


افتتاحية

مبارك عليكم الشهر
مع �إطاللة �سهر �ل�سيام �لف�سيل �لذي نو�سك �أن ن�ستقبل �أوىل نفحات رحماته وباكورة في�ض خري�ته يطيب يل �أن �أتقدم 

با�سم قطر �خلريية باأجمل �لتربيكات �إىل �أهلنا يف قطر، و�إىل �لأمتني �لعربية و�لإ�سالمية، د�عيا �ملوىل عّز وجل �أن يتقبل 

من �جلميع �سالح �لعمل، وميّن عليهم بو��سع �ملغفرة.

�إن تقريب كل �أمر بعيد �ملنال لذوي �حلاجات، و�لتخفيف من معاناتهم، �أو حتقيق �أثر و��سح يف تغيري حياتهم نحو �لأف�سل 

..من �أجّل �لأعمال �ل�ساحلة �حلبيبة �إىل �ملوىل عز وجل ، و�لعطاء حياة .. فهو مينح �ملح�سنني و�أ�سحاب �لبذل و�لإح�سان 

عي�سا مفعما بال�سكينة و�لر�حة و�لربكة و�لأمان .. كما مينح �أ�سحاب �حلاجة يف نف�ض �لوقت �أمال بحياة خمتلفة، وفرقا 

�إيجابيا يف حياتهم وحتقيق كر�متهم .

�أن يكون �ل�سهر �لكرمي فر�سة لنا ولكم وجلميع �مل�سلمني للتقرب �إىل �هلل، و�ل�سعي لنيل ر�ساه ، من بو�بة  و�إننا لرنجو 

�أعمال �خلري و�لرب، وخدمة �أ�سحاب �حلاجة.

بو�جبنا  للقيام  �لأخوية  �مل�سوؤولية  من  مزيد�  علينا  توجب  �أمتنا  منها  تعاين  �لتي  �ملزمنة  و�لكو�رث  �لأزمات  تو��سل  �إن 

�لإن�ساين، ولن يتاأتى ذلك �إل بتكاتف جهود �جلميع، كل ح�سب �إمكاناته وقدر�ته ، وينبغي �أل يحقرن �أحد منا من �ملعروف 

�سيئا.  

�ل�سكر و�لدعاء من قبُل ومن بعُد لكل من يجود ويعطي ، ولكل من يّدل على خري ويعّرف به ، لكل من ي�سع ثقته بقطر 

1438 هـ �ستحقق بف�سل دعمكم وم�ساندتكم  » للعام �حلايل  �لرم�سانية »عطاوؤك حياة  �خلريية.  وحملة قطر �خلريية 

�ملنتظرة غاياتها و�أهد�فها �لطموحة للو�سول �إىل �أكرث من مليوين �سخ�ض من �لفئات �لأكرث �حتياجا باإذن �هلل .

وفقنا �هلل و�إياكم لكل ما ير�سيه عنا. 

و�حلمد هلل �أول و�آخر� . 

 يو�سف بن �أحمد �لكو�ري 

 الرئي�س التنفيذي  لقطر اخلريية



مبادرات بـ 100 مليون ريال لدعم الشعب الفلسطيني )مؤتمر ( 
بلغت جملة تعهدات مبادرات املنظمات واجلهات التي �شاركت يف »امللتقى 

اخلريية  قطر  نظمته  الذي  الفل�شطيني«  ال�شعب  لدعم  والإن�شاين  التنموي 

يف  التنموية  امل�شاريع  ودعم  اإقامة  بغر�س  ريال،  مليون   100 بالدوحة 

فل�شطني. وعلى هام�شه مت تنظيم عدد من اجلل�شات وور�س العمل. 

ت�سميم �لغالف

بكيل شمس الدين

�لتوزيع  و�لرتويج 

صالح أحمد عبد الجبار

لالشتراك في المجلة

امل�شرف العام

علي عتيق العبد الله

رئي�ض �لتحرير

أحمد صالح العلي

مدير �لتحرير

36علي الرشيد

  اأر�شل طلب لال�شرتاك عرب الربيد الإلكرتوين

ghiras@qcharity.org
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد الخامس عشر 
رمضان  1438 هـ  - مايو 2017 م

»ندى« .. طموح بدراسة الطب رغم الضمور الدماغي
 رغم اأنها تعاين من ال�شمور الدماغي منذ �شغرها، ورغم عدم 

قدرتها على الكتابة مطلقا، فاإّن »هبة الوحيدي« ـ 15 عاما ـ من قطاع 

غزة املحا�شر،حت�شل منذ البتدائية على معدل ممتاز يف درا�شتها، 

وطموحها الذي ت�شّر عليه بقوة هو دخول كلية الطب. 

الن�شخة الإلكرتونية

�لت�سوير �لفوتوغر�يف

محمد إناس عبد العليم

�س.ب:1224 الدوحة - قطر

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

ghiras@qcharity.org - ww.qcharity.org

الرئيس الموريتاني يستقبل سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني 
خالل زيارته ملوريتانيا من اأجل افتتاح باقة م�شاريع حيوية لقطر اخلريية، 

ا�شتقبل فخامة رئي�س اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية ال�شيد حممد ولد 

عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية �شعادة ال�شيخ حمد بن نا�شر 

العمل  النظر حول  اللقاء تداول وجهات  اآل ثاين، ومت يف هذا  بن جا�شم 

الإن�شاين واخلريي و�شبل تطويره.

�لت�سميم و�لإخر�ج

الخضر الشيخ هالل

22

�ملحررون

عوض الله جبارة أحمد
محمد سيدي أحمد ازوين

G h i r a s

افتتاح
أكبر مدينة لأليتام
مدينة الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية
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"عطاؤك حياة"..
 تصل لمليوني 

شخص حول العالم

"َزَهاب"..
ترّد الجميل للمجتمع

القطري 

مركز صحي (250م2)
        باكستان

التكلفة 477,000 ر.ق
ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2017/442

مركز صحي (365م2)
        جيبوتي

التكلفة 573,000 ر.ق
ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2017/601

اجعل حياتهم عافية
#عطاؤك_حياة

12
مشاريع
للتبرع

كن أقرب في هذا الشهر
في الوقت الذي تعمل به جاهدًا للتقرب إلى الله عز وجل 

خالل هذا الشهر الفضيل نأمل أن تجد الوقت أيضًا 
لمساعدة من هم أقل حظًا للوصول إلى ما من شأنه أن 

يغير حياتهم. ماهو الشيء القريب إلى قلبك في شهر 
رمضان؟
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المكاتب ونقاط التحصيل44667711 qcharity.org
طرق التبرع
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على  العامل  عرب  امل�شلمون  يو�شك  فيما 

الرحمة  �شهر  ن�شمات  اأوىل  ا�شتقبال 

املبارك  رم�شان  �شهر  والعطاء،  واخلري 

قطر  قامت  1438هـ،  احلايل  للعام 

 “ الرم�شانية  حملتها  باإطالق  اخلريية 

ال�شهر  يكون  اأن  وتاأمل    ،“ “عطاوؤك حياة 
وال�شعي  اإىل اهلل،  للتقرب  الف�شيل فر�شة 

لنيل ر�شاه ، من بوابة اأعمال اخلري والرب 

، وخدمة ذوي احلاجة، لذا طرحت �شعارا 

لها بعنوان:  “ كن اأقرب يف هذا ال�شهر”  . 

وت�شتهدف  احلملة تنفيذ باقة من امل�شاريع  

داخل دولة قطر وخارجها بتكلفة تقديرية 

قطري،  ريال   30.750.572 اإىل  ت�شل 

للم�شاريع  التقديرية  امليزانية  تبلغ  فيما   ،

 16 حوايل  قطر  دولة  داخل  الرم�شانية 

مليون، وي�شتفيد منها اأكرث من 900.000 

�شخ�س.

وتتميز حملة هذا العام 1438 هـ  بالرتكيز 

على ال�شعوب التي تعاين من وطاأة الأزمات 

اأو    ، ال�شوري  كال�شعب  والنزوح  واللجوء 

الفقر  و�شدة  اجلفاف  من  تعاين  التي 

الربامج  من  بعدد  متتاز  كما  كال�شومال، 

واملبادرات وامل�شاريع اجلديدة.  

من  امل�شتفيدين  عدد  يبلغ  اأن  ينتظر  فيما 

احلملة 2.047.065 �شخ�شا .

المشاريع الرئيسة 
وتت�شمن احلملة ثالث م�شاريع رئي�شة هي: 

وزكاة  العيد  وك�شوة  ال�شائم  اإفطار  موائد 

امل�شاريع  من  جمموعة  عن  ف�شال   ، الفطر 

قطر،  داخل  تنفذ  والدعوية  اجلماهريية 

الإعالم  و�شائل  عرب  تبث  اإعالمية  وبرامج 

و�شبكات التوا�شل الجتماعي.

وتبلغ التكلفة التقديرية مل�شاريع خارج دولة 

اأن  وينتظر  ريال،  مليون   15 حوايل  قطر  

�شخ�س  مليون   1.1 من  اأكرث  منه  ي�شتفيد 

“عطاؤك حياة” تصل إلى
2 مليون شخص عبر العالم

تقرير

تزداد ضراوة المجاعة في #الصومال، فتحصد أرواح 100 شخص خالل 48 ساعة، ويهدد 
الجفاف الذي يعّد األعنَف منذ عقود حياة 5 ماليين شخص، بينهم مليون طفل بسبب 

سوء التغذية .

سارعوا لمّد يد العون  إلخوانكم ، وساهموا بإنقاذ حياتهم قبل فوات األوان.

#المجاعة_تضرب_الصومال
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داخل  اخلريية  قطر  م�شاريع  قائمة  تت�شع 

ال�شائم  اإفطار  م�شاريع   لت�شمل  الدولة 

باأنواعها املختلفة، و�شقيا رم�شان ، ومتتد 

والثقافية،  اجلماهريية  الربامج  اإىل 

وم�شاريع التحدي التي تتيح جمال للتناف�س 

بالتعاون  ال�شبابية  التطوعية  الفرق  بني 

ذات  اجلهات  من  عدد  مع  وال�شراكة 

العالقة ، حيث يتم تنفيذ بع�شها لأول مرة 

، فيما مت تطوير بع�شها الآخر.  

للم�شاريع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

قطر   دولة  داخل  الرم�شانية 

15.807.100 ريال، ، وينتظر اأن ي�شتفيد 
منها 908.010 اأ�شخا�س .

ومن اأهم هذه امل�شاريع : 

موائد إفطار الصائم 
التي  ال�شائم   اإفطار  موائد  عدد  يبلغ 

تقيمها اأو تدعمها قطر اخلريية  23 مائدة 

جماعية، تتوزع على خمتلف مناطق الدولة 

وعابري  العزاب  العمال  على  وتركز   ،

حيث   ، املحدود  الدخل  وذوي  ال�شبيل 

من  املنتجة  القطرية  الأ�شر  ميكن  م�شروع 

ذات  الأ�شر  ل�شالح  اإفطار  وجبات  اإنتاج 

بواقع  بيوتهم،  اإىل  الدخل املحدود ت�شلهم 

9000 وجبة طيلة ال�شهر الف�شيل.

إفطار عمال العزب 
 6 يف  العزب  جتمعات  يوميا  ي�شتهدف 

بتقدمي  ويقوم  الدولة،  مناطق  من  مناطق 

وجبات الإفطار لـ 600 عامل يوميا، لي�شل 

اإجمايل عدد امل�شتفيدين18000 عامل . 

إفطار عمال الصناعية 
العمال  جتمعات  على  امل�شروع  يركز 

�شيارات  ،عرب  ال�شناعية  املنطقة  يف 

عليهم  ويوّزع  الغر�س،  لهذا  خم�ش�شة 

ي�شتفيد  اأن  وينتظر   ، يوميا  اإفطار  وجبات 

اأيام  طيلة  عامل،   12000 امل�شروع  من 

رم�شان املبارك . 

مونة رمضان
التموينية  الحتياجات  امل�شروع  يوّفر 

ذات  لالأ�شر  الكرمي،  بال�شهر  اخلا�شة 

كوبونات  خالل  من  املحدود،  الدخل 

اأو  اخلريية  قطر  من  عليهم  توزيعها  يتم 

باإقامة  تكفلت قطر اخلريية ب�شورة كاملة 

20 مائدة ، فيما دعمت 3 موائد ، وينتظر 
 170.670 املوائد  هذه  من  ي�شتفيد  اأن 

�شخ�شا ، وبتكلفة ت�شل حلوايل 5.5 مليون 

ريال . 

وت�شمل املناطق التي �شتقام فيها املوائد كال 

من اخلور و�شمي�شمة  واخلريطيات والغرافة 

حممود  وبن  والوكرة  وال�شحانية  والريان 

واملن�شورة  والنجمة  العزيز  عبد  وفريج 

وبن عمران واملطار وال�شيلية واجلميلية واأم 

�شالل حممد والروي�س والكعبان. 

من  عددا  ال�شائم  اإفطار  م�شروع  ويتبع 

امل�شاريع الأخرى اأهمها : 

من البيت للبيت 

تستهدف المشاريع الشرائح 
المجتمعية المختلفة، 

وتشتمل على موائد اإلفطار 
والمشاريع الجماهيرية 

والثقافية 

مشاريعنا الرمضانية 
داخل دولة قطر.. ثراء وتنوع 
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التموينية  املواد  ا�شتالم  ليتم  املعّرفني، 

رم�شان،   بداية  التجارية  املجمعات  من 

وي�شتهدف امل�شروع 1500 اأ�شرة. 

اإلفطار الجوال
يوفر وجبات اإفطار خفيفة من اإنتاج الأ�شر 

القطرية املنتجة، ويتم توزيعها على �شائقي 

ال�شيارات من الذين يتداركهم اأذان املغرب 

وي�شتهدف  منازلهم،  اإىل  الو�شول  قبل 

15000 �شائم. 

سقيا رمضان   
امل�شلني  على  املياه  بتوزيع  امل�شروع  يقوم 

اأثناء تواجدهم يف �شلوات الرتاويح والقيام 

يف 43 م�شجدا  يوميا ، وي�شتهدف امل�شروع 

عدد  لي�شل   ، م�شليا   8064 من  اأكرث 

حوايل  الف�شيل،  ال�شهر  طيلة  امل�شتهدفني 

242.000 م�شل .

المشاريع الثقافية والجماهيرية  
الشبابية  المبادرات  مسابقة 

“ريادة األعمال” 
تقوم فكرتها على ت�شجيع ال�شباب والتناف�س 

الأعمال  ريادة  فعاليات  لإقامة  بينهم  فيما 

خلدمة املجتمع، ودعم امل�شاريع الرم�شانية 

وامل�شاريع الإن�شانية اخلارجية ، بالتعاون مع 

ومراكز  اجلامعية  الطالبية  النوادي  اأحد 

اختيار  ثم   ، اخلريية  بقطر  املجتمع  تنمية 

اأف�شل املبادرات وتكرميها . 

براحة الجاليات 
اإفطارات  على  ي�شتمل  جماهريي  برنامج 

والتوعوية  الرتفيهية  الفعاليات  من  وعدد 

اجلاليات  لأبناء  موجه  القيم،  لغر�س 

منه  ي�شتفيد  اأن  وينتظر  قطر،  يف  املقيمة 

10.000�شخ�س يف اأكرث من جالية . 

حاورهم في رمضان 
لقاء اأ�شبوعي يف كتارا طيلة ال�شهر الكرمي ، 

ي�شت�شيف �شخ�شية من املفكرين والكتاب، 

املجتمع،  تهم  ق�شية  يف  معهم  ويتحاور 

وت�شعى لتقدمي معاجلات ب�شاأنها. 

الصديقون 
اللتزام  على  املجتمع  اأفراد  يعود  ن�شاط 

مثل:  احل�شنة  وال�شلوكيات  النبوية  بال�شنن 

واإطعام  اجلنائز  واتباع  املر�شى  زيارة 

امل�شاكني. 

معايشة  
من  الأجانب  لالأ�شخا�س  موجه  ن�شاط  

وتقاليد  بعادات  لتعريفهم  امل�شلمني  غري 

يوم  اإقامة  خالل  من   ، القطري  املجتمع 

يف  واإ�شراكهم   ، امل�شلمني  مع  لهم  تعاي�شي 

اأن�شطة تطوعية، كموائد اإفطارات ال�شائم 

، اإ�شافة لزيارة املجال�س .

عيدية األيتام 
على  العيديات  توزيع  فيها  يتم  احتفالية 

ال�شرور  لإدخال   ، الفطر  عيد  قبيل  الأيتام 

عليهم ، وبهذه املنا�شبة حتث قطر اخلريية 

اأجل  من  العيديات  بهذه  للتربع  اجلمهور 

اإ�شعاد هذه ال�شريحة . 

908.000 شخص 
يستفيدون من مشاريعنا 

وأنشطتنا الرمضانية 
بتكلفة تصل لـ 16 

مليون ريال 

يركز مشروع إفطار الصائم 
على العمال العزاب وعابري 

السبيل وذوي الدخل 
المحدود. 



الرم�شانية  م�شاريعها  قطر اخلريية  تنفذ 

هذه  وتق�شم  العامل،  عرب  دولة   37 يف 

هي:  رئي�شة  م�شاريع  ثالث  اإىل  امل�شاريع  

العيد وزكاة  ال�شائم وك�شوة  اإفطار  موائد 

الفطر، بقيمة ت�شل اإىل حوايل 15 مليون 

ريال، وينتظر اأن ي�شتفيد منه اأكرث من 1.1 

الدول  على  الرتكيز  مع  �شخ�س،  مليون 

التي تعاين من الأزمات والكوارث. 

موائد إفطار الصائم 
امل�شاحة  ال�شائم  اإفطار  م�شروع  ويحتل 

تبلغ  اإذ  الرم�شانية  امل�شاريع  من  الأكرب 

1.139.505 شخص يستفيدون 
من مشاريعنا الرمضانية في 37 دولة 

كسوة العيد 
اإدخال  اإىل  العيد  ك�شوة  م�شروع  ويهدف 

لدى  املكفولني  الأيتام  قلوب  اإىل  ال�شرور 

قطر اخلريية، من خالل توفري لبا�س العيد 

 21 يف  يتيما   3786 منها  وي�شتفيد  لهم، 

 10.031.451 له  املخ�ش�شة  القيمة 

 952.889 منه  ي�شتفيد  اأن  ويتوقع   ، ريال 

ريال   1.5 حوايل  منها  خ�ش�س  �شخ�شا، 

للنازحني والالجئني ال�شوريني، كما ارتفعت 

وال�شومال  اليمن  من  كل  خم�ش�شات 

وفل�شطني والعراق يف هذا امل�شروع . 

كما مت تخ�شي�س مواد غذائية للمت�شررين 

يف �شوريا وال�شومال ) طحني، خبز، �شالت 

غذائية (  بقيمة تزيد عن 3.2 مليون ريال، 

 100.000 ي�شتفيد منها حوايل  اأن  ويتوقع 

�شخ�س. 

88

باقة المشاريع الرمضانية 
خـارج دولة قطر

ثالثة مجاالت رئيسة 
للمشاريع : موائد 

اإلفطارات، كسوة العيد 
وزكاة الفطر. 

تقرير
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 الدول المستهدفة

حياة  عطاوؤك   “ حملة  م�شاريع  من  امل�شتهدفة  الدول  وت�شمل 

�شريكالنا،  الهند،  النيجر،  بنغالدي�س،   �شوريا،   : من  كال   “
نيبال،  ،اأثيوبيا،  اليمن  اندوني�شيا،  موريتانيا،  ال�شومال، 

فل�شطني، ال�شودان، جيبوتي، غانا، بنني، ت�شاد، جزر القمر، 

مايل،  بوركينافا�شو،  الردن،  باك�شتان،  كينيا،  ال�شنغال، 

املغرب،  لبنان،  املتحدة،  اململكة  توجو،  العراق،  نيجرييا، 

الفلبني، البو�شنة، قرقيزيا، تون�س، كو�شوفا، األبانيا، تركيا . 

دولة، وبقيمة ت�شل اإىل 378.600 ريال، وتوزع قبيل عيد الفطر . 

زكاة الفطر
واإغناء  الفطر،  عيد  يوم  يف  امل�شلمني  على  الفرحة  تعميم  اأجل  من 

وي�شتهدف  امل�شروع،  تنفذ قطر اخلريية هذا  امل�شاألة  ذوي احلاجة عن 

82.830 �شخ�شا،  يف 33 دولة عرب العامل، وبتكلفة تقديرية ت�شل اإىل 
1.242.457 ريال . 



تقرير

1010

تعنى قطر اخلريية بامل�شاعدة على ح�شاب 

والرّد  ال�شركات،  اأو  لالأفراد  �شواء  الزكاة 

بها،  املتعلقة  ال�شرعية  املالية  الأ�شئلة  على 

وت�شهيل عملية دفعها بكافة الطرق العادية 

اخلريية  قطر  اأن�شاأت  وقد  واللكرتونية، 

�شنوات،  عدة  منذ  بالزكاة  خا�شا  ق�شما 

كما اأ�شافت اإىل خدماتها اللكرتونية هذا 

العام خدمتني جديدتني خا�شتني بالزكاة 

هما املوقع اللكرتوين والتطبيق اللكرتوين 

، ف�شال حا�شبة حل�شاب  زكاتي(   ( با�شم 

الزكاة يف موقع قطر اخلريية اللكرتوين، 

الزكاة  ح�شاب  جميعا  خاللها  من  وميكن 

ودفعها . 

قسم الزكاة 
خبري  خالل  من  الزكاة  ق�شم  يقوم 

متخ�ش�س باخلدمات التالية : 

• ح�شاب الزكاة واأهمها : 

املوقع والتطبيق ) زكاتي ( 

الموقع اإللكتروني 
الت�شاوؤلت  على  يجيب  “زكاتي”  موقع 

املتعلقة بالزكاة واأحكامها. كما يوفر العديد 

خبري،  طلب  اإمكانية  مثل  اخلدمات  من 

املفرو�س على كل  الن�شاب  وكيفية ح�شاب 

�شنف من الأ�شناف التي جتب فيها الزكاة. 

املبا�شر  التربع  اإمكانية  اأي�شًا  املوقع  ويتيح 

مع  وي�شر،  �شهولة  بكل  املحتاجني  ل�شالح 

ال�شخ�شية  املعلومات  �شرية  على  املحافظة 

للمتربع. 

ال�شخ�شي  امللف  �شفحة  املوقع  يف  تتوفر 

املعلومات  كافة  على  حتتوي  التي  للمتربع 

الزكاة  قيمة  واإجمايل  باملتربع،  اخلا�شة 

التي اأّداها. 

http://www.zakaty.org : الرابط

ال�شركات،   ، لالأفراد   ( الزكاة  ح�شاب  اأـ 

املهن احلرة ، العقارات.. .الخ ( 

تراكمت  تكون  قد  التي  الزكاة  ح�شاب  ـ  ب 

على اأ�شحابها لعدة �شنوات. 

وحتليلها،  ال�شركات  ميزانيات  ح�شاب  ـ  جـ 

واإخراج ميزانية زكوية عنها. 

امل�شاربة  اأ�شهم  عن  الزكاة  ح�شاب  دـ 

والأ�شهم الثابتة وح�شاب التطهري منها.  

• الرد على الأ�شئلة املالية ال�شرعية املتعلقة 
بها. 

• اإقامة وتنظيم الدورات التدريبة ) دورات 
وال�شركات  لالأفراد  الزكاة  ح�شاب  يف 

والعقارات ، دورة يف ال�شدقات ) الكفارات 

يف  دورة   ،  ) ميان 
َ
والأ والذبائح   والنذور 

احلج  يف  دورة   ، الفطر  وزكاة  الأ�شاحي 

وحج البدل ، دورات خا�شة بالن�شاء(.  

خدمات سهلة وسريعة للحساب والتبرع  

الزكاة عبر قطر الخيرية 
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الذهب.

https://www.qcharity. الرابط: 

org/ar/qa/home/zakat

للتواصل 

للتوا�شل مع ق�شم الزكاة والرد على 

ا�شتف�شاراتكم : 

ـ زيارة املقر الرئي�س والفروع داخل 

قطر واملح�شلني يف املجمعات 

التجارية.

ـ اإمييل خبري الزكاة:

rmojahed@qcharity.org

ـ هاتف خبري الزكاة:

55035744 اأو 44290152

الزكاة عبر قطر الخيرية 

التطبيق 
“زكاتي”  تطبيق  اخلريية”  “قطر  اأطلقت 

حيث   .”iOS”و “اأندرويد”  نظامي  على 

يتوفر التطبيق على العديد من املميزات: 

التطبيق  يتوفر  اإذ  ال�شتخدام:  �شهولة   •
ت�شاعد  التي  الأق�شام  من  الكثري  على 

الزكاة،  مو�شوع  فهم  على  امل�شتخدم 

لل�شركات  موجهة  خدمات  اإىل  بالإ�شافة 

وطلب خبري، وكذلك كيفية ح�شاب الن�شاب 

املفرو�س على كل �شنف من الأ�شناف التي 

جتب فيها الزكاة.

• ت�شهيل عملية التربع: يتيح ِاإمكانية التربع 
من واجهة التطبيق، وهذا ما يجعل جتربة 

امل�شتخدم اأكرث �شهولة وو�شوحًا. 

التربع:  اأثناء  حماية  اأكرث  بيئة  توفري   •

للمحافظة على �شرية املعلومات ال�شخ�شية 

للمتربع. 

التطبيق  يوفر  ال�شخ�شي:  امللف  �شفحة   •
التي  للمتربع،  ال�شخ�شي  امللف  �شفحة 

اخلا�شة  املعلومات  كافة  على  حتتوي 

باملتربع واإجمايل قيمة الزكاة التي اأداها. 

رابط التطبيق:
http://qch.qa/q/zakaty 

حاسبة الزكاة 
خدمة  على  اخلريية”  “قطر  موقع  ويتوفر 

ح�شاب  مهمة  لت�شهيل  الزكاة،  حا�شبة 

الزكاة ودفع قيمتها الواجبة على املزكي. اإذ 

املفرو�شة،  الزكاة  الأداة ح�شاب  تتيح هذه 

فيها  جتب  التي  الأموال  اأجنا�س  كانت  اأيًا 

اأو  الأنعام  اأو  الأ�شهم  اأو  املال  زكاة  الزكاة: 



مدينة الشيخة عائشة بنت حمد 
بن عبد الله العطية .. حلم األيتام 

يتحول إلى واقع  في السودان 
بن  ثاين  �ل�سيخ  �سعادة  قام  حينما  حقيقة  �إىل  �لأيتام  حلم  وحتول 

م�سروع  من  �مل�ستفيدة  �لأ�سر  من  جمموعة  بت�سليم  ثاين  �آل  حمد 

مدينة عائ�سة بنت حمد بن عبد �هلل �لعطية )رحمها �هلل( �لنموذجية 

منازلهم،  مفاتيح  �خلريية  قطر  نفذتها  �لذي  �لأيتام،  لرعاية 

مبحلية �لد�مر بولية نهر �لنيل )287 كيلومرت�  �سمايل �لعا�سمة 

�ل�سود�نية �خلرطوم( يف �سهر �إبريل �ملا�سي ، بح�سور كل من �ل�سيد 

عبد �لرحمن �ل�سادق �ملهدي م�ساعد رئي�ض �جلمهورية �ل�سود�نية،  

�لنيل،  نهر  ولية  ووزر�ء  �لحتاديني  �لوزر�ء  من  ح�سد  جانب  �ىل 

�ل�سيخ حمد بن  �سعادة  �إد�رة قطر �خلريية  وح�سور رئي�ض جمل�ض 

�آل ثاين، و�سعادة �ل�سيد في�سل بن عبد�هلل �آل حممود ع�سو  نا�سر 

�لتنفيذي  �ملدير  �لكو�ري  �أحمد  بن  يو�سف  و�ل�سيد  �لإد�رة،  جمل�ض 

لقطر �خلريية، وعدد من م�سوؤويل �جلمعية.

تسليم المفاتيح 
وقد �شبق ذلك قيام �شعادة ال�شيخ ثاين بن 

حمد اآل ثاين بت�شليم مفاتيح مدينة عائ�شة 

بنت حمد بن عبد اهلل العطية )رحمها اهلل( 

النموذجية  رفقاء  مدينة  عليها  يطلق  التي 

ال�شماين  الو�شيلة  اللواء حامت  اإىل  لالأيتام، 

اإيذانا بانتهاء العمل  وايل ولية نهر النيل، 

يف املدينة، وذلك يف احتفال حا�شد يف مقر 

اأبوبكر  م�شجد  �شعادته  افتتح  كما  املدينة، 

ال�شديق الذي يت�شع لنحو 800 م�شل، وقام 

املعر�س  �شملت  املدينة  يف  تفقدية  بجولة 

تنفيذ  مراحل  كل  حوى  الذي  امل�شاحب 

املدينة.

ملف 
العدد
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�شعادة ال�شيخ ثاين بن حمد اآل ثاين وال�شيد عبد الرحمن ال�شادق املهدي م�شاعد رئي�س جمهورية 

ال�شودان و�شعادة ال�شيخ حمد بن نا�شر اآل ثاين يفتتحون املدينة



إشادات بدولة قطر
ال�شماين  الو�شيلة  حامت  اللواء  عرب  وقد 

واىل ولية نهر النيل عن عميق �شكره لدولة 

املتوا�شل  لدعمهم  و�شعبا  حكومة  قطر 

الوايل  وعّدد  ال�شودان،  يف  لأ�شقائهم 

اأ�شهمت  التي  التنموية  امل�شروعات  الو�شيلة 

فيها حكومة قطر ومنظماتها اخلريية، ومن 

ابو حمد، اىل  بينها م�شروع كهرباء مدينة 

جانب امل�شاهمة يف حل م�شكلة دارفور عرب 

تنمية  يف  اأ�شهمت  قطرية  بو�شاطة  احلوار 

الإقليم.

الدولب  م�شاعر  �شعادة  عربت  جانبها  من 

وال�شمان  الجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة 

لدولة  �شكرها  عن  بال�شودان،  الجتماعي 

ال�شودان  يف  البي�شاء  لأياديها  قطر 

وكفالة  والتعليم  ال�شحة  جمالت  يف 

اخلريية،  قطر  بجهود  الأيتام،واأ�شادت 

ومتنت ان حتذو املنظمات الطوعية حذوها 

�شواء يف ال�شودان اأو العامل العربي. 

دموع الفرح 
اللواتي  الأيتام  اأمهات  من  عدد  وعرّب 

دموع  يغالنب  وهن   ، امل�شروع  من  ا�شتفدن 
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فقد   ، اخلريية  لقطر  �شكرهن  عن  الفرح 

ا�شتياق مرزوق عبد احلارث  ال�شيدة  قالت 

لها  تاركًا  زوجها  عنها  تويف  اأرملة  اأنها 

احلوا�شل،  كزغب  ال�شغار  من  ثمانية 

يف  منزله  يف  والدها  مع  ي�شكنون  وكانوا 

غرفة واحدة،  والآن وبعد ا�شتالمها ملنزلها 

اأبناءها  تلحق  و�شوف  اأمان،  يف  �شارت 

باملدار�س داخل املدينة.

من جانبها قالت الأرملة اأماين ح�شن خليفة 

ال�شغار  الأطفال  من  ثالثة  لها  اأن  اأحمد 

وكانت ت�شكن بالإيجار ومهددة بالطرد ،اأما 

الآن وبف�شل موؤ�ش�شة قطر اخلريية من بعد 

اهلل �شبحانه وتعاىل باتت ت�شعر بالطمئنان 

على م�شتقبل اأبنائها.

وقالت ال�شيدة رنا ثابت جواد اأن زوجها قد 

اإثر حادث �شري تاركًا  اأ�شهر  تويف قبل عدة 

لها 11 من البنني والبنات، الأمر الذي جعل 

قطر  اأيادي  ولكن  وجهها،  يف  تظلم  الدنيا 

قد  بالعطاء  لأ�شرتها  امتدت  التي  اخلريية 

جعلها ت�شعر باأن الدنيا ل تزال بخري.

300 فرصة عمل 

�ملدينة   �فتتاح  حفل  هام�ض  على 

�حمد  بن  يو�سف  �ل�سيد  �أ�ساد 

�لتنفيذي لقطر  �لكو�ري �لرئي�ض 

جتده  �لذي  بالتعاون  �خلريية، 

�ل�سود�ن،  حكومة  من  �جلمعية 

�لأيتام  كفالة  عن  وحتدث 

�لرئي�سة  �ملحاور  �سمن  باعتبارها 

باأن  منوها  �جلمعية،  لعمل 

�جلمعية تكفل �أكرث من مائة �ألف 

حول  دولة   33 من  �كرث  يف  يتيم 

�لعامل.

رفقاء  مدينة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

فر�ض  تقدم  ليتام  �لنموذجية 

�سخ�ض،   300 من  لأكرث  عمل 

لنحو  �ملختلفة  مبر�حله  و�لتعليم 

عن  ف�سال  وطالبة  طالب   2000
�لتعليم �ملهني. 
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ال�شاملة  الرعاية  بتقدمي  تهتم  مدينة 

وا�شرهم  لالأيتام  القت�شادي  والتمكني 

من خالل بيئة اجتماعية وتعليمة و�شحية 

ك�شب  �شبل  لتحقيق  مندجمة  وترفهيه 

العي�س الكرمي، كما متتد خدماتها واأثرها 

الإيجابي لكافة اأبناء املناطق املحيطة.

اأهمية مكان امل�شروع:

مت اختيار مدينة الدامر يف ولية نهر النيل 

)الأقل  تعترب  حيث  امل�شروع  هذا  لتنفيذ 

منوًا- تدين البنية الأ�شا�شية- مما اأثر يف 

تاأثرًا  الأكرث  وال�شحة-  التعليم  خدمات 

-انخفا�س  والت�شحر  اجلفاف  مبوجة 

يف  حاد  ونق�س   - التنمية  معدلت  يف 

اخلدمات(.

مدينة الشيخة عائشة ..نبذة تعريفية 
- 3 مالعب متنوعة

- متنزه لالأطفال مب�شاحة2000 مرت مربع

- م�شاحات خ�شراء زراعية منتجة

- بئران ارتوازيان

- 28 مربدا للمياه بتقنية تقليدية �شودانية

- �شرف �شحي عمومي لكامل املدينة

الأن�شطة التجارية :

- املحال التجارية 32 حمال

- 70 ن�شاطا جتاريا )ب�شطة مفتوحة(.

تكلفة امل�شروع:

رفقاء:  مدينة  مل�شروع  الإجمالية  التكلفة 

42,200,000 ريال قطري

م�شاحة امل�شروع:

مرت   200,000 امل�شروع  اأر�س  م�شاحة   -

مربع، �شمال مدينة الدامر

مكونات امل�شروع: 

- عدد املنازل 200 وحدة �شكنية.

عدد  يبلغ  واحدة،  رو�شة  و  مدار�س   4  -

املعلمني فيها 115 معلما ومعلمة.

 28 )عدد  املهني  للتدريب  واحد  مركز   -

معلما ومدربا(

عدد  طبي  )طاقم  واحد  �شحي  مركز   -

)18
والعاملني  املوظفني  عدد  اإجمايل  يبلغ   -

باملدينة 192 �شخ�شا

- م�شجد جامع كبري يت�شع ل 850 م�شل

ملف 
العدد



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

قالدة  املفدى،  البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد 

عنه  اهلل  ر�شي  ال�شديق  بكر  اأبي  �شيدنا 

العربية  املنظمة  من  الأوىل،  الطبقة  من 

خالل  الأحمر  وال�شليب  الأحمر  للهالل 

تقديرا جلهود  املا�شي، وذلك  �شهر مار�س 

�شموه الرائدة يف دعم العمل الإن�شاين على 

ودور  والدويل،  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى 

ذلك  مت  امليدان.  هذا  يف  املميز  قطر  دولة 

لوفد  املفدى  الأمري  �شمو  ا�شتقبال  خالل 

بالديوان  مبكتبه  للمنظمة  العامة  الهيئة 

الأمريي .

للعمل  اأ�شحت دولة قطر منارة عاملية  وقد 

الإن�شاين، بف�شل مبادرات القيادة الر�شيدة  

اأيادي  جعلت  والتي   ، البالد  اأمري  بقيادة 

قطر البي�شاء تغطي م�شاحة العامل وحتظى 

ل�شجلها احلافل والطويل يف  العامل  بتقدير 

قالدة سيدنا أبي بكر .. 
تكريم مستحق لسمو أمير البالد المفدى

تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية .

قال   امل�شتحق  التكرمي  هذا  على  وتعقيبا 

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

اأبوبكر  اإن قالدة  التنفيذي لقطر اخلريية: 

ال�شديق مبادرة نوعية وفكرة رائدة و اأعلى 

للملوك  الإن�شانية  الأعمال  لتقدير  و�شام 

عظيمة  باأعمال  يقومون  الذين  والروؤ�شاء 

ويف مقدمتهم ح�شرة �شاحب ال�شمو الأمري 

املفدى .

الكواري: 
نفخر بهذا التكريم المستحق 

لصاحب السمو  ألنه 
صاحب سجل حافل بنجدة 

الملهوفين عبر العالم

هذه  قبل  من  التكرمي  اإن  الكواري  واأكد 

اأن  اإذ  اأهله  وافق  ل�شموه  العربية  املنظمة 

نبيلة  اإن�شانية  باأعمال  ويقوم  قام  �شموه 

وي�شجل له التاريخ مواقف مميزة من خالل 

الكثري  وانقاذ  لنجدة  �شموه  بذلها  جهود 

ويالت  من  عانت  التي  العامل  مناطق  من 

احلروب والكوارث ، م�شيفا اإن �شموه وقف 

اأنحاء  كل  يف  ال�شعفاء  ومع  املظلومني  مع 

العامل و�شاندهم يف خمتلف املحافل الدولية 

بهذا  اخلريية  قطر  فخر  عن  واأعرب   ..

اإن كافة املوؤ�ش�شات اخلريية  التكرمي  وقال 

من  ال�شامي   التكرمي  بهذا  تفخر  قطر  يف 

قبل املنظمة العربية.  

تقرير
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يناير  �شهر  خالل  اخلريية  قطر  افتتحت   

دوحة   « با�شم  منوذجيتني  قريتني  املا�شي 

اخلري« يف كل من النيجر  وجيبوتي ت�شم 

كل منهما مرافق متعددة، وي�شتفيد منهما 

اآلف الأ�شخا�س يف كال البلدين .

القرية األولى 
عطاء  »مبادرة  تنفيذ  من  الأوىل  القرية 

لقطر  التابعة  اخلري«  دوحة  من  اخلري 

هناك،  م�شاريعها  باكورة  وتعد  اخلريية 

لأكرث  يت�شع  كبريًا  جامعًا  م�شجدا  وت�شم 

مدر�شة  اإىل  بالإ�شافة  �شخ�س،   800 من 

من  اأكرث  ت�شتوعب  اأيتام  ودار  ابتدائية، 

ارتوازية  وبئرا  بيتًا،  و«30«  طالبة،   400
�شت�شاف  فيما  ال�شم�شية،  بالطاقة  تعمل 

الثانية  املرحلة  يف  اأخرى  مرافق  للقرية 

م�شغل  بناء  على  وت�شتمل  امل�شروع،  من 

على هذه  والن�شاء  الفتيات  لتدريب  خياطة 

احلرفة التي تعمل على توفري دخل ثابت ، 

اأن  وينتظر  وثانوية،  اإعدادية،  ومدر�شتني 

ي�شتفيد منها 2000 �شخ�س . 

وت�شليم  القرية  لفتتاح  حفل  اأقيم  وقد 

مرافق  من  القريتين  تتكون 
األسر  كبيوت  متعددة 
ودور  والمدارس  الفقيرة 
الصحية  والمراكز  األيتام 
ومشاغل الخياطة والمساجد 
آالف  منها  ويستفيد  واآلبار 

االشخاص .

ورعاية  بح�شور  لأ�شحابها  البيوت  مفاتيح 

الربملان  رئي�س  التني،  ال�شيد ح�شني  معايل 

الوطني، و�شعادة ال�شيد هماين اأبدوا، وزير 

الإقليمي،  والتخطيط  الجتماعية  التنمية 

واأع�شاء  وامل�شئولني،  الوزراء  من  وعدد 

وكذلك  بالنيجر،  الوطني  الربملان  ونواب 

عن  ف�شال  امل�شروع  من  امل�شتفيدة  الأ�شر 

ال�شيد  اخلري،  عطاء  مبادرة  وفد  رئي�س 

حمد بن حممد ال�شهواين.

القرية الثانية  
مت  فقد  الثانية  النموذجية  القرية  اأما 

ناحية  يف  اخلريية  قطر  قبل  من  ت�شييدها 

»دمري جوج« باإقليم عرتا بجيبوتي، بتمويل 

من  وبتنفيذ  قطر«  رحماء   « مبادرة  من 

موؤ�ش�شة الرحمة العاملية. 

 باسم » دوحة الخير« 

افتتاح قريتين نموذجيتين 
في النيجر وجيبوتي 
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بيت   100 اخلري«  »دوحة  قرية  وت�شمل 

وم�شتو�شفًا طبيًا وجامعًا ومدر�شة ابتدائية 

وخزانا  مياه  و�شبكة  للخياطة  ومركزًا 

امل�شروع  من   ي�شتفيد  اأن  وينتظر  كبريا، 

بكافة مرافقه اأكرث من 5000 �شخ�س من 

املحتاجني من اأبناء منطقة دميريجوج.

وحتقق القرية النموذجية التي انتهى بناوؤها 

يف غ�شون �شنة جمموعة من الأهداف تتمثل 

يف بناء �شكن اآمن كرمي لـ 100 اأ�شرة ت�شم 

إشادات حكومية 

الرعاية  وتوفري  �شخ�س،   1200 من  اأكرث 

ال�شحية الأ�شا�شية لهم؛ اإ�شافة اإىل خدمة 

التعليم لأكرث من 360 طالبا وطالبة حيث 

هذه  يف  مدار�س  توجد  ال�شابق  يف  تكن  مل 

لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  توفر  كما  املنطقة. 

للقرية بعد اأن كان ال�شكان يعانون من اأزمة 

فر�س  خلق  يف  كذلك  وت�شاهم  املياه،  يف 

الطالبات  وتدريب  تاأهيل  خالل  من  عمل؛ 

يف م�شغل للخياطة. 

وزير  من  كرمية  برعاية  الفتتاح  مت  وقد 

العمراين  والتخطيط  والبيئة  الإ�شكان 

وح�شور  اأحمد،   حممد  مو�شى  اجليبوتي 

القطرية  ال�شفارة  باأعمال  القائم  �شعادة 

اأبو  �شعيد  حممد  نا�شر  ال�شيد  بجيبوتي 

�شلعة، ووفد قطر اخلريية برئا�شة املهند�س 

خالد عبد اهلل اليافعي مدير اإدارة العمليات 

»رحماء  مبادرة  واأع�شاء  اخلريية  بقطر 

قطر«، ووفد »مبادرة عطاء اخلري من دوحة 

اخلري« .
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اأ�شاد م�شوؤولون حكوميون يف كال البلدين بالدور التنموي لهذه 

القرى واأهم هذه الإ�شادات : 

�سعادة  ح�سني �لتني ـ رئي�س الربملان الوطني بالنيجر 

هذه  اإقامة  على  و�شعبا  حكومة   قطر   دولة  يف  الأخوة  ن�شكر 

امل�شاريع التنموية الكبرية  لأنها حتدث فرقا يف حياة امل�شتفيدين 

منها، وحّث على مزيد من التعاون بني الدول الإ�شالمية  

�سعادة هماين �أبدو� ـ وزير الإ�شكان والتطوير بالنيجر 

و�شت�شهم  مرافقها،  يف  متكاملة  اأنها  القرية  هذه  يف  ما  اأجمل 

يف عملية تنموية م�شتدامة من خالل مرافق التعليم وامل�شاريع 

املدرة للدخل . 

�سعادة مو�سى حممد �أحمد ـ وزير الإ�شكان والبيئة والتخطيط 

العمراين اجليبوتي 

املقامة فيها وجليبوتي كلها،  للمنطقة  اإ�شافة ح�شارية  القرية 

�شكان  مرافقها  وتخدم  بالدنا  يف  الإ�شكان  لأزمة  حلول  تقدم 

القرية واملنطقة املحيطة بها 



السيد عبد الرحمن المطّوع لـ » غراس « : 

تحتاج المؤسسات الخيرية جهدا 
إعالميا أكبر إلبراز أثر مشروعاتها 

يمتلك العمل الخيري في بالدنا خبرات 
مؤسسية غنية ولكنها تفتقر للتأطير العلمي  

باأكرث  اخلريي  بالعمل  مهتم  اأي  �شيخرج 

من فائدة من هذا احلوار  الذي اأجرته 

» غرا�س« مع ال�شيد/ عبد الرحمن املطوع، 

الطويلة  اخلربة  اإىل  يعود  ذلك  ومرّد 

اجلانب،  هذ  يف  بها  يتمتع  التي  واملتميزة 

والت�شويق  الإعالم  جمالت  يف  خ�شو�شا 

واملواقع  والتطوير،  والتدريب  والإدارة 

القيادية التي �شغلها يف اأكرث من موؤ�ش�شة، 

للمدير  مبا يف ذلك موقعه احلايل كنائب 

العاملية  الإ�شالمية  اخلريية  بالهيئة  العام 

لالإعالم وتنمية املوارد يف الكويت. ف�شال 

مثل  اخلا�شة  ومبادراته  اهتماماته  عن 

ومدونته:   للجميع«  اخلري  كا�شت  برود   «

»تلميحات« 

تاليًا تفا�شيل احلوار: 

التشتت السياحي 
جتارب  على  والطالع  لل�شفر  حمّب  اأنت 

الب�شر.. كيف اأفادك هذا الأمر يف تطوير 

املجال  يف  وعملك  عام..  ب�شكل  عملك 

اأنك  خ�شو�شا  خا�س..  ب�شكل  الإن�شاين 

العمل  موؤ�ش�شات  يف  قيادية  مواقع  ت�شغل 

اخلريي؟

يوّفر  لالأ�شفار  التخطيط  اأن  اإمياين  رغم 

اأن تكون  اأنني اعتدت  اإل   ، اجلهد والوقت 

معظم اأ�شفاري غري مرتبة ومن دون حجز 

»الت�شرد  مبفهوم  يعرف  ما  وهو  م�شبق، 

التعر�س  اأحب  بطبيعتي  لأنني  ال�شياحي«، 

ملواقف �شعبة، واأخترب نف�شي يف مواجهتها، 

وفق  برناجمي  بتغيري  اأقوم  ما  وعادة 

النوع  وهذا  الواقع،  اأر�س  على  م�شاهداتي 

اإفادة  والأكرث  تكلفة  الأقل  هو  ال�شفر  من 

من جتارب ال�شعوب وثقافاتها املتنوعة دون 

رتو�س.

خريية  موؤ�ش�شة   42 من  اأكرث  زرت  لقد 

�شابق  دون  واأخرى  خمططة،  زيارات  عرب 

ترتيب، وكلما زرت اإحدى املوؤ�ش�شات �شاألت 

ميكن  موؤ�ش�شة  اأف�شل  عن  قيادييها  اأحد 

القياديني  على  اأطرح  ما  ودائما  زيارتها، 

امل�شتقبل  �شوؤال  الناجحة  املوؤ�ش�شات  يف 

والطموح اإىل جانب �شوؤال الواقع واخلربة، 

هذا  اإليه  يطمح  كان  م�شروع  كل  واأعترب 

تنفيذه  من  يتمكن  ومل  ذاك   اأو  القيادي 

جزءا من خطتي واأولوياتي يف امل�شتقبل.  

متعلما  اأذهب  اأن  اأ�شفاري  يف  اعتدت  لقد 

على  اأحر�س  اأ�شتاذا،  ولي�س  وتلميذا 

ال�شتفادة من ال�شغري قبل الكبري ..اإميانا 

لديه خربة يف جماله،  اإن�شان  كل  باأن  مني 

وا�شعة  خربة  اهلل  بف�شل  يك�شبني  وهذا 

در  وهلل  ملوؤ�ش�شتي،  اإ�شافتها  على  اأعمل 

القائل:

 *** العال  طلب  يف  الأوطان  عن  تغرب 

و�شافر ففي الأ�شفار خم�س فوائد

وعلم   *** معي�شة  واكت�شاب  هم  ج  تفرُّ

واآداب و�شحــــــــبة ماجد

كنوز اإلبداع
هو  ..هل  بالإبداع  اهتمامك  خالل  من 

موهبة اأم مهارة ميكن اكت�شابها .. ما الذي 

يعني على التفكري الإبداعي براأيكم ؟

واآخر  مبدع  اإن�شان  يوجد  ل  تقديري  يف 

عن  عبارة  الإن�شان  فخربات  مبدع،  غري 

وهناك،  هنا  من  اكت�شبها  اأفكار  جمموعة 

فقواعد  اخلا�شة،  نكهته  عليها  واأ�شاف 

تنظيم اأي حفل مثال معروفة للجميع، لكن 

اإخراج هذا احلفل ب�شورة اأف�شل عن ذاك 

واللم�شات  اجلديدة  الأفكار  على  يتوقف 

واملهارات الإبداعية.

اأن  لبد  مبدعا،  الإن�شان  ي�شبح  ولكي 

للتعلم،  وال�شتعداد  القابلية  لديه  تكون 

واأن يحر�س على ال�شتمرار يف التعلم عرب 

الأفكار  اأ�شحاب  من  املبدعني  جمال�شة 

توليد  كيفية  على  والتعرف  اجلديدة.. 

وتخليق لآلئ وكنوز الإبداع من خالل طرح 

وح�شيفة  ذكية  باأ�شاليب  الهادفة  الأ�شئلة 
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هذا  وخرباته،  امل�شوؤول  نف�شية  تراعي 

بالإ�شافة اإىل قراءة كتب اأ�شحاب التجارب 

واخلربات و�شري ال�شاحلني، ومتابعة جديد 

احلقل الذي يعمل فيه الإن�شان من دوريات 

وكتب وجمالت وغريها. 

املنظمات  يف  العمل  تطوير  عن  احلديث 

غري الربحية ومنها اخلريية والإن�شانية هل 

يختلف عن التطوير يف املوؤ�ش�شات الربحية 

وكيف؟

الربحي  املوؤ�ش�شاتي  ال�شاأن  يف  �شواء 

النف�س  مع  نتعامل  نحن  الربحي  وغري 

التوثيق ذاكرة المؤسسة ويجب أن نرصد من خالله النجـاحات واإلخفاقات
لبد  كثرية  اأ�شرار  النف�س  ولهذه  الب�شرية، 

لأن  معها،  والتعاطي  خماطبتها  نح�شن  اأن 

والفي�شل  بذاتها،  عامل  ب�شرية  نف�س  كل 

احرتافية،  هناك  تكون  اأن  املوؤ�ش�شتني  بني 

كوامن  لتفجري  للعاملني  متاحة  وفر�شة 

واكت�شاف  بداخلهم..  الإبداع  وطاقات 

على  والقادر  للتطوير  املحب  ال�شخ�س 

تكون  اأن  لبد  ..وهنا  فريق  �شمن  العمل 

اأهداف املوؤ�ش�شة وا�شحة وحا�شرة يف جميع 

اأعماله.

ومن املهم اأن نقّر باأن التطوير يف املوؤ�ش�شات 

الربحية  الربحية ل يختلف كثريا عن غري 

يف  اأما  الغربية،  باملنظمات  الأمر  تعلق  اإذا 

دولنا العربية والإ�شالمية فالتطوير يختلف 

من هذه اإىل تلك ..لأن املوؤ�ش�شات اخلريية 

خلفية  على  الأغلب  يف  اأن�شئت  الإ�شالمية 

عاطفية، وقامت على فكر �شخ�س ..والفكر 

ال�شخ�شي غالبا ما يتحكم يف كل مفا�شلها 

لوقت طويل.. دون اأن يكون هناك اأي عمل 

موؤ�ش�شي تديره كوادر موؤهلة. 

وخال�شة الأمر اأن املوؤ�ش�شات غري الربحية 

عليها  وتغلب  موؤ�ش�شية  غري  الغالب  يف 
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ومركزية  وال�شخ�شانية  الإدارية  الفو�شى 

ال�شخ�شية القيادية.

التطوير المؤسسي  
لتحقيق هذا التطوير.. ما اأهم الأمور التي 

يف  عليها  والرتكيز  بها  الهتمام  ينبغي 

املوؤ�ش�شات غري الربحية ؟

التطوير له اأ�ش�س وقواعد ينبغي مراعاتها 

كالتايل:

يف  يتم  اأن  لبد  املوؤ�ش�شي  البناء  حتقيق   -

مبنظومة  نخّل  ل  حتى  التدرج  من  اإطار 

اأف�شل  تطبيق  لأن  باملوؤ�ش�شة  العمل 

املمار�شات جملة واحدة �شي�شطدم بالواقع 

و�شيجد مقاومة �شديدة من البع�س.

زيارة المنظمات األخرى كمتعلم 
تثري التجارب الشخصية والمؤسسية

الحتياجات  ودرا�شة  معرفة  من  لبد   -

والفجوات بني طموح العمل املوؤ�ش�شي وواقع 

املوؤ�ش�شة.

- اإجراء درا�شة متاأنية لقدرات الأ�شخا�س 

واكت�شاف  الفر�شة  منحهم  خالل  من 

قدراتهم.

- قراءة البيانات والأرقام والإح�شاءات يف 

املوؤ�ش�شة قراءة حتليلية واعية.

كتطوير  لالأولويات  م�شفوفة  و�شع   -

الأفراد، النظم واللوائح، وال�شلم الوظيفي، 

الأع�شاب  من  وغريها  والر�شالة  والروؤية 

الرئي�شة للعمل املوؤ�ش�شي.  

توثيق الإخفاق

الناجحة  التجارب  توثيق  على  تركز  ـ 

يتم  كيف   ، اخلريي  املجال  يف  وخ�شو�شا 

هذا التوثيق ؟ واأين تكمن اأهميته ؟

بعد  ما  وحياة  املوؤ�ش�شة،  ذاكرة  التوثيق 

القادة، واأي عمل بال توثيق اإهدار للوقت.. 

واللقاءات  الجتماعات  من  يبداأ  والتوثيق 

..والإخفاقات  املوؤ�ش�شة  ..وتاريخ  الفردية 

والنجاحات.. وال�شائع اأن اأغلبية املوؤ�ش�شات 

النجاحات  توثق  الإ�شالمية  اخلريية 

اأخفقت؟  توثق ملاذا  ..لكنها ل  والجنازات 

موؤ�ش�شاتنا  اإن  ذلك؟..  من  تعافت  وكيف 

العمل  منذجة  اإىل  حاجة  يف  اخلريية 

الإخفاقات.. وهناك  اخلريي حتى ل نكرر 

مواقع عاملية ناجحة تقوم بتوثيق الرحالت 

املواقع  هذه  امل�شتفيدين..  ر�شا  وقيا�س 

تر�شد  اأي  براجمها  على   review تعمل 

يوفر  وهذا  جتاهها..  النا�س  انطباعات 

تخت�شر  مهمة  خربة  املحتملني  للعمالء 

عليهم خياراتهم.

برودكاست الخير
التطوير  موا�شيع  تبادل  يتم  حد  اأي  اإىل 

اخلريية  اجلهات  بني  الناجحة  والتجارب 

هذا  يف  التق�شري  يكمن  واأين  والإن�شانية 

اجلانب ؟

اخلربات  تبادل  فر�س  اأن  تقديري 

اخلريي  العمل  موؤ�ش�شات  يف  والتجارب 

التجارية،  بنظرياتها  مقارنة  جدا  كبرية 

اخلريي  العمل  يف  وا�شع  قطاع  هناك  لأن 

جتاربه  على  الآخرين  اإطالع  على  حري�س 

وللمنظمات  ومبادئه،  قيمه  من  انطالقا 

منذجة  يف  مهمة  خربة  ال�شعودية  اخلريية 

لو  فمثال  و�شيطة،  �شركات  عرب  امل�شاريع 

ومنذجة  توثيق  مت  �شبابي  م�شروع  لدينا 

التجربة  هذه  فاإن  ومراحله..  اإجراءاته 

ت�شبح منوذجا ميكن تعميمه بني املوؤ�ش�شات 

املانحة لال�شتفادة منه.

الت�شالت  تكنولوجيا  ثورة  ومع 

والذكية،  احلديثة  التقنية  والتطبيقات 
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ت�شم  التي  املتخ�ش�شة  »اجلروبات«  ن�شاأت 

يطرحون  هوؤلء  متخ�ش�شني،  اأع�شاء 

ونقا�شاتهم  نوعية يف مداخالتهم  اإ�شافات 

لتبادل  ف�شاء  ت�شكل  اأن  ميكن  واأ�شئلتهم 

املعرفة والراأي وامل�شورة والتجربة.

ولدي �شخ�شيا جتربة مهمة يف هذا ال�شياق، 

تبلورت بعد زياراتي لعدد من القياديني يف 

اخلري  »برودكا�شت  وهي  اخلريي،  العمل 

800 �شخ�شية  اأتوا�شل مع  للجميع«، حيث 

قيادية خليجية ب�شاأن تطوير العمل اخلريي 

هذه  لقت  وقد  التنظيمية،  ثقافته  واإثراء 

التجربة ا�شتح�شانا كبريا. 

يف  فتكمن  واخللل  التق�شري  اأوجه  اأما 

بتوثيق  اخلريية  املوؤ�ش�شات  اهتمام  عدم 

الكافية،  بال�شورة  وامل�شاريع  النجاحات 

مبجرد  لديها  النجاح  ينتهي  قد  حيث 

اإىل  ميتد  ول  امل�شروع،  تد�شني  حفل  انتهاء 

مرحلة التقومي ور�شد نقاط القوة وال�شعف 

واليجابيات وال�شلبيات...وقد يعزو البع�س 

املوظفني  اأعباء  كرثة  اأن  اإىل  الأمر  هذا 

التح�شيني  اجلانب  يف  يفكرون  ل  جتعلهم 

والإبداعي، وهذا خلل كبري يجعل املوؤ�ش�شة 

دون ذاكرة اأو جتربة ملهمة اأو ا�شرت�شادية.   

تبادلية التجارب 
وماهي  ؟  الق�شور  هذا  تاليف  ميكن  وكيف 

الو�شائل  املعينة على حتقيق هذه التبادلية؟

تاليف هذا الق�شور لن يتاأتى اإل بالإبداع يف 

اأو عرب تنمية  العمل عرب فرق متخ�ش�شة، 

نوع  وهذا  العاملة،  الفرق  ومهارات  قدرات 

من التطوير.

الأفكار  تكرار  يف  ل�شتمررنا  الإبداع  ولول 

اجلديدة،  الأفكار  يولد  فالإبداع  القدمية، 

يف  متخ�ش�شة  عمل  وور�س  دورات  وهناك 

تنمية مهارات الإبداع والبتكار.

الإ�شالمي  اخلريي  العمل  اأن  نوؤكد  ودعنا 

البناء  جمالت  يف  كبرية  خربات  ي�شم 

التربعات،  وجمع  والإعالمي  املوؤ�ش�شي 

النظري  التاأطري  ينق�شها  اخلربات  وهذه 

هذه  يحول  اأن  ميكن  الذي  والأكادميي، 

عملية،  وبرامج  خربات  اإىل  الربامج 

يتم  منهج  اإىل  اخلربات  لنقل  ودورات 

تدري�شه وتعليمه وا�شتثماره يف تنمية قدرات 

العاملني يف املوؤ�ش�شات اخلريية.

لك مبادرة  جميلة منها )برودكا�شت اخلري 

وهل  اأول؟  �شداها  وجدت  كيف   ) للجميع 

ترى باأنها بحاجة لأن تنفذ على م�شتوى عمل 

واملبادرات  الأفكار  جميع  لر�شد  جماعي 

يف  لتكون  وتوثيقها  املتميزة  وامل�شاريع 

فيها  والعاملني  اخلريية  املوؤ�ش�شات  متناول 

واملهتمني بهذا اجلانب؟

كما اأ�شرت قبل »برودكا�شت اخلري للجميع« 

اخلريي،  العمل  يف  قيادي   800 ي�شتهدف 

يف  طيبا  وتفاعال  �شدى  لقت  جتربة  وهي 

اأن »الربود  اأن ن�شري اإىل  اأو�شاطهم،  ولبد 

لإعداده من  كبري  اإىل جهد  يحتاج  كا�شت« 

خالل البحث عن املحتوى املفيد للقياديني 

ت�شويقية  ب�شيغة  ونقله  بعناية  واختياره 

خا�شة  للقيادي،  ومقنعة  لالنتباه  ومثرية 

اأن البع�س ل يفتحون رابط الر�شالة اإل يف 

بتمعن  يقروؤونه  من  وهناك  الراحة..  وقت 

نوعية  اأن  �شك  ول  لآخرين..  وير�شلونه 

اتخاذ  يف  توؤثر  للقياديني  املر�شل  املحتوى 

النظر يف  يعيدون  قراراتهم.. وقد جتعلهم 

منهجية بع�س الإدارات...وهناك من يحيل 

»الربودكا�شت« اإىل م�شتويات اإدارية اأخرى 

للتعاطي معه.. وخال�شة المر اأنه ينبغي اأن 

يقدم اأفكارا جديدة ونوعية با�شتمرار. 

وكنت قد فكرت يف حتويل هذه املبادرة اإىل 

موؤ�ش�شة لال�شت�شارات والتدريب اإل اأن كرثة 

اأن  وناأمل  ذلك..  دون  حالت  اللتزامات 

يتحقق ذلك يف امل�شتقبل.

»برودكاست الخير 
للجميع« أسهم بنجاح 

في إثراء الخبرات وتبادل 
التجارب 

ثغرة األثر التنموي 
ومتابعاتك  م�شوؤولياتك  خالل  من 

اجلمعيات  اإعالم  يعك�س  هل  الإعالمية؛ 

العربي  والعامل  اخلريية يف منطقة اخلليج 

م�شاريعها  واأثر  امليداين  عملها  حجم 

التنموية ؟

لكنه  امل�شروعات..  يعك�س هذه  قد  الإعالم 

املرتتب  الأثر  ال�شديد  لالأ�شف  يعك�س  ل 

على اإن�شائها.. فهناك ق�شور كبري يف هذا 

اخلريية،  اجلمعيات  معظم  لدى  اجلانب 

اأثر  املوؤ�ش�شات  هذه  تظهر  اأن  النادر  ومن 

قد  اخلريية  املوؤ�ش�شة  اأن  مبعنى  اأعمالها.. 

تهتم مبرحلة الفرقعة اأو البهرجة الإعالمية 

تعليمي مثال  اإطالق م�شروع  اأو  افتتاح  عند 

تن�شغل  اأن  دون  احلد،  هذا  عند  تتوقف  و 

التي  التغيريات  وجمموعة  بالأثر  تعنى  اأو 

يحدثها هذا امل�شروع يف الواقع...واأثر هذا 

امل�شروع على املجتمع. 

اإعالم اأكرث تاأثريا 

املطلوبة  املعاجلات  ماهي  باخت�شار.. 

ح�شورا  اأكرث  اإن�شاين  اإعالم  اإىل  للو�شول 

العمل  لر�شالة  وخدمة  تاأثريا  واأف�شل 

اخلريي؟

اأول: لبد من الإميان باأهمية الإعالم ودوره 

الداعم للموؤ�ش�شة اخلريية وم�شاريعها.

الكوادر  وتاأهيل  ا�شتقطاب  من  لبد  ثانيا: 

الإعالمية.

املمار�شات  اأف�شل  من  التعلم  ثالثا: 

الإعالمية يف املوؤ�ش�شات اخلريية الناجحة.

املوؤ�ش�شات  مع  املعيارية  املقارنة  رابعا: 

املماثلة  املوؤ�ش�شات  زيارة  عرب  الكربى 

وا�شتلهام اخلربة والتجربة منها.

ودورات  عمل  ور�س  اإعداد  خام�شا: 

اإعالميون  م�شت�شارون  يقدمها  مركزة 

متخ�ش�شون.

اخلريية  للموؤ�ش�شة  يكون  اأن  �شاد�شا: 

جمهورها  تخاطب  اإعالمية  ومنابر  نوافذ 

امل�شتهدف.

�شابعا: ايالء ال�شبكات الجتماعية اهتماما 

وت�شويق  املوؤ�ش�شة  دور  اإبراز  يف  خا�شا 

م�شاريعها اخلريية.

تحتاج مؤسساتنا إلى نمذجة العمل 
الخيري حتى ال تتكرر األخطاء
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الطفلة »ندى« 
..طموح  بدراسة الطب رغم الضمور الدماغي

القدرة  متنحها  اأن  الإلهية  القدرة  �شاءت 

منها  �شلبت  اأن  بعد  العلمي  التفوق  على 

وعلى  اأطرافها  يف  التحكم  على  قدرتها 

النطق اي�شًا. 

عامًا(   15( الوحيدي  ندى  الطفلة  اإنها 

الطفلة  فهذه  غزة،  مدينة  غرب  القاطنة 

لكنها  ال�شغر،  منذ  دماغيًا  �شمورًا  تعاين 

متلك عقاًل علميًا فذًا ب�شهادة معلماتها يف 

املرحلتني البتدائية والإعدادية. 

ل  ب�شكل  اأطرافها  ترتعد  التي  الفتاة  هذه 

كلية  اإىل  الو�شول  نحو  طموحها  اإرادي، 

فقد  تقول،  كما  يرتاجع،  ل  ثابت  الطب 

حازت على معدل 99.8% يف الف�شل الثاين 

تعليمها  موا�شلة  اإىل  وتتطلع  الإعدادي، 

حتى ارتداء القمي�س الأبي�س. 

مع األصحاء 
هو  الدماغي،  ال�شمور  اأن  علمنا  ما  واإذا 

عبارة عن تلف وفقدان يف خاليا املخ ككل، 

القدرة  فقدان  ي�شبب  ب�شكل  منها،  اأو جزء 

وعمليات  الإرادية  بالعمليات  القيام  على 

التفكري والرتكيز لدى الإن�شان، ف�شنكت�شف 

حقيقية،  معجزة  تعترب  »ندى«  حالة  اأن 

الطفلة مل يرتاجع  اأن معدل هذه  واملفارقة 

املرحلة  يف  كانت  مذ  المتياز  درجة  عن 

الكتابة  ت�شتطيع  ل  اأنها  رغم  البتدائية، 

توؤثر دومًا  مطلقًا، واأن املادة الوحيدة التي 

على معدلها هي مادة الر�شم، على اعتبار 

اأو  الألوان  ا�شتخدام  على  تقوى  ل  اأنها 

الري�شة. 

ظّل دخول مدار�س الأ�شحاء بالن�شبة لندى 

التحقت  اأنها  خ�شو�شا  بامل�شتحيل،  اأ�شبه 

للمعاقني  الأمل  �شم�س  مدر�شة  يف  بداية 

الذي  الذكاء  حجم  وبفعل  اأنها  اإل  حركيًا، 

مدار�س  يف  دجمها  املدر�شة  اآثرت  لديها 

الأ�شحاء.

تقول ندى: »كنت اأ�شعر بعقدة نق�س �شديدة 

من  الأونروا،  مبدار�س  اإخوتي  التحاق  بعد 

داخليًا،  اأملًا  يل  ي�شبب  كان  ما  وهو  دوين، 

مع  املدر�شة  بذات  التحقت  بعدما  لكن 

لأين  ال�شديد،  بالرتياح  �شعرت  اإخوتي، 

اأعلم اأنني ل�شت اأقل ذكاء من التالميذ«.

كرسي متحرك 
يف  الأم  ت�شارك  التي  املع�شلة  هذه  وعن   

حلها، تقول والدة ندى، »اإنها تعمل وب�شكل 

زميالت  دفاتر  على  الطالع  على  يومي 

الواجب  على  للتعرف  املدر�شة،  يف  ابنتها 

ومن ثم ت�شتدعي فتاتها لأجل القيام بحله، 

الأوىل  تقوم  فيما  الأجوبة،  تلقينها  عرب 

لكل  املخ�ش�شة  الدفاتر  عرب  بت�شجيلها 

مادة على حدة«. 

هذه  مثل  عن  تبحث  اخلريية  قطر  ولأن 

نحو  بيدها  لالأخذ  الإن�شانية  احلالت 

النجاح وحتقيق الهدف، فقد منحت للطفلة 

»م�شروع  اإطار  يف  متحركا  كر�شيا  »ندى« 

ـ  غزة«  يف  ال�شحي  القطاع  خدمات  دعم 

عرب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  من  املمول 

م�شاعدة  وهي   ، ـ  للتنمية  ال�شالمي  البنك 

على  ثابتة  غري  مرجتفة  ابت�شامة  ر�شمت 

�شعادتها  عن  تعبريًا  الطفلة،  هذه  �شفاه 

قررت  الذي  املقعد  هذا  على  باحل�شول 

التي  املدر�شة  واإىل  من  للتنقل  ا�شتخدامه 

اأكرث  غزة  مدينة  يف  الواقع  بيتها  عن  تبعد 

من 200 مرت، موؤكدة اأنها �شعيدة جدا بهذه 

اخلدمة املقدمة من قطر اخلريية.

تقدمت  كاأم  م�شاعرها  عن  وللتعبري 

لقطر  �شكرها  بعميق  ندى  الطفلة  والدة 

خلدمة  تبذلها  التي  اجلهود  على  اخلريية 

م�شددة  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 

الفئة  هذه  م�شاعدة  ا�شتمرار  اأهمية  على 

املجتمعية وتعزيز و�شائل دجمها يف املجتمع 

الفل�شطيني.

 مشروع رائد

القطاع  خدمات  دعم  »م�شروع  يعد 

التعاون  جمل�س  من  املمول  ال�شحي« 

ال�شالمي  البنك  عرب  اخلليجي 

يف  الرائدة  امل�شاريع  من  للتنمية 

ملا  غزة،  بقطاع  الإن�شاين  املجال 

م�شاعدة  طبية  اأداوت  من  يقدمه 

من  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي 

خالل تاأثريه الإيجابي على هذه الفئة 

وحت�شني حركة النقل بالن�شبة لهم، 

عن  الناجتة  امل�شاعفات  من  واحلد 

الإعاقة، وحت�شني اخلدمات التاأهيلية 

التاأهيل  مزودي خدمات  من  املقدمة 

من القطاع الأهلي.

اإجمايل امل�شتفيدين من امل�شروع منذ 

انطالقته يزيد عن 2000 �شخ�س من 

ذوي الإعاقة، وامل�شروع نفذ بال�شراكة 

مع 3 جمعيات حملية خمت�شة، عملت 

لذوي  امل�شاعدة  الأدوات  توفري  على 

الكهربائية،  الكرا�شي  مثل:  الإعاقة، 

والعكازات،  املتحركة،  والكرا�شي 

والأجهزة التي ت�شاعد على التنف�س.

اإجمايل عدد امل�شتفيدين من كرا�شي 

ذوي الإعاقة 528 �شخ�شا.
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بن  جوعان  ال�شيخ/  �شعادة  من  برعاية 

حمد اآل ثاين اأطلقت قطر اخلريية يف �شهر 

لتقدمي  »زهاب«  مبادرة  املا�شي  فرباير 

بال  �شعار«  حتت  القطري،  للداخل  الدعم 

ف�شل، بال منة« . 

موؤمتر  يف  املبادرة  عن  الإعالن  وجاء 

لقطر  التنفيذي  الرئي�س  ح�شره  �شحفي 

اخلريية ال�شيد/ يو�شف بن اأحمد الكواري، 

واملدير التنفيذي ملبادرة »زهاب« ال�شيد / 

»َزَهاب« ..ترّد الجميل 
للمجتمع القطري 

طالل الكواري.

ال يقّدر بثمن
العامية  اللهجة  يف  »زهاب«  كلمة  وت�شري 

القطرية اإىل غر�س �شخ�شي ثمني ذو قيمة 

وباملثل  اأو ماديًا،  �شواًء كان معنويًا  عظيمة 

فاإن »زهاب« متّثل املجتمع القطري الذي ل 

يقّدر بثمن. 

الكواري  اأحمد  بن  يو�شف  ال�شيد  وعّلق 

على  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

اأهمية اإطالق مثل هذه املبادرات يف قطر، 

ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  اأوىل  »لقد  قائاًل: 

البالد  اأمري  ثاين  اآل  بن حمد  ال�شيخ متيم 

الأمري  ال�شمو  �شاحب  وح�شرة  املفدى 
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مبادرات

تم إطالق المبادرة برعاية من سعادة الشيخ/ جوعان بن حمد آل ثاني 

 تحت شعار » بال فضل، بال منة«

للمبادرة الكثير من الطموحات 
لخدمة الفئات المستهدفة، ومنها 

حملة استقطاعات شهرية من 
رواتب المتبرعين باسم » ذخر« 

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

لقطر اخلريية وال�شيد/ طالل الكواري املدير 

التنفيذي ملبادرة ))زهـاب((  يف املوؤمتر ال�شحفي



الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، عناية 

ترجمته  ما  وهو  اخلريي،  بالعمل  خا�شة 

على  ترّكز  التي   2030 الوطنية  قطر  روؤية 

الهتمام  خالل  من  الجتماعية  التنمية 

بالقوى الب�شرية يف املجتمع.«

مجتمع مسؤول
باإطالق  اخلريية  قطر  »تت�شرف  واأ�شاف: 

الكرمية  الرعاية  حتت  »زهاب«  مبادرة 

ثاين،  اآل  حمد  بن  جوعان  ال�شيخ  ل�شعادة 

مّنة«  بال  ف�شل  »بال  �شعار  حتت  وذلك 

املبادرة  هذه  به  تقوم  ما  اأن  على  للتاأكيد 

القطري  للمجتمع  اجلميل  رد  من  نوع  هو 

يتمّثل  النهائي  فهدفنا  وتنوعه،  فئاته  بكل 

ومتطّور  وم�شوؤول  واع  جمتمع  اإقامة  يف 

يرتكز على اأ�ش�س امل�شاواة والإخاء والعدالة 

الجتماعية.«  

الكواري،  طالل  ال�شيد  قال  جانبه،  ومن 

املدير التنفيذي ملبادرة »زهاب«: »مع تعّدد 

والإن�شانية  اخلريية  والربامج  املبادرات 

يد  تقدمي  اإىل  تهدف  والتي  قطر  دولة  يف 

يف  �شواًء  عديدة  لفئات  والعون  امل�شاعدة 

هناك  كانت  لذلك  قطر،  خارج  اأو  داخل 

ال�شوء  ت�شّلط  وطنية  ملبادرة  ما�شة  حاجة 

لتقدمي  القطري  املجتمع  اأفراد  بع�س  على 

الدعم وامل�شاندة لهم.«

 ثقافة الخدمة المجتمعية 
الرئي�شية  اأهدافنا  اأحد  »اإن  قائاًل:  وتابع 

هي دعم جميع الفئات املحتاجة يف الداخل 

حقوقهم  حماية  اإىل  بالإ�شافة  القطري، 

يف  الفّعالة  م�شاركتهم  وتعزيز  وقيمهم 

بالو�شائل  وتزويدهم  املجتمع،  تنمية 

املعّطلة  طاقاتهم  من  لال�شتفادة  الكفيلة 

اأنف�شهم  على  العتماد  من  يتمكنوا  حتى 

واحل�شول على الدخل الكايف.

»اإن  قائاًل:  الكواري،  طالل  ال�شيد/  واأكد   

امل�شاعدة  يد  تقدمي  عند  تنتهي  ل  ر�شالتنا 

للتحديات  حلول  لإيجاد  ن�شعى  بل  فقط، 

التنمية  حتقيق  ن�شمن  لكي  تواجههم  التي 

مع  ككل،  للمجتمع  وال�شاملة  امل�شتدامة 

الرتكيز على حقوق الإن�شان وثقافة اخلدمة 

جهات  مع  التعاون  خالل  من  املجتمعية 

خمتلفة يف الدولة.«

من  الكثري  »زهاب«  مبادرة  ومتلك 

امل�شتهدفة،  الفئات  خلدمة  الطموحات 

ا�شم  حتت  التربعات  تلقي  حملة  ومنها 

ال�شخ�س  ميلكه  مبا  اجلود  وتعني  »ٌذخر« 

وهي عبارة عن خطة ترّبع �شهرية تاأ�ش�شت 

عملية  لت�شهيل  القطرية  البنوك  خالل  من 

ع، حيث يعمل الربنامج على ا�شتقطاع  التربُّ

�شهريًا  راتبه  من  املترّبع  �شه  يخ�شّ ما 

تي�شريًا  وذلك  تلقائي،  ب�شكل  للمبادرة 

للمترّبع وتر�شيدًا للنفقات والوقت.

معايير للتقييم 
حتقيق  يف  »زهاب«  مبادرة  جناح  ول�شمان 

الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها وهي خلق 

اأ�ش�س  على  يرتكز  متطّور،  حمّلي  جمتمع 

امل�شاواة والإخاء والعدالة الجتماعية، فقد 

الطلبات  لتقييم  اأ�شا�شية  معايري  و�شع  مت 

املقّدمة لال�شتفادة من دعم املبادرة، والتي 

حجم  وتقدمي  تقييم  �شيتم  �شوئها  على 

امل�شاعدة لالأ�شر والأفراد.  

للمزيد من املعلومات عن 

كيفية تقدمي طلب م�شاعدة، 

اأو للتربع من اأجل دعم مبادرة 

»زهاب« يرجى زيارة مكاتب 

»زهاب« ـ اأو التوا�شل معها 
على هاتف: 44444676    

اأو زيارة مكاتب قطر اخلريية: 

اأو التوا�شل معها على 

هاتف: 44667711
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طالل الكواري: 
رسالتنا ال تنتهي عند تقديم يد 

المساعدة فقط، بل نسعى إليجاد 
حلول للتحديات التي تواجه الفئات 

ذات الحاجة .

طرق التواصل

إجمـــــالي المســــــــــاعدات 
داخــل قطر خــالل 2016 

الغـارمون

مساعدات األسر 
محدودة الدخــــل المرضى

ر.ق  28,816925

12,022,082 ر.ق   

3,531,193 ر.ق6,399,424 ر.ق



إسهام قطر الخيرية في المرحلة الثانية منها

320 ألفا يستفيدون شهريا 
من حملة »حلب لبيه« 

توا�شل قطر اخلريية تنفيذ املرحلة الثانية 

»حلب  حملة  حتت  املن�شوية  امل�شاريع  من 

اخلريية  املنظمات  اأطلقتها  التي  لبيه« 

ح�شرة  توجيهات  على  بناًء  القطرية 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ثاين اأمري البالد املفدى.

و�شت�شمل جمالت التدخل: الإنعا�س املبكر، 

والتعليم،  الغذائي،  والأمن  والإيواء، 

و�شت�شتفيد  والإ�شحاح،  واملياه  وال�شحة، 

األف   320 مبعدل  اأ�شرة،  األف   64 منها 

م�شتفيد �شهريا، وبتكلفة اإجمالية تبلغ 104 

ماليني ريال.

مجاالت التدخل
قطر  تنفذ  املبكر  الإنعا�س  جمال  ففي 

اآلف   10 لرتكيب  م�شروعا  اخلريية 

مدن،  يف  ال�شم�شية  الطاقة  اأنظمة  من 

ي�شتفيد  وحلب،  وحماه،  اإدلب،  حمافظات، 

اله�شة،  الفئات  من  �شخ�س  األف   50 منها 

اجلمعية  �شتعيد  كما  النازحني،  خ�شو�شا 

ال�شغرية  ال�شركات  من   700 وبناء  تاأهيل 

تقدمي  خالل  من  املدمرة،  واملتو�شطة، 

�شخ�س،   6400 منها  ا�شتفاد  نقدية،  منح 

 1000 تاأهيل  واإعادة  ترميم  اإىل  بالإ�شافة 

�شوريا،  يف  احلرب  من  مت�شرر  منزل 

�شتتم  كما  �شخ�س،  اآلف   5 منها  ي�شتفيد 

اإعادة بناء 400 وحدة �شكنية، ي�شتفيد منها 

2000 �شخ�س.

1450 وحدة  اإن�شاء  ويف نف�س املجال �شيتم 

متعددة،  خميمات  يف  »كرافانات«  �شكنية 

�شي�شتفيد من هذه الوحدات ال�شكنية 7250 

�شخ�شا.

األمن الغذائي
اأما يف جمال الأمن الغذائي فقد مت توفري 

عاجلة،  كم�شاعدات  غذائية  �شلة   5000

تقرير
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يف  �شورية  اأ�شرة   2500 لـ  زراعية  م�شاعدات  وتقدمي 

اإدلب، بالإ�شافة اإىل توفري خبز يومي ب�شعر خمف�س لـ 

64 األف �شخ�س، وملدة �شنة،  يف حمافظتي حلب واإدلب.

التعليم
للرعاية  مراكز   10 اإن�شاء  �شيتم  التعليم  جمال  ويف 

وحماه،  حلب  يف  النازحني  لأطفال  والتعليم،  املبكرة 

واإدلب، وزودت هذه املراكز باخلدمات لالأطفال الذين 

على  للح�شول  �شنوات،   5  3- بني  اأعمارهم  ترتاوح 

مراكز تعليم اآمنة.

الصحة
ويف جمال ال�شحة �شتقوم قطر اخلريية بتفعيل وت�شغيل 

اإدلب،  مدينة  يف  الآمن  الرئي�شي  الإحالة  م�شت�شفى 

وت�شغيل م�شت�شفى احلوادث والعيادات اخلارجية يف كل 

من مدينة اإدلب وج�شر ال�شغور وخربة اجلوز، بالإ�شافة 

و�شحة  الإجنابية  الربجمة  وحدة  وت�شغيل  اإن�شاء  اإىل 

الأطفال يف حمافظة حلب، منطقة جبل �شمعان ودارت 

عزة.

 المياه واإلصحاح
من  �شتنفذ  التي  والإ�شحاح  املياه  م�شاريع  ت�شمل  بينما 

حملة  من  الثانية  املرحلة  اإطار  يف  اخلريية  قطر  قبل 

»حلب لبيه« دعم البنية التحتية يف قطاع املياه وال�شرف 

ال�شحي يف 14 حمطة مياه، و32 مركزا �شحيا يف اإدلب 

يف  معطلة  مياه  حمطات   3 وت�شغيل  وتاأهيل  واحل�شكة، 

املناطق الريفية، مع ا�شرتاتيجية اخلروج ب�شمان قيام 

املجال�س املحلية بت�شغيل هذه املحطات.

إنجازات المرحلة األولى 

لبيه«  »حلب  حملة  من  الأوىل  املرحلة  اإطار  يف 

الغذائي  الإمداد  م�شروع  اخلريية  قطر  نفذت 

بقيمة 5 ماليني ريال قطري، وا�شتهدف امل�شروع 

�شخ�س،  األف   366 حوايل  اأي  اأ�شرة،  األف   61
وذلك يف الريف الغربي من مدينة حلب، ومدينة 

اإدلب وريفها، والريف ال�شمايل ملدينة حماه. 

امل�شروع  هذا  افتتحت  قد  اخلريية  قطر  وكانت 

 9000 اأكرث من  �شلة غذائية على   1500 بتوزيع 

�شخ�س من العوائل امل�شتهدفة يف مناطق النزوح 

الأوىل  املرحلة  اإطار  لهم يف  امل�شيفة  والعائالت 

للمنظمات  امل�شرتكة  للحملة  التوزيع  خلطة 

الإن�شانية القطرية �شمن احلملة.

موقع بوابة اإلنسانية
)Humanity Gate(

الإن�شاين،  بالعمل  تعنى  الكرتونية  من�شة  هي  الإن�شانية  بوابة   

الإن�شاين،  العمل  �شناعة  عن  للمعلومات  �شامل  م�شدر  اأول  وتعد 

حيث تقدم خدماتها للباحثني و املمار�شني و املهتمني للو�شول اإىل 

املعلومات و املعرفة املتعلقة مبجال العمل الإن�شاين. 

التفرد بالفكرة:
لها  كبرية  قوة  نقطة  يعترب  ما  و  الإن�شانية  بوابة  به  تتميز  ما  اإن 

الكاملة، فمجمل ما حتمله من روؤيا و ما تطمح  هي التخ�ش�شية 

تخت�س يف جانب  من خدمات  تقدمه  ما  و  اأهــداف  من  لتحقيقه 

العمل الإن�شاين.

رؤية البوابة:
العمل  ب�شناعة  املتعلقة  املعلومات  لكافة  الأول  امل�شدر  تكون  اأن   

بجهوٍد  و  العلمي،  البحث  و  املعرفة  من  اأ�ش�ٍس  على  بناًء  الإن�شاين 

وخرباٍت و كفاءاٍت عالية امل�شتوى.

أهداف البوابة:
ت�شعى  ا�شرتاتيجيًة  اأهدافًا  لنف�شها  الإن�شانية  بوابة  ر�شدت  لقد 

لتحقيقها خالل عملها ت�شب جميعها يف ال�شالح الإن�شاين:

العمل  جمــال  يف  واملهتمني  املمار�شني  معلومات  واإثـــراء  اإلــهــام   •
الإن�شاين و مد ج�شور التوا�شل بينهم.

القدرات  بناء  و  املتبادل  التفاهم  تعزيز  و  للحوار  منرب  توفري   •
وتطوير منظمات العمل الإن�شاين.

• احلفاظ على الإرث العاملي من العلوم الإن�شانية لالأجيال القادمة 
و توفريه للجميع يف مكان واحد.

• اطالع املمار�شني واملهتمني يف قطاع العمل الإن�شاين على خمتلف 
الروؤى والجتاهات ال�شائدة يف العامل.

اللغة العربية هي لغة ت�شفح املوقع، و تتوفر باملوقع روابط ل�شبكات 

 )Facebook Twitter & YouTube( التوا�شل الجتماعي

و ت�شتمل القائمة الرئي�شية خلريطة املوقع على القوائم التالية:

• الأخبار              • مقالت               • الفعاليات            • الدليل
• وظائف              • انفوغرافيك       • تقومي الإن�شانية

• من نحن            • ات�شل بنا

رابط البوابة

www.humanitygate.com
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خير نت



 

هو  . . ل ما ل�شو ا _ ب ت�شر _ عة ملجا ا #
بعد  اأطلقته قطر اخلريية  الذي  الها�شتاج 

ا�شتداد �شراوة املجاعة يف  ال�شومال، التي 

 48 �شخ�س خالل   100 اأرواح   ح�شدت 

اجلمهور  توعية  باجتاه  وحتركت  �شاعة، 

خالل  من  املجاعة  هذه  وتداعيات  بحجم 

“اأوقف  �شعار  بو�شع  امل�شاركة   على  حثهم 

املجاعة” على اليد ، ف�شال عن اإنتاج عدد 

عرب  ون�شرها  والفيديوهات  املقاطع  من 

�شبكات التوا�شل الجتماعي . 

م�شاريع عاجلة 

قطر  قررت  امليداين  ال�شعيد  على 

ال�شعب  لإغاثة  جهودها  تكثيف  اخلريية  

خالل  من  الفرتة،  هذه  خالل  ال�شومايل 

تنفيذ عدد من امل�شاريع العاجلة اجلديدة، 

تقدمي  ي�شتهدف  مب�شروع  فعليا  بداأتها 

األف   19 حلوايل  والطبية  الغذائية  املواد 

مت�شرر. 

اخلريية  بقطر  الإغاثة  اإدارة  مدير  وقال 

اخلريية  قطر  اإن  الكعبي  حممد  ال�شيد 

يف  اجلفاف  ملواجهة  التدخل  بداأت 

العام  مطلع  الأزمة  بدء  مع  ال�شومال 

“ال�شومال  حملة  اأطلقت  حيث  اجلاري، 

معاناة وجفاف” التي نفذت مبوجبها عدة 

اآخرها  كان  خمتلفة،  مناطق  يف  م�شاريع 

تزويد �شكان منطقة غرب ال�شومال باملياه 

امل�شروع  هذا  زال  ول  لل�شرب،  ال�شاحلة 

تفاقم  ب�شبب  واأنه  الآن،  حتى  متوا�شال 

الأخرية  الأيام  خالل  الإن�شانية  الكارثة 

)) أوقف المجاعة (( ..
أقل الواجب تجاه إخواننا في الصومال

تقدم  طبية  قوافل  ت�شيري  اإىل  بالإ�شافة 

اخلدمات ال�شحية للمحتاجني.

م�شاريع مت تنفيذها 

وكانت قطر اخلريية من خالل حملة اإغاثة 

فرباير  مطلع  يف  اأطلقتها  التي  ال�شومال 

عاجلة  اإغاثية  م�شاريع  تنفيذ  من  انتهت 

و�شط  اجلفاف  من  املت�شررة  املناطق  يف 

ال�شومال موؤخرا، فقد وّزعت على  و�شمال 

�شاحلة  ومياه  غذائية  طرودا  املت�شررين 

يف  اأ�شرة   1.050 منها  ا�شتفادت  لل�شرب، 

منطقة “بونت لند، و جلمدغ” و 550 اأ�شرة 

الرئي�شية  املدن  اإحدى  بيدوة،  مدينة  يف 

عن  ناهيك  اجلفاف،  موجة  من  املت�شررة 

م�شاريع اأخرى ا�شتهدفت مناطق خمتلفة . 

ب�شكل لفت، قررت تكثيف جهودها وتنفيذ 

م�شاريع اإغاثية عاجلة اأخرى كواجب اأخوي 

تهددهم  الذي  ال�شومال  يف  اإخواننا  جتاه 

املح�شنني  حتث  وهي   ، والأمرا�س  املجاعة 

الإن�شانية  جهودها  م�شاندة  يف  للم�شارعة 

من خالل ها�شتاج

” #املجاعة_ت�شرب_ال�شومال” وموا�شلة 
يف  �شببا  ليكونوا  لإخوانهم  العون  يد  مّد 

اإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.  

اجلديد  الإغاثي  امل�شروع  اأن  اإىل  ولفت 

الذي �شيتم تنفيذه يف الأيام القليلة املقبلة 

 1800 عن  يقل  ل  ما  اإغاثة  ي�شتهدف 

اأ�شرة مت�شررة �شت�شتفيد كل اأ�شرة من �شلة 

غذائية تكفي مدة �شهر كامل، وحتتوي كل 

�شلة غذائية على الأرز، وال�شكر، والطحني، 

اجلاف،  واحلليب  والتمور،  الطعام،  وزيت 

تقرير 
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 مدوا يد العون 

ل زال باب التربع م�شرعا من اأجل امل�شاهمة يف مواجهة املجاعة يف ال�شومال عرب 

ريال،   100 وقيمته  املياه”  توفري   “ التالية:  الأ�شهم  حملة قطر اخلريية من خالل 

500 ريال، كما ميكن  ريال، و”اخلدمات الطبية” بقيمة   300 و”ال�شلة الغذائية” بـ 

  sms ن�شية  ر�شالة  اإر�شال  الو�شائل:  هذه  اإحدى  با�شتخدام  احلملة  لهذه  التربع 

الرقم  واإىل  ريال،   50 بقيمة  للتربع   92632 الرقم  اإىل    soa برمز  م�شحوبة 

92642 للتربع بقيمة 200 ريال، واإىل الرقم 92428 للتربع بقيمة 500 ريال.  
   qcharity.org كما ميكن التربع للحملة عرب الربيد اللكرتوين لقطر اخلريية

اأو عن طريق اخلط ال�شاخن: 44667711،  اأو من خالل نقاط التح�شيل واأجهزة 

اخلدمة الذاتية التابعة القطر اخلريية يف املجمعات التجارية. 
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وجها لوجه ..
في مواجهة الجفاف 

اخلريية،  قطر  من  اإن�شاين  وفد  اأدى 

يرتاأ�شه �شعادة ال�شيخ حمد بن فهد بن عبد 

لل�شومال  اإن�شانية  زيارة  ثاين،  اآل  العزيز 

وقف  اإبريل،  �شهر  من  الأول  الن�شف  يف 

فيها على الأو�شاع  الإن�شانية هناك، ود�شن 

رئي�س  بح�شور  كبرية،  اإغاثية  م�شاريع 

وزراء ال�شومال، و�شخ�شيات حملية.   

أعضاء الوفد 
و�شم الوفد كال من ال�شيد جا�شم اجلا�شم، 

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

وال�شيد من�شور الدفع “ م�شت�شار التحكيم 

لقطر  العمومية  اجلمعية  وع�شو  الدويل” 

اخلريية، وال�شيد اأحمد �شالح العلي، مدير 

للو�شع الإن�شاين، وا�شتكمال توزيع املعونات 

نوعية  مل�شاريع  التربعات  وح�شد  الإغاثية، 

م�شتدامة.

مخيمات 
العزيز  عبد  بن  فهد  بن  حمد  ال�شيخ  وقال 

اآل ثاين رئي�س وفد قطر اخلريية اإن موجة 

اجلفاف يف ال�شومال تركت اآثارا �شيئة على 

املوا�شي  نفقت  فب�شببها  هناك،  �شيء  كل 

�شكان  من  العديد  عليها  يعتمد  كان  التي 

ليجدوا  املدن  اإىل  نزحوا  الذين  الأرياف 

والكثري  الأمان،  من  �شئيلة  ولو  ن�شبة، 

للنازحني  خميمات  يف  يعي�شون  هوؤلء  من 

يبحثون فيها عن احلياة، فال تخذلوهم.

اإدارة الإعالم بقطر اخلريية، وال�شيد نايف 

الإعالميني  من  وجمموعة  العنزي،  علي 

اهلل،  عبد  اأحمد  العنزي،  اهلل  عبد  هم: 

ح�شام روحي، عبد اهلل الهاليل، ومن �شبكة 

مر�شال قطر، ال�شيد يا�شني حر�شي. 

ال�شعبة  الأو�شاع  على  اطالعه  وبعد 

قطر  وفد  قام  ال�شوماليون،  يعي�شها  التي 

هامة،  اإغاثية  م�شاريع  بتد�شني  اخلريية 

�شيقدم  للنازحني  مطبخ  ت�شغيل  �شملت 

�شخ�س،   7000 لـ  الغذائية  الوجبات 

�شتوؤمن  ارتوازية  بئر  تد�شني  اإىل  بالإ�شافة 

املياه ال�شاحلة لل�شرب ل 4000 من �شكان 

املناطق املت�شررة من اجلفاف.

امليداين  ال�شتق�شاء  على  الزيارة  وركزت 

�شعادة ال�شيخ حمد بن فهد بن عبد العزيز اآل ثاين يرتاأ�س وفد قطر اخلريية لتقدمي امل�شاعدات ملت�شرري اجلفاف يف ال�شومال
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واأ�شاد بكل من تربع ل�شالح املت�شررين يف 

الكبرية  اخلريية  قطر  وبجهود  ال�شومال، 

م�شاريعها  توالت  حيث  املجال،  هذا  يف 

على  الكارثة  وطاأة  من  لتخفف  الإن�شانية 

اأمله يف  واأعرب عن  ال�شومال،  اإخواننا يف 

حلجم  نظرا  للحملة،  الدعم  يتوا�شل  اأن 

ب�شبب  الحتياج،  و�شدة  الكبري  املعاناة 

موجة اجلفاف املتوا�شلة.

الحلقة األخيرة 
ي�شار اإىل اأن قطر اخلريية خ�ش�شت حلقة 

اأثري  بثت عرب  التي  الأخرية،  “املتناف�شون” 
اإذاعة القراآن الكرمي، من اأجل جمع التربع 

ال�شومال،  يف  الإغاثية  م�شاريعها  لدعم 

احللقة  هذه  يف  املتناف�شة  الفرق  و�شاركت 

اجلمهور  من  كبريا  اإقبال  �شهدت  التي 

مقدم  مع  تفاعلوا  الذين  واملتربعني، 

احلرمي،  الرحمن  عبد  الدكتور  الربنامج 

وال�شيد  ثاين،  اآل  فهد  بن  حمد  وال�شيخ 

جا�شم اجلا�شم، والإعالمي فهد الب�شارة.

والفرق التي �شاركت يف حلقة “املتناف�شون” 

جامعة  فريق  هي:  لل�شومال  املخ�ش�شة 

قطر، وفريق كلية املجتمع، وفريق اأكادميية 

وفريق  التعليمية،  املدينة  وفريق  ا�شباير، 

اأكادميية  وفريق  الأطلنطي،  �شمال  كلية 

قطر للقادة.

ها�شتاج  اأطلقت  قد  اخلريية  قطر  وكانت 

ا�شتداد  مع  #املجاعة_ت�شرب_ال�شومال 
�شراوة املجاعة نهاية �شهر مار�س املا�شي، 

ال�شعب  له  يتعر�س  ما  مبخاطر  للتوعية 

التوا�شل  مواقع  على  حملة  من  ال�شومايل 

الجتماعي.  

الوفد يدشن مطبخا وبئرا ارتوازية لفائدة 11.000 شخص من النازحين الصوماليين 

الشيخ حمد بن فهد آل ثاني: 
المتضررون يفرون من قبضة 
الجفاف المتواصل بحثا عن 

أسباب الحياة 



)) كرم زينهم ((
 ..وربع قرن من العمل اإلنساني الميداني 
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المدير التنفيذي إلدارة التنمية الدولية : 

إصدار منهجية جديدة 
إلدارة المشــاريع

حوار

ال�شيد حممد بن علي الغامدي املدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية



 �أهم �لأمور �لتي تعمل خطة �لإد�رة �لتنفيذية للتنمية �لدولية 

بقطر �خلريية عليها يف عام 2017 ، و�أهم و�سائلها ل�سمان ح�سور 

��سرت�تيجيتها  ومعامل   ، �خلريية  لقطر  وفاعل  متميز  دويل 

حماور  ..هي  �ملانحة  و�جلهات  �لدوليني  �ل�سركاء  مع  للعمل 

�حلو�ر �ل�سريع �لذي �أجرته » غر��ض« مع �ل�سيد حممد بن علي 

�لغامدي �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �لتنمية �لدولية.  

مب�شاركة  املوؤمترات  من  عدد  عقد   -

ودولية،  واإقليمية  وطنية  اإن�شانية  منظمات 

حيث تطرح فيها مبادرات وتعهدات.

�شريحة  خلدمة  نوعي  مرفق  اإطالق   -

الأيتام واأ�شرهم. 

ما اأهم الو�شائل التي حتقق هدف احل�شور 

الإن�شانية  ال�شاحة  على  اخلريية  لقطر 

الدولية؟

و�شائل كثرية �شاعدتنا على حتقيق احل�شور 

والو�شائل  الأدوات  تطوير  منها:  دوليا، 

واإ�شافة  املا�شية،  الثالث  ال�شنوات  خالل 

الكثري من التجارب واخلربات، عن طريق 

التدريب والتاأهيل وبناء القدرات الداخلية 

للكوادر التابعة لقطر اخلريية، مما انعك�س 

تنظيم  من  ومكننا  الدويل،  دورنا  على 

الفل�شطينية  الأزمات  عن  كبرية  موؤمترات 

الق�شايا  من  وغريها  وال�شورية،  واليمنية 

الإن�شانية التي اأثرناها على امل�شتوى الدويل 

وانعك�شت  كبرية،  دولية  باإ�شادة  وحظيت 

على تطوير عملنا وح�شورنا دوليا.

مع  للعمل  الإدارة  ا�شرتاتيجية  ماهي 

ال�شركاء الدوليني الكبار يف جمالكم؟ 

لتكون �شريكا فاعال ذا تاأثري دويل، ل بد اأن 

تكون لديك ا�شرتاتيجية وا�شحة يف العمل، 

وعالقة قوية مع ال�شركاء الفاعلني الكبار، 

الفنية  القدرات  متتلك  الوقت  نف�س  ويف 

هذه  مثل  يف  الدخول  من  لتتمكن  العالية 

نكون  اأن  يف  جنحنا  اأننا  واأعتقد  املجالت، 

من  العديد  م�شاريع  من  للكثري  منفذين 

وا�شتطعنا  والإقليمية،  الدولية  املنظمات 

لتنفيذ  منهم  متويالت  على  احل�شول 

م�شاريع اإن�شانية وتنموية يف بلدان عدة.

يف  عليها  �شرتكزون  التي  املجالت  اأهم  ما 

خطتكم اجلديدة؟

املقبلة  ال�شنوات  يف  اخلريية  قطر  تركز 

التعليم،  مثل  هامة،  تنموية  جمالت  على 

وم�شاريع  وال�شحة،  القت�شادي،  والتمكني 

الأخرى،  املجالت  اإهمال  عدم  مع  املياه، 

اهتمامنا  �شتكون حمور  املجالت  لكن هذه 

بجانب  و�شنهتم  اجلديدة،  اخلطة  يف 

ال�شتدامة يف م�شاريعنا.

ما مدى ا�شتفادة براجمكم م�شاريعكم من 

اجلهات املانحة؟

عملنا مع املوؤ�ش�شات واملانحني يدخل �شمن 

�شلم اأولوياتنا، ولدينا �شركاء ا�شرتاتيجيني 

نحر�س على اأن تظل عالقتنا معهم عالقة 

مانحة  جهة  عالقة  ولي�شت  ا�شرتاتيجية، 

وجهة منفذة، بل ن�شعى دائما لنطور معهم 

ال�شعوبات،  بع�س  على  ونتغلب  احللول، 

وندخل مناطق مل ندخلها من قبل، وهذا ما 

حققناه خالل ال�شنتني املا�شيتني، ومل نكن 

لنحقق ذلك لول �شراكتنا مع اجلهات التي 

نرتبط معها بعالقة ا�شرتاتيجية.
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التنفيذية  الإدارة  خطة  �شت�شهده  ما  اأهم 

للتمية الدولية يف 2017 ؟

امل�شاريع  لإدارة  جديدة  منهجية  اإ�شدار   -

باللغتني العربية والإجنليزية

الإلكرتونية  الأنظمة  قدرات  بناء  تطوير   -

امل�شاريع  اإدارة  منهجية  لنظام  والتقنية 

اجلديد.

يف  التعليم  دور  لتفعيل  مبادرة  اطالق   -

حتقيق الوئام الجتماعي يف مناطق  النزاع 

ما بعد الأزمات وخا�شة من ال�شرائح التي 

ي�شعب الو�شول اليها. 

- اطالق مبادرة التمكني القت�شادي خللق 

الفقرية  للدول  فر�س عمل وايجاد م�شاريع 

م�شكالت  حلل  التنموي  البعد  على  ترّكز 

الالجئني، تعمل على توفري حياة كرمية لهم 

ولأ�شرهم، واإحداث فرق يف واقعهم، بحيث 

تعتمد على تطوير القدرات وتوفري التدريب 

م�شاريعهم  ومتويل  للم�شتفيدين  الالزم 

العتماد  من  يتمكنوا  حتى  للدخل  املدرة 

على اأنف�شهم معي�شيا.

متكني  جمال  يف  نوعية  مبادرة  اإطالق   -

ال�شباب العربي وخلق فر�س عمل لهم .



موريتانيا  اإىل  ميدانية  زيارة  اأثناء 

قطر  من  وفد  قام  يومني  ا�شتغرقت 

بن  حمد  ال�شيخ  �شعادة  يراأ�شه  اخلريية، 

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ثاين،  اآل  نا�شر 

الكواري،  اأحمد  بن  يو�شف  ال�شيد  وي�شم 

الرئي�س التنفيذي، بتد�شني م�شاريع تنموية 

واإن�شانية متنوعة يف موريتانيا. 

الإ�شكان،  قطاع  املنفذة،  امل�شاريع  و�شملت 

هو  ال�شم،  وتعليم  لتاأهيل  مركز  وافتتاح 

وم�شجدين،  موريتانيا،  نوعه يف  من  الأول 

ولقاء بالأيتام الذين تكلفهم قطر اخلريية.  

سكن اجتماعي
ت�شليم  الوفد  ح�شر  الإ�شكان،  جمال  ففي 

ال�شكن  “م�شروع  من  الثالثة  الدفعة 

اخلريية،  قطر  تنفذه  الذي  الجتماعي”، 

ال�شم  وتعليم  لتاأهيل  اهلل  رحمه  ثاين”  اآل 

اآل  جا�شم  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شعادة  ويعد   ،

ثاين جنل موؤ�ش�س دولة قطر ال�شيخ جا�شم 

بن حممد اآل ثاين رحمهم اهلل  ، فيما يعترب 

تاأهيل  ملركز  الر�شمي  املقر  املركز  هذا 

وقد  نواك�شوط،  بالعا�شمة  ال�شم  وتعليم 

بلغت تكلفة هذا امل�شروع حوايل مليون ريال 

قطري، وي�شتفيد منه ما يقارب 500 طالب 

من فاقدي حا�شة ال�شمع.

مربع  مرت   1000 املركز  م�شاحة  وتبلغ 

رو�شة  ت�شم  وحدات  عدة  من  ويتكون 

لالأطفال ال�شم والناق�شني حلا�شة ال�شمع، 

للت�شخي�س  وقاعة  لالألعاب  وم�شاحات 

املبكر للحالة ال�شمعية ومدى ال�شرر الواقع 

مدر�شة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شمع،  حلا�شة 

م�شاحة  ف�شول  �شتة  من  تتكون  ابتدائية 

ثاين،  اآل  نا�شر  بن  حمد  ال�شيخ  باإ�شراف 

ا�شتلمت  حيث  ريال،  مليون   11 تبلغ  بكلفة 

 30 اأثناء الزيارة الأخرية،  عائالت فقرية، 

اإطار  يف  امل�شلمة  املنازل  عدد  ليبلغ  منزل، 

 260 هذا امل�شروع، منذ انطالقه حتى الآن 

منزل.

مركز تأهيل الصم
اأكرث  اإحدى  عرفات،  مقاطعة  وكانت 

بال�شكان،  اكتظاظا  العا�شمة  مقاطعات 

هو   – لل�شم  مركز  افتتاح  مع  موعد  على 

الأول من نوعه يف موريتانيا- حيث قام وفد 

قطر اخلريية ووفد من احلكومة املوريتانية 

الجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة  معايل  برئا�شة 

ال�شيدة ميمونة بنت التقي قد قاما بافتتاح 

حممد  بن  جا�شم  بن  نا�شر  ال�شيخ  “مركز 

تقرير 
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ا�شتيعابية  ذات  وهي   ، مربعا  240مرتا 

اأي�شا  املركز  وي�شم  تلميذ،  واأربعني  ملائتني 

م2،   190 مب�شاحة  احلريف  للتكوين  معهدا 

من  طالب   100 من  لأكرث  املعهد  و�شيوفر 

ومزاولة  تعلم  فر�شة  ال�شمع  حا�شة  فاقدي 

العمل  مهن وحرف متّكنهم من ولوج �شوق 

ناد  اأي�شا   وي�شم  ومهنية،  احرتاف  بكل 

للر�شم  ناد  و  لل�شطرجن،  واآخر  للكومبيوتر، 

متخ�ش�شة،  مكتبة  نواة  اإىل  اإ�شافة 

بالإ�شافة اإىل اإدارة مب�شاحة 100 م2 ت�شم 

ومكتبة.  للمدر�شني  وقاعة  املدير  مكتب 

التي  املعدات  بجميع  املركز  تاأثيث  و�شيتم 

�شتمكنه من اأداء مهامه على اأكمل وجه. 

تربع ال�شفارة 

مبوريتانيا  قطر  دولة  �شفارة  تربعت  وقد 

لنقل  �شغرية  بحافلة  هذا  ال�شم  ملركز 

الطالب اإىل املركز ومنه، وجاء التربع عن 

طريق القائم بالأعمال لدى ال�شفارة �شعادة 

ال�شيد فهد الدو�شري، الذي ح�شر احلفل، 

وواكب كل مراحل الفتتاح نيابة عن �شعادة 

ال�شفري.

مساجد
بح�شور  اخلريية  قطر  من  وفد  قام  كما 

املح�شنني، ب�شحبة وفد من  كبار  عدد من 

وزير  معايل  برئا�شة  املوريتانية  احلكومة 

اأهل  ولد  اأحمد  ال�شيد  ال�شالمية  ال�شوؤون 

اجلنوبية  نواك�شوط  ولية  ووايل  داوود، 

ال�شيد امربيه ربُّ ولد بونّن، بافتتاح جامع 

كبري و�شط العا�شمة نواك�شوط وهو “م�شجد 

حنزاب”  اآل  جابر  بنت  و�شحة  ال�شيخة 

الذي ت�شل م�شاحته 500 مرت مربع، ويت�شع 

لـ700 م�شل، وجمهز بالفرا�س وال�شوتيات 

مركز الصم هو األول من 
نوعه في موريتانيا، وسيؤهل 
الشريحة لالنخراط في الحياة 

العامة.

 ، الكرمي”  للقراآن  دار   “ به حمظرة  وتوجد 

بالإ�شافة  واملوؤذن  الدار   ل�شيخ  وم�شكنني 

اإىل دورات مياه واأماكن للو�شوء. 

بن  نا�شر  ال�شيخ  م�شجد  الوفد  افتتح  كما 

اآل ثاين، يف قرية النعيم  جا�شم بن حممد 

�شرق  مرتا  كليو   120 بعد  على  الواقعة 

لـ500  يت�شع  والذي  نواك�شوط،  العا�شمة 

�شخ�س، وقد مت بناء وجتهيز هذه امل�شاجد 

بكل ما حتتاجه من خدمات.

احتفالية األيتام 
احتفايل  يوم  تنظيم  مت  الزيارة  وخالل 

وقد  اخلريية  قطر  وفد  زيارة  مبنا�شبة 

من  �شخ�س   300 من  اأكرث  فيه  �شارك 

الأيتام الذين تكفلهم اجلمعية مع اأمهاتهم، 

التغري  تعك�س  م�شرحيات  تنظيم  فيه  ومت 

املكفولني  حياة  يف  يح�شل  الذي  الإيجابي 

وا�شتمل  لهم،،  ال�شاملة  الرعاية  بف�شل 

برنامج احلفل على ن�شيد ترحيبي، وكلمات 

لأمهات الأيتام. 



يف اإطار هذه الزيارة ا�شتقبل فخامة رئي�س 

ال�شيد  املوريتانية  الإ�شالمية  اجلمهورية 

الرئا�شي  بالق�شر  العزيز  ولد عبد  حممد 

قطر  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بنواك�شوط 

ال�شيخ حمد بن نا�شر بن  اخلريية �شعادة 

جا�شم اآل ثاين.  

مع  املوريتاين  الرئي�س  فخامة  تبادل  وقد 

رئي�س جمل�س اإدارة قطر اخلريية وجهات 

لقــاء الرئيس الموريتــاني
اإىل اأكرب عدد من امل�شتفيدين من ال�شرائح 

روؤية  اللقاء  خالل  وقدم  احتياجا.  الأكرث 

قطر اخلريية للعمل الإن�شاين يف موريتانيا، 

الواجب  ميليها  جهود  من  به  تقوم  وما 

املوريتاين  ال�شعب  جتاه  والديني  الأخوي 

ال�شقيق.

النظر حول العمل الن�شاين واخلريي و�شبل 

تطويره ودعمه لي�شتفيد منه اأكرب عدد من 

املحتاجني.

حمد  ال�شيخ  �شعادة  عرب  اللقاء  وخالل 

كامل  عن  ثاين  اآل  جا�شم  بن  نا�شر  بن 

ال�شكر لفخامة رئي�س اجلمهورية ملا يقدمه 

املنظمات  مع  التعاون  من  حكومته  وتقدمه 

واجلمعيات اخلريية وت�شهيل مهامها لت�شل 
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)) كرم زينهم ((
 ..وربع قرن من العمل اإلنساني الميداني 

العمل  يف  طويلة  خربة   « زينهم  »كرم 

قرن،  ربع  اإىل  ت�شل  امليداين  الإن�شاين 

مديرا  اخلريية  قطر  مع  خاللها  عمل 

مكتبها  اأ�ش�س  ثم  األبانيا،   يف  ملكتبها 

الزمن  من  لفرتة  فيه  وعمل  بكو�شوفا 

الآن  وحتى  �شنوات  عدة  منذ  وي�شغل   ،

مدير  مكتب اجلمعية يف اإندوني�شيا.

يعترب اأن للعمل يف امليدان لذة ل يعرفها 

اإل من ذاقها، لذا فهو ل يوؤثره على �شيء 

املمتدة  اخلربة  هذه  خالل  ومن  اآخر، 

واملتوا�شلة ت�شتعر�س »غرا�س« مع ال�شيد 

» حديث  بابها اجلديد  كرم  من خالل 

الذكريات » الكثري من خمزون ذكرياته  

تكلف  ل  بعفوية  بها،  مّر  التي  واملواقف 

فيها ، وت�شع ح�شيلتها بني يدي قرائها 

لالإفادة من خال�شتها : 

فرحة اإلنجاز
�لعمل  �لقرب من  �أهم مكا�سب  ما هي 

يف  للعاملني  �لإن�ساين  للعمل  �مليد�ين 

�ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على  �ملجال  هذ� 

و�ملهني؟

الإن�شاين  املجال  يف  بالعمل  الت�شرف 

واخلريي نعمة عظيمة من اهلل عز وجل، 

وقد قراأت عبارة لبن عطاء اهلل  قدميا 

من  تعرف  اأن  اأردت  )اإذا   : فيها  يقول 

لذا  اأقامك (،  اهلل مقامك فانظر فيما 

كلما �شعرت ببع�س ال�شغوط يف العمل اأو 

الكلمات  هذه  تذكرت  ال�شعوبات  بع�س 

كبرية،  ب�شورة  علي  وخففت  فهونت 

امليداين  فللعمل  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  كثرية  فوائد 

واملهني، وفيما يلي ما يح�شرين منها: 

التعرف على ثقافات جديدة، فبالرتحال 

كل  الواحد  يكت�شب  النا�س  مع  والتعامل 

يوم معارف جديدة .

اكت�شاب خربات جديدة : فكل �شعب له 

للو�شول  ومفاتيح  بها  يتميز  مميزات 

اإليه.

روؤية الأجر اليومي للعمل : فاأنت مثال تذهب 

الأطفال  على  وتتعرف  اأيتام  دار  اإىل  اليوم 

ومت�شح  كتفهم  على  وتربت  فيها،  املقيمني 

اختيار  فريق  يف  تكون  وغدا  راأ�شهم،  على 

اأر�س م�شجد وت�شمع من اأهل احلي ق�شتها 

بناء هذا  تتابع  ثم  مّت تخ�شي�شها،  ،وكيف 

�شلة  اأن  فت�شعر  افتتاحه  ياأتي  ثم  امل�شجد، 

�شلى   : النبي  قول  وت�شت�شعر  به،  تربطك 

اهلل عليه و�شلم : الدال على اخلري كفاعله 

،وت�شاأل اهلل اأن يكتب لك هذا الأجر.

فت�شعر  املحتاجني،  و�شط  يف  العي�س 

اأن اهلل  ، وكيف  بنعمة اهلل عليك من جهة 

عونا  لتكون  الأحيان  بع�س  يف  ي�شتخدمك 

احلاجة  هذه  بق�شاء  معهم  وتفرح  لهم، 

املتربعني  اأحد  وجل  عز  املوىل  بت�شخري  اأو 

لالأخذ بيد هذا املحتاج اإىل بر الأمان . 

حلمنا  م�شروع  من  كم  الإجناز:  فرحة   .5
لالإخوة  ب�شرحه  وقمنا  امل�شتفيدين،  مع  به 

مع  وفرحنا  امل�شروع  ومت  املتربعني، 

العيون هذه  وراأينا يف  باإجنازه  امل�شتفيدين 

الفرحة وهذا ال�شكر للمتربع واملمتد لقطر 

اخلريية، ولكل من كان �شببا يف اإجناز هذا 

امل�شروع .

مواجهة التحديات 
من خالل خربتك ..ماهي �لتحديات �لتي 

�لإن�ساين  �مليد�ن  يف  �لعاملني  تو�جه  قد 

و�لتي  و�ملهني  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على 

لبد من �أخذها بعني �لعتبار ؟

توجد العديد من التحديات : 

على امل�شتوى املهني : 

اأول : نحن نعمل يف بلدان فقرية وحمتاجة، 

وقد تكون مهمة اإيجاد حلول موؤثرة مل�شاكلها 

ـ عملت في 3 مكاتب : 
ألبانيا وكوسوفا وأندونيسيا 
وأسهمت في تقديم عدة 

إغاثات 

مبوؤ�ش�شة  فكيف  الدول  مقدرات  تفوق 

اإن�شانية غري حكومية 

ثانيا : بع�س امل�شتفيدين ل يتفهمون ق�شية 

التربع ودورته، وكيف اأن م�شروعا ميكن اأن 

ياأتيه تربع واآخر ميكن اأن  ل ياأتيه، فيظنون 

اأن الأمر انتقائي اأو مزاجي.

التربع  على  تعتمد  موؤ�ش�شة  لأننا   : ثالثا 

كبري  فجزء  الأكارم  املتربعني  من  املبا�شر 

على  متوقفا  يكون  للعمل  التخطيط  من 

القت�شادية  والأو�شاع  املتربعني  اإمكانيات 

املختلفة املحيطة بهم، ومدى تعاطفهم مع 

الق�شية املطروحة للتربع .

العامل  يف  الحتياجات  ات�شاع  رابعا: 

الق�شية  كانت  فقدميا   : اليوم  الإ�شالمي 

الرئي�شية لدينا هي ق�شية فل�شطني والبلدان 

حيث  من  الثانية  الأولوية  يف  تاأتي  الأخرى 

ولكن   ، والإغاثي  واخلريي  التنموي  العمل 

لدينا  اأ�شبح  الأخرية  ال�شنوات  اأزمات  مع 

واأجزاء كثرية   ، واليمن  و�شوريا   ، فل�شطني 

من الوطن العربي والإ�شالمي .

اأما على امل�شتوى ال�شخ�شي : 

يكون �شعبا يف  الذي  ال�شحي  الو�شع  اأول: 

كثري من الأحيان مقارنة ببلداننا العربية، 

وخا�شة اأننا نتحرك يف هذه البالد باأولدنا 

واأطفالنا فيكون الأمر اأكرث �شعوبة 

ثانيا : تغري الأنظمة التعليمية على الأبناء، 

وكذلك اللغات املختلفة التي ينبغي تعلمها.  

مخيمات الالجئين  
�أهم �لدول �لتي عملت يف �ملجال �لإن�ساين 

بها خالل م�سريتك �ملهنية ؟

بالعمل  �شلتي  متتد  ومنته  اهلل  بف�شل 

عملت  عاما،   25 اإىل  واخلريي  الإن�شاين 

عام  بدءا من  األبانيا  دولة  لفرتة طويلة يف 

1993 ثم يف عام 1999 بعد حرب البلقان 
ت�شرفت بتاأ�شي�س العمل يف كو�شوفا، وعملت 

يف مكتبنا،  ثم انتقلت للعمل يف اإندوني�شيا، 

و�شاركت يف مهمة اإغاثية مباليزيا اأي�شا .

حديث 
الذكريات 
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ماهي �لإغاثات �ملهمة �لتي �أ�سرفت عليها 

�أو كنت �أحد فرقها و�أين ؟ 

ت�شرفت  الكو�شوفية،  الأزمة  بداية  يف  ـ 

بامل�شاركة من خالل مكتب قطر اخلريية يف 

األبانيا با�شت�شافة الالجئني الكو�شوفيني يف 

األبانيا واإقامة خميمني ت�شرف عليهم قطر 

اخلريية ب�شورة مبا�شرة اأحدهما يف مدينة 

تريانا العا�شمة ، والآخر يف مدينة فريي يف 

لتكون  ، وامتدت هذه الفرتة  األبانيا  جنوب 

قرابة عام .

يف  �شاركت   1999 عام   من  يونيو  يف  ثم  ـ 

بعد  كو�شوفا   اإعمار  واإعادة  اإغاثة  اأعمال 

اإىل  الكو�شوفيني  واإعادة   ، مبا�شرة  احلرب 

بلدهم ، وكذلك عملية اإعادة الإعمار بدءا 

اإعمار  يف  امل�شاركة  اإىل  اخليام  توزيع  من 

الغذائية  املواد  بتوزيع  ومرورا  بيوتهم، 

بدء  اإىل  و�شول  عليهم،  الغذائية   وغري 

من  والرفع  كو�شوفا  يف  التنموي  العمل 

كفاءة ال�شباب الكو�شويف بالتاأهيل من اأجل 

حديثا  النا�شئة  الدولة  بناء  يف  امل�شاركة 

وامل�شتقلة عن �شربيا  اآنذاك.

أفّضُل أن يكون تطوع 
الشباب في العمل الخيري 

كل في مجال تخصصه

ـ اإغاثة الالجئني الروهينغيني يف اإندوني�شيا 

قليال،  كان  عددهم  اأن  من  الرغم  وعلى   :

حالتهم  اأن  اإل  الألفني(،  حدود  )يف 

بعد  جدا  �شعبة  كانت  والنف�شية  ال�شحية 

رحلة بحرية ق�شوها لعدة اأيام يف البحر يف 

له  فقد عزيزا  ومنهم من  متهالكة  مراكب 

ما  هول  من  هربوا  اأن  بعد  الرحلة  هذه  يف 

لقوه يف موطنهم الأ�شلي .

مواقف مؤثرة 
�أكرث �ملو�قف �لتي �أثرت فيك خالل عملك 

�مليد�ين ؟

كثرية هي احلالت واملواقف املوؤثرة،  ففي 

الذين  ال�شن  كبار  على  تعرفنا  األبانيا 
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للعمل اإلنساني بالميدان لذة ال يعرفها إال من ذاقها 
كيف  ال�شيوعي،  احلزب  نفوذ  عا�شروا 

وكيف  واإ�شالمهم،  دينهم  على  حافظوا 

يقوم  واأحدهم  خفية،  ي�شومون  كانوا 

ي�شيء  اأن  فيخاف  لل�شحور  الليل  من 

البيت حتى ل يظهر �شوء يف هذا الوقت 

عليه،  ويقب�شوا  �شائم  اأنه  فيعرفوا 

اأبناءه  يخرب  ول  ي�شوم  كان  وبع�شهم 

�شباحا  الكالم  يف  ي�شتدرجون  ل  حتى 

يف مدار�شهم ، فتعرف كيف دفع هوؤلء 

اأثمانا من اأجل البقاء كم�شلمني .

من  الكثري  �شمعنا  اأي�شا  كو�شوفا  ويف 

لهم  حدثت  التي  الالن�شانية  الق�ش�س 

كانوا  اأنهم  وكيف  ال�شرب  قبل  من 

املنزل  �شاحة  يف  الأ�شرة  يخرجون 

ال�شباب  اأو  اأبنائه،  اأمام  الأب  ويقتلون 

الرغم  وعلى  وزوجاتهم،  اأمهاتهم  اأمام 

من ذلك حينما عاد هوؤلء اإىل كو�شوفا 

بالأمل  مفعمني  كانوا  اأخرى  مرة 

ويريدون اأن ينجزوا الكثري من الأعمال 

يف  ي�شارعون  فكانوا  دولتهم  ويقيموا 

التعلم والعمل ب�شورة متميزة جدا.

ويف اإندوني�شيا اأي�شا تعرفت على العديد 

علمية  ملعاهد  الإيجابية  التجارب  من 

وموؤ�ش�شات خريية بداأت كلها مببادرات 

اأكرمهم املوىل عز وجل حتى  فردية ثم 

اأ�شبحت موؤ�ش�شات ملء ال�شمع والب�شر، 

بف�شل اهلل عز وجل ثم مبجهوداتهم .

فرحة األثر 
يف  قلبك  �أ�سعدت  �لتي  �ملو�قف  �أكرث 

عملك �مليد�ين؟

ـ دائما كنا ن�شمع من يقول : اإن الأب هو 

اأولده  ي�شبح  اأن  يتمنى  الذي  الوحيد 

اأف�شل منه، ويف احلقيقة التي و�شلت لها  

موؤخرا اأن هناك اثنني اآخرين هما املعلم 

والعامل يف ميدان العمل الإن�شاين اأي�شا 

اأبنائهم  اأو  الن�شب  لأبنائهم من  يتمنون 

الذين يرعونهم اأن يكونوا اأف�شل منهم : 

اهلل  ويجعلنا  حاجة  لنا  تكون  يتيم  فكل 

�شببا يف نقل حاجته اإىل الكافل الكرمي 

يتيم  وكل  قلوبنا.  ي�شعد  هذا  وتنفيذها 

يعتمد  رجال  وي�شبح  درا�شته  يف  يتفوق 

على نف�شه بعد اهلل عز وجل هذا يزيد من 

�شعادتنا وفخرنا مبا ن�شارك فيه من اأعمال.

»جاروت«  مبدينة  في�شان  وقع  عندما  ـ 

الندوني�شية وقمنا بتخ�شي�س 20 بيتا لهذه 

املدينة املنكوبة ، لكن ما اأثلج �شدري قيام 

بيت   100 بـ  بالتربع  الكرام  املتربعني  اأحد 

للمنكوبني .

مع  نفكر  كنا  اآت�شيه  مدينة  يف  اأ�شرة  رب  ـ 

ن�شاعده  كيف  اآت�شيه،  يف  الفرعي  مكتبنا 

لتتحول اأ�شرته من اأ�شرة فقرية مكفولة اإىل 

 ، ببقرة  اإمداده  مت  وبالفعل  منتجة  اأ�شرة 

وقبل �شهر زرناه فوجدنا اأن البقرة اأ�شبحت 

4 بقرات باع منهم  بقرة وبنى بيتا ومازال 
 3 خالل   يف  وهذا  يرعاهم  ثالث  لديه 

�شنوات فقط .

مواقف ال تنسى 
عملك  يف  تن�ساها  ل  ق�س�ض  �أو  مو�قف 

�مليد�ين؟ 

اأبكم،  رجل  اإندوني�شيا:  يف  النجار   : �أول 

وزوجته معاقة، مت كفالتهم كاأ�شرة فقرية، 

ثم فكرنا مب�شاعدتهم بصورة اأكرث،  فقامت 

مدرًا  م�شروعًا  مبنحهم  اخلريية  قطر 

اأ�شبح  5 �شنوات من امل�شروع  للدخل، وبعد 

ولديه  معقول،  دخال  عليه  تدر  ور�شة  لديه 

ثقة  وحاز  فيها،   ي�شاعدونه  عمال  ثالثة 

عمالئه.. اإنها ق�شة من ق�ش�س التحدي.

ثانيا : لجئو كو�شوفا يف البانيا: 

األبانيا  يف  خميمان  اخلريية  لقطر  كان 

املدار�س،  اأحدى  يف  تريانا  يف  اأحدهما 

مدينة  يف  والآخر  �شخ�شا   250 الأول  �شم 

 750 فيه  اأقام  الألباين  اجلنوب  يف  فريي 

كل  لتوفري  حماولة  هناك  وكان  �شخ�شا، 

وك�شوة  طعام  من  و�شغارا  كبارا  لهم  �شيء 

لالأطفال  تقوية  درو�س  وعمل  واحتياجات 

وتاأهيلية  ونف�شية  ترفيهية  اأن�شطة  واإقامة 

ودينية لهم وتدور الأيام وبينما كنت  اأ�شري 

 ،2000 عام  يف  كو�شوفا  اأ�شواق  اأحد  يف 

اإذا بامراأة يف اخلم�شني من عمرها تنادي 

با�شمي، فاأنظر اإليها فتقول : األ تذكرين اأنا 

كنت معكم يف خميم جنوب البانيا، وكنتم 

وقد  خريا،  اهلل  جزاكم  وتخدموننا  تاأتوننا 

قلتم لنا يف اأحد حما�شرات الدعم النف�شي 

اإلينا  تاأتون  �شوف  الأمل،  بث  �شبيل  على 

لدينا،  ال�شاي  وت�شربون  قريبا  كو�شوفا  يف 

لزيارة  بيتها  يف  اإليها  نذهب  اأن  واأ�شرت 

اأ�شرتهم و�شرب ال�شاي.

ت�شرب  لبدء  نظرا  تريانا:  مدر�شة   : ثالثا 

املرحلة  يف  العام  التعليم  من  البنات 

من  وخا�شة  األبانيا  يف  والثانوية  الإعدادية 

من  بناتهم  على  خوفا  املحافظة  العائالت 

العامة،  املدار�س  يف  وم�شاره  الختالط 

اأقامت قطر اخلريية مدر�شة للتعليم العام 

اأول مدر�شة  وكانت   ، فقط  بالبنات  خا�شة 

اإلينا  فقدم  األبانيا،  يف  النوع  هذا  من 

اأنا  وقال  املقابلة:  وطلب  الأ�شخا�س  اأحد 

ولكني  م�شلمة،  لي�شت  وابنتي  م�شلم،  غري 

فهل  املدر�شة  يف  معكم  تدر�س  اأن  اأريدها 

فقلت  املدر�شة؟،  يف  معكم  طالبة  تقبلونها 

له �شاأجيبك على �شوؤالك ، ولكن قل يل ملاذا 

اإلينا ،وهناك مدار�س كثرية قد تكون  تاأتي 

الكنائ�س  بع�س  اأقامتها  ومدار�س  اأقدم، 

فقال : هذه ابنتي الوحيدة ، واأنا اأمتنى اأن 

تختلط  اأن  اأحبها  ول  جيدة  اأخالقها  تكون 

تفعله  ما  نف�شها  يف  تفعل  اأن  ول  بال�شباب، 

تابعت  واأنا  املراهقة،  مرحلة  يف  البنات 

هذه املدر�شة والطالبات فيها واملناهج التي 

بالأخالق  تهتمون  اأنكم  ووجدت  تدر�س، 

ابنته  قبلنا  وبالفعل  اأريده لبنتي.  ما  وهذا 

بالأخالق  اللتزام  على  مقبلة  ووجدناها 

الإ�شالمية، والتعرف على �شرية النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم.

جهة  من  �مليد�ين  �لعمل  بني  خرّيت  لو 

�ملقر�ت  يف  �لإ�سر�يف  �لإد�ري  و�لعمل 

�أي منهما  �أخرى فاإىل  �لرئي�سة من جهة 

تنحاز ؟

،اأعي�س  عاما   25 قرابة  امليدان  يف  عملت 

بني الأيتام واملحتاجني، واأ�شارك يف افتتاح 

وامل�شت�شفيات،  واملدار�س  واملعاهد  امل�شاجد 
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يعرفها  ل  كبرية  �شعادة  فيه  اإن  اأقول  لذا 

راحة  القلب  يف  تورث  وهي  ذاقها،  من  اإل 

نف�شية كبرية. 

ورغم اأهمية العمل الإداري يف املقر الرئي�س 

وكل  امليداين،  العمل  دوما  اأحبذ  اأنني  اإل 

مي�شر ملا خلق له.  

نصائح للشباب 
ترغب  التي  ال�شابة  للكوادر  ن�شائح  ثالثة 

مهام  لأداء  امليدان  وزيارات  بالتطوع 

اإن�شانية 

له  اخلريي  العمل  الن�شائح:  هذه  اأوىل 

قوانينه، فعلى من يريد اأن يقرتب من العمل 

اخلريي اأن يتعرف على قوانينه ، ومن هذه 

وقد   ، ما نق�س مال من �شدقة   : القوانني 

تكون ال�شدقة باملال اأو اجلهد اأو الفكرة .

ثانيها: تعرف على ثقافة البلد الذي �شتعمل 

واحرتمها  اإغاثية  زيارة  تزوره  اأو  فيه 

وقدرها ، ف�شتجد احرتاما وتقديرا لثقافتك 

و�شخ�شك ، وتعلم من اأي مكان تذهب اإليه. 

يف  الأرجى  هو  تخ�ش�شك  جمال  ثالثها: 

كنت  فاإذا  نحتاجه،  والذي  اخلريي  العمل 

معنا  تكون  اأن  الأجدى  فتطوعك  مهند�شا 

كنت  ،واإذا  اإن�شائية  اأعمال  على  م�شرفا 

اإحد  يف  متطوعا  تكون  اأن  فالأجدى  طبيبا 

كنت  واإذا  الطبية،  القوافل  اأو  امل�شت�شفيات 

اأن تنقل هذه  اأو م�شورا فميدانك  اإعالميا 

ال�شورة اإىل الآخرين ةهكذا

رابعها : ع�س العمل اخلريي والتطوعي مع 

ب�شورة  �شيعينك  فهذا   ، واأولدك  عائلتك 

كبرية على الطريق يف امل�شتقبل .

كلمة أخيرة 
اأ�شاأل اهلل األ اأكون �شيفا ثقيال عليكم ، واأن 

عمل  على  الدنيا  يف  وجل  عز  اهلل  يجمعنا 

اخلري وخري العمل ، واأن يجمعنا يف الآخرة 

مع رائد العمل اخلريي �شيدنا حممد �شلى 

اأن البت�شامة  اهلل عليه و�شلم، الذي علمنا 

دخول  يف  �شببا  احليوان  و�شقاية  �شدقة، 

اجلنة. 
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التوصيات
تناولت  م�شتفي�شة  مناق�شات  وعقب 

والتمكني  والتعليم  ال�شحة  جمالت 

�شدر  الجتماعية  والرعاية  القت�شادي 

عن امللتقى يف ختام جل�شاته جمموعة من 

التو�شيات اأكدت على: 

لتنظيم  اخلريية  قطر  مبادرة  تثمني   •
لتبادل  راتبا  منربًا  يكون  �شنوي  موؤمتر 

ق�شايا  بخ�شو�س  والتجارب  املعلومات 

عن  والإعالن  الإن�شاين،  والعمل  التنمية 

مبادرات عملية يف هذا ال�شاأن تعزيزا ملنعة 

و�شمود ال�شعب الفل�شطيني.

اخلا�شة  اخلريية  قطر  مبادرة  دعم   •

بلغت جملة تعهد�ت مبادر�ت �ملنظمات و�جلهات �مل�ساركة يف �مللتقى �لتنموي 

و�لإن�ساين لدعم �ل�سعب �لفل�سطيني �لذي نظمته قطر �خلريية بالدوحة يف 

�سهر مار�ض �ملا�سي 100 مليون ريال بغر�ض �إقامة ودعم  �مل�ساريع �لتنموية 

يف فل�سطني.

و�سارك يف �مللتقى �لذي مت تنظيمه يف �لدوحة يف �لفرتة من 8 - 10 مار�ض 

75 جهة حكومية وغري حكومية  160 م�ساركا ميثلون  �ملا�سي ما يزيد على 

حملية و�إقليمية ودولية تعمل يف جمالت �لعمل �خلريي و�لإن�ساين.

في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته قطر الخيرية 

مبادرات إنسانية وتنموية بـ 100 مليون
ريال لدعم الشعب الفلسطيني

وفعاليتها  ا�شتدامتها  ي�شمن  مبا  باملوؤمتر 

فعال  حوكمة  نظام  اإيجاد  خالل  من 

امل�شاركة  قاعدة  وتو�شيع  املبادرة  لهذه 

على  احلر�س  مع  املنا�شب،  بال�شكل  فيها 

التن�شيق  اآليات  مع  والتكامل  ال�شتفادة 

والتعاون املوجودة. 

• احلاجة املا�شة لالنخراط يف جهود من�شقة 
للعمل على مراجعة عميقة لالآليات الدولية 

وال�شتجابة  التنمية  جهود  بدعم  اخلا�شة 

مبا  الفل�شطيني  ال�شعب  لفائدة  الإن�شانية 

ياأخذ بعني العتبار اأمرين مهمني:

احلقيقية  للتنمية  املعيق  الحتالل  واقع   o
وامل�شتدمية. 

o دعم منعة و�شمود ال�شعب الفل�شطيني.

الداعمني  خمتلف  بني  الثقة  تعزيز   •
اللتزام  قاعدة  على  الفل�شطيني  لل�شعب 

كال�شفافية،  العاملية  ال�شراكة  مببادئ 

وامل�شاواة، وامل�شوؤولية، والنهج القائم على 

النتائج، والتكامل.  

والتعاون  ال�شراكة  جهود  من  ال�شتفادة   •
لإطالق مبادرات تعنى اأ�شا�شا ب:

فل�شطينية  قيادات  وتطوير  اإعداد  ـ 

والعمل  التنمية  جمالت  يف  متخ�ش�شة 

الإن�شاين. 

اأجل  من  اأف�شل  ب�شكل  الإعالم  ا�شتثمار  ـ 

والإن�شانية  التنموية  الق�شايا  منا�شرة 

املناخ  من  بال�شتفادة  بفل�شطني  اخلا�شة 

العاملي الإيجابي جتاه الت�شامن مع ال�شعب 

الفل�شطيني وق�شيته العادلة.   

أهداف الملتقى
لدعم  الإن�شاين  التنموي  امللتقى  وركز 

الواقع  ت�شخي�س  على  الفل�شطيني  ال�شعب 

التنموي والإن�شاين الفل�شطيني والبحث عن 

الفل�شطيني،  ال�شعب  لدعم  احللول  اأف�شل 

التن�شيق  فر�س  تعزيز  اإىل  يهدف  كما 
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في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته قطر الخيرية 

مبادرات إنسانية وتنموية بـ 100 مليون
ريال لدعم الشعب الفلسطيني

لل�شعب  الداعمني  خمتلف  بني  وال�شراكة 

والتجارب  اخلربات  وتبادل  الفل�شطيني 

والعمل  بالتنمية  ال�شلة  ذات  واملعلومات 

ح�شد  اإىل  اإ�شافة  فل�شطني،  يف  الإن�شاين 

املوارد والدعم لفائدة الق�شايا امللحة التي 

فل�شطني  يف  الإن�شاين  والعمل  التنمية  تهم 

التنموية  املبادرات  من  جمموعة  واإطالق 

والإن�شانية لفائدة ال�شعب الفل�شطيني .

كلمات االفتتاح
جل�شته  ح�شر  الذي  امللتقى  تنظيم  وجاء 

نا�شر  بن  حمد  ال�شيخ  �شعادة  الفتتاحية 

اإدارة قطر اخلريية   رئي�س جمل�س  ثاين  اآل 

قطر  �شندوق  طرف  من  فخرية  برعاية 

الإقليميني  ال�شركاء  من  وعدد  للتنمية 

والدوليني. 

وقد اأ�شار ال�شيد يو�شف بن اأحمد الكواري، 

كلمة  يف  اخلريية  لقطر  التنفيذي  الرئي�س 

للملتقى  الفتتاحية  اجلل�شة  م�شتهل  يف  له 

اإىل مركزية الق�شية الفل�شطينية واأهميتها 

والإ�شالمي  العربي  للعاملني  بالن�شبة 

..منوها باجلهود التي تبذلها جهات عديدة 

الإ�شهام  اأجل  من  العامل  بقاع  خمتلف  من 

يف دعم ال�شعب الفل�شطيني بالنظر لعدالة 

ق�شيته.

جهود جماعية 
جا�شم  بن  خليفة  ال�شيد  اأكد  جهته  من 

الكواري املدير العام ل�شندوق قطر للتنمية 

على  ال�شندوق  حر�س  املنا�شبة  بهذه 

باأن التنمية  اإميانا منه  امل�شاركة يف امللتقى 

يتطلبان  عامة  ب�شفة  الإن�شاين  والعمل 

جهدا جماعيا ت�شارك فيه خمتلف الأطراف 

احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�س 

اأي�شا.

واأ�شاف »وخالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  وبرعاية 

البالد املفدى  اأمري  اآل ثاين  متيم بن حمد 

دولة  قدمته  الذي  الدعم  اإجمايل  و�شل 

قطر عرب �شندوق قطر لتنمية اإىل ال�شعب 

دولر  مليون   812 من  اأكرث  الفل�شطيني 

عن  زادت  تعهدات  اإجمايل  من  اأمريكي 

مليار 900 مليون دولر ».

مركزية القضية 
و قال �شعادة ال�شفري ه�شام يو�شف م�شاعد 

الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي: اإن 

العديد  اأقامت  الإ�شالمي  التعاون  منظمة 

على  ال�شوء  لت�شليط  الجتماعات  من 

الأزمات التي توارت عنها الأ�شواء، منوها 

من  العربية  البالد  اإىل  تعود  الزمات  باأن 

باب املجاعة، مو�شحا اإن الكوارث والأزمات 

والإ�شالمية من  العربية  الأمة  تكالبت على 

�شوريا اإىل ليبيا ومن اليمن اإىل العراق .

تكريم 
ال�شفري  غنام  منري  ال�شيد  �شعادة  وثمن 

الفل�شطيني لدى الدولة الدعم ال�شخي الذي 

تقدمه قطر مبوؤ�ش�شاتها الر�شمية والإن�شانية 

املكافح  الفل�شطيني  لل�شعب  والأهلية 

وال�شامد قائال اإن »القيادة الر�شيدة لدولة 

العادلة يف  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شع  قطر 

�شلم  راأ�س  اهتماماتها وعلى  مقدمة جدول 

الدعم  يف  واإخال�س  وب�شدق  اأولوياتها.. 

وامل�شاندة «.

اخلري  قطر  هي  قطر  دولة  »تظل  واأ�شاف 

الن�شيطة  وجمعياتها  وهيئاتها  مبوؤ�ش�شاتها 

اإقليمية  �شمعة  اكت�شبت  والتي  والفاعلة 

ودولية م�شرفة كما اأ�شبحت حتظى بعظيم 

الحرتام والمتنان لدى كافة اأبناء ال�شعب 

الر�شيدة  وقيادته  املنا�شل  الفل�شطيني 

تقدم  يف  واإخال�س  �شدق  من  يرونه  ملا 

ودعم  املوؤازرة  على  واحلر�س  امل�شاعدة 

ال�شمود يف مواجهة الحتالل البغي�س.

�شعادة  كرم  الفتتاحية  اجلل�شة  ختام  ويف 

ثاين  اآل  جا�شم  بن  نا�شر  بن  حمد  ال�شيخ 

رعاة  اخلريية  قطر  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الأعمال  تنظيم  وهيئة  اإ�شافة  امللتقى 

اخلريية، وال�شفري الفل�شطيني بقطر. 

الجلسات والورش
وقد نظّم امللتقى على مدار يومني عددا 

من اجلل�شات  عن :

واقع التنمية والعمل الإن�شاين يف فل�شطني 

امل�شتدمية،  التنمية  )ا�شرتاتيجيات 

وا�شرتاتيجيات العمل الإن�شاين ( 

جهود  لدعم  والتعاون  ال�شراكة  اآليات 

التنمية والعمل الإن�شاين يف فل�شطني 

التجارب واملمار�شات التنموية والإن�شانية 

يف فل�شطني 

كما عقد  عددا من الور�س الفنية حول: 

القت�شادي،  التمكني  ال�شحة،  التعليم، 

الرعاية الجتماعية.

الرعاة والشركاء :

نظم �ملوؤمتر برعاية فخرية من »�سندوق قطر للتنمية« وعدد من �سركاء 

قطر �خلريية �لإقليميني و�لدوليني وهم :  

، وكالة  )�وت�سا(  �ملتحدة  �لتابع لالأمم  �لإن�سانية  �ل�سوؤون  تن�سيق  مكتب 

)�لأونرو�(،  �لفل�سطينيني  �لالجئني  لإغاثةوت�سغيل  �ملتحدة  �لأمم 

يف  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لإ�سالمي،  �لتعاون  ومنظمة 

فل�سطني، ومنظمة �أطباء بال حدود، وموؤ�س�سة �لتعاون ـ فل�سطني  
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استراتيجية التنمية المستديمة في فلسطين
 د. باسم زبيدي 

خرب�ء  قدمها  عمل  �أور�ق  عدة  مناق�سة  فيها  مت  جل�سات  �مللتقى  عقد 

و�آليات  بفل�سطني  �لإن�ساين،  و�لعمل  �لتنمية  و�قع  عن  وخمت�سون 

�ل�سر�كة و�لتعاون لدعمها، كما قدمت ور�ض فنية متخ�س�سة و��ستعر�ست 

يلي  وفيما  بفل�سطني،  و�لإن�سانية  �لتنموية  و�ملمار�سات  �لتجارب  بع�ض 

مناذج مما مت تقدميه : 

الملتقى الفلسطيني 
الجلسات والورش الفنية المتخصصة
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تناول الدكتور با�شم زبيدي  يف ورقته ثالثة 

حماور  رئي�شة هي :

يف  التنموية  التجربة  عن  عامة  ملحة 

فل�شطني منذ تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية 

عام 1994

الوطنية  التنمية  با�شرتاتيجية  التعريف 

الراهنة / خطة التنمية الوطنية لالأعوام 

 2017-2022

التحديات والفرص
من  هنالك  كان  اإذا  الزبيدي  .وت�شاءل 
امل�شتدمية  التنمية  ل�شرتاتيجية  فر�س 

بنعم،   اإجابته  اأجمل   وقد  فل�شطني،  يف 

واأوجزها بالتايل:

اأر�شهم  على  الفل�شطينيني  �شمود   .1
اجلهود  وبذلهم  البقاء  على  واإ�شرارهم 

اأحوالهم  وحت�شني  التنمية  لإحداث  املمكنة 

املعي�شية والقت�شادية )فر�شة دائمة(

دولية  مكا�شب  الفل�شطينيني  اإحراز   .2
هامة:

�شد   2334 رقم  الأمن  جمل�س  كقرار   •
)فر�شة  املا�شي  دي�شمرب  يف  ال�شتيطان 

للعمل التنموي يف مناطق »ج«(. 

“البلدة  حول  اليون�شكو  قرار  م�شروع   •
وتاأكيد  واأ�شوارها”،  القد�س  يف  القدمية 

للعمل  )فر�شة  اخلال�شة  اإ�شالميتها 

التنموي يف القد�س( 

3. اإعمار غزة )فر�شة(  
القوانني  الفل�شطينية:  الإجنازات   .4
التنموية  واخلطط  والأنظمة،  والت�شريعات 

للبناء  فر�س  )هذه  املجالت  خمتلف  يف 

عليها وتطويرها( . 

مؤتمرات



دعم جهود التنمية والعمل اإلنساني في فلسطين
د. تفيدة الجرباوي  -  مدير مؤسسة التعاون - فلسطين 
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التمويل  عن  اجلرباوي  تفيدة  د.  حتدثت 

العربي والأجنبي لدعم ال�شعب الفل�شطيني 

فاأ�شارت  الإن�شانية  احتياجاته  وتلبية 

الأجنبي  الدعم  ت�شرذم  عن  ورقتها  يف 

و�شروطه ال�شعبة، وو�شوله منقو�شا، ولي�س 

التمويل  اأن  واعتربت   ، الالزم  الوقت  يف 

ال�شعب  لإنعا�س  الوحيد  ال�شبيل  هو  العربي 

والثقافة  والروؤى  للهموم  نظرا  الفل�شطيني 

امل�شرتكة. 

لفل�شطني:  الداعمني  اأهم  اإىل  واأ�شارت 

القت�شادي  لالإمناء  العربي  كال�شندوق 

ال�شبعينات،  يف  تاأ�شي�شه  منذ  والجتماعي 

و�شندوق النقد العربي، و�شندوق الأق�شى 

و�شندوق  للتنمية،  الإ�شالمي  والبنك 

للتنمية  الكويتي  وال�شندوق  للتنمية  قطر 

باأن  منوهة  وغريها.  العربي  القت�شادية 

الإغاثي  الطابع  ياأخذ  مل  العربي  الدعم 

تنموية  وبرامج  م�شاريع  اإىل دعم  تعداه  بل 

على  مردودات  لها  كان  الأمد  طويلة 

قطاعات التعليم والإ�شكان والبنية التحتية 

القت�شادي.  والتمكني  والزراعة  وال�شحة 

دعم  يف  ال�شناديق  هذه  دور  على  واأكدت 

بحقهم  متار�س  التي  املقد�شيني  �شمود 

الهوية  وت�شويه  التهجري  اإجراءات  اأق�شى 

و�شبل املمتلكات وتهويد املدينة . 

التعاون  موؤ�ش�شة  قامت  بربناجمني  ونوهت 

على  والإ�شراف  بت�شميمهما  بفل�شطني  ـ 

ـ   َوْجد  ـ  الأيتام”  “برنامج  هما  تنفيذهما 

الذي تبنى جميع من تيتموا نتيجة العدوان 

 2014 و    2008 عامي  غزة  قطاع  على 

وعددهم ) 4000 يتيم ( ، وبرنامج اإعادة 

اإعمار قرية ـ غزة ) قرية حدودية ( 

واختتمت ورقتها بحديث عن امل�شتقبل قائلة 

اإن اأ�شباب جناح بع�س الأمثلة من الربامج 

الإن�شانية والتنموية بفل�شطني يعود لالرتقاء 

التنموي   للم�شتوى  الإغاثية  بالربامج 

بكونها طويلة الأمد وتعتمد على التحالفات 

بني  احلقيقية  ال�شرتاتيجية  وال�شراكات 

املانحني واملنفذين على الأر�س ويف ت�شميها 

لربامج ريادية بروؤية تنموية ذات اثر عميق 

وا�شح  اأداء  مبوؤ�شرات  يقا�س  وا�شع  ونطاق 

املمار�شات  وفق  للربامج  تنفيذها  ويف   ،

الف�شلى ومعايري احلاكمية والتدقيق املايل 

الدولية.  



الرعاية االجتماعية
يوسف سعادة/ مستشار مؤسسة التكافل لرعاية الطفولة

التعليم في فلسطين
د. كمالين كامل شعت/ رئيس مجلس إدارة وقف األمل للتعليم

ومن ناحيته ناق�س يو�شف �شعادة م�شت�شار 

موؤ�ش�شة التكافل لرعاية الطفولةـ  فل�شطني، 

مفهوم ال�شراكة والتن�شيق ملوؤ�ش�شة التكافل 

املخيمات  يف  عملها  يف  الطفولة  لرعاية 

..وقال اإن ورقته تهدف لت�شليط ال�شوء على 

والتعاون  ال�شراكة  اأدوات  توظيف  اأهمية 

والعمل من خالل �شبكات لتح�شني الكفاءة 

الجتماعية  الرعاية  برامج  تقدمي  يف 

�شعث  كامل  كمالني  الدكتور  ا�شتعر�س 

الأكادميي ورئي�س جمل�س اإدارة وقف الأمل 

مو�شوع  يف  والآفاق  التحديات  للتعليم 

يف  تتمثل  اإنها  وقال  فل�شطني،  يف  التعليم 

ويف  وجتهيزها  التعليمية  املرافق  بناء 

التكافل  موؤ�ش�شة  جتربة  يو�شف  وا�شتعر�س 

لرعاية الطفولة يف ا�شتخدام اأدوات واأمناط 

متعددة من الت�شبيك وال�شراكات يف جمال 

تقدمي برامج الرعاية الجتماعية. 

وتنمية  الجتماعية  الرعاية  اأن  واأكد 

اأْن  من  اأكرب  ق�شية  املحلية،  املجتمعات 

حيث  مبفردها  واحدة  جمعية  لها  تت�شدى 

اأكرب عدد ممكن من  وانخراط  ارتباط  اأّن 

اإيجاد بيئة تعليمية حمفزة مع توفري تدريب 

وتاأهيل املوارد الب�شرية، م�شددا على اأهمية 

رواد  ورعاية  العلمي  البحث  ت�شجيع  توفر 

الأعمال وحتديث املناهج.

وتطوير  بناء  عملية  .كمالني  د  وناق�س 

م�شرتكة  ق�شية  يف  واملنظمات  اجلمعيات 

�شيجعلها اأكرث تاأثريًا. 

ال�شراكة  اأو  ال�شبكات  ت�شاعد   “ واأ�شاف 

واملناف�شة،  امل�شالح  ت�شارب  جتنب  على 

عالقات  اإقامة  خاللها  من  ميكن  حيث 

نا�شجة ومثمرة مما يزيد من قوة الأع�شاء 

وقدرتهم عل حتقيق الأهداف .

املنح  تقدمي  واأ�شاليب  التعليمية  املرافق 

الدرا�شية للطلبة وتوجيه الأن�شطة التعليمية 

الحتياجات  ذوي  ورعاية  املجتمع  خلدمة 

متعلقات  جميع  تطوير  بجانب  اخلا�شة 

العملية التعليمية.
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اجعل حياتهم صحة
#عطاؤك_حياة

مشاريع
للتبرع

كن أقرب في هذا الشهر
في الوقت الذي تعمل به جاهدًا للتقرب إلى الله عز وجل 

خالل هذا الشهر الفضيل نأمل أن تجد الوقت أيضًا 
لمساعدة من هم أقل حظًا للوصول إلى ما من شأنه أن 

يغير حياتهم. ماهو الشيء القريب إلى قلبك في شهر 
رمضان؟

حفر بئر ارتوازي (115م)
        موريتانيا

التكلفة 291,200 ر.ق
ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2017/732

حفر بئر سطحي (250م)
        بنغالديش

التكلفة 3400 ر.ق
ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2017/474
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  على هام�ض م�ساركته يف »�مللتقى �لتنموي و�لإن�ساين لدعم �ل�سعب 

�ملا�سي،  مار�ض  �سهر  يف  �خلريية  قطر  نظمته  �لذي  �لفل�سطيني« 

و��ستفادة من خربته �لطويلة كخبري تربوي و�أكادميي فل�سطيني 

�حلايل  عمله  ومن  بغزة،  �لإ�سالمية  للجامعة  �سابقا  رئي�سا  عمل 

كرئي�ض ملجل�ض �إد�رة وقف �لأمل  للتعليم �لذي تاأ�س�ض موؤخر�، �أجرت 

�أهم  حول  �سعث  كمالني  �لدكتور  مع  �لتايل  �حلو�ر  هذ�  غر��ض«   «

�مل�ساكل و�لتحديات �لتي تو�جه �لتعليم يف فل�سطني، ودور �ملنظمات 

�لإ�سالمي  تر�ثنا  ��ستلهام  و�أهمية  دعمه،  يف  و�لأهلية  �لإن�سانية 

لإحياء �لوقف لتوفري �لدعم �مل�ستد�م للموؤ�س�سات �لتعليمية ل�سيما 

يف �لدول �لتي تعاين من �لأزمات و�لظروف �ل�ستثنائية

د. كمالين شعث لـ » غراس« 

التعليم قاطرة محورية
للتنمية في فلسطين

عقبات وتحديات 
التعليم يف  واقع  اأن حتدثونا عن  نود  بداية 

فل�شطني ب�شكل عام، واأين ترتكز م�شكلته؟

اإيجابية  جوانب  فيه  فل�شطني  يف  التعليم 

حتتاج  التي  اجلوانب  بع�س  وفيه  كثرية، 

رغبة  هناك  اأن  واحلقيقة  اإ�شالح،  اإىل 

كافة  لدى  والتعليم  التعلم  يف  جدا  كبرية 

اأفراد ال�شعب الفل�شطيني، وهي ميزة يجب 

التعليم،  مل�شلحة  ون�شتثمرها  ن�شتغلها  اأن 

التعليم  اأن  على  عاملي  اإجماع  هناك  لأن 

يعد  فيه  وال�شتثمار  التنمية،  قاطرة  هو 

لها  فل�شطني  اأن  التنمية، ومبا  ا�شتثمارا يف 

بلدان  من  غريها  عن  تختلف  خ�شو�شية 
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ي�شع  احتالل  ظل  يف  للعي�س  نتيجة  العامل، 

من  ما  كل  يف  كثرية  وعراقيل  حواجز 

نويل  اأن  بد  ل  تنميتنا،  يف  الإ�شهام  �شاأنه 

اجلهود  ون�شاعف  ق�شوى،  اأهمية  التعليم 

لتطويره، حتى نواجه من خالله ال�شعوبات 

والتحديات املفرو�شة من طرف الحتالل.

جمال  يف  الفل�شطينية  الحتياجات  اأما 

التعليم فهي متعددة نذكر منها على �شبيل 

املثال ل احل�شر: 

مما  املدار�س،  عدد  يف  حاد  نق�س  �أول: 

كي  لثالث فرتات  يعمل  منها  املوجود  جعل 

اإىل  نحتاج  نحن  لذا  للطلبة،  التعليم  يوفر 

بناء مزيد من املدار�س يف غزة. 

ثانيا: نحتاج اإىل دمج مرحلة تعليم الطفولة 

يزال  ل  حيث  الر�شمي،  التعليم  يف  املبكرة 

الرتبية  لوزارة  التابع  التعليم  قطاع  خارج 

اجلانب  هذا  يف  ونحتاج   ، العايل  والتعليم 

توؤكد  ال�شيكلوجية  فالدرا�شات  توجيه،  اإىل 

اأن ن�شبة معينة يف �شخ�شية الإن�شان ترتكز 

على ما ياأخذه يف التعليم املبكر. 

يعد  الذي مل  العايل  التعليم  ثالثا: م�شكلة 

ترفا، بل هو �شرورة من �شرورات احلياة، 

جتعل اأي طالب اأو طالبة بحاجة اإىل �شهادة 

�شوق  يف  النخراط  من  متكنه  جامعية 

العمل، من هنا اأ�شري اإىل اأن التعليم العايل 

ما يزال بحاجة اإىل رعاية حكومية حقيقية، 

اجلهود  على  تعتمد  اجلامعات  من  فكثري 

العايل  التعليم  تويف  ل  الأهلية، وهي جهود 

متطلبات  متويل  عن  الأهايل  لعجز  حقه، 

اجلامعات، ونحن نتفهم اأن جهود احلكومة 

اجلهد  ت�شافر  من  بد  ل  لذا  حمدودة، 

احلكومي، والأهلي والدعم اخلارجي ليوؤدي 

التنمية،  م�شرية  يف  دوره  العايل  التعليم 

و�شتكون لدينا خ�شارة كبرية اإذا مل ن�شتثمر 

الطاقات  وتلك  التعليم  نحو  الندفاع  هذا 

الكامنة لدى اأبناء �شعبنا، مبا يخدم التعليم 

نتطلع إلسهام المؤسسات الخيرية 
في إحياء األوقاف التعليمية  

يف جميع مراحله.

1.4 مليون طالب 
احلكومي  الدعم  كفاية  عدم  عن  حتدثتم 

للتعليم، ما تقييمكم لدور منظمات املجتمع 

قطاع  دعم  يف  اخلريية  واجلمعيات  املدين 

التعليم؟

املجتمع  ملنظمات  م�شكورة  جهود  هناك 

لدعم  مقدرة  بجهود  تقوم  وهي  املدين، 

قطاع التعليم، لكن هّم التعليم اأكرب، فنحن 

مليون  ربع  طالب،  مليون   1.4 عن  نتكلم 

وبالتايل  العايل،  التعليم  مرحلة  يف  منهم 

بهذه  ال�شطالع  واحدة  جلهة  ميكن  ل 

املهمة، خ�شو�شا يف مثل ظروف الحتالل، 

كافة  من  اجلهود  ت�شافر  اإىل  نحتاج  بل 

ومنظمات  واخلا�شة  الر�شمية   ( الأطراف 

اخلريية  واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع 

والإن�شانية (  خلدمة قطاع التعليم، ولذلك 

تفعيلها  واأهمية  الوقف  الآن خدمة  طرحت 

لت�شهم يف تطوير التعليم.

 اإن الوقف التعليمي كان موجودا يف الع�شور 

النه�شة  يف  كبري  دور  له  وكان  الإ�شالمية، 

كما  ذلك،  يف  الأمة  �شهدتها  التي  العلمية 

اأوقاف  لديها  اليوم  العاملية  اجلامعات  اأن 

اإحياء  اإىل  نتطلع  نحن  لذا  عليها،  ت�شرف 

هذه ال�شنة لتوؤدي دورها.

الدعم النفسي 
كوارث  من  تعاين  فل�شطني  اأن  املعلوم  من 

النف�شي  اجلانب  اأخذ  فهل  متجددة، 

للطالب على حممل اجلد، وهل هناك دور 

للمنظمات الإن�شانية يف هذا اجلانب؟

لالأمانة كان هناك جهد ل باأ�س به، خ�شو�شا 

من طرف املنظمات الدولية والعربية، واأنا 

ع�شو يف برنامج نف�شي دويل هو الأكرب يف 

الأخرية  الإ�شرائيلية  فالهجمة  فل�شطني، 

الطالب  نف�شيات  على  كبريا  تاأثريا  اأثرت 

تزال  ل  الآن  وحتى  والعائالت،  والأطفال 

زلنا  ما  بالتايل  عليهم،  الكلينكية  الآثار 

حتى  اأكرب  واإقليمي  دويل  جهد  اإىل  نحتاج 

نتغلب على اآثار تلك احلرب.

سوق العمل 
الطالب  يوؤهل  لتعليم  احلاجة  اإىل  اأ�شرمت 

للرتكيز  �شرورة  فهل  العمل،  �شوق  لدخول 

فل�شطني  يف  خ�شو�شا  الناحية،  هذه  على 

التي تعي�س ظروفا ا�شتثنائية؟

يف  اأثريت  هامة  نقطة  اأن  اجليد  من 

لإقامة  اخلريجني  بتهيئة  تتعلق  املوؤمتر، 

على  العتماد  دون  اخلا�شة  م�شاريعهم 

م�شاريعهم  توجيه  يف  وامل�شاهمة  احلكومة، 

منها  تعاين  التي  الظروف  حت�شني  اإىل 

والطاقة،  املياه  م�شكلة  مثل  فل�شطني، 

التي  اخلا�شة  م�شاريعهم  واإقامة  وغريها، 

العنكبوتية،  ال�شبكة  عرب  ت�شويقها  ميكن 

يتعلق  ما  كل  على  الرتكيز  اإىل  ندعو  لذا 

خللق  والربجميات،  احلديثة  بالتقنيات 

تقدمي  على  قادرة  فل�شطينية  كفاءات 

ال�شت�شارات يف هذا املجال للدول الأخرى، 

فهذا املو�شوع موجود الآن، لكننا بحاجة اإلة 

تو�شيع نطاقه.

وقف األمل 
»وقف  م�شروع  عن  فكرة  اأعطيتمونا  هال 

جمل�س  تراأ�شون  الذي   « للتعليم  الأمل 

اإدارته؟

هناك  تكون  لأن  حماولة  باخت�شار  هو 

تتيح  التعليم،  ملوؤ�ش�شات  مالية  ا�شتدامة 

م�شتدام  دخل  ذات  م�شاريع  اإيجاد  لنا 

التعليمة  امل�شاريع  على  الإنفاق  من  ميكننا 

املختلفة ب�شكل ي�شاعد املوؤ�ش�شات التعليمية 

احلاجة  وعدم  العطاء  على  فل�شطني  يف 

فامل�شروع  للمعونة،  طلبا  يدها  ملد  الدائمة 

يكتمل  اأن  ناأمل  لكن  ب�شيطة،  بداية  يعترب 

يف امل�شتقبل، علما اأننا بداأنا يف �شراء بع�س 

ال�شقق التي ناأمل اأن ي�شاعد ريعها يف متويل 

بع�س م�شاريع التعليم يف فل�شطني.
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بات مبقدور الأ�شتاذ زكريا �شاحلة املعلم 

الواقعة  الثانوية  الرحمن  خليل  مبدر�شة 

“ال�شبورة  ي�شغل  اأن  غزة  قطاع  �شمال 

لطالبه  التعليمية  الدرو�س  ل�شرح  الذكية” 

يف املرحلة الثانوية من دون تردد، فال �شيء 

يحول الآن دون اعتماد التكنولوجيا اأ�شلوبا 

ب�شعادة  واأ�شاف  يقول.  كما  التدري�س،  يف 

حقيقة  رغبة  لدينا  اأ�شبح  “لقد  غامرة 

الطاقة  توفر  بعد  عملنا  ممار�شة  يف  الآن 

اأزمة معقدة  اأ�شهمت يف حل  البديلة حيث 

كانت تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي”.

عجز متزايد 
وي�شكل انقطاع الكهرباء عائقا كبريا اأمام 

غزة،  قطاع  مدار�س  يف  التعليمية  العملية 

الطاقة  توليد  حمطة  تعطل  �شوء  على 

من  القطاع  باحتياجات  اليفاء  وعدم 

عن  تزيد  عجز  ن�شبة  ظل  يف  الكهرباء 

دافعًا  �شكل  الذي  الأمر  وات،  ميجا   450
اخلريية  قطر  مكتب  تنفيذ  وراء  رئي�شيًا 

املدار�س  )تزويد  م�شروع  غزة،  قطاع  يف 

الطاقة الشمسية 
تعيد الحياة لمدارس غزة 

املختربات  ا�شتخدام  بات مبقدورهم  حيث 

عن  ف�شال  املدر�شي،  الدوام  وقت  طيلة 

العر�س  �شا�شات  ا�شتخدام  فر�شة  اتاحة 

وكذلك  الفيديو،  عرو�س  لتقدمي   )lcd(

ت�شغيل خمتربات احلا�شوب. 

فائض مهم 
وزارة  م�شرف  وهو  كردية  ا�شماعيل  ونقل 

املدار�س  مدراء  عن  امل�شروع  على  الرتبية 

طالب  باأن  امل�شروع  من  ا�شتفادت  التي 

ايجابًا  نتائجهم  تاأثرت  العامة  الثانوية 

نتيجة توفر الطاقة يف املدار�س، قائاًل: “بعد 

التيار الكهربائي بفعل توفر  انتظام و�شول 

الطاقة ال�شم�شية اإىل املدار�س، لحظنا ان 

طلبة  لدى  خ�شو�شا  الدرا�شي  التح�شيل 

ب�شكل كبري، وهذا  تغري  العامة قد  الثانوية 

اأمر يف غاية الأهمية بالن�شبة لنا”.

حاجة  عن  الطاقة  يف  الفائ�س  اأن  وذكر 

املدار�س يغذي �شبكة الكهرباء العامة، مما 

يعود بالفائدة على املجتمع ككل.

   

برنامج  من  املمول  ال�شم�شية(  بالطاقة 

البنك  عرب  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

مالية  بقيمة  )جدة(  للتنمية  الإ�شالمي 

بلغت  5.475.000 ريال قطري.

يف  م�شتفيد  األف   22 امل�شروع  من  ا�شتفاد 

 14 غزة،  قطاع  م�شتوى  على  مدر�شة   18
واحدة منها تابعة لوزارة الرتبية والتعليم، 

وت�شغيل  غوث  وكالة  تتبع  اآخريات  و4 

الالجئني )الأونروا(، اإ�شافة اإىل م�شت�شفى 

الوفاء الطبي. 

مختبرات المدارس 
لفت  يواجهونها،  كانوا  التي  املعاناة  وعن 

اإىل  يجيء  كان  اأنه  اإىل  �شاحلة  املعلم 

املدر�شة ومعه عدد اآخر من املعلمني م�شاًء 

)يف غري موعد الدوام الر�شمي( لت�شحيح 

درجات  لإدخال  واأحيانا  الختبارات، 

الطالب عرب الربنامج املحو�شب.  

معني  الرحمن  خليل  مدر�شة  مدير  وي�شري 

من�شور اأن هناك قفزة نوعية حتققت بعد 

اإدخال نظام الطاقة ال�شم�شية اإىل املدر�شة 

مشروع 
نوعي
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اأثبت الربنامج الوطني لتعزيز القيم الذي - تنفذه قطر اخلريية للمرة اخلام�شة هذا العام- 

جدواه يف غر�س القيم باأ�شلوب تناف�شي، وقد متيزت الن�شخة الأخرية بعدة اإ�شافات مهمة.  

األهداف:
خالل  من  املدار�س  على  الرتكيز  مع  مكوناته  مبختلف  املجتمع،  يف  القيمية  الرتبية  تفعيل   “

اإبداعية حمفزة للطالب  حمتوى تربوي وثقايف متكامل وم�شوق وجذاب، وبا�شتخدام مداخل 

والطالبات.

تناف�شية بني  اإبداعية  الإيجابية لدى الطلبة من خالل م�شابقات  القيم وال�شلوكيات  “ تعزيز 

املدار�س.

“ تعزيز قيم التوا�شل بني الأ�شرة واملدر�شة كاأهم موؤ�ش�شات التن�شئة الجتماعية، وبني الطالب 

واأقرانهم.

“ التاأكيد على ثوابت املجتمع القطري ومرتكزاته، من خالل الطرح الإيجابي للقيم.

“ تنمية ملكة الإبداع الفني، وت�شجيع املواهب الطالبية والإبداعية.

“ اكت�شاف املواهب احلقيقية للطالب، والطالبات واإبرازها للمجتمع.

“ رفع جودة امل�شاريع الثقافية والقيمية املوجودة حاليا يف ال�شاحة الرتبوية.

“ امل�شاهمة اجلادة يف حتقيق مظاهر قيمة ال�شتماع للمعلم داخل ال�شفوف.

“ تعزيز هيبة واحرتام املعلم كوريث ملهنة الر�شل عليهم ال�شالم.

“ الرتقاء مب�شتوى اإدارات املدار�س عرب و�شائل متطورة تفاعلية

قيمة النسخة الخامسة:
قطر  وتاأمل  لها،  �شعارا  لال�شتماع«  نعم   « واتخذت  له«  ال�شتماع  بح�شن  املعلم  »احرتام  قيمة 

الطالب  ل�شلوك  الإيجابي  التغيري  يف  ت�شهم  اأن  اخلريية 

والطالبات، وتوجيه اهتمامهم نحو عدد من القيم املنتقاة 

ومقنعة  وموؤثرة  جذابة  و�شائل  عرب  درا�شية  �شنة  كل  يف 

نابعة من الطلبة اأنف�شهم بعيدا عن الوعظ املبا�شر.

مجاالت المسابقة:
التناف�س  “ للطالب يف املراحل الدرا�شية املختلفة، ويتم 

والأفــالم  الق�شة  وكتابة  وامل�شرح  الر�شم  خالل  من  فيه 

املتحركة والت�شوير بالن�شتجرام وال�شعر النبطي.

“ للمعلمني يف التجارب العملية لتعديل ال�شلوك.

القيمية  اخلريية  واملــبــادرات  للقيم  املعززة  للمدار�س   “

)ت�شهم يف تعزيز قدرات الطلبة على حب الأعمال اخلريية، 

ومتكينهم من تقنيات ت�شويق امل�شاريع الإن�شانية(.

“ لأولياء الأمور، ) املجال�س املعززة للقيم ( بالتعاون مع 

املدار�س امل�شاركة.

امل�شاركة،  املدار�س  على  وتوزيعه  قيمي  “ جتهيز حمتوى 

لي�شاعد املدر�شني على تعزيز قيمة احرتام املعلم.

شراكات البرنامج: 
الأعمال  تنظيم  هيئة  العايل،  والتعليم  التعليم  وزارة   “

اخلريية، اإذاعة القراآن الكرمي، ومركز تربية رواد الغد .

قيم الن�شخ ال�شابقة 

قيم  الربنامج  من  ال�شابقة  الأربع  الن�شخ  وقد طرحت يف 

اأنفعهم  التعاون،  والأمانة،  ال�شكر  الإيجابية،  امل�شوؤولية 

للنا�س،

االطالقة: 2012

املوقع :قطر

الفئات امل�شتفيدة:الطلبة والطالبات
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البرنـامج الوطني لتعزيز
 القيـم يحـقق أهــدافـه

لتعزيز القيم” يف الن�شف الثاين من �شهر 

مايو املقبل.

الربنامج  من  اخلام�شة  الن�شخة  واأطلقت 

والتعليم  التعليم  وزارة  من:  كل  مب�شاركة 

اخلريية  الأعمال  تنظيم  وهيئة  العايل، 

واإذاعة القراآن الكرمي، ومركز تربية رواد 

الغد. 

الربنامج  من  اخلام�شة  الن�شخة  وجنحت 

بح�شن  املعلم  احرتام  “قيمة  تعزيز  يف 

جتاوب  خالل  من  وذلك  له”،   ال�شتماع 

تفاعل الشركاء

ا�شتطاع الربنامج زيارة 22 مدر�شة، وتنظيم 18 برناجما اإذاعيا وتلفزيونيا، �شارك 

يف  الربنامج  جناح  اإىل  بالإ�شافة  واأكادمييني،  ومثقفني،  دعاة  من  �شيفا   18 فيها 

زيارة جمال�س متعددة، وهو ما يعك�س التطور الكبري الذي و�شل اإليه الربنامج الوطني 

اأولياء الأمور، وبذلك  لتعزيز القيم، ومكن قطر اخلريية من نقله من املدار�س اإىل 

تكون اجلمعية قد جنحت يف ا�شتهداف جميع فئات املجتمع، طالبا، ومعلمني، واإدارات 

مدار�س، واأولياء اأمور. 

والتفاعل  حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد 

الكبري من اجلهات امل�شاركة، وبعد انتهاء 

جلان التحكيم من فرز النتائج بتاريخ 

2017/5/5، يتوقع اأن يقام حفل اختتام 
الوطني  “الربنامج  من  اخلام�شة  الن�شخة 

تقرير
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البرنامج ينجح في 
استقطاب 82 مدرسة 

وحقق 230 مشاركة وعزز 
قيمة االستماع للمعلم
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بني  التناف�س  انح�شر  فيما  ومعلمة،  معلم 

املدار�س يف جمالت حتدد “اأف�شل مدر�شة 

معززة  للقيم، واملبادرة القيمية اخلريية”، 

مبادرات  املتناف�شة  املدار�س  قدمت  حيث 

بناء  يف  بالنجاح  تتعلق  التي  خ�شو�شا 

املدار�س للدول واملجتمعات املحتاجة .

دور المجالس
فقد  الأمور  اأولياء  تناف�س  م�شتوى  وعلى 

“املجل�س  جمايل  يف  كبرية  املناف�شة  كانت 

املعززللقيم، وتعزيز قيمة احرتام املعلم”، 

املجتمع،  يف  املجال�س  دور  على  بناء 

بحكم  يوؤمها  الذي  الغفري  واجلمهور 

العادات والتقاليد.

قطر،  مناطق  خمتلف  من  مدر�شة   82
وم�شاركات و�شل عددها 230 .

األهداف
القيم  لتعزيز  الوطني  الربنامج  يهدف 

املجتمع،  يف  القيمية  الرتبية  تفعيل  اإىل 

خالل  من  املدار�س  على  الرتكيز  مع 

وجذاب،  متكامل  وثقايف  تربوي  حمتوى 

حمفزة  اإبداعية  مداخل  وبا�شتخدام 

للطالب والطالبات، متكنهم من التوا�شل 

البناء مع املعلمني، مبا يعزز قيمة احرتام 

املعلم التي كانت من اأهم اأهداف الن�شخة 

اخلام�شة للربنامج. 

مجاالت التنافس
على  البتدائية  املدار�س  طالب  تناف�س 

تناف�س  بينما  والر�شم،  امل�شرح  جمايل 

اأفالم  على  الإعدادي  مرحلة  طالب 

حني  يف  الق�شرية،  والق�شة  اليتوتيوب 

متحور التناف�س بني طالب املرحلة الثانوية 

على  م�شورة  ومقاطع  النبطي  ال�شعر  حول 

الإن�شتغرام.

المعلمون والمدارس
يف  �شاركوا  الذين  املدار�س  معلمو  اأما 

الربنامج الربنامج فقد تناف�شوا على تعديل 

اأف�شل  اختيار  ليتم  ف�شولهم،  يف  ال�شلوك 



مب�شك  الأ�شحاء  من  كثري  يحلم  رمبا 

وحداثة،  فخامة  ال�شيارات  اأكرث  مقود 

رغم تكلفتها الباهظة، بينما كان الفتى 

بالل العبويني ل يحلم �شوى بالإم�شاك 

يتجاوز  ل  قد  كهربائي  كر�شي  مبقود 

على  يعينه  �شيارة،  اإطار  ثمن  ثمنه 

التنقل لإ�شابته باإعاقة يف �شاقيه . 

التي  والفرحة  اأخريا،  احللم  يتحقق 

وجه  اأ�شارير  عجزت  باملفاجاأة  متتزج 

بالل يف غزة عن اإخفائها بعد اأن قدمته 

كيف يتمّكن ذوو اإلعاقة بغزة 
من قطع المسافات الطويلة ؟ 

الآن  وهو   ، موؤخرا  اخلريية  قطر  له 

كر�شيه  قيادة  اآلية  على  التعرف  يحاول 

الذي �شيوؤهله لقطع امل�شافات التي يريد 

الكر�شي  بديال عن  نف�شه،  على  اعتمادًا 

يوؤرقه يف  كان  الذي  اليدوي«   « املتحرك 

التحرك .  

دموع الفرح
ورغم الأمل الذي ت�شعر به اأم حممد، بعد 

الأخرية  احلرب  خالل  ل�شاقها  فقدانها 

تراجع  ورغم   ،2014 غزة  قطاع  على 

للح�شار  نتيجة  بهم  الهتمام  م�شتوى 

ترد  من  ي�شببه  وما  غزة  على  املفرو�س 

والجتماعي،  وال�شحي  املعي�شي  للو�شع 

الكلمات  قبل  تنهمر  الفرح  دموع  اأن  اإل 

بعد ح�شولها على  �شعادتها  للتعبري عن 

ما  ثم   ، الأخرى  هي  كهربائي  كر�شي 

»اأقف عاجزة عن �شكر   : تقول  اأن  تلبث 

لنا  اأعادوا  الذين  قطر  دولة  حم�شني 

اأظلمت  اأن  بعد  طبيعية،  حياة  يف  الأمل 
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ويجعلها  حياتها،  جمرى  �شيغري  اأنه  موؤكدة  اأمامنا«  الدنيا 

تعي�س ب�شكل طبيعي. 

اختزال
دعم خدمات  »م�شروع  �شمن  الكرا�شي  هذه  تقدمي  وقد مت 

القطاع ال�شحي« لقطر اخلريية املمول من جمل�س التعاون 

اخلليجي. يقول حممد اأبو حلوب مدير مكتب قطر اخلريية 

بقطاع غزة : اإن م�شاعدة �شريحة ذوي الإعاقة على العي�س 

ب�شكل طبيعي، تختزل كل معاين الإن�شانية، منوها باأن قطر 

عن  ف�شال  وحتاول   ، منهم  �شخ�س   500 تكفل  اخلريية 

اأنواع امل�شاعدات املمكنة  الكفالة ال�شهرية املالية تقدمي كل 

لهم . 

الفل�شطينية،  الجتماعية  ال�شئون  وزارة  وكيل  اأثنى  وقد   

خدمة  يف  اخلريية  قطر  دور  على  اإبراهيم  يو�شف  الدكتور 

ب�شكل  توؤثر  امل�شاريع  هذه  مثل  اأن  معتربا  ال�شريحة،  هذه 

اقت�شادية  ظروفا  تعاين  التي  ال�شريحة  هذه  على  اإيجابي 

�شيئة بفعل احل�شار املفرو�س على قطاع غزة. 

خدمات  دعم  »م�شروع  خالل  من  اخلريية  قطر  قّدمت  ـ 

التعاون  جمل�س  من  بتمويل  تنفذه  الذي  ال�شحي«  القطاع 

اخلليجي عرب البنك الإ�شالمي للتنمية 70 كرا�شيا متحركا 

للجرحى وذوي الإعاقة لالإندماج يف احلياة ب�شكل طبيعي.

  2000 الآن  حتى  امل�شروع  من  امل�شتفيدين  اإجمايل  بلغ  ـ 

كرا�شي   ، كهربائية  كرا�شي   ( الإعاقة  ذوي  من  �شخ�س 

متحركة ، عكازات، اأجهوة م�شاعة على التنف�س( .

تكفل قطر اخلريية يف قطاع غزة 8000 من الأيتام والأ�شر 

من  �شخ�س   500 منهم   ، العلم  وطلبة  القراآن  حمفظي  و 

ذوي الإعاقة.

منجزات المشروع 
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عدد  بلغ  قطر،  اأهل  من  متوا�شل  بدعم 

قطر  وكفالت  م�شاريع  من  امل�شتفيدين 

2016م  عام  خالل  اليمن  يف  اخلريية 

خمتلف  يف  م�شتفيد  األف   840 من  اأكرث 

حمافظة  �شكان  ونال  اليمنية،  املحافظات 

تعز الن�شيب الأكرب لكونها الأكرث ت�شررا. 

مجاالت التدخل
وبلغت التكلفة الإجمالية للم�شاريع باليمن 

  حصيلة 2016 

840 ألف مستفيد 
من مشاريع قطر الخيرية باليمن 

مليون   21 منها  خ�ش�س  ريال،  مليون   49

ال�شحة،  كالغذاء،  الإغاثة،  مل�شاريع  ريال 

املدرة  امل�شاريع  والإ�شحاح،  املياه  التعليم، 

وبناء  امل�شاجد،  وترميم  وبناء  للدخل، 

وترميم منازل الفقراء. 

الكفاالت
والأ�شر  الأيتام،  كفالت  م�شاريع  اأما 

فقد  العلم،  وطالب  واملعاقني،  الفقرية، 

 28 من  اأكرث  عليها  اخلريية  قطر  اأنفقت 

 13.821 منها  ا�شتفاد  قطري،  ريال  مليون 

�شخ�شًا واأ�شرة .

امل�شاريع  »باأكرث  اإب  »حمافظة  وحظيت   

تلتها  البي�شاء«،  املياه  »عالج  ال�شحية 

فيما  واحلديدة،  وحجه  �شنعاء  حمافظه 

اأكرب من  بن�شبة  �شقطرى  حظيت حمافظه 

امل�شاريع املدره للدخل، تلتها حمافظه اأمانه 
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�شملت  ،وعدن، كما  ، ذمار  اإب   ، العا�شمة 

اأغلب  والتعليمية  الجتماعية  امل�شاريع 

م�شاريع  وتركزت  اجلمهورية،  حمافظات 

واب،  �شقطرى  و  عدن  حمافظات  يف  املياه 

ومت ترميم عدد من بيوت الفقراء يف كلٍ من 

حمافظات عدن  و �شقطرى  واإب.

كما مت تنفيذ م�شاريع بناء م�شاجد ومراكز 

حتفيظ والربامج التنموية الثقافية، يف كل 

واملهرة،  وذمار  �شقطرى،  حمافظات  من: 

حيث نالت الن�شيب الأوفر من تنفيذ هذه 

التحتية  البنية  لحتياجات  نظرا  امل�شاريع 

معدلت  وارتفاع  فيها  اخلدمات  و�شعف 

الفقر.   

  حصيلة 2016 

840 ألف مستفيد 
من مشاريع قطر الخيرية باليمن 

تعز ..وضع استثنائي

اخلريية  لقطر  الإغاثي  اجلهد  تركز 

لكونها  »تعز«  حمافظة  على  باليمن 

اجلمعية  نفذت  حيث  ت�شررا،  الأكرث 

�شملت  اإغاثيا،  م�شروعا   346 فيها 

توزيع ال�شالل الغذائية، وحفر وترميم 

وت�شغيل اآبار املياه، وترميم امل�شت�شفيات 

والأدوية،  الطبية  باملعدات  وتزويدها 

اإ�شافة اإىل معاجلة اجلرحى.
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مع حكومة جيبوتي:

بالت�شبيك  اخلريية  قطر  اهتمام  على  تاأكيدًا 

والأممية  الدولية  املنظمات  مع  وال�شراكات 

والإقليمية واملحلية ملا من �شاأنه التن�شيق والعمل على 

تنفيذ م�شاريع ا�شرتاتيجية ت�شهم يف تنمية البلدان 

وقعت  �شعوبها،  معاناة  من  والتخفيف  امل�شتفيدة 

قطر اخلريية عددا من اتفاقيات التعاون وال�شراكة 

مع عدد من اجلهات، على النحو التايل:.

اتفاقية  جيبوتي  يف  مكتبها  خالل  من  اخلريية  قطر  وقعت 

للتعاون وال�شراكة مع حكومة جمهورية جيبوتي يف بداية العام 

اخلارجية  وزارة  مبقر  التوقيع  مرا�شم  جرت  وقد  اجلاري 

جلمهورية جيبوتي.

الموقعون: 
اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  يو�شف  علي  حممود  ال�شيد  معايل   •

والتعاون الدويل املتحدث با�شم احلكومة.

• ال�شيد حممد الواعي مدير مكتب قطر اخلريية بجيبوتي.
البنود

تقدمي الت�شهيالت لقطر اخلريية من اأجل اأداء مهمتها ال�شامية 

التنمية املجتمعية على  ال�شعب اجليبوتي وامل�شاهمة يف  لدعم 

اأكمل وجه.

عن اجلمعية.

البنود:
باإن�شاء وت�شغيل  املتعلقة  تتكفل “قطر اخلريية” بكافة امل�شاريف 

التمري�س  وطاقم  لالأطباء  رواتب  من  اأ�شهر،  اأربعة  ملدة  املركز 

واملوظفني الإداريني وكل ما يتعلق باإدارة وت�شغيل املركز على النحو 

املطلوب ،مبا ل يتجاوز مليون وخم�شمائة األف ريال قطري.

تقوم جمعية الإغاثة الطبية العربية باإدارة وت�شغيل املركز ملا لديها 

من خربة طويلة يف اإدارة املراكز واجلمعيات الطبية واإمداد املركز 

بكافة الكوادر الطبية املتخ�ش�شة.

تقوم جمعية الإغاثة الطبية العربية بالت�شاور مع قطر اخلريية يف 

بحيث  املركز  باإدارة  يخت�س  اإدارة”  “جمل�س  ت�شكيل جمل�س  �شاأن 

ميار�س املجل�س مهامه فور ت�شكيله. 

امليزانية  اعتماد  بها  يناط  الطرفني  بني  اإ�شرافية  جلنة  ت�شكيل 

قطر  عن  ممثل  من  مكونة  باملركز  اخلا�شة  ال�شنوية  الت�شغيلية 

اخلريية وممثل عن اجلمعية وممثل عن �شركة املها الطبية.

وقعت قطر اخلريية و جمعية الإغاثة الطبية العربية يف عّمان يف 

يف  طبي  مركز  وت�شغيل  اإن�شاء  عقد  اتفاقية  املا�شي،  يناير  �شهر 

خميم الزعرتي لالجئني ال�شوريني يف الأردن.

الموقعون:
جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  م�شت�شار  املري،  حممد  �شالح  ال�شيد 

قطر اخلريية.

نيابة  العربية  الطبية  الغاثة  جمعية  رئي�س  الب�شري،  عوين  ال�شيد 

اتفاقيات
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�شخ�س، وذلك على النحو التايل:

والإ�شحاح،  املياه  جمال  يف  الأ�شا�شية  اخلدمات  توفري  م�شروع   -

بقيمة 300.000 دولر، ويتوقع اأن ي�شتفيد منه 67.000 �شخ�س، 

ويت�شمن توفري “ تناكر “ مياه �شاحلة لل�شرب، وحفر اآبار، و�شيانة 

وتاأهيل حمطة مياه، واإن�شاء دورات مياه وتوزيع م�شتلزمات نظافة 

�شخ�شية للنازحني والعائدين اإىل مناطقهم يف حمافظتي الأنبار 

ونينوى.

- م�شروع توزيع �شالل غذائية، بقيمة 600.000 دولر، ويتوقع اأن 

ي�شتفيد منه 8116 اأ�شرة )بواقع حوايل 49.000 �شخ�س(، حيث 

املواد  تت�شمن  غذائية  �شالل  اأ�شهر،  ثالثة  خالل  امل�شروع  �شيوزع 

التموينية الأ�شا�شية لـ 8116 اأ�شرة من اأ�شر النازحني والعائدين يف 

الأنبار ونينوى، وبحيث تكفي ال�شلة الأ�شرة مدة �شهر. 

عيادة  خالل  من  الأ�شا�شية  ال�شحية  اخلدمات  توفري  م�شروع   -

 60.000 اأن ي�شتفيد منها  600.000 دولر، ويتوقع  متنقلة، بقيمة 

�شخ�س من النازحني من مدينة املو�شل وللمت�شررين من �شكانها، 

حيث �شتقوم العيادة بت�شخي�س ومعاجلة 300 مري�س يوميا، وملدة 

8 اأ�شهر.
يوفر  اأن  ويتوقع  دولر،  مليون  بقيمة  العاجل:  الإيواء  م�شروع   -
امل�شروع خدمات الإيواء لـ 5452 اأ�شرة نازحة )حوايل 32.712(، 

ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  مع  بالتعاون  وينفذ 

الالجئني. 

اإىل  العائدين  النازحني  ا�شتقرار  ودعم  العي�س  �شبل  تاأمني   -

املناطق املحررة من مدينة املو�شل، بقيمة 500.000 دولر، ويتوقع 

اأن ي�شتفيد منه 4000 �شخ�س على مدار 10 اأ�شهر، حيث �شيعمل 

امل�شروع على توفري فر�س عمل باأجور يومية للعاطلني عن العمل. 

يتواجدان فيها اأو حتى يف البلدان التي ل يتواجد فيها اأحدهما ويرغب 

مع ذلك يف تقدمي خدماته للمت�شررين واملحتاجني اإذ ت�شمح التفاقية 

يف هذه احلالة بتعاون الطرفني بحيث ي�شتطيع الطرف غري املتواجد يف 

البلد املعني من تقدمي خدماته با�شتعمال الآليات املوجودة لدى الطرف 

الآخر املتواجد يف امليدان. 

اأهمها:  من  الطرفني عدة جوانب:  بني  التعاون عدة جمالت  يغطي   -

التاأهب وال�شتجابة للكوارث ، املياه والإ�شحاح ، املاأوى والإ�شكان الدعم 

املعونة  العي�س،  �شبل  ودعم  الغذائي  الأمن  الطبي،  والتاأهيل  ال�شحي 

الرعاية   ، القدرات  بناء  املهني،  والتدريب  التعليم  والتغذية،  الغذائية 

الجتماعية، الزراعة ، املنا�شرة والتاأييد، وتعترب هذه التفاقية العامة 

�شارية ملدة 5 �شنوات يتم جتديدها ملدد مماثلة. 

يف  خلدمتهم  الطرفني  كال  من  دولر  مليون   10 مبلغ  تخ�شي�س   -

هذه  اأهم  ومن  املقبلة،  اخلم�س  ال�شنوات  مدى  على  حيوية  جمالت 

املجالت: التعليم ، الرعاية ال�شحية الأولية والثانوية، التدريب املهني 

وخلق فر�س ال�شغل ، بناء القدرات، الدعم النف�شي والجتماعي. 

الرتكي قامت قطر  الأحمر  الهالل  التفاقية مع  توقيع  - وعلى هام�س 

ا�شتجابة  اأنطاكيا  فرع  ـ  الأحمر  الهالل  اإىل  �شيارة  باإهداء  اخلريية 

لطلب الفرع بتوفري �شيارة لهم لتوزيع امل�شاعدات الإغاثية على الإخوة 

املخيمات  وزيارة  للتن�شيق  الهالل  فرع  ولدعم  ال�شوريني،  الالجئني 

املتواجدة يف اجلنوب الرتكي. 

للتنمية وقطر اخلريية يف �شهر مار�س اجلاري  وقع �شندوق قطر 

على اتفاقية لإغاثة ال�شعب العراقي ال�شقيق بقيمة 3ماليني دولر 

اأمريكي، تت�شمن تنفيذ عدة م�شاريع يف جمال الغذاء واخلدمات 

ال�شحية والإيواء واملياه والإ�شحاح وتاأمني �شبل العي�س. 

ي�شهدها  التي  ال�شعبة  الإن�شانية  الأو�شاع  التفاقية يف ظل  وتاأتي 

العراق، وما �شببته من حركة نزوح للعائالت العراقية.

الموقعون:
ب�شندوق  امل�شاريع  اإدارة  مدير  ال�شهواين،  حمد  م�شفر  ال�شيد   -

قطر للتنمية.

التنمية  لإدارة  التنفيذي  املدير  الغامدي،  علي  حممد  ال�شيد   -

الدولية بقطر اخلريية. 

البنود:
تت�شمن التفاقية املوقعة تنفيذ قطر اخلرية خلم�شة م�شاريع رئي�شة 

 180.000 ي�شتفيد منها حوايل  اأن  وينتظر  العام احلايل،  خالل 

الرتكي  الأحمر  الهالل  و  اخلريية  قطر  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت 

التفاقية  تهتم  و  با�شطنبول،  الرتكي  الأحمر  الهالل  منظمة  مبكتب 

بالتعاون يف املجالت احليوية املرتبطة بالعمل الإن�شاين والتنموي داخل 

وخارج تركيا. 

الموقعون:
- رئي�س الهالل الأحمر الرتكي ال�شيد كرم قينيك

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

البنود:
التي  البلدان  ويف  اآنفا،  املذكورة  املجالت  يف  الطرفني  جهود  دعم   -

مع صندوق قطر للتنمية

مع الهالل االحمر التركي
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 IHH الرتكية  الإن�شانية  الإغاثة  هيئة  مع  اخلريية  قطر  جددت 

على  وتركز  للتجديد  وقابلة  �شنوات  خم�س  ملدة  تفاهم  مذكرة 

التعاون يف عدة جمالت داخل وخارج تركيا. 

الموقعون:
اأحمد  بن  يو�شف  ال�شيد  اخلريية،  لقطر  التنفيذي  الرئي�س   -

الكواري.

- رئي�س الهيئة ال�شيد بولنت يلدرمي.

البنود:
للم�شاهمة يف توفري  3,507,595 رياًل قطريًا  - تخ�شي�س مبلغ 

املواد الإغاثية ال�شتوية يف الداخل ال�شوري.

- ت�شغيل مطبخ كل�س ملدة اأربعة �شهور. 

وقعت قطر اخلريية يف اأنقرة مذكرة تفاهم �شارية ملدة خم�س �شنوات 

مع اإدارة الكوارث الرتكية )اآفاد( وتهتم بالتعاون يف املجالني الإن�شاين 

والإغاثي داخل وخارج تركيا.

البنود:
تخ�شي�س قطر اخلريية مبلغ 3.300,000 دولر اأمريكي دعما جلهود 

الإيواء املوجهة لدعم اإخواننا ال�شوريني عرب ) اأفاد( .

اأكرث من 48 األف ن�شمة.  

البنود:
ميتد هذا امل�شروع ال�شرتاتيجي من �شهر نوفمرب 2016 ولغاية مار�س 

170 قرية ويقدم البذور ل 6914 عائلة حتوي  اأن يغطي  2017 على 
اأكرث من 48 األف ن�شمة �شت�شتفيد من هذا امل�شروع الزراعي الهام تتكفل 

قطر اخلريية باإعالم ال�شلطات املحلية يف املناطق امل�شتهدفة والتن�شيق 

معها لت�شيري امل�شاريع، واختيار وت�شنيف امل�شتفيدين وفقا لدرجة الفقر 

والحتياج، وا�شتالم املدخالت الزراعية وتوزيعها على امل�شتفيدين.

تدريب امل�شتفيدين على تقنيات توزيع مياه ال�شقي، بالإ�شافة اإىل توعية 

التقارير  امل�شتفيدين حتى مرحلة النتاج، و�شياغة  . متابعة  املزارعني 

املرحلية وتوجيهها لل�شركاء يف امل�شروع.

وقعت قطر اخلريية اتفاقية تعاون مع مركز اأدب الطفل يف �شهر مار�س 

 ”2 “وطن بال تدخني  املا�شي، تهدف للتعاون  امل�شرتك يف اإطار حملة 

املوجهة لطالب املدار�س البتدائية.

الموقعون:
-ال�شيد على عتيق العبد اهلل املدير التنفيذي لالإدارة التنفيذية للتنمية 

املحلية بقطر اخلريية.

-ال�شيدة اأ�شماء الكواري عن مركز اأدب الطفل.

البنود:
- يقوم مركز اأدب الطفل بتاأليف ق�شة خا�شة تدعم حملة   

“ وطن بال تدخني 2” لتحولها قطر اخلريية فيما بعد لفيلم كرتون.

لالأغذية  املتحدة  الأمم  اتفاقا مع مكتب منظمة  اأبرمت قطر اخلريية 

البذور  توزيع  م�شروع  تنفيذ  مبوجبه  يتم  بالنيجر،  الفاو(   ( والزراعة 

ملو�شم الزراعة ال�شقوية يف عدة مناطق من النيجر، وبحيث ي�شتفيد منه 

مع هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 

 إدارة الكوارث التركية)آفاد(

)FAO( مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

مع مركز أدب الطفل
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لهيئة  العام  املدير  احلمادي،  خالد  ال�شيد 

تنظيم الأعمال اخلريية بقطر.

قبل  من  ارتياحا  املبادرة  هذه  لقيت  وقد 

دولة  يف  والإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات 

يو�شف  ال�شيد  قال  ال�شدد  هذا  ويف  قطر 

بن اأحمد الكواري، الرئي�س التنفيذي لقطر 

الأعمال  تنظيم  هيئة  جهود  اإن  اخلريية: 

بخدمات  بالرتقاء  كفيلة  بالدولة  اخلريية 

يف  العاملة  القطرية  الوطنية  املنظمات 

املجال الإن�شاين واخلريي والتطوعي

اإليه  تنتمي  الذي  اخلريي  القطاع  ي�شّكل 

غري  واملنظمات  اخلريية  املوؤ�ش�شات 

احلكومية رقمًا مهمًا يف املعادلة القت�شادية 

ويطلق  ال�شناعية،  البلدان  من  الكثري  يف 

للقطاعني  �شريك  لأنه  الثالث  القطاع  عليه 

الآخرين يف عملية التنمية الب�شرية.

اخلليج  منطقة  يف  القطاع  هذا  ويعك�س 

للدول  امل�شرقة  الوجوه  اأحد  العربي 

نظرا  الدويل،  امل�شتوى  على  اخلليجية 

لإ�شهاماته الإن�شانية والتنموية على م�شتوى 

العامل ، خ�شو�شا مع منو ن�شاطاته ب�شورة 

لفتة يف ال�شنوات الأخرية. 

وات�شاقا مع هذا النمو  اأطلقت هيئة تنظيم 

الأعمال اخلريية بدولة قطر مبادرة لإعداد 

القطاع  وتطوير  لتنمية  عامة  ا�شرتاتيجية 

على  ت�شتند  قطر،  يف  والإن�شاين  اخلريي 

الهيئة  اأجلها  من  اأ�ش�شت  التي  الأهداف 

مبوجب املادة )4( من القرار الأمريي رقم 

روؤية  لتوجهات  ووفقا   ،2014 ل�شنة   )43(

دولة قطر 2030.

وياأمل القائمون على الهيئة اأن ت�شكل املبادرة 

وبحيث  بقطر  للعمل اخلريي  اإ�شافة مهمة 

املجتمع  دور  من  ال�شتفادة  من  “متكن 
الدولية  املكانة  تعزيز  يف  القطري  املدين 

القطاع  باعتبار  قطر  لدولة  والإقليمية 

جهود  يف  فعالة  واأداة  ناعمة  قوة  اخلريي 

حماية  اإىل  بالإ�شافة  الدويل،  الت�شامن 

القطاع اخلريي القطري من املخاطر التي 

تواجهه �شاأنه يف ذلك �شاأن باقي القطاعات 

اخلريية يف خمتلف الدول” بح�شب ما ذكره 

الحمادي: 
المبادرة تعزز من المكانة 
الدولية لدولة قطر باعتبار 
القطاع الخيري أداة فعالة 

في جهود التضامن الدولي. 

الكواري: 
مبادرة هيئة تنظيم األعمال 

الخيرية كفيلة باالرتقاء 
بخدمات المنظمات القطرية 

العاملة في المجالين 
اإلنساني والخيري 

تقرير
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القطاع الثالث في قطر
يستعد النعطافة تطويرية مهمة 



حصـاد اإلغـــاثة ..عـام 2016 
إجمالي عدد المستفيدين من 
مساعداتنا 5.3 مليون متضرر 

بتكلفة 188مليون ريال. 

كان للنازحين والالجئين 
السوريين النصيب األكبر من 
مساعداتنا بواقع 3.8 مليون 

متضرر وبقيمة 150 مليون ريال 

الدول  بقائمة  املتعلق  ال�شق  يف 

قطر  م�شاعدات  من  امل�شتفيدة 

الدول  ا�شتفادت  الإغاثية  اخلريية 

العراق،  اليمن،  �شوريا،  التالية: 

ال�شومال،  الأردن،  فل�شطني، 

ال�شودان،  مينامار،  باك�شتان، 

هايتي،  جيبوتي،  األبانيا،  �شريالنكا، 

كينيا، النيجر واإندوني�شيا.

 قائمة الدول المستفيدة

مع ارتفاع وترية الأزمات يف العام 2016 

، وارتفاع معدلت النزوح واللجوء يف دول 

الإقليم ازدادت وترية امل�شاعدات الإن�شانية 

والتنموية التي قدمتها قطر اخلريية �شمن 

تدخالتها يف ع�شرات الدول.

لقطر  الإغاثية  امل�شاعدات  حجم  وبلغ 

ذروته،  املن�شرم  العام  خالل  اخلريية 

حيث و�شل عدد امل�شتفيدين منها اأكرث من 

5,3 مليون مت�شرر من احلروب والكوارث 
والأزمات.

واملواد  الإيواء  جمالت  الإغاثات  وتغطي 

ال�شحة،  الغذائية،  واملواد  الغذائية،  غري 

تقدر  بتكلفة  والإ�شحاح،  واملياه  التعليم، 

بـاأكرث من 188مليون ريال قطري.

ففي جمال الإيواء واملواد غري الغذائية بلغ 

 2016 العام  يف  املنفذة  امل�شاريع  تكلفة 

منها  ا�شتفاد  ريال،  مليون   81 من  اأكرث 

بلغت  فيما  مت�شرر،  األف   700 من  اأكرث 

عن  يزيد  ما  الغذائية  املواد  م�شاريع  كلفة 

من  اأكرث  منها  ا�شتفاد  ريال،  مليون   50
م�شاريع  بلغت  فيما  �شخ�س،  مليون    2.7
منها  وا�شتفاد  ريال،  مليون   4.7 ال�شحة 

اأكرث من 360 األف مت�شرر.

اأما يف جمال التعليم فبلغت تكلفة م�شاريع 

ماليني   9 من  اأكرث  فيه  اخلريية  قطر 

األف   80 من  اأكرث  منها  ا�شتفاد  ريال، 

طالب وطالبة، يف حني بلغت تكلفة الإغاثة 

ال�شاملة اأكرث من 37 مليون ريال، ا�شتفاد 

�شخ�س،  األآف   803 على  يربو  ما  منها 

م�شاريع  على  الإنفاق  حجم  و�شل  بينما 

ماليني   5 من  اأكرث  اإىل  والإ�شحاح  املياه 

األف   600 حوايل  منها  ا�شتفاد  ريال 

�شخ�س.

ول�شتفحال الأزمة ال�شورية وزيادة معدلت 

حظي   2016 العام  يف  واللجوء  النزوح 

تلك  من  الأكرب  بالن�شيب  ال�شوري  ال�شعب 

تكلفة  بلغت  حيث  الإغاثية،  امل�شاعدات 

م�شاريعنا املوجهة لل�شعب ال�شوري اأكرث من  

يزيد  ما  منها  ا�شتفاد  ريال،  مليون   150
عن 3,8  مليون �شخ�س.

حجم  حيث  من  �شوريا  بعد  اليمن  وتاأتي 

العام  يف  اخلريية  لقطر  الإغاثية  امل�شاريع 

امل�شاريع  تكلفة  و�شلت  حيث   2016
ريال،  مليون   16.5 من  اأكرث  اإىل  فيها 

األف مت�شرر،   850 اأكرث من  ا�شتفاد منها 

م�شاريع  تكلفة  و�شلت  الذي  العراق  يليها 

ريال،  مليون   5,7 اإىل  فيه  اخلريية  قطر 

األف �شخ�س،   145 اأكرث من  ا�شتفاد منها 

فل�شطني  الإغاثة يف  م�شاريع  اإىل  بالإ�شافة 

ا�شتفاد  ريال،  مليون   3 تكلفتها  فاقت  التي 

من  ا�شتفاد  بينما  �شخ�س،  األف   91 منها 

يزيد عن  ما  ال�شومال  الإغاثة يف  م�شاريع 

 3 حويل  بلغت  بتكلفة  �شخ�س،  األف   176
مليون ريال. 
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الن�شاء  من  اأعداد  املر�س،  وفقراء  املتعبني  اأج�شاد  احت�شنت  دار 

وتنوعت  الأمل،  هّم  جمعهم  ال�شن،  وكبار  وال�شباب،  والأطفال، 

اأمرا�شهم، منهم من ابتاله اهلل مبر�س ال�شرطان، ومنهم من يعاين 

من الف�شل الكلوي، وبني هوؤلء واأولئك ذووهم الذين تتقطع اأنف�شهم 

ح�شرات على اأحبة يئنون حتت وطاأة املر�س، ول ميلكون لهم من عالج 

�شوى مرافقتهم اإىل هذه الدار التي قدموا اإليها من حمافظات وقرى 

اليمن.

تلكم هي الق�شة احلزينة ل »دار ال�شفقة« يف العا�شمة اليمنية �شنعاء 

التي عجزت اجلهات التي اأن�شاأتها عن توفري الدعم الالزم ل�شتمرار 

عملها ب�شبب م�شاعفات الأزمة اليمينة، قبل اأن تتدخل قطر اخلريية 

وتاأخذ على عاتقها الإ�شهام يف ميزانيتها الت�شغيلية لبقاء اأبواب الدار 

م�شرعة يف وجه من يحتاج خدماتها .

الق�ش�س  ع�شرات  اأمامه  �شيجد  الإن�شاين  املرفق  لهذا  والزائر 

الإن�شانية التي تروي كل واحدة منها حكاية ماأ�شاوية، جتعل ال�شخ�س 

ينتبه لنعم اهلل التي حتيط به من كل جانب، ذلك اأن ال�شحة تاج على 

روؤو�س الأ�شحاء ل يراه اإل املر�شى كما يقول املثل. 

ر�سدها ووثقها مكتب قطر �خلريية يف �ليمن

دور ال يعوض
اأ�شرة اأم حممد اجتمعت عليها من امل�شائب ما تنوء به اجلبال، فاأم 

حممد م�شابة بال�شرطان، وفر�شت عليها ظروف احلرب النزوح، بعد 

ما دمر منزلها يف عدن، ومل جتد مكانا تلجاأ اإليه للتخفيف من اآلمها 

�شوى »دار ال�شفقة« تقول اأم حممد: اأنا م�شابة باملر�س، وحامل على 

و�شك الولدة، واأعاين من موجات اإغماء تنتابني بني الفينة والأخرى، 

تتخيلوا  اأن  ولكم  مر�شي،  طبيعة  مع  تتنا�شب  خا�شة  لتغذية  واأحتاج 

اأنني ل اأملك حتى جمرد مالب�س للمولود الذي �شريى النور قريبا.

وملعرفة احلالة ال�شعبة ملرافقي املر�شى يكفي اإلقاء نظرة على اأطفال 

اأم حممد ال�شتة الذين يلوح احلزن على وجوههم، نتيجة لالإح�شا�س 

باخلوف من ال�شياع يف حالة فقد اأمهم، فحياة الت�شرد ماثلة اأمامهم، 

نزحوا  التي  مدينتهم  يف  التعليم  من  وحرموا  منزلهم،  دمر  اأن  بعد 

عنها، وهم الآن يعي�شون يف مثل هذا اجلو احلزين، اأم ت�شارع املر�س، 

وعجز عن ال�شتمتاع بحياة الطفولة وما فيها من براءة، اإنهم يحملون 

هموم الكبار رغم �شغر ال�شن.

اأطفال ترعاهم دار ال�شفقة

صور مأساوية من »دار الشفقة« 
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صور مأساوية من »دار الشفقة« 

على األمل
وغري بعيد من مكان اأم حممد يوجد الطفل اإ�شماعيل ذو اخلم�شة ع�شر 

ربيعا، والذي فقد ب�شره ب�شبب ورم �شرطاين بالدماغ، فتحولت حياته 

اإىل حزن واأمل بعد اأن كان متفوقا يف درا�شته وال�شعادة تغمره، واأمنيته 

متتلئ  وقت  يف  هذا  بعالجه،  يتكفل  من  يجد  اأن  هي  اليوم  الوحيدة 

ماآقي والدته واإخوته الثالثة بالدموع لعجزهم اأمام حالة اإ�شماعيل.

ا�شم بال م�شمى

كم من �شمّي لي�س مثل �شمّيه واإن كان يدعى با�شمه فيجيب، واإذا كانت 

لي�س لها  عبارة »عافية« تعني ال�شحة والرخاء، فاإن الطفلة »عافية« 

ن�شيب من ا�شمها، ذلك اأن مر�س ال�شرطان ترك اأثره على ج�شدها، 

النحيل، و�شعرها الذي ت�شاقط نتيجة للعالج باملواد الكيمياوية، و�شط 

ذهول اأمها التي ل جتد ما ت�شرتي لها به الغذاء والدواء، اأما التفكري 

ترف  فذلك  »عافية«  �شفاه  على  ب�شمة  تر�شم  اأطفال  لعبة  �شراء  يف 

زوارها  تطلب من  املري�شة  فالطفلة  لالأم احلزينة،  بالن�شبة  تفكريي 

و�شع  وهو  موؤقتا،  ولو  واأحزانها،  اآلمها  تن�شيها  لعبة  اأو  دمية  �شراء 

يظهر جانبا ب�شيطا من اجلو العام داخل »دار ال�شفقة«.

فرحة مل تكتمل

واإذا كان هذا حال الأطفال ال�شغار، فاإن للكبار حكاية ل تقل اأملا عن 

اأن  بعد  ال�شفقة،  دار  نزيالت  اإحدى  »اأمل«  ال�شابة  ال�شغار:  حكايات 

اأن كانت متتلئ ن�شاطا وحيوية، فجاأها القدر  فرحت بزواجها، وبعد 

مبر�س ال�شرطان، ف�شرق منها الفرحة وحتولت اإىل ما ي�شبه الهيكل 

العظمي ب�شبب املر�س، حاولت اإي�شال ر�شالتها ب�شوت واهن فقالت: 

اجلرعة  تاأمني  عن  زوجي  عجز  عن  ناجت  ال�شحية  حالتي  »تدهور 

ال�شحية،  حالتي  تدهور  يف  ت�شبب  ما  وهو  �شهرين،  طوال  العالجية 

وو�شويل اإىل هذا امل�شتوى، الذي يجعلني غري قادرة حتى على الكالم«.

عن  منها  واحدة  كل  تتحدث  التي  احلالت  في�س  من  غي�س  هذا 

حكاية من احلزن والأمل، كان اأ�شحابها �شيتعر�شون ملزيد من املعاناة 

ت�شغيل  تكلفة  بتوفري  الإ�شهام   يف  اخلريية  قطر  جهود  لول  وال�شياع 

»دار ال�شفقة« كيال تتوقف عن العمل ، لكن ا�شتمرار عمل هذا املرفق 

الإن�شاين يحتاج اإىل مزيد من الدعم، وهو ما تاأمل قطر اخلريية يف 

اأن يوفره املح�شنون الكرام  يف قطر. 

  بطاقة تعريفية

•   تاأ�س�ست »د�ر �ل�سفقة« �سنة 2008 
•  �ملقر: �لعا�سمة �سنعاء

• �إجمايل �ملر�سى �لذين ��ستفادو� من خدماتها حتى 
�لآن 3000 • طاقتها �ل�ستيعابية 106 مري�ض

•  عدد �لأ�سّر 50  �أ�سّرة
•  كلفة �لت�سغيل وتغذية �ملر�سى �ل�سنوية  700 �ألف 

ريال قطري.
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20 ألف شخص يستفيد من الخـدمات الطبية للمركز 

مركز صحي يعيد األمل 
لآلالف في تشـــاد 

يف  الأمل  يحدوها  كثرية  �شعوب  تزال  ل 

يف  جنحت  اأخرى  �شعوب  بركب  اللحاق 

بف�شل  الأمرا�س،  من  الكثري  مع  القطيعة 

والقدرة  فيها،  ال�شحي  القطاع  تطور 

على  احل�شول  جتعل  التي  القت�شادية 

اخلدمات الطبية بي�شر و�شهولة من اأب�شط 

الأمور.

لل�شعب  الأمل  باإعادة  منها  واهتماما 

ال�شحية،  اخلدمات  من  ومتكينه  ت�شادي 

والآخر،  احلني  بني  اخلريية،  قطر  تنفذ 

كان  اجلمهورية،  هذه  يف  �شحية  م�شاريع 

الطبي  عفان  بن  عثمان  مركز  اآخرها 

وزير  بح�شور  افتتحته  الذي  املتكامل 

ال�شحة ات�شادي.

 20 لـ  ال�شحية  اخلدمات  املركز  و�شيقدم 

درمان  اأم  مدينة  �شكان  من  �شخ�س  األف 

من  طويال  �شكانها  عانى  التي  الت�شادية 

نق�س كبري يف اخلدمات ال�شحية.

وزير  اأ�شاد  قال  املركز  بافتتاح  كلمته  ويف 

اأنه  موؤكدا  بامل�شروع،  ات�شادي  ال�شحة 

م�شروع اأمل كبري، بالن�شبة ل�شكان املنطقة، 

لفتا اإىل اأن املتربع الكرمي الذي مول هذا 

امل�شروع يعترب مثال حيا على عطاء ال�شعب 

القطري الذي عم جمهورية ت�شاد، واأ�شهم 

التنموية  امل�شاريع  خالل  من  تنميتها  يف 

بني  اخلريية  قطر  تنفذها  التي  النوعية 

احلني والآخر.

أهداف المشروع
هذا  بناء  وراء  من  اخلريية  قطر  وتهدف 

املركز اإىل توفري اخلدمات ال�شحية ل�شكان 

الوبائية  الأمرا�س  من  والتقليل  املنطقة، 

املعدية املنت�شرة هناك، وحت�شني الأطفال 

حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الأمرا�س،  تلك  من 

اأهداف الألفية الإمنائية.

وصف المشروع 
ال�شحي  عفان  بن  عثمان  مركز  مبنى  يقع 

من  يتكون  مربع،  مرت   250 م�شاحة  على 

و�شيدلية  وملحقاتها،  رئي�شية  غرف   8
وخمزن، ودورات مياه خا�شة بطاقم املركز 

اإىل  اإ�شافة  واملراجعني،  باملر�شى  واأخرى 

وامل�شتلزمات  الأ�شا�شية  الطبية  التجهيزات 

ت�شغيل  ي�شمان  كهربائي  ومولد  املكتبية، 

املركز ب�شفة م�شتمرة.

إنجازات وتعهدات

لي�شت  هذه  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

غر�شها  التي  الوحيدة  اخلري  بذرة 

�شاحب املركز الطبي، بل �شبق له اأن 

مول عددا من امل�شاريع املهمة ل�شالح 

الت�شادية، من بينها:  اأم درمان  قرية 

بالطاقة  تعمل  ارتوازية  بئر  حفر 

احلبوب  لطحن  وماكينة  ال�شم�شية، 

الالئي  الن�شاء  عن  التعب  اأزاحت 

باأياديهن،  املهمة  بهذه  يقمن  كن 

على  �شهلت  كهربائية  وم�شخات 

وم�شاريع  مزروعاتهم،  ري  املزارعني 

اأخرى مدرة للدخل.

تعهد  ال�شابقة؛  اأعماله  اإىل  واإ�شافة 

بتنمية هذه القرية من خالل م�شاريع 

راأ�شها  على  م�شتدامة،  م�شتقبلية 

وم�شجد،  ابتدائية،  مدر�شة  بناء 

ودار لتحفيظ القراآن الكرمي، ومركز 

للتدريب.
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مياه   م�شروع  تنفذ  اأو  بئر  حتفر  عندما 

واحدة،  ب�شربة  هدفني  ت�شيب  فاإنك 

والآخر  عط�شى،  اأفئدة  تروي  اأنك  الأول 

الناجتة  الأمرا�س  اأخطار  من  حتد  اأنك 

عن ا�شتخدام املياه امللوثة ملاليني النا�س ، 

وهذا ما �شعت اإليه قطر اخلريية بتنفيذها 

دول  يف  والإ�شحاح  املياه  م�شاريع  لآلف 

عديدة خالل العام املن�شرم ومطلع العام 

احلايل.

قطر  يف  املح�شنني  اأموال  من  وبدعم   

من  النتهاء  من  اخلريية  قطر  متكنت 

النيجر،  يف  الإرتوازية  الآبار  مئات  حفر 

كل من  الآبار يف  اآلف  توا�شل حفر  بينما 

بنغالد�س، وكو�شوفا، �شيكون لها اأثر كبري 

واحلد  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  توفري  يف 

من الأمرا�س الناجتة عن ا�شتخدام املياه 

امللوثة.

النيجر
املياه  وزارة  مع  ر�شمية  اتفاقية  بتوقيعها 

�شمن  اخلريية  قطر  و�شعت  النيجر،  يف 

يف  البلد  لهذا  الدعم  تقدمي  اأولوياتها 

مشاريع مياه باآلالف
في 3 دول خالل عام واحد

“باغورت”  مديرية  يف  خ�شو�شا  املياه، 

اإ�شرار  لكن  البنغال،  خليج  من  القريبة 

جديد  من  البحث  على  اخلريية  قطر 

بالنجاح،  تكلل  لل�شرب،  �شاحلة  مياه  عن 

جهات  مع  بها  قامت  التي  الأبحاث  بف�شل 

على  التغلب  من  موؤخرا  مكنتها  خمت�شة، 

لل�شرب  �شاحلة  مياه  واإيجاد  امل�شكلة  هذه 

هناك، لكن بتكاليف عالية، كما ا�شتخدمت 

قطر اخلريية تقنيات حديثة لبناء حمطات 

ن�شبة  ترتفع  التي  املناطق  يف  املياه  لتحلية 

امللوحة يف املياه امل�شتخدمة فيها.

كوسوفا
قطر  اأهل  �شقاية  وت�شمل  ال�شورة  ولتكتمل 

املحتاجني لها يف خمتلف القارات، توجهت 

حيث  اأوروبا،  اإىل  املرة  هذه  اخلريية  قطر 

�شكان ن كو�شوفا م�شكلة  العديد من  يعي�س 

ال�شاحلة  املياه  نق�س  ب�شبب  حقيقية 

بال�شروع يف  لل�شرب، وقامت قطر اخلريية 

بلديات  ثالث  ارتوازية يف  بيئرا   150 حفر 

هي: “فو�س كو�شوفا، بوديفا، ميرتوفيت�شا”.

لهذه  وا�شتوردت  والإ�شحاح،  املياه  جمال 

املهمة حفارة اآبار، مع معداتها، من اأملانيا، 

مكنتها من حفر 76 بيئرا ارتوازية، ا�شتفاد 

منها 64 األف �شخ�س ي�شكنون يف 76 قرية 

من  يعانون  �شكانها  كان  النيجر،  قرى  من 

نق�س حاد يف املياه، مما دفعهم اإىل اللجوء 

العديد  يف  ت�شببت  ملوثة  مياه  ل�شتخدام 

الأكرث   لل�شرائح  خ�شو�شا  الأمرا�س،  من 

�شعفا، مثل الن�شاء والأطفال والعجزة.

بنغالدش
اأما يف بنغالد�س فقد �شرعت قطر اخلريية 

يف  ارتوازية  بئر   1800 وحفر   تنفيذ  يف 

�شي�شتفيد  بغالد�س  من  خمتلفة  مناطق 

�شكل  �شخ�س،  األف   200 من  اأكرث  منها 

لهم احل�شول على املياه ال�شاحلة لل�شرب 

اأولوية ق�شوى. 

واجلهات  الإن�شانية  املنظمات  وكانت 

�شابقا  واجهت  قد  بنغالد�س  يف  احلكومية 

املياه  اإىل  الو�شول  ب�شعوبة  تتعلق  م�شاكل 

مناطق  من  العديد  يف  لل�شرب  ال�شاحلة 

يف  امللوحة  ن�شبة  ارتفاع  ب�شبب  بنغالد�س، 
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إنجازات وتطلعات 
ـ مل تكن جهود قطر اخلريية احلالية 

جمال  يف  الأوىل  هي  بنغالد�س  يف 

النتهاء  على  �شارفت  حيث  املياه، 

العدد  اإنها  بل  بئر،   1800 حفر  من 

يف  حفرتها  التي  لالآبار  الرتاكمي 

بئر  اآلف   10 اإىل  و�شل  البلد   هذا 

ارتوازية.

بئرا يف كو�شوفا   150 الـ  ـ ولن تكون 

فلدى  املجال،  هذا  يف  الأخرية  هي 

خطة  هناك،  اخلريية  قطر  مكتب 

اإ�شافية  بئر   300 حلفر  جاهزة 

خالل هذا العام، لي�شل عدد الآبار 

نهاية  مع  بئرا   450 اإىل  كو�شوفا  يف 

العام اجلاري 2017.
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الإدارات  قدرات  رفع  ودورات  ريا�شية، 

الأهلية، وتنمية مهارات ال�شباب باملنطقة.

ثّمن  املنا�شبة  بهذه  اأقيم  الذي  احلفل  ويف 

جعفر  ال�شرتاي  ال�شيد  دارفور  ولية  وايل 

جمال  يف  قطر  دولة  جهود  احلكيم  عبد 

موؤكدا  بدارفور،  والتنمية  ال�شالم  اإحالل 

ال�شودانية  العالقات  ومتانة  عمق  على 

وال�شعبي،  الر�شمي  امل�شتوى  على  القطرية 

م�شيدا مب�شاريع التنمية التي د�شنتها قطر 

اخلريية يف الإقليم.

منظماتها  عرب  قطر  دولة  اأن  واأ�شاف 

اخلريية تلعب دورا كبريا يف حتقيق ال�شالم، 

ل�شكان  الإن�شانية  الحتياجات  وتوفري 

دارفور، من تعليم، و�شحة، وخدمات عامة، 

م�شيدًا بدور قطر اخلريية يف هذا املجال. 

د�شنت  للتنمية  قطر  �شندوق  من  بتمويل 

العام/  هذا  بداية  مع  اخلريية،  قطر 

متنوعة  وتنموية  اإن�شائية  م�شاريع   2017
من  اأكرث  تكلفتها  بلغت  دارفور  ولية  يف 

3.6 مليون ريال، لفائدة اآلف الأ�شخا�س، 
دعائم  اإر�شاء  جهود  يف  ت�شهم  اأن  وينتظر 

ال�شتقرار والأمن يف املنطقة، وتعزز جهود 

دولة قطر يف اإحالل ال�شالم وال�شتقرار يف 

دارفور.

مشاريع إنشائية
على  تد�شينها  مت  التي  امل�شاريع  وت�شتمل 

على مركز لتاأهيل املعاقني، ومقرا ملحكمة 

للخ�شار  و�شوقا  الأهلية،  امل�شاحلات 

تعمالن  ميـــــاه  حمطتي  و  والفاكهة، 

م�شاهدة،  ونوادي  ال�شم�شيـــة،  بالطاقة 

بالإ�شافة اإىل �شيانة 15 م�شخة يدويـــــة، 

التنمية،  وهي م�شاريع �شرتفع من م�شتوى 

الأ�شر  لدى  الإنتاج  م�شتوى  من  وحت�شن 

والأفراد.

مشاريع مدرة للدخل
و�شط  بولية  رونقتا�س  منطقــة  ويف 

للدخل  مدرة  م�شاريع  توزيع  مت  دارفــــور، 

 240 منها  ا�شتفاد  20عربة،  يف  متّثلت 

الرك�شات   – نقل  �شيارات   9 و  �شخ�شا، 

 90 ل  عمل  فر�س  �شتخلق    – التكتك 

�شخ�شا، بالإ�شافة اإىل توزيع 10 ماكنات 

�شخ�س   1200 �شتخدم  املياه،  ل�شخ 

جتد  كانت  التي  الزراعية  اجلمعيات  يف 

�شعوبة بالغة يف نقل املياه لري املزروعات.

دورات تدريبية
التنمية والرفع من قدرات �شكان  ولتعزيز 

وثقافيا،  �شحيا  وم�شاعدتهم  دارفور، 

الإ�شعافات  يف  دورة  اخلريية  قطر  اأقامت 

�شملت  للدعوة،  قافلتني  و�شريت  الأوليـــة، 

مت  كما  باملنطقــة،  املحيطة  القرى  كافة 

�شابقا يف اإطار نف�س امل�شروع اإقامة دورات 

مبادرة قطر لتنمية وإعمار دارفور

إطار  الخريية،  ويف  أن قطر  إىل  يشار 
وإعامر  لتنمية  قطر  دولة  مبادرة 
يف  مشاريع  سابقا  نّفذت  دارفور، 
جنوب  بوالية  متبسكو”  “بلبل  منطقة 
 50000 قرابة  منها  استفاد  دارفور 
بناء  يف  املشاريع  تلك  ومتثلت  نسمة، 
من  يتكون  الخدمات  متعدد  مجمع 
مدرستني للتعليم األسايس بنني وبنات، 
بنني  الثانوي  للتعليم  ومدرستني 
رشطة،  ومركز  صحي،  ومركز  وبنات، 
ومالعب  مياه،  ومحطة  منزال،  و)15( 
رياضية، باإلضافة إىل مشاريع التمكني 
االجتامعي،  والوئام  االقتصادي، 
مؤونة  وتوفري  االجتامعي،  والسكن 
بتكلفة  للعائدين،  الطوعية  العودة 
ريال    18,724,500.00 بلغت  إجاملية 

قطري.

مشاريع تنموية 
تعزز السـالم في دارفور
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اأيتام ي�شاركون يف غر�س الأ�شجاريف اأفقر قرى الأبي�س بكردفان

72

حتت  »يــتــيــم  حملتها  خمــرجــات  اإطــــار  يف 

وزعت   ،2017 يناير  اأطلقتها  التي  ال�شفر« 

قطر اخلريية  يف �شهر مار�س املا�شي حقائب 

ومالب�س  غذائية  مــواد  على  حتتوي  �شتوية 

ويتيمة  يتيما   15.450 منها  ا�شتفاد  �شتوية، 

مع اأ�شرهم يف كل من �شوريا واليمن.

اخلريية  قطر  وزعــت  ال�شوري  الداخل  ففي 

من:  كثرية  مناطق  يف  �شتوية  حقيبة   2100

حوايل  منها  ا�شتفاد  وحلب،  وحماه،  اإدلــب 

يتيما   750 ا�شتفاد  كما  �شخ�س،   14700

ويتيمة، يف مناطق مينية عديدة، من حقائب 

احلملة .

رسالة إنسانية
»يتيم  حملتها  بف�شل  اخلريية  قطر  ومتكنت 

ملكفوليها  الرعاية  توفري  من  ال�شفر«  حتت 

خماطر  يعانون  من  خ�شو�شا  البلدين،  يف 

كما  احتياجا،  املناطق  اأ�شد  واجلوع يف  الربد 

اأ�شهمت احلملة يف ت�شليط ال�شوء على املعاناة 

مناطق  يف  املوجودين  الأيتام  لفئة  الإن�شانية 

اإن�شانية  ر�شالة  وتوجيه  والأزمــات،  النزاعات 

الأيــتــام،  كفالة  باأهمية  للتح�شي�س  للعامل، 

اإ�شافة اإىل تو�شيع نطاق املبادرة على امل�شتوى 

العملية  يف  امل�شاركة  روح  وغــر�ــس  الــعــاملــي، 

التنموية بني جميع اأفراد املجتمع.

تغطية حّية
ورافقت حملة »يتيم حتت ال�شفر« تغطية حية 

الواقع، جنحت يف عر�س  اأر�س  ح�شرية من 

�شورة الو�شع الإن�شاين عرب �شبكات التوا�شل 

اإظهار  يف  كبري  دور  لها  ــان  وك الجتماعي، 

معاناة الأيتام يف الدول امل�شتهدفة، خ�شو�شا 

بالن�شبة  ــواأ  ــشـ الأ�ـ يــعــّد  الــ�ــشــتــاء  ف�شل  واأن 

توفري  اإىل  احلــمــلــة  متكنت  لــلــنــازحــني.وقــد 

»يتيم تحت الصفر« 
توفر الدفء ألطفال سوريا واليمن

تقرير



)MSF( )منظمة )أطباء بال حدود

منظمة اأطباء بال حدود هي منظمة طبية اإن�شانية دولية تقدم الرعاية 

الطبية عالية اجلودة اإىل ال�شعوب املت�شررة من الأزمات بغ�س النظر 

عن العرق اأو الدين اأو النتماء ال�شيا�شي.

تاأ�ش�شت املنظمة على يد جمموعة من الأطباء وال�شحفيني عام 1971 

بهدف اإن�شاء منظمة م�شتقلة تركز على الطب املعني بحالت الطوارئ 

والتحدث عالنية عن اأ�شباب معاناة الإن�شان.

بال حدود يف جميع  لأطباء  ميداين  27،000 موظف  اأكرث من  ينت�شر 

اأو  الإهمال  اأو  العنف  من  املت�شررة  ال�شعوب  مل�شاعدة  العامل  اأنحاء 

اأو �شوء  اأو الأوبئة  الأزمات، ويعود ذلك اأ�شا�شا اإىل النزاعات امل�شلحة 

التغذية اأو احلرمان من الرعاية ال�شحية اأو الكوارث الطبيعية.

املعنية  الإن�شانية  املبادئ  على  حــدود  بال  اأطباء  منظمة  عمل  ي�شتند 

باأخالقيات مهنة الطب وتلتزم بالإدلء بال�شهادة والتحدث عالنية. 

امل�شاريع  تدعم  بلدا   21 يف  مكاتب  لديها  حــدود  بال  اأطباء  منظمة 

القائمة يف نحو 60 بلدا. 

ب�شكل  وتتحكم  الإغاثة«  عمليات  لإدارة  »مراكز  خم�شة  املنظمة  ت�شم 

مبا�شر بامل�شاريع امليدانية، وتقرر متى واأين وما هي امل�شاعدات الالزمة 

ومتى اإنهاء براجمها. 

واإداريني وعلماء  اأطباء وممر�شني  امليداين من  املنظمة  يتاألف طاقم 

وخرباء  والنف�شية  العقلية  ال�شحة  واأخ�شائي  املخترب  وتقنيي  الأوبئة 

اخلدمات اللوج�شتية واملياه وال�شرف ال�شحي. 

اأغلبية طاقم املنظمة من املوظفني امليدانيني املحليني يف البلدان التي 

تقع فيها الأزمات وي�شكل الطاقم الدويل ن�شبة ع�شرة باملائة من جمموع 

باحرتام  حــدود  بال  اأطباء  منظمة  اأع�شاء  جميع  ويلتزم  املوظفني. 

املبادئ املن�شو�س عليها يف ميثاق منظمة اأطباء بال حدود“

مبادئ المنظمة:
املعنية  الإن�شانية  املبادئ  على  حــدود  بال  اأطباء  منظمة  عمل  ي�شتند 

باأخالقيات مهنة الطب.

عدم التحييز.         ال�شتقاللية.          احلياد.

اللتزام بال�شفافية وامل�شاءلة.

مشاريع أطباء بال حدود:
ت�شتجيب  كما  عام،  كل  يف  الفردية  امل�شاريع  من  عــددًا  املنظمة  تنفذ 

لالأزمات احلادة، وتر�شد وتتاأقلم مع الحتياجات املتغرية للمر�شى يف 

جميع اأنحاء العامل، وقد تكون هناك عدة م�شاريع قيد الت�شغيل يف اآن 

واحد ويف البلد نف�شه ح�شب احلاجة.

http://www.msf-me.org/ar/article/ املنظمة:  رابــط   •
about-us/overview.html
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املالب�س ال�شتوية، وو�شائل التدفئة، وال�شالل الغذائية لالأيتام يف 

حادة  واأزمات  ا�شتثنائية  ظروفا  تعي�س  التي  امل�شتهدفة،  البلدان 

نتج عنها وجود اأعداد كثرية من الأيتام ينتظرون دعم وم�شاندة 

اخلريين ملواجهة برد ال�شتاء القار�س.

رفقاء 

قطر  اأطلقتها  التي  رفقاء«  »مبادرة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

اخلريية يف دي�شمرب  من العام 2013، تعّد مبادرة اإن�شانية 

فريدة من نوعها، لهتمامها بق�شايا الأطفال الأيتام حول 

لهم،  املقدمة  الرعاية  مب�شتوى  لالرتقاء  وت�شعى  العامل، 

والنطالق بروؤية جديدة قائمة على الرعاية املتكاملة التي 

وال�شحي،  والتعليمي،  الجتماعي،  اجلانب  على  ت�شتمل 

اأنحاء  خمتلف  يف  املجتمع  من  ال�شريحة  لهذه  والنف�شي، 

الأيتام؛  من  اجلمعية  مكفويل  كل  اإليها  مَّ  �شُ وقد  العامل، 

من  اأكــرث  اخلريية  قطر  ملكفويل  الإجمايل  العدد  لي�شبح 

105 اآلف يتيم. 

منظمات 
وهيئات 
إنسانية



هذه  مثل  يف  ال�شباب  م�شاركة  اأهــمــيــة  مــا 

الربامج الإن�شانية؟

ـ  هي ذات بعدين الأول منهما هو اأن امل�شاركة 

من  ال�شباب  يف  توؤثر  الربامج  هــذه  مثل  يف 

الفكرية  طاقاتهم  لإظهار  وتدفعهم  الداخل 

كون  يف  فيتمثل  الثاين  البعد  اأمــا  والعملية، 

اأكــرث،  م�شداقية  تعطي  ال�شباب  م�شاركة 

وتدفع املرتددين اإىل امل�شاركة ل�شالح العمل 

اخلريي وتقدمي الدعم له .

من  جنيتموها  التي  الفوائد  لنا  تذكرون  هل 

زيارتكم للميدان؟

امليدانية بحد ذاتها فائدة، فلي�س  الزيارة  ـ  

من راأى لي�س كمن �شمع، فهي جتعلك ترى باأم 

عينك حقيقة الو�شع الذي يعي�س فيه اإخواننا 

وحاجتهم  بلبنان،  ال�شوريني  الالجئني  من 

�لإذ�عــي  »�ملتناف�سون«  برنامج  بقطر يف  �ملجتمع  كلية  فريق من  �سارك 

�لذي تنتجه قطر �خلريية ، ومت تكرميه يف �جلولة �لثانية للربنامج، 

�أجــرت »غر��ض«  وقــد   ، �لكعبي  �لطالب علي  �لفريق  هــذ�  يــر�أ�ــض  وكــان 

�لتطوعية  فريقه  وجتــربــة  جتربته  على  للتعرف  معه  �لــتــايل  �حلـــو�ر 

�مليد�نية  زيارتهم  عند  وخ�سو�سا  �لتجربة  هــذه  يف  �ملــوؤثــرة  و�ملــو�قــف 

لالجئني �ل�سوريني بلبنان. 

الكعبي:  
لالجئين  مــدارس  ثــالث  بناء   لتسويق  التواصل  ومــواقــع  اإلذاعـــة  استثمرنا 

السوريين 

خ�شو�شا  املــجــالت،  خمتلف  يف  للم�شاعدة 

اأهدافا  التعليم، فالزيارة جتعلنا ن�شع  جمال 

ن�شب اأعيننا ونعمل على حتقيقها.

ـ حدثنا عن املوقف الذي اأثر فيك خالل هذه 

الرحلة؟

ـ  احلقيقة كل املواقف موؤثرة، فنحن نتحدث 

الذين  ال�شوريني  الالجئني  اآلف  مئات  عن 

خميمات  اإىل  وقــراهــم  مدنهم  مــن  �ــشــردوا 

املواقف  اأكــرث  لكن  احلــيــاة،  ملقومات  تفتقد 

الأطفال  تعّلق  هــو:  اأن�شاها،  ل  والتي  تاأثريا 

فاحلالة  لها،  وع�شقهم  بالدرا�شة  ال�شوريني 

لإعفائهم  يبكون  الأطــفــال  اأن  هي  الطبيعية 

اأطفال  تــرى  اأن  لكن  الــدرا�ــشــة،  ــاق  اإرهـ مــن 

بالدرا�شة  لاللتحاق  يبكون  الرو�شة  �شن  يف 

وحتمل �شاعاتها الطويلة، فهذا ما مل اأره يف، 

ال�شعب  لهذا  احل�شارية  القيمة  يوؤكد  ما  وهو 

العظيم، ومما �شاعدين على التغلب على هذا 

على  راأيتها  التي  الغامرة  الفرحة  هو  املوقف 

وجوه هوؤلء الأطفال بعد اأن متكنا من حتقيق 

حلمهم ووفرنا لهم اجلو املنا�شب للدرا�شة.

عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن الــتــ�ــشــويــق ل بـــد اأن 

نت�شاءل عن الو�شائل، فما اأهم الو�شائل التي 

يف  النجاح  على  و�شاعدتكم  ا�شتخدمتموها 

ت�شويق امل�شاريع لالجئني ال�شوريني ؟

التوا�شل  لو�شائل  الفريق  �شباب  ا�شتخدام  ـ  

الجتماعي على اختالفها، ناهيك عن اإذاعة 

براجمها،  اأحـــد  يف  ا�شت�شافتنا  الــتــي  قطر 

وا�شتطعنا من خاللها الو�شول اإىل جمهورها، 

وت�شويق بناء ثالث مدار�س لالجئني ال�شوريني 

يف لبنان

اإلم تعزون فوزكم يف اجلولة الثانية للربنامج؟

اأن  بد  ل  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  توفيق  بعد  ـ  

املجال،  هــذا  يف  اخلريية  قطر  بــدور  نعرتف 

فهي اأّم هذا امل�شروع بالكامل، وهذا يدل على 

مدى ما تو�شلوا اإليه من اإبداع وابتكار لو�شائل 

اجتهاد  ثانيا  العمل اخلريي،  لت�شويق  جديدة 

اأع�شائه  والتزام  املجتمع،  كلية  فريق  اأع�شاء 

التربعات  جلمع  الإذاعــيــة  الربامج  بح�شور 

ون�شاطهم عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.  
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العمل الخيري 



املدير التنفيذي لإدارة العمليات/

الفهيدة را�شد  بن  في�شل   

75

الوزارة املكلفة باملتابعة والتعاون مع املنظمات غري احلكومية  �شّنفت 

دولية  منظمات  خم�س  اأف�شل  �شمن  اخلريية  قطر  بوركينافا�شو،  يف 

التنمية  الفقر، وحتقق  تكافح  اأ�شاليب  على  املبني  الدعم  تقدم  كربى 

يف بوركينافا�شو.

بف�شل  املكانة  هذه  احتلت  اخلريية  قطر  فاإن  املعنية  الوزارة  وبح�شب 

الإن�شانية  التنموية  امل�شاريع  من  �شل�شلة  تنفيذ  يف  الطويلة  التجربة 

جمالت  يف  خ�شو�شا  للدولة،  التنموية  الربامج  توافق  التي  املتنوعة 

ال�شحي،  باجلانب  الأمر  تعلق  �شواء  املتنوعة،  الإن�شاين  العمل 

والتعليمي، وجمال املياه والإ�شحاح، وامل�شاريع املدرة للدخل.

وعلى نحو مت�شل؛ وتقديرا جلهودها يف جمال ال�شحة باليمن ح�شل 

لكتلة  ال�شت�شارية  املجموعة  باليمن على ع�شوية  مكتب قطر اخلريية 

ال�شحة core group  التي متثلها منظمة ال�شحة العاملية التابعة 

لالأمم املتحدة.

حملية  منظمة   50 بني  من  باليمن  اخلريية  قطر  مكتب  اختيار  ومت 

ودولية عاملة يف جمال ال�شحة تناف�شت على نيل ع�شوية هذه املجموعة 

الدولية الهامة.

تقود  التي  املركزية  النواة  املتحدة،   لالأمم  التابعة  املجموعة  وتعترب 

يقرر  حيث  و�شيا�شاتها،  الكتلة  ل�شرتاتيجيات  وفقا  ال�شحة  هيكلة 

ال�شحي  القطاع  التدخالت يف  اأولويات جممل  املجموعة  اأع�شاء هذه 

باليمن. 

2012 (؛ متّكن مكتب قطر  تاأ�شي�شه ) عام  وخالل فرتة وجيزة من 

اخلريية ب�شنعاء من نيل ثقة الالعبني الأ�شا�شني يف املجال الإن�شاين، 

ع�شر  �شمن  اجلمعية،  اختيار  مت  حيث  بال�شحة،  يتعلق  ما  خ�شو�شا 

حجم  اأهمها:  متعددة،  معايري  على  بناء  باليمن  عاملة  منظمات 

اليمنيني  مل�شاعدة  املبذولة  واجلهود  والإمكانيات،  والقدرات  الأن�شطة 

يف جمال ال�شحة، ، الأمر الذي �شاعد يف اختيارها لع�شوية جمموعة 

.CORE GROUP
وميثل نيل قطر اخلريية لع�شوية هذه املجموعة اإجنازا جديدا ملكتب 

قطر اخلريية يف اليمن، علما اأن املكتب �شريك اأ�شا�شي 

يف �شتة جمالت تابعة لالأمم املتحدة تتمثل يف » الأمن 

وال�شحاح  املياه  الإيواء،  الغذائية،  ال�شحة،  الغذائي، 

ال�شعب  اإغاثة  اأ�شا�شيا يف  دورا  وتلعب  التعليم«،  البيئية، 

اليمني يف هذه املجالت، خ�شو�شا ما يتعلق بال�شحة.

أفضل  ضمن  التصنيف   : بوركينافاسو  في 
خمس منظمات دولية كبرى 

االستشارية  المجموعة  عضوية  اليمن:  في 
 50 بين  من    core group الصحة  لكتلة 

منظمة محلية ودولية 

إنجـــازان دوليـان لقطر الخيرية 
على مستوى تدخلها الميداني

تقرير



مــار�ــس  �شهر  ــة يف  اخلــريي قــطــر  افــتــتــحــت   

املا�شي مكتبا اإقليميا جديدا لها يف جمهورية 

م�شاريعها  عــلــى  ــراف  ــشـ الإ�ـ بــغــر�ــس  غــانــا 

الإن�شانية والتنموية ومتابعة تنفيذها يف دول 

غرب القارة الإفريقية، كما �شبق اأن افتتحت 

مدينة  يف  برتكيا  الإقــلــيــمــي  ملكتبها  فــرعــا 

ملتابعة   ،2016 العام  نهاية  يف  عنتاب  غازي 

بها قطر  تقوم  التي  الإغاثية  امل�شاريع  تنفيذ 

اخلريية لفائدة الالجئني ال�شوريني يف تركيا 

اأو النازحني واملت�شررين يف الداخل ال�شوري. 

حضور رسمي 
تــد�ــشــني املــكــتــب الإقــلــيــمــي يف  ح�شر حــفــل 

ــن اجلــهــات  ــوى مـ ــت ــش ــد رفـــيـــع املــ� ــ غـــانـــا وف

الفهيدة : نواصل سياسة التوسع واالنتشار عبر العالم ، من خالل مكتبنا اإلقليمي 
بغانا وفرع المكتب اإلقليمي بتركيا في مدينة غازي عنتاب. 

لنائب  ممثال  �شم  غانا  بجمهورية  الر�شمية 

احلماية  لــوزيــرة  وممثال  اجلمهورية  رئي�س 

وزير  اإىل  بالإ�شافة  والأطــفــال  الجتماعية 

رئي�س  با�شم  الر�شمي  واملــتــحــدث  الثقافة 

اجلمهورية  ووزير الإقليم ال�شمايل ، و�شاركت 

يف التد�شني العديد من ال�شخ�شيات الر�شمية 

املتحدة  والأمم  الدولية  املنظمات  وممثلي 

واملنظمات املحلية. 

التنفيذي  املدير  الفهيدة  في�شل  ال�شيد  واأكد 

له  كلمة  يف  اخلريية  بقطر  العمليات  لإدارة 

اأنه مت اختيار جمهورية غانا نظرا ملا تتمتع به 

هذه الدولة من موقع جغرايف حيوي، ومكانة 

الإن�شاين  الن�شاط  عن  ف�شاًل  مميزة  اإقليمية 

اخلريية  قطر  م�شاريع  وحجم  فيها  ــدويل  ال

تقدميها  التي مت  والت�شهيالت  الكبري �شمنها 

لن�شاطها امليداين.

توسع وانتشار 
اإطــار  يف  ياأتي  التد�شني  هــذا  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

يف  للتو�شع  اخلــرييــة  قطر  توجهات  توا�شل 

لقطر اخلريية عرب  مكاتب وممثليات  افتتاح 

م�شاريعها  تنفيذ  يف  منها  رغــبــة  و  الــعــامل، 

وزيــادة  مبا�شرة  ب�شورة  ومتابعتها  بنف�شها 

الدوليني  �شركائها  مع  اجلمعية  تعاون  فر�س 

وال�شتفادة من دعم ومتويل اجلهات املانحة، 

و�شعيا منها لتكثيف جهودها يف اإقامة الربامج 

�شعوب  والتنموية ل�شالح  الإن�شانية  وامل�شاريع 
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مكتب هيئة تن�شيق الأعمال الإن�شانية )اأوت�شا( 

والذي  املدينة،  املتحدة يف هذه  لالأمم  التابع 

مبعاجلة  يعنى  الــذي  مكاتبها  اأكــرب  من  يعد 

اجلانب الإن�شاين لالأزمة ال�شورية من الطرف 

مهما  دورا  اجلديد  املكتب  لعب  وقد  الرتكي، 

املهجرين عن مدينة  اإغاثة ل�شالح  تنفيذ  يف 

الفريق  مــع  بالتعاون  ا�شهر  عــدة  قبل  حلب 

امليداين لقطر اخلريية يف الداخل ال�شوري. 

القطريني  املــتــطــوعــني  مــن  وفـــدا  اأن  يــذكــر 

ال�شيد جا�شم  الفرع، وهم  افتتاح هذا  ح�شر 

القحطاين،  عــايــ�ــس  ــور  ــدكــت وال ال�شليطي، 

را�شد  جفال  وال�شيد  لمــي،  عــادل  والكابنت 

عبد  حممد  �شعيد  وال�شيد  الــكــواري،  مبارك 

العذبة،  �شيف  على  �شيف  وال�شيد  املري،  اهلل 

وال�شيد على عبد اهلل النعيمي، وال�شيد اأحمد 

خليل اإبراهيم اخلالدي، وال�شيد عادل خمي�س 

وحممد  اهلل،  عبد  وال�شيد  مــبــارك،  جمعة 

نور  مبارك م�شطفى  ال�شيد  و  مبارك،  �شامل 

اهلل ف�شلي، ف�شال عن املدير التنفيذي لإدار 

بتوزيع  قاموا  ، كما  الفهيدة  العمليات في�شل 

حملة  اإطــار  يف  �شتوية  وحقائب  غذائية  �شلل 

قطر اخلريية  »�شوريا برد وجوع«. 

8 دول 

اأفريقيا  لغرب  الإقليمي  املكتب  ي�شرف 

اإقامة الربامج وامل�شاريع الإن�شانية  على 

غرب  دول  �شعوب  ل�شالح  والتنموية 

القارة الإفريقية وهي: 

و�ــشــريالــيــون  الــعــاج  و�ــشــاحــل  ال�شنغال 

ونيجرييا،  وغامبيا  وغينيا  وليبرييا 

ف�شال عن غانا.  

دول غرب القارة الإفريقية. 

احلماية  وزيـــرة  ممثلة  رحبت  جانبها  ومــن 

ــة  ــة والأطــــفــــال بــقــطــر اخلــريي ــمــاعــي الجــت

وب�شيوفها الكرام واأكدت على اأن هناك دورا 

مكتبها  عرب  اجلمعية  تلعبه  اأن  منتظر  كبريا 

للم�شاعدات  كبرية  حاجة  هناك  لأن  غانا  يف 

والتدخالت الإن�شانية املتوقعة، و�شكرت قطر 

حكومة و�شعبا على دعمهم املتوا�شل لبالدها. 

وركزت على احلاجة لدعم قطاع التعليم من 

التغذية  ودعــم  املدار�س  و�شيانة  بناء  خالل 

مل�شلحة  الــتــدخــالت  مــن  وغــريهــا  املدر�شية 

دعــم احلكومة  ــدت  اأكـ كما  والــطــفــل،  املـــراأة 

قطر  وجهود  الإن�شاين  العمل  جلهود  الغانية 

مع  لتوافقها  الإنــ�ــشــاين  املــجــال  يف  اخلــرييــة 

جهود حكومتها احلالية وامل�شتقبلية.

متطوعو قطر 
فــرع  افــتــتــاح  �شي�شهم  مت�شل؛  نــحــو  وعــلــى 

غــازي  مدينة  يف  برتكيا  الإقليمي  للمكتب 

والعمل  اخلــدمــات،  اأف�شل  تقدمي  يف  عنتاب 

على ال�شتجابة ال�شريعة عند حدوث الكوارث 

العاجلة، ومتابعة تنفيذ م�شاريع قطر اخلريية 

باأف�شل  خدماتها  و�شول  وت�شهيل  قــرب،  عن 

جودة ممكنة، نظرا لقرب املكتب من احلدود 

متتاز  منطقة  يف  ووجــوده  الرتكية،  ال�شورية 

ولوجود  ال�شوريني،  بالالجئني  عالية  بكثافة 

المكاتب اإلقليمية والميدانية 

دولة على م�شتوى   74 تعمل قطر اخلريية يف 

والنت�شار  التو�شع  �شيا�شة  اإطــار  ويف   ، العامل 

عدد  زيـــادة  مــن  متكنت  فقد  تعتمدها  التي 

 28 اإىل  لت�شل   2016 عام  امليدانية  مكاتبها 

اإقليمية  مكاتب  ــع  اأرب بينها  وممثلية،  مكتبا 

اإفــريــقــيــا(  ــرب  )غـ وغــانــا  وكينيا  تــركــيــا  يف 

وقرغيزيا. 

من:   كل  يف  ميدانية  مكاتب  اخلريية  ولقطر 

الغربية  بال�شفة  مكتبان   ( فل�شطني  ـ  اليمن 

وقطاع غزة( ـ  باك�شتانـ  بنغالدي�سـ  اأندوني�شيا 

ـ األبانيا ـ البو�شنة والهر�شك ـ كو�شوفا ـ تون�س ـ 

ال�شودان ـ موريتانيا ـ ال�شومال ـ مايل ـ النيجر 

جيبوتي  ـ  ت�شاد  ـ  القمر  جزر  ـ  بوركينافا�شو  ـ 

بالإ�شافة  بريطانيا  ـ  �شريكالنكا  ـ  النيبال  ـ 

ملمثليات يف كل من الهند والأردن.



ت�شتهدف احلملة تقدمي امل�شاعدات لن�شف 

مليون م�شلم بورمي  والتذكري مباأ�شاتهم 

تعي�شها  التي  الكبرية  املاآ�شي  خ�شم  يف 

دول  يف  ال�شاخنة  الأزمات  ب�شبب  الأمة 

ك�شوريا والعراق واليمن وغريها ينبغي األ 

تغيب عن البال ماآ�س ماتزال قائمة اأخرى 

مزمنة  وكوارث  بورما   م�شلمي  كماأ�شاة 

تطل براأ�شها من حني لآخر، كاجلفاف يف 

ال�شومال والقرن الإفريقي .

ال�شمت  حاجز  ك�شر  اأجل  يف  ورغبة 

بورما،  م�شلمي  ماأ�شاة  حول  امل�شروب 

من  اإليه  يحتاجون   ما  ملف  وحتريك 

جلهودها  وموا�شلة  اإن�شانية؛  م�شاعدات 

اخلريية  قطر  اأطلقت  ال�شابقة؛  الإغاثية 

خالل �شهر مار�س املا�شي حملة “

#بورما_ت�شتغيث”، والتي تهدف من ورائها 
اإىل م�شاعدة اأكرث من ن�شف مليون م�شلم 

تخفيفا  ال�شعوبة،  بالغة  ظروفا  يعي�شون 

من معاناتهم وت�شميدا جلراحهم، بعد اأن 

التي  وقراهم  مدنهم  مغادرة  على  اأجربوا 

اأحرقت ودمرت.

ودعت قطر اخلريية املح�شنني واأهل اخلري 

كما ميكن التربع حلملة 

املوقع  خالل  من  “#بورما_ت�شتغيث” 
الت�شال  اأو    qcharity.org اللكرتوين 

طريق  عن  اأو   ،44667711 الرقم  على 

التح�شيل  نقاط  اأو  اخلريية،  قطر  مكاتب 

التابعة لها يف الأ�شواق واملجمعات التجارية.

يف قطر اإىل املبادرة بالتربع ل�شالح احلملة 

للتربع  التالية:  الو�شائل  اإحدى  اختيار  عرب 

الرمز  اإر�شال  يرجى   sms ر�شالة  عرب 

mma اإىل الأرقام التالية: 92632 للتربع 
 100 ب  للتربع   92642 ريال،   50 مببلغ 

اأو  500 ريال،  92428 للتربع ب  اأو  ريال، 

92429 للتربع ب 1000 ريال.

اإطالق م�شروع بقيمة 18 مليون ريال ل�شالح النازحني البورميني عام 2013 ، اإثر “ 

زيارة وفد من قطر اخلريية لبورما قدم خاللها م�شاعدة بقيمة 1.1 مليون ريال، 

بالتعاون والتن�شيق مع املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئني.  

البورمية عن طريق مكتب قطر “  البنغالية  الروهينجا على احلدود  دعم لالجئي 

اخلريية يف بنغالدي�س

العاجلة “  امل�شاعدات  لتقدمي  الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  مع  اتفاقية  توقيع 

مل�شلمي الروهينجيا يف ميامنار يف �شهر يونيو 2012

ا�شت�شافة الجتماع الثاين للمنظمات الإن�شانية ب�شاأن الو�شع الإن�شانى فى ولية “ 

يف  وذلك  ودولية،  واإقليمية  حملية  منظمة   30 حواىل  مب�شاركة  ميامنار  اركان 

�شهر اأكتوبر 2012، وقد قدمت قطر اخلريية خالله مبلغ 6 ماليني ريال ل�شالح 

م�شلمي الروهينجيا .

اإطالق حملة “بورما .. حتى يزول الأمل” يف اأغ�شط�س 2012“ 
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جهود سابقة
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كيال ننساهم في خضم األزمات المتالحقة 

ROFAQA.COM

إحدى مبادرات
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حمل تطبيق قطر الخيرية اآلن

عبر هاتفك يمكنك كفالة يتيم بقيمة 
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ا�شتطاع  الثانية  ن�شخته  انطالق  منذ 

برنامج قطر اخلريية “املجال�س مدار�س” 

دعاة  فيها  قّدم  جمال�س  ثمانية   زيارة 

وثقافية،  دينية  حما�شرات  ومتخ�ش�شون 

ولم�شت  احل�شور  معها  تفاعل  و�شحية، 

املوا�شيع  اإىل مثل هذه  وتر احلاجة  منهم 

املقدمة.

روح جديدة  
الن�شخة  عن  الثانية  الن�شخة  وتتميز 

اجلهات  بتقدمي  الربنامج  من  الأوىل  

توعية،  وحلقات  حما�شرات  فيه  امل�شاركة 

يف  كبري  اأثر  لها  كان  واجتماعية،  �شحية 

ممتع،  مفيد  بكل  الربنامج  حلقات  اإثراء 

الراكدة  املياه  حركت  مو�شوعات  وطرح 

العتيادية،  ب�شورتها  املجال�س  لقاءات  يف 

واأثارت نقا�شات ذات روح جديدة .   

الشركاء 
الربنامج  من  الثانية  الن�شخة  وانطلقت   

يف يناير املا�شي، بالتعاون مع كل �شركائها: 

العامة  والإدارة  املجتمعية،  ال�شرطة  اإدارة 

ل�شركة  التابعة  “تر�شيد”  واإدارة  للمرور، 

“كهرماء” وجمل�س قطر للمباين اخل�شراء، 
وجمعية  لل�شكري،  القطرية  واجلمعية 

اأ�شدقاء ال�شحة النف�شية “وياك”.

حّلة جديدة لـ “ المجالس مدارس” 
وال�شلوك  امل�شتقبل،  بناء  وطرق  الأبناء 

والتذكري  النف�شي،  العالج   – لدى الطالب 

لتوجيه  ال�شليمة  والطرق  والنوافل،  بال�شنن 

وال�شرية  م�شتقبلهم،  حتديد  نحو  الطالب 

ال�شلف  وق�ش�س  النبوي  والهدي  النبوية، 

ال�شالح زرع القيم، والك�شف على ال�شكري 

مر�س  لتجنب  ال�شليمة  الوقاية  وطرق 

ال�شكري – ن�شائح ملر�شى ال�شكري.

وقدم املحا�شرات التي األقيت يف حلقات 

الربنامج يف ن�شخته الثانية حتى الآن كل 

من: عاي�س القحطاين، عبد اهلل الأ�شول، 

و�شقر ال�شهواين، وخالد اأبو مزة، والدكتور 

عبد الرحمن احلرمي، واأخ�شائيون من 

اجلمعية القطرية لل�شكري، ومركز تربية 

رواد الغد.

تواصل األجيال
ويهدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية، وتوا�شل 

الأجيال، من خالل الربط بينها عن طريق 

لتطويرها  للمجال�س،  الدورية،  الزيارات 

اإىل  املحدود  التقليدي  طابعها  من  ونقلها 

طابع وطني �شامل ي�شهم يف تثقيف وتوعية 

القدرة  ومنحها  املحلية،  والتنمية  املجتمع، 

لتكون  املجتمع  يف  ريادي  دور  لعب  على 

منربا ي�شتفيد منه اجلميع.

محاور النقاش 
حلقات  يف  اأثريت  التي  املوا�شيع  و�شملت 

تربية  يف  املمنهج  “ال�شلوك  الربنامج: 

أصحاب المجالس
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 : مار�س  �شهر  نهاية  حتى  الربنامج  من  املقدمة  احللقات  احت�شنت  التي  املجال�س 

اأحمد  بن  اهلل  عبد  الوجيه  وجمل�س  الغريب،  على  وجمل�س  اليافعي،  عادل  جمل�س 

، وجمل�س  امل�شلماين  اأحمد اجلابر، وجمل�س  يو�شف بن  الوجيه  العبيديل، وجمل�س 

الوالد علوي بن �شعيد.

البرنامج حّول المجالس إلى  
منابر  ثقافية تربط بين األجيال 
وتثير نقاشات ذات روح جديدة 

فيها 

باإ�سهام  �لثانية  �لن�سخة  متيزت 

�جلهات �مل�ساركة مبحا�سر�ت وندو�ت 

متخ�س�سة 

اأحد املجال�س التي احت�شنت الربنامج



 الشعب السوري
 مساعدات قطر الخيرية اإلغاثية لصالح

من أبريل 2011 إلى مارس 2017

ً 8,814,336

 1,983,689

2,207,265

4,021,850

601,532

ً

 توزيع مواد غذائية، تجهيز وإنشاء
.وتشغيل مخابز

 عالج مرضي وجرحى، توفير أدوات
 ومستلزمات طبية، توفير سيارات

اسعاف وغيره

 إنشاء قرى للنازحين، توفير إيواء، بطانيات،
 ثالجات، برادات ومراوح، إيجار منازل، أداوت

النظافة، كسوة العيد وأخرى

.

.

.االحتياجات اإلغاثية التعليمية

داخل سوريا
 6.700.000

خارج سوريا
 2.114.336

من أبريل 2011 إلى مارس 2017

إنفوغرافيك



اأن تزرع ب�شتانك مبجموعة من  اأجمل   ما 

�شجريات الزهور ، ليغمرك عبريها الفّواح 

ب�شنوف �شتى من الطيوب كل �شباح،  وما 

اأبهج اأن تدخل اإىل عامل اخلري الرحيب من 

ال�شعادة  ابت�شامة  فرتى   ، متعددة  اأبواب 

على وجوه املئات من اأ�شحاب احلاجة، قد 

توزعت هنا وهناك. 

200 شاب وشابة
هذا ما فعله حم�شن قطري واحد، بزيارة 

واحدة اإىل اندوني�شيا ، فقد تربع بتكاليف 

زواج 200 �شاب و�شابة، و�شارك هو واإخوته 

بالعا�شمة  اجلماعي  العر�س  هذا  حفل  يف 

لبناء  الأ�شا�س  حجر  و�شع  كما   ، جاكرتا 

اأحيته،  التي  الأفراح  فرقة  مب�شاريف 

ومرافقيهم،  للعر�شان  طعام  وليمة  واإعداد 

وتقدمي 750 دولرا لكل زوجني ليبداأوا بها 

م�شوار حياتهما الزوجية . 

هدية   100 بتقدمي  اخلريية  قطر  وتكفلت 

للعر�شان و10 هدايا للمدعوين،  وثالجات، 

اأن  قبل  اأخرى،  منزلية  واأدوات  وغ�شالت 

يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  يتدخل 

جلميع  نقدية  م�شاهمات  ليقدم  اندوني�شيا 

وليتعهد  دولر،    54500 بقيمة   العر�شان 

بدفع ر�شوم وتكاليف احلج ل 10 من الأ�شر 

اجلديدة، فاأول الغيث قطرة كما يقال.

بيت منزل للمت�شررين من الفي�شانات التي 

بح�شور  جاروت،  مبدينة  مدة  قبل  وقعت 

حمليني  وم�شوؤولني  اخلريية  قطر  من  وفد 

العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  يف  واأع�شاء 

والإ�شالمي. 

حفل  اأقيم  الكرمي  التربع  هذا  وبف�شل 

جاكارتا  �شرياتون  فندق  ب�شالة  العر�س 

التكفل  ومت   ، فرد  لعدد600  تت�شع  التي 

 تكفل فاعل الخير القطري بزواج 
وببناء  وعروس،  عريس   200
100 منزل لمتضرري الفيضانات 

بمدينة جاروت 

تقرير 
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بابين للخـير دفعة واحدة؟!.
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مشروع سكني كبير 
وخالل نف�س الزيارة توجه فاعل اخلري القطري مع وفد 

قاموا  ثم  ومن   ، جاروت  مدينة  اإىل  اخلريية  قطر  من 

بناء م�شروع �شكني متكامل مكون من  بالإعالن عن بدء 

فقدوا  الذين  الفقراء  من   500 منها  �شيتفيد  بيت   100
منازلهم جراء الفي�شانات التي حلقت باملدينة، بح�شور 

نائب رئي�س املدينة ال�شيد الدكتور حلمي بودميان. 

للمت�شررين،  لئقة  م�شاكن  توفري  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

ملنازلهم،  بعد فقدهم  الهم عنهم  وامل�شاهمة يف تخفيف 

روح  وتعزيز  الجتماعية،  التنمية  م�شتوى  من  والرفع 

التعاون والروابط الإن�شانية بني ال�شعب القطري وال�شعب 

الإندوني�شي ال�شقيق.  

شكر من “ جاروت” 

اأ�شا�س امل�شروع ال�شكني الكبري �شكر نائب  على هام�س و�شع حجر 

اأهل قطر مل�شاعدتهم  الدكتور حلمي بودميان  ال�شيد  رئي�س املدينة 

ال�شابقة واملتوا�شلة ملدينة جاروت/ قائال : 

 ن�شكر اأهل قطر لتمويلهم اأكرث من 500 بئر مياه وع�شرات امل�شاجد 

كانت  اأن قطر اخلريية  اإىل  واملدار�س يف جاروت، م�شريا  واملراكز 

�شباقة للجميع لتعر�س علينا م�شروع البيوت، فكان ذلك من اأف�شل 

الأعمال لأنه يحل امل�شكلة من جذورها.



األهداف
برناجمها  وراء  وتهدف قطر اخلريية من 

والو�شول  القيم،  تعزيز  اإىل  الدعوي 

باملوعظة والكلمة الطيبة اإىل اأو�شع نطاق، 

التنموي  التخطيط  ووزارة  املدين،  للدفاع 

لل�شكري،  القطرية  واجلمعية  والإح�شاء، 

ومركز  العايل،  والتعليم  التعليم  ووزارة 

متكني لرعاية امل�شنني “اإح�شان”.

المحاور 
م�شاجد  يف  املقدمة  املحا�شرات  و�شملت 

احل�شن،  “القول  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 

واإف�شاء ال�شالم، والتفكر يف نعم اهلل، وخلق 

اإىل  املطر”،  نزول  عند  يقال  وما  ال�شرب، 

التي كانت  الدينية  املوا�شيع  غري ذلك من 

حمور حلقات الربنامج املا�شية. 

، ومراعاة ظروف بع�س النا�س واأوقاتهم . 

اجلهات ال�شريكة

قبل  اإطالقه  منذ  الربنامج،  وا�شتطاع 

م�شاجد  زيارة  الآن،  وحتى  �شهرين 

العامة  والإدارة  للمرور،  العامة  الإدارة 

�أكرث من 17 حما�سرة نظمتها قطر �خلريية منذ �أطلقت “�لربنامج 

�ملخ�س�سة  �لن�سخة  بد�أت  �لذي  و�ملوؤ�س�سات”،  �لوز�ر�ت  يف  �لدعوي 

للرجال منه يف مطلع  فرب�ير �ملا�سي، تلتها �لن�سخة �لن�سائية يف 23 

من نف�ض �ل�سهر.

و�سملت حلقات �لربنامج مو��سيع دينية وخو�طر �إميانية، قدمتها 

كوكبة من �لدعاة و�لد�عيات يف م�ساجد �ملوؤ�س�سات �ل�سريكة.

قافلة البرنامج الدعوي تصل 
للوزارات والمؤسسات

تقرير 
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المحاضرون

�ملهمة  لهذه  �خلريية  قطر  �ختارت 

كوكبة من �لدعاة و�لد�عيات وهم : 

ـ �ل�سيخ عبد �هلل �ل�سادة، و�ل�سيخ عبد 

�هلل �لأ�سول، و�ل�سيخ �سقر �ل�سهو�ين. 

ـ �سيخة �لفا�سل، وفاطمة �لهاجري، 

وخلود �لكعبي، وبدرية �جلفريي. 

املا�شي،  العقد  يف  الإن�شانية  الأزمــات  من  املت�شررين  اأعــداد  ت�شاعفت 

والطوارئ  للحاجات  ال�شتجابة  يف  و�شركاوؤها  املتحدة  الأمم  وت�شتمر 

املناخ  تغري  مثل  العاملية  التحديات  اأو  ال�شراع  عن  الناجتة  الإن�شانية 

والتدهور البيئي. 

اإن�شانية موؤ�شفة، فاأكرث من  ال�شنوات املا�شية عدة حوادث  و�شهدت فرتة 

عدد  وجتــاوز  امل�شاعدة،  اإىل  احتاجوا  بلدًا   31 من  �شخ�س  مليون   76
احلرب  منذ  رقم  اأعلى   - ن�شمة  مليون   51 النزاعات  ب�شبب  امل�شردين 

العاملية الثانية- ووقعت اأكرث من 400 كارثة طبيعية يف عام 2014 اأدت 

اإىل مقتل 17 األف نف�س واأحلقت اأ�شرارا بلغت قيمتها 82 بليون دولر.

بـ »امل�شتوى  وت�شنف الأمم املتحدة الأزمات الإن�شانية الكبرية وال�شديدة 

من  كبري  بجزء  ُجــدد  فاعلون  ي�شطلع  الأزمـــات،  لتلك  ولال�شتجابة   ،»3
الأمـــوال  نقل  بــرامــج  فيها  مبــا  جــديــدة،  �شراكة  طــرائــق  وظــهــرت  العمل 

واإدارة العمليات عن بعد من خالل ا�شتخدام ال�شركاء واملنظمات املحلية 

لإي�شال امل�شاعد، واأدى ا�شتمرار وطول الأزمة وت�شابك املخاطر اإىل عجز 

اإىل  احلاجة  يعني  مما  ال�شتجابة،  عن  الإن�شانية  واملنظمات  احلكومات 

والأمم  الأع�شاء  الــدول  لتتمكن  لال�شتعداد  ال�شتباقي  النهج  ا�شتخدام 

املجتمع  اعتماد  وبعد  الأزمــات،  لتلك  ال�شتجابة  من  و�شركاوؤها  املتحدة 

الدويل لإطار عمل التنمية ملا بعد 2015 وحف�س خطر الكوارث، مثل ذلك 

اعرتافا باأن التنمية ل ميكن اأن تكون م�شتدامة اإل اإذا مت الت�شدي ملخاطر 

الأزمات ت�شديا ا�شتباقيا بو�شفه اأولية من الأولويات امل�شرتكة.

وزيــادة  البيئي  والتدهور  املناخ  تغري  مثل   - العاملية  التحديات  وت�شهم   

ال�شعوب  اإ�شعاف  التخطيط احل�شري- جميعها يف  وغياب  ال�شكان  عدد 

اأمام الكوارث البيئية، و�شتغري هذه التوجهات يف ت�شكيل الكوارث البيئية 

امل�شتقبلية والأزمات الإن�شانية، ومن هنا، فاإن هناك حاجة ملحة مل�شاعدة 

يوؤهلها  واأ�شرع مبا  اأف�شل  تكيفا  التكيف  املحلية على  واملجتمعات  البلدان 

لالنتعا�س ال�شريع بعد وقوع طوارئ من هذا النوع.

فيه  د�شنت  الــذي  الــعــام  اأنــه  حيث  مــن  مهما  معلما   2015 عــام  ومثل 

وخف�س  امل�شتدامة  التنمية  ب�شاأن   2015 بعد  ملا  العامليتان  التفاقيتان 

الإن�شانية  القمة  2016، عقدت  عام  ويف  املناخ،  وتغري  الكوارث  خماطر 

العاملية لو�شع وثائق ختامية لهذه العمليات ول�شتك�شاف �شبل التعامل مع 

احلاجة الإن�شانية يف عامل �شريع التغري.

امل�شدر/ موقع المم املتحدة

.www.un.org/arn-assistance/index 

تعريفات 
إنسانية



1894م ، و تولى  ولد ـ رحمه اهلل ـ عام 1312هـ الموافق 

 20 الموافق  1368هـ  �شوال   25 قطر  في  الحكم  مقاليد 

اأغ�شط�س 1949م 

بين  فجمع  العلم،  عن  الحكم  �شوؤون  تدبير  ي�شغله  لم 

تعالى  اهلل  طاعة  في  ن�شاأ  حقه،  واحد  كل  ووفى  الثنين، 

الأثرية فدر�س  بالمدر�شة  والتحق  الكريم،  القراآن  فحفظ 

على ال�شيخ ابن مانع ـ رحمه اهلل .

مختلف  في  نه�شة  و�شهدت  البالد  تطورت  عهده  في 

المجالت، ونظمت الدوائر الحكومية، واأن�شئت اأول وزارة، 

البالد،  �شوؤون  تنظم  التي  والقوانين  اللوائح  واأ�شدرت 

بداية  اإن�شاوؤها  ويعتبر  الزراعية،  ال�شوؤون  اإدارة  واأن�شئت 

اأن�شئت  التجارة  تنامي  البالد، ومع  النظامية في  الزراعة 

اأول �شركة م�شاهمة في البالد. 

وفي عهده اأي�شًا تم ت�شدير اأول �شحنة نفط، واإن�شاء اأول 

وابتعاث  البنات،  لتعليم  مدر�شة  واأول  نظامية،  مدر�شة 

لئحة  اأول  واإ�شدار  الجامعية،  درا�شته  لإكمال  طالب  اأول 

لتنظيم المدار�س والتعليم.

الكتب  دار  تلتها  البالد،  في  عامة  مكتبة  اأول  اأن�شاأ  كما 

مختلف  في  كتاب  المائة  عن  يزيد  ما  ون�شر  القطرية، 

طالب  على  توزع  تعالى  هلل  وقًفا  وجعلها  والفنون،  العلوم 

ون�شرت  البالد،  في  اأول مطبعة  اأن�شئت  وفي عهده  العلم، 

اأول خارطة عربية لقطر، واأول تقويم للبالد.

اأول م�شت�شفى حديث  اأن�شئ في عهده  وفي مجال ال�شحة 

وفي  �شكان قطر،  العالج مجاًنا لجميع  البالد، وجعل  في 

مجال الأعمال الخيرية.

 �شهدت فترة حكمه ت�شييد العديد من الم�شاجد في البالد 

اإ�شالمًيا في  اأول من بنى م�شجًدا ومركًزا  وخارجها، وهو 

�شوي�شرا، واأكثر من ن�شر الكتب على نفقته الخا�شة وجعلها 

وقًفا هلل تعالى، وجلب العلماء من الأقطار لتثقيف الن�سء، 

وا�شترط في العلم اأن يكون مبنًيا على الدين موؤيًدا بالُخلق.

الشيخ/ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني

ال�شيخ/ علي بن عبد اهلل بن قا�شم اآل ثاين

صفحات 
من التراث

القطري     
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هديتهم #مصحف_بصيرة
من ال يستطيع تدبر المصحف الشريف، أكثر من 7 مليون 

كفيف في العالم العربي وحده ال تتوفر لهم مصاحف 
بلغة المكفوفين "برايل" وذلك بسبب تكاليف الطباعة 
والحجم الكبير لهذا النوع من الكتب، تقوم قطر الخيرية 

بتوفير ابتكار "مصحف بصيرة" للمكفوفين والذي 
نهم من تدبر القرآن الكريم. يَمكِّ

مكونات المصحف: فهرس كامل للمصحف مطبوع بلغة 
برايل  وقلم آلي صوتي مبرمج لقراءة هذه اللغة 

بأشهر القراءات باإلضافة لألذكار واألدعية النبوية وأهم 
معاني التفسير.

طرق التبرع

44667711 الخط الساخن qcharity.org نقاط التحصيل فروع الجمعيةالموقع اإللكتروني
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SMS للتبرع عبر
أرسل ”بصيرة“
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حمل تطبيق قطر الخيرية
qch.qa/q-appعبر
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أقالم 
وأفكار

بقلم / حممد �شبحي ال�شعيدي

منذ  واملعروف  اخلري  حلّب  فطري  ميل  الب�شرية  للنف�س  اإن 

كافة  اإن  بل  اأحد،  ينكره  ل  هذا،  يومنا  وحتى  الزمان  قدمي 

ف�شل  ولل�شدقة  ويقّرونه،  بذلك  يعرتفون  والعقالء  العلماء 

عظيم، و�شر عجيب.   فهل فكرت اأخي اأن تكون من اأهلها؟! 

وهل تفكرت يومًا يف ثوابها واأثرها العجيب؟

جتعل  اأن  ا�شتطعت  اإن   ( عنه:  اهلل  ر�شي  م�شعود  ابن  قال 

فافعل  الل�شو�س؛  تناله  ول  ال�شو�س،  ياأكله  ل  حيث  كنزك 

بال�شدقة!(

قال ال�شعبي : )من مل ير نف�شه اإىل ثواب ال�شدقة اأحوج من 

الفقري اإىل �شدقته؛ فقد اأبطل �شدقته؛ و�شرب بها وجهه!(

بابه،  على  �شائاًل  راأى  اإذا  ين�شرح  الثوري  �شفيان  وكان 

زاد بغير أجرة !

وصلتنا مجموعة مشاركات لباب » أقالم وأفكار«  من عدد من متابعي 
المجلة االعزاء، وقد اخترنا منها مقالين لهذا العدد،  ونرحب بتواصلكم 

ومشاركتكم لألعداد القادمة. 
ـ مجلة »غراس« ـ  

ويقول:) مرحبًا مبن جاء يغ�شل ذنوبي!(

يحملون  ال�شائلون؛  نعم   (  : يقول  عّيا�س  بن  الف�شيل  وكان 

اأجرة! حتى ي�شعوها يف امليزان بني  اأزوادنا اإىل الآخرة بغري 

يدي اهلل تعاىل(

 ، مرًة  بالقول  ال�شدقات  من  الإكثار  على  حتر�س  فلعلك 

ببذل  و   ، ثالثة  مرًة  ال�شاحلة  وبالنية   ، ثانية  مرة  وبالعمل 

 ، اهلل  �شبيل  وت�شخري اجلاه يف   ، ال�شدقات  املال احلالل يف 

واحت�شاب الأجر والثواب عند اهلل تعاىل يف كل �شاأٍن من �شوؤون 

احلياة ، ويف كل جزئيٍة من جزئياتها . اعمل بارك اهلل فيك 

األوان ال�شدقة واملعروف لن ي�شيع عند  ..فاإن ما تقدمه من 

نُف�ِشُكم 
َ
ُموا لأ اهلل تعاىل الذي قال يف كتابه العظيم : » َوَما ُتَقِدّ

ْجرًا » . 
َ
ْعَظَم اأ

َ
ِ ُهَو َخرْيًا َواأ

ّ َ
ُدوُه ِعنَد اهلل ْن َخرْيٍ جَتِ ِمّ
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بقلم/ فرح يا�شر اأبو عطية

اأن تعمل هلل دون اأن تنتظر مقابال، اأن تنظم وقتا لهذا العمل، 

بالرغم من كل م�شاغلك، ، اأن ت�شتمتع وت�شعر بال�شعادة واإن 

تعرفه،  تكن  مامل  تتعلم  اأجله،  من  كبريًا  جهدًا  تبذل  كنت 

ترى نتائج مل تكن تتوقعها، ابت�شامة، ونظرات تهتف بكلمات 

ال�شكر دون اأن تنطقها، ذلك العمل هو العمل التطوعي.

اإل اأن خ�شت جتربة تطوعية كانت  اأ�شعر بذلك كله  اأكن  مل 

متكامل  بحث  بكتابة  جتربتي  بداأت  يل.  بالن�شبة  الأوىل 

كنت  اخلريية(.  اجلمعيات  يف  التطوعي  )العمل  عنوانه 

بداأت  اإليه.  اأتقدم  تطوعي  عمل  اأول  كونه  باحلما�س  اأ�شعر 

بكتابة اأ�شئلة ال�شتبيان، والبحث هنا وهناك عن اأي معلومة 

الكتب  بني  اأبحث  كنت  وبينما  البحث.  كتابة  يف  تفيدين  قد 

ذلك  وجداين  وحترك  عقلي  يف  جال  ال�شابقة  والأبحاث 

يمكنكم أن تدّونوا فكرة قد تخطر على 	 
بالكم، أو تجربة مررتم بها، وترسلوها لنا 

فقد تسهم في والدة مشروع لخدمة 
المجتمع أو حملة لتعزيز القيم أو التوعية 

ببعض القضايا لدى شرائح معينة من 
المستفيدين .

ويمكنكم أن ترسلوا بعض تغريداتكم 	 
الجميلة بلغتها السهلة ومضمونها المؤثر ، 

للمشاركة في » أقالم وأفكار 

عمل دون انتظار مقابل !
التي حتث على  والنبوية  القراآنية  الن�شو�س  الهائل من  الكم 

اأنها متيل يف  والتكافل. والأعجب  والتعاون،  العطاء، والبذل، 

اأغلب منطلقاتها اإىل التاأكيد على الفوائد والثمرات التي تعود 

الثمار  عن  تتحدث  مما  اأكرث  ى،  و�شحَّ وبذل  اأعطى  من  على 

اخلري  اأن  ذهني  يف  تعزز  هنا  من  وانتفع،  اأخذ  ملن  املرجوة 

كل اخلري، والفوز كل الفوز للباذلني اخلرّيين. وتوقفت فجاأة 

ْنُف�ِشُكْم ِمْن َخرْيٍ 
َ
ُموا لأ عند الآية القراآنية قال تعاىل:)َوَما ُتَقدِّ

ْجًرا(. 
َ
ْعَظَم اأ

َ
ا َواأ ِ ُهَو َخرْيً

َّ
ُدوُه ِعْنَد اهلل جَتِ

مل اأكن اأبحث عن هذه املعلومة ولكنها ظهرت اأمامي حركت 

وجداين؛ فم�شكت قلمي يف تلك اللحظة لأعلن فيه على دفرت 

فيه  �شاأخل�س  اإليه  اأتقدم  تطوعي  عمل  كل  يف  اأن  مالحظتي 

النية هلل؛ فاأحظى باخلري الذي وعدنا به. تعلمت اأن كل خري 

اأنني  اأتخيل  اأكن  اإليه �شيعود علي باملنفعة، وبفوائد مل  اأتقدم 

�شاأحظى بها .

فخير الكالم ما قّل ودّل، كما جاء في األثر. 

ولكم أن ترسلوا قصصا حقيقية ذات 	 
مغزى كنت شهودا عليها، أو مشاهداتكم 
الميدانية لبعض المواقف التي يمكن أن 

تستخلص منها العظات والعبر .

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

media@qcharity.org 
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ركن جديد يرصد بلغة العدســة مشــاهد
إنســانية مؤثرة لمصورين محترفين وهواة

ال مورد غيره .. ماء بطعم الوحل والحشــرات واألوبئة .
طفولة

»و يا رّب من �أجِل �لطفولِة وحـَدها ... �أف�ْض بركاِت �ل�سلم �سرقاً ومغربا 

ْن �سحكَة �لأطفاِل يا رّب �إّنها... �إذ� َغردْت يف ُموح�ِض �لرمِل �أع�َسبا« �شعر: بدوي اجلبل ـ عد�شة : حممد ح�شني العلي - �شوريا و�سُ

حَدبـا «
َ
ـها ... و يا ليتها كانـْت �أحـنَّ و �أ »و�أ�سـِدُل �أجفانـي غطـاًء ُيظـلُّ

لقد فقدتِك �سريعاً، دون �أن  �أتلذَذ بطعم �لأمومة، ومل يبق يل �إل �أن �أمّتَع ناظريَّ ب�سفحة 

وجهِك �لربيئة �لتي ل تفارق خميلتي ، وخدمة طيفِك �جلميل �لذي يالزمني �سباح م�ساء.                                                                                                                                             

عد�شة : تهاين بنت حمد الهذيلي - �شلطنة عمان

أمومة
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�نرثو� �خلري ..كاحَلّب.. يف كل �ِسرْب .. و�غمرو� �أطر�ف �لعامل �لف�سيح بالرحمة لت�سعدو� ..وي�سعد �لكون بكم. 

عد�شة : �شيد حممد فريوز - الهند
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مسابقات

رغــم غيــاب العجلــة األماميــة والغــوص فــي األوحــال فــإن هــذا الطفــل 
الســوري النــازح مــن ريــف حمــاة الشــرقي الــى قــرى ريــف إدلــب الجنوبــي 

، يرســم ابتســامة طفوليــة صافيــة فرحــا بدراجتــه.   

الطفــل أخ لســتة إخــوة وعمــره 6 ســنوات وهــو يتيــم األب، ومــن عائلــة 
فقيــرة جــدا، ولديــه أخــوان مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة،  فأخــوه األكبــر 
عاجــز،  وأختــه الصغــرى صمــاء ال تتكلــم،  تذهــب أمهــم بشــكل يومــي 
للعمــل مــن أجــل إطعــام أبنائهــا ، فيمــا يحــرم األطفــال مــن المــدارس 

بســبب القصــف واألجــواء غيــر اآلمنــة 

الفـائـزون في 
مســابقة غـراس 14



الصورة الفائزة بالمركز الثاني 
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ــر هــذه  ــه غي ــاة التشــرد لــم يجــد مــا يلهــو ب ــرد واألوحــال ومعان رغــم الب
ــه، فالدراجــة ســليمة.    ــر  حظــا مــن صاحب ــه أوف الدراجــة .ولعل

طفــل ســوري نــازح مــن قريــة عطشــان مــن ريــف حمــاة الشــرقي الــى 
مخيــم تــل حــاوة فــي ريــف حمــاة الشــرقي، تــرك قريتــه مــع أســرته منــذ 

4 ســنوات بســبب القصــف واألجــواء غيــر اآلمنــة.  

»غــراس«  مجلــة  مــن   »14« العــدد  نتائــج مســابقة  أســفرت 
والتــي خصصــت ألصحــاب المواهــب المتميــزة فــي مجــال 

التصويــر الفوتوغرافــي  عــن فــوز كل مــن:  
ـ السيد/  محمد أمين هويش ـ المركز األول 

 قيمة الجائزة : 3000  ريال قطري 
ـ السيد/ محمد عدنان  ـ المركز الثاني 

قيمة الجائزة : 2000  ريال قطري 
وتــم حجــب الجائــزة الثالثــة لعــدم تواصــل صاحبهــا وتزويــده 
قطــر الخيريــة بالنســخة األصليــة ذات الجــودة العاليــة للصــورة 

ــي شــارك فيهــا.  الت

اهتمامات الصور 
عمومــا  بالمســابقة  شــاركت  التــي  الصــور  اهتمــت  وقــد 
ورعايــة  المجتمــع  وخدمــة  والتطوعيــة  اإلنســانية  بالجوانــب 
الطفولــة والحفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز القيــم اإليجابيــة . فيمــا 

عبــرت الصورتــان الفائزتــان مــن معانــاة النازحيــن والالجئيــن 
األطفــال.  فئــة  وتحديــدا 

آلية اختيار الفائزين 
قامــت لجنــة تحكيــم باختيــار أفضــل 10 صــور مــن الصــور التــي 

شــاركت فــي المســابقة بنــاء علــى معايــر أهمهــا : 
ارتبــاط الصــورة بموضــوع المســابقة،  وحداثــة الفكــرة واالبــداع 
بعيــدا عــن الصــور النمطيــة، ومراعــاة توافــر العناصــر الفنيــة في 
الصــورة » الزوايــا واالضــاءة والدقــة وغيرهــا »، وعــدم اســتخدام 

برامــج التعديــل علــى الصــور بطريقــة مبالــغ فيهــا.
ثــم خضعــت الصــور العشــر التــي اختيــرت لتصويــت متابعــي 
حســاب قطــر الخيريــة علــى االنســتجرام ، وبنــاء علــى ذلــك تــم 

ــى .  ــة األول ــزة بالمراكــز الثالث ــار الصــور الفائ اختي
وقطــر الخيريــة تبــارك للفائزيــن فــي المســابقة  وتتمنــى للذيــن 

لــم يحالفهــم الحــظ التوفيــق فــي مســابقات قادمــة. 



مبررات المشروع

بناء مستوصف طبي بمساحة 185م2، يتكون من  معمل، صيدلية، غرف إدارة، غرفة للعمليات الصغيرة، وصف المشروع
غرفة طبيب، غرفة تحصين، غرفة عناية صحية أولية، غرفة استقبال ، حمامات ، باإلضافة إلى التأثيث 

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

التكلفة اإلجمالية

إدارة المراكز الصحية في المناطق الريفية.	 
عدم قدرة الدولة على توفير مثل هذه الخدمات في المناطق البعيدة.	 
ازدياد معدل وفيات االطفال واالمهات دون سن الخامسة .	 

المساهمة في تخفيف المعاناة بسبب قلة الخدمات الصحية .	 
توفير الرعاية الصحية األساسية من خالل المستوصف.	 
خفض معدالت الوفيات الناجمة عن انتقال األمراض المعدية وتفشي األوبئة.	 
المحافظة على صحة السكان في المناطق الطرفية والريفية كي يلتحقوا بسوق العمل.	 
سد العجز في الخدمات الصحية في المناطق الريفية والبعيدة.	 

 5,000  نسمة

قطر الخيرية

12 شهرًا

 313,300  ر. ق

بناء مستوصف طبي - السودان

طرق التبرع

44667711نقاط التحصيل qcharity.org

مشاريع 
تنتظر 

التمويل
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طرق التبرع

ن مصدر عيش  عند تبرعك بالقارب، فإنك ُتَؤمِّ
ثابت للفقير وتساعده على إعالة أفراد أسرته

نقاط التحصيل وأجهزة الخدمة الذاتية44667711 qcharity.org الخط الساخنالموقع اإللكتروني

ال تعطني سمكة
ولكن علمني كيف اصطاد

ساهم معنا في توفير قوارب الصيد
إلخواننا الفقراء كمصدر للعيش وكسب الرزق

سعر القارب الواحد: 37,200 ر.ق  / عدد القوارب المطلوبة: 15 قارب /  المجموع  558,000 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية  2017/122

         

حمل تطبيق قطر الخيرية اآلن

92428
 500

92642
 100

92632
 50

 SMS 

QCCB  



طرق التبرع

ن مصدر عيش  عند تبرعك بالقارب، فإنك ُتَؤمِّ
ثابت للفقير وتساعده على إعالة أفراد أسرته

نقاط التحصيل وأجهزة الخدمة الذاتية44667711 qcharity.org الخط الساخنالموقع اإللكتروني

ال تعطني سمكة
ولكن علمني كيف اصطاد

ساهم معنا في توفير قوارب الصيد
إلخواننا الفقراء كمصدر للعيش وكسب الرزق

سعر القارب الواحد: 37,200 ر.ق  / عدد القوارب المطلوبة: 15 قارب /  المجموع  558,000 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية  2017/122

         

حمل تطبيق قطر الخيرية اآلن

92428
 500

92642
 100

92632
 50

 SMS 

QCCB  



مبررات المشروع

حفر بئر ارتوازي بعمق 100م مع تمديدات المواسير وتجهيز المضخات والمولدات والخزان وصف المشروع

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

الجهة المنفذة

مدة التنفيذ

التكلفة الكلية

الحاجة الماسة للمياه الصالحة للشرب لإلنسان والحيوان في المناطق الرعوية والزراعية نتيجة لندرة األمطار 
ودورات الجفاف المتكررة منذ أمد بعيد

توفير مياه صالحة للشرب لإلنسان والحيوان في المناطق الرعوية والزراعية 	 
الحد من تفشي األمراض واألوبئة الفتاكة بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب	 
الحد من الصراعات االجتماعية في األرياف حول مصادر المياه.	 

 4,000  شخص

مكتب قطر الخيرية بالصومال

12 شهرًا

 484,300   ر.ق

حفر بئر ارتوازي - الصومال

طرق التبرع

44667711نقاط التحصيل qcharity.org

مشاريع 
تنتظر 

التمويل

96



»أّب« ..مشاعر الحب اإلنساني
        تتــدفــق في قصيـدة 

يعجز الإن�شان عن اإدراك حقيقة الرحمة التي جعلها اهلل يف قلوب 

الوالدين، وال�شر الذي اأودعه اهلل يف نفو�شهم، واملحبة التي زرعها 

فيهم لأطفالهم، ول يدرك تلك املعاين الإن�شانية اإل من رزقه اهلل 

الولد.

تلك  بل باحليوان، هي  بالإن�شان،  التي متر  اللحظات  اأ�شعب  ومن 

التي يفارق فيها �شغاره لأي �شبب.

اأجمل ما كتب 

ومن اأجمل ما كتب يف هذا املجال ق�شيدة ال�شاعر ال�شوري الكبري 

عمر بهاء الدين الأمريي الذي لقب ب�شاعر الإن�شانية املوؤمنة.

فحينما عاد اأطفاله اإىل دارهم يف )حلب( وتركوه وحيدًا يف �شمت 

املنزل،  زوايــا  به  ميــالأون  كانوا  الــذي  احلياة  �شخب  بعد  مطبق، 

التي  ق�شيدته  يف  والإن�شانية،  باحلب  تفي�س  اإن�شانية  اأّنــة  فاأطلق 

عنونها بـ » اأب«  

وقد قال عبا�س حممود العقاد لو كان لالأدب العاملي ديوان من جزء 

واحد لكانت هذه الق�شيدة يف طليعته.

�أين �ل�سجيــُج �لعذب و�ل�ســغُب          �أين �لتــــــد�ر�ُض �ســــــــــــــــــــــاَبُه �للعــُب

�أين �لطفـــــــــــــــــــــولة يف تـوقـدهـا          �أيــن �لــــــــــدمى يف �لأر�ض و�لكــتب

�أين �لت�ســــــاك�ض دومنــا غــــر�ٍض          �أين �لت�ســـــــــــــــــــــــــــاكي مــــــا له �ســبُب

�أين �لتبــــاكي و�لت�ســــــــاحك يف           وقٍت معــــاً ، و�حلـــــــــــــزن و�لطــــرب

يتز�حــمون على جمــــــــــــــال�ستي          و�لقــــــــــــــــرب مني حيثـــما �نقــلبــــو�

يتوجــهــون ب�ســــــــــــــوق فطرتهم          نحــــــــــــــــــــــــوي �إذ� رهبــو� و�إن رغبــو�

فن�سيدهم )بابا( �إذ� فرحــــــــــــــو�          ووعــيــــدهم )بــــــــــابا( �إذ� غ�ســــــــبو�

وهتافهم ) بابا ( �إذ� �بتعــــــــــدو�          وجنــــــــــــــيهم )بــابا( �إذ� �قــــتــــــربــــو�

بالأم�ض كــــــــــــانو� ملء منـــزلنــا          و�ليــــــــوم ويــح �ليــــــــوم قــد ذهبـــــو�

�إين �أر�هــــــــــــــــــــــم �أيــنــــمــا �لتفـت          نف�ســــــــي ، وقد �ســكنو� وقد وثبــــــو�

و�أح�ض يف خــــلــدي تــــالعبهــــــــم          يف �لــــــــــــد�ر ، لي�ض ينــــــالهم ن�ســب

وبريــــــق �أعينهم �إذ� ظفـــــــــــــــــــــــرو�         ودمــــــــــــوع حــــــــــــــــــرقتهم �إذ� غــــلبو�

يف كــــــــــــــــل ركــــــــن منــهــــم �أثـــــــــــــــر           وبكــل ز�ويــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــم �سخــــــب

يف �لنــافذ�ت زجــــــاجها حطمو�          يف �حلــــــــــــائط �ملــدهون قد ثقبــــو�

يف �لباب قد ك�ســــــــــــرو� مز�جله          وعليــه قــــــد ر�سمــــــــــو� وقــد كتبــــو�

يف �ل�سحن فيه بع�ض ما �أكــلو�          يف علبــة �حلــــــــــــــــلــوى �لتي نهبــــو�

�إين �أر�هــــــــــــــــم حيثــمــــا �جتــهت         عيني كاأ�ســــــــــــــر�ب �لقطــــا �ســــربو�

بالأم�ض يف )قرنــــــــايل ( نــزلــــو�         و�ليــــــــــوم قــد �سمتــهــــم )َحــــلــُب(

دمعــــــي �لــــــذي كتمتــــه جــــــــــلــد�ً         ملا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكو� عندما ركــــبــو�

حتى �إذ� �ســــــــــــــــــــــارو� وقد نزعو�         من �أ�ســــــــــــــلعي قــلباً بهـــــــــم يحــــب

�ألفيتني كالطفـــــل عــــــــــــــــــــــاطفة        فــاإذ� به كــالغــيث ين�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــكب

قــد يعجــــب �لعـــــــذ�ل من رجــــل        يبــكــــــــــــــــــي ولــــــو مل �أبك فــالعجب

هيهات ما كــّل �لبكــــا خــــــــــــــــــــــوٌر          �إــني وبي عــــــــزم �لرجــــــــــــــــــــــال �أُب !

القصيدة:

لل�ساعر /عمر بهاء �لدين �لأمريي 

عبا�ض حممود عقاد: لو كان لالأدب �لعاملي ديو�ن من 

جزء و�حد لكانت هذه �لق�سيدة يف طليعته.

من األدب 
اإلنساني
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إستراحة 
العدد

رعاية تطيل األعمار  
برلــني  الأملانيــة  العا�شمــة  يف  جريــت 

ُ
اأ درا�شــة  اأو�شحــت 

فــرتة  مــن  ي�شــاعدون  الذيــن  واجلــدات  الأجــداد  اأن 

امل�شــاعدة  يقدمــون  اأو  الأحفــاد  رعايــة  يف  لأخــرى 

مــن  اأطــول  لفــرتة  يعي�شــون  جمتمعهــم  يف  لآخريــن 

بالآخريــن. يهتمــون  ل  الذيــن  ال�شــن  كبــار 

وحالتهــم  الأجــداد  عمــر  ح�شــاب  بعــد  املجمــل  ويف 

عامــا   20 مــدار  علــى  اأنــه  تبــني  العامــة  ال�شحيــة 

�شــاعدوا  الذيــن  الأجــداد  بــني  الوفيــات  ن�شــبة  كانــت 

ي�شــاعدوا  مل  عمــن  بالثلــث  اأقــل  اأحفادهــم  تربيــة  يف 

الذيــن  الأجــداد  ن�شــف  كمــا  الأحفــاد،   تربيــة  يف 

احليــاة  قيــد  علــى  كانــوا  الأحفــاد  تربيــة  يف  �شــاعدوا 

لهــم  مقابلــة  اأول  اإجــراء  مــن  اأعــوام  ع�شــرة  بعــد 

الباحثــني. مــع 

كمال المروءة
لأرفــع  اإين  واأر�شــاه:  عنــه  اهلل  ر�شــي  معاويــة  قــال 

عفــوي،  مــن  اأعظــم  ذنــب  يكــون  اأن  مــن  نف�شــي 

اأواريهــا  ل  عــورة  اأو  حلمــي،  مــن  اأكــرث  وجهــل 

ب�شرتي، اأو اإ�شاءة اأكرث من اإح�شاين.  

عجائب معن 
عليــه  جتــب  ومل  النا�ــس  اأغنــى  مــن  زائــدة  بــن  معــن  كان 

اأنفقــه  مالــه،  علــى  احلــول  حــال  كلمــا  لأنــه  الــزكاة؛ 

فالمــه  �شــنة،  ول  زكاة  عليــه  وجــدوا  فمــا  اهلل،  �شــبيل  يف 

مــروان  فقــام  ؟!  معــن  يــا  زكاتــك  اأيــن  النا�ــس:  بع�ــس 

ويقــول: لــه،  يعتــذر  ال�شــعراء  اأحــد  حف�شــة  بــن 

يقولون معن ل زكــاة لــــماله

                                          وكيف يزكي املال من هو    باذله

           اإذا حال حول مل جتد يف دياره

                                           من املال اإل ذكــره وجــــمائله

           تراه اإذا ما جـــئته متــــــــهلال

                                          كاأنك تعطيه الذي اأنت �شـــائله

           هو البحر من اأي النواحي اأتيته

                                          فلجته الــمعروف والرب �شاحله

           تعود ب�شط الكف حتى لو اأنـــه

                                         اأراد انقبا�شًا مل تـــطعه اأنامله

           فــلو مل يكن يف كفه غري نف�شه

                                         لـــجاد بـــها فليتق اهلل �شــــائله.
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»فيسبوك« يبحث عن األطفال 
المفقودين 

خدمــة  بــوك«  »في�ــس  موقــع  عــن   امل�شــئولون  طــرح   

فقــدوا  الذيــن  والأمهــات  الآبــاء  مل�شــاعدة  جديــدة 

عــن  البحــث  مــن  متكنهــم  خدمــة  فرن�شــا،  يف  اأطفالهــم 

لهــم. العــون  يــد  وتقــدمي  اأطفالهــم، 

الأطفــال  عــن  بالبحــث  اجلديــدة  اخلدمــة  وتقــوم 

العثــور  وعنــد  فرن�شــا،  اأنحــاء  جميــع  يف  املفقوديــن 

ويعيــدوا  خوفهــم  مــن  بتهدئتهــم  يقومــون  عليهــم، 

مــع  لذويهــم  اإعادتهــم  خــالل  مــن  اإليهــم  الب�شــمة 

اإليهــم. املحببــة  والألعــاب  الهدايــا  اأجمــل  اإهدائهــم 



أول مصابة بمتالزمة داون تعمل معلمة 
م�شــاعدة  اأول  ـ  عامــا   27 ـ  ال�شــرفا«  هبــة   « ال�شــابة  تعــد 

داون،  متالزمــة  مــن  تعــاين  غــزة  قطــاع  يف  معلمــة 

يف  »احلــق  جمعيــة  يف  درا�شــيا  ف�شــال  تقــود  حيــث 

هــذه  مــن  يعانــون  الذيــن  بهــوؤلء  »اخلا�شــة  احليــاة 

املعلمــات  مــن  كمثيالتهــا  وحــزم،  بقــوة  احلالــة 

املتالزمــة. مــن  يعانــني  ل  اللواتــي 

بطالقــة  فمهــا  مــن  ال�شــابة  املعلمــة  كلمــات  وتخــرج 

نف�ــس  مــن  يعانــون  الذيــن  الأ�شــخا�س  عك�ــس  علــى 

تكــون  ل  عــادة  واأ�شواتهــم  فحروفهــم  املر�ــس 

وا�شــح.  ب�شــكل  ومفهومــة  م�شــموعة 

التوقف عن استيراد الدم 
الطبــي  املديــر  املحمــودي  �شديقــة  ال�شــيدة  اأكــدت 

الطبيــة  حمــد  مبوؤ�ش�شــة  بالــدم  التــربع  ملركــز 

املجتازيــن  للمتربعــني  اليوميــة  احل�شيلــة  اأن  بقطــر 

لهــم  ي�شــمح  الذيــن  الأوليــة  الطبيــة  للفحو�شــات 

وي�شــمل  متربعــا   150 اإىل   100 بــني  تــرتاوح  بالتــربع 

وال�شفائــح  امل�شــحوبة  الدمويــة  الوحــدات  ذلــك 

الدموية والبالزما. 

واملقيمــني  املواطنــني  جمهــور  اإن  »الرايــة«  لـــ  وقالــت 

تطبيــق  منــذ  الدائمــون  �شــركاوؤنا  هــم  قطــر  يف 

مــن  الــدم  ا�شــترياد  عــن  التوقــف  ا�شــرتاتيجية 

يف  واأنــه  عامــا   30 منــذ  اأي   1987 عــام  يف  اخلــارج 

الــدور  هــذا  يتعــزز  املقابــل 

مركــز  امتــالك  خــالل  مــن 

لقاعــدة  بالــدم  التــربع 

طوعــًا  املتربعــني  مــن  عري�شــِة 

اجلن�شــني. مــن 

همسة 
مــازال  قلبــك  اأن  فاعلــم  فاتــك  قــد  خلــري  حزنــت  اإذا 

واحليــاةِ. والعافيــة  بالعطــاء  ينب�ــس 

رضيع يتحول لبطل
بطــاًل  الر�شيــع  ابنهمــا  يجعــال  اأن  بريطانيــان  اأبــوان  قــرر 

اأع�شــاء،  لزراعــة  املحتاجــني  الأ�شــخا�س  حيــاة  ينقــذ 

قامــا  يوًمــا   41 بـــ  ولدتــه  عقــب   الطفــل  تــويف  اأن  فبعــد 

مل  طفلــة  منهمــا  �شــخ�شني  لإنقــاذ  باأع�شائــه  بالتــربع 

�شحيفــة  ذكــرت  مــا  بح�شــب  اأ�شــهر،  اخلم�شــة  تتعــد 

الربيطانيــة. ميــل«  »ديلــي 

لنقــل  جراحيــة  عمليــة  لإجــراء  املتــويف  الطفــل  وخ�شــع 

اأ�شــهر. اخلم�شــة  تتعــد  مل  طفلــة  لإنقــاذ  رئتــه 
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قصر الفقراء 
»خطــط  يف  علــي«  كــرد  »حممــد  الكبــري  الأديــب  قــال 

ق�شــر  واأجملهــا  الأوقــاف  غريــب  ..ومــن  ال�شــام«: 

الديــن  نــور  بدم�شــق  ربــوة  يف  عمــره  الــذي  الفقــراء 

ذلــك  يف  راأى  ملــا  فاإّنــه  للهجــرة«،   569 »تــويف  زنكــي  بــن 

الفقــراء  يتمّتــع  ل  اأن   عليــه  عــز  الأغنيــاء،  ق�شــور  املنتــزه 

والتح�شــر  بهــا  التاأثــر  مــن  عليهــم  وخ�شــي  باحليــاة، 

ووقــف  للفقــراء،  ووقفــه  الق�شــر،  فّعمــر  حالهــم،  علــى 

الغوطــة  �شيــاع  اأعظــم  وهــي  »داريــا«،  قريــة  عليــه 

وي�شــتمتعون  فيــه  ويتنزهــون  اإليــه  يدخلــون  واأغناهــا، 

الكنــدي: الديــن  تــاج  يقــول  ذلــك  بجمالــه،ويف 

اإنَّ نور الدين ملا اأن راأى..  

يف الب�شاتني ق�شوَر الأغنياِء  

ر الربوة ق�شًرا �شاهًقا..   عمَّ

 نزهة مطلقة للفقراِء



يف  الإ�شــالمية  وال�شــوؤون  الأوقــاف  بــوزارة  الــزكاة  �شنــدوق  �شــارك 

عــن  امل�شــوؤولة  الأجهــزة  مــن  املخت�شــني  للجنــة  الرابــع  الجتمــاع 

والــذي  العربيــة  اخلليــج  لــدول  التعــاون  جمل�ــس  بــدول  الــزكاة 

الثــاين  يومــي  ال�شــعودية  العربيــة  باململكــة  الريا�ــس  مبدينــة  عقــد 

املجتمعــون  وناق�ــس  املا�شــي.  مار�ــس  مــن  ع�شــر  والثالــث  ع�شــر 

ومنهــا:  الأعمــال  جــدول  علــى  املطروحــة  املو�شوعــات  مــن  العديــد 

وم�شــابقة  )2016-2018م(  بــني:  للفــرتة  الرابعــة  التدريــب  خطــة 

الــزكاة. جمــال  يف  الإبداعيــة  والأعمــال  للبحــوث  التعــاون  جمل�ــس 

 أجهزة الزكاة 

جائزة السنابل 
للمسؤولية 

االجتماعية 

اأنَّ  )روتــا(  اآ�شــيا  نحــو  اخلــري  اأيــادي  موؤ�ش�شــة  ك�شــفت 

بلغــت    2017 اجلــاري  للعــام  اخلارجيــة  امل�شــاريع  ميزانيــة 

ريــال،  مليــون   46،574،000 يعــادل  مــا  اأي  دولر   12.760.000
م�شــروع  مبعــدل  م�شــاريع،   9 علــى  موزعــة 

ال�شــودان،  اليمــن،  الأردن،  الفلبــني،  مــن:  كل  يف  واحــد 

اأنَّ  اإىل  لفتــة  لبنــان،  يف  م�شــاريع  و3  بنجالدي�ــس،  اإندوني�شــيا، 

موؤكــدة  املا�شــي،  اأبريــل  مطلــع  بتنفيذهــا  البــدء  مت  امل�شــاريع 

اأولويــة  علــى  بنــاء  بعنايــة  اختيارهــا  يتــم  امل�شــاريع  اأن 

امل�شــتفيدة. الــدول  يف  الحتيــاج 

مــن  طنــا   15 مــن  اأكــرث  الإ�شــالمية  الدعــوة  منظمــة  قدمــت 

بهــا  تــربع  ال�شومــايل،  لل�شــعب  الأ�شا�شــية  الغذائيــة  املــواد 

امل�شــاعدات  م�شــروع  �شمــن  قدمــت  قطريــون،  حم�شــنون 

الــدول  مــن  وغــريه  لل�شومــال  املنظمــة  تقدمهــا  التــي  العينيــة 

حمــاد  ال�شــيخ  واأ�شــاد  الطبيعيــة.  والكــوارث  باحلــروب  املتاأثــرة 

الإ�شــالمية  الدعــوة  ملنظمــة  العــام  املديــر  ال�شــيخ،  عبدالقــادر 

ال�شــعوب  لإغاثــة  ا�شــتجابتهم  وب�شــرعة  قطــر  باأهــل  بقطــر، 

تنمويــة  م�شــاعدات  مــن  يقدمونــه  ومبــا  واملنكوبــة،  الفقــرية 

الإفريقيــة. ال�شــعوب  �شــيما  ل  العــامل،  �شــعوب  مــن  للكثــري 

ميزانية المشاريع
الخاصة

أهـمـيـة الــعــمــل 
اإلنـــســـانـــي

مواد غذائية 
للشعب الصومالي

عالج  2,389 مريضا في ميانمار

بعثتــه  خــالل  مــن  القطــري  الأحمــر  الهــالل  يبا�شــر 

املو�شــع  الإغاثــي  تدخلــه  ميامنــار  جمهوريــة  يف  التمثيليــة 

يف  الإن�شــانية  الأزمــة  مــن  املت�شرريــن  الأهــايل  ل�شالــح 

امل�شــاريع  مــن  �شل�شــلة  تنفيــذ  خــالل  مــن  راخــني،  وليــة 

 25,055 ت�شــم  اأ�شــرة   5,011 ل�شالــح  والجتماعيــة  ال�شحيــة 

 485,513 قدرهــا  اإجماليــة  مبيزانيــة  قريــة،   15 مــن  �شــخ�شا 

قطريــا(. ريــال   1,765,680 يعــادل  مــا  )اأي  اأمريكيــا  دولرا 
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جسور 
الخير

للخدمــات  عبــداهلل  بــن  ثــاين  ال�شــيخ  موؤ�ش�شــة  ح�شــدت 

جائــزة  املا�شــي  مار�ــس  �شــهر  يف  »راف«  الإن�شــانية 

عــن  الثانيــة  دورتهــا  يف  املجتمعيــة  للم�شــوؤولية  ال�شــنابل 

رعايــة  جمــال  يف  املجتمعيــة  املبــادرات  »اأف�شــل  فئــة 

والتــي  اخلليجــي«   التعــاون  جمل�ــس  بــدول  الأيتــام 

مــع  بالتعــاون  الأيتــام  لرعايــة  ال�شــنابل  جمعيــة  نظمتهــا 

مــع  ب�شــراكة  الجتماعيــة  للم�شــوؤولية  الإقليميــة  ال�شــبكة 

لعــام  اخلليجــي  التعــاون  جمل�ــس  لــدول  العامــة  الأمانــة 

  .2017

بـمـوؤ�شـ�شـــة  املـوؤ�شـ�شـــي  والــتــطــويــــر  الــتــخــطــيــــط  اإدارة  نــظــمــــت 

املا�شــي،  مار�ــس  �شــهر  يف  الــخــيــريــــة  جــا�شــــم  بــن  وحـمـــد  جـا�شـــم 

الــدكــتــــور  قــدمــهــــا  الإنـــ�شـــانـــــي«  الــعــمــــل  »اأهـمـيـــة  حـــــول  نـــــدوة 

مــن  عــدد  وح�شرهــا  الإنـ�شـانـــي،  املـنـتـــدى  رئـيـــ�س  الـبـنـــا  هـانـــي 

املوؤ�ش�شــة،  موظفــي  ومــن  الن�شــاين  بالعمــل  واملهتمــني  العالميــني 

دولــــة  بـــه  ت�شطلــع  الــــذي  الكبــري  بـالـــدور  الـبـنـــا  فيهــا  اأ�شـــــاد 

العــامل،  دول  كـــل  فــــي  واملــنــكــوبــــني  الــفــقــــراء  مــ�شــاعــــدة  يف  قـطـــر 

�شـيـئـــا  ولــيــــ�س  و�شناعــة  ومهنــة  حرفــة  الن�شــاين  العمــل  اإن  وقــال 

لتمكــني  م�شــرية  هـــو  بـــل  فقــط  تـبـرعـــات  وجــمــــع  عــفــويــــا 

وتــفــعــيــلــهــــا.  املجتمعــات 



ال�شــرق  بــني  الإن�شــاين  العمــل  موؤمتــر  دعــا 

اإىل  اخلرييــة  عيــد  نظمتــه  الــذي  والغــرب، 

لبنــاء  اخلــالف  تر�شــيد  مقاربــة  انتهــاج 

الفعــال  امليــداين  للتعــاون  عمليــة  �شــراكات 

ذلــك  يف  مبــا  الإن�شــانية،  املنظمــات  بــني 

�شــياقات  مــع  املتالئمــة  املمار�شــات  تطبيــق 

�شــبل  بحــث  اإىل  املوؤمتــر  و�شــعى  اخلــالف، 

ميدانيــة  عمــل  �شــراكات  وبنــاء  التعــاون  تعزيــز 

بــني  ال�شــالم  وبنــاء  الإن�شــانية  للم�شــاريع  ومتويــل 

والتوجهــات  اخللفيــات  ذات  اخلرييــة  املنظمــات 

يف  التكامــل  مــن  قــدر  اأق�شــى  لتحقيــق  املتباينــة 

اجلهود والقدرات. 

26/2/2017م،  يف  اخلرييــة   عفيــف  اأطلقــت 

يهــدف  الــذي  واعــد«،  ل�شــباب  »واعــد  برنامــج 

ممــن  ال�شــباب  لــدى  التطــوع  روح  تعزيــز  اإىل 

�شــنة   18-30 بــني  مــا  اأعمارهــم  تــرتاوح 

وال�شــعور  اخلــريي  والعمــل  التطــوع  علــى  وحثهــم 

ملــدة  الربنامــج  وي�شــتمر  الجتماعيــة،  بامل�شــوؤولية 

ال�شــباب  �شــريحة  علــى  يركــز  حيــث  كاملــة  �شــنة 

ويعتــرب  الأمــة  تعتمــد  وعليهــم  الأمــل  باعتبارهــم 

ليكــون  فر�شــة  واعــد«  ل�شــباب  »واعــد  برنامــج 

الواعــد. الأمــة  اأمــل  هــم  ال�شــباب 

بناء شراكات ميدانية
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%84
%67

%50
%26

%33

%33

%33

%33

%33

%33

%33

%19

%19

%19

%20

%15

%22

%09

%50

%50

%18

%50

%50

%50

%77

%23

%77

%77

%77

%77

%77

%77

61

61

94

61

61

002

002

231

231

231

231

231

446

332

111

111

331

111

01

01

%61

%61

%17

214

%1

%1

%1

 األمن الغذائي في خطر
املا�شــي  مار�ــس  �شــهر  يف  �شــادر  جديــد  تقريــر  ذكــر 

الأمــن  حالــة  اأن   )FAO( والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  عــن 

يف  حــاد  ب�شــكل  تدهــورت  التغذيــة  وم�شــتويات  الغذائــي 

اخلم�ــس  ال�شــنوات  خــالل  اأفريقيــا  و�شــمال  الأدنــى  ال�شــرق 

قبــل  حتقــق  الــذي  الثابــت  التقــدم  يقو�ــس  مبــا  املا�شيــة، 

م�شــتويات  وانخف�شــت  الغــذاء  اإنتــاج  زاد  عندمــا   2010 عــام 

والفقــر. الــدم  وفقــر  والتقــزم  التغذيــة  نق�ــس 

األزمات المطولة
واأ�شار التقرير املعنون »نظرة اإقليمية عامة على انعدام الأمن الغذائي 

يف ال�شرق الأدنى و�شمال اأفريقيا« اإىل اأن هذا  التدهور �شببه الرئي�شي 

انت�شار وكثافة النزاعات والأزمات املطولة.

انعدام  جتربة  مقيا�س  با�شتخدام  الفاو  اأجرته  الذي  التقييم  ويبنّي 

الأمن الغذائي اأن ن�شبة انت�شار انعدام الأمن الغذائي احلاد بني فئة 

البالغني يف ال�شرق الأدنى و�شمال اأفريقيا كانت قريبة من 9.5 باملائة 

يف 2014-2015، وهو ما ميثل حوايل 30 مليون �شخ�س.

تحديات
ويف حوار مع اأخبار الأمم املتحدة، قال املدير العام امل�شاعد واملمثل 

القليمي ملنظمة الفاو يف ال�شرق الأدنى و�شمال اأفريقيا عبد ال�شالم 

املنطقة  حتقيق  على  اأثــرت  قد  م�شبوقة  غري  حتديات  اإن  اأحمد  ولد 

لأمنها الغذائي:

التدهور  وهذا  التطور  هذا  �شهدت  التي  الوحيدة  هي  املنطقة  »هذه 

ال�شريع مقارنة بجميع املناطق الأخرى. التقرير ي�شلط ال�شوء كذلك 

املنطقة  تــواجــه  التي  ــرى  الأخـ الغذائي  الأمـــن  حتــديــات  بع�س  على 

التقرير  يحث  كما  املناخية.  والتغريات  املياه  نــدرة  راأ�شها،  وعلى 

لو�شع  �شويا  التعاون  على  الفاو،  فيها  مبا  الدولية،  واملنظمات  الدول 

املناخية  والتغريات  املياه  ندرة  ملواجهة حتدي  وبرامج  ا�شرتاتيجيات 

حتى ل ت�شاعف من انعكا�شات الأزمات.«

األزمة السورية
خالل  ال�شورية  الأزمـــة  حــدة  تــزايــدت  فقد  اخل�شو�س،  وجــه  وعلى 

ال�شكان بحاجة  اأكرث من ن�شف  2015-2016، مما ترك  الفرتة من 

للم�شاعدات الغذائية وت�شبب يف جلوء اأكرث من 4.8 مليون �شخ�س، 

معظمهم اإىل الدول املجاورة. وت�شهد اأعداد الأ�شخا�س الذين يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي والنازحني تزايدًا كذلك يف كل من العراق 

واليمن.

الأخــرى  الأ�شا�شية  اخليارات  من  عــددًا  كذلك  التقرير  وي�شتعر�س 

يف  مبا  والزراعة،  املياه  قطاعي  على  املناخي  التغري  اآثار  مع  للتكيف 

ذلك احلاجة اإىل و�شع اإجراءات احلماية الجتماعية وتنفيذها لبناء 

قدرة املزارعني على ال�شمود يف وجه الأحداث املتطرفة، واحلد من 

الفاقد الغذائي والرتقاء مب�شتوى �شيا�شات التبادل التجاري.
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) يف هذ� �ملقال �ستجد لفتات تت�سم بالطر�فة و�لغر�بة 

وتت�سمن مطالعتها �لكثري من �لفائدة ..وقد  �ختارتها 

» غر��ض« من مذكر�ت كتبها م�سكور� د. حياة �هلل عتيد 

عقب زيارة قام بها �إىل �ليابان( 

لدي  كانت  واحد...  يوم  وكاأنها  اليابان  ق�شيتها يف  اأيام  ع�شرة 

ال�شم�س  بلد  اليابان  اإىل  رحلتي  وراء  من  ا�شرتاتيجية  اأهــداف 

الهدف  ترّكز  يقال،  كما  املتطورة  التكنولوجيا  بلد  اأو  امل�شرقة 

بـ  املعروفة  اليابانية  الفل�شفة  اإىل  قرب  عن  التعرف  على  الأول 

اأو  لالأف�شل،  امل�شتمر  الب�شيط  التغيري  تعنى  والتي  )كــايــزن( 

اللتزام بالتطوير والتح�شني امل�شتمر و�شول اإىل التغيري الأ�شا�شي 

كبري  عدد  بتدريب  قمت  واأن  �شبق  حيث  ككو(،  )كاي  اجلذري 

من املتدربني على هذه الفل�شفة يف ال�شعودية والبحرين والأردن 

وباك�شتان واأفغان�شتان وغريها من الدول، وبقيت لدي اأمنية اأن 

اأزور موطن الكايزن لأتعرف اإليها ب�شكل عملي من واقع احلياة 

واملعاي�شة واملمار�شة.

راأيت اليابان.. ومتثل يل الكايزن يف كل �شيء .. بدءا من املطار.. 

ومرورا بالطرقات.. ونهاية بالتعامل الإن�شاين املليء من احلب 

والحرتام واللطافة والود والرتحيب امل�شتمر الذي لقيته خالل 

�شفري حيث اأن�شاين �شيئا ا�شمه الغرتاب اأو ال�شفر!!

»الكايزن «
وجعلهم  الآن  اليانعة  ثماره  اليابانيون  يجني  الــذي  الكايزن.. 

تايي�شي  ابتكرها  وفل�شفة  فكرة  كانت  العامل  م�شتوى  على  روادا 

اأوهونو )TaiichiOhno(  ، ويقال اأن امرباطور اليابان حث 

ع�شرة  قدرها  مكافئة  بدفع  اأمر  ال�شعب حيث  تطبيقها يف  على 

املواطنني  اأحد  يقدمه  جديد  ومقرتح  فكرة  كل  مقابل  دولرات 

لتطوير البلد والإن�شان!! ول غرو فاإن الفكرة العظيمة حتتاج اإىل 

اأن يتبناها �شخ�س عظيم.

النظافة الذاتية 
ال�شباح  ففي  الكلمة  مبعنى  النظافة  يع�شق  �شعب  اليابانيون 

طريق  ويف  الفجر  �شالة  لأداء  طوكيو  جلامع  خرجت  الباكر 

العودة من امل�شجد وجدت ن�شاء كثريات عجائز ينظفن ال�شوارع 

وال�شاحات اأمام منازلهن، ومعظم البيوت اليابانية جتد اأمامها 

البيئة  وحماية  بالنظافة  يهتمون  وهم  وخ�شرة،  وورودا  زهــورا 

لدرجة اأننا تفاجاأنا حينما علمنا اأنه ل توجد )اإدارة خا�شة( يف 

اليابان ُتنظف ال�شوارع واإمنا هي عملية ذاتية من النا�س لأنهم 

اأمام  و  و�شوارعهم  بيوتهم  نظافة  يف  ويرغبون  النظافة  يحبون 

منازلهم.

اأحدهم  منزل  دخلت  اإذا  اأنــك  اجلميلة  اليابانيني  عــادات  من 

اأحذيتهم  فاإنك ل تدخله بحذائك واإمنا تخلعه باخلارج وتلب�س 

حذاءك  فيها  تخلع  املكاتب  حتى  املكان  وتدخل  بهم،  اخلا�شة 

اأو  ال�شركة  اأو  باملكتب  اخلا�س  احلذاء  وتلب�س  باخلارج  وترتكه 

املدر�شة كجزء من الهتمام على النظافة.

من  قطعة  اأو  القمامة  بع�س  اأرى  اأن  اأريــد   : ملرافقي  مرة  قلت 

خملفات اأي �شيء يف الطريق ملقاة هنا اأو هناك، فبحثت كثريًا 

ولكن دون جدوى، وبعد اأيام وجدت عظمة دجاج �شغرية جدًا، 

الطريق،  اآخر من  ملقاة على جانب  برتقال  ق�شرة  ربع  وحوايل 

لفت نظري اإليها �شاحبي با�شتغراب وكاأننا وجدنا �شيئا مفقودا.

تدوير القمامة
جتد  بحيث  وخم�ش�شة  منوعة  اليابان  يف  القمامة  و�شناديق 

�شندوق الورق حلاله والطعام حلاله والبال�شتيك حلاله، حيث 

اإنهم ي�شتفيدون من اإعادة تدويرها. و من العجيب اأنهم ي�شعون 

وجدنا  منها  ي�شتفاد  فلعلها  الزبالة  بقرب  منهم  زائــده  اأ�شياء 

جمموعة من الكرات ال�شغرية و�شعت يف كي�س من بال�شتيك. 

أجهزة صامتة
اأنهم ي�شعون جوالتهم على و�شعية  اليابانيني  مما لحظته يف 

ال�شامت والهتزاز با�شتمرار، فال تكاد ت�شمع نغماتها واأ�شواتها، 

وعلى مدى هذه الأيام الع�شرة مل اأ�شمع رنة جوال ل بالت�شال 

�شوت  ي�شمع  وحينما  ال�شامت  على  الأجهزة  فكّل  بالر�شالة  ول 

اجلوال فاإن هذه تعّد خمالفة ذوقية كبرية.

بقلم: د. حياة  �هلل عتيد - مدرب دويل وم�ست�سار يف �لتنمية �لب�سرية 

مقال
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التعليم السلوكي
واإمنا  للدرا�شة  ل  �شنوات   6 �شن  يف  للمدر�شة  الأطفال  ويذهب 

يعلمونهم  ومعلمات  معلمني  ولديهم  والأخــالق،  ال�شلوك  لتعلم 

مع  يتعاملون  وكيف  الإ�شارات،  من  وكيف ميرون  كيف مي�شون، 

الأ�شدقاء ، وكيف يت�شرفون اإزاءبع�س املواقف التي يتعر�شون 

لها يف حياتهم.

وقد �شاهدت بع�س هوؤلء الأطفال خارج مدار�شهم يف الأماكن 

العامة ُيدَربون على هذه الأ�شياء ب�شكل عملي من قبل مدر�شيهم، 

املقولة  الأطفال  مع  الراقي  التعامل  هذا  اأ�شاهد  واأنــا  تذكرت 

اإىل  الولدة  �شبعًا، من  الب�شرية: لعبه  التنمية  التي نرددها يف 

فيلعب  الرتفيه  بطريقة  املعريف  اجلانب  تو�شيل  اأي  �شنوات،   7

الرتكيز  فيكون   ، اللعب  خالل  من  ويتعلم  ال�شغوط  بال  الطفل 

يف هذه الفرتة على اجلانب الرتفيهي، ثم علمه �شبعاً، من �شبع 

�شنوات اإىل 14 تكون فرتة التعليم، ثم �شاحبه �شبعًا اأي من 14 

اإىل  ا�شتنادًا  اخلطوات  وهذه  �شاحبا،  لك  اجعله  �شنة   21 اإىل 

اأثر وحكمة ماأثورة تقول : »لعب ابنك �شبعًا، واأدبه �شبعًا، واآخه 

�شبعًا«

يغر�شوا  اأن  ا�شتطاعوا  الناجح  ال�شلوك  بهذا  اأنــهــم  ول�ــشــك 

فرتاهم  ال�شغر  منذ  الأطفال  يف  املطلوبة  الذوقية  ال�شلوكيات 

يتعاملون معك بذوق ولباقة كاأنهم كبار يف ال�شن والعمر.

قيم اإليجابية 
وال�شناعة  والتفكري  التعليم  املتاألق يف  البلد  لليابان  نظرتي  اإن 

والقت�شاد تتلخ�س يف كلمتني وهما الكثافة والتميز، فتجد هناك 

النجاحات  ويف  واحلركة،  ال�شكان  ويف  العمل  يف  ومتيزا  كثافة 

والإجنازات، واحدا تلو الآخر حيث اإن اليابانيني ليعرفون �شيئا 

الإيجابية  وقيم  املعاملة  طيب  وي�شل  والإخفاق.  الف�شل  ا�شمه 

اأن تذهب ملكان معني،  اأنك عندما تريد  اليابانيني لدرجة  عند 

اأو  رجــال  �شاألت  واإذا  اإليه،  وير�شدك  يدلك  من  �شتجد  فاإنك 

امراأة عن �شيء لتعرفه ، فاإنه يجيبك بكل اهتمام وحفاوة مع 

النطباع،  نف�س  جتد  كبريا  م�شئول  �شاألت  واإذا  رهيب،  توا�شع 

حياتهم،  من  اأ�شبحت جزءا  القيم حتى  هذه  على  تعودا  لأنهم 

ل�شفارة بالدي  املوؤدي  وقد �شاألت رجال يف القطار عن الطريق 

�شتذهب   ، ح�شنا  فقال:  العنوان،  لهذا  الذهاب  اأريد  له:  وقلت 

معي وركبنا القطار الثاين، ودلني على العنوان واأوقف يل �شيارة 

عن  �شاألته  وملا  وكــذا،  كذا  ملكان  اأو�شله  لل�شائق  وقــال  الأجــرة، 

بتعامل  اعجابي  وازداد  طوكيو  بلدية  رئي�س  اأنه  يل:  قال  نف�شه 

مع اليابانيني الآخرين عندما عرفت اأنك اإذاآ �شاألت اأحدهم عن 

عنوان ل يعرفه ، فاإنه ل ين�شرف عنك حتى ياأخذك اإىل �شخ�س 

اآخر يعرف العنوان.

واملعاقني  للمكفوفني  خــا�ــس  مــكــان  هــنــاك  الــطــرقــات  كــل  ويف 

�شاألت  وقد  ي�شاعدونه،  وهم  يعمل  لديهم  واملعاق  بها،  ي�شريون 

على باب اإحدى ال�شركات اأحد املعاقني عن اجلهة التي نريدها، 

فدخل واأخرج لنا مدير �شركته، ور�شم لنا خريطة واأر�شدنا اإىل 

الوجهة التي نريدها.

أخبار خاصة باألطفال 
العامة  الأماكن  يف  بهم  تختلط  عندما  اأنك  القواعد  هذه  ومن 

بل  يــقــروؤون  اجلميع  جتد  والقطارات  البا�شات  حمطات  اأويف 

غري  ب�شكل  منت�شرة  الظاهرة  وهذه  واجلرائد،  الكتب  وينهمون 

فاإن  يذكر  بال�شيء  ال�شيء  اأن  ومبــا  يــقــروؤون،   %99 ف  طبيعي 

الأخبار  تب�شط  حيث  لالأطفال،  الأخبار  تب�شط  اليابان  �شحف 

وحقائق  تف�شيلي  �شرح  اإ�شافة  مع  لالأطفال  والعاملية  املحلية 

فر�شة  لهم  وتتاح  نفو�شهم،  القراءة يف  يزرعوا حب  كي  حولها 

التعرف اإىل جمتمعهم والعامل من حولهم.

واليابانيون ل ي�شيعون اأوقاتهم فال جتد منهم من يجل�س عبثا، 

وقد راأيت يف املرتو ن�شاء يحملن اأطفال، الولد ير�شع ويلهو واأمه 

تقراأ. 

بدون أسّرة 
اأ�شرة نوم  ل توجد داخل منازل اليابانيني مفرو�شات كثرية ول 

على  الب�شيطة  الفر�س  على  ينامون  فهم  اأثــاث،  وطقم  فخمة 

خا�س  مكان  اإىل  ياأخذونه  ي�شتيقظون  وحينما  ليال،  الأر�ـــس 

كالدولب وي�شعونه فيه، ومعظم اليابانيني ينامون على الأر�س 

منهم،  املرتفني  وكذلك  اأوروبــا  بثقافة  تاأثروا  الذين  البع�س  اإل 

لكن الغالبية يفرت�شون الأر�س.



 {: كتاب اهلل  اآيتني من  اإذا دخل تطوعنا وعطاوؤنا حتت مظلة 

فمن تطوع خريًا فهو خري له { وبني } ل نريد منكم جزاًء ول 

الأعمال  واأجّل  اأجمل  من  التطّوع  اأن  �شندرك  فاإننا   ،  } �شكورًا 

الطماأنينة  وعليهم  علينا  يدخل  لأنــه  ولالآخرين  للنف�س  فائدة 

وال�شعادة والر�شى. 

من خالل جتربتي الب�شيطة يف العمل التطوعي اأ�شتطيع اأن اأقول 

اأنني خمتلف متامًا عن ال�شخ�س الذي كان قبل خم�س �شنوات. 

والتي  اأعي�شها  التي  بتفا�شيل احلياة  اأ�شعر  التطوع عّلمني كيف 

اأملكها، ومن اأهمها امل�شوؤولية  املجتمعية جتاه الغري، واأن هناك 

�شخ�شا يف مكان قريب اأو بعيد قد ت�شتطيع بجهد تطوعي ب�شيط 

اأن�شى احلاجة  التي يفتقدها، وهنا ل  ال�شعادة  اإىل  اأن ت�شل به 

حملة  يف  متطوعا  كنت  عندما  عاما  اِلت�شعني  ذات  »خ�شراء« 

�شمن  زيــارة  كنت يف  عندما  معي  ما حدث  ، وحتديدا  »َلــَيــان« 

وفد احلملة لأحد خميمات الالجئني ال�شوريني يف منطقة البقاع 

بلبنان لتفقد خيام املخيم و�شيانتها .

�شخ�س من اأهل املخيم قال يل : يجب اأن تزور تلك اخليمة فقلت 

حملة  عام  اأمني  و�شديقي  اأنا  اخليمة  دخلت  وفعاًل  اأب�شر«   « له 

ليان عبدالكرمي ال�شطي ، واإذ باآخر اخليمة امل�شتهلكة واملمزقة 

�شماعها  وفور  اأطفال  ثمانية  وحولها  فرا�شها  على  عجوز  ترقد 

فهزنا  »خ�شراء«  احلاجة  بكت  عليها  ن�شّلم  ونحن  لأ�شواتنا 

بكاوؤها، فدنونا منها وقبلنا يدها، فقالت كلمة حّركت م�شاعرنا 

وامل�شافات  العناء  منا  ي�شتحق  الأمر  اأن  كيف  وعلمتنا  وهيجتها 

لن  لها  فقلت  ترتكوين،  ل  اأرجوكم  قالت:  لقد  قطعناها،  التي 

نرتكك يا حجة خ�شراء نحن جئنا من اأجلك، فما الذي ن�شتطيع 

منكم حاجة  اأريد  فقالت:  واأب�شري،  قويل  لِك، فقط  نقدمه  اأن 

نكون  اأن  �شّري  يف  اهلل  دعــوُت  اللحظة  هــذه  يف  فقط..  واحــدة 

قادرين فعال على تلبيته طلبها.   

مل تطلب احلاجة خ�شراء �شيئا كبريا من حطام الدنيا كاملنزل اأو 

ال�شيارة اأو املالب�س اأو غريها ، كان طلبها �شدمة لنا ، لقد قالت: 

فاأنا  به،   اأ�شعر  الذي  الأمل  ت�شّكن  واحدة  دواء  حّبة  فقط  اأريد 

اأقوى على حتمل الأمل، فتذكرت  عجوز مري�شة بال�شرطان، ول 

قليلة  لأ�شهر  بذاكرتي  ورجعت  قطر  تركتها خلفي يف  التي  اأمي 

عندما مر�شت اأمي وذهبت بها اإىل جميع م�شت�شفيات وعيادات 

الدوحة اإىل اأن �شفيت بف�شل اهلل ، تذكرت كل اأ�شّرة م�شت�شفياتنا 

البي�شاء النظيفة، بينما ال�شت خ�شراء يف خيمة ممّزقة داخل 

ثم  اهلل  �شوى  لها  ولي�س  بلدين،  بني  قاحلة  �شحراء  يف  خميم 

ابنتها واأبناء ابنتها الثمانية الذين ي�شاركونها املبيت يف اخليمة 

الداخل  يف  املفقود  اأبيهم  عن  يعلمون  ل  والــذيــن   ، ال�شغرية 

ال�شوري اأي �شيء ..هل هو على قيد احلياة انتقل اإىل رحمة اهلل  

، فقررنا وقتها اأنا والأمني العام حلملة ليان اأن نخ�ش�س لها من 

التربعات ما ينقلها اىل اأقرب م�شت�شفى للعالج.  

اأدركُت منذ تلك اللحظة اأّل اأ�شت�شغر من عمل اخلري والرّب �شيئا 

، وتعلمت اأن العطاء اأعظم من الأخذ، واأن العمل التطوعي اأ�شمى 

اأنواع التوا�شل ، واأنه يجب األ يكون مق�شورا على من هم حولنا 

للقريب  نو�شله  واأن   ، الب�شر  كل  بنفعه  يعم  اأن  بل يجب   ، فقط 

حياة  اخلري  عمل  اأنقذ  فلرمبا  احلاجة،  اأ�شحاب  من  والبعيد 

�شخ�س اأو خفف من معاناته ال�شعبة، اأو وّفر له اأب�شط حقوقه 

يف احلياة، وحفظ له كرامته الإن�شانية.  وقد اأدركت خ�شو�شا 

والإ�شالمية  العربية  الدول  بع�س  تعي�شها  التي  الأزمــات  ظل  يف 

اأن حاجة التطوع ل�شواعد �شبابنا باتت اأكرب من اأي وقت م�شى.  

نعم تطوعُت و�شافرت بعيدًا اأكرث من مرة، واأدركُت ماذا يعنيه 

يحدثه  الذي  الكبري  التاأثري  هو  وما  حالوته،  وتذوقت  التطوع، 

عندما نخل�س النوايا هلل �شبحانه.  

  عادل �لالمي 

التطـوع ..
تجربة غّيرت حياتي 
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الموقع الجغرافي والسكان : 
منطقــة  مــن  �شغــريا  جــزءا  وحتتــل  اأفريقيــا،  �شــرق  يف  جيبوتــي  تقــع 

البحــر  ال�شــرق  ومــن  اأرترييــا،  ال�شــمال  مــن  حتدهــا  الأفريقــي،  القــرن 

الغــرب  ومــن  واأثيوبيــا،  ال�شومــال  اجلنــوب  ومــن  عــدن  وخليــج  الأحمــر 

 . بيــا ثيو اأ

حــار  �شحــراوي  ومناخهــا  مربــع،  كيلومــرت   23.200 م�شــاحتها  تبلــغ 

وت�شــل   .2014 تقديــرات  ن�شــمة   810.179 �شــكانها:  عــدد  ويبلــغ  وجــاف، 

واأهــم   ،2.5% اإىل:  الت�شخــم  ون�شــبة   ،54% اإىل  فيهــا  البطالــة  ن�شــبة 

الغذائــي.  والت�شنيــع  واجللــود  واملا�شــية  واخل�شــروات  الفواكــه  منتجاتهــا 

تأسيس المكتب : 
 2015 مايــو   �شــهر  يف  املهنــة  مزاولــة  علــى  اخلرييــة  قطــر  مكتــب  ح�شــل 

بتوقيــع  اخلرييــة  قطــر  وقامــت   ،2017 ينايــر  يف  ر�شــميا  افتتاحــه  ومت 

جيبوتــي  جمهوريــة  حكومــة  مــع  و�شــراكة  تعــاون  اتفاقيــة  اتفاقيــة 

اأجــل  مــن   ،2017 احلــايل  العــام  مــن  ينايــر  يف  اخلارجيــة  وزارة  مبقــر 

التنميــة  يف  وامل�شــاهمة  اجليبوتــي  ال�شــعب  لدعــم  ال�شــامية  مهمتهــا  اأداء 

املجتمعية على اأكمل وجه. 

مجاالت العمل 
وامليــاه  وال�شحيــة  والتعليميــة  والتنمويــة  واملو�شــمية  الإغاثيــة  امل�شــاريع 

. ح �شحــا لإ ا و

     

اإلنجازات  
منت�شــف  منــذ  اخلرييــة  قطــر  مكتــب  متكــن 

اإجنــاز  مــن   2017 ينايــر  نهايــة  وحتــى   2015
 328’765’14 قيمتهــا  اإجمــايل  بلــغ  م�شــروعا   227
�شــخ�شا   77.801 منهــا  وا�شــتفاد  قطريــا،  ريــال 

والالجئــني  اجليبوتــي  ال�شــعب  اأبنــاء  مــن 

الدولــة  لهــذه 

النحــو  علــى  امل�شــروعات  هــذه  توزعــت  وقــد 

 : يل لتــا ا

مدار�ــس  بنــاء  يف  متثلــت  تعليميــة  م�شــاريع   3
الطــالب  علــى  دراجــات  وتوزيــع  وتاأثيثهــا 

ول  املدار�ــس  عــن  بعيــدا  ي�شــكنون  الذيــن 

اليوميــة املوا�شــالت  نفقــات  حتمــل  ي�شــتطيعون 

ـ بناء م�شجدين 

تنوعــت  واإ�شحــاح  ميــاه  م�شــروع   16 تنفيــذ  ـ 

بني حفر اآبار و�شبكات مياه.   

ـ  بناء م�شتو�شفني.  

ـ 179 م�شروعا مدرا للدخل 

ـ كفالة 238 من الأيتام وال�شر الفقرية . 

ـ 13 م�شروعا اإغاثيا ومو�شميا 

مشروع مميز 
دميريجــوج:  منطقــة  ـ  اخلــري  دوحــة  قريــة 

طبــي  وم�شــتو�شف  بيــت   100 مــن  وتتكــون 

للخياطــة  ومركــز  ابتدائيــة  ومدر�شــة  وجامــع 

و�شبكة مياه، وي�شتفيد منها 5000 �شخ�س. 
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ميثل البعد التنموي يف العمل اخلريي والن�شاين ركيزة اأ�شا�شية 

ل منا�س منها باعتبار اأن مكون التنمية هو الأجدى نفعا والأكرث 

اخلــريي  العمل  مكونات  مــن  بغريه  قيا�شا  وا�شتدامة  تــاأثــريا 

والن�شاين كمكون الإغاثة الذي ياأتي عادة كمتطلب �شروري يف 

حالت الطوارئ اأو البعد الرعائي املتعلق بجوانب الرعاية �شواء 

كانت رعاية اجتماعية اأو �شحية اأو ما �شابه ذلك من التدخالت 

الن�شانية ذات الأثر القريب اأو ق�شري املدى . 

اأهميته  والن�شاين  اخلــريي  العمل  يف  التنموي  البعد  ويكت�شب 

الق�شوى من كونه يرتبط ارتباطا كبريا ومبا�شرا بعملية التغيري 

املن�شود �شواء كان هذا التغيري متعلقا ببناء الإن�شان الذي ميثل 

واآليات  وطرق  بو�شائل  متعلقا  كان  اأو  وو�شيلتها  التنمية  هدف 

واأ�شاليب تطوير وحتديث املجتمع بكل مكوناته املادية والب�شرية . 

يف  والن�شاين  اخلريي  العمل  منظمات  ونتاج  اأداء  يف  واملتمعن 

اأن  �شيجد  العمل  هذا  يف  منها  الكثري  قدم  على  العربي  الوطن 

تزال يف  ما  اأي  الأول  تزال يف طورها  ما  املنظمات  معظم هذه 

اإىل  والإغاثة  الرعاية  طور  من  التحول  وحماولة  النعتاق  طور 

طور  التنمية مبجالتها الوا�شعة واملتعددة ، وتعد هذه املرحلة ـ 

مرحلة التحول اأو النعتاق ـ من اأهم واأ�شعب املراحل البنيوية اأو 

التطويرية التي مير بها اأي كيان موؤ�ش�شي ، وهي ت�شبه اإىل حد 

اأو  الفرد  �شخ�شية  تكوين  مراحل  اإطار  يف  املراهقة  مرحلة  ما 

مراحل تطور وتكوين املجتمعات النا�شجة . 

وحتتاج منظمات العمل اخلريي والن�شاين لتجاوز هذه املرحلة 

واإرادة  عزمية  اىل  حتتاج  الكاأداء  العقبة  هذه  و�شعود  ال�شعبة 

التحول  عملية  تخدم  ومتجددة  جريئة  قـــرارات  لتخاذ  قوية 

املن�شود ليتم ال�شتفادة من هذه القرارات والتوجهات اجلديدة 

وتوظيفها يف الواقع العملي وفق منهجية وا�شحة وخطط مرحلية 

يتم  وال�شمول  وال�شفافية  باملو�شوعية  تت�شم  ومتكاملة  متنا�شقة 

فيها ومن خاللها الرتكيز على البعد التنموي يف العمل اخلريي 

واإعطائه قدرا كافيا من الهتمام والدعم وو�شع ا�شرتاتيجيات 

بالتعليم  الهتمام  خالل  من  الأوىل  الدرجة  يف  الن�شان  لبناء 

التدريب  بــربامــج  والهــتــمــام  الــالزمــة  ا�شرتاتيجياته  وو�ــشــع 

والتاأهيل الفعال واملثمر  لبناء قدرات الفرد يف خمتلف جمالت 

اأي�شا  الرتكيز  مع  املجتمع  يف  ال�شرائح  خمتلف  ومتكني  احلياة 

على بقية اأ�ش�س وركائز التنمية ال�شاملة كالتنمية يف جمال البناء 

خمتلف  لدى  املطلوب  والتثقيف  الوعي  م�شتوى  ورفع  املوؤ�ش�شي 

ال�شرائح الجتماعية والتنمية يف جمال تقدمي اخلدمات العامة 

بد  الذي ل  الواجب  بات يف حكم  ، فكل هذا  للمجتمع  املتعددة 

هذا  يعني  ول   ، الغد  قبل  اليوم  عمله  اخلــريي  العمل  ملنظمات 

والرعاية  الإغاثة  جمالت  يف  العمل  عن  متاما  للتخلي  الدعوة 

اإطار  لها م�شتمرة يف  �شابهها فهي جمالت �شتظل احلاجة  وما 

احلياة  طبيعة  بحكم  والن�شاين  اخلريي  العمل  منظمات  عمل 

الن�شانية على وجه هذه املعمورة . 

املنظمات  على  اإن  ونقول  نعود  واأهمية  تاأكيدا  املو�شوع  ولزيادة 

اخلريية والن�شانية اأن ت�شعى ايل التج�شري بني الإغاثة والتنمية  

التي  املجتمعات  ــدى  ل والــقــدرات  الإمــكــانــيــات  متــوت  ل  حتى 

التعايف  على  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  وتعمل  الغاثي  الدعم  تتلقى 

الكوارث  من  املت�شررة   للمجتمعات  والجتماعي  القت�شادي 

خططها  والن�شانية  الإغاثية  املوؤ�ش�شات   تعيد  واأن  والأزمـــات  

وبراجمها لي�شهل بذلك حتديد اجتاهات جديدة تكون اأكرث نفعا 

وجدوى ، كما اأن عليها اأن ت�شعر بعظم م�شوؤوليتها الكبرية جتاه 

ما يعزز ويخدم اأبعاد التنمية بكل اأ�شكالها وقطاعاتها املختلفة 

وحتديد   ، املتعددة  وخدماتها  وبراجمها  و�شائلها  ينمي  ما  وكل 

واقعية  ــرث  اأك والنــ�ــشــاين  ــريي  اخل للعمل  واجتــاهــات  م�شارات 

وا�شتدامة لتكون اأكرث فائدة ومنتوجيه واإن على املدى البعيد . 

د/ عبد املجيد فرحان 

التجسير بين اإلغاثة والتنمية 
في العمل اإلنســــــاني والخيري

مقال

106



ياأخذنا كتاب » �شهد النجاح » الذي �شدر عن جمعية قطر اخلريية 

) دي�شمرب / 2016( النجاح عرب 20 ق�شة يف رحلة جميلة وموؤّثرة 

اإىل 9 دول عرب العامل ، نتعرف فيها على �شبيل املثال ل احل�شر 

غزة،  قطاع  يف  املاج�شتري  على  حت�شل  كفيفة  اأول  »ن�شمة«  على: 

العمل  يف  ونا�شطة  جامعية  اأ�شتاذة  اأ�شبحت  التي  و«زامريا« 

الربملان،  بالبنان، ثم ع�شوة يف  اإليها  ي�شار  والدعوي  الجتماعي 

رغم مرارة اليتم التي مرت بها يف طفولتها. ويف اإندوني�شيا نحّط 

رحالنا عند »اأزمري« ،الذي برهن من خالل جناحه يف اإدارة ور�شة 

النجارة اأن الإعاقة ل تقف حاجزا يف وجه النجاح. وعلى م�شتوى 

ببنغالدي�س  غنج«  من�شي   « مدر�شة  اأن  كيف  �شنلم�س  امل�شروعات 

�شباب  من  فبدل  املنطقة،   يف  احلياة  نب�س  تغيري  يف  اأ�شهمت 

يت�شرب من التعليم ، ن�شهد منهم اإقبال واندفاعا نحوه ، مع اأحالم 

مب�شتقبل اأف�شل. 

أثر واضح 
ويوؤكد الكتاب اأن العمل اخلريي والإن�شاين قدميا وحديثا ا�شتطاع 

 ،success-stories النجاح   كبري من ق�ش�س  ت�شطري عدد 

موؤ�ش�شات  اأو  ومتطوعون  حم�شنون   ـ  ــزال  ي ول  ـ  ــا  وراءهـ وقــف 

قطر   « ومنهم  مـــدين،  جمتمع  ومنظمات  اإن�شانية  وجمعيات 

اخلريية« التي تعمل يف هذا املجال منذ اأكرث من ثالثة عقود. 

املهمة  الإيجابية  التغريات  من  نابع  بالق�ش�س  النجاح  واقــرتان 

واملوؤّثرة التي حتدثها م�شاريع العمل الإن�شاين الإغاثية والتنموية، 

واملجتمعات،  الأفــراد  حياة  يف  الجتماعية  الرعاية  خدمات  اأو 

وظهور اأثرها ب�شكل وا�شح يف م�شار وم�شتقبل حياتهم يف م�شتويات 

خمتلفة . 

ومن واقع عملها امليداين  عرب اأكرث من 25 مكتبا لها حتر�س قطر 

الأيتام وطلبة  ت�شطري ق�ش�س جناح مكفوليها من  اخلريية على 

العلم وذوي الإعاقة اأو تدوين ق�ش�س م�شاريعها التنموية النوعية 

الناجحة التي اأحدث اأثرا ملمو�شا يف بيئاتها ، وقد اختارت لكم 20 

ق�شة منها �شمن هذا الكتاب.  

خال�شة  اإىل  الر�شيد   علي   / باإعداده  قام  الذي  الكتاب  وي�شل 

موؤداها اأن ال�شعادة باأثر ق�ش�س النجاح ل يتذّوق �شهد حالوتها 

مّن  كل  بل  فح�شب،  الأف�شل  نحو  حياته  حتولت  الــذي  امل�شتفيد 

اأ�شهم يف �شنع هذه النجاحات من املتربعني والباذلني واملتطوعني 

والعاملني يف امليدان الإن�شاين ، كما قيل قدميا » من ذاق عرف«.

سلسلة متتابعة
يف  يقع  الذي  الكتاب  هذا  يكون  اأن  اخلريية  قطر  جمعية  وتاأمل 

92 �شفحة اجلزء الأول من �شل�شلة ت�شدر منها اأجزاء اأخرى يف 

ال�شنوات القادمة تباعا، من خالل عر�س ق�ش�س جناح جديدة، 

كما تاأمل من خالله الإ�شهام يف ن�شر ثقافة العمل الإن�شاين، واإثراء 

مكتبة العمل التطوعي والجتماعي. 
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ال�شحة  منظمة  ن�شرته  تقرير  اأ�شار 

املتحدة  الأمم  اآلية  عن  نيابة  العاملية 

جميع  ب�شاأن  الوكالت  بني  للتن�شيق 

الق�شايا املتعلقة باملياه العذبة مبا فيها 

البلدان  زيادة  عدم  اإىل  الإ�شحاح، 

لتلبية  املطلوبة  بال�شرعة  لالإنفاق 

وفقًا  والإ�شحاح  باملياه  املتعلقة  الغايات 

لأهداف التنمية امل�شتدامة.

مدير  نريا،  ماريا  الدكتورة  واأ�شارت 

واملحددات  العمومية  ال�شحة  اإدارة 

مبنظمة  لل�شحة  والجتماعية  البيئية 

ال�شحة العاملية اإىل اأنه »لدينا الآن نحو 

م�شدرًا  ي�شتخدمون  �شخ�س  مليوين 

ملياه ال�شرب ملوثًا بالرباز مما يعر�شهم 

والتيفويد  والزحار  بالكولريا  لالإ�شابة 

و�شلل الأطفال«.

»وح�شب  نريا:  الدكتورة  وت�شيف 

امللوثة  ال�شرب  مياه  تت�شبب  التقديرات 

500000 حالة وفاة ب�شبب  اأكرث من  يف 

رئي�شي  عامل  وهي  عام،  كل  الإ�شهال 

يف العديد من اأمرا�س املناطق املدارية 

املعوية  الديدان  ذلك  يف  مبا  املهملة، 

وداء البلهار�شيا والرتاخوما«.

وي�شدد التقرير على اأن البلدان لن تفي 

بالتطلعات العاملية بح�شول اجلميع على 

مياه ال�شرب املاأمونة وخدمات الإ�شحاح 

املوارد  ل�شتخدام  خطوات  تتخذ  مل  ما 

ولزيادة  الكفاءة  من  مبزيد  املالية 

اجلهود املبذولة لتحديد م�شادر متويل 

وال�شيانة.

وعلى الرغم من فجوة التمويل الوا�شعة، 

القدرة  م�شى  فيما  بلدًا   147 اأثبت  فقد 

على تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق غاية 

يف  املتمثلة  لالألفية  الإمنائية  الأهداف 

يتوفر  ل  الذين  ال�شكان  ن�شبة  تخفي�س 

لهم م�شدر حم�شن للمياه اإىل الن�شف، 

95 بلدًا الغاية املماثلة بالن�شبة  كما لبى 

اأهداف  و�شتتطلب  ال�شحي.  لل�شرف 

طموحًا  الأكرث  امل�شتدامة  التنمية 

ومبتكرة  من�شقة  جماعية  جهود  بذل 

من  التمويل  من  اأعلى  م�شتويات  لتعبئة 

والتعريفات  ال�شرائب  امل�شادر:  جميع 

)املدفوعات والأيدي العاملة من الأ�شر(، 

والتحويالت من اجلهات املانحة.

الأمم  مبادرة  رئي�س  رايدر،  غي  ويقول 

املتحدة ب�شاأن التقييم العاملي لالإ�شحاح 

ومياه ال�شرب واملدير العام ملنظمة العمل 

مواجهته.«  ميكننا  حتد  »اإنه  الدولية: 

واأ�شاف »اإن زيادة ال�شتثمارات يف املياه 

والإ�شحاح ميكن اأن حتقق فوائد حقيقية 

فر�س  وتخلق  ومنائه  الإن�شان  ل�شحة 

اأحدًا  نرتك  مل  اإننا  لنا  وت�شمن  عمل 

ليتخلف عن الركب«.

نتائج إضافية:
امل�شاعدة  مدفوعات  زادت  لقد 

للمياه  املخ�ش�شة  الر�شمية  الإمنائية 

مليار   6.3 من  والإ�شحاح)الإنفاق( 

دولر  مليار   7.4 اإىل  اأمريكي  دولر 

 2015 2012 اإىل  اأمريكي يف الفرتة من 

جديدة.

وتقييم  لتحليل  العاملي  للتقرير  ووفقا 

عن  ال�شادر  ال�شرب  ومياه  الإ�شحاح 

التقييم  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  مبادرة 

لعام  ال�شرب  ومياه  لالإ�شحاح  العاملي 

ميزانياتها  البلدان  زادت   ،2017

والنظافة  والإ�شحاح  للمياه  املخ�ش�شة 

 %4.9 املتو�شط  يف  يبلغ  �شنوي  مبعدل 

على مدى ال�شنوات الثالث املا�شية. ومع 

متويل  اأن  البلدان  من   %80 اأفاد  ذلك، 

غري  يزال  ل  والنظافة  والإ�شحاح  املياه 

املحددة  الوطنية  الغايات  لتلبية  كاف 

خلدمات املياه والإ�شحاح والنظافة.

تعتمد  النامية،  البلدان  من  العديد  ويف 

على  احلالية  الوطنية  التغطية  غايات 

الأ�شا�شية  التحتية  البنية  اإىل  الو�شول 

ماأمونة  خدمات  دائمًا  توفر  ل  قد  التي 

على  وينبغي  عليها.  التعويل  ميكن 

بعني  تاأخذ  اأن  املتوقعة  ال�شتثمارات 

لتحقيق  الأكرث طموحًا  الغايات  العتبار 

اأهداف التنمية امل�شتدامة، والتي تهدف 

املياه  خدمات  على  اجلميع  ح�شول  اإىل 

بحلول  اآمن  ب�شكل  تدار  التي  والإ�شحاح 

عام 2030.

ومن اأجل حتقيق الغايات العاملية لأهداف 

التنمية امل�شتدامة، ت�شري تقديرات البنك 

ال�شتثمارات  زيادة  �شرورة  اإىل  الدويل 

لت�شل  اأ�شعاف  ثالثة  التحتية  البنية  يف 

 “ �شنويًا  اأمريكي  دولر  مليار   114 اإىل 

دون اأن ي�شمل هذا املبلغ تكاليف الت�شغيل 
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امل�شاعدات  بتقدمي  اللتزامات  اأن  بيد 

قد  والإ�شحاح  للمياه  املخ�ش�شة 

 10.4 من   2012 عام  منذ  انخف�شت 

مليار دولر اأمريكي اإىل 8.2 مليار دولر 

لطبيعة  ونظرًا   .2015 عام  يف  اأمريكي 

فاإذا  ال�شنوات،  املتعددة  اللتزامات 

فقد  اللتزامات،  انخفا�س  توا�شل  ما 

تنخف�س امل�شروفات كذلك يف امل�شتقبل. 

اإحراز  اإىل  احلاجة  زيادة  اإىل  وبالنظر 

املياه  خلدمات  ال�شامل  للو�شول  تقدم 

ب�شورة  تدار  التي  والنظافة  والإ�شحاح 

التنمية  اأهداف  غايات  اإطار  يف  اآمنة 

املزيد  اإجراء  احتمال  فاإن  امل�شتدامة، 

يف  امل�شاعدات  لدفع  التخفي�شات  من 

امل�شتقبل يتعار�س مع التطلعات العاملية.

واأفاد اأكرث من 70% من البلدان با�شتمال 

مبجال  اخلا�شة  وخططهم  �شيا�شاتهم 

تدابري  على  والنظافة  والإ�شحاح  املياه 

حمددة للو�شول اإىل الفئات الفقرية من 

ال�شكان. ومع ذلك، هناك تراخ يف تنفيذ 

هذه التدابري امللمو�شة: ت�شري بلدان قليلة 

التمويل  تدابري  تطبيق  على  قدرتها  اإىل 

للفئات  املوارد  لتوجه  مت�شق  ب�شكل 

الفقرية من ال�شكان. اإن زيادة وا�شتدامة 

على  للمخاطر  املعر�شة  الفئات  ح�شول 

لن  والنظافة  والإ�شحاح  املياه  خدمات 

من   6 الهدف  لتحقيق  حا�شمتني  تكونا 

اأهداف التنمية امل�شتدامة فح�شب، ولكن 

اأهداف  من   3 الهدف  لتحقيق  اأي�شًا 

متتع  �شمان  ب�شاأن  امل�شتدامة  التنمية 

www.who.int/ar  :منظمة ال�شحة العاملية

وبالعافية  �شحية  عي�س  باأمناط  اجلميع 

يف كل الأعمار.

بالتحليل  اخلا�س  التقرير  ويقدم 

والإ�شحاح  للمياه  العامليان  والتقييم 

لأحدث  حتلال   2017 لعام  والنظافة 

واملتاأتية  موثوقة  واأكرثها  البطانات 

الدعم  اآليات  من  اآلية  و25  بلدا   75 من 

اخلارجي ب�شاأن الق�شايا املتعلقة بتمويل 

ح�شول اجلميع على املياه والإ�شحاح يف 

التنمية امل�شتدامة. وتعترب  اأهداف  اإطار 

مياه ال�شرب املاأمونة وخدمات الإ�شحاح 

الإن�شان،  لرفاه  احلا�شمة  الأمور  من 

العي�س  و�شبل  ال�شحة  تعزيز  خالل  من 

�شحية.  بيئات  تهيئة  على  وامل�شاعدة 

اإىل  املاأمونة  غري  املياه  �شرب  ويوؤدي 

تقوي�س �شحة الإن�شان من خالل اإ�شابته 

توؤدي  قد  كما  الإ�شهال،  مثل  باأمرا�س 

تلويث  اإىل  املعاجلة  غري  املجاري  مياه 

اإمدادات مياه ال�شرب والبيئة، مما يلقي 

عبئا ثقيال على كاهل املجتمعات املحلية.
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