإن�صاين لالأمني العام لالأمم املتحدة. 

املتحدة   المم  ومنظمات  لبيه«  حلب  حملة   « بني  �سراكات  ت�قيع  ـ 

الثالث  التن�صيقي  الجتماع  نهاية  يف  وذلك  دولر،  مليون   8.5 بقيمة 

الأمم  ومنظمات  القطرية  الإن�صانية  املنظمات  بني  امل�صرتك  للتعاون 

املتحدة )8 يوليو / 2017( 

في ختام االجتماع التنسيقي الثالث 

»حلب لبيه«
توقع 5 مذكرات تفاهم مع منظمات 
األمم المتحدة بقيمة 8.5 مليون دوالر 



»ل اأعرف كيف اأ�صكركم ، لأنني كنت اأم�صي 

يف اليوم مرتني،  كل مرة قرابة 50 دقيقة كي 

اأح�صل على املاء النظيف ، لعدم قدرتي على 

�صراء مياه نقية ب�صفة دورية«..هكذا عرّبت 

ال�صيدة ال�صيد / هاتيجة �صرواين من مدينة 

من  لفرتة  عانت  التي  الندوني�صية  جــاروت 

اجلفاف عن امتنانها لقطر اخلريية بعد اأن 

حفرت اجلمعية 630 بئرا فيها . 

وقائية  جهود 
م�صاريع  اإجمايل  الآبــار جزءا من  وتعد هذه 

املياه والإ�صحاح التي اأجنزتها قطر اخلريية 

الإغاثية  جهودها  اإطـــار  يف  اندوني�صيا  يف 

النقي  املـــيـــاه  ــوفــري  ت ــهــدف  ب  ، والــتــنــمــويــة 

اإىل   2006 عــام  مــن  الــفــرتة  يف  والنظيف، 

خالل  اخلــرييــة  قطر  متكنت  حيث   ،2016
بئرا   4350 قــرابــة  حفر  مــن  �صنوات  ع�صر 

بتكلفة بلغت حوايل 22 مليون ريال . 

الأمــاكــن  اختيار  راعــت قطر اخلــرييــة  وقــد 

اأكرب  خلدمة  الآبار  وتوجيه  احتياجا،  الأكرث 

الندوني�صي،  املجتمع  اأبناء  من  ممكن  عدد 

خ�صو�صا �صغار ال�صن يف املدار�س املختلفة .

اجلمعية  تــويل  الوقائية  جهودها  اإطــار  ويف 

ــدا لإقـــامـــة الآبــــــار يف  ــة جــ اأهــمــيــة خــا�ــص

البتدائية  املدار�س  اأو  العامة  امل�صتو�صفات 

يقول   . وامل�صاجد  والــثــانــويــة،  والإعـــداديـــة 

مب�صت�صفى  الطبيب  �صياواين  همام  الدكتور 

مدينة جارو : اإن اإقامة قطر اخلريية لالآبار 

الأمرا�س  وقائيا من  دورا  يلعب  املدار�س  يف 

مياه  ي�صتخدمون  الأطــفــال  اأن  لــو  فتخيل   ،

كثرية  اأمــرا�ــصــا  ،فـــاإن  ملوثة  اأو  م�صتعملة 

مبالغ  عالجهم  و�صيتكلف  اإليهم  �صتنتقل 

�صخمة م�صتقبال. 

وعن اأثر جتربة الآبار يف املدار�س والتجمعات 

ناخوي  اأنـــور   / ال�صيد  يقول  بها   املحيطة 

 : �صيامي�س  يف  اخلري  جمعية  مدر�صة  رئي�س 

اإن املدر�صة تقع يف منطقة بعيدة عن املدينة، 

التجمعات  ي�صتخدمون  املنطقة  يف  وال�صكان 

الوقت  نف�س  ويف   ، حوائجهم  لق�صاء  املائية 

اأن  اأرادوا  واإذا   ، والأواين  املالب�س  لغ�صيل 

يح�صلوا على املاء النظيف ف�صيقومون بقطع 

اأكرث  فــاإن  لذا  عليه.   للح�صول  طويل  طريق 

من 200 طالب ومثلهم من البيئات املجتمعية 

الذي  البئر  هذا  من  ي�صتفيدون  بها  املحيطة 

اأقامته قطر اخلريية يف املدر�صة .

وتنمية  إغاثة 
فــاإن  ال�صابقة؛  الأولـــويـــات  اإىل  وبــالإ�ــصــافــة 

هناك اأولويات اأخرى تاأتي م�صاحبة للكوارث 

يف  اخلــرييــة  قطر  اأقــامــت  فقد   ، الطبيعية 

بــئــر بعد   500 اأكــــرث مــن  لــومــبــوك  جــزيــرة 

الزلزل التي �صربت املنطقة يف عام 2010 ، 

وكان لهذه الآبار اأثرا مهما على حياة النا�س 

ال�صيد  ويقول   ، طبيعتها  اإىل  احلياة  وعودة   ،

لومبوك  رئي�س  دحـــالن   بــن  علي  حممد   /

الكثري  علينا  وفّرت  الآبار  اإن هذه   : ال�صرقية 

ل�صابق  يعودوا  لأن  اإمكانية  ال�صكان  واأعطت   ،

حياتهم ب�صورة اأ�صرع.

ــاروت  ج مدينة  يف  اجلــفــاف  مو�صم  ــاء  ــن واأث

اأماكن  يف  بئرا   630 اخلــرييــة  قطر  حفرت 

خمتلفة يف املدينة ، وعن ذلك يقول ال�صيد / 

رودي جوناوان..رئي�س مدينة جاروت: ل اأدري 

كيف ن�صكر قطر اخلريية ، اإنها تثبت يوما بعد 

 ، امل�صاعدات  بتقدمي  فقط  تقوم  ل  اأنها  يوم 

ولكنها اأثناء تفكرينا يف امل�صاكل تفكر هي يف 

احللول ، وعندما كنا ن�صع اخلطط يف املدينة 

استفادت منطقتين عانتا 
من الزالزل والجفاف من 
هذه المشاريع بما يزيد 

عن 1150 بئرا 

أنجزت قطر الخيرية حفر 
4350 بئرا خالل 10 سنوات 

قطر  اأن  وجــدنــا   ، ال�صلبية  ــار  الآثـ مــن  للحد 

مبا�صرة  التنفيذية  بالأفكار  تقّدمت  اخلريية 

بعد اأن قاموا بدرا�صة الو�صع الفني، اأي اأنهم 

جاد  عمل  اإىل  ويحولونها  طلباتنا  يلتقطون 

التنفيذ  �صرعة  الــذي مييزها  الآخــر  الأمــر   ،

بعيدا عن البريوقراطية. 

من جانبه قال ال�صيد / حلمي بودميان نائب 

رئي�س مدينة جاروت : اأنا كطبيب اأفهم جيدا 

اأهمية اأن يكون املاء غري ملوث ، ل اأتكلم عن 

مياه ال�صرب فقط ، ولكن حتى املاء امل�صتخدم 

يف الغ�صيل والطهي وغ�صل الأواين ، فاإن مياه 

وهذا   ، تلوث  بها  يوجد  ول  نقاء  اأكــرث  ــار  الآب

يكون �صببا بعد اهلل يف منع الأمرا�س عنا وعن 

الن�صاء والأطفال .

المدرسية الصحة 
ومن �صمن امل�صاريع الهامة التي نفذتها قطر 

 ، اأندوني�صيا  املياه يف  م�صاريع  اخلريية �صمن 

وهو   2011 عام   ) املدار�س  �صحة   ( م�صروع 

عبارة عن جتهيز 20 مدر�صة بالآبار ودورات 

للمعلمني  التاأهيلية  ــدورات  ال وتقدمي   ، املياه 

الو�صائل  اأفــ�ــصــل  ا�صتخدام  على  ولــلــطــالب 

والنظافة  العامة  ال�صحة  حت�صني  اأجــل  من 

مع  بالتعاون  الربنامج  هذا  ومت  ال�صخ�صية، 

ومت   ، الإندوني�صية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اأثناء  الــطــالب  على  لعر�صها  جملة  طباعة 

التدريب  هــذا  مــن  ا�صتفاد  حيث  الــتــدريــب، 

قرابة 4000 طالبا وطالبة ، و�صارك فيه 150 

معلما ومعلمة .

كما اأقامت قطر اخلريية يف �صومطرة الغربية 

مع  �صخ�س   1000 لفائدة   ، ــا  ــوازي ارت بئرا 

جتمع  اأماكن  اإىل  املياه  لتو�صيل  التمديدات 

ال�صكان يف القرى امل�صتفيدة.  

المشاريع  أحدث 
واأحدث امل�صاريع يف هذا ال�صدد توقيع مذكرة 

التعليم  ووزارة  اخلــرييــة  قطر  بــني  تفاهم 
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ــة يف   وقـــد عـــرّب مــديــر مكتب قــطــر اخلــريي

للمتربعني يف  �صكره  زينهم عن  كرم  جاكرتا 

دولة قطر على وقوفهم اإىل جانب اإخوانهم يف 

اندوني�صيا لتلبية احتياجاتهم الأ�صا�صية ومنها 

اخلريية  قطر  اأن  اإىل  م�صريا  النقية،  املياه 

تفخر مبا مت اإجنازه يف جمال املياه والإ�صحاح 

ومنوها باأنها عازمة بالتعاون مع كل من وزارة 

والتعليم  الرتبية  ووزارة   ، الدينية  ال�صئون 

وقاية  الطريق  ا�صتكمال  على  ال�صحة  ووزارة 

للمجتمع الأندوني�صي من الأمرا�س. 

 100 العايل ، تقوم الوزارة مبوجبها بتحديد 

التي  املختلفة  واجلامعات  الكليات  يف  موقع 

اآبار  حفر  اأجل  من  النقية  للمياه  بحاجة  هي 

واإقامة دورات املياه فيها،  لتقوم قطر اخلريية 

بتمويل هذا امل�صروع كامال ، وجاري الإعداد 

للبدء بتنفيذه حاليا. 

أندونيسـيا ومستشفيات  وجـــــــــــــــــامعات  لمـدارس  النقية  المياه  توفير 



للنهو�س  التنموية  اأهــدافــهــا  مــع  ان�صجاما 

ريادة  يف  ــداع  الإب مفهوم  وتعزيز  باملجتمع، 

حتقيق  على  املــرتــكــزة  الــقــطــريــة،  الأ�ــصــرة 

الربامج  اإدارة  اأجنــزت   ،  2030 قطر  روؤيــة 

املحلية  للتنمية  التنفيذية  بالإدارة  املجتمعية 

ال�صاد�صة  الن�صخة  تنظيم  اخلريية  قطر  يف 

من م�صابقة التفوق الأ�صري ، وكّرمت الأ�صر 

الفائزة فيها يف �صهر اأغ�صط�س املا�صي . 

ونظرا لأهمية امل�صابقة يف النهو�س بالإن�صان 

التنمية  اإطــار  يف  قــدراتــه  وتنمية  القطري، 

ــاورت« غــرا�ــس«  ــ املــ�ــصــتــدامــة املــطــلــوبــة، حـ

حتكيم  هيئة  ع�صو  املهندي  مرمي  ال�صيدة/ 

امل�صابقة حول اأهم النقاط التي حققتها هذه 

والرتبوي  الجتماعي  امل�صتوى  على  امل�صابقة 

بعد �صتة اأعوام على اإطالقها، وموقع اجلوانب 

الأخرى  التوعوية  والو�صائل  فيها،  التطبيقية 

والن�صجام  التميز  ثقافة  تعّزز  اأن  التي ميكن 

الأ�صري: 

المضافة  القيمة 
الن�سخة  بها  اهتمت  التي  امل��س�عات  اأهــم 

ال�ساد�سة للم�سابقة ؟ 

من  كان  املحاور  من  عددا  امل�صابقة  تناولت  ـ 

وكيفية  الأ�صري  احلــوار  ثقافة  تنمية  اأبرزها 

الوفاق  اىل  و�صول  الأ�ــصــري  الــتــوازن  حتقيق 

والتفاهم، اإ�صافة اإىل مهارات الذكاء وكيفية 

الأ�ــصــرة  ــل  داخـ التمّيز  خــدمــة  يف  تطويعها 

تطوير  الأثر يف  اأعظم  لذلك  وكان  القطرية، 

الفّعال،  التوا�صل  مبهارات  وال�صعود  الأداء، 

احتواء  وفــنــون  الأزمـــات  اإدارة  يف  والنجاح 

امل�صكالت.

نطاق  يف  ا�ستهدافها  مت  التي  الفئات  ماهي 

االأ�سرة ؟

جميع الفئات من فتيات واأمهات وجّدات.

اأهم ما مّيز الن�سخة ال�ساد�سة مل�سابقة التف�ق 

االأ�سري عن �سابقاتها )القيمة امل�سافة( ؟

الن�صخة الأخرية با�صرتاك عدد كبري  متّيزت 

وظهر  قطر،  دولة  مناطق  كل  من  الأ�صر  من 

تنوع  يف  وجود كفاءات وخربات متنوعة، مع 

الأعمار، ويف ذلك دليل على اأّن فكرة امل�صابقة 

الكفاءات  ودخــول  ــداين.  وال للقا�صي  و�صلت 

رفع م�صتوى التناف�س فيها. 

وقد ظهر لنا من خالل املقابالت �صورا رائعة 

46

حوار

47

التي  الفعلية  واملواقف  العملية  الربامج  عن 

بــالأ�ــصــرة، وكيف ميكن جتــاوزهــا. مع  مــّرت 

ــراف  ــ والأع الجــتــمــاعــي  ــع  ــواق ال ا�صطحاب 

والتقاليد. 

مــاهــي الــ��ــســائــل الــتــ�عــ�يــة االأخـــــرى التي 

ميــكــن اأن تــعــزز ثــقــافــة الــتــمــيــز واالنــ�ــســجــام 

االأ�سري براأيكم؟

الــتــوافــق وال�ــصــتــقــرار  يــعــّزز ثقافة  اأهـــم مــا 

الأ�صري ال�صتمرار يف فكرة امل�صابقة وربطها 

خالل  وحمــا�ــصــرات  وفعاليات  مبو�صوعات 

ملدى  دقيق  قيا�س  هناك  يكون  حتى  الــعــام، 

للجودة،  معايري  و�صع  اإىل  و�ــصــول  التقدم، 

الأ�ــصــر  وا�ــصــتــقــرار  ل�صيانة  بــرامــج  ــع  وو�ــص

لرتبط  للم�صتجدات  ت�صتجيب  اأن  �صريطة 

الع�صر بالأ�صل. 

ت�صليم اجلوائز وال�صهادات

التحكيم  لجنة 

• 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«  

السادسة بالنسخة  الفائزات 

• المركز األول: 
السيدة/ منى المريخي

• المركز الثاني:
 السيدة / مريم  السليطي

• المركز الثالث:
 السيدة/ حصة المهندي 

  

من املواقف التي تّدل على وعي ون�صج وح�صن 

تربية. 

حصاد 6 نسخ 
ــرز  ــاز �ــســت نــ�ــســخ مــنــهــا.. مــاهــي اأبـ ــ بــعــد اإجنـ

براأيكم،  امل�سابقة  التي حققتها هذه  النقاط 

وعلى  والــرتبــ�ي  االجتماعي  امل�ست�ى  على 

م�ست�ى التميز االأ�سري ؟

ال�صت كبري.  امل�صابقات  تنظيم  بعد  ما حتّقق 

واأهم ما حتقق هو ال�صتعداد العلمي واملعرفة 

لالأ�صر امل�صاركة. رغم امل�صابقة تتناول ق�صايا 

جديدة كاأنواع الذكاءات. 

يف  التطبيقي  اجلانب  على  الرتكيز  مدى  ما 

امل�صابقة وقيا�س التمّيز لالأ�صر امل�صاركة؟

اإن  بــل  كبري،  التطبيقي  باجلانب  الهتمام 

امل�صابقة يف ن�صختها الأخرية كان فيها اأ�صئلة 

التحكيم: لجنة  المهندي عضو  مريم 

التفّوق األسرّي  مسابقات 
تعّزز ثقافة الحوار ومهارات 

الفعال  واالنسجام  التواصل 
القطرية العائالت  لدى 



وجوائز  وم�صابقات  عمل،  ور�صة  تخللته 

وقمنا بتوزيع هدايا عليهن

ومل تكن ال�صيدتان تعرفان اأي �صيء عن 

عادات وتقاليد البلد دولة قطر، ول حتى 

عن الإ�صالم وثقافة امل�صلمني خالل �صهر 

رم�صان املبارك، لذا ما اإن بداأت املغنية 

الإ�صالم  عن  حتدثهن  جينفر  الأمريكية 

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.

قال ال�صيد نا�صر املغي�صيب، مدير اإدارة الربامج 

املحلية:  للتنمية  التنفيذية  بالإدارة  املجتمعية 

يهدف برنامج “معاي�صة” اإىل التعا�صد املجتمعي 

بني اأفراد املجتمع واجلاليات املقيمة، والتعريف 

باأن�صطة  والتعريف  البلد،  اأهل  وتقاليد  بعادات 

باأن  م�صيفا  واخلارج،  الداخل  يف  اخلريية  قطر 

املبا�صرة،  غري  للدعوة  م�صروعا  يعترب  الربنامج 

املجتمع،  مكونات  بني  الثقايف  للتقارب  وو�صيلة 

وتقاليد  وعادات  قطر،  وتراث  بثقافة  والتعريف 

امل�صلمني يف �صهر رم�صان.

تقارب ثقافي

تقرير 
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تناولتا  وبعدها  رم�صان،  ب�صهر  املتعلقة 

ال�صوم  على  وتعرفتا  الإفطار،  وجبة 

والرتاويح، وما يعنيه ذلك للم�صلمني.

جلسة حوار
واأكرث ما لفت ال�صيدتان يف هذه التجربة 

زيارة  اأعقبت  التي  احلوار  جل�صة  اإن 

عن  احلديث  تبادل  فيها  واقف مت  �صوق 

فتحنا  حيث  الطرفني،  وتقاليد  عادات 

وعن  بلدهم  عن  للحديث  املجال  لهم 

وثقافته،  جمتمعهم  وعادات  ثقافته 

خا�صا  نوعا  اجلل�صة  على  اأ�صفى  مما 

بعدما  خ�صو�صا  املتبادل،  الحرتام  من 

ثوب  عن  عبارة  هي  هدايا  لهن  قدمنا 

للمراأة القطرية.

انطباعات
تركته  الذي  ال�صخ�صي  النطباع  وحول 

هذه الزيارة قالت ال�صيدة فيفيا، اإن هذه 

الزيارة وما مت فيها ترك لديها انطباعا 

البلد  ثقافة  على  تعرفت  فيه  يو�صف،  ل 

املجتمع،  كرم  ومدى  فيه،  تقيم  الذي 

يعي�صها  التي  الأجواء  هذه  هو  والأجمل 

الذي  والهدوء  ال�صهر،  امل�صلمون يف هذا 

هذا  اأن  اإىل  م�صرية  تعاملهم،  يطبع 

بلدها  اإىل  �صتنقله معها  الثقايف  التبادل 

الت�صامح  مدى  هناك  لل�صيدات  لرتوي 

الديني والكرم الذي وجدته يف قطر.

تعايش حضاري
عن  ميلفن  ال�صيدة  عرّبت  بدورها 

امل�صلمة،  العربية  للمجتمعات  احرتامها 

يجمع  الذي  القطري  املجتمع  خ�صو�صا 

فالعادات  واملعا�صرة،  الأ�صالة  بني 

القطرية  املراأة  حياة  وطريقة  والتقاليد 

بالفخر،  ال�صعور  على  تبعث  اأمور  هي 

و�صكرت قطر اخلريية على هذه الزيارة 

بحق  تعترب  والتي  غربتها،  اأن�صتها  التي 

والتعاي�س  الثقايف  للتبادل  مثلى  و�صيلة 

احل�صاري.

وعن طريقة دخولها فيه واأ�صباب ذلك، 

وجوههن،  على  اندها�صا  اأبدتا  حتى 

امل�صلمني  اأن  عرفتا  عندما  خ�صو�صا 

ال�صالم  عليه  عي�صى  عن  كثريا  يعرفون 

وقد  اهلل،  عند  من  كر�صول  به  ويوؤمنون 

الأن�صطة  ببع�س  ثرية  اجلل�صة  كانت 

فيفيا، وميلفن
وكان من �صمن من ا�صت�صافهم الربنامج 

�صيدتان غري م�صلمتني- فيفيا، وميلفن- 

بدرية  الداعية  منزل  يف  الكامريون  من 

الأمريكية  املغنية  وبح�صور  اجلفريي، 

جينفر، التي دخلت الإ�صالم قبل حوايل 

�صنة، حيث �صاركت ال�صيدتان يف اإفطار، 

ــة �ــســهــر  ا�ــســتــثــمــرت قـــطـــر اخلــــرييــ

ــارك لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــبـ رمــ�ــســان املـ

لــتــعــريــف  ــه  ــ ــ�جـ ــ املـ “معاي�سة” 
امل�سلمني، ومن  مــن غــري  االأجــانــب 

اجلــنــ�ــســني، عــلــى عــــــادات وتــقــالــيــد 

امل�سلمني يف �سهر رم�سان.
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المفوضية 
السامية لشؤون 

)UNHCR(الالجئين

51

منظمات 
وهيئات 
إنسانية

مت اإن�صاء املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني يف عام 1950 

بقيادة  املفو�صية  ولية  وتق�صي  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من 

يف  م�صاكلهم  وحّل  الالجئني  حماية  اإىل  الرامي  الدويل  العمل  وتن�صيق 

كافة اأنحاء العامل، وتكمن غاية املفو�صية الأ�صا�صية يف حماية حقوق ورفاه 

الالجئني.

حقوق الالجئ
كما ت�صعى املفو�صية ل�صمان اأن يكون كل �صخ�س قادرًا على ممار�صة حقه 

يف التما�س اللجوء والعثور على مالذ اآمن يف دولة اأخرى، مع اإمكانية اختيار 

العودة الطوعية اإىل الوطن اأو الندماج حمليًا اأو اإعادة التوطني يف بلد ثالث، 

كما اأن للمفو�صية ولية من اأجل م�صاعدة الأ�صخا�س عدميي اجلن�صية.

اليوم، وبعد 67 عامًا، ل تزال املفو�صية تعمل بجد ودون كلل لتوفري احلماية 

الـ  القرن  بداية  �صهدت  وقد  العامل،  اأنحاء  كافة  يف  لالجئني  وامل�صاعدة 

من  كل  يف  الكربى  الالجئني  لأزمات  نتيجة  امل�صاعدة  املفو�صية  تقدمي   21

ل�صوؤون  ال�صامية  املفو�صية  من  ُطلب  وقد  واآ�صيا.  الأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا 

من  كبري  عدد  مل�صاعدة  خرباتها  ا�صتخدام  اأي�صًا   )UNHCR(الالجئني

يف  دورها  نطاق  وتو�صيع  النزاعات  ب�صبب  داخليًا  النازحني  الأ�صخا�س 

واأمريكا  اإفريقيا  مثل  العامل،  اأنحاء  بع�س  ويف  اجلن�صية،  عدميي  م�صاعدة 

ب�صكوك  الالجئني  بو�صع  اخلا�صة   1951 عام  اتفاقية  تعززت  الالتينية، 

قانونية اإقليمية اإ�صافية.

بداأت  بلدًا،   128 يف  يعملون  موظف   10966 من  اأكرث  الآن  املفو�صية  لدى 

ميزانيتها يف العام الأول مببلغ 300،000 دولر اأمريكي ارتفعت اإىل 6.54 

مليار دولر يف عام 2016. 

ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  احتفلت   ،2015 عام  يف 

املفو�صية،  اإن�صاء  على  وال�صتني  اخلام�صة  الالجئني)UNHCR(بالذكرى 

بناء  اإعادة  على  لجئ  مليون   50 من  اأكرث  �صاعدت  عملها،  اأعوام  وخالل 

حياتهم بنجاح.

التشريعات 
تعترب اتفاقية عام 1951 املتعلقة بو�صع الالجئ الوثيقة القانونية الرئي�صية 

القانونية  اللتزامات  وماهي  حقوقه  وماهي  الالجئ،  هو  من  حتدد  التي 

من  والزمنية  اجلغرافية  القيود   1967 عام  بروتوكول  اأزال  وقد  للدول، 

التفاقية، ويف يوليو 2001. 

)UNHCR(امل�صدر: موقع املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني •

لتلبيتها متطلبات نظم أمن المعلومات الدولية

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

اآيزو  �صهادة  على  اخلريية  قطر  ح�صلت 

طرف  من   )ISO/IEC 27001: 2013(

Bureau Veritas Certifica� )موؤ�ص�صة 

يف  املتخ�ص�صة   )tion Holding SAS
املطابقة  �صهادات  ومنح  التدقيق  خدمات 

للمعايري الدولية.

يف  فرعها  عرب  الدولية  املوؤ�ص�صة  واأعلنت 

اململكة املتحدة اأن اإدارة املعلومات التابعة 

بقطر  املالية  للموارد  التنفيذية  لالإدارة 

اخلريية قد مت تدقيقها وتبني اأنها متوافقة 

املعلومات،  اأمن  ُنظم  مع متطلبات معايري 

وي�صمل ذلك البنى التحتية املادية املتعلقة 

وعمليات  املعلومات  تكنولوجيا  بق�صم 

اإدارة املوارد الب�صرية  الدعم التي تديرها 

القانونية  والتمويل وامل�صرتيات واخلدمات 

والعالقات العامة.

الكواري:
األمن اإللكتروني لبيانات 
الجمعية أحد األولويات 
المهمة في قطر الخيرية

اليزيدي:
تعمل قطر الخيرية وفق 
أحدث المعايير الدولية 

المعتمدة، وترّكز على رضى 
العمالء وتحسين العالقة 

مع المجتمع.

حفل التسليم 
وقد احتفلت قطر اخلريية بهذا الإجناز يف 

املا�صي خالل حفل ح�صره  اأغ�صط�س  �صهر 

الرئي�س  الكواري،  اأحمد  بن  يو�صف  ال�صيد 

مدراء  من  وعدد  اخلريية  لقطر  التنفيذي 

Bu� موؤ�ص�صة  من  وم�صوؤولون  )الدارات، 

 reau Veritas Certification Holding
ومنح  التقييم  بعمليات  القائمة   )SAS

�صهادة اجلودة.

اليزو  �صهادة  ت�صليم  احلفل  خالل  ومت 

الرئي�س  الكواري،  اأحمد  بن  يو�صف  لل�صيد 

التنفيذي لقطر اخلريية، من ال�صيد مكرم 

الأعمال  تطوير  مدير  الدين،  فخر  اأبو 

Bureau Veritas Certifica� )مبوؤ�ص�صة 

)tion Holding SAS

اأحمد  بن  يو�صف  لل�صيد  قدم  وبدوره 

التنفيذي لقطر اخلريية  الكواري، الرئي�س 

درع قطر اخلريية التذكاري ملمثل املوؤ�ص�صة 

الدولية.  

أولوية 
وبهذه املنا�صبة قال ال�صيد يو�صف بن اأحمد 

الكواري، الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية: 

اأحد  الإلكرتوين  والأمن  املعلومات  اأمن  اإن 

مما  اخلريية،  بقطر  الرئي�صة  الأولويات 

باأكملها  اخلريية  قطر  بيانات  بقاء  ي�صمن 

خريية  موؤ�ص�صة  باعتبارها  وماأمونة.  اآمنة 

معروفة وموثوقة جلهاتها املانحة واخلريية، 

م�صريا باأن قطر اخلريية تفتخر باإدماجها 

 ،)).)ISMS( املعلومات  اأمن  اإدارة  نظام 

وفقا ل�صهادة اآيزو )ISO/IEC 27001: 2013( يف كامل 

عمليات واجراءات التربع والتنفيذ بقطر اخلريية.

 ISO/IEC( اآيزو  �صهادة  على  احل�صول  باأن  واأو�صح 

2013 :27001( ل ي�صري فقط اإىل العرتاف باإدارة اأمن 
املعلومات يف ق�صم تكنولوجيا املعلومات يف قطر اخلريية، 

بل هو اأي�صا خطوة هامة يف املبادرات العاملية للمعلومات 

من  بدعم  الخرتاق،  من  واحلماية  املعلوماتي  والأمن 

موؤ�ص�صة قطر اخلريية.

اإلدارة المتكاملة 
التنفيذي  املدير  اليزيدي،  حممد  ال�صيد  قال  وبدروه 

ان  اخلريية:  بقطر  املالية  للموارد  التنفيذية  لالإدارة 

بعدة مراحل،  الأيزو مرت  �صهادة  على  عملية احل�صول 

بداأت مبرحلة اإطالق م�صروع نظام الإدارة املتكاملة لقطر 

اخلريية الذي عمم على جميع الإدارات املتعلقة بالأنظمة 

واملعايري  للموا�صفات  وفقا  والت�صغيلية،  والفنية  الإدارية 

الدولية للجودة واأمن املعلومات وحماية الأنظمة واملواقع 

الإلكرتونية لقطر اخلريية من التهديد والخرتاق. 

قطر  �صتتمكن  املتكاملة  الإدارة  خالل  من  باأنه  واأ�صاف 

ونظم  والإجراءات  العمليات  كافة  توثيق  من  اخلريية 

والعملي  الرقابي  الدور  ودعم  باجلمعية،  العمل  واآليات 

املخاطر،  واإدارة  احلوكمة  متطلبات  وحتقيق  املوؤ�ص�صي 

وذلك باإدخال منهجية عمل جديدة، والعمل وفق اأحدث 

العميل  ر�صى  على  والرتكيز  املعتمدة،  الدولية  املعايري 

الداخلي واخلارجي وحت�صني العالقة مع املجتمع.

 شهادة سابقة 

ح�صلت  اأن  اخلريية  لقطر  �صبق 

اإدارة  نظام  يف  اليزو  �صهادة  على 

i� ايزو الدويل  للمعيار  وفقا  )اجلودة 

 Det �صركة  من   ،)so9001:2000
Norske Veritas عام 2004.
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العمــل  ورمــوز  رّواد   مــن  املفتــاح  يو�صــف  ال�صــيد/  يعــّد 

بوابــة  مــن  م�صــواره  بــداأ  قطــر.  دولــة  يف  التطّوعــي 

 ،1979 عــام  مــن  اعتبــارا  القطــري  الأحمــر  الهــالل 

الك�صــفية،  احلــركات  مــن  العديــد  تاأ�صي�ــس  يف  و�صــارك 

ذوي  خدمــة  يف  حياتــه  مــن  مهّمــا  �صــطرا  وق�صــى 

امل�صــاعدات  تقــدمي  يف  �صــارك  كمــا  وامل�صــنني،  الإعاقــة 

اأخــرى  جهــود  عــن  ف�صــال  ميدانّيــا،  الإغاثيــة 

نعر�صها يف �صريته التالية املليئة بالعطاء.   

القطــري  الأحمــر  للهــالل  انت�صــب  الثانويــة  املرحلــة  يف 

بالفريــق  التحــق  اأن  لبــث  مــا  ثــم  تطوعــي،  كعمــل 

اإن�صــاء  يف  يرغــب  كان  الهــالل  لأّن  للهــالل،  الك�صــفي 

حممــود  بــن  فريــج  يف  الإعاقــة  لــذوي  خا�صــة  حديقــة 

ي�صمل املعاقني واحلالت النف�صية. 

للخدمــة  كممار�ــس  الأحمــر  للهــالل  ر�صــميا  انت�صــب 

درا�صــته  اأثنــاء  التطوعــي  عملــه  يف  وا�صــتمر  العامــة، 

مــن  وتــدّرج   ،)  2002 ـ   1980  ( منهــا  النتهــاء  وبعــد 

رئي�صــا  بعــد  فيمــا  ليكــون  ال�صــبيبة،  جلنــة  ع�صــو 

لق�صم ال�صباب والإغاثة يف املنظمة.  

 : منهــا  كثــرية  اأمــورا  املــدة  هــذه  اأعمــال  غّطــت 

وال�صــعب  الأفغــان  الالجئــني  ل�صالــح  التربعــات  جمــع 

تطوعــي  فريــق  وتكويــن  وغريهمــا،  الفل�صــطيني 

جميــع  يف  املدر�صــي  الأحمــر  الهــالل  و�صــباب  لأ�صــبال 

العاجلــة  امل�صــاعدات  وتقــدمي  التعليميــة،  املراحــل 

ح�صــل  كمــا  واحلــروب  الكــوارث  جــراء  للمنكوبــني 

عــام  يف  ال�صومــال  واإغاثــة  اليمــن،  زلــزال  اأثنــاء 

عــدة  يف  �صــارك  الك�صــفي  العمــل  اإطــار  ويف   ،1992
القطريــة.   احلــج  بعثــة  مع�صــكر  اأهمهــا  مع�صــكرات 

تدري�ــس  جمــال  يف  عمــل  اجلامعــة  مــن  تخرجــه  بعــد 

خلدمتهــم  نــاد  تاأ�صي�ــس  يف  و�صــاهم  الإعاقــة،  ذوي 

الحتياجــات  لــذوي  الريا�صــي  الحتــاد  حاليــا  اأ�صبــح 

مدر�صــة  يف  اأن�صــطة  كم�صــرف  عمــل  كمــا  اخلا�صــة، 

 1990 الفــرتة:  يف  بال�صــّم  اخلا�صــة  ال�صــمعية  الرتبيــة 

 .1997 ـ 

 ،2012 عــام  اإىل   2005 مــن  الفــرتة  يف  عمــل 

امل�صــنني  لرعايــة  القطريــة  للموؤ�ص�صــة  عــام  كمديــر 

الكــوادر  واإعــداد  تاأ�صي�صــها  يف  واأ�صــهم  )اإح�صــان(، 

حاليــا  ويعمــل  ال�صــن،  لكبــار  والأن�صــطة  والربامــج 

م�صت�صارا لها.   

الجتماعــي  الثقــايف  قطــر  مركــز  تاأ�صي�ــس  يف  اأ�صــهم 

لعــدة  اإدارتــه  جمل�ــس  ع�صويــة  و�صــغل  للمكفوفــني، 

عــدة  اإدارة  جمال�ــس  ع�صويــة  �صــغل  كمــا  �صــنوات، 

التطوعــي،  للعمــل  قطــر  مركــز  مثــل    تطوعيــة  جهــات 

ال�صــباب  بيــوت  جمعيــة  يف  الإدارة  جمل�ــس  وع�صــو 

القطري.   

السيد/ يوسف المفتاح

ال�صيد/ يو�صف املفتاح

شخصيات 
قطرية
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د�سنت قطر اخلريية، بالتعاون مع منظمة الدع�ة االإ�سالمية حمطتني 

لتنقية املياه النيلية مبنطقتي دار مايل والعقيدة مبحلية بربر وب�الية 

نهر النيل ب�سمال ال�س�دان، و�سط ح�س�ر ر�سمي كبري، وت�فر املحطتان 

القرى  من  عدد  يف  ن�سمة  األف   60 من  الأكرث  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 

املنت�سرة على �سريط نهر النيل.

5455 54

محطة دار مالي
الأوىل  النيلية  املياه  ت�صييد حمطة  وقد مت 

بتمويل  بربر  مبحلية  مايل  دار  مبنطقة 

و�صراكة بني قطر اخلريية ومنظمة الدعوة 

توفري  اإىل  امل�صروع  ويهدف  الإ�صالمية، 

وغرفة  الكيمائية  للمواد  وخمزن  للفح�س 

�صعة  �صهريج   2 على  وحتتوي  للحرا�صة، 

املحطة  وتعمل  50 مرتا مكعبا،  كل منهما  

بالطاقة الكهربائية من خالل اإن�صاء حمطة 

م�صرب  على  مياه  مباأخذ  مزودة  نيلية، 

تكلفتها  وبلغت  وقد  النيل،  نهر  عند  ثابت 

 722,000( ريال  مليون   2.7 الجمالية 

دولر(. 

رئي�س  م�صاعد  الفتتاح،  حفل  ح�صر 

اجلمهورية ال�صيد ابراهيم ال�صنو�صي برفقة 

ولية  وايل  الو�صيلة  حامت  حقوقي  اللواء 

املياه ال�صاحلة لل�صرب لـ 40.000 م�صتفيد 

يقطنون 9 قرى مبنطقة دار مايل و�صواحيه 

باإنتاجية اإجمالية 2800مرت مكعب للمحطة 

مرافق  على  املحطة  وت�صتمل  اليوم،  يف 

ومعمل  اإداري  مكتب  من  تتكون  خدمية 

55

ينعم بها اأهل املنطقة مبياه �صحية �صاحلة 

لتقدميهم  دولة قطر  مثمنًا جهود  لل�صرب، 

كفالة  جمالت  يف  الولية  يف  امل�صاعدات 

الأيتام وال�صحة واملياه.

تعزيز السالم والتنمية
ال�صودان  لدى  قطر  دولة  �صفري  وهناأ 

النعيمي  الرحمن  عبد  بن  را�صد  ال�صيد 

و�صعبا  وحكومة  قيادة  ال�صوداين  ال�صعب 

ناأمل:  وقال  القت�صادية،  العقوبات  برفع 

وال�صالم  التنمية  القرار  هذا  يعزز  اأن 

التي ميولها  امل�صاريع  ان  وقال  وال�صتقرار، 

لدى  قطر  دولة  �صفري  و�صعادة  النيل  نهر 

الرحمن  عبد  بن  را�صد  ال�صيد  ال�صودان، 

العمراين  التخطيط  ووزير  النعيمي، 

ووفد من  النيل  نهر  بولية  العامة  واملرافق 

را�صد  ال�صيد في�صل  برئا�صة  قطر اخلريية 

الفهيدة املدير التنفيذي لالإدارة التنفيذية 

حمليني  م�صوؤولني  اإىل  اإ�صافة  للعمليات، 

بالولية.

اشادات 
ال�صنو�صي  اإبراهيم  ال�صيد  اأ�صاد  وقد 

خماطبته  لدى  ال�صوداين  الرئي�س  م�صاعد 

يف  واإ�صهاماتها  قطر  دولة  بدور  الحتفال 

نهر  ولية  يف  واخلدمات  التنمية  جمالت 

دارفور  ل�صالم  احلميدة  وم�صاعيها  النيل، 

ال�صودان،  ربوع  يف  للم�صاريع  وت�صييدها 

املنظمات  تلعبه  الذي  بالدور  م�صيدا 

وخا�صة  القطرية،  اخلريية  واملوؤ�ص�صات 

قطر اخلريية.

فيما عرب وايل ولية نهر النيل اللواء حقوقي 

�صعادته  عن   - كلمته  يف   - الو�صيلة  حامت 

النيلية،  مايل  دار  مياه  حمطة  باكتمال 

حقيقية  تنموية  اإ�صافة  تعد  باأنها  موؤكدا 

تقرير

يستفيد منهما 60 ألف نسمة 

قطر الخيرية تفتتح محطتين لتنقـــــــــــية المياه بالسودان  



اأهل قطر تاأتي يف اإطار ال�صراكة والتعاون 

بني  تربط  التي  الأخوية  العالقات  وتعزيز 

وذلك  وال�صودان،  قطر  ال�صقيقني  البلدين 

دعمها  على  البلدين  قيادة  حر�س  بف�صل 

ال�صمو  �صاحب  بقيادة  كافة  املجالت  يف 

اأمري قطر،  ثاين  اآل  ال�صيخ متيم بن حمد 

رئي�س  الب�صري  اأحمد  عمر  امل�صري  وفخامة 

اخلريية  قطر  جهود  مثمنا  اجلمهورية، 

امل�صروعات  تنفيذهم  على  فيها  والعاملني 

يف جمالتها املختلفة.  

لتنقية  اأحوا�س  باأربعة  مزود  مكعبا،  مرتا 

تتمثل يف  اإىل مرافق خدمية  اإ�صافة  املياه، 

وخمزن  املياه  لتحليل  ومعمل  اداري  مكتب 

حيث  ا�صتقبال،  وغرفة  الكيمائية  للمواد 

بلغت تكلفتها 387،000 دولر. 

 6 اأن�صاأت  اأن  اخلريية  لقطر  �صبق  وقد 

النيل  نهر  ولية  يف  مدجمة  نيلية  حمطات 

 4 قطري،  ريال  ماليني   10 قرابة  بتكلفة 

بلغت  وواحدة  نهائي،  ب�صكل  منتهية  منها 

قرية  يف  وذلك   ،90% فيها  الجناز  ن�صبة 

هذه  من  امل�صتفيدين  عدد  ويبلغ  حامد  ود 

املحطات قرابة 140 األف �صخ�س.

محطة مياه العقيدة 
ال�صابق  ويف �صياق مت�صل، قام نف�س الوفد 

بافتتاح حمطة مياه العقيدة النيلية مبحلية 

الدامر، والتي مت متويلها اأي�صا ب�صراكة بني 

ال�صالمية  الدعوة  ومنظمة  اخلريية  قطر 

اأي�صا.

باإنتاجية  العقيدة  مياه  حمطة  وتعمل 

1800مرت مكعب يف اليوم، وتخدم املحطة 
قرى   3 اأكرث  منها  لي�صتفيد  ن�صمة  األف   18
�صمن قرى جممع العقيدة، وحتتوي املحطة 

 12 بارتفاع  املياه  على �صهريج علوي ل�صخ 
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تنمية  لربنامج  الثانية  املرحلة  اإطار  يف 

وقطر  للتنمية  قطر  �صندوق  وقع  دارفور 

اخلريية يف �صهر اأغ�صط�س املا�صي اتفاقية 

تعاون و�صراكة بقيمة v000,34,560 مليون 

دولر من اأجل اإقامة 8 جممعات منوذجية 

باإقليم  اأربع وليات  متعددة اخلدمات، يف 

دارفور. 

توقيع االتفاقية 
العا�صمة  يف  التفاقية  بتوقيع  قام  وقد 

ال�صيد خليفة  ال�صودانية اخلرطوم كل من 

قطر  �صندوق  مدير  الكواري  جا�صم  بن 

للتنمية، وال�صيد يو�صف بن اأحمد الكواري 

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية. 

“مـبـادرة قطر  وجاء هذا التوقيع يف اإطار 

الثانية والتي  لتنمية دارفــور” يف مرحلتها 

عبد  بن  را�صد  ال�صيد  و�صعادة  الدبلوما�صي 

لدى  قطر  دولـة  �صفري  النعيمي  الرحمن 

ممثلي  من  وعـدد  الـ�صـودان،  جمهورية 

واملنظمات  القطرية  التنموية  املوؤ�ص�صات 

اأع�صاء  من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  الأممية، 

احلركات التي وقعت على اتفاق ال�صالم. 

التفاقية  مبوجب  اخلريية  قطر  و�صتقوم 

متعددة  منوذجية  قرى  ثمانية  باإقامة 

اخلدمات يف كل من: ولية جنوب دارفور، 

دارفور،  و�صط  ولية  دارفور،  �صمال  ولية 

لكل  جممعني  بواقع  دارفور،  �صرق  وولية 

ولية من الوليات الربع. 

واأكــد الـ�صـيـد خليفة بـن جـا�صـم الــكــواري، 

له  كلمة  يف  للتنمية  قطر  �صندوق  مدير 

الثانية  املرحلة  تد�صني  مبنا�صبة  األقاها 

امل�صاريع  اإن  دارفور:  لتنمية  قطر  ملبادرة 

�صينفذ من خاللها 10 م�صاريع متكاملة يف 

بوليــات  الـطـوعـيـة  العودة  وجتمعات  قرى 

دارفــور الـخـمـ�س، بـواقـع مــ�صــروعــني لـكـل 

وليـــة، وتــتــكــون هذه امل�صاريع مــن جممع 

لدعم  وبرامج  اخلدمات،  متعدد  منوذجي 

طـوعـيـا،  الـعـائـديـن  عـيـ�س  كـ�صـب  �صبل 

دولر  مليون   70 تكلفتها  تبلغ  وبقيمة 

اأمريكي، بتنفيذ من قطر اخلريية والهالل 

الأحمر القطري. 

وتعد هذه املبادرة ا�صتكمال وتتويجا للجهود 

لتحقيق  قطر  دولة  بها  قامت  التي  الكبرية 

اأثمرت  والتي  دارفور  وامل�صاحلة يف  ال�صلم 

عن توقيع وثيقة الدوحة لل�صالم يف دافور.

من  عدد  امل�صاريع  اتفاقيات  توقيع  ح�صر 

قيادات الدولة يف ال�صودان واأع�صاء ال�صلك 

5859

مـن  وتـ�صـغـيـلـه  املــ�صــروع  مـن  النـتـهـاء  تـم 

الــقــطــريــة،  الـخـيـريـة  الـجـمـعـيـات  قبل 

بلغت  الوىل  املرحلة  تكلفة  باأن  م�صريا 

32مليون دولر.

للتنمية  باأن �صندوق قطر  الــكــواري  واأ�صار 

�صيقوم بتنفيذ املرحلة الثانية من بـرنـامـج 

دارفور  اإقـلـيـم  اإعـمـار  واإعــادة  تنمية 

بالتعاون مع الهالل الحمر القطري وقطر 

اخلريية، م�صيفا باأن هـذه املـ�صـاريـع تـاأتـي 

دارفــور”  لتنمية  قطر  “مـبـادرة  اإطـار  يف 

والـتـي  اأمريكي  دولر  مليون   70 مببلغ 

قرى  يف  متكاملة  م�صاريع  خالله  مـن  تنفذ 

وليــات  فـي  الـطـوعـيـة  العودة  وجتمعات 

لـكـل  مــ�صــروعــني  بـواقـع  الـخـمـ�س  دارفــور 

منوذجية  جممعات  مــن  وتــتــكــون  وليـــة، 

متعدد اخلدمات وبرامج لدعم �صبل كـ�صـب 

عـيـ�س الـعـائـديـن طـوعـيـا.

شراكة استراتجية 
احمد  بن  يو�صف  ال�صيد  قال  جهته  من 

اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س  الكواري 

على هام�س توقيع التفاقية مع �صندوق قطر 

للتنمية اإن الفريق امليداين قطر اخلريية قد 

الثانية  املرحلة  يف  للبدء  ا�صتعداداته  اأكمل 

بعد  وذلك  دارفور،  لتنمية  قطر  ملبادرة 

يف  وذلك  للمبادرة  الأوىل  املرحلة  جناح 

مع  القائمة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإطار 

دولة قطر  توجهات  يخدم  ومبا  ال�صندوق، 

الإقليم  الأمن وال�صالم يف  اأجل تدعيم  من 

وتثبيت جهود العودة الطوعية اإليه.

الـجـانـب  مــع  املـ�صـتـركـة  الـتـنـمـويـة 

الـ�صـودانـي وبالتعاون مع عـدد من املوؤ�ص�صات 

التنموية القطرية للمرحلة الـثـانـيـة ، تـاأتـي 

املــرحــلــة  حـقـقـتـه  الــــذي  الــنــجــاح  بعد 

خـمـ�صـة  بـاإنـ�صـاء  املـ�صـاريـع  مـن  الأولــــى 

فـــي  نــمــوذجــيــة  خـدمـيـة  مـجـمـعـات 

وليــــــات دارفــــــور الــخــمــ�س بـتـمـويـل مــن 

بــهــدف  لـلـتـنـمـيـة، وذلــك  �صــنــدوق قـطـر 

لـلـ�صـكـان،  الـطـوعـيـة  الــعــودة  تـ�صـجـيـع 

الـ�صـكـن  مـ�صـاريـع  اإلــى  بـالإ�صـافـة 

القــتــ�صــادي  والـتـمـكـني  الجـتـمـاعـي 

والــوئــام الجـتـمـاعـي

150 ألـف مستفيد
الوىل  املرحلة  م�صاريع  باأن  واأ�صاف 

ت�صتهدف 150 األـف م�صتفيد، منوها باأنه قد 

اتفاقية  مبوجب  اخلريية  قطر  تقوم 

لتنمية  قطر  ملبادرة  الثانية  املرحلة 

منوذجية  قرى  ثمانية  باإقامة  دارفور 

تكلفتها  تبلغ  وبقيمة  اخلدمات  متعددة 

عن    يزيد  ما  )اأي  دولر   34،560.000
126 مليون ريال قطري(، بواقع جممعني 

لكل ولية من الوليات الربع: 

• ولية جنوب دارفور.

• ولية �صمال دارفور.

• ولية و�صط دارفور.

• وولية �صرق دارفور 

4 م�صاريع اأخرى  وي�صتمل الربنامج على 

هي: 

اخلدمات  متعددة  جممعات  م�صروع   •
)بناء 32 مدر�صة، 8 مراكز �صحية، 12 

مياه،  حمطات   8 اإن�صاء  وظيفي،  �صكن 

داخل  ال�صحي  وال�صرف  الطرق  ان�صاء 

املجمعات(

• م�صروع دعم املرافق العامة الجتماعية 
مراكز  الطفولة،  )مراكز  والقت�صادية 

املراأة، مراكز ال�صباب، املحاكم الريفية، 

جمال�س النظارة، مراكز زراعية، مراكز 

بيطرية، مراكز تدريب، اأ�صواق، مالعب 

ريا�صية(

الوئام  وتعزيز  ال�صالم  بناء  م�صروع   •
الجتماعي،  ال�صلم  )توطيد  الجتماعي 

املحلي،  احلكم  قدرات  وبناء  التوعية 

دعم التعاي�س ال�صلمي(

العي�س  ك�صب  �صبل  دعم  م�صروع   •
م�صاريع  )متويل  القت�صادي  والتمكني 

انتاجية مدرة للدخل ل�صالح الفقراء يف 

مناطق ا�صتقرارهم(. 

مشاريع المرحلة الثانية 

بتمويل من صندوق قطر للتنمية

قطر الخيرية في المرحلة الثانية 
لمبـادرة قطر لتنميـة دارفــور

مخرجات المرحلة األولى 

املرحلة  اإطار  يف  اخلريية  قطر  نفذت 

دارفور،  لتنمية  قطر  ملبادرة  الأوىل 

خم�صة  من  مكونا  متكامال  برناجما 

يف  دولر  ماليني   6 بقيمة  م�صاريع 

جنوب دارفور، وا�صتمل الربنامج على 

خم�صة م�صاريع هي: جممعات متعددة 

اخلدمات، وترقية ال�صكن الجتماعي، 

وحت�صني  الجتماعي،  الوئام  وتعزيز 

للنازحني،  الطوعية  العودة  ظروف 

والتمكني القت�صادي.

تقرير



مقدمـــــــة
جاءت مبادرات التعاون بني �سندوق قطر للتنميــة وقطر اخلرييـــة اخلا�سة 

قطر  دولة  بها  قامت  التي  الكبرية  للجه�د  ا�ستكماال  بال�س�دان  بدارف�ر 

عن  اأثمرت  والتي  دارف�ر  يف  وامل�ساحلة  ال�سلم  ولتحقيق  اال�ستقرار  لتعزيز 

لتنمية  قطر  مبادرة  تهدف  حيث  داف�ر،  يف  لل�سالم  الدوحة  وثيقة  ت�قيع 

دارف�ر اإىل تعزيز ال�سالم واالأمن يف دارف�ر بجه�د التنمية وت�سهيل الع�دة 

الط�عية كحل دائم الأزمة لتعزيز االأمن واال�ستقرار دارف�ر.  

واحت�ى برنامج قطر لتنمية دارف�ر يف املرحلة االأوىل على ثالث مك�نات 

اأ�سا�سية ) وئام اجتماعي – متكني اقت�سادي – مرافق خدمية( تكاملت فيما 

بينها لتعطي من�ذجا تنم�يا فريدا جمع بني التنمية العمرانية اخلدمية ، 

العمرانية  التنمية  متثلت  حيث  الب�سرية،  والتنمية   ، االقت�سادية  والتنمية 

اخلدمية يف تاأهيل مناطق ريفية لت�سبح ح�سرية جاذبة، تت�فر فيها جميع 

ملقدمي  وم�ساكن  واأمنية  و�سحية  تعليمية  من�ساآت  من  اخلدمية  املق�مات 

املناطق  ذات  ويف  وت�ع�ية،  اجتماعية  تنمية  مراكز  اىل  اإ�سافة  اخلدمات، 

االقت�سادي  التاأهيل  يف  االقت�سادية  التنمية  مع  العمرانية  التنمية  تكاملت 

�سريحة  ا�ستهداف  مع  وغريها(  رعي  )زراعة،  لل�سكان  الرئي�سية  للحرف 

ك�سب  �سبل  و�سائل  جمال  يف  ا�سافية  مبهارات  لتزويدهم  والن�ساء  ال�سباب 

العي�س واالأمن الغذائي، وقد �سمل ذلك العديد من امل�ساريع وه� ما عرف 

اأما جانب التنمية الب�سرية فقد متثل فيما   ، بربنامج التمكني االقت�سادي 

عرف بربنامج ال�ئام االجتماعي الذي �سّم العديد من الربامج االجتماعية 

والتدريبية التي تعّزز ال�سالم واالأمن االجتماعي

اإلطار العام 
دولة  جهود  �صمن  املبادرة  هذه  تندرج   •
دارفور  يف  وال�صتقرار  الأمن  لتعزيز  قطر 

“وثيقة  روح  مع  تن�صجم  ..فهي  بال�صودان  ـ 

بني  املوقعة  دارفور”  يف  لل�صالم  الدوحة 

والعدالة  التحرير  وحركة  ال�صودان  حكومة 

يف الدوحة بتاريخ 14/07/2011.

والأمن  ال�صالم  لتعزيز  املبادرة  تهدف   •
العودة  وت�صهيل  التنمية  بجهود  دارفور  يف 

الطوعية كحل دائم لأزمة دارفور.  

جمالت التدخل 

• تعزيز الوئام الجتماعي.

• التمكني القت�صادي.

• ترقية ال�صكن الجتماعي.

)التعليم،  الأ�صا�صية  اخلدمات  توفري   •
ال�صحة، الأمن، املياه ... اإلخ(.

• حت�صني ظروف العودة الطوعية

أهداف المبادرة 
• حتفيز النازحني على العودة الطوعية

مشاريع 
نوعية 

60

مبادرة قطر لتنمية دارفور ) المرحلة االولى (                     
إحدى مبادرات التعاون بين صندوق قطر للتنميــة وقطر الخيريـــة 

61

• �صفارة دولة قطر بال�صودان.

مل�صاريع  املنفذة  القطرية  املنظمات   •
املبادرة. 

• النازحون يف املع�صكرات والالجئون

• العائدون يف قرى العودة الطوعية.

واملنظمات  املتحدة  الأمم  منظمات   •
الدولية.

لالحتاد  امل�صرتكة  البعثة  يوناميد:   •
الأفريقي والأمم املتحدة

مناطق التدخل 
• تعمل قطر اخلريية يف اإطار هذه املبادرة 

يف الوليتني التاليتني:

 – متب�صكـــو  بلبل  قرية  دارفور:  جنوب   •
حملية ال�صالم.

• عدد امل�صتفيدين: 50،000

حملية   – رونقتا�س  قرية  دارفور:  و�صط   •
ازوم

• بالتعاون مع كل من جمعية الهالل الأحمر 

القطري وموؤ�ص�صة ال�صيخ عيد اخلريية.

• عدد امل�صتفيدين: 30،000 �صخ�س 

فترة تنفيذ البرنامج : 
من 2013 – 2017

تكلفة تنفيذ املرحلة الأوىل : 

6 ماليني دولر 

1 مشاريع جنوب دارفور
 املجمع اخلدمي 

اإن�صاء جمّمع خدمات ي�صم:

• مدر�صتان اأ�صا�صيتان )بنيــن، بنات(

• مدر�صتان ثانويـتان )بنني، بنات(

• مركز �صحي 

• مركــز �صرطة 

• م�صجــد 

• 15 بيتا ملوظفي املجمع اخلدماتي

• حمطة ميـــاه + �صبكة مياه داخل املجمع 

• طاقـــة �صم�صيـــة

اأهم  بتوفري  العودة  قرى  تاأهيل  اإعادة   •
يحتاجها  التي  الأ�صا�صية  اخلدمات 

العائدون .

�صبل  وتعزيز  املحلي  القت�صاد  اإنعا�س   •
عي�س ال�صكان العائدين لتمكينهم من موارد 

رزق ت�صاعدهم على العتماد على اأنف�صهم 

بكرامة. 

• اإدخال جمموعة من البدائل التكنولوجية 
ا�صتعمال  تر�صيد  �صاأنها  من  التي  املالئمة 

املوارد الطبيعية للمنطقة.

الإن�صانية  الديبلوما�صية  جهود  تعزيز   •
ودعم  الجتماعي  الن�صيج  بناء  لإعادة 

ال�صلم الجتماعي يف دارفور من خالل دعم 

دور منظمات املجتمع املدين املحلية. 

 الشركاء 
الوليات  وحكومات  الحتادية  احلكومة   •

خا�صة الوزارات ذات ال�صلـة

• ال�صلطة الإقليمية لدارفور.

• الدارات الهليــــــــــــــــة باملنطقة



• مالعب ريا�صـــية

• الإ�صهام يف اإدارة املركز خالل ال�صنوات 
الأوىل.

 آثار المشروع 
على مستوى التعليم 

من  طالب   1000 قرابة  ا�صتفادة   •
الدرا�صـــة يف ظروف جيدة.

• زيادة ن�صبة الطالبات امللتحقات باملرحلة 
الثانوية بن�صبة 70% .

• زيادة ن�صبة الطلبة امللتحقني باملرحلة الث
انويــــــــــــــــــــــــة بن�صبـــــة 95%.

الأ�صا�س  �صهادة  امتحانات  نتائج  • حت�صن 
البنني  مدر�صة  يف   100% ن�صبة  لتبلغ 

و%97 يف مدر�صة البنات.

ال�صهادة  يف  النجاح  ن�صبة  حت�صن   •
ال�صودانية من %62 �صنة 2014 اىل 87% 

�صنة 2016.

• حت�صني ظروف اإجراء امتحانات �صهادة 
مدار�س  باختيار  وذلك  والثانوي  الأ�صا�س 

ال�صهادة  لمتحانات  كمراكز  املجمع 

الإدارية  بلبل  وحدة  لطالب  ال�صودانية 

والوحدات التي جتاورها. 

بتوفري م�صاكن  املعلمني، وذلك  ا�صتقرار   •
يف  التعليم  م�صاكل  اأكرب  من  وهي  لهم، 

وكذلك  الأرياف،  يف  بالذات  الولية 

ملدة  للمعلمني  حوافز  بتوفري  اللتزام 

�صنتني.

من  تلميذ   600 عن  يقل  ل  ما  ا�صتيعاب   •
املع�صكرات  من  عادت  التي  الأ�صر  اأبناء 

ب�صبب  اأخرى  مناطق  من  النازحني  وكذا 

الأو�صاع الأمنيـــــــــــــــــــــــــة.

• ت�صجيع الريا�صة املدر�صيـــة وذلك بتوفري 
الوحيد  وهو  ا�صطناعيا،  مع�صو�صب  ملعب 

يف املنطقــة. 

 التمكين االقتصادي 
• بناء وتاأثيث مراكـــز متكاملة متخ�ص�صة 

يف الإر�صاد الزراعي والبيطري. 

مدرة  م�صاريع  من  اأ�صرة   200 ا�صتفادة   •
للدخل متنوعــــة .

من  اأ�صرة   2000 من  اأكرث  ا�صتفادة   •

حتت �صعار “ الوئام “، حيث ا�صتفاد منهما 

عدد 15 قرية يف منطقة بلبل متب�صكو.

مع  التعامل   “ عنوان  حتت  ور�صة  اإقامة   •
الآخـــر” ا�صتفاد منها 25 م�صاركا.  . 

السكن االجتماعي
• تنفيذ دورتني تدريبيتني يف �صناعة الطوب 

املثبت باملاكينات اليدوية.

• بناء 30 وحدة �صكنيــــــــــــــــــة اجتماعية

موؤونة العودة الطوعيـــة 

من  لأكرث  الطوعية  العودة  موؤونة  توفري 

ومدينة  كلمة  مع�صكر  من  عائد   1600
نيال وتتكون املوؤونة من:4 اأطنان من املواد 

الغذائية )�صكر، زيت، اأرز، ملح( بالإ�صافة 

 ، اأر�صية  فر�صة  و228  بطانية   456 اإىل 

ف�صال عن 228 م�صمعا بالإ�صافة اإىل 228 

توزيع  مت  كما  الطبخ،  اأواين  من  جمموعة 

للن�صاء  النامو�صيات  من  كبرية  جمموعة 

احلوامل. 

2 مشاريع وسط دارفور
الوئام االجتماعي

ومهارات  اأ�صا�صيات  يف  دورتني  تنفيذ   •
 48 فيهما  �صارك  الجتماعي  التوا�صل 

م�صاركا.

•  تنفيذ دورتني يف الإدارة الأهلية وال�صالم 
الجتماعي .

• تنفيذ دورة ريا�صيـــــة ل�صباب املنطقة.

•   تنفيذ عمرة لأعيان وقيادات املنطقة .

 50 لـ  الأولية  الإ�صعافات  يف  دورة  اإقامة    •
م�صتفيدا وم�صتفيدة .

هذه  متثل  حيث  م�صاهدة،  ناديي  بناء    •
اأن  �صاأنه  من  مهّما  ثقافيا  ف�صاء  الأندية 

فراغهم  ومالأ  ال�صباب  ا�صتقبال  يف  ي�صهم 

والرتفيه عنهم. 

•   ت�صييد مقر لالإدارة الأهلية لتعزيز دور 
الإدارة الأهلية يف جهود ف�س النزاعات. 

•  ت�صييد دار للمعاقني الذين اأ�صيبوا ب�صبب 
احلرب الأهلية.

املنطقة  يف  يدوية  م�صخة   19 �صيانة     •

احلراثة واملعينات الزراعية جمانا.

باإن�صــاء  زراعية خا�صة  3 جرارات  �صراء   •
من  اأكرث  منها  ي�صتفيد  زراعية  تعاونية 

1000

اإقامة دورتني تدريبيتني للمراأة يف جمال   •
الت�صنيع الغذائي ا�صتفاد منها 60 متدربة.

• اإقامة دورة تدريبية للمر�صدين الزراعيني 
ا�صتفاد منها 25 مر�صدا .

• اإن�صاء 4 تعاونيات فالحية �صي�صتفيد منها 
150 اأ�صرة )قيد التنفيذ(.

• بناء �صوق مركزي يف املنطقــة.

• اإن�صاء حمطة وقود �صغرية لدعم الن�صاط 
القت�صادي باملنطقــــــــة( قيدالتنفيذ(.

)بقر،  الأنعام  من   150،000 تطعيم   •
الرثوة  وزارة  مع  بال�صراكة  �صاأن(  ماعز، 

احليوانية لولية جنوب دارفور. 

 الوئام االجتماعي
بجوار  قدرات”  ورفع  تدريب  مركز  بناء   •

املجمع اخلدمي. 

• اإقامة ور�صة التخطيط امل�صرتك بال�صراكة 
فيها  �صارك  والتي  دارفور  جنوب  ولية  مع 

قرابة 500 م�صارك منهم

التوعية  حمالت  من  جمموعة  تنظيم    •
م�صاريع  لإجناح  وال�صالم  الوئام  باأهمية 

املبادرة.

قدرات  “بناء  عنوان  حتت  ور�صة  اإقامة    •
القيادات الأهلية واملراأة وال�صباب”.

القدم  كرة  يف  ريا�صية  دورة  اإقامة    •
املناطق  خمتلف  متثل  فرق   10 مب�صاركة 

املكونة ملنطقة بلبل متب�صكو.

•  اإقامة عدد ور�صتني تدريبيتني حتت عنوان 
ا�صتفادت  النزاع”  وف�س  ال�صالم  “بناء 
الأهلية  القيادات  من  �صخ�صا   68 منهما 

و�صيوخ القبائل

•  اإقامة يوم ثقايف وريا�صي لطلبة مدار�س 
منطقة بلبل متب�صكو. 

•   اإقامة ناديي م�صاهدة واحد للن�صاء واآخر 
للرجال بهدف تثقيف اأهايل املنطقة .

جماهرييتني  تثقيفيتني  قافلتني  اإقامة    •

6263

لالإ�صهام يف توفري املياه ال�صاحلة لل�صرب للمواطنني.

•  تنفيذ حمطتي مياه يف املنطقة مزودة بالطاقـــــة ال�صم�صية. 

•   ت�صييد �صوق مركزي للخ�صر والفاكهة نظرا للحاجة املا�صة 
للمنطقة لهذه اخلدمة.

•  تاأهيل 10 مزارع بوحدات ري كاملة مع جرار زراعي اآيل 
لـ100 مزارع ي�صتفيد منها 1500 فرد ..

20 عربة )مقطورة بدابة( لفائدة  اأ�صرة  •  متليك ع�صرين 
300 فرد.

نقل  عربات   8 املنطقة  ومدار�س  الأهلية  الإدارات  متليك   •
)من نوع: تكتك(.

الغالل )الذرة  تعاونية لطحن  • متليك كل منطقة طاحونة 
او الدخن(.

• ت�صيري اأربع قوافل للتوعية الدينية باأهمية ال�صالم والوئام 
الجتماعي .

 مشروع مياه دارفور 
اأهم االجنازات

• امل�صروع عبارة عن توفري م�صادر مياه نقية للمناطق التي 
تعرف نق�صا حادا يف كميات املياه ونوعيتها من خالل تنفيذ 

جمموعة من امل�صاريع يف جمال ولية جنوب وو�صط دارفـــور، 

حمطات  و3  �صغرية  مياه  حمطة   11 عدد  اإن�صاء  و�صيتم 

كبرية، وحفر 255 بئرا مب�صخــة يدوية.

• القيمة الإجمالية للم�صروع: 3.000.000 $ دولر

• اإجمايل الإنفاق لتاريخه: 462،714 $  دولر 

ذات  اجلهات  خمتلف  مع  بالتن�صيق  امل�صروع  تنفيذ  يتم   •
وي�صتفيد  امل�صاريع،  هذه  من  امل�صتفيدين  ومع  الخت�صا�س، 

من امل�صروع 88،000 م�صتفيد.

• الإجنازات 

• النتهـــــــــاء من تنفيذ 83 بئرا مب�صخة يدويــــــــة.

• النتهاء من تنفيذ 4 حمطات مياه.

• ن�صبة الإجناز 30%

المرحلة الثانية
الثانية  مرحلتها  يف   ، دارفور  لتنمية  قطر  مبادرة  تتوا�صل 

الإطار وقع �صندوق  اإهذا  ، ويف   2017 العام احلايل  خالل 

املا�صي،  اغ�صط�س  �صهر  يف  اخلريية  وقطر  للتنمية  قطر 

 34.560.000 بقيمة  اخلرطوم  يف  و�صراكة  تعاون  اتفاقية 

8 جممعات منوذجية متعددة  مليون دولر،  من اأجل اإقامة 

تنفيذ  وي�صتمر  دارفور،  باإقليم  وليات  اأربع  يف  اخلدمات، 

م�صاريع احلملة حتى عام 2022 ) 2017 ـ 2022 (  

اغ�صط�س 	  �صهر  منت�صف   ( العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت 

اإ�صابتها  يف  الـُم�صَتبه  احلالت  عدد  اإجمايل  باأن  املا�صي( 

بالكولريا يف اليمن هذا العام و�صل اإىل ن�صف مليون حالة 

اء هذا املر�س ما يقُرب من 2000  يوم الأحد، وُتويفِّ من جرَّ

�صخ�سٍ منذ اأن بداأت فا�صية الكولريا يف النت�صار �صريعًا يف 

نهاية �صهر ني�صان/اأبريل املا�صي. 

اأن  من  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  حذرت  جهتها  من 

وباء الكولريا الذي يجتاح اليمن ميكن اأن ي�صيب نحو 850 

األف �صخ�س بحلول نهاية العام احلايل 2017 ، م�صرية اأن 

الوباء » ليزال خارج ال�صيطرة . 

�صبتمرب 	  �صهر  يف  املتحدة،  الأمم  اأ�صدرته  تقرير  ك�صف 

يف  الالجئني  الأطــفــال  عــدد  ن�صف  مــن  اأكــرث  اأن  املا�صي 

العامل- اأي نحو 3.5 مليون- مل يلتحقوا باملدار�س، مطالبة 

بتمويل اأكرب واأكرث انتظامًا من اأجل تعليمهم.

وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان :«من�صيون: اأزمة يف تعليم 

املدار�س  يــرتــادون  العامل  اأطفال  من   91% اأن  الالجئني« 

بالن�صبة   %  61 اإىل  الن�صبة  هذه  تنخف�س  فيما  البتدائية، 

يف  باملائة   50 بـــ  مقارنة  الــعــام،  هــذا  الالجئني  لالأطفال 

2015. واأو�صح اأن 84 % من اأطفال العامل يرتادون املدر�صة 
الأطفال  بني   23% اإىل  ترتاجع  الن�صبة  هذه  لكن  الثانوية، 

الالجئني.

للطفولة 	  ــحــدة  ــت امل الأمم  مــنــظــمــة  احــ�ــصــائــيــات  تــ�ــصــري 

اإىل  املا�صي   �صبتمرب  منت�صف  اأ�صدرتها  )اليوني�صف( 

1100 طفل روهينغي فروا من غرب ميامنار  اأكرث من  اأن 

وو�صلوا وحدهم اإىل بنغالدي�س منذ 25 اأغ�صط�س.  وهناك 

مبفردهم  القادمون  الأطفال  هــوؤلء  يواجه  اأن  من  خ�صية 

الب�صر  وتهريب  اجلن�صي  ال�صتغالل  اإىل  التعر�س  خطر 

وال�صدمات النف�صية، بح�صب اليوني�صف. 

وبح�صب تقديرات الأمم املتحدة، فاإن اأكرث من ن�صف عدد 

 25 منذ  بنغالدي�س  اإىل  و�صلوا  الذين  الروهينغا  الالجئني 

ر. وك�صف م�صح لعينة من 128 األفا  اأغ�صط�س هم من الُق�صَّ

من الوا�صلني اجلدد جرى مطلع �صبتمرب املا�صي يف خم�صة 

خميمات خمتلفة اأن %60 من القادمني هم اأطفال، بينهم 

12 األفا ل تتجاوز اأعمارهم �صنة واحدة. 
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بناء مدرسة ثانوية بمساحة 3400 متر مربع  تتكون منوصف المشروع
13 فصال دراسي بالطابق األول و12 فصال دراسي بالطابق الثاني، مكتب مدير، مكاتب إدارية، دورات 

مياه، مختبر، قاعة أنشطة.

دعم وتطوير عملية التعليم 	 أهداف المشروع
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 	 

بناء مدرسة ثانوية في الصومال

طرق التبرع

44667711نقاط التحصيل qcharity.org

مشاريع 
تنتظر 

التمويل
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اإلعالمي/ أحمد عبد الله 
على  للوقوف  املناطق  بع�س  اإىل  متعددة  رحالت  يف  ذهبنا  بنغالدي�س  يف  وجودنا  اأثناء 

الدنيا  حطام  من  ميلكون  ل  فقراء  جتد  اأن  هو  العقل  ي�صدقه  ل  وما  اأهلها،  احتياجات 

�صيئا، لكن ما اإن حتّل ب�صاحتهم حتى يتباروا يف اإكرامك، وتقدمي كل ما لديهم دون تفكري 

بامل�صتقبل، ولن جتد من ميد يده لك، فهم ي�صعون خطا واحدا حتت احلاجة، لكنهم ي�صعون 

مائة خط حتت كرامتهم.

الرياضي/ محمد عتيق الكواري 
من اأكرث امل�صاهد الإن�صانية التي كان لها وقع ي�صبه ال�صدمة يف نف�صي هو م�صهد طفل عمره 

11عاما من غانا زرناه بعد �صماعنا عن دخوله يف الإ�صالم نتيجة لرعاية امراأة م�صنة م�صلمة 

له، وبعد مقابلتنا له �صاألته: ما هي اأمنيتك يف احلياة؟، وهنا كانت املفاجاأة، كنا نعتقد اأنه 

األب�س ثوب  اأن  اأمنيتي   « لكنه فاجاأنا بقوله:  اأقرانه،  تعودنا على �صماعها من  اأمورا  �صيقول 

امل�صلمني واأ�صلي فيه لرّب العاملني«، وحقيقة هّزين كالمه، وترك يف نف�صي ت�صاوؤل ما زلت 

اأبحث له عن اإجابة، هو: ما حجم اجلرعة الإميانية التي ذاقها ،وجعلته ل يرى من بهارج 

احلياة الدنيا �صوى لبا�س ثوب امل�صلمني وال�صالة فيه!

اإلعالمية/ أسماء الحمادي 
تتفق الإعالمية اأ�صماء احلمادي مع ما ذكره الإعالمي اأحمد عبد اهلل القناعة لدى الفئات 

املعاين  من  الكثري  علمتني  بنغالدي�س  اإىل  اخلريية  قطر  مع  رحلتي  فقالت:   احلاجة  ذات 

اليتيمات  لطالبات مدر�صة  مقابلتنا  فاأثناء  القناعة،  قيمة  تعزيز  هو  اأهمها  لعل  الإن�صانية، 

يف بنغالد�س، كنا ن�صاألهن عن احتياجاتهن، وما اإذا كانت لديهن مطالب اأو رغبات نلبيها 

لهن، فكان اجلواب واحدا من اجلميع، »احلمد هلل ما ناق�صنا �صيء« فرغم اليتم واحلاجة 

اإل اأن قناعتهن كانت را�صخة، واأعتقد  البادية على اأحوالهن، والظروف التي يعي�صون فيها 

اأنها م�صتمدة من تربيتهن ومن جمتمعهن. 

من  ترب�ي�ن..   ، ريا�سي�ن   ، اإعالمي�ن   ، جامعات  طلبة 

ب�ابة  من  االإن�ساين،  العمل  م�اقع  زاروا  القطري  ال�سباب 

جتربة  فكانت   ، احلاجة  ذوي  ع�امل  من  واقرتب�ا  التط�ع، 

م�ؤّثرة  وم�اقف  م�ساهدات  خاللها  اأعينهم  ر�سدت   ، ثرية 

يلي  وفيما  اأذهانهم  يف  عالقة  وبقيت  االأعماق  من  هزتهم 

ل�سان  على  وردت  كما  وامل�اقف  امل�ساهدات  لهذه  ت�ثيق 

اأ�سحابها:

مواقف ومشاهد 
مؤّثرة ال تغادر الذاكرة

اإلعالمي / سعود المضاحكة 
يف ذاكرة زيارة �صعود التطوعية اإىل غانا كثري من امل�صاهد الإن�صانية املوؤثرة، ولكّنه توقف عند 

اأنه �صهد  اأن يبكيه مرة اأخرى عندما قرر روايته جمددا ،  وخال�صته  اإنه يخ�صى  م�صهد قال 

فعالية تقدمي كفالتني لفتاتني حمتاجتني من قطر اخلريية ، واحدة منهما ح�صلت على كفالة 

واأثناء  ب�صكل حار،  وبكتا  واأختها  تعانقت هي  ا�صمها حتى  اأعلن  اإن  وما  اجلامعة،  للتعليم يف 

عناقهما و�صل اخلرب لالأخت الثانية بح�صولها على متويل ملحلها التجاري، فدخلتا يف موجة 

اأعد  اأنني مل  البكاء، حتى  اأ�صتغرق بدوري يف  : وهذا ما جعلني  بكاء طويلة. ثم قال متاأثرا  

قادرا على الوقوف على رجلي فجل�صت،وما يزال ذلك امل�صهد ماثال اأمام عيني، وكلما تذكرته 

اغرورقت عيناي بالدموع.

الرياضي/مبارك مصطفى

من اأكرث امل�صاهد املوؤثرة التي مرت بي يف حياتي اأثناء زيارتي ملخيمات الالجئني ال�صوريني على 

احلدود الرتكية ال�صورية مع قطر اخلريية ، هو م�صهد طفل �صوري �صغري حاولُت بكل الطرق 

اأن اأجعله يبت�صم مثل رفاقه، لكن احلزن ظل م�صيطرا عليه، �صاألت امل�صرف عن ق�صته، فقال 

يل هذا الطفل منذ و�صوله للمخيم وهو على هذه احلال، وعندما ن�صاأله اأو نطلب منه اأن يبت�صم 

ويلهو مع اأقرانه يقول اإنه لن يبت�صم اإل اإذا راأى اأمه واأباه، فرغم �صغر �صنه اإل اأنه يحمل يف قلبه 

حزنا اأعتقد اأنه لو وزع على العامل لو�صعهم، فق�صة هذا الطفل ل تفارق خميلتي، فمنها تعرف 

قيمة الأم والأب وت�صعر باحليز الذي ميالآنه من حياتك.

المدرب والتربوي / محمد العنزي 

ا�صتفدت من جتربة ثرية اأتاحتها يل قطر اخلريية بعد �صفري اإىل خميم الزعرتي لالجئني 

يف الأردن، حيث قّدمت فيها لبع�س ال�صباب املوجودين يف ذلك املخيم، التدريب بهدف تقوية 

املهارات ال�صخ�صية وتنمية القدرات.

عرفت من خالل هذه التجربة اأن الإن�صان مهما واجه من متاعب ميكن اأن ي�صتمر يف حياته 

ب�صكل طبيعي، فما دام على قيد احلياة فهو موجود، وحقيقة �صكل الإخوة ال�صوريون يف ذلك 

املخيم هذه احلقيقة، واأثروا جتربتي بها، فقبل ذلك مل اأكن اأتخيل اأن الإن�صان عندما يفقد كل 

�صيء ميكن اأن ي�صتمر يف حياته ب�صكل �صبه طبيعي، در�صناهم طريقة التفكري الإيجابي، فكانوا 

هم الدر�س التطبيقي يل. 

الطالب الجامعي / عبد الرحمن األشقر 

اإىل  الأطلنطي  �صمال  كلية  فريق  يف  ع�صوا  كان  الذي  الأ�صقر  الرحمن  عبد  الطالب  �صافر 

قرغيزيا يف اإطار برنامج »املتناف�صون« الإذاعي الذي انتجته قطر اخلريية بالتعاون مع اإذاعة 

القراآن الكرمي ، وعن هذه الرحلة التطوعية قال: كانت رحلة مليئة بالدرو�س والعرب، ا�صتفدت 

قطعنا  فقد  الهدف،  اإىل  الو�صول  يف  ال�صعاب  وحتمل  البدنية،  امل�صقة  على  ال�صرب  منها 

م�صافات طويلة يف طرق وعرة، من اأجل و�صع ب�صمة اإن�صانية واإ�صعاد الآخرين، كما ا�صتفدت 

يتحرك  الفريق  كان  حيث  والعمل،  الوقت  وتنظيم  اخلطط  مبقت�صيات  اللتزام  اأهمية  منها 

التي وهبنا  النعم  ال�صكر على  نعمة  اإىل  بالإ�صافة  وفق خطة حمكمة ل ميكن اخلروج عنها، 

اهلل اإياها.
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الموقع الجغرافي 
مــايل،  ال�صــمال  مــن  حتدهــا  الفريقــي،  الغــرب  يف  فا�صــو  بوركينــا  تقــع 

توغــو  اجلنــوب  ومــن  بنــني،  ال�صــرقي  اجلنــوب  ومــن  النيجــر،  ال�صــرق  ومــن 

 274.200 م�صــاحتها  وتبلــغ  العــاج،  �صــاحل  الغربــي  اجلنــوب  ومــن  وغانــا، 

كلم2. ويبلغ �صكانها 18,364,140 ن�صمة.  

منتجاتهــا  اأهــم  ومــن  اقت�صادهــا،  يف  الزراعــة  علــى  فا�صــو  بوركينــا  وتعتمــد 

واملاعــز  والأبقــار  وال�صــورقوم  والدخــن  والــذرة  والقطــن  ال�صــوداين  الفــول 

العــامل  اإىل  فمنافدهــا  البحــر  علــى  فا�صــو  بوركينــا  تطــل  ول  وال�صــاأن. 

اخلارجي من �صاحل العاج وغانا وبنني وتوغو. 

النشأة والتطور
ا�صــرتاتيجية  اإطــار  يف  فا�صــو  ببوركينــا  اخلرييــة  قطــر  مكتــب  افتتــاح  جــاء 

جمالهــا  تو�صــيع  علــى  عملــت  والتــي   2007�2011 اخلم�صــية  اخلرييــة  قطــر 

جانــب  اىل  الفريقــي  ال�صــاحل  منطقــة  يف  اأخــرى  مكاتــب  بافتتــاح  اجلغــرايف 

ترخي�ــس  علــى  اخلرييــة  قطــر  ح�صلــت  حيــث  والنيجــر،  مــايل  مكتبــي 

مزاولة العمل باتفاقية اإطار مع حكومة بوركينا  يف عام 2009م. 

مجاالت العمل
والثقافــة  والتعليــم  ال�صحــة  م�صــاريع  ت�صــمل 

البيئــي  وال�صحــاح  وامليــاه  الجتماعــي  وال�صــكن 

والرعايــة  والكفــالت  للدخــل  املــدرة  والأن�صــطة 

الجتماعية.  

إنجازات 
قطــر  نفذتهــا  التــي  امل�صــاريع  اجمــايل  يقــدر 

املن�صــرم/  العــام  يف  ببوركينافا�صــو  اخلرييــة 

 12.5 تقــارب  وبتكلفــة    م�صــروعا   650 بـــ   2016
مليون ريال .  

تنوعــت  بئــرا   64 حفــر  املنفــذة:  امل�صــاريع  و�صــملت 

ف�صــول   4 بنــاء  وارتوازيــة،  �صــطحية  بــني  مــا 

مل�صــتحقيها  ت�صــليمها  مت  بيــوت   8 ت�صــييد  درا�صــية، 

م�صــتو�صفني  بنــاء  واملحتاجــني،  الفقــراء  مــن 

 443 تنفيــذ  و  تاأثيثهــا،  يف  والإ�صــهام  �صحيــني 

 35325 منهــا  ا�صــتفاد  للدخــل  مــدرا  م�صــروعا 

لأ�صــر  اجتماعيــة  خدمــات  وتقــدمي  �صــخ�صا، 

حيــث  الأرامــل،  وفئــات  الدخــل  حمــدودي  الأيتــام 

�صــخ�صا،    1،797 اخلدمــات  تلــك  مــن  ا�صــتفاد 

امل�صــاريع  اإىل  وبال�صافــة  م�صــجدا،   133 بنــاء 

والأ�صاحــي،  ال�صائــم  افطــار  )م�صــروعا  املو�صــمية 

وزكاة الفطر وك�صوة العيد(  

مكتب بوركينافاسو
التاأ�صي�س: 2009

تاريخ العمل: 2009

املوقع :ـ العاصمة - واغادوغو 

الفئات امل�صتفيدة: الأ�صر الفقرية  والأيتام  

مقال
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جّرب بنفسك

مقال
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�صياحة  عن  عبارة  التطوعي«  العمل  يف  �صبابية  جتارب   « كتاب 

والإن�صاين  التطوعي  العمل  يف  نا�صطني  خم�صة  جتارب  يف  جميلة 

واخلدمة املجتمعية بدولة قطر، ومت عر�س التجارب باأ�صلوب �صّيق 

يجمع بني َفني املذكرات و«البورتريه« ال�صحفي. 

التي  املجالت  املتميزة يف  النماذج  الإن�صان عن  يبحث  ما  وعادة 

عن  ويفت�س  له،  اأعلى  مثال  واتخاذها  بها،  للتاأ�صي  وي�صعى  تهمه، 

ت�صكل  لأنها  النا�س،  واقع  يف  اأثرا  تركت  التي  الناجحة  التجارب 

م�صدر اإلهام له، في�صتفيد من خرباتها املرتاكمة ونقاط قوتها. 

أهمية التوثيق 
لالآخرين،  وحمفزة  متاحة  والتجارب  النماذج  هذه  تكون  وحتى 

اأو مرئية،  اأو م�صموعة  وتوثيقها ب�صورة مكتوبة  لبد من تدوينها 

�صواء من قبل اأ�صحابها اأو من قبل الآخرين، على اأن تقدم بطريقة 

ممتعة وجذابة، وباأ�صلوب مبدع وم�صوق، وهو جهد مهم ينبغي اأن 

ذات  واجلهات  الإعالم  وو�صائل  والباحثون  الكّتاب  له  يت�صدى 

العالقة. 

الكتاب  هذا  باإ�صدار  قامت  التي  اخلريية  قطر  جلمعية  ويح�صب 

اأخذت زمام  اأنها    )2016 64 �صفحة ) دي�صمرب /  الذي يقع يف 

على  واخلليجي  القطري  امل�صتويني  على  املجال  هذا  يف  املبادرة 

الأقل،  وذلك اإميانا منها باأهمية توثيق وتدوين مثل هذه التجارب 

�صريحة  لدى  وخ�صو�صا  لالآخرين،  اإلهام  م�صدر  ت�صكل  التي 

ال�صباب، لالإفادة من نقاط قوتها ومتيزها . 

املهند�س   : من  كل  هم  جتاربهم  توثيق  مّت  الذين  والنا�صطون 

املري،  تهاين  الطويل،  ،فاطمة  املالكي،  نا�صر  املغي�صيب،  نا�صر 

العمل  يف  مميز  ح�صور  لهم  وجميعهم  الكعبي.  كلثم  واملهند�صة 

خالل  من  املجال،  هذا  يف  ثرّية  وخربات  والإن�صاين،  التطوعي 

تاأ�صي�س واإدارة املبادرات وامل�صاريع.

حافز مهم 
بدور  التوعية  اإىل  الر�صيد  علي   / اأعده  الذي  الكتاب  ويهدف 

العمل التطوعي ودوره التنموي باعتباره عنوانا لرقي املجتمعات، 

وتقدمي مناذج لالأجيال النا�صئة كحافز لهم على التطوع خلدمة 

هذا  يف  امل�صتجدين  يد  بني  وو�صعه  اأمتهم،  وق�صايا  جمتمعاتهم 

وي�صتفيدوا من خال�صة  انتهى غريهم،  من حيث  ليبدوؤوا  املجال 

كما  املبارك،  الدرب  هذا  يف  �صبقهم  من  اآراء  وع�صارة  جتارب 

يهدف ب�صكل غري مبا�صر ل�صد الفراغ الكبري يف ن�صر ثقافة العمل 

التطوعي واخلريي. 

اإطار  التوثيقي يف  اإىل موا�صلة هذا اجلهد  وتتطلع قطر اخلريية 

قطر  دولة  من  اأخرى  وجتارب  �صخ�صيات  يغطي  مت�صل�صل  عمل 

والأعوام  احلايل  العام  خالل  العربي  والعامل  اخلليج  ومنطقة 

القادمة . 

والريا�صة  الثقافة  وزارة   جناح  يف  توقيع  بحفل  الكتاب  حظي 

للكتاب )الدورة  الدويل  الدوحة  القطرية �صمن فعاليات معر�س 

مهتمة  �صخ�صيات  به  واأ�صادت   ،  )  2016  / والع�صرون  ال�صابعة 

بال�صاأن الثقايف والتطوعي وال�صبابي على هام�س التوقيع. 
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إعداد / علي الرشيد   -     إصدارات: قطر الخيرية 

عرض 
كتاب

يقولون اإن ال�صعادة يف العطاء اأيا كان نوعه �صواء اأكان عطاء ماديا اأو عطاء 

معنويا.  قد ل ت�صدقني ولك احلق يف ذلك  ولكن من �صي�صّدق ذلك نف�صك 

وم�صاعرك .

 يقولون التجربة خري دليل وبرهان.. 

جّرب اأن جتمع وتّدخر بع�س املال ثم ت�صّدق به اأنت بنف�صك على فقري دون اأن 

تعطه جلمعية خريية لتقوم بذلك نيابة عنك، 

جّرب اأن تت�صدق بابت�صامة تر�صمها على وجهك، قل لنف�صك غدا �صوف ابت�صم 

لكل من اأقابله يف طريقي �صواء اأعرفه اأو ل اأعرفه،

جّرب اأن تدخل ال�صوق وقل لنف�صك �صوف اأ�صّلم واألقي التحية على من اأعرف ومن 

ل اأعرف، 

جرب اأن تقول لنف�صك غدا لن اأتكلم عن اأحد، �صوف اأ�صميه يوم ال�صكوت 

اأو ال�صمت،

جرب اأن تر�صل بر�صالة اإىل كل اأقاربك وتكتب لهم ر�صالة تعرّب فيها عن م�صاعرك 

جتاههم، جرب اأن تدعو اإمام م�صجدك يوما اإىل مطعم تتكلم معه، وا�صاأله عن 

حياته، جرب اأن تقدم هديه جميلة للخادمات اللواتي هم يف بيتك، وتاأمل يف 

وجوههن، وراقب البهجة وال�صرور على حمياهن .

 جّرب اأن تهدى والدتك اأو والدك اأو اإخوانك اأو اأخواتك  اأو زوجك 

اأو زوجتك فقط ، 

جرب اأّي عطاء يف خري اأو معروف ثم ا�صال نف�صك هذا ال�صوؤال : 

هل �صدق القائلون اأن قمة ال�صعادة تكون يف العطاء.

جّربوا باأنف�صكم.. ومتتعوا ب�صعادة ل مثيل لها اإل يف العطاء فقط .



تعترب الرعاية ال�صحية هي العمود الفقري لأّي تدخالت اإن�صانية 

يف اأي جمتمع يتعّر�س للكوارث اأو ال�صراعات واحلروب، وذلك  

كان  �صبب  ولأي  جمتمع  اأي  يف  ال�صحية  املنظومة  انهيار  لأن 

تكون عواقبه وخيمة جدا على جميع الفئات العمرية وخ�صو�صا 

احلــوامــل  والن�صاء  العمر   مــن  اخلام�صة  �صن  دون  الأطــفــال 

املجتمع  اأو�ــصــاط  يف  الإ�صابة  معدل   يرتفع  حيث   واملر�صعات 

املت�صرر من الكارثة بالأمرا�س املعدية وامل�صتوطنة مثل ال�صهال 

والتهاب اجلهاز التنف�صي  وتتف�صى اجلائحات الوبائية مثل حمى 

الوفيات  عدد  يف  زيادة  مع  وغريها  والكولريا  واملالريا  ال�صنك 

وفيات  يف  عالية  مــعــدلت  لديها  التي  الــبــدان  يف  وخ�صو�صا 

الأطفال.

الأولــويــة  ال�صحية  الــرعــايــة  خــدمــات  وتــوقــف  انهيار  ان  كما   

ال�صتة  مبكوناتها املختلفة قد يكون �صببا لعودة ظهور الأمرا�س 

الديكي  وال�صعال  واحل�صبة  الرئوي  ال�صل  مثل  لالأطفال  القاتلة 

العمل  منظمات  جميع  حتر�س  ولذلك   ،   .. الخ  الأطفال  و�صلل 

العاجلة  ال�صحية  الــرعــايــة  خــدمــات  تــقــدمي  على  الإنــ�ــصــاين 

نزوح  ملوجات  تعر�س  اأو  طبيعية،  لكارثة  تعر�س  جمتمع  لكل 

تاأمني  اخلــدمــات  هــذه  مقدمة  يف  وتــاأتــي  ال�صراعات،  ب�صبب 

امل�صت�صفيات،  ت�صغيل  ودعم  واملوؤقتة   الثابتة  ال�صحية  املرافق 

الكوارث  حالت  يف  خ�صو�صا  احلرجة  احلــالت  ت�صتوعب  لكي 

الطبيعية مثل الزلزل والأعا�صري والفي�صانات.

 ولكن ما يهمنا يف هذه ال�صطور هو الرتكيز على تاأمني خدمات 

وهو  الكارثة،  ب�صبب  تتعطل  قد  والتي  الأولية  ل�صحية  الرعاية 

الدور الأ�صا�صي ملنظمات العمل الإن�صاين، ونق�صد بذلك  جميع 

خدمات الرعاية ال�صحية الأولية والتي منها: 

الإجنابية،  ال�صحة  خدمات  ذلك  يف  مبا  الوقائية  اخلدمات   -

الن�صاء  وحت�صني  ال�صارية،  الأمــرا�ــس  مــن  الأطــفــال  وتلقيح 

احلوامل والن�صاء يف �صّن الإجناب �صد التيتانو�س. 

التغذية ال�صحية وتوفري الأغذية وتعزيزها، ونرّكز هنا على   -

تغدية الأم والطفل والتغذية العالجية والتكميلية.  

- توفري الأدوية وامل�صتلزمات ال�صحية الأ�صا�صية 

وطرق  ال�صحية  امل�صاكل  ب�صاأن  ال�صحية  والتوعية  التثقيف   -

الوقاية منها ومكافحتها ونركز يف مثل هذه الظروف على اأهمية 

غذائية،  وجبة  اأي  تناول  قبل  وال�صابون  باملاء  اليدين  غ�صل 

وكذلك طرق الوقاية من نواقل الأمرا�س املختلفة.

- خدمات الطوارئ التوليدية مبا يف ذلك تدريب واإعادة تاأهيل 

قابالت املجتمع. 

وجتمعات  ملخيمات  وخ�صو�صا  للبيئة  الأ�صا�صي  الإ�صحاح   -

النازحني وتوفري الإمداد الكايف مبياه ال�صرب النقية.  

التعر�س  جــراء  والن�صاء  لالأطفال  النف�صي  الــدعــم  تقدمي   -

لل�صدمات النف�صية اثناء الكوارث. 

ولكي ي�صهل على املنظمات الإن�صانية تقدمي هذه اخلدمات لبد 

واإعادة  املجتمع  يف  املتواجدة  ال�صحية  بالكوادر  ال�صتعانة  من 

تدريبها وتاأهيلها وكذلك اإعادة تاأهيل مرافق الرعاية ال�صحية 

الأولية، ويف حال تعذر ذلك  لبد من اإن�صاء مرافق �صحية موؤقته 

مهام  املجتمع على  اأبناء  وتدريب  متنقلة  عيادات طبية  وت�صيري 

والإ�صراف  الرقابة  وتفعيل  وغريها،  البيئي  والإ�صحاح  التوعية 

املناطق  واملت�صاوية جلميع  العادلة  التغطية  ي�صمن  واملتابعة مبا 

ال�صحية   اخلدمات  وجــودة  املت�صررة،  ال�صكانية  والتجمعات 

اإىل  احلرجة  احلــالت  لكل  الإحــالت  وتاأمني  للمجتمع  املقدمة 

امل�صت�صفيات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة.    

د/ عبد املجيد فرحان 

الرعاية والتوعية الصحية
في التدخالت اإلنسانية 

إبان الكوارث والحروب

مقال
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	 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	 أهداف المشروع
توفير مكان نموذجي لمجتمع مصغر.	 
إعطاء صورة راقية للعمل الخيري المتكامل.	 
إنشاء نواة مجتمعية تؤطرها القيم واألخالق النبيلة.	 
إحداث نماذج جديدة لبناء المجتمعات.	 

مركز متعدد الخدمات بالمغرب

مشاريع 
تنتظر 

التمويل
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ثمــني  �صــخ�صي  غر�ــس  اإىل  القطريــة  العاميــة  اللهجــة  يف  زهــاب  كلمــة  ت�صــري 

املجتمــع. لنــا  تعنــي  زهــاب  فــاإن  وباملثــل  مــادي،  اأو  معنــوي  كان  �صــواًء  للغايــة 

مرجعية زهاب
ْرًبــا  �صَ َي�ْصــَتِطيُعوَن  َل   ِ

َّ
اهلل �َصــِبيِل  يِف  ــُروا  ْح�صِ

ُ
اأ ِذيــَن  الَّ (ِلْلُفَقــَراِء  تعــاىل:  قــال 

َل  ِب�ِصــيَماُهْم  َتْعِرُفُهــم  ــِف  َعفُّ التَّ ِمــَن  ْغِنَيــاَء 
َ
اأ اِهــُل  اجْلَ َيْح�َصــُبُهُم  ْر�ــسِ 

َ
اْلأ يِف 

 273 َعِليــٌم)  ِبــِه   
َ َّ
اهلل َفــاإِنَّ  َخــرْيٍ  ِمــْن  ُتنِفُقــوا  َوَمــا  اًفــا  اإِحْلَ ا�ــَس  النَّ ُلوَن 

َ
َي�ْصــاأ

البقــرة. ،�صــورة 

لأخيــه  يحــب  حتــى  اأحدكــم  يوؤمــن  (ل  و�صــلم:  عليــه  اهلل  �صلــى  الر�صــول  قــال 

وم�صــلم. البخــاري  رواه  لنف�صــه(  يحــب  مــا 

التأسيس
ثــاين،  اآل  حمــد  بــن  جوعــان  ال�صــيخ  ل�صــعادة  الكرميــة  الرعايــة  حتــت 

اخلرييــة،  قطــر  قبــل  مــن  2017م  عــام  اأوائــل  يف  “زهــاب  مبــادرة  تاأ�ص�صــت 

ودعــم  ت�صــجيع  اأىل  تهــدف  واأ�صــرية  جمتمعيــة  معونــات  تقــدم  مبــادرة  وهــي 

دعــم  مــن  املجتمــع،  يف  الهامــة  بالق�صايــا  املرتبطــة  الفعالــة  والقيــادة  العطــاء 

كرميــة  بحيــاة  ولتنعــم  نف�صــها  م�صــاعدة  مــن  لتتمكــن  املحتاجــة  للفئــات 

وم�صــتقرة. واآمنــة 

رؤية زهاب 
واإيجــاد  املجتمــع  يف  املحتاجــة  الفئــات  حتديــد  علــى  زهــاب  مبــادرة  تعمــل 

اإقامــة  يف  املتمّثــل  النهائــي  الهــدف  مــع  حياتهــم  تهــّدد  التــي  للتحديــات  حلــول 

والإخــاء  امل�صــاواة  اأ�ص�ــس  علــى  يرتكــز  ومتطــّور  وم�صــوؤول  واعــي  جمتمــع 

مــع  وال�صــاملة  امل�صــتدامة  التنميــة  ب�صمــان  نهتــم  كمــا  الجتماعيــة،  والعدالــة 

التــاآزر  خــال  مــن  املجتمعيــة  اخلدمــة  وثقافــة  الإن�صــان  حقــوق  علــى  الرتكيــز 

اجلهــات  مــع  ا�صــرتاتيجية  �صــراكات  وبنــاء 

تعنــى  التــي  احلكوميــة  غــري  واجلهــات  احلكوميــة 

يف  للم�صــاهمة  و  املحتاجــة،  الفئــات  مب�صــاعدة 

جمــالت  يف   2030 الوطنيــة  قطــر  روؤيــة  حتقيــق 

والإن�صــانية. والجتماعيــة  القت�صاديــة  التنميــة 

األهداف
علــى  ي�صــاعد  فّعــال  نظــام  بنــاء  علــى  العمــل 

حمايــة  الفئــات،  جلميــع  الجتماعيــة  احلمايــة 

يف  الفّعالــة  وم�صــاركتهم  وقيمهــم  حقوقهــم 

الكفيلــة  بالو�صــائل  وتزويدهــم  املجتمــع،  تنميــة 

الأ�صــر  يف  املعّطلــة  الطاقــات  مــن  لال�صــتفادة 

اأنف�صــهم  علــى  العتمــاد  مــن  يتمكنــوا  حتــى 

الــكايف. الدخــل  علــى  واحل�صــول 

القيم 
• الت�صامن      • ال�صفافية      • العدل والإن�صاف

• الحرتام      • امل�صاواة
المستفيدون

وفــق  القطــري  بالداخــل  امل�صــتحقة  الفئــات 

وال�صــفافية. الأمانــة  علــى  قائمــة  حمــّددة  ملعايــري 

للدعم: 
الطلبــات  لتقــدمي  اأو  زهــاب  برامــج  لدعــم 

الت�صــال: يرجــى  وال�صتف�صــار، 

• هاتف :  44444676  
info@zhaab.qa الربيد الإلكرتوين •

العنوان:
منطقــة   ،562 رقــم  �صــارع   ،20 رقــم  مبنــى   •

قطــر. الدوحــة،  املرخيــة،  حــزم   ،67

مبادرة زهاب
التاأ�صي�س: 2017

تاريخ العمل: 2017

املوقع :  دولة قطر 

الفئات امل�صتفيدة: الأ�صر ذاتدالدخل 

املحدود والغارمني 

بطاقة 
تعريفية
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طرق التبرع
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 4,000  7,000,000 
 ر.ق

شهرًا36قطرالخـيـرية
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تعكف اإدارة التنمية املحلية بقطر اخلريية 

التي  واملقرتحات  الأفكار  درا�صة  على 

الذهني  الع�صف  جل�صات  عنها  متخ�صت 

 “ اأوا�صر  ملتقى   “ من  الأوىل  للن�صخة 

عقد  اأو  مبادرات  اإطالق  �صاأنها  من  والتي 

واجلهات  اخلريية  قطر  بني  �صراكات 

ت�صويق  لدعم   وذلك  واخلا�صة  احلكومية 

بع�س  تفعيل  عن  ف�صال   ، الإن�صاين  العمل 

ال�صراكات، خا�صة مع جامعة قطر وكتارا. 

قطر  اأطلقته  الذي  اأوا�صر”  “ملتقى  وكان 

الأوىل  ن�صحته  يف  وخ�ص�صته  اخلريية 

دولة  م�صتوى  على  بالت�صويق  للمهتمني 

قطر قد اختتم اأعماله نهاية �صهر �صبتمرب 

املا�صي بفندق “ النرت كونتنينتال ذا �صتي 

ت�صنع  اأفكار   “ �صعار  حتت  بالدوحة،   “
الفرق”، وذلك بح�صور ال�صيخ عبد العزيز 

املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  املجال  هذا  يف 

املجتمع  ومنظمات  واخلا�صة  احلكومية 

املدين بدولة قطر.

التطوع االحترافي
علي  ال�صيد  األقى  امللتقى  اأعمال  م�صتهل  يف 

للتنمية  التنفيذي  املدير  اهلل  العبد  عتيق 

اخلريية  قطر  كلمة  اخلريية  بقطر  املحلية 

جاء فيها:

اإن قطر اخلريية تهدف من اإطالق امللتقى 

ومتميزة  قوية  عالقات  �صبكة  تاأ�صي�س  اإىل 

بني موؤ�ص�صات املجتمع املختلفة، وذلك عرب 

َجمع املخت�صني يف جمال حمدد بتنظيم من 

من  يت�صّ دوري  لقاء  �صمن  اخلريية،  قطر 

وعر�س  متميزة،  �صخ�صيات  ا�صت�صافة 

لهم  الفر�صة  واإتاحة  ناجحة،  جتارب 

وخرباتهم،  باأفكارهم  الآخرين  لي�صاركوا 

جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن 

ملنظمة  الإن�صانية  بال�صناديق  الأمناء 

اجلهات  من  وعدد  الإ�صالمي،  التعاون 

املهتمني  من  وح�صد  امل�صاركة،  احلكومية 

مبجال الت�صويق يف دولة قطر. 

نوعه  الأول من  “ هو  اأوا�صر  ملتقى   “ ويعّد 

يف  ركز  حيث   ، قطر  دولة  م�صتوى  على 

للتعارف  فر�صة  توفري  على  الوىل  ن�صخته 

وتعزيز الت�صبيك بني املهتمني يف الت�صويق، 

ومقدمة لتاأ�صي�س قاعدة بيانات للمخت�صني 

المبادرة  يعتبر  الملتقى 
قطر   مستوى  على  األولى 
واختتم نسخته األولى بطرح 
تسويق  في  تسهم  أفكار 

العمل اإلنساني.

 : الله  العبد  عتيق  علي   
الملتقى  يكون  أن  نأمل 
لتبادل  مهنية  منصة 
باب  وتشجيع  المعلومات 
التطوع االحترافي ألصحاب  
المجاالت  في  التخصص 

المختلفة. 
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الأ�صا�صية  واملميزات  الجتماعي  الت�صويق 

له، اأهداف الت�صويق الجتماعي، تطبيقات 

الرئي�صية  املجالت  الجتماعي،  الت�صويق 

الت�صويق  اأدوات  فيها  ا�صتخدمت  التي 

الجتماعي،  التغيري  و�صائل  الجتماعي، 

الجتماعي  الت�صويقي  واملزيج  الت�صويق  قوة 

واإبراز مالمح الت�صويق الجتماعي.

تجربة كتارا  
ماجد  مرمي  الأ�صتاذة  ا�صتعر�صت  فيما 

بكتارا،  الدويل  الت�صويق  مديرة  �صعد،  اآل 

ملتقى  باعتبارها  الت�صويقية  كتارا  لتجربة 

الفئات  عن  حتدثت  حيث  الثقافات، 

الت�صويقية،  التجربة  ت�صتهدفها  التي 

وا�صرتاتيجية الت�صويق التي تتمثل يف العالمة 

التوا�صل  و�صائل  العالم،  و�صائل  التجارية 

وامل�صاركة  الداخلية  وامل�صاركة  الجتماعي 

اخلارجية والتعاون مع ال�صفارات. 

“مبادرة  باأن  العر�س  نهاية  يف  و�صرحت 

قطر  من  �صامية  بادرة  تعترب  اأوا�صر” 

امل�صوقني  جتمع  ممتازة  وبداية  اخلريية 

لتبادل اخلربات مما ي�صاعد تطوير املراكز 

واجلهات ذات العالقة.

التسويق الرقمي
يف  املتخ�ص�س  قدم  مت�صل  نحو  وعلى 

�صوما،  فاين  ال�صيد  اللكرتوين  الت�صويق 

عر�صا   IN TOUCH ل�صركة  العام  املدير 

تقدميا عن قوة الت�صويق الرقمي.

 “ بعنوان  نقا�صية  بجل�صة  امللتقى  واختتم 

ع�صف  عبارة  كانت  الفرق”  ت�صنع  اأفكار 

ذهني لتطوير اأفكار حول الت�صويق يف جمال 

العمل الإن�صاين، واإطالق مبادرات م�صرتكة 

يف  امل�صاركة  واجلهات  اخلريية  قطر  بني 

واخلريي  التطوعي  العمل  لدعم  امللتقى 

امل�صاركون  انق�صم  حيث   ، املجتمع  وخدمة 

للم�صاركني  ور�صتان   ، ور�س  لأربعة  فيها 

وور�صتان للم�صاركات.   

“اأفكار  اإنتاج  يف  امللتقى  ل�صعار  جت�صيدا 

ت�صنع الفرق” 

املتميزة  بالإمكانات  نفخر  اننا  واأ�صاف: 

امللتقى  يكون  اأن  ناأمل  و  اليوم  للحا�صرين 

الذي  الذهني  الع�صف  جل�صات  خالل  من 

يت�صّمنها نواة فاعلة لبلورة اأفكار اإبداعية، 

متميزة  عملية  مبادرات  اإطالق  يف  ت�صهم 

قطر  جتمع  القطري،  املجتمع  خلدمة 

اأو  الوزارات  اأو  املوؤ�ص�صات  مع  اخلريية 

الهيئات اأو ال�صركات القطرية يف القطاعني 

تعاون  �صراكات  عرب  واخلا�س،  احلكومي 

ت�صويقها  على  للعمل  جماعية،   اأو  ثنائية 

على  امل�صرتك  بالنفع  يعود  ومبا  وتنفيذها، 

جميع امل�صاركني وامل�صاهمني فيها، كما ناأمل 

اأن يكون امللتقى نواة لقاعدة بيانات ومن�صة 

باب  وت�صجيع  املعلومات  لتبادل  مهنية 

التخ�ص�س يف  لأ�صحاب  التطوع الحرتايف 

املجالت املختلفة مب�صيئة اهلل.    

التسويق االجتماعي
ع�صو  قدم  امللتقى  اأعمال  جدول  و�صمن 

الدكتور  قطر  جامعة  يف  التدري�س  هيئة 

بجامعة  الت�صويق  اأ�صتاذ  الذوادي،  عثمان 

الت�صويق  عن  علمية  حما�صرة  قطر 

تعريف  حماور:  عدة  ت�صمنت  الجتماعي، 



مبادرة  نّفذت  التوايل  على  الثاين  للعام 

بنجاح،  التطوعية  مهمتها  “الأقربون” 
ومتكنت من م�صاعدة 200 اأ�صرة من الأ�صر 

ذات الدخل املحدود داخل دولة قطر .

وياأتي ذلك حر�صا من قطر اخلريية على 

م�صاعدة الفئات ذات احلاجة من املر�صى 

ال�صبل  بكافة  والغارمني وغريهم  والأرامل 

املوؤثرة  ال�صخ�صيات  واإ�صراك  املمكنة، 

املجتمعية  امل�صوؤولية  اإطار  يف  وال�صركات 

لرفع  قدراتها  وا�صتثمار  اإليهم،  للو�صول 

قدرات  وتطوير  املجتمع  تنمية  م�صتوى 

اأفراده.  

فريق تطوعي
اأ�صهم يف الن�صخة الثانية ملبادرة الأقربون 

املا�صي  رم�صان  �صهر  يف  نفذت  التي 

1438هـ،   12 �صخ�صية موؤثرة يف املجتمع 

القطري ممن لها ح�صور اإعالمي وريا�صي 

وتطوعي .

وعلى �صوء م�صاهدات امل�صاركني امليدانية 

اأ�صر  حاجة   على  كثب  عن  ووقوفهم 

الدخل  وذوي  والغارمني  واملر�صى  الأرامل 

املحدود طالبوا ب�صرورة ا�صتمرار املبادرة 

الحرمي : ساعدنا أسرا مستحقة 
ما كان يكمن الوصول إليها 

لوال هذه المبادرة .

فريق النسخة 
الثانية من “ األقربون” 

الرحمن  عبد  الدكتور  الإعالمي 

ال�صاعي،  احلرمي، والإعالمي ح�صن 

اهلل  عبد  الجتماعي/  والنا�صط 

املالكي،  اأحمد  والإعالمي  العنزي، 

التوا�صل  �صبكات  على  والنا�صط 

الجتماعي/ �صعيد الزكيبا، والكابنت 

قطر،  مر�صال  و�صبكة  لمي،  عادل 

والإعالمية  ليف،  الوكرة  وح�صاب 

التطوعية  والنا�صطة  الكعبي،  نوره 

والوالدة/  الهاجري،  تهاين  والكاتبة 

فيه  برنامج  )مقّدمة  خالد  اأم 

العافية/ قناة الريان(، والفا�صلة اأم 

عمر. 

تهاني الهاجري: غطينا 
بمساعدات المبادرة حاجات 
أساسية ضرورية كالمكّيفات 

200 أسرة تستفيد من 
المبادرة، والمشاركون فيها 
يوصون باستمرار نشاطها 

طيلة العام.   

“األقربون”..
استثمار 

الشخصيات 
المؤّثرة 

لمساعدة 
ذوي الدخل 

المحدود
وقد قمنا عرب املبادرة ب�صراء ما ينق�صهم، 

وتغطية احتياجاتهم الأ�صا�صية ، ف�صال عن 

العيد  وك�صوة  رم�صان  موؤونة  طرود  تقدمي 

لهم ولأولدهم. اعترب اأن التجربة م�صوؤولية 

اخلريية  قطر  واأ�صكر  بها،  �صعدت  عظيمة 

على ثقتها بنا ، واهتمامها مب�صاعدة الغري 

بكافة ال�صبل املمكنة واملتاحة جمتمعيا. 

ذلك،  اإىل  ما�صة  لأن احلاجة  العام،  طوال 

لديها  بات  اخلريية  قطر  واأن  خ�صو�صا 

يف  كبرية  خربة  ميتلك  تطوعي،  فريق 

الو�صول اإىل امل�صتهدفني ومعرفة اأماكنهم. 

شعو ال يوصف 
ملبادرة  امل�صافة  القيمة  حول  وتعليقا 

امل�صتقبلية  والآفاق  حققته،   وما  الأقربون 

عبد  الدكتور  الإعالمي  قال  لتطويرها 

والزمالء  اكت�صفت   : احلرمي  الرحمن 

الذين �صاركوين يف املبادرة اأن هناك اأ�صرا 

اجلمعيات  اإىل  طريقا  تعرف  ل  متعففة 

اإحلافا،  النا�س  ي�صاألون  ل  ممن  اخلريية، 

على  ونتعرف  اإليها  ن�صل  اأن  لنا  كان  وما 

حاجتها لول هذه املبادرة املوفقة، لذا كنت 

تركت يف  وقد  فيها   مل�صاركتي  بحق  �صعيدا 

نف�صي ونفو�س الفريق �صعورا ل يو�صف.

مسؤولية عظيمة
التطوعية  النا�صطة  قالت  جهتها  من 

�صرف  يل  كان  الهاجري:  تهاين  والكاتبة 

من  بعدد  والتقيت  املبادرة،  يف  امل�صاهمة 

ل  بع�صها   ، املحدود  الدخل  ذات  الأ�صر 

كما  ال�صيف،  حرارة  رغم  مكيفات  متلك 

ينق�صها معدات كهربائية �صرورية لبيوتها، 

تقرير
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على هام�س اأعمال امللتقى �سّجلت “ غرا�س” انطباعات عدد امل�ساركني فيه ح�ل راأيهم باأهميته املهنية ، واأبرز ما خرج 

به ، وا�ستفادوا من ح�س�رهم له :

 • نصفت غالب الحنجل 

املدير التنفيذي ل�صركة العلوم املرحة ومركز Educare للتطوير والتدريب الإداري 

مّثل امللتقى فر�صة مهمة  لبناء عالقات بني امل�صاركني فيه �صواء كانوا اأفراد اأو موؤ�ص�صات ، وكانت الور�س التي قدمت خالله  مرّكزة وغنية 

باملعلومات، مما زاد من فر�س تبادل الأفكار والآراء بني امل�صاركني ،وعملت جل�صات الع�صف الذهني على اخلروج باأفكار ت�صويقية اإبداعية 

ميكن اأن تفيد العمل الإن�صاين.

• عبد الله الحمدان
رئي�س وحدة الت�صويق والتوا�صل بقطاع �صوؤون الطالب ـ جامعة قطر 

حمتوى امللتقى كان ثرّيا ومفيدا �صواء على م�صتوى ور�س العمل اأو العرو�س التقدميية التي قدمها خرباء متخ�ص�صون، وكانت امل�صاركة 

فر�صة �صانحة لتكوين عالقات مع زمالء يف جمال الت�صويق يف دولة قطر . 

تنظيم امللتقى كان متمّيزا، واآمل اأن يتطّور يف الأعوام القادمة ليف�صح املجال لأكرب عدد ممكن من ال�صركات الوطنية كي ت�صارك فيه، وهو 

ما �صينعك�س على اإطالق مبادرات تخدم املجتمع املحلي والعمل اخلريي. 

• مأمون عريقات
ا�صت�صاري تطوير اأعمال 

يحمل امللتقى اأهمية ذات دللة خا�صة، نظرا لأن اجلهة التي نّظمته هي منظمة جمتمع مدين ولي�س جهة جتارية اأو ربحية، واأعتقد اأن 

البداية كانت موّفقة ، خ�صو�صا اأن امللتقى طرح مو�صوع الت�صويق الجتماعي الذي يعد من اأهم املو�صوعات التي ت�صاهم يف بلورة كثري من 

الق�صايا التي تهّم ال�صاأن العام واملواطنني. واأتطلع باأن ي�صهم يف تطوير اجتاهات ال�صوق والعمل التنموي. 

“أواصر” .. في عيون المشاركين فيه 
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قطر الخيرية   األقرُب إليك

نصل إليكم حيثما كنتم ..لتحصيل تبرعاتكم

نقطة تحصيل

75

صندوق تحصيل

1500

ماكينة للتبرع اآللي
(kiosk / كيوسك)

175

محصال ينتشرون
في أرجاء قطر

150

مكتب تحصيل
(14 للرجال، 6 للنساء) 

20
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شبكة واسعة
الستقبال تبرعاتكم

تغطي كل
مناطق قطر

معارض للتبرعات
العينية

7

تقرير
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املمتدة  بخربتها  اخلريية   قطر  تفخر 

الإجناز  وبح�صاد  عقود،  ثالثة  من  لأكرث 

الإن�صاين  املجالني  الذي حققته يف  الكبري 

والتنموي عرب العامل . وبالثقة الغالية التي 

واملانحني  الداعمني  وبني  بينها  تعززت 

ودولية  اأممية  منظمات  من  وال�صركاء 

جهة،  من  ورعاة  حملية  وجهات  اإقليمية 

خدماتها  من  امل�صتفيدين  وبني  وبينها 

من  �صرائحهم  بكافة  املتنوعة  وم�صاريعها 

مقدمة  يف  جعلها  ما  وهو   اأخرى،  جهة 

املوؤ�ص�صات اخلريية على امل�صتوى اخلليجي 

والعربي . 

)لكوارث والأزمات ( 

ـ الأو�صع انت�صارا )مكاتب ميدانية واإقليمية( 

املواقع  من  عة  متنوِّ )باقة  تربعا  الأ�صهل  ـ 

والتطبيقات الكرتونية ( 

ل�صتقبال  وا�صعة  )�صبكة  اإليك  الأقرب  ـ 

التربعات ..تغّطي كل مناطق قطر( 

ـ الأكرث تاأثريا )ح�صاد اإجنازات عرب العامل 

لأكرث من 30 عامًا ( 

النفوغرافيك  وراءها  )تاأتي  مالحظة: 

اوالعالنات 3_ 4 اإعالنات ( 

على  حري�صة  اخلريية  قطر  تزال  وما 

تركيزها  التمّيز من خالل  م�صوار  موا�صلة 

مبهنية  عملها  فريق  قدرات  تطوير  على 

للمعايري  وفقا  و�صفافية،  واحرتافية 

اأية  تفويت  وعدم  عليها،  املتعارف  الدولية 

والأنظمة  التقنّيات  من  لال�صتفادة  فر�صة 

واجلودة  ال�صبط  واأنظمة  اللكرتونية 

توا�صلها باجلهات  اإمكانات  لتعزيز  املتاحة 

ذات العالقة بها وتقوية ال�صالت بهم.

وتوؤكد هذه امل�صرية املليئة بالعطاء والإجناز 

باأن قطر  اخلريية هي: 

الإن�صاين  املجال   يف  تدخال..  الأ�صرع  ـ 

قطر الخيرية .. مسيرة ممتدة 
من العطاء واإلنجاز



باقة متنوعة
من المواقع والتطبيقات

اإللكترونية 

قطر الخيرية   األسهل تبرعًا

qch.qa/q/ramadan2017

zakaty.org

qcharity.org

موقع وتطبيق قطر الخيرية

من أسهل الطرق التي تساعد على التبرع

موقع وتطبيق "زكاتي"

إمكانية طلب خبير، حساب النصاب
المفروض على األصناف المختلفة للزكاة

المحصل المنزلي

يتيح تطبيق الجوال الخاص بقطر الخيرية
للمتبرع خدمة جديدة تنفرد بها عن غيرها

من المؤسسات الخيرية، وهي طلب
محصل منزلي يصل للمتبرع الستالم تبرعاته

qcharity.org/ar/
qa/socialshare/about

travelandaid.com موقع رمضان 1439هـ

بوابتك المتكاملة لشهر رمضان المبارك

موقع "سافر وتصدق"  

يهدف موقع "سافر وتصدق" إلى
تشجيع التبرع والمساهمة في

العمل الخيري، من خالل شراء تذاكر
السفر أو حجز الفنادق

الدال على الخير

من خالل هذه الخدمة يستطيع المستخدم
الترويج للمشاريع الخيرية في الشبكات
االجتماعية، وتحويل ما تم اكتسابه من

نقاط الدال الخير نحو إنشاء المشاريع الخيرية
باسمه او بثواب من يعز عليه دون أن يتكلف

رياًال واحدا

shopandaid.com

موقع ”تسوق وتصدق“ 

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

جائزة أفضل موقع الكتروني
المركز األول 

مؤتمر اإلبداع
التقني البحرين
أكتوبر 2016

جائزة أفضل حملة في قنوات
التواصل االجتماعي

"مبادرة الدال على الخير"
المركز األول 

جائزة أفضل مبادرة الكترونية
"خدمة الدفع الذاتي من خالل استخدام

تطبيق الهواتف الذكية "
المركز الثاني

جائزة أفضل تطبيق
للوسائط الذكية

"تطبيق قطر الخيرية"
المركز األول 

جائزة أفضل مبادرة
تقنية مؤثرة

"حملة احسب زكاتك"
المركز األول 

األولى عالميًا1الجوائز
في إغاثة:

1. الشعب السوري
2. فلسطين
3. الصومال

على مستوى المنظمات 
 ،NGOs اإلنسانية غير الحكومية

خالل أعوام 2013، 2014 و
2015م، بحسب تقرير التتبع 
المالي للمساعدات اإلغاثية 

الدولية " FTS" التابع لـ"أوتشا".

8,814,336
مستفيدًا داخل سوريا

6,700,000
مستفيدًا خارج سوريا 

2,114,336

حصاد إغاثة المتضررين السوريين 

ماليين نازح والجئ سوري
يستفيدون من مشاريع قطر الخيرية

5,300,000

المستفيدون من إغاثات
قطر الخيرية (عام 2016) 

الدول المستفيدة من
االغاثات 2016 

شخص متضرر من الحروب
والكوارث واألزمات في

عدد من الدول 

سوريا، اليمن، العراق، 
فلسطين، األردن، 

الصومال، باكستان، 
مينامار، السودان، 

سريالنكا، ألبانيا، جيبوتي، 
هايتي، كينيا، النيجر 
وإندونيسيا، افريقيا، 

النيبال

قطر الخيرية   األسرع تدخًال



عدســة : محمد اناس عبد العليم

هذه نّقالة االإ�سعاف ال�حيدة التي ميتلكها الروهينغا الإي�سال املر�سى وكبار ال�سن اإىل املراكز ال�سحية 

، وتت�ساعف م�سقة الطريق اأمامهم ب�سبب غزارة االأمطار، وال�سري و�سط االأوحال . 

بحرية �سغرية امتالأت باملالب�س واالأمتعة على مّد الب�سر الأن الروهينغا ي�سطرون  للتخفف من 

اأحمالهم يف رحلة جل�ئهم الط�يلة وال�ساّقة، مكتفني بحمل اأطفالهم اأو ذويهم من كبار ال�سن 

بال وطن ..بال ماأوى، يفرت�س�ن االأر�س وي�ستظّل�ن مبظّلة ال تقيهم حّر اأواأمطار املناطق اال�ست�ائية. واملر�سى، وزادهم الي�مّي من الطعام ال�سروري. 

دون اأن تفرق ماأ�ساة الروهينغا بني الكبار وال�سغار .

مشاهد
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مدّونة سلوك المنظمات       غير الحكومية بين النظرية والتطبيق

دراسة 

86

احلكوميــة  غــري  املنظمــات  طــرف  مــن  الق�صايــا  مــن 

التــي  ال�صيا�صــية  الأجنــدات  يف  �صــكها  مــن  انطالقــا 

توجهها. 

المراقبة الذاتية 
يف خ�صم هذا النقا�س ارتفعت اأ�صوات للمطالبة مب�صاءلة منظمات 

بركب  اللتحاق  من  تتمكن  كي  احلكومية  غري  املنظمات  قطاع 

القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س ملا حققاه من اإجنازات يف هذا 

املجال يف �صكل قوانني، و�صيا�صات، ومعايري، وممار�صات، واآليات 

قطاع  مل�صاءلة  الدعوة  اأن  القول  ميكن  ول  وتوثيق.  ومتابعة  ر�صد 

املنظمات غري احلكومية كان م�صدرها القطاع احلكومي والقطاع 

اخلا�س فقط وب�صغط منهما، بل لبد من التنويه بالإرادة الذاتية 

لقطاع املنظمات غري احلكومية نف�صه من خالل اجلهود الكبرية 

منظماته  قــدرات  تعزيز  اأجــل  من  القطاع  داخــل  من  بذلت  التي 

كال�صفافية  اأخرى  معايري  من  بها  يرتبط  وما  امل�صاءلة  جمال  يف 

وغريها.

املنظمات غري  م�صاءلة  تام حول �صرورة  اإجماع  هناك  كان  واإذا 

الذي ظل مطروحا هو كيف ميكن  املهم  ال�صوؤال  فاإن  احلكومية، 

م�صاءلة هذه املنظمات؟

املجتمــع  قطــاع  منظمــات  اتبعتــه  مدخــل  اأهــم  ولعــل 

املراقبــة  منظــور  مــن  للم�صــاءلة  مقاربتهــا  يف  املــدين 

ال�صــلوك«  »مدونــات  هــو  كان   Self-Regulation الذاتيــة 

الرئي�ــس  الغر�ــس  اأن  اعتبــار  علــى   Codes of Conduct
احلكوميــة،  غــري  املنظمــات  حالــة  يف  ال�صــلوك،  ملدونــة 

تعزيــز  خــالل  مــن  املنظمــات  هــذه  �صــرعية  �صمــان  هــو 

يف  املــدين  املجتمــع  قطــاع  ويتاأ�صــى  للم�صــاءلة.  قابليتهــا 

الــذي  اخلا�ــس  القطــاع  بتجربــة  املدخــل  لهــذا  تبنيــه 

لتعزيــز  الآليــة  هــذه  طويلــة  عقــود  مــدى  علــى  طــور 

ا�صــتجابة  للم�صــاءلة  خا�صعــا  يكــون  اأن  علــى  قدرتــه 

ومراعــاة  جهــة،  مــن  والتنظيميــة  القانونيــة  لاللتزامــات 

Benchmark� املقارنــة اأ�صا�ــس  علــى  املناف�صــة   ملتطلبــات 

تعريفهــا  يف  ال�صــلوك  ومدونــة  ثانيــة.  جهــة  مــن   ing
القواعــد  مــن  جمموعــة  عــن  عبــارة  هــي  املخت�صــر 

واملجموعــات  الأفــراد  �صــلوك  وتوؤطــر  حتــدد  التــي 

احلكوميــة،  غــري  املنظمــات  ي�صــائل  مــن  واملوؤ�ص�صــات. 

؟ كيــف و

اإ�صافة للجدال الدائر حول من له احلق وال�صالحية يف م�صاءلة 

املنظمات غري احلكومية، فاإن هناك اإ�صكالية اأخرى مرتبطة بهذا 

املنظمات، خ�صو�صا يف  م�صاءلة هذه  كيف ميكن  وهي  املو�صوع، 

حالة تعدد الأطراف املخولة بامل�صاءلة؟ 

بالأ�صا�ــس  العتمــاد  مت  فقــد  احلكوميــة،  اجلهــات  حالــة  يف 

ممار�صــة  يف  اإنفــاذه  واإجــراءات  القانــون  اآليــة  علــى 

للموؤ�ص�صــات  القانــون  يخولهــا  التــي  امل�صــاءلة  �صالحيــة 

املوؤ�ص�صــات  هــذه  متار�ــس  حيــث  املعنيــة،  احلكوميــة 

التنظيــم  اأدوات  خــالل  مــن  امل�صــاءلة  يف  �صالحياتهــا 

 ،Auditing والتدقيــق   ،Control والرقابــة   ،Regulation
الإجــراءات  عليــه  تن�ــس  مــا  وفــق   Inspection والتفتي�ــس 

املتبعة بخ�صو�س كل اآلية.  

�صــلوك  مدونــات  املانحــة  اجلهــات  بع�ــس  وطــورت 

احلكوميــة  غــري  للمنظمــات  يتــاح  حيــث  بهــا،  خا�صــة 

عليهــا  بالتوقيــع  املدونــات  لهــذه  الن�صمــام  فر�صــة 

احل�صــول  �صــروط  مــن  اأ�صا�ــس  ك�صــرط  بهــا  واللتــزام 

ميثــاق  وميثــل  املانحــة.  اجلهــات  هــذه  متويــل  علــى 

التنمويــة  احلكوميــة  غــري  للمنظمــات  الأوربــي  الحتــاد 

هــذا  علــى  وقــع  فقــد  املدونــات.  لهــذه  مثــال   )NGDO(

اأوربيــة،  حكوميــة  غــري  منظمــة   800 حــوايل  امليثــاق 

للمنظمــة  يحــق  امليثــاق  لهــذا  الن�صمــام  ومبوجــب 

الحتــاد  متويــل  علــى  للح�صــول  التقــدم  املوقعــة 

للم�صــاءلة  خا�صعــة  املنظمــة  ت�صبــح  باملقابــل  الأوربــي، 

الأوربــي  الحتــاد  يف  املخت�صــة  الأجهــزة  طــرف  مــن 

املن�صو�ــس  والإجــراءات  واملعايــري،  املبــادئ،  اأ�صا�ــس  علــى 

الأخــرية  العقود  خــالل  احلكومية  غــري  املنظمات  قطاع  ي�صهد 

حتولت عميقة، ول تقت�صر هذه التحولت على منطقة جغرافية 

اأرجاء  خمتلف  الظاهرة  هذه  ت�صمل  بل  غريها،  دون  العامل  من 

من  ولعل  اجلنوب.  ودول  ال�صمال  دول  الرئي�صني  ب�صقيه  العامل 

اأهم هذه التحولت تعاظم دور القطاع، حيث ميكن اأن نلم�س هذه 

الأول  املظهر  يتعلق  رئي�صة.  مظاهر  اأربعة  خالل  من  التحولت 

اأما املظهر  بالرتفاع املتزايد يف اأعداد منظمات املجتمع املدين. 

الثاين فيتعلق باهتمامات هذا النوع من املنظمات، حيث اأ�صبحت 

وت�صتهدف  والإن�صانية  التنموية  الق�صايا  من  وا�صعا  طيفا  تغطي 

حني  يف  ودولــيــا.  واإقليميا  حمليا  امل�صتفيدين  من  متنوعة  فئات 

يتجلى املظهر الثالث يف التنوع ال�صديد يف املقاربات التي تنهجها 

التنموية  ــداف  الأهـ حتقيق  اأجــل  مــن  احلكومية  غــري  املنظمات 

باحلجم  الرابع  املظهر  ويرتبط  اإليها.  ت�صبو  التي  والإن�صانية 

املتزايد للموارد امل�صخرة من طرف منظمات القطاع. 

الشرعية والمساءلة 
احلكوميــة  غــري  للمنظمــات  املتنامــي  الــدور  هــذا  اأثــار 

م�صــاألتي  حــول  واأكادمييــا  �صيا�صــيا  عميقــا  نقا�صــا 

Account� وامل�صــاءلة  جهــة،  مــن   Legitimacy  ال�صــرعية

النقا�ــس  هــذا  هيمــن  وقــد  ثانيــة.  جهــة  مــن   ability
والت�صــعينات  الثمانينــات  عقــدي  طيلــة  كبــري،  ب�صــكل 

املنظمــات  قطــاع  �صــاحة  علــى  املا�صــي،  القــرن  مــن 

احلكومــي.  بالقطــاع  عالقتــه  اإطــار  يف  احلكوميــة  غــري 

ال�صــرعية  م�صــاألتي  تثــار  اأن  ال�صدفــة  مــن  لي�ــس 

املتكــررة  الدعــوات  اأدت  فقــد  متزامــن،  ب�صــكل  وامل�صــاءلة 

مــن  احلكوميــة  غــري  املنظمــات  بهــا  نــادت  التــي 

والقطــاع  احلكومــي  القطــاع  م�صــاءلة  مــن  مزيــد  اأجــل 

القطاعــني  هذيــن  طــرح  اإىل  باملقابــل  اأدت  اخلا�ــس، 

مل�صــاألة  احلكومــي  القطــاع  وخ�صو�صــا  الأخرييــن 

علــى  فدوليــا  احلكوميــة.  غــري  املنظمــات  �صــرعية 

واإقليميــا  املتخ�ص�صــة،  ووكالتهــا  املتحــدة  الأمم  م�صــتوى 

الأوربــي،  كالحتــاد  الإقليميــة  املنظمــات  م�صــتوى  علــى 

دول  يف  �صــواء  احلكومــات  م�صــتوى  علــى  وطنيــا  وكذلــك 

غــري  املنظمــات  فيهــا  تعمــل  التــي  الــدول  يف  اأو  املن�صــاأ 

كمتحدثــة  الأخــرية  هــذه  نف�صــها  تقــدم  احلكوميــة، 

وال�صــباب،  والن�صــاء،  كالفقــراء،  متعــددة  جهــات  با�صــم 

والنازحــني  والالجئــني،  املهم�صــة،  والفئــات  والأقليــات، 

معناهــا  يف  ال�صــرعية  كانــت  واإذا  وغريهم.  

فقــد  الآخــر،  طــرف  مــن  القبــول  تعنــي  املخت�صــر 

للفئــات  التمثيلــي  الــدور  �صــرعية  املنظمــات  ادعــاء  اأثــار 

ت�صــاوؤل  اأثــار  احل�صــر،  ل  املثــال  �صــبيل  علــى  املذكــورة، 

اإذا  ومــا  ال�صــرعية  هــذه  م�صداقيــة  حــول  م�صــروعا 

Mem� الع�صويــة اأ�صا�ــس  علــى  قائمــا  الــدور  هــذا   كان 

 Elected النتخابيــة  التمثيليــة  اأ�صا�ــس  علــى  اأو   bership
لأي  الوحيديــن  امل�صدريــن  باعتبارهمــا   Representative

متثيلية �صرعية.  

اإثــارة  يف  اأهميتهــا  ال�صيا�صــية  لالعتبــارات  اأن  �صــك  ل 

خ�صو�صــا  احلكوميــة،  غــري  املنظمــات  دور  �صــرعية  م�صــاألة 

املوا�صيــع  اأو  الق�صايــا  بع�ــس  بتنــاول  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 

ممار�صــة  اأو  الأقليــات،  مــع  العمــل  مثــل  احل�صا�صــة 

يف  القــوة  موازيــن  تغيــري  اأجــل  مــن   Advocacy ال�صغــط 

تنظــر  حيــث  النزاعــات.  مناطــق  يف  التدخــل  اأو  املجتمــع، 

النــوع  هــذا  لتنــاول  الريبــة  بعــني  احلكومــات  بع�ــس 

أهم مدخل اتبعته منظمات المجتمع 
المدني في مقاربتها للمساءلة من 
Self-Reg-  منظور المراقبة الذاتية

ulation كان هو “مدونات السلوك” 
باعتبارها مجموعة القواعد التي تحدد 
وتؤطر سلوك األفراد والمؤسسات. 
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و«الإر�صــادات   Codes of Practice املمار�صــة«  »مدونــات 

الأخالقــي«  و«امليثــاق   ،Ethical Guidelines الأخالقيــة« 

تداخــل  اإىل  اأي�صــا  الإ�صــارة  جتــدر  كمــا   .Ethical Charter
قبيــل  مــن  مفاهيــم  مــع  ال�صــلوك  مدونــة  مفهــوم 

علمــا   .Procedures والإجــراءات   ،Standards املعايــري 

بــني  التمييــز  يف  كثــريا  اجتهــدت  املدونــات  بع�ــس  بــاأن 

ب�صــكل  توظفيهــا  مــن  ومتكنــت  املفاهيــم  هــذه  خمتلــف 

اإليهــا  تدعــو  التــي  والأ�ص�ــس  القواعــد  و�صــع  يف  منهجــي 

املدونة وتب�صر بها.    

غــري  املنظمــات  قطــاع  مييــز  مــا  اأهــم  مــن  لعــل 

هــذا  وياأتــي  ال�صــديد.  تنوعــه  العــامل  عــرب  احلكوميــة 

التــي  املحليــة  البيئــات  لتنــوع  مبا�صــرة  كنتيجــة  التنــوع 

ال�صيا�صــية،  النواحــي  مــن  القطــاع  منظمــات  فيهــا  ن�صــاأت 

اإىل  ي�صــاف  والقت�صاديــة.  والثقافيــة،  والجتماعيــة، 

قطــاع  بهــا  يتمتــع  اأخــرى  خا�صيــة  التنــوع،  ميــزة 

بامل�صــوؤولية  امل�صــرتك  ال�صــعور  وهــي  املــدين  املجتمــع 

بغ�ــس   Public Good العــام  بال�صالــح  يعــرف  مــا  جتــاه 

يجعــل  وال�صيا�صــية.  اجلغرافيــة  احلواجــز  عــن  النظــر 

اإقدامــا  اأكــرث  احلكوميــة  غــري  املنظمــات  ال�صــعور  هــذا 

للتعــاون  ن�صجــا  واأكــرث  بينهــا،  فيمــا  الت�صامــن  علــى 

دول  كانــت  مهمــا  الأخــرى  القطاعــات  موؤ�ص�صــات  مــع 

املن�صاأ. 

ال�صلوك  مدونات  يف  غنيا  تنوعا  ن�صهد  اخل�صائ�س  لهذه  نتيجة 

املعمول بها يف قطاع املنظمات غري احلكومية عرب العامل. وعموما 

ميكن ت�صنيف هذه املدونات اإىل املجموعات الرئي�صة التالية:

 ،)SANGOCO( اإفريقيــا  جنــوب  الوطنيــة:  املدونــات   •
اإلــخ الفلبــني...  اليابــان،   ،)ACFOA( اأ�صــرتاليا 

الحتــاد  مدونــة  اأ�صــفري،  م�صــروع  القطاعيــة:  املدونــات   •
واملنظمــات  الأحمــر  وال�صليــب  الأحمــر  للهــالل  الــدويل 

غري احلكومية. 

The Common� الع�صويــة:  ذات  ال�صــبكات  مدونــات   •
 ،wealth Foundation، InterAction، People in Aid

الحتــاد  ميثــاق  اجلهويــة:  اأو  الإقليميــة  املدونــات   •
 .)NGDO( التنمويــة  احلكوميــة  غــري  للمنظمــات  الأوربــي 

• املدونات الداخلية: منظمة ال�صفافية الدولية. 

• املدونات الأخالقية: منظمة العفو الدولية.

يف  خ�صو�صــا  انت�صــارا  ال�صــلوك  مدونــات  اأكــرث  وتبقــى 

احلكوميــة  غــري  املنظمــات  لــدى  الإن�صــاين  العمــل  جمــال 

الــدويل  بالحتــاد  اخلا�صــة  ال�صــلوك  مدونــة   )1(

واملنظمــات   IFRC الأحمــر  والهــالل  الأحمــر  لل�صليــب 

مل�صــروع  الإن�صــاين  امليثــاق  و)2(  احلكوميــة،  غــري 

يف  اجليــدة  املمار�صــات  مدونــة  و)3(   ،SPHERE »اأ�صــفري« 

عــن  ال�صــادرة  امل�صــاعدات،  يف  العاملــني  ودعــم  اإدارة 

عــن  ال�صــادرة  ال�صــلوك  مدونــة  و)4(   ،People in Aid
 Active Learning Network Accountability and �صــبكة 

عــن  ال�صــادرة  املعايــري  و)5(   ،Performance. ALNAP
 .Compas Quality ب  املعروفــة  الفرنكفونيــة  املنظمــات 

لهــا  تعر�صــت  التــي  ت�صــونامي  كارثــة  بعــد  اأنــه  اإل 

جنــم  ومــا   ،2004 �صــنة  الآ�صــيوية  الــدول  مــن  جمموعــة 

مدونــة  اإيجــاد  علــى  العمــل  مت  وعــرب،  درو�ــس  مــن  عنهــا 

 2010 �صــنة  لتعــرف  املعايــري،  ملختلــف  جامعــة  �صــلوك 

املتعلقــة   )CHS( الأ�صا�صــية  الدنيــا  املعايــري  ميــالد 

العامليــة  ال�صــراكة  عــن  ال�صــادرة  وامل�صــاءلة  باجلــودة 

 Humanitarian Accountability الإن�صــانية  للم�صــاءلة 

اإىل  اجلهــود  هــذه  ا�صــتندت  وقــد   .)Partnership )HAP
امل�صادر الرئي�صة التالية: 

الأحمــر  ال�صليــب  حلركــة  ال�صــلوك  قواعــد  مدونــة   •
لالإغاثــة  احلكوميــة  غــري  واملنظمــات  الأحمــر  والهــالل 

يف حالت الكوارث. 

يتعلــق  فيمــا  الإن�صــانية  وامل�صــاءلة  ال�صــراكة  معايــري   •
.2010 ل�صــنة  اجلــودة  واإدارة  بامل�صــاءلة 

يف  العاملــني  ودعــم  اإدارة  يف  اجليــدة  املمار�صــات  مدونــة   •
 .People in Aid امل�صاعدات اخلا�صة مبنظمة

الإن�صــاين  وامليثــاق  »اأ�صــفري«  لدليــل  الأ�صا�صــية  املعايــري   •
 .The Sphere Handbook Core Standards

الــوكالت  بــني  امل�صــرتكة  الدائمــة  اللجنــة  التزامــات   •
اأو  املت�صــررة  الفئــات  جتــاه  امل�صــاءلة  ب�صــاأن   )IASC(

  .)CAAPs( الأ�صخا�س املت�صررين

التابعــة   )DAC( الإمنائيــة  امل�صــاعدة  جلنــة  معايــري   •
لتقييــم   )OECD( والتنميــة  القت�صــادي  التعــاون  ملنظمــة 

والإن�صــانية. الإمنائيــة  امل�صــاعدات 

 The Quality COMPAS اجلــودة  بو�صلــة  م�صــروع   •
.URD ملجموعــة 

عليها يف املدونة. 

املنظمــات  طــرف  مــن  امل�صــاءلة  بخ�صو�ــس  اأمــا 

املعــروف  النهــج  مــن  جــزءا  اعتبارهــا  فيمكــن  الزميلــة 

يف  امل�صــاءلة  وتعتمــد   .Peer Review قريــن  مبراجعــة 

ومدونــات  القطاعيــة،  املدونــات  اآليــة  علــى  احلالــة  هــذه 

نطــاق  علــى  الآليــة  بهــذه  العمــل  بــداأ  وقــد  ال�صــبكات. 

بالحتــاد  اخلا�صــة  ال�صــلوك  مدونــة  اإ�صــدار  مــع  اأو�صــع 

واملنظمــات  الأحمــر  والهــالل  الأحمــر  لل�صليــب  الــدويل 

اأخــرى  مدونــات  تلتهــا  ثــم   ،1994 �صــنة  احلكوميــة  غــري 

اأول  �صــدرت  الــذي  »اأ�صــفري«  مل�صــروع  الإن�صــاين  كامليثــاق 

بعــد  اأخــرى  ن�صــخ  لتتلوهــا   2000 �صــنة  منــه  ن�صــخة 

املمار�صــات  ومدونــة   ،2011 �صــنة  اآخرهــا  كانــت  ذلــك 

اخلا�صــة  امل�صــاعدات  يف  العاملــني  ودعــم  اإدارة  يف  اجليــدة 

وغريهــا.  People In Aid ب�صــبكة 

ميكنهــا  التــي  الأخــرى  اجلهــات  لباقــي  بالن�صــبة  اأمــا 

كامل�صــتفيدين،  احلكوميــة  غــري  املنظمــات  م�صــاءلة 

ذلــك  يف  العتمــاد  يتــم  فاإنــه  وغريهــم  الإعــالم  وو�صــائل 

مبوجبهــا  التــي   Claims ال�صــكاوى  اآليــة  علــى  اأ�صا�صــا 

منظمــة  اأي  مــن  تطلــب  اأن  اجلهــات  لهــذه  ميكــن 

وامتثالهــا  التزامهــا  يثبــت  مبــا  الإفــادة  حكوميــة  غــري 

مــن  عليهــا  املوقــع  املدونــة  يف  عليهــا  املن�صو�ــس  للمعايــري 

اأ�صبحــت  اأخــرى  مدونــة  اأي  اأو  املعنيــة  املنظمــة  طــرف 

الإن�صــاين  كامليثــاق  الإن�صــانية  الأعــراف  مــن  جــزءا 

الأ�صا�صــية  الإن�صــانية  املعايــري  اأو  اأ�صــفري،  مل�صــروع 

Core Humanitarian Princi� وامل�صــاءلة باجلــودة   املتعلقــة 

للم�صــاءلة  العامليــة  ال�صــراكة  طــرف  مــن  ال�صــادرة   ples
 .Humanitarian Accountability Partnership الإن�صــانية 

املعنيــة  املنظمــة  واجــب  مــن  يكــون  احلالــة  هــذه  ويف 

ال تكتفي مدونات السلوك بالربط 
بين المساءلة والشرعية، بل تحرص 
أيضا على ربط المساءلة بالجودة 

Quality )ضمان جودة العمل الذي 
تنجزه المنظمة لفائدة المستفيدين 

من خدماتها(

امتثــال  يثبــت  مــا  بــكل  بــالإدلء  ال�صــكوى  معاجلــة 

اإجــراءات  مــن  يلــزم  مــا  واتخــاذ  للمعايــري،  املنظمــة 

المتثــال،  ب�صــروط  الإخــالل  حالــة  يف  الو�صــع  لت�صحيــح 

بالإجــراءات  ال�صــكوى  �صاحبــة  املعنيــة  اجلهــات  واإخبــار 

الت�صحيحية التي مت اتخاذها. 

غرض ومضمون مدونات السلوك 
مدونــات  م�صــاألة  تناولــت  التــي  الأدبيــات  اأغلــب  جتمــع 

الغر�ــس  اأن  احلكوميــة  غــري  املنظمــات  لــدى  ال�صــلوك 

Le� �صــرعية �صمــان  هــو  املدونــات  هــذه  مــن   الرئي�ــس 

قابليتهــا  تعزيــز  خــالل  مــن  املنظمــات  هــذه   gitimacy
 .Accountability للم�صــاءلة 

امل�صــاءلة  بــني  بالربــط  ال�صــلوك  مدونــات  تكتفــي  ل  كمــا 

امل�صــاءلة  ربــط  علــى  اأي�صــا  حتر�ــس  بــل  وال�صــرعية، 

الأفــراد  امتثــال  اأن  اعتبــار  علــى   Quality باجلــودة 

املدونــة  عليهــا  تن�ــس  التــي  للمقت�صيــات  واملوؤ�ص�صــات 

تنجــزه  الــذي  العمــل  جــودة  ي�صمــن  اأن  �صــاأنه  مــن 

املنظمة لفائدة امل�صتفيدين من خدماتها.  

املنظمــات  لــدى  ال�صــلوك  مدونــات  تنــاول  فــاإن  لهــذا، 

ق�صايــا  عــن  ينف�صــل  األ  ينبغــي  احلكوميــة  غــري 

 ،Accountability وامل�صــاءلة   ،Legitimacy ال�صــرعية 

اجلوهريــة  الق�صايــا  هــذه  لتمثــل   Quality واجلــودة 

اآليــة  عليهــا  تقــوم  التــي  للفل�صــفة  املقد�ــس  الثالــوث 

قطــاع  لــدى  مهنيــة  كممار�صــة  ال�صــلوك  مدونــات 

احلكوميــة.   غــري  املنظمــات 

الأفــراد  �صــلوك  �صبــط  اإىل  ال�صــلوك  مدونــة  ترنــو 

ملجموعــة  بالمتثــال  املطالبــة  خــالل  مــن  واملوؤ�ص�صــات 

قواعــد  باعتبارهــا  املدونــة  تقدمهــا  التــي  القواعــد  مــن 

ال�صــروط  توفــر   )1( ل�صمــان  اتباعهــا  ينبغــي  اأ�صا�صــية 

للم�صــاءلة،  قابلــة  املنظمــة  جتعــل  التــي  املو�صوعيــة 

املطلوبــة.  اجلــودة  ملعايــري  املنظمــة  عمــل  مراعــاة  و)2( 

تدعــو  التــي  الأ�صا�صــية  القواعــد  تعنــى  ذلــك  لأجــل 

و)2(   ،Principles املبــادئ   )1( ب  ال�صــلوك  مدونــات  لهــا 

 .Measures التدابــري  و)3(   ،Standards املعايــري 

أنواع مدونات السلوك
قطــاع  اأدبيــات  اأن  اإىل  البدايــة  يف  الإ�صــارة  جتــدر 

اأخــرى  مرادفــات  تتــداول  احلكوميــة  غــري  املنظمــات 

قبيــل  مــن  املعنــى  نف�ــس  حتمــل  ال�صــلوك  ملدونــات 
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ب�صــقف  تربعــات  اجمــايل  –حتقيــق  الر�صــومات  مــن 

“خمرجــات”  عــن  نتكلــم  هنــاك  فنحــن  حمــدد... 

عالقــة  لهــا  وثانيــًا  “كميــة”  اأول  اأنهــا  معــي  ولحظــوا 

بالـ الربنامج نف�صه.  

ما هي النتائج 
الفئــة  وعــي  تغيــري  برناجمــك  يف  ت�صــتهدف  كنــت  لــو 

تغيــري  اأو  مثــاًل،  التدخــني  اأخطــار  نحــو  امل�صــتهدفة 

القمامــة،  يلقــون  الذيــن  الأولد  جتــاه  الطــالب  نظــرة 

ا�صــتمرار  حيــث  مــن  ال�صــف  طــالب  عــادة  تغيــري  اأو 

عــن  نتكلــم  هنــا  فنحــن  واإزعــاج.  مقاطعــة  دون  الدر�ــس 

ولحظــوا  تنفيــذه.  مــن  الغايــة  وهــي  الربنامــج،  نتائــج 

امل�صــاركني/  بالـــ  عالقــة  لهــا  واأن  “نوعيــة”  اأنهــا  معــي 

امل�صتفيدين اأنف�صهم.. 

كيف أصمم برنامجي ليكون مبينًا على النتائج؟
للنتائــج،  وفقــًا  م�صممــًا  القــادم  برناجمــك  يكــون  لكــي 

البدايــة،  مــن  ال�صفــر،  مــن  بالت�صميــم  تبــداأ  اأن  فعليــك 

الأربــع،  املراحــل  وفــق  ت�صميمــه  مت  لربنامــج  ناأتــي  اأن  ل 

درا�صــة  يجــب  واإمنــا   .. ل  اخلام�صــة..  املرحلــة  لن�صيــف 

النتائــج  هــي  مــا  مبــداأ  وفــق  البدايــة  مــن  املو�صــوع  كل 

)مــدى  ومتــى  قيا�صــها،  �صــيتم  وكيــف  نرجوهــا،  التــي 

�صيقي�ــس،  ومــن  طويــل(  مــدى  متو�صــط،  مــدى  ق�صــري، 

البيانــات  �صــيحلل  ومــن  �صــيدقق  ومــن  �صيقي�ــس  وكيــف 

وي�صتخل�س منها النتائج؟ 

تعــرف  كيــف  النتائــج؟  نطــاق  هــو  مــا  �صــوؤال:  وهنــا 

كـــ  ت�صنــف  الربنامــج  لهــا  ي�صــعى  التــي  الغايــة  اأن 

نتائــج؟ اأم  خمرجــات 

لــذا  الجتماعيــة،  للنتائــج  ت�صنيفــات  عــدة  هنــاك 

الربنامــج،  ت�صميــم  اأثنــاء  تخيلتهــا  التــي  للنتائــج  انظــر 

فهــي  خارجهــا،  كانــت  اإن  اأدنــاه؟  القائمــة  �صمــن  اأهــي 

الزبــدة  واإليكــم  نتائــج  ولي�ــس  خمرجــات  بالأغلــب 

نتائــج  جمــالت  يف  املختلفــة  املدار�ــس  واقــع  مــن 

الــذي  التغيــري  نــوع  حيــث  مــن  الجتماعيــة  الربامــج 

حتدثه: 

 – الآراء   – املهــارات   – املواقــف   – املعــارف  تعليمــي: 

الوعــي  – الدوافــع   – التطلعــات 

 Learning: Awareness، knowledge، attitudes، skills،

 .opinions، aspirations، motivation

)مثــل  القــرارات  -اتخــاذ  /العــادة  املمار�صــة  �صــلوكي: 

ال�صيا�صــات   - موظفيهــا(  حقــوق  بحمايــة  موؤ�ص�صــة  قــرار 

الن�صــاط  اأو  الجتماعــي  العمــل   - مــا(  ق�صيــة  )جتــاه 

الأماكــن  يف  )كاملدخنــني  الق�صيــة  جتــاه  املجتمعــي 

مرفو�ــس  اأمــر  جتــاه  تويــرت  علــى  التفاعــل  اأو  العامــة 

) جمتمعيــًا

Behavior: Practice، decision-making، policies، so�
 .cial action

-البيئيــة  -املدنيــة  -القت�صاديــة  الجتماعيــة  ظــريف: 

الــذات علــى  العتمــاد   - -الثقافيــة 

 Condition: Social, economic, civic, environmental,
literacy, self�reliance

الخالصة:
هــي  النتائــج  علــى  املبنيــة  املجتمعيــة  الربامــج  فغايــة   ·

اإحداث تغيري تعليمي، �صلوكي، ظريف،  

هــذا  لي�صــمل  الأ�صا�ــس  مــن  الربنامــج  ت�صميــم  يجــب   ·
التوجه و�صمن هذا الوعي. 

الربامــج  نتائــج  قيا�ــس  الت�صميــم:  هــذا  عوائــد   ·
فعاليــة  اأكــرث  برامــج  تنفيــذ  بحياديــة،  املجتمعيــة 

الت�صميــم  نتيجــة  اأعلــى  ت�صــويق  فر�ــس  املجتمــع،  يف 

املحكم.  

لتو�صيح ذلك: 

يف الربامج التقليدية يتم ت�صميم الربنامج وفق اأربع مراحل:

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

لتنميــة  برامــج  لتنفيــذ  املجتمعيــة  ال�صــراكات  تعزيــز  يف  عملــي  طبيعــة  وبواقــع  الأخــرية،  الآونــة  يف 

لتقييمهــا..  يل  قدمــت  التــي  واملوؤ�ص�صــية  ال�صــبابية  املبــادرات  مــن  العديــد  علــى  اطلعــت  املجتمــع، 

مكونــات  مــع  يتداخــل  اأو  الربامــج،  هــذه  معظــم  عــن  يغيــب  هامــا  عن�صــرًا  هنــاك  اأن  ولحظــت 

ونتائجهــا. الجتماعيــة،  الربامــج  خمرجــات  بــني  بالفــارق  الوعــي  وهــو  األ  الربنامــج، 

الأهــداف  ت�صميــم  اعــادة  خــالل  مــن  الربنامــج  نتائــج  ت�صميــم  علــى  �صــيرتكز  اليــوم  حديثــي 

الربامــج   :OBSP ملبــداأ  وفقــًا  الربامــج  وت�صميــم  املجتمعيــة  الربامــج  يف  والعمليــات  والتدخــالت 

)Output Based Social Programs( اأو  النتائــج  علــى  املبنيــة  املجتمعيــة 

بقلم / حامد عالء الدين 

 تصميم البرامج المجتمـــــــــــــعية الناجحة: 
من المخـرجات إلى النتـائج

مقال

مراحــل  هــي  الأوىل،  الأربــع  املراحــل  اأن  الغالــب 

ت�صميــم  يف  يعمــل  مــن  كل  لــدى  نا�صجــة  تقليديــة 

الو�صــول  كيفيــة  مــن  الجتماعيــة،  واملبــادرات  الربامــج 

�صــجرة  حتليــل  منهجيــة  خــالل  مــن  لالحتياجــات 

حتديــد   ،PTA – Problem Tree Analysis امل�صــكلة 

وقوتهــا،  عملهــا  وجمــال  اجلهــة  قــدرة  وفــق  التدخــالت 

الذكيــة  الأهــداف  با�صــتخدام  املخرجــات  و�صياغــة 

فهــو  النتائــج،  ت�صميــم  جانــب  اأمــا   .SMART Goals
هــذ  يف  يعمــل  مــن  معظــم  لــه  ينتبــه  ل  الــذي  اجلانــب 

اخلام�صــة:  املرحلــة  علــى  هنــا  �صــرنكز  لــذا  املجــال. 

النتائــج” “ت�صميــم 

الفرق بين المخرجات والنتائج:
الربنامــج  خمرجــات  بــني  فــرق  هنــاك  هــل  ولكــن 

بينهــا؟ خلــط  هنــاك  هــل  اأم  ونتائجــه؟! 

ملاهيــة  الأمثلــة  ب�صــرب  �صــنقوم  ذلــك،  لتو�صيــح 

تعريفــات  يف  اخلو�ــس  دون  النتائــج،  وماهيــة  املخرجــات، 

. يــة نظر

ما هي المخرجات؟
الو�صــول  فيــه:  ون�صــتهدف  برناجمــًا  ن�صمــم  كنــا  لــو 

مــن  عــدد  تنفيــذ   – امل�صــاركني  اأو  احل�صــور  مــن  لعــدد 

عــدد  انتــاج  اأو  امل�صــرحيات  اأو  املحا�صــرات  اأو  الفعاليــات 

تعريف 
اإلحتياجات

تحديد 
المدخالت

تحديد 
األنشطة 
والتدخالت

تصميم 
الخرجات

تعريف 
اإلحتياجات

تحديد 
المدخالت

تحديد 
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والتدخالت

تصميم 
المخرجات

تصميم 
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النتائج
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مرتبطة 
بالمستفيدين 
من البرنامج

كمية



ال�صيا�صية  كالأخبار  الق�ص�س اجلادة  بني 

والتقارير  ال�صتق�صائية  والتحقيقات 

يف  تدخل  ل  التي  والق�ص�س  امليدانية 

املنوعات واحلوارات  كاأخبار  الق�صة  عمق 

تعّرف  التي  والريبورتاجات  امل�صاهري  مع 

الق�ص�س  من  اآخر  نوع  هناك  ما.  مبدينة 

اإىل  ينتمي  اأنه  الإ�صم  حيث  من  يظهر 

حيث  من  بينما  اخلفيف،  الثاين  اجلزء 

اجلاد،  الأول  ال�صنف  اإىل  ينتمي  العمق 

ونتحدث هنا عن الق�ص�س الإن�صانية، التي 

تتعّدى وظيفتها جمّرد الحتفاء باإن�صان ما 

فئات  واقع  الك�صف عن  اإىل  حقق جناحًا، 

ل  �صعبة  اأو�صاعًا  تعي�س  الب�صر  من  مهمة 

تلتقطها يف الغالب كامريات ال�صحفيني.

مآسي الالجئين 
خالل  الإن�صانية  ال�صحافة  جنحت 

يف  ذاتها  فر�س  من  الأخرية  ال�صنوات 

اأن  وا�صتطاعت  العاملية،  اجلرائد  كربيات 

ال�صحافة  جوائز  جمالت  من  حّيًزا  تنال 

ال�صحافة  جائزة  وكمثال  العامل،  عرب 

من  ال�صنف  هذا  تعّرف  التي  العربية  

التقارير  اأو  “التحقيقات  بتلك  ال�صحافة 

اإن�صانية  اأزمات  اأو  ق�صايا  تتناول  التي 

تداعيات  من  ينتج  وما  وملّحة،  طارئة 

والأوبئة  واحلروب  الطبيعية  الكوارث 

والآفات وانتهاكات حقوق الإن�صان”.

الإن�صانية  ال�صحافة  اأحياًنا  ت�صّمى 

بعيدًا  الجتماعي  البعد  ذات  بال�صحافة 

عن اأخبار احلوادث واجلرائم واحتجاجات 

اإنها  امل�صاريع،  يف  والختاللت  ال�صكان 

وجتعله  الإن�صان  عمق  على  تّركز  �صحافة 

�صيئًا  ولي�س  الق�صة  يف  الهتمام  مركز 

مناذج  العامل  عرب  الإعالم  وي�صهد  اآخر، 

اإعالم اإن�صاين تّركز يف الق�ص�س الواقعية. 

الصحافة اإلنسانية.. تقارير في 
أعماق النفس البشرية
إبان األزمات والحروب 

احرتام املحيط الجتماعي والثقايف للنا�س 

عند احلديث اإليهم، مثاًل ارتداء لبا�س مثري 

اأو و�صع رموز دينية تخالف معتقداتهم.

جناح  مفاتيح  اأهم  اأحد  ال�صور  وتعّد 

الق�ص�س الإن�صانية، فهي من تتيح التعّرف 

املكتوبة،  الق�صة  مركز  على  كثب  عن 

ب�صبب  اإن�صانية  ق�ص�س  �صاعت  ما  وكثريًا 

�صحيح  والعك�س  ال�صور  �صعف  اأو  انعدام 

لدرجة اأن ال�صورة لوحدها قد تخلق ق�صة 

قواعد  ا�صتعمال  اإىل  احلاجة  دون  اإن�صانية 

املقالة(،  هذه  )راجع  ال�صحفية،  الكتابة 

لذلك اأ�صحى لزمًا، على ال�صحفي العامل 

ملّمًا  يكون  اأن  الإلكرتوين،  املجال  يف 

ن�صف  اأو  احرتافية  كامريا  عرب  بالت�صوير 

الإن�صانية،  للق�ص�س  لي�س فقط  احرتافية، 

بل للق�ص�س ال�صحفية عمومًا.

دليل القصص اإلنسانية 
البعد  ذات  “الق�ص�س  دليل  يقدم 

الإن�صاين” جمموعة من الن�صائح املهمة يف 

�صور الق�ص�س الإن�صانية:

اأّولها: طلب الإذن، فلي�س منح اإذن لإجراء 

للتقاط  مبا�صرة  عبور  و�صيلة  احلوار 

ال�صور. 

ثانيًا: احرتام املحيط الجتماعي والثقايف، 

فهناك مثاًل جمتمعات ترف�س التقاط �صور 

للن�صاء.

ثالثًا: خلق حميط من الثقة بني ال�صحفيني 

وال�صخ�س مركز الق�صة، وجعل هذا الأخري 

هو من يقّرر متى توؤخذ له ال�صور.

رابعًا: البحث عن اأماكن معرّبة ذات دللة 

قوّية للح�صور كخلفية يف ال�صور.

خام�صًا: التقاط �صور ت�صرح وتقّوي الق�صة.

يف  الألوان  توازن  على  احلر�س  �صاد�صًا: 

املثال،  �صبيل  على  وينفري  اأوبرا  برنامج 

ومناذج �صحافة اإن�صانية رّكزت على ق�صايا 

عديدة، منها ماآ�صي الاّلجئني.

نماذج متنوعة 
غازيت”  “بري�س  جملة  على  مقال  ويقدم 

اأنواع  من  عددًا  ال�صحافة،  بعامل  اخلا�صة 

من  ق�ص�س  منها  الإن�صانية،  ال�صحافة 

الفردية،  الإجنازات  الآخرين،  ي�صاعدون 

اأو  اأقارب  لقاء  والت�صحية،  لل�صجاعة  اأمثلة 

احلوادث  �صحايا  طويل،  غياب  بعد  اأحبة 

الأمثلة  هذه  اإن  القول  وميكن  والأمرا�س.. 

ب�صيطة،  اإن�صانية  ق�ص�س  اإجناز  تتيح 

اأعمق  اإن�صانية  ق�ص�س  اإجناز  ميكن  بينما 

عندما يتم الرتكيز على الق�صايا الكربى اأو 

الأزمات ال�صخمة ك�صحايا احلروب.

ونعرث على ن�صائح مهمة لإجناز الق�ص�س 

البعد  ذات  “الق�ص�س  دليل  يف  الإن�صانية 

الأحمر  الهالل  ن�صره  الذي  الإن�صاين” 

الأمريكي وخدمات الإغاثة الكاثوليكية عام 

بالدرجة  موجه  الدليل  اأن  فرغم   ،2008
اخلا�صة  التطوعية  املنظمات  اإىل  الأوىل 

اإطار  يف  اإن�صانية  ق�ص�س  اإجناز  لأجل 

م�صاريعها اخلريية، اإّل اأن الن�صائح ت�صدق 

كذلك على العمل ال�صحفي ذو العالقة مع 

هذه الق�ص�س.

المعايير األخالقية 
الأخالقية  املعايري  الدليل  هذا  يف  ويهمنا 

الواردة يف التعامل مع النا�س الذين يكّونون 

مركز الق�ص�س الإن�صانية، ومن ذلك جتنب 

ما قد ي�صّبب الأذى لهم، كخرق حقوقهم يف 

اخل�صو�صية عرب طرح اأ�صئلة حول موا�صيع 

جريانهم  مع  والتعامل  وحمرجة،  ح�صا�صة 

دون اإ�صعارهم، ون�صر معلومات خا�صة اأدلوا 

وعدم  خ�صو�صيتها،  يدركوا  اأن  دون  بها 

إعالم 
إنساني

9293

ال�صورة وبني اخللفية واملو�صوع.

البورتريه  �صور  التقاط  على  التمّرن  �صابعًا:   

وت�صمل  مكرّبة  اللقطة  تكون  بحيث  الكامريا  يف 

العينني،  للوجه مع الرتكيز على  الدقيقة  التفا�صيل 

ن�صخ  تقدمي  يف  الأخرية  الن�صيحة  تتجلى  بينما 

النرتنت  تتوفر  ل  ما  فكثريًا  للمو�صوع،  ال�صور  من 

لالأ�صخا�س ال�صاكنني يف املناطق النائية، لذلك يعد 

ب�صكل  الق�صة  ملو�صوع  واإر�صالها  ال�صورة  ا�صتخراج 

هو  مت�صبع  ال�صحفي  اأن  تبنّي  مبا�صر، هدية جميلة 

الآخر بثقافة امل�صاركة الإن�صانية.

طريقة  اإن  القول  ميكن  الكتابة،  لطريقة  بالن�صبة 

الق�ص�س  يف  تنجح  ال�صحفي  الربوفايل  كتابة 

احلوارات  كتابة  طريقة  كذلك  وتنجح  الإن�صانية 

على  ت�صتحوذ  ال�صخ�س  اأقوال  بجعل  املبا�صرة  غري 

جل الق�صة، كما تنجح طريقة كتابة الريبورتاجات 

لطريقة  الأمر  يتطّور  واأحياًنا  امليدانية،  التقارير  اأو 

ك�صف  الق�صة  يف  كان  اإن  ال�صحفي  التحقيق  كتابة 

ميكن  تقنيات  كلها  هي  ما،  كبرية  خلروقات 

ال�صرت�صاد بها لكتابة الق�صة الإن�صانية ح�صب قوتها 

واأثرها واملجهود املبذول فيها.

ا�صماعيل عزام 

موقع �صبكة ال�صحفيني الدوليني 

بناء السالم

تعريفات 
إنسانية

ي�صري مفهوم بناء ال�صالم �صمن منظومة الأمم املتحدة اإىل اجلهود 

الرامية من خالل م�صاعدة البلدان واملناطق يف النتقال من مرحلة 

بلد   اأي  اإنــزلق  خماطر  من  واحلــد  ال�صالم،   مرحلة  اإىل  احلــرب 

لإدارة  الوطنية  القدرات  تعزيز  خالل  من  ال�صراع  اإىل  العودة  يف 

ال�صراع، واإر�صاء اأ�ص�س ال�صالم والتنمية امل�صتدامة .

ويعترب بناء �صالم دائم يف املجتمعات التي مزقتها احلروب هو من 

العامليني،  والأمــن  ال�صلم  تواجه  التي  �صعوبة  الأكرث  التحديات  بني 

من  الوطنية  للجهود  الدويل  الدعم  ا�صتمرار  ال�صالم  بناء  ويتطلب 

النار،  اإطالق  وقف  كمراقبة  الأن�صطة،  من  وا�صعة  جمموعة  خالل 

الالجئني  عــودة  يف  وامل�صاعدة  املقاتلني،  دمــج  واإعـــادة  وت�صريح 

لت�صكيل  النتخابات  ومراقبة  تنظيم  يف  وامل�صاعدة  وامل�صردين، 

حكومة جديدة، ودعم اإ�صالح قطاع العدالة والأمن، وتعزيز حماية 

حقوق الإن�صان، وتعزيز امل�صاحلة.

من  وا�صعة  جمموعة  قبل  من  اجلهود  بذل  ال�صالم  بناء  ويت�صمن 

الــدويل  البنك  ذلــك  يف  مبــا  املــتــحــدة،  الأمم  منظومة  موؤ�ص�صات 

واللجان القت�صادية الإقليمية واملنظمات غري احلكومية وجماعات 

املواطنني املحليني. 

يف  املتحدة  الأمم  عمليات  يف  بـــارزًا  دورًا  ال�صالم  بناء  لعب  وقــد 

وكو�صوفو  وغواتيمال  وال�صلفادور  وكمبوديا  والهر�صك  البو�صنة 

والعراق  وبــورونــدي  اأفغان�صتان  يف  وكذلك  وموزامبيق،  وليبرييا 

الأمم  بعثة  وكانت  الأخــرية،  الآونــة  ال�صرقية يف  وتيمور  و�صرياليون 

املتحدة يف اإثيوبيا واإريرتيا مثاًل على بناء ال�صالم بني الدول.

واإدراكًا من  حاجة الأمم املتحدة يف ال�صتباق وال�صتجابة لتحديات 

بناء ال�صالم، نتج عن موؤمتر القمة العاملي لعام 2005 ،اإن�صاء جلنة 

جديدة لبناء ال�صالم، ومن خالل قرارات اإن�صاء جلنة بناء ال�صالم، 

املتمثلة بالقرار 60/180، والقرار 1645 )2005(، كلفت اجلمعية 

جميع  مع   بالعمل  اللجنة  الأمن  وجمل�س  املتحدة  لالأمم  العامة 

الأطراف الفاعلة ذات ال�صلة لتقدمي امل�صورة ب�صاأن ال�صرتاتيجيات 

الإنعا�س؛  ومرحلة  ال�صراع  بعد  ال�صالم  لبناء  املقرتحة  املتكاملة 

لهذه  التمويل  ا�صتمرار   �صمان  يف  وامل�صاهمة  املوارد  وحل�صد 

مع  التعاون  خالل  من  املمار�صات  اأف�صل  تطوير  واأي�صا  الأن�صطة؛ 

اجلهات ال�صيا�صية والأمنية والإن�صانية والإمنائية الفاعلة.

www.un.org/ar/sections/ / امل�صدر: موقع الأمم املتحدة

issues�depth/peace�and�security/index.html
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احلايل  العام  من  اأكتوبر  �صهر  �صهد 

من  الثانية  الن�صخة  اأعمال  انطالق 

وكانت  الإذاعي،  “املتناف�صون”  برنامج 

التناف�صية الأوىل منها من ن�صيب  اجلولة 

القطرية،  للريا�صة  الذهبي  اجليل  اأبطال 

والنادي  ال�صّد  نادي  فريقي  من  وحتديدا 

العربي. 

لإتاحة  �صعادتهم  عن  امل�صاركون  عرّب  وقد 

العمل  هذا  يف  للم�صاهمة  لهم  الفر�صة 

الالعب  اأعرب  حيث  النبيل،  الإن�صاين 

اإبراهيم خلفان ع�صو فريق النادي العربي     

مع  النخراط  يف  رغبته  عن  “�صابقا” 
زمالئه يف “ املتناف�صون” لتقدمي امل�صاعدة 

لالآخرين، فيما اأ�صاد طالل من�صور لعب 

على  اخلريية  بقطر  “�صابقا”  ال�صد  فريق 

حّلة جديدة 
اجلديدة  حّلته  يف  “املتناف�صون”  ويرّكز 

املجتمع  �صرائح  جميع  على  النفتاح  على 

وبنوك  اأندية  من  املختلفة،  وموؤ�ص�صاته 

امل�صاركة  اأجل  من  وخا�س،  حكومي  وقطاع 

فيه وامل�صاهمة يف اإطار امل�صوؤولية املجتمعية 

لدعم العمل الإن�صاين بطرق مبتكرة، فيما 

على  الربنامج  من  الأوىل  الن�صخة  ركزت 

ا�صتثمار روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات 

وقدراتهم  مهاراتهم  وتوظيف  القطرية، 

التوا�صل  و�صبكات  الت�صال  جمال  يف 

دعم  يف  التناف�س  اأجل  من  الجتماعي، 

العمل الإن�صاين والتطوعي.

الثانية  الن�صخة  تد�صني  حفل  بداأ  وقد 

الريا�صية  لالأندية  الفر�س  توفري مثل هذه 

اخلريي  العمل  م�صرية  دفع  يف  للم�صاهمة 

الإن�صاين.

- طالل منصور: 
البرنامج فرصة لألندية 

الرياضية لتساهم في دفع 
عجلة العمل الخيري

- علي عتيق العبد الله: 
تسعى النسخة الثانية 

لالنفتاح على المؤسسات 
الوطنية في إطار الشراكة 

المجتمعية 

- السادة: 
نشيد بهذا البرنامج 

اإلذاعي الذي يساهم 
بتعزيز التطوع لدى الشباب 

القطري
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أبطــــال الجيل الذهبي للريــاضة       القطـــرية 
في الجـــولة األولى لـ “المتنافســــــــــــــــــــــــون 2” 

الذي تقدمه اذاعة القراآن الكرمي بالتعاون 

نغتنمها  منا�صبة  وهي  اخلريية،  قطر  مع 

لن�صيد بالنجاح الذي حققه الربنامج والثر 

فئات  و�صط  تركه  الذي  الطيب  الجتماعي 

املجتمع، خ�صو�صا منهم فئة ال�صباب، وما 

كي  قطر  يف  اخلري  لأهل  فر�صة  من  وفره 

ي�صاهموا يف اأعمال الرب واخلري. 

الإعالم التنموي 

اإدارة  مدير  العلي،  اأحمد  ال�صيد  القى  كما 

العالم كلمة جاء فيها: تقوم قطر اخلريية 

من  جمموعة  وبث  باإنتاج  العام  مدار  على 

بهدف   ، والإذاعية  التلفزيونية  الربامج 

اأثر  وابراز  الإن�صاين،  العمل  ثقافة  ن�صر 

�صيق  باأ�صلوب  والتنموية  اخلريية  العمال 

يف  واجلمهور  املتطوعني  وا�صراك  وحمبب 

جديدة  باأ�صاليب  اخلريية  امل�صاريع  ت�صويق 

ومبتكرة.

اأن  يف  تاأمل  اخلريية  قطر  باأن  واأ�صاف 

ي�صكل هذا اإطالق الن�صخة الثانية لربنامج 

الإعالم  جمال  يف  اإ�صافة  “املتناف�صون” 
ومعاجلة،  واأ�صلوبا  وطرحا  فكرة  اخلريي، 

اإطار عمل  موا�صلته يف  الأمل يف  ويحدوها 

مت�صل�صل يغطي جتارب اأخرى باإذن اهلل. 

تكرمي 

ال�صريك  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 

ال�صرتاتيجي لقطر اخلريية اإذاعة القراآن 

التي  الفرق  جميع  تكرمي  مت  كما  الكرمي، 

من  الأوىل  الن�صخة  مناف�صات  يف  �صاركت 

الربنامج، وهي: جامعة قطر، كلية املجتمع، 

كلية �صمال الأطلنطي، فريق اكادميية قطر 

للقادة وفريق اكادميية ا�صباير، وكذلك مت 

تكرمي جميع امل�صاركني يف اعداد الربنامج 

اخلريية  وقطر  الكرمي  القراآن  اإذاعة  من 

و�صيوف  الجتماعي  التوا�صل  و�صبكات 

حلقاته من امل�صايخ والعلماء.

التنفيذي  املدير  لل�صيد  بكلمة  للربنامج 

علي  ال�صيد  اخلريية  بقطر  املحلية  للتنمية 

عتيق العبد اهلل الذي اأكد اأن قطر اخلريية 

التي  واملبادرات  الربامج  من  عددا  دعمت 

ركزت على التوعية بالدور التنموي للتطوع، 

وتعزيز م�صاركة ال�صباب يف خدمة املجتمع، 

تلك  بني  من   “ املتناف�صون   “ باأن  منوها 

الربامج التي حققت جناحًا ملمو�صًا، بف�صل 

من اهلل تعاىل، ثم بف�صل روِح البتكار التي 

حتلت بها جميُع الفرق املتناف�صة.

شكر للشركاء
الذين  ال�صركاء  جميع  ب�صكر  كلمته  وختم 

�صاهموا يف اإجناح الربنامج، وخ�س بال�صكر 

اإذاعة  ال�صرتاتيجي  اخلريية  قطر  �صريك 

قطر  ب�صراكات  اأ�صاد  كما  الكرمي،  القراآن 

املدينة  وجامعات  مع جامعة قطر  اخلريية 

�صمال  وكلية  املجتمع  وكليات  التعليمية 

واأكادميية  القادة  واكادميية  الأطلنطي 

ا�صباير ومقهى اجلزيرة ولكل من �صاهم يف 

اجناح هذا الربنامج املتميز. كما �صكر اأهل 

الكرام  واملح�صنني  املتربعني  من  الف�صل، 

الأمل ملن  اأموال تعيد  على ما يقدمونه من 

للربنامج  الثانية  الن�صخة  اأّن  واأكد  فقدوه. 

ترّكز على النفتاح على املوؤ�ص�صات الوطنية 

يف اإطار ال�صراكة املجتمعية.  

 نجاح إعالمي 
وبدوره قال ال�صيد عز الدين بن عبد اللطيف 

لإذاعة  العام  املراقب  م�صاعد  ال�صادة، 

اليوم  نلتقي  ان  ي�صعدنا  الكرمي:  القراآن 

املتناف�صون  املتميز  بربناجمنا  لالحتفال 

- إبراهيم خلفان: 
سعيد ألنني أسهم في 

تقديم المساعدة لآلخرين 
عبر “ المتنافسون”  

لربنامج  الأوىل  الن�صخة  �صاهمت 

الرتويج  يف  الإذاعي  املتناف�صون 

ا�صتفاد  متعددة  اإن�صانية  مل�صاريع 

بدعم  العامل  فقراء  الآلف من  منها 

من  وحم�صنات  حم�صنني  من  �صخي 

دولة قطر، وقام الفرق امل�صاركة فيها 

لالطالع  دول   7 ل  ميدانية  بزيارات 

على امل�صاريع ومتابعة تنفيذها.   

وتتلخ�س خمرجات هذه امل�صاريع يف 

اخلدمات  متعددة  مراكز   4 ان�صاء 

لأبناء  ومدر�صة  �صحية،  مراكز  و7 

وت�صغيل  باندوني�صيا،  النظافة  عاملي 

يف  ال�صوريني  لالجئني  مدر�صتني 

لبنان، وعالج م�صابي املياه البي�صاء.

الن�صخة  يف  الربنامج  فرتة  امتدت 

الأوىل ملدة 9 �صهور، ونظمت خاللها 

�صت  مب�صاركة  اإذاعية،  حلقة   30
واأكرث  اأكادميية  وجهات  جامعات 

على  ونا�صطا  اعالميا   35 من 

ونخبة  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات 

من  والعديد  القطري  ال�صباب  من 

و�صم  وكان  الإعالمية،  ال�صخ�صيات 

وانت�صارا  تداول  اأكرث  “املتناف�صون” 
خالل العام 2016.

النسخة األولى ..أرقام وإنجازات



برنامج إذاعي 
قطر  اأنتجته  الذي  “اأمنيتي”  برنامج  عرب 

طيلة  قطر  اإذاعة  مع  بالتعاون  اخلريية 

تعر�س  كانت  هـ    1438 رم�صان  �صهر 

..دارجة ه�ائية ..جهاز حا�س�ب  االأطفال  التي يتمناها  اأحالم ب�سيطة تلك 

نف��سهم،  يف  كبريا  نف�سيا  اأثرا  يرتك  حتقيقها  ولكن  مدر�سية..  ..حمفظة 

ويدخل �سعادة ال ت��سف على قل�بهم. 

مكف�ليها  من  االأيتام  الآالف  اخلريية  قطر  حققتها  اجلميلة  الفكرة  هذه 

“اأمنيتي” وعرب زيارة  اإذاعي با�سم  عرب العامل، من خالل م�سروع وبرنامج 

عن  ا�ستمع�ا  حيث  اأندوني�سيا  الأيتام  قطري�ن  متط�ع�ن  بها  قام  ميدانية 

قرب الأمنياتهم واأ�سهم�ا يف حتقيق العديد منها .

، ويرتك جلمهور امل�صتمعني من اأهل اخلري 

من  حتقيقها  يف  وامل�صاهمة  معها  التفاعل 

خالل تربعاتهم. قّدمه كل من: الإعالمية 

واأعده  لمي  عادل  والكابنت  الكعبي  اإميان 

ال�صيد حامد عالء الدين.

زيارة ميدانية 
ملهمة  وا�صتكمال  ال�صهر  نف�س  وخالل 

فريق  قام  لدوره  ودعما  الإذاعي  الربنامج 

)الكابنت  اخلريية  قطر  متطوعي  من 

والإعالمي عادل لمي، والإعالمي الكويتي 

م�صاري  الكويتي  والإعالمي  الب�صارة،  فهد 

تكفلهم  الذين  الأيتام  بزيارة  البغلي( 

الفريق  اأندوني�صيا، متكن فيها  اجلمعية يف 

من حتقيق اأمنيات 1000 طفل يتيم هناك.  

وقد تركت الزيارة والأمنيات التي حتققت 

التي  الكلمات  يف  ظهرت  ملمو�صا،  اأثرا 

�صجلها الأيتام امل�صتفيدون وذووهم:  

حاسوب لداري 
اأبوها  تويف  التي  اأ�صرتينا  داري  فاليتيمة 

من  الأطفال  اأمنيات  مبا�صرة  الهواء  عرب 

اندوني�صيا  اأبرزها  العامل  عرب  دولة   26

من  الالجئني  )الأطفال  وتركيا  وال�صودان 

والبو�صنة  وفل�صطني،  وال�صومال،  �صوريا(، 

لدى  واملكفولة   2008 عام  املر�س  ب�صبب 

 ،2012 اأت�صيه منذ �صنة  قطر اخلريية فرع 

املرحلة  من  الثاين  ال�صف  يف  تدر�س 

على  احل�صول  اأمنيتها  كانت   ، الإعدادية 

واجباتها  حل  على  ي�صاعدها  حا�صوب 

الدرا�صية بعد اأن �صار وجوده اإجباريا بحكم 

املنهج التعليمي.

كانت داري تتكبد امل�صاق للذهاب اإىل مقهى 

واجباتها  حلل  ملنزلها  املجاور  الإنرتنت 

اأن حتققت  ب�صورة �صبه يومية ، ولكن بعد 

متحم�صة  وهي  بال�صعادة  ت�صعر  اأمنيتها 

للتفوق يف درا�صتها . 

زهراني ودموع الفرح 
زهراين اأرملة تبلغ من العمر 48 �صنة، تويف 

ب�صبب املر�س،   2013 13 مار�س  زوجها يف 

الأول  الف�صل  يف  الأكرب  اأولد،   3 لها  ترك 

يف  والأخري  املهنية،  الثانوية  املدر�صة  من 

يف  وملكي  لالأطفال  احل�صانة  مدر�صة 

البتدائية  املدر�صة  من  ال�صاد�س  ال�صف 

املكفول لدى قطر اخلريية منذ 2014.

ورثته من  بيت  واأولدها يف  ت�صكن زهراين 

والدها مبني على الطراز التقليدي القدمي، 

المطار، حيث  �صد  ال�صمود  على  يقوى  ل 

من  امل�صنوع  �صطحه  من  املياه  تت�صرب 

متعددة  اأماكن  اإىل  وتنزل  النخيل،  اأوراق 

من البيت. 

من خالل برنامج “اأمنيتي” وبعد تربع كرمي 

ترميم �صقف  “ملكي”، مت  اليتيم  من كفيل 

اأوراق  من  بدل  الزنك  من  باألواح  البيت 

النخيل. 

ملكي  اليتيم  اأم  عيني  من  الدموع  �صالت 

عن  لتعرب  تكن  مل  املرة  هذه  لكن  عديل، 

احلالة ال�صعبة التي تعانيها، بل تعبريا عن 

الفرح وال�صرور وال�صكر لكافل ابنها اليتيم: 

“ اأ�صال اهلل اأن يثيب كافل ابني خري اجلزاء 
قالتها   ،“ بيتي  ترميم  نفقات  حتمله  على 

وهي مت�صح الدموع من عينيها ملوظف قطر 

اخلريية عند زيارته لها يف  يوليو 2017. 

مبادرة رفقاء 

حتتل الرعاية  

مهما  جزءا  االجتماعية 

اخلريية،  قطر  ن�ساط  من 

“مبادرة  اجلمعية  وتتبنى 

تهدف  التي  رفقاء” 

لالرتقاء مب�ست�ى متكامل 

واالأيتام  االأطفال  لرعاية 

واالنطالق  العامل،  عرب 

قائمة  جديدة  بروؤية 

املتكاملة  الرعاية  على 

اجلانب  على  ت�ستمل  التي 

والتعليمي  االجتماعي 

لهذه  والنف�سي  وال�سحي 

ال�سريحة.  

االإجمايل  العدد  وي�سل 

اخلريية  قطر  ملكف�يل 

اأكرث من 110،000 يتيما. 
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“أمنيتي” 
يحقق أحالم آالف األطفال 

األيتام حول العالم



دور   يدعم  تطوعيا  �إ�سهاما  �للقاء  يعد 

و�لتنمية  �لعايل،  و�لتعليم  �لتعليم  وز�رتي 

�الإد�رية و�لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية.

تقرير
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ال�صنوي  اللقاء  اخلريية  قطر  نظمت 

البتعاث  يف  الراغبني  للطالب  العا�صر، 

تعريفهم  على  منها  حر�صًا  للخارج، 

وذلك  عليها،  يقبلون  التي  اخلطوة  على 

بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل، 

وال�صوؤون  والعمل  الإدارية  التنمية  ووزارة 

من  كبري  عدد  وبح�صور  الجتماعية، 

البتعاث  رحلة  خا�صوا  الذين  الطالب 

لربيطانيا والوليات املتحدة.

دليل المبتعث 
وقال ال�صيد نا�صر املغي�صيب، مدير اإدارة 

ان  اخلريية:  بقطر  املجتمعية  الربامج 

للراغبني  العا�صر  ال�صنوي  اللقاء  تنظيم 

وزارة  دور  بدعم  اإ�صهاما  يعد  البتعاث  يف 

التنمية  ووزارة  العايل  والتعليم  التعليم 

الجتماعية،  وال�صوؤون  والعمل  الدارية 

من اأجل تعريف الطالب املبتعثني مبا هم 

مقبلني عليه من م�صوؤوليات، وكيف ميكنهم 

اأن يتعاملوا معها.

م�صاعدة  يف  �صاهم  امللتقى  ان  واأ�صاف: 

اللقاء السنوي العاشر 
للراغبين في االبتعاث

الإدارية  التنمية  بوزارة  البتعاث احلكومي 

والعمل وال�صوؤون الجتماعية، بال�صكر لقطر 

اخلريية على تنظيمها للحدث للعام العا�صر 

على التوايل، ما يثبت حر�س اجلمعية على 

تعريف الطالب بكل ما يتعلق بالبتعاث قبل 

اأن يقبلوا على هذه اخلطوة.

وقدم املفتاح �صرحًا مف�صاًل، حول ال�صروط 

واخلطوات  لالبتعاث،  توافرها  الواجب 

الواجب على الراغبني يف البتعاث اتباعها 

واملميزات  الفر�صة،  هذه  على  ليح�صلوا 

التي ميكن اأن تطراأ على حياة املبتعث مهنيًا 

وماديًا من خالل البتعاث.

تسهيالت 
ق�صم  ممثلة  الن�صاري،  �صمية  وقدمت 

البتعاث اخلارجي يف وزارة التعليم والتعليم 

يف  الوزارة  لدور  مف�صاًل  �صرحًا  العايل، 

من  للطالب  تقدمه  وما  البتعاث،  عملية 

ا�صئلة  ا�صتقبال  على  وحر�صت  ت�صهيالت، 

والتعرف  احلوار  اإثراء  اأجل  من  احل�صور، 

على امل�صكالت التي يخ�صون اأن تكون حائاًل 

الطالب على كيفية اختيار تخ�ص�صه ب�صكل 

ميكنه  التي  اجلامعات  واختيار  �صحيح، 

الدول  التعاي�س يف  وكيفية  فيها،  يدر�س  اأن 

التي ي�صافر اإليها، م�صريا باأن قطر اخلريية 

قدمت يف العام املا�صي دليل املبتعث، الذي 

والتي  بريطانيا،  يف  الأماكن  اأهم  يو�صح 

ميكن اأن يلجاأ اإليها الطالب.

اخلريية  قطر  اأن  على  املغي�صيب  واأكد 

حري�صة على تو�صعة دائرة �صراكاتها، �صواء 

مع املوؤ�ص�صات احلكومية وموؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�س، اأو القطاع العام، حر�صًا منها على 

على  والإن�صاين  املجتمعي  دورها  حتقيقها 

اأكمل وجه.

شروط ومزايا 
ويف بداية كلمته تقدم ال�صيد �صالح املفتاح، 

باإدارة  والت�صجيل  القبول  ق�صم  رئي�س 

متكاملة  حزمة  اللقاء  قدم 
لكل ما يتعلق برحلة االبتعاث 

وتجارب عملية من الواقع  
يعد اللقاء إسهاما تطوعيا 
يدعم دور  وزارتي التعليم 
والتعليم العالي، والتنمية 
اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية.

لقاء  على  اخلريية  قطر  من  حر�صًا 

يف  الراغبني  بالطالب  الدولة  موؤ�ص�صات 

التي  اخلطوات  على  والتعرف  البتعاث 

اخلريية  قطر  باأن  مو�صحا  عليها،  يقبلون 

الأمريكية  امللحقية  مع  اأي�صًا  تتعاون 

والربيطانية، ما ي�صهم يف تي�صري اخلطوات 

التي يقبل عليها الطالب.

 األدلة التعريفية للدراسة في المملكة المتحدة 

�صبق لقطر اخلريية اأن اأ�صدرت باقة اأدلة تعريفية للطالب املبتعث اإىل اململكة املتحدة 

)8 اأدلة ( تغطي مدنها املهمة  ويت�صمن كل منها على فقرات رئي�صة هي : 

ـ مرحلة ما قبل ال�صفر ) احل�صول على قبول اجلامعة  وطرق التقدمي، احل�صول على 

التاأ�صرية الدار�صية( 

ـ عند  الو�صول: ) الت�صجيل يف ال�صرطة ، الت�صجيل يف ال�صفارة القطرية ( 

ووزارة  ال�صفارة  بيانات  املوا�صالت،  و�صائل  عامة،  اإر�صادات   ( ال�صتقرار:  مرحلة  ـ 

اخلارجية القطرية ( 

اأماكن  والإقامة،  ال�صكن  والتنقل،  ال�صفر  اجلامعات،  عام،  تعريف   ( املدينة  دليل  ـ 

الجتماعية،  والأن�صطة  احلياة  احلالل،  والأكل  الت�صوق  اأماكن  والعبادة،  ال�صالة 

التطبيقات اللكرتونية ففي اململكة املتحدة(  

تجارب عملية 
البعثات،  مل�صوؤويل  بكلمات  اللقاء  واختتم 

مبتعثني  لطلبة  عملية  لتجارب  وعر�س 

وهو  ابتعاثهم،  رحلة  اأنهوا  ممن  اأو  حاليا، 

برحلة  احل�صور  كافة  تعريف  يف  �صاهم  ما 

البتعاث عن قرب. 

يف رحلة ابتعاثهم.

وقال عبد اهلل البكري، ممثل قطر اخلريية 

يف برنامج “مبتعث”: تكمن اأهمية تنظيم 

اللقاء ال�صنوي العا�صر للراغبني يف البتعاث

خريجي  خا�صًة  الطالب،  م�صاعدة  يف 

ا�صتكمال  يف  والراغبني  العامة،  الثانوية 

اختيار  مت  وقد  اخلارج،  يف  درا�صتهم 

كونهما  املتحدة،  والوليات  بريطانيا 

من  كبريًا  اإقبال  ت�صهدان  اللتان  الدولتان 

الطالب القطريني على برامج البتعاث.

وزارة  مع  بالتعاون  يتم  اللقاء  واأ�صاف: 

التنمية  ووزارة  العايل،  والتعليم  التعليم 

الجتماعية،  وال�صوؤون  والعمل  الإدارية 
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أدب 
إنساني 

اأن  اإل  املوت،  من  اجلزع  وعدم  وال�صجاعة  الإقدام  من  الإ�صالم 

ما جعل ا�صحاق بن يخلف يجزع منه هو خوفه على ابنته ) وقيل 

الأقارب  من  اليتم حتى  ذّل  من   ) رّباها  كان  له  اأخت  ابنة  اأنها 

والأرحام، ومما جاء يف ق�صديته امل�صهورة : 

 ل�ال اأميمُة لـــم اأجـــــــــزْع من العــــََدِم  

جــــــى يف حِند�ِس الظـــلِم                                         ومل اأقـــا�ِس الدُّ

وزادـــــني رغبًة يف العي�ِس معـــــرفتي

ُـــــــــــــــ�ها ذوو الرحـــــــِم                                          ُذلَّ اليتيمِة يجفـــ

حــــــــــَاذُر الَفْقـــــَر ي�مـــــاً اأن يلـمَّ بهـا 
ُ
اأ

                                        فيهتَك ال�ســـــرَت عن حَلـــــٍْم على َو�ســـــَِم 

اليتم يف مناذج  اأدباء و�صعراء عرب  تناول  الع�صر احلديث  ويف 

البحث  على  رّكزت  النبل،  يف  وغاية  الأدبي  الإبداع  يف  قمة  تعّد 

عن ال�صبل ال�صريفة التي ميكن اأن ترفع من �صاأن هذه ال�صريحة 

ال�صعيفة،  وتدفعها اىل مواجهة احلياة بكل ثقة و�صجاعة ،منها 

“ الطفل الطاهر واحلق   : لة خلليل مطران بعنوان  ق�صيدة مطوَّ

الظاهر” ، وق�صيدة بعنوان “اأم اليتيم” لل�صاعر معروف الر�صايف، 

وق�صيدة “يتيم” لإيليا اأبي ما�صي،  وغريهم كثري. 

يتيم في العيد 
 ، �صعره  يف  اليتم  �صفة  �صوقي  اأحمد  ال�صعراء  اأمري  خّلد  وقد 

مادحا هذه ال�صفة يف النبي حممد �صلى اهلل عليه،  و�صلم �صمن 

ق�صيدته “ ولد الهدى فالكائنات �صياء “ ، حيث ورد فيها : 

ـــــُه َوَذكــــــــــاء  ِنعَم الَيتيُم َبَدت خَماِيُل َف�سِلِه     َوالُيتـــــُم ِرزٌق َبع�سُ

الفل�صطينية  ال�صاعرة  ري�صة  الأبوين،  فقد  معنى  تر�صم  وبالوجع 

البارزة فدوى طوقان )1917 – 2003( يف ق�صيدتها “يتيم واأّم”  

حني تقول :

قلــــّب الــــب�ؤ�س علــــى اأوجهــــه      لن ترى كاليتيــم ب�ؤ�ساً حمتكم

ين�ســــــــاأ الطفــــل وال ركــــن له      ركنـه من �سغــــر ال�ســن انهــــــدم

�صواء  كالعيد،   ال�صاّرة  املنا�صبات  يف  املحزونني  اأوجاع  وتتجدد 

ي�صّور   “ العيد  يف  يتيم   “ ق�صيدته  ويف   ، اليتيم  اأم  اأو  اليتيم 

الر�صايف بلغة تفي�س دمعا واأملا هذه الوجاع قائال :  

فال غـــــــرو من اأّم اليتيم اإذا غـــــــدت

                                          �سحــــى العيد ُيبكيها اليتيم امل�سيَُّع

اأال ليت يـــــــ�م العيـــــــد ال كـــــــان اإنـــــــّه

                                          يجّدد للمحـــــــزون حـــــــزناً  فيجـــــــزُع 

أيتام بنكهة أخرى 
األ�صنة ال�صعراء العرب ل يقت�صر على  اليتم الذي يرد على  لكن 

التي  اليتم  اإىل حقيقة  يّتجه  بل  املعروفة،  اللغوية  معانيه ودللته 

قد ُينَعت به كثري من الأطفال والكبار ل�صبب اأو لآخر . ويف هذا 

ال�صدد يعترب  �صوقي اليتيم هو َمن تخّلى عنه اأبوه اأو تخّلت عنه 

اأ�صرته، فان�صغلت عن تربيته، ومل تقم بواجب تاأديبه ورعايته:   

َب�اُه ِمن       َهمِّ احَلياِة َوَخلَّفـــــــاُه َذليـــــــال
َ
لي�َس الَيتيُم َمِن ِانَتهى اأ

باً َم�سغــــــــــــــ�ال
َ
و اأ

َ
ّماً َتَخلَّت اأ

ُ
ـــــــذي َتلقـــــــى َلُه      اأ اإِنَّ الَيتيَم ُهـــــــَ� الَّ

 ، يتيم  فهو  اأباه  فقد  ، فمن  النفراد  العربية هو  اللغة  الُيتم يف   

ول يقال ملن فقد اأمه يتيم ، بل “منقطع” ، اأما من فقد اأباه واأّمه 

اأجّل دلئل  اليتم من  التدرج يف و�صف  . وهذا  “لطيم”  معا فهو 

البالغة يف لغتنا ال�صريفة، التي ل جتاريها فيها اأي لغة اأخرى.

 ، اأمه  اأّن من فقد  ، ول �صك  فالنقطاع هو النق�صام والنف�صال 

فاإن بوؤ�صه اأ�صد من فقده لوالده، ذلك اأن دور الأم يفوق دور الأب 

يف احل�صانة والرعاية . اأم اللطم ؛ فهو �صرب اخلّد والوجه، حتى 

تت�صح احلمرة، وهو تعبري عن عمق اجلرح، نتيجة فقد الأب والأم 

بفقد  والنقطاع  الأب،  بفقد  اليتم  من  اأعظم  حالة  وهذه   ، معا 

الأم. 

ُزغب الَقطا 
وحتتل الطفولة يف اأدبنا العربي يف اجلاهلية وبعد الإ�صالم مكانة 

املعلَّى  بن  حِلّطان  املجال  هذا  يف  قيل  ما  اأ�صهر  ومن  مرموقة، 

قة،  الرِّ بهذه  اأبنائه  و�صف  يف  �صاعر  ي�صبقه  مل  الذي  الطائي،  

اأك�صب  مما  الفقر،  اإىل  الغنى  من  حالته  انقالب  بعد  خ�صو�صا 

ق�صيدته ال�صهرة واخللود.   

اأنزلني الّدهــــــــــــــُر على ُحْكِمـه     مــن �ســــــامٍخ عـــاٍل اإلــى خـَْف�ِس

وغالني الّدهـــــــُر بَ�ْفِر الِغنـى      فلي�س يل مــــــاٌل �ســـ�ى ِعْر�سي

 اأبكـــــــايَن الّدهـــــُر، ويا طـــــــــاملـا      اأ�سحكني الدهــــــــــــُر مبا ُيْر�سـي

 ل�ال ُبنّيـــاٌت كُزْغـِب الَقطــــــــــا      ُرِدْدَن مــــن  بعــــ�ٍس اإلــــــــى بعــــــ�ِس

َطـَرٌب وا�ســــــــــــٌع      يف االأر�س ذاِت الطـــ�ل والَعْر�ِس  لكان لـي ُم�سْ

 واإّنـمــــــــــــا  اأوالُدنـــــــــــــا بينــنــــــا     اأكـبــاُدنـا مت�ســـــــــــــــي علــى االأر�ِس

 ل� َهّبِت الريُح على بع�سهـم    متـنـعـــْت عيـنـــي  مــــــــــن الَغمـــْـ�ِس

ولأّن الأيتام �صريحة من الأطفال لها معاناتها التي ترتبط بفقد 

الأب فاإن الأدب العربي قدميا وحديثا اهتم بها يف اإطار العطف 

اأ�صيلة، و�صرورة رعايتها والهتمام بها  اإن�صانية  عليها، كعاطفة 

الإ�صالم  م�صتقبلها،  خ�صو�صا يف ظّل  واحلر�س على  جمتمعيا، 

بينت  كما   ، كبريا  اهتماما  ال�صعيفة  ال�صريحة  هذه  اأوىل  الذي 

ذلك الكثري من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية ال�صريفة . 

أّول نص شعري 
كان  اليتيمة  لفظة  ت�صمن  عربي  �صعري  ن�ّس  اأقدم  اإّن  وقيل 

لإ�صحاق بن خلف ، ورغم ما عرف عن العربي يف اجلاهلية و�صدر 

األيتام في 
اللغة واألدب 

العربيين 

ون�صج ال�صاعر ال�صعودي عبد الرحمن الع�صماوي 

“نظرة يف  معني جديدا للفقد واليتم يف ق�صيدة 

�صموخ اليتيم” قائال:

ْيَتُم َمْن اأرى 
َ
قال�ا اليتيُم فقلُت اأ

                            َمْن كان للخُلِق النَّبيل َخ�سيما

ْيَتُم َمْن اأرى 
َ
قال�ا اليتيُم فقلُت اأ

                             َمْن عا�َس بني االأكرمنَي َلئيما

وو�ّصع �صعراء اآخرون معنى اليتم لي�صفوا من فقد 

فعل  كما  ق�صائدهم  باليتيم يف  كرامته  اأو  وطنه 

املتنبي وغريه. 

قيل أن أقدم نص شعري عربي 
تضمن لفظة اليتيمة كان إلسحاق 

بن خلف

رّكز بعض الشعراء 
العرب على المعاني 
المجازية لليتم التي 

اهتمت بجوهره ، وبناء 
عليه فقد يكون اليتيم 

طفال انشغل أبوه 
الحّي عن تربيته .
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مطبخ  لدعم الالجئات 
اجلــدد«  القادمــني  »مطبــخ  فكــرة  مالمــح  ت�صــكلت 

ال�صــوريات  الالجئــات  منــح  بهــدف  كنــدا  يف  بتورنتــو 

مــا  و�صــرعان  لأ�صــرهن،  الطعــام  لتح�صــري  فر�صــة 

دخــال  يــدر  بــداأ  اأكــرب  م�صــروع  اإىل  الفكــرة  تطــورت 

ي�صاعد يف �صد نفقات هذه الأ�صر. 

الفكــرة  اإن  اجلــدد«  القادمــني  »مطبــخ  منظمــة  وتقــول 

ولإتاحــة  و�صيافــة،  ا�صــتقبال  ح�صــن  كبــادرة  بــداأت 

الطعــام  ــرن  يح�صّ كــي  الن�صــاء  اأمــام  الفر�صــة 

. هن �صــر لأ

مدينــة  يف  الكثرييــن  مــن  تاأييــد  علــى  امل�صــروع  وحــاز 

رواجــا  الفكــرة  ولقيــت  كنــدا(،  )جنوبــي  تورونتــو 

الوقــت  نف�ــس  يف  واأظهــر  الكنديــني،  بــني  كبــريا 

يف  حقيقــة  رغبــة  امل�صــاركة  علــى  الن�صــاء  اإقــدام 

املعونــات  علــى  العتمــاد  وعــدم  عمــل،  فر�صــة  ايجــاد 

التي تقدمها احلكومة لالجئني.  

أقوال من ذهب
•  ل تقا�س اأعمار الأمهات بال�صنني ولكن مبا  

العطــاء  خــري  مــن  قلوبهــن  يف  اهلل  ا�صــتودعه    

• مثلما يعود النهر اإىل البحر هكذا يعود       
   عطاء الإن�صان اإليه. 

• ت�صرّت بال�صخاِء فكّل عيب ..يغطيه ـ كما     
)ال�صــافعي(  ال�صــخاء  قيــل   
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أزمة برناردشو 
 1856( برنارد�صــو  ال�صــهري   الإجنليــزي  الكاتــب  كان 

رئي�ــس  ت�صر�صــل،  لون�صــتون  حميمــا  �صديقــا   )1950  –
برنارد�صــو  مــن  يحــب  كان  الــذي  بريطانيــا  وزراء 

�صرعة بديهته ونكته وطرائفه الالذعة.  

يــراك  مــن  اجلثــة(:  �صخــم  )وكان  ت�صر�صــل  لــه  قــال 

جــدا(،  اجل�صــد  نحيــل  )وكان  برنــار  عزيــزي  يــا 

حــادة،  اقت�صاديــة  اأزمــة  تعــاين  بالدنــا  اأن  يظــن 

واأزمة جوع خانقة!  

يــدرك  �صاحبــي،  يــا  يــراك  ومــن  برنارد�صــو:  فاأجابــه 

الأزمــة! �صــبب  فــورا 

قطر الثالثة عالميا 
للــدول  الثالثــة  املرتبــة  يف  قطــر  دولــة  ت�صنيــف  مت 

الإن�صــانية  ال�صــوؤون  لتن�صــيق  املتحــدة  الأمم  ملكتــب  املانحــة، 

.»OCHA«

قائمــة  حتديــث  املكتــب  اإعــالن  بعــد  ذلــك  جــاء 

 ،2017 احلــايل  العــام  عــن  لــه  الكــربى  املانحــة  الــدول 

دعــم  )بواقــع  الثالثــة  املرتبــة  قطــر  دولــة  احتلــت  حيــث 

مــن  كل  بعــد   )2017 لعــام  اأمريكــي  دولر  10ماليــني 
كنــدا  جــاءت  كمــا  الأوروبيــة،  واملفو�صيــة  ال�صــويد  مملكــة 

يف املرتبة الرابعة وا�صرتاليا يف اخلام�صة. 

Talkitt
الذيــن  العاجزيــن،  بالأ�صــخا�س  خا�ــس  تطبيــق  هــو 

ا�صــمه  ي�صــري  وكمــا  الــكالم.  يف  �صعوبــة  يواجهــون 

ي�صــاعد  بالعربيــة،  التكلــم«  »عــدة  يعنــي  الــذي 

الكلمــات  ترجمــة  علــى  امل�صــتخدمني  التطبيــق  هــذا 

علــى  الأ�صــخا�س  ي�صــاعد  ن�ــس  اإىل  املفهومــة  غــري 

متوفــر  التطبيــق  واأ�صــهل.  اأ�صــرع  بطريقــة  فهمــه 

خا�ــس  معجــم  اإن�صــاء  علــى  ويعمــل  اللغــات،  بجميــع 

ت�صــدر  التــي  الأ�صــوات  فيحفــظ  بامل�صــتخدمني، 

لهــا. املنا�صــبة  بالكلمــات  ويربطهــا  عنهــم 

ِشعار وَعَلم  
عملهــا  يف  رمزيهــا  وعلمهــا  املتحــدة  الأمم  �صــعار  اأ�صبــح 

على ال�صعيد العاملي.  

مناطــق  يف  املعنيــة  بالأطــراف  الرمــزان  هــذان  ويعــرف 

بوؤر التوتر والنزاعات بالأمم املتحدة.  

لالأمــل  �صوتــان  اأنهمــا  ذلــك  للتطلــع،  رمــزان  وهمــا 

واأحالم ال�صعوب بال�صالم والوحدة.  

إستراحة 
العدد

التطّوع والسيرة الذاتية 
يف اســتطالع للــرأي أجرتــه رشكــة »ديلويــت« لالستشــارات 
ــوارد  ــدراء يف امل ــن كل خمســة م ــة م ــال أربع ــة ، ق الدولي
الخــرات  املتحــدة األمريكيــة إن  الواليــات  البرشيــة يف 
ــذ يف  ــة تؤخ ــال التطوعي ــاء األع ــبة أثن ــارات املكتس وامله
ــني أحــد املرشــحني. ــرار بشــأن تعي ــد اتخــاذ ق ــار عن االعتب

Reed.( »ويف اســتطالع آخــر للــراي أجــراه موقــع رشكــة »ريــد
ــك«  ــة »تايم-بان ــال التطوعي ــة األع ــح مؤسس co.uk( لصال

يف لنــدن، قــال 80 يف املئــة مــن أربــاب العمــل الريطانيــني 
إنهــم يقــّدرون جيــدا األعــال التطوعيــة املذكــورة يف الســر 

الذاتيــة.

ــر  ــك أن تذك ــا إذا كان علي ــد في ــؤال مل يع ــإن الس ــذا ف ل
ــة، ولكــن يف  خرتــك يف العمــل التطوعــي يف ســرتك الذاتي

كيفية إدراج ذلك العمل فيها. 



 ،2016 عام  يكون  اأن  املفرت�س  من  كان 

الأوىل  العاملية  القمة  انطالق  �صهد  الذي 

با�صطنبول،  مايو  �صهر  الإن�صاين يف  للعمل 

وعلى  املعونة.  م�صتقبل  ت�صكيل  اإعادة  عام 

الرغم من اأن احل�صد مل يرق اإىل م�صتوى 

انعقاد  �صاحبت  التي  الهائلة  ال�صجة 

القمة، اإل اأن ال�صفقة الكربى التي نتجت 

فيه  ت�صري  الذي  الجتاه  اأظهرت  عنها 

مبجموعة  يتعلق  فيما  الأقل  على  الأمور، 

كبرية من الق�صايا الإن�صانية املهمة، بدءًا 

ال�صنوات،  املتعدد  والتمويل  ال�صفافية  من 

وتقلي�س املخ�ص�صات وزيادة الرتكيز على 

دورًا  املحلية  املنظمات  منح  اأي  الأقلمة، 

يف  تقع  التي  لالأزمات  ال�صتجابة  يف  اأكرب 

والت�صافر  التعاون  تعظيم  اإىل  مناطقها، 

بني اجلهات الإن�صانية والإمنائية.

للحكم  الوقت مبكرًا  اأنه ل يزال  ويف حني 

اإذا كان �صيتم الوفاء بالعديد من  على ما 

على  املنظمات  قطعتها  التي  التعهدات 

نف�صها يف قمة ا�صطنبول، اإل اأن عام 2016 

قد �صهد بالفعل ثالثة ابتكارات اأو مبادرات 

اكت�صبت زخمًا وهي:

سندات األثر اإلنساني
التمويل  احتياجات  اأن  من  الرغم  على 

الإن�صاين اأ�صحت اأكرب من اأي وقت م�صى، 

تبني  الأرقام  على  �صريعة  نظرة  ولكن 

حلالت  ال�صتجابة  متويل  يف  الفجوة  اأن 

فقد  ثم  ومن  الت�صاع.  يف  اآخذة  الطوارئ 

�صبل  عن  البحث  ال�صروري  من  اأ�صبح 

جديدة لتمويل املعونة.

تهدف �صندات الأثر الإن�صاين، التي بداأت 

خم�س �صنوات. وهذا ي�صمح للمنظمات غري 

الطويل،  املدى  على  بالتفكري  احلكومية 

التي  املتنامية،  الطلبات  مع  ويتما�صى 

الإن�صاين  للعمل  العاملية  القمة  يف  ظهرت 

ومنذ ذلك احلني للتمويل املتعدد ال�صنوات.

اللجنة  ح�صب  الأخرى،  الفوائد  بني  ومن 

تقدم  اأنها  هي  الأحمر،  لل�صليب  الدولية 

دافعًا متجددًا على البتكار من اأجل حت�صني 

للم�صتثمرين  وحافزًا  الإن�صانية،  النتائج 

متويل  يف  للم�صاركة  اخلا�س  القطاع  من 

امل�صاعدات الإن�صانية، وتركيزًا حقيقيًا على 

نتائج امل�صروع. وعالوة على ذلك، ل ترتبط 

�صندات الأثر الإن�صاين بتقلبات ال�صوق.

ا�صتدامة  حول  �صكوك  هناك  ذلك،  مع 

اجلهات  اأن  من  الرغم  فعلى  املفهوم: 

املانحة حت�صل على �صمانات اإ�صافية فيما 

يتعلق بتحقيق النتائج املرجوة من امل�صروع، 

اإ�صافية  اأن تدفع مبالغ  اأنه يتعني عليها  اإل 

لتغطية فوائد امل�صتثمر الجتماعي.

بول،  ليديا  اأو�صحت  ذلك،  على  وتعليقًا 

الأنباء  ل�صبكة  الإن�صاين  التمويل  م�صت�صار 

الإن�صانية )اإيرين( اأن »هذه العملية تنطوي 

امل�صتثمر  اأن  ذلك  اإ�صايف:  مبلغ  دفع  على 

يتوقع اأن ي�صتفيد من ذلك يف نهاية املطاف 

مانحة  جهة  تقوم  عندما  ثم،  ومن   ...

تكون  اأن  فيجب  التدخل،  هذا  مثل  بتمويل 

النتيجة املح�صنة التي حت�صل عليها اجلهة 

جدًا  كبرية  املالية  الأداة  هذه  من  املانحة 

بحيث تربر دفع هذه املبالغ الإ�صافية«.

الإن�صاين  للعمل  العاملية  القمة  يف  ر�صميًا 

يف �صهر مايو، التي قدمتها اللجنة الدولية 

طريق  عن  التنويع  اإىل  الأحمر،  لل�صليب 

ي�صتغل  مل  الذي  اخلا�س  ال�صتثمار  اإدخال 

بعد يف متويل امل�صاعدات الإن�صانية.

املدير  داكور،  اإيف  قال  ال�صدد،  هذا  ويف 

العام للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ل�صبكة 

ميكننا  »ل  )اإيرين(:  الإن�صانية  الأنباء 

النتظار حتى يتوقف ال�صراع، ثم نقول اأن 

ال�صتثمارات  واأن  تاأتي،  اأن  ميكن  التنمية 

ميكن اأن تاأتي بعد ذلك«.

الإن�صاين  الأثر  �صندات  مبفهوم  ويق�صد 

اإطالق  بتمويل  اجتماعي  م�صتثمر  يقوم  اأن 

نتائج  �صيحقق  اأنه  يعتقد  الذي  امل�صروع 

القطاع  امل�صتثمر من  اإيجابية كبرية. وهذا 

على  قادرًا  يكون  اأن  وينبغي  خا�س، 

»ال�صتثمار بجدّية«، ح�صبما ذكر داكور.

الأرجح  على  للنتائج،  ممول  يدخل  ثم 

امل�صروع  بتمويل  يتعهد  حكومة،  اأو  موؤ�ص�صة 

باأكمله اإذا ما حتققت نتائج حمددة م�صبقًا. 

دفعه  الذي  املبلغ  النتائج  ممول  ويرد 

الفوائد  اإليه  م�صافًا  الجتماعي،  امل�صتثمر 

املثال،  �صبيل  على  النتائج.  على  اعتمادًا 

 10 بتقدمي  البلجيكية  احلكومة  تعهدت 

الدولية  اللجنة  برنامج  لدعم  يورو  مليون 

البدين،  التاأهيل  لإعادة  الأحمر  لل�صليب 

ولكنها لن تدفع هذه الأموال اإل اإذا وجدت 

اأثر امل�صروع مر�صيًا.

وقد اأو�صح داكور اأن �صندات الأثر الإن�صاين 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  اأطلقتها  التي 

مدتها  ب�صندات  التزامًا  تتطلب  الأحمر 

برامج التحويالت النقدية
النقدية.  الربامج  تطور   2016 عام  �صهد 

من  املزيد  ا�صتخدام  نحو  التحول  اأقر 

خالل  عام  ب�صكل  النقدية  التحويالت 

تعهدت  الإن�صاين.  للعمل  العاملية  القمة 

الإنقاذ  وجلنة  العاملية«  »الروؤية  منظمة 

وربع  ن�صف  �صيخ�ص�صان  باأنهما  الدولية 

براجمهما، على التوايل، يف �صكل حتويالت 

ال�صفقة  ولكن   ،2020 عام  بحلول  نقدية 

يف  للتو�صع  ثابتة  اأهدافًا  حتدد  مل  الكربى 

ا�صتخدام النقود كم�صاعدات. 

وعقب القمة العاملية للعمل الإن�صاين، اأعلنت 

ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املفو�صية 

ا�صتخدامها  �صت�صاعف  اأنها  الالجئني 

التحويالت  على  تعتمد  التي  للم�صاعدات 

النقدية بحلول عام 2020.

فاإن  املهمة،  التعهدات  هذه  رغم  ولكن 

فارقًا  �صيحدث  الذي  هو  الفعلي  التنفيذ 

حقيقيًا، ح�صبما ترى بول جيل بيزن، من�صق 

الدعوة واملنا�صرة يف منظمة �صراكة التعلم 

اخت�صارًا  تعرف  التي  النقد،  جمال  يف 

 .)CaLP( با�صم

ويف هذا ال�صدد، قالت بيزن ل�صبكة الأنباء 

كان  اإذا  اأنه  »اآمل  )اإيرين(:  الإن�صانية 

 2017 يكون  اأن  الكالم،  عام  هو   2016
عام  اإن  القول  اأ�صتطيع  العمل...ل  عام  هو 

2016 كان العام الذي اأ�صبحت فيه برامج 
لأنه  الرئي�صي،  التيار  هي  النقدي  التحويل 

الكثري من  العام الذي تعهدت فيه  كان هو 

املنظمات باأن جتعلها تيارًا رئي�صيًا«. واأردفت 

بقولها »ولكنني اآمل اأن ت�صبح هذه الربامج 
بقلم : انا بوجول مازيني

 �صبكة اإيرين  ـ  دي�صمرب 2016  

هي التيار الرئي�صي يف اأعوام 2017 و2018 

و2019، بناًء على اللتزامات املتعهد بها يف 

هذا العام«.

باأن  �صعادتها  عن  بيزن  اأعربت  حني  ويف 

املانحة  واجلهات  ال�صيا�صات  وا�صعي 

بقطار  اللتحاق  على  حري�صني  اأ�صبحوا 

كان  الذي   – النقدية  التحويالت  برامج 

الفنيني  اخلرباء  على  ال�صابق  يف  يقت�صر 

فقط2 فقد �صّددت على اأهمية متابعة مدى 

هذا  لإجناح  مفرد  ب�صكل  الدول  م�صاهمة 

اجلهد.

يف  الق�صور  اأوجه  اأن  بالذكر  واجلدير 

اأكرث  ب�صكل  �صتتبدى  اخلطط  هذه  مثل 

و�صوحًا عندما يتم البدء يف تنفيذ الربامج 

ت �صبكة )اإيرين(  التجريبية. وعندما تق�صّ

لالجئني  النقدية  التحويالت  ا�صتخدام 

اأنها ل  يف لبنان، على �صبيل املثال، وجدت 

ت�صتع�صي  التي  الحتياجات  تلبية  ت�صتطيع 

على حلول ال�صوق، وبناء املوؤ�ص�صات املحلية، 

املنظمات  متكني  اأو  م�صكلة،  كل  ومعاجلة 

غري احلكومية املحلية على ال�صطالع بدور 

اأكرب.

الحد من البيروقراطية
معونة  اأقل  »بريوقراطية  مبادرة  تهدف 

اأكرث« Less Paper More Aid  التي د�صنها 

ف�صاًل  التطوعية،  للوكالت  الدويل  املجل�س 

وال�صبكات  احلكومية  غري  املنظمات  عن 

التابعة له يف دي�صمرب 2015، اإىل احلد من 

يف  واملال  الوقت  تهدر  التي  البريوقراطية 

قطاع املعونة.

يف  �صدر  الذي  الأول،  التقرير  خل�س  وقد 

من  ال�صخم  احلجم  اأن  اإىل  اأبريل،  �صهر 

البريوقراطية يف املنظمات الإن�صانية يحول 

يف  الأمامية  اخلطوط  موظفي  تواجد  دون 

التقارير.  اإعداد  يف  عملهم  ب�صبب  امليدان 

احلكومية  غري  املنظمات  اأن  التقرير  وجد 

 36 نحو  لديها  كان  للدرا�صة  خ�صعت  التي 

موعدًا نهائيًا لإعداد التقارير، يف املتو�صط، 

الواحد. وقد و�صل هذا  العام  لكل دولة يف 

 80 اإىل  املنظمات،  لبع�س  بالن�صبة  العدد 

اأن  اإىل  اأي�صًا  الدرا�صة  اأ�صارت  موعدًا. كما 

»املنظمات غري احلكومية عادة ما ت�صتغرق 

من  مراجعة  كل  لإمتام  عمل  �صاعة   440
اإىل  حتتاج  التي  احل�صابات،  مراجعات 

تخ�ص�صات  من  موظفني  �صبعة  تخ�صي�س 

خمتلفة، يف حني ي�صارك ثمانية موظفني يف 

اإعداد كل تقرير لكل جهة مانحة مفردة«.

األزمت  الإن�صاين،  للعمل  العاملية  القمة  ويف 

ال�صفقة الكربى املوقعني عليها اأن ي�صهموا 

يف زيادة فعالية املعونة، مبا يف ذلك تن�صيق 

والتقارير،  املانحة  اجلهات  مقرتحات 

اأقل مل�صاريع حمددة.  وتخ�صي�س متويالت 

تاأمل  �صاملة  خطة  الآن  احلملة  اأعّدت  وقد 

اأن يتم تنفيذها على مدى العامني املقبلني.

بيتوتي  ميلي�صا  قالت  لذلك،  وتو�صيحًا 

التطوعية  للوكالت  الدويل  املجل�س  من 

ل�صبكة  الإلكرتوين  الربيد  عرب  ر�صالة  يف 

الوقت  يف  تركيزنا  »ين�صب  )اإيرين(: 

احلايل على اجلمع بني من يعدون التقارير 

ومن يقراأونها من اأجل اأن يتعاونوا بطريقة 

ال�صفقة  التزامات  حتقيق  على  ت�صاعدنا 

الكربى بنهاية عام 2018«.

ثالثة ابتكارات ومبادرات بارزة في      مجال المساعدات اإلنسانية

ترجمات
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اخلريية  قطر  تقوم   العام  مدار  على 

الربامج  من  ممّيزة  جمموعة  وبث  باإنتاج 

ثقافة  ن�صر  بهدف  والإذاعية،  التلفزيونية 

اأثر  واإبراز  والتطوعي،  الإن�صاين  العمل 

ر�صيق  باأ�صلوب  التنموية  اخلريية  الأعمال 

واإ�صراك املتطوعني واجلمهور يف  وحمبب، 

جديدة  باأ�صاليب  اخلريية  امل�صاريع  ت�صويق 

التلفزيونية  براجمها  وتعتمد   ، ومبتكرة 

وبع�س براجمها الإذاعية على زيارة امليدان 

الإعالميني  النجوم من  مب�صاركة عدد من 

والريا�صيني وامل�صائخ واملوؤثرين على �صبكات 

التوا�صل الجتماعي . 

بداأت اجلمعية هذا اجلهد خلدمة الإعالم 

�صنوات  عدة  منذ  والتنموي  الإن�صاين 

الإعالم  و�صائل  من  عدد  مع  بالتعاون 

توا�صل هذا اجلهد من  القطرية، وماتزال 

تعريف  يلي   وفيما   ، الإعالم  اإدارة  خالل 

�صريع بها: 

البرامج التلفزيونية 
سفاري الخير

انتجت قطر اخلريية على مدى اأربع �صنوات 

الذي  اخلري”  “�صفاري  برنامج  متتالية 

حيث  الواقع،  تلفزيون  برامج  من  يعترب 

يعرف الربنامج اجلمهور بامل�صاريع التنموية 

اخلريية.  قطر  فيها  تعمل  التي  الدول  يف 

من:  كل  يف  الربنامج  حلقات  ت�صوير  ومت 

بوكينافا�صو، اإندوني�صيا، دول البلقان، فيما 

بغرب  بغانا  منه  الأخرية  الن�صخة  كانت 

اإفريقيا. 

تلفزيون  على  يوميا  الربنامج  بث  جرى 

قطر طيلة رم�صان 1438 هـ ، و�صم فريق 

كال  الأخرية  ن�صخته  يف  اخلري”  “�صفاري 

أسفار
يهدف اإىل اإثراء ثقافة امل�صتمعني باملعلومات 

التطوعية  املجالت  يف  خ�صو�صا  املفيدة، 

امل�صابقات  اأ�صئلة  خالل  من  والإن�صانية، 

الربنامج  ويبث  لها  املخ�ص�صة  واجلوائز 

على اإذاعة �صوت اخلليج خالل �صهر رم�صان 

املبارك يوميا. 

أمنيتي
خ�ص�س  وطرحه  فكرته  يف  جديد  برنامج 

املكفولني  الأطفال  اأمنيات  ل�صتعرا�س 

الفر�صة  واتاحة  اخلريية،  قطر  قبل  من 

للم�صتعني كي ي�صهموا يف حتقيقها من خالل 

التربع عن طريق ر�صائل SMS اأو عن طريق 

اإلكرتوين خم�ص�س لذلك، كما يهتم  موقع 

لالأطفال،  الأ�صا�صية  باحلقوق  الربنامج 

مثل حقهم يف التعليم والرعاية، وي�صت�صيف 

لتقدمي  وخمت�صني  اأ�صريني  م�صت�صارين 

عرب  بثه  مت  والأمهات.  لالآباء  ا�صت�صارات 

املا�صي  رم�صان  �صهر  طيلة  قطر  اإذاعة 

1438هـ 

“المتنافسون” 
مع  بالتعاون  يبث  الذي  الربنامج  يهدف 

اإذاعة القراآن الكرمي بالدوحة اإىل ا�صتثمار 

روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات القطرية، 

جمال  يف  وقدراتهم  مهاراتهم  وتوظيف 

الجتماعي،  التوا�صل  و�صبكات  الت�صال 

الإن�صاين  العمل  دعم  يف  التناف�س  اأجل  من 

والن�صاط التطوعي،  وت�صويق م�صاريع اإن�صانية 

ميدانية  زيارات  خالل  من  مبتكرة   بطرق 

حلقاته  اأوىل  انطلقت  تنفيذها.  ومتابعة 

وا�صتمر   ،2016 عام  من  �صبتمرب  �صهر  يف 

الربنامج اإىل ما قبل �صهر رم�صان املبارك  

1338 هـ  ) اأّي على مدار العام الأكادميي ( . 

م�صطفى،  مبارك  امل�صاحكة،  �صعود  من: 

�صعيد  القحطاين،  عاي�س  الكواري،  طالل 

عادل  ال�صمري،  الرحمن  عبد  عوجان، 

خمي�س، جفال را�صد، حممد عتيق الكواري.

قلب واحد
من برامج تلفزيون الواقع اأي�صا، و يهدف اإىل 

وا�صتقطاب  الإن�صانية،  بالق�صايا  التعريف 

اأنتج  م�صوق،  �صبابي  باأ�صلوب  لها  الدعم 

كل  يف  الآن  حتى  �صنوات   4 ملدة  الربنامج 

ال�صودان،  باليمن،  �صقطري  جزيرة  من: 

تركيا، فيما مت ت�صوير احللقة الأخرية منه 

يف جمهورية قرغيزيا، وت�صمنت الكثري من 

بث  وجرى  الهادفة.  واملفاجاآت  املغامرات 

تلفزيون  على  يوميا  واحد”  “قلب  برنامج 

قطر طيلة �صهر رم�صان 1438 هـ .

ت�صكل اأع�صاء فريق “قلب واحد” يف الن�صخة 

الكواري،  �صعدون  : من حممد  من  الأخرية 

حممد الرباك، الكابنت عادل لمي، املن�صد 

اجلناحي،  عقيل  الإعالمي  عبا�س،  حممد 

يا�صر احلزميي، اإبراهيم النقيب، الإعالمي 

اأبو  خالد  الداعية  الذهب،  �صوار  الريا�صي 

موزه، نايف ال�صرهان، ال�صاعر علي الغياثني، 

املن�صد يحي حوى.

البرامج اإلذاعية 
تراويح

درجت قطر اخلريية على انتاجه منذ عدة 

توعوي،  اجتماعي  برنامج  وهو   ، �صنوات 

الهواء مبا�صرة،  �صهر رم�صان على  تبثه يف 

واملخت�صني  امل�صايخ  من  كوكبة  ي�صت�صيف  و 

ملناق�صة مو�صوعات تت�صل بالعمل الإن�صاين 

والتنموي، ويتم فيه ت�صويق م�صاريع خريية 

تقرير
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يتمّيز » ح�صاب زكاتك.. بني يديك« الذي �صدر عن قطر اخلريية 

يف �صهر يوليو املا�صي / 2017 لالأ�صتاذ ربيع جماهد، باأنه ي�صّهل 

القوائم  على  الرتكيز  خالل  من  عملية  بطريقة  الزكاة  ح�صاب 

واجلداول واخلال�صات التو�صيحية، والأمثلة وامل�صائل املحلولة.  

ميزة الكتاب 
وي�صهم هذا الكتاب ـ الذي اأ�صيف لقائمة اإ�صدارات قطر اخلريية 

ملجتمعاتنا  التنموية  باأهميتها  والتوعية  الزكاة،  ثقافة  ن�صر  يف  ـ  

الإ�صالمية، ويجيب على الأ�صئلة املالية ال�صرعية املتعلقة بها، وهو 

موّجه للجمهور ب�صكل عام . 

بالزكاة،  للتعريف  ال�صهلة،  العبارة  �صياغته  يف  الكتاب  اعتمد 

تب�صيط  خالل  من  ودقيقة،  ي�صرية  بطريقة  ح�صابها  وكيفية 

بع�س  واإ�صافة  احل�صاب،  بكيفية  املرتبطة  واملفاهيم  املعلومات، 

القوائم واجلداول التو�صيحية والنماذج والأمثلة التطبيقية. 

قائمة المستفيدين 
ويتوقع اأن ي�صتفيد منه  : 

زكاته،  ح�صاب  كيفية  ليتعلم  الزكاة،  بفري�صة  مهتّم  م�صلم  كل  ـ 

ويكون على وعي ودراية بركن من اأركان دينه.

فيهم  مبن  ح�صابها،  وكيفية  الزكاة  يف   دورات  يح�صر  َمْن  ـ 

اخلريية  قطر  تنّظمها  التي  التدريبية  الدورات  يح�صرون  من 

جلمهورها . 

وال�صركات  املالية  واملوؤ�ص�صات  والزكوية  اخلريية  املوؤ�ص�صات  ـ 

واجلهات ذات العالقة بحيث يكون الكتاب مرجعا لها ولأفرادها 

املختلفة،  ب�صنوفها  الزكاة  بح�صاب  يت�صل  ملا  احلاجة  عند 

ولالإجابة على الأ�صئلة املالية ال�صرعية املرتبطة بها .   

عناوين المحتوى 
ي�صتمل الكتاب الذي يقع يف 140 �صفحة على مدخل نظري يت�صّمن 

الزكاة  الذي جتب  املال  ، و�صروط  بالزكاة وعقوبة منعها  تعريفا 

فيه ، وتعريف ببع�س امل�صطلحات ال�صرورية يف حما�صبة الزكاة، 

فيما خ�ص�س اجلزء الأكرب حل�صاب الزكاة باأنواعها املختلفة وهي 

: زكاة النقدية ، زكاة حلي الزينة ، زكاة ال�صداق، زكاة الأنعام، 

زكاة الأ�صهم ، زكاة عرو�س التجارة، زكاة العقارات، زكاة ك�صب 

العمل، زكاة امل�صتغاّلت، زكاة الزروع والثمار، كما ت�صمن الكتاب 

مفكرة عن الزكاة تعّد ملخ�صا لأهم ما ورد يف الكتاب من قواعد 

الكتاب  مبادة خا�صة عن  واختتم   ، ومعلومات   ومناذج  وقوانني 

اأو  العادية  اخلدمات  �صواء  اخلريية  قطر  يف  الزكاة  خدمات 

اللكرتونية، والتي ت�صهم يف ت�صهيل ح�صابها ودفعها على املتربعني 

بكافة ال�صبل املمكنة. 

وتاأمل قطر اخلريية اأن يكون الكتاب اإ�صافة للمكتبة العربية ب�صكل 

عام، والإ�صدارات التي تعنى مبو�صوعات الزكاة ب�صكل خا�س.

تأليف/ ربيع مجاهد   - الناشر/ قطر الخيرية 

حساب زكاتك 
بين يديك 


