افتتاحية

مبارك عليكم الشهر
مع �إطاللة �شهر ال�صيام الف�ضيل الذي نو�شك �أن ن�ستقبل �أوىل نفحات رحماته وباكورة في�ض خرياته يطيب يل �أن �أتقدم
با�سم قطر اخلريية ب�أجمل التربيكات �إىل �أهلنا يف قطر ،و�إىل الأمتني العربية والإ�سالمية ،داعيا املوىل ع ّز وجل �أن يتقبل
من اجلميع �صالح العمل ،ومينّ عليهم بوا�سع املغفرة.
�إن تقريب كل �أمر بعيد املنال لذوي احلاجات ،والتخفيف من معاناتهم� ،أو حتقيق �أثر وا�ضح يف تغيري حياتهم نحو الأف�ضل
..من �أج ّل الأعمال ال�صاحلة احلبيبة �إىل املوىل عز وجل  ،والعطاء حياة  ..فهو مينح املح�سنني و�أ�صحاب البذل والإح�سان
عي�شا مفعما بال�سكينة والراحة والربكة والأمان  ..كما مينح �أ�صحاب احلاجة يف نف�س الوقت �أمال بحياة خمتلفة ،وفرقا
�إيجابيا يف حياتهم وحتقيق كرامتهم .
و�إننا لرنجو �أن يكون ال�شهر الكرمي فر�صة لنا ولكم وجلميع امل�سلمني للتقرب �إىل اهلل ،وال�سعي لنيل ر�ضاه  ،من بوابة
�أعمال اخلري والرب ،وخدمة �أ�صحاب احلاجة.
�إن توا�صل الأزمات والكوارث املزمنة التي تعاين منها �أمتنا توجب علينا مزيدا من امل�س�ؤولية الأخوية للقيام بواجبنا
الإن�ساين ،ولن يت�أتى ذلك �إال بتكاتف جهود اجلميع ،كل ح�سب �إمكاناته وقدراته  ،وينبغي �أال يحقرن �أحد منا من املعروف
�شيئا.
ال�شكر والدعاء من قب ُل ومن بع ُد لكل من يجود ويعطي  ،ولكل من يدّل على خري ويع ّرف به  ،لكل من ي�ضع ثقته بقطر
اخلريية .وحملة قطر اخلريية الرم�ضانية «عطا�ؤك حياة « للعام احلايل  1438هـ �ستحقق بف�ضل دعمكم وم�ساندتكم
املنتظرة غاياتها و�أهدافها الطموحة للو�صول �إىل �أكرث من مليوين �شخ�ص من الفئات الأكرث احتياجا ب�إذن اهلل .
وفقنا اهلل و�إياكم لكل ما ير�ضيه عنا.
واحلمد هلل �أوال و�آخرا .

يو�سف بن �أحمد الكواري

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

ﻣﺠﻠﺔ ﻏﺮاس -ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺪد  15ـ رﻣﻀﺎن  1438ﻫـ ـ ﻣﺎﻳﻮ  2017م

Ghiras

اﻓﺘﺘﺎح

أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎم
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻄﻴﺔ

"ﻋﻄﺎؤك ﺣﻴﺎة"..
ﺗﺼﻞ ﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻲ
ﺷﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

"زَ َﻫﺎب"..

ﺗﺮد اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ّ
اﻟﻘﻄﺮي

«ندى»  ..طموح بدراسة الطب رغم الضمور الدماغي

رغم �أنها تعاين من ال�ضمور الدماغي منذ �صغرها ،ورغم عدم
قدرتها على الكتابة مطلقا ،ف�إنّ «هبة الوحيدي» ـ  15عاما ـ من قطاع
غزة املحا�صر،حت�صل منذ االبتدائية على معدل ممتاز يف درا�ستها،
وطموحها الذي ت�ص ّر عليه بقوة هو دخول كلية الطب.
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد الخامس عشر
رمضان  1438هـ  -مايو  2017م

امل�شرف العام

علي عتيق العبد الله

رئي�س التحرير

أحمد صالح العلي

مدير التحرير
علي الرشيد

املحررون

عوض الله جبارة أحمد
محمد سيدي أحمد ازوين

الرئيس الموريتاني يستقبل سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني

خالل زيارته ملوريتانيا من �أجل افتتاح باقة م�شاريع حيوية لقطر اخلريية،
ا�ستقبل فخامة رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�سيد حممد ولد
عبد العزيز رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر
بن جا�سم �آل ثاين ،ومت يف هذا اللقاء تداول وجهات النظر حول العمل
الإن�ساين واخلريي و�سبل تطويره.
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الت�صوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

الت�صميم والإخراج

الخضر الشيخ هالل

ت�صميم الغالف

بكيل شمس الدين

التوزيع والرتويج

صالح أحمد عبد الجبار

�ص.ب 1224 :الدوحة  -قطر

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

الن�سخة الإلكرتونية

لالشتراك في المجلة

�أر�سل طلب لال�شرتاك عرب الربيد الإلكرتوين

ghiras@qcharity.org

مبادرات بـ  100مليون ريال لدعم الشعب الفلسطيني (مؤتمر )

بلغت جملة تعهدات مبادرات املنظمات واجلهات التي �شاركت يف «امللتقى
التنموي والإن�ساين لدعم ال�شعب الفل�سطيني» الذي نظمته قطر اخلريية
بالدوحة  100مليون ريال ،بغر�ض �إقامة ودعم امل�شاريع التنموية يف
فل�سطني .وعلى هام�شه مت تنظيم عدد من اجلل�سات وور�ش العمل.
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اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﺎﻓﻴﺔ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )(2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺒﺮع
ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

 1ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ )250م(2
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

qcharity.org

ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﺤﺔ

 2ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ )365م(2
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  477,000ر.ق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  573,000ر.ق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/442

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/601

44667711

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

تقرير

“عطاؤك حياة” تصل إلى
 2مليون شخص عبر العالم
فيما يو�شك امل�سلمون عرب العامل على
ا�ستقبال �أوىل ن�سمات �شهر الرحمة
واخلري والعطاء� ،شهر رم�ضان املبارك
للعام احلايل 1438هـ ،قامت قطر
اخلريية ب�إطالق حملتها الرم�ضانية “
“عطا�ؤك حياة “ ،وت�أمل �أن يكون ال�شهر
الف�ضيل فر�صة للتقرب �إىل اهلل ،وال�سعي
لنيل ر�ضاه  ،من بوابة �أعمال اخلري والرب
 ،وخدمة ذوي احلاجة ،لذا طرحت �شعارا
لها بعنوان “ :كن �أقرب يف هذا ال�شهر” .
وت�ستهدف احلملة تنفيذ باقة من امل�شاريع
داخل دولة قطر وخارجها بتكلفة تقديرية
ت�صل �إىل  30.750.572ريال قطري،

4

فيما ينتظر �أن يبلغ عدد امل�ستفيدين من
احلملة � 2.047.065شخ�صا .

المشاريع الرئيسة

وتت�ضمن احلملة ثالث م�شاريع رئي�سة هي:
موائد �إفطار ال�صائم وك�سوة العيد وزكاة
الفطر  ،ف�ضال عن جمموعة من امل�شاريع
اجلماهريية والدعوية تنفذ داخل قطر،
وبرامج �إعالمية تبث عرب و�سائل الإعالم
و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
وتبلغ التكلفة التقديرية مل�شاريع خارج دولة
قطر حوايل  15مليون ريال ،وينتظر �أن
ي�ستفيد منه �أكرث من  1.1مليون �شخ�ص

 ،فيما تبلغ امليزانية التقديرية للم�شاريع
الرم�ضانية داخل دولة قطر حوايل 16
مليون ،وي�ستفيد منها �أكرث من 900.000
�شخ�ص.
وتتميز حملة هذا العام  1438هـ بالرتكيز
على ال�شعوب التي تعاين من وط�أة الأزمات
واللجوء والنزوح كال�شعب ال�سوري � ،أو
التي تعاين من اجلفاف و�شدة الفقر
كال�صومال ،كما متتاز بعدد من الربامج
واملبادرات وامل�شاريع اجلديدة.

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2017/954
حملة الصومال

#المجاعة_تضرب_الصومال
تزداد ضراوة المجاعة في #الصومال ،فتحصد أرواح  100شخص خالل  48ساعة ،ويهدد
األعنف منذ عقود حياة  5ماليين شخص ،بينهم مليون طفل بسبب
يعد
َ
الجفاف الذي ّ
سوء التغذية .
لمد يد العون إلخوانكم  ،وساهموا بإنقاذ حياتهم قبل فوات األوان.
سارعوا ّ

تقرير

مشاريعنا الرمضانية
داخل دولة قطر ..ثراء وتنوع
تت�سع قائمة م�شاريع قطر اخلريية داخل
الدولة لت�شمل م�شاريع �إفطار ال�صائم
ب�أنواعها املختلفة ،و�سقيا رم�ضان  ،ومتتد
�إىل الربامج اجلماهريية والثقافية،
وم�شاريع التحدي التي تتيح جماال للتناف�س
بني الفرق التطوعية ال�شبابية بالتعاون
وال�شراكة مع عدد من اجلهات ذات
العالقة  ،حيث يتم تنفيذ بع�ضها لأول مرة
 ،فيما مت تطوير بع�ضها الآخر.
وتبلغ التكلفة التقديرية للم�شاريع
الرم�ضانية داخل دولة قطر
 15.807.100ريال ، ،وينتظر �أن ي�ستفيد
منها � 908.010أ�شخا�ص .
ومن �أهم هذه امل�شاريع :
موائد إفطار الصائم

يبلغ عدد موائد �إفطار ال�صائم التي
تقيمها �أو تدعمها قطر اخلريية  23مائدة
جماعية ،تتوزع على خمتلف مناطق الدولة
 ،وتركز على العمال العزاب وعابري
ال�سبيل وذوي الدخل املحدود  ،حيث
6

تستهدف المشاريع الشرائح
المجتمعية المختلفة،
وتشتمل على موائد اإلفطار
والمشاريع الجماهيرية
والثقافية

م�شروع ميكن الأ�سر القطرية املنتجة من
�إنتاج وجبات �إفطار ل�صالح الأ�سر ذات
الدخل املحدود ت�صلهم �إىل بيوتهم ،بواقع
 9000وجبة طيلة ال�شهر الف�ضيل.
إفطار عمال العزب

ي�ستهدف يوميا جتمعات العزب يف 6

تكفلت قطر اخلريية ب�صورة كاملة ب�إقامة مناطق من مناطق الدولة ،ويقوم بتقدمي
 20مائدة  ،فيما دعمت  3موائد  ،وينتظر وجبات الإفطار لـ  600عامل يوميا ،لي�صل
�أن ي�ستفيد من هذه املوائد � 170.670إجمايل عدد امل�ستفيدين 18000عامل .
�شخ�صا  ،وبتكلفة ت�صل حلوايل  5.5مليون إفطار عمال الصناعية
ريال .
يركز امل�شروع على جتمعات العمال
وت�شمل املناطق التي �ستقام فيها املوائد كال يف املنطقة ال�صناعية ،عرب �سيارات
من اخلور و�سمي�سمة واخلريطيات والغرافة خم�ص�صة لهذا الغر�ض ،ويو ّزع عليهم
والريان وال�شحانية والوكرة وبن حممود وجبات �إفطار يوميا  ،وينتظر �أن ي�ستفيد
وفريج عبد العزيز والنجمة واملن�صورة من امل�شروع  12000عامل ،طيلة �أيام
وبن عمران واملطار وال�سيلية واجلميلية و�أم رم�ضان املبارك .
مونة رمضان
�صالل حممد والروي�س والكعبان.
ويتبع م�شروع �إفطار ال�صائم عددا من يو ّفر امل�شروع االحتياجات التموينية
اخلا�صة بال�شهر الكرمي ،للأ�سر ذات
امل�شاريع الأخرى �أهمها :
الدخل املحدود ،من خالل كوبونات
من البيت للبيت
يتم توزيعها عليهم من قطر اخلريية �أو

 908.000شخص
يستفيدون من مشاريعنا
وأنشطتنا الرمضانية
بتكلفة تصل لـ 16
مليون ريال

املع ّرفني ،ليتم ا�ستالم املواد التموينية
من املجمعات التجارية بداية رم�ضان،
وي�ستهدف امل�شروع � 1500أ�سرة.
اإلفطار الجوال

يوفر وجبات �إفطار خفيفة من �إنتاج الأ�سر
القطرية املنتجة ،ويتم توزيعها على �سائقي
ال�سيارات من الذين يتداركهم �أذان املغرب
قبل الو�صول �إىل منازلهم ،وي�ستهدف
� 15000صائم.
سقيا رمضان

يقوم امل�شروع بتوزيع املياه على امل�صلني
�أثناء تواجدهم يف �صلوات الرتاويح والقيام
يف  43م�سجدا يوميا  ،وي�ستهدف امل�شروع
�أكرث من  8064م�صليا  ،لي�صل عدد
امل�ستهدفني طيلة ال�شهر الف�ضيل ،حوايل
 242.000م�صل .
المشاريع الثقافية والجماهيرية
مسابقة المبادرات
“ريادة األعمال”

الشبابية

تقوم فكرتها على ت�شجيع ال�شباب والتناف�س

فيما بينهم لإقامة فعاليات ريادة الأعمال
خلدمة املجتمع ،ودعم امل�شاريع الرم�ضانية
وامل�شاريع الإن�سانية اخلارجية  ،بالتعاون مع
�أحد النوادي الطالبية اجلامعية ومراكز
تنمية املجتمع بقطر اخلريية  ،ثم اختيار
�أف�ضل املبادرات وتكرميها .

براحة الجاليات

برنامج جماهريي ي�شتمل على �إفطارات
وعدد من الفعاليات الرتفيهية والتوعوية
لغر�س القيم ،موجه لأبناء اجلاليات
املقيمة يف قطر ،وينتظر �أن ي�ستفيد منه
�10.000شخ�ص يف �أكرث من جالية .

حاورهم في رمضان

لقاء �أ�سبوعي يف كتارا طيلة ال�شهر الكرمي ،
ي�ست�ضيف �شخ�صية من املفكرين والكتاب،
ويتحاور معهم يف ق�ضية تهم املجتمع،
وت�سعى لتقدمي معاجلات ب�ش�أنها.
الصديقون

ن�شاط يعود �أفراد املجتمع على االلتزام
بال�سنن النبوية وال�سلوكيات احل�سنة مثل:
زيارة املر�ضى واتباع اجلنائز و�إطعام

امل�ساكني.

معايشة

ن�شاط موجه للأ�شخا�ص الأجانب من
غري امل�سلمني لتعريفهم بعادات وتقاليد
املجتمع القطري  ،من خالل �إقامة يوم
تعاي�شي لهم مع امل�سلمني  ،و�إ�شراكهم يف
�أن�شطة تطوعية ،كموائد �إفطارات ال�صائم
� ،إ�ضافة لزيارة املجال�س .
عيدية األيتام

احتفالية يتم فيها توزيع العيديات على
الأيتام قبيل عيد الفطر  ،لإدخال ال�سرور
عليهم  ،وبهذه املنا�سبة حتث قطر اخلريية
اجلمهور للتربع بهذه العيديات من �أجل
�إ�سعاد هذه ال�شريحة .
يركز مشروع إفطار الصائم
على العمال العزاب وعابري
السبيل وذوي الدخل
المحدود.
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باقة المشاريع الرمضانية
خـارج دولة قطر
 1.139.505شخص يستفيدون
من مشاريعنا الرمضانية في  37دولة

تنفذ قطر اخلريية م�شاريعها الرم�ضانية
يف  37دولة عرب العامل ،وتق�سم هذه
امل�شاريع �إىل ثالث م�شاريع رئي�سة هي:
موائد �إفطار ال�صائم وك�سوة العيد وزكاة
الفطر ،بقيمة ت�صل �إىل حوايل  15مليون
ريال ،وينتظر �أن ي�ستفيد منه �أكرث من 1.1
مليون �شخ�ص ،مع الرتكيز على الدول
التي تعاين من الأزمات والكوارث.
موائد إفطار الصائم

ويحتل م�شروع �إفطار ال�صائم امل�ساحة
الأكرب من امل�شاريع الرم�ضانية �إذ تبلغ
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القيمة املخ�ص�صة له 10.031.451
رياال  ،ويتوقع �أن ي�ستفيد منه 952.889
�شخ�صا ،خ�ص�ص منها حوايل  1.5ريال

للنازحني والالجئني ال�سوريني ،كما ارتفعت
خم�ص�صات كل من اليمن وال�صومال
وفل�سطني والعراق يف هذا امل�شروع .
كما مت تخ�صي�ص مواد غذائية للمت�ضررين
يف �سوريا وال�صومال ( طحني ،خبز� ،سالت
غذائية ) بقيمة تزيد عن  3.2مليون ريال،
ويتوقع �أن ي�ستفيد منها حوايل 100.000
�شخ�ص.

ثالثة مجاالت رئيسة
للمشاريع  :موائد
اإلفطارات ،كسوة العيد
وزكاة الفطر.
كسوة العيد

ويهدف م�شروع ك�سوة العيد �إىل �إدخال
ال�سرور �إىل قلوب الأيتام املكفولني لدى
قطر اخلريية ،من خالل توفري لبا�س العيد
لهم ،وي�ستفيد منها  3786يتيما يف 21

دولة ،وبقيمة ت�صل �إىل  378.600ريال ،وتوزع قبيل عيد الفطر .
زكاة الفطر

من �أجل تعميم الفرحة على امل�سلمني يف يوم عيد الفطر ،و�إغناء
ذوي احلاجة عن امل�س�ألة تنفذ قطر اخلريية هذا امل�شروع ،وي�ستهدف
� 82.830شخ�صا ،يف  33دولة عرب العامل ،وبتكلفة تقديرية ت�صل �إىل
 1.242.457رياال .
الدول المستهدفة

وت�شمل الدول امل�ستهدفة من م�شاريع حملة “ عطا�ؤك حياة
“ كال من � :سوريا ،بنغالدي�ش ،النيجر ،الهند� ،سريكالنا،
ال�صومال ،موريتانيا ،اندوني�سيا ،اليمن �،أثيوبيا ،نيبال،
فل�سطني ،ال�سودان ،جيبوتي ،غانا ،بنني ،ت�شاد ،جزر القمر،
ال�سنغال ،كينيا ،باك�ستان ،االردن ،بوركينافا�سو ،مايل،
نيجرييا ،العراق ،توجو ،اململكة املتحدة ،لبنان ،املغرب،
الفلبني ،البو�سنة ،قرقيزيا ،تون�س ،كو�سوفا� ،ألبانيا ،تركيا .
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الزكاة عبر قطر الخيرية
خدمات سهلة وسريعة للحساب والتبرع

تعنى قطر اخلريية بامل�ساعدة على ح�ساب
الزكاة �سواء للأفراد �أو ال�شركات ،والر ّد
على الأ�سئلة املالية ال�شرعية املتعلقة بها،
وت�سهيل عملية دفعها بكافة الطرق العادية
وااللكرتونية ،وقد �أن�ش�أت قطر اخلريية
ق�سما خا�صا بالزكاة منذ عدة �سنوات،
كما �أ�ضافت �إىل خدماتها االلكرتونية هذا
العام خدمتني جديدتني خا�صتني بالزكاة
هما املوقع االلكرتوين والتطبيق االلكرتوين
با�سم ( زكاتي)  ،ف�ضال حا�سبة حل�ساب
الزكاة يف موقع قطر اخلريية االلكرتوين،
وميكن من خاللها جميعا ح�ساب الزكاة
ودفعها .
قسم الزكاة

يقوم ق�سم الزكاة من خالل خبري
متخ�ص�ص باخلدمات التالية :
• ح�ساب الزكاة و�أهمها :
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�أـ ح�ساب الزكاة ( للأفراد  ،ال�شركات،
املهن احلرة  ،العقارات. ..الخ )
ب ـ ح�ساب الزكاة التي قد تكون تراكمت
على �أ�صحابها لعدة �سنوات.
جـ ـ ح�ساب ميزانيات ال�شركات وحتليلها،
و�إخراج ميزانية زكوية عنها.
دـ ح�ساب الزكاة عن �أ�سهم امل�ضاربة
والأ�سهم الثابتة وح�ساب التطهري منها.
• الرد على الأ�سئلة املالية ال�شرعية املتعلقة
بها.
• �إقامة وتنظيم الدورات التدريبة ( دورات
يف ح�ساب الزكاة للأفراد وال�شركات
والعقارات  ،دورة يف ال�صدقات ( الكفارات
والنذور والذبائح والأَميان )  ،دورة يف
الأ�ضاحي وزكاة الفطر  ،دورة يف احلج
وحج البدل  ،دورات خا�صة بالن�ساء).

املوقع والتطبيق ( زكاتي )
الموقع اإللكتروني

موقع “زكاتي” يجيب على الت�سا�ؤالت
املتعلقة بالزكاة و�أحكامها .كما يوفر العديد
من اخلدمات مثل �إمكانية طلب خبري،
وكيفية ح�ساب الن�صاب املفرو�ض على كل
�صنف من الأ�صناف التي جتب فيها الزكاة.
ويتيح املوقع �أي�ض ًا �إمكانية التربع املبا�شر
ل�صالح املحتاجني بكل �سهولة وي�سر ،مع
املحافظة على �سرية املعلومات ال�شخ�صية
للمتربع.
تتوفر يف املوقع �صفحة امللف ال�شخ�صي
للمتربع التي حتتوي على كافة املعلومات
اخلا�صة باملتربع ،و�إجمايل قيمة الزكاة
التي �أدّاها.
الرابط http://www.zakaty.org :

التطبيق

�أطلقت “قطر اخلريية” تطبيق “زكاتي”
على نظامي “�أندرويد” و” .”iOSحيث

يتوفر التطبيق على العديد من املميزات:
• �سهولة اال�ستخدام� :إذ يتوفر التطبيق
على الكثري من الأق�سام التي ت�ساعد
امل�ستخدم على فهم مو�ضوع الزكاة،
بالإ�ضافة �إىل خدمات موجهة لل�شركات
وطلب خبري ،وكذلك كيفية ح�ساب الن�صاب
املفرو�ض على كل �صنف من الأ�صناف التي
جتب فيها الزكاة.
• ت�سهيل عملية التربع :يتيح ِ�إمكانية التربع
من واجهة التطبيق ،وهذا ما يجعل جتربة
امل�ستخدم �أكرث �سهولة وو�ضوح ًا.
• توفري بيئة �أكرث حماية �أثناء التربع:

للمحافظة على �سرية املعلومات ال�شخ�صية
للمتربع.
• �صفحة امللف ال�شخ�صي :يوفر التطبيق
�صفحة امللف ال�شخ�صي للمتربع ،التي
حتتوي على كافة املعلومات اخلا�صة
باملتربع و�إجمايل قيمة الزكاة التي �أداها.
رابط التطبيق:

http://qch.qa/q/zakaty

حاسبة الزكاة

ويتوفر موقع “قطر اخلريية” على خدمة
حا�سبة الزكاة ،لت�سهيل مهمة ح�ساب
الزكاة ودفع قيمتها الواجبة على املزكي� .إذ
تتيح هذه الأداة ح�ساب الزكاة املفرو�ضة،
�أي ًا كانت �أجنا�س الأموال التي جتب فيها
الزكاة :زكاة املال �أو الأ�سهم �أو الأنعام �أو

الذهب.
الرابطhttps://www.qcharity. :
org/ar/qa/home/zakat

للتواصل

للتوا�صل مع ق�سم الزكاة والرد على
ا�ستف�ساراتكم :
ـ زيارة املقر الرئي�س والفروع داخل
قطر واملح�صلني يف املجمعات
التجارية.
ـ �إمييل خبري الزكاة:
rmojahed@qcharity.org

ـ هاتف خبري الزكاة:
� 55035744أو 44290152
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ملف
العدد

�سعادة ال�شيخ ثاين بن حمد �آل ثاين وال�سيد عبد الرحمن ال�صادق املهدي م�ساعد رئي�س جمهورية
ال�سودان و�سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل ثاين يفتتحون املدينة

مدينة الشيخة عائشة بنت حمد
بن عبد الله العطية  ..حلم األيتام
يتحول إلى واقع في السودان
وحتول حلم الأيتام �إىل حقيقة حينما قام �سعادة ال�شيخ ثاين بن
حمد �آل ثاين بت�سليم جمموعة من الأ�سر امل�ستفيدة من م�شروع
مدينة عائ�شة بنت حمد بن عبد اهلل العطية (رحمها اهلل) النموذجية
لرعاية الأيتام ،الذي نفذتها قطر اخلريية مفاتيح منازلهم،
مبحلية الدامر بوالية نهر النيل ( 287كيلومرتا �شمايل العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم) يف �شهر �إبريل املا�ضي  ،بح�ضور كل من ال�سيد
عبد الرحمن ال�صادق املهدي م�ساعد رئي�س اجلمهورية ال�سودانية،
اىل جانب ح�شد من الوزراء االحتاديني ووزراء والية نهر النيل،
وح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية �سعادة ال�شيخ حمد بن
نا�صر �آل ثاين ،و�سعادة ال�سيد في�صل بن عبداهلل �آل حممود ع�ضو
جمل�س الإدارة ،وال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري املدير التنفيذي
لقطر اخلريية ،وعدد من م�س�ؤويل اجلمعية.
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تسليم المفاتيح

وقد �سبق ذلك قيام �سعادة ال�شيخ ثاين بن
حمد �آل ثاين بت�سليم مفاتيح مدينة عائ�شة
بنت حمد بن عبد اهلل العطية (رحمها اهلل)
التي يطلق عليها مدينة رفقاء النموذجية
للأيتام� ،إىل اللواء حامت الو�سيلة ال�سماين
وايل والية نهر النيل� ،إيذانا بانتهاء العمل
يف املدينة ،وذلك يف احتفال حا�شد يف مقر
املدينة ،كما افتتح �سعادته م�سجد �أبوبكر
ال�صديق الذي يت�سع لنحو  800م�صل ،وقام
بجولة تفقدية يف املدينة �شملت املعر�ض
امل�صاحب الذي حوى كل مراحل تنفيذ
املدينة.

إشادات بدولة قطر

وقد عرب اللواء حامت الو�سيلة ال�سماين
واىل والية نهر النيل عن عميق �شكره لدولة
قطر حكومة و�شعبا لدعمهم املتوا�صل
لأ�شقائهم يف ال�سودان ،وعدّد الوايل
الو�سيلة امل�شروعات التنموية التي �أ�سهمت
فيها حكومة قطر ومنظماتها اخلريية ،ومن
بينها م�شروع كهرباء مدينة ابو حمد ،اىل
جانب امل�ساهمة يف حل م�شكلة دارفور عرب
احلوار بو�ساطة قطرية �أ�سهمت يف تنمية
الإقليم.
من جانبها عربت �سعادة م�شاعر الدولب
وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية وال�ضمان
االجتماعي بال�سودان ،عن �شكرها لدولة
قطر لأياديها البي�ضاء يف ال�سودان
يف جماالت ال�صحة والتعليم وكفالة
الأيتام،و�أ�شادت بجهود قطر اخلريية،
ومتنت ان حتذو املنظمات الطوعية حذوها
�سواء يف ال�سودان �أو العامل العربي.
دموع الفرح

وعب عدد من �أمهات الأيتام اللواتي
ّ
ا�ستفدن من امل�شروع  ،وهن يغالنب دموع

الفرح عن �شكرهن لقطر اخلريية  ،فقد
قالت ال�سيدة ا�شتياق مرزوق عبد احلارث
�أنها �أرملة تويف عنها زوجها تارك ًا لها
ثمانية من ال�صغار كزغب احلوا�صل،
وكانوا ي�سكنون مع والدها يف منزله يف
غرفة واحدة ،والآن وبعد ا�ستالمها ملنزلها
�صارت يف �أمان ،و�سوف تلحق �أبناءها
باملدار�س داخل املدينة.
من جانبها قالت الأرملة �أماين ح�سن خليفة
�أحمد �أن لها ثالثة من الأطفال ال�صغار
وكانت ت�سكن بالإيجار ومهددة بالطرد �,أما
الآن وبف�ضل م�ؤ�س�سة قطر اخلريية من بعد
اهلل �سبحانه وتعاىل باتت ت�شعر باالطمئنان
على م�ستقبل �أبنائها.
وقالت ال�سيدة رنا ثابت جواد �أن زوجها قد
تويف قبل عدة �أ�شهر �إثر حادث �سري تارك ًا
لها  11من البنني والبنات ،الأمر الذي جعل
الدنيا تظلم يف وجهها ،ولكن �أيادي قطر
اخلريية التي امتدت لأ�سرتها بالعطاء قد
جعلها ت�شعر ب�أن الدنيا ال تزال بخري.

 300فرصة عمل

على هام�ش حفل افتتاح املدينة
�أ�شاد ال�سيد يو�سف بن احمد
الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ،بالتعاون الذي جتده
اجلمعية من حكومة ال�سودان،
وحتدث عن كفالة الأيتام
باعتبارها �ضمن املحاور الرئي�سة
لعمل اجلمعية ،منوها ب�أن
اجلمعية تكفل �أكرث من مائة �ألف
يتيم يف اكرث من  33دولة حول
العامل.
و�أ�شار �إىل �أن مدينة رفقاء
النموذجية اليتام تقدم فر�ص
عمل لأكرث من � 300شخ�ص،
والتعليم مبراحله املختلفة لنحو
 2000طالب وطالبة ف�ضال عن
التعليم املهني.
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مدينة الشيخة عائشة ..نبذة تعريفية
مدينة تهتم بتقدمي الرعاية ال�شاملة
والتمكني االقت�صادي للأيتام وا�سرهم
من خالل بيئة اجتماعية وتعليمة و�صحية
وترفهيه مندجمة لتحقيق �سبل ك�سب
العي�ش الكرمي ،كما متتد خدماتها و�أثرها
الإيجابي لكافة �أبناء املناطق املحيطة.
�أهمية مكان امل�شروع:
مت اختيار مدينة الدامر يف والية نهر النيل
لتنفيذ هذا امل�شروع حيث تعترب (الأقل
منو ًا -تدين البنية الأ�سا�سية -مما �أثر يف
خدمات التعليم وال�صحة -الأكرث ت�أثر ًا
مبوجة اجلفاف والت�صحر -انخفا�ض
يف معدالت التنمية  -ونق�ص حاد يف
اخلدمات).
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م�ساحة امل�شروع:
 م�ساحة �أر�ض امل�شروع  200,000مرتمربع� ،شمال مدينة الدامر
مكونات امل�شروع:
 عدد املنازل  200وحدة �سكنية.  4مدار�س و رو�ضة واحدة ،يبلغ عدداملعلمني فيها  115معلما ومعلمة.
 مركز واحد للتدريب املهني (عدد 28معلما ومدربا)
 مركز �صحي واحد (طاقم طبي عدد)18
 يبلغ �إجمايل عدد املوظفني والعاملنيباملدينة � 192شخ�صا
 -م�سجد جامع كبري يت�سع ل  850م�صل

  3مالعب متنوعة متنزه للأطفال مب�ساحة 2000مرت مربع م�ساحات خ�ضراء زراعية منتجة بئران ارتوازيان  28مربدا للمياه بتقنية تقليدية �سودانية �صرف �صحي عمومي لكامل املدينةالأن�شطة التجارية :
 املحال التجارية  32حمال  70ن�شاطا جتاريا (ب�سطة مفتوحة).تكلفة امل�شروع:
التكلفة الإجمالية مل�شروع مدينة رفقاء:
 42,200,000ريال قطري

قالدة سيدنا أبي بكر ..
تكريم مستحق لسمو أمير البالد المفدى
ُم ِنح ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى ،قالدة
�سيدنا �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
من الطبقة الأوىل ،من املنظمة العربية
للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر خالل
�شهر مار�س املا�ضي ،وذلك تقديرا جلهود
�سموه الرائدة يف دعم العمل الإن�ساين على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،ودور
دولة قطر املميز يف هذا امليدان .مت ذلك
خالل ا�ستقبال �سمو الأمري املفدى لوفد
الهيئة العامة للمنظمة مبكتبه بالديوان
الأمريي .
وقد �أ�ضحت دولة قطر منارة عاملية للعمل
الإن�ساين ،بف�ضل مبادرات القيادة الر�شيدة
بقيادة �أمري البالد  ،والتي جعلت �أيادي
قطر البي�ضاء تغطي م�ساحة العامل وحتظى
بتقدير العامل ل�سجلها احلافل والطويل يف

الكواري:

نفخر بهذا التكريم المستحق
لصاحب السمو ألنه
صاحب سجل حافل بنجدة
الملهوفين عبر العالم

تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية .
وتعقيبا على هذا التكرمي امل�ستحق قال
ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية� :إن قالدة �أبوبكر
ال�صديق مبادرة نوعية وفكرة رائدة و �أعلى
و�سام لتقدير الأعمال الإن�سانية للملوك
والر�ؤ�ساء الذين يقومون ب�أعمال عظيمة
ويف مقدمتهم ح�ضرة �صاحب ال�سمو الأمري
املفدى .

تقرير

و�أكد الكواري �إن التكرمي من قبل هذه
املنظمة العربية ل�سموه وافق �أهله �إذ �أن
�سموه قام ويقوم ب�أعمال �إن�سانية نبيلة
وي�سجل له التاريخ مواقف مميزة من خالل
جهود بذلها �سموه لنجدة وانقاذ الكثري
من مناطق العامل التي عانت من ويالت
احلروب والكوارث  ،م�ضيفا �إن �سموه وقف
مع املظلومني ومع ال�ضعفاء يف كل �أنحاء
العامل و�ساندهم يف خمتلف املحافل الدولية
 ..و�أعرب عن فخر قطر اخلريية بهذا
التكرمي وقال �إن كافة امل�ؤ�س�سات اخلريية
يف قطر تفخر بهذا التكرمي ال�سامي من
قبل املنظمة العربية.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أثناء ت�سلمه القالدة
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باسم « دوحة الخير»

افتتاح قريتين نموذجيتين
في النيجر وجيبوتي
افتتحت قطر اخلريية خالل �شهر يناير
املا�ضي قريتني منوذجيتني با�سم « دوحة
اخلري» يف كل من النيجر وجيبوتي ت�ضم
كل منهما مرافق متعددة ،وي�ستفيد منهما
�آالف الأ�شخا�ص يف كال البلدين .
القرية األولى

القرية الأوىل من تنفيذ «مبادرة عطاء
اخلري من دوحة اخلري» التابعة لقطر
اخلريية وتعد باكورة م�شاريعها هناك،
وت�ضم م�سجدا جامع ًا كبري ًا يت�سع لأكرث
من � 800شخ�ص ،بالإ�ضافة �إىل مدر�سة
ابتدائية ،ودار �أيتام ت�ستوعب �أكرث من
 400طالبة ،و» »30بيت ًا ،وبئرا ارتوازية
تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،فيما �ست�ضاف
للقرية مرافق �أخرى يف املرحلة الثانية
16

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

من امل�شروع ،وت�شتمل على بناء م�شغل
خياطة لتدريب الفتيات والن�ساء على هذه
احلرفة التي تعمل على توفري دخل ثابت ،
ومدر�ستني �إعدادية ،وثانوية ،وينتظر �أن
ي�ستفيد منها � 2000شخ�ص .
وقد �أقيم حفل الفتتاح القرية وت�سليم

مفاتيح البيوت لأ�صحابها بح�ضور ورعاية
معايل ال�سيد ح�سني التني ،رئي�س الربملان
الوطني ،و�سعادة ال�سيد هماين �أبدوا ،وزير
التنمية االجتماعية والتخطيط الإقليمي،
وعدد من الوزراء وامل�سئولني ،و�أع�ضاء
ونواب الربملان الوطني بالنيجر ،وكذلك
الأ�سر امل�ستفيدة من امل�شروع ف�ضال عن
رئي�س وفد مبادرة عطاء اخلري ،ال�سيد
حمد بن حممد ال�شهواين.
القرية الثانية

�أما القرية النموذجية الثانية فقد مت
ت�شييدها من قبل قطر اخلريية يف ناحية
«دمري جوج» ب�إقليم عرتا بجيبوتي ،بتمويل
من مبادرة « رحماء قطر» وبتنفيذ من
م�ؤ�س�سة الرحمة العاملية.

وت�شمل قرية «دوحة اخلري»  100بيت
وم�ستو�صف ًا طبي ًا وجامع ًا ومدر�سة ابتدائية
ومركز ًا للخياطة و�شبكة مياه وخزانا
كبريا ،وينتظر �أن ي�ستفيد من امل�شروع
بكافة مرافقه �أكرث من � 5000شخ�ص من
املحتاجني من �أبناء منطقة دميريجوج.
وحتقق القرية النموذجية التي انتهى بنا�ؤها
يف غ�ضون �سنة جمموعة من الأهداف تتمثل
يف بناء �سكن �آمن كرمي لـ � 100أ�سرة ت�ضم

�أكرث من � 1200شخ�ص ،وتوفري الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية لهم؛ �إ�ضافة �إىل خدمة
التعليم لأكرث من  360طالبا وطالبة حيث
مل تكن يف ال�سابق توجد مدار�س يف هذه
املنطقة .كما توفر املياه ال�صاحلة لل�شرب
للقرية بعد �أن كان ال�سكان يعانون من �أزمة
يف املياه ،وت�ساهم كذلك يف خلق فر�ص
عمل؛ من خالل ت�أهيل وتدريب الطالبات
يف م�شغل للخياطة.

وقد مت االفتتاح برعاية كرمية من وزير
الإ�سكان والبيئة والتخطيط العمراين
اجليبوتي مو�سى حممد �أحمد ،وح�ضور
�سعادة القائم ب�أعمال ال�سفارة القطرية
بجيبوتي ال�سيد نا�صر حممد �سعيد �أبو
�صلعة ،ووفد قطر اخلريية برئا�سة املهند�س
خالد عبد اهلل اليافعي مدير �إدارة العمليات
بقطر اخلريية و�أع�ضاء مبادرة «رحماء
قطر» ،ووفد «مبادرة عطاء اخلري من دوحة
اخلري» .

إشادات حكومية

�أ�شاد م�س�ؤولون حكوميون يف كال البلدين بالدور التنموي لهذه
القرى و�أهم هذه الإ�شادات :
�سعادة ح�سني التني ـ رئي�س الربملان الوطني بالنيجر
ن�شكر الأخوة يف دولة قطر حكومة و�شعبا على �إقامة هذه
امل�شاريع التنموية الكبرية لأنها حتدث فرقا يف حياة امل�ستفيدين
منها ،وحثّ على مزيد من التعاون بني الدول الإ�سالمية
�سعادة هماين �أبدوا ـ وزير الإ�سكان والتطوير بالنيجر
�أجمل ما يف هذه القرية �أنها متكاملة يف مرافقها ،و�ست�سهم

يف عملية تنموية م�ستدامة من خالل مرافق التعليم وامل�شاريع
املدرة للدخل .
�سعادة مو�سى حممد �أحمد ـ وزير الإ�سكان والبيئة والتخطيط
العمراين اجليبوتي
القرية �إ�ضافة ح�ضارية للمنطقة املقامة فيها وجليبوتي كلها،
تقدم حلوال لأزمة الإ�سكان يف بالدنا وتخدم مرافقها �سكان
القرية واملنطقة املحيطة بها
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المطوع لـ « غراس » :
السيد عبد الرحمن
ّ

تحتاج المؤسسات الخيرية جهدا

إعالميا أكبر إلبراز أثر مشروعاتها
يمتلك العمل الخيري في بالدنا خبرات

مؤسسية غنية ولكنها تفتقر للتأطير العلمي
�سيخرج �أي مهتم بالعمل اخلريي ب�أكرث
من فائدة من هذا احلوار الذي �أجرته
« غرا�س» مع ال�سيد /عبد الرحمن املطوع،
ومر ّد ذلك يعود �إىل اخلربة الطويلة
واملتميزة التي يتمتع بها يف هذ اجلانب،
خ�صو�صا يف جماالت الإعالم والت�سويق
والإدارة والتدريب والتطوير ،واملواقع
القيادية التي �شغلها يف �أكرث من م�ؤ�س�سة،
مبا يف ذلك موقعه احلايل كنائب للمدير
العام بالهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
للإعالم وتنمية املوارد يف الكويت .ف�ضال
عن اهتماماته ومبادراته اخلا�صة مثل
« برود كا�ست اخلري للجميع» ومدونته:
«تلميحات»
تالي ًا تفا�صيل احلوار:

التشتت السياحي

حمب لل�سفر واالطالع على جتارب
�أنت ّ
الب�شر ..كيف �أفادك هذا الأمر يف تطوير
عملك ب�شكل عام ..وعملك يف املجال
الإن�ساين ب�شكل خا�ص ..خ�صو�صا �أنك
ت�شغل مواقع قيادية يف م�ؤ�س�سات العمل
اخلريي؟
رغم �إمياين �أن التخطيط للأ�سفار يو ّفر
اجلهد والوقت � ،إال �أنني اعتدت �أن تكون
18

معظم �أ�سفاري غري مرتبة ومن دون حجز
م�سبق ،وهو ما يعرف مبفهوم «الت�شرد
ال�سياحي» ،لأنني بطبيعتي �أحب التعر�ض
ملواقف �صعبة ،و�أخترب نف�سي يف مواجهتها،
وعادة ما �أقوم بتغيري برناجمي وفق
م�شاهداتي على �أر�ض الواقع ،وهذا النوع
من ال�سفر هو الأقل تكلفة والأكرث �إفادة
من جتارب ال�شعوب وثقافاتها املتنوعة دون
رتو�ش.
لقد زرت �أكرث من  42م�ؤ�س�سة خريية
عرب زيارات خمططة ،و�أخرى دون �سابق
ترتيب ،وكلما زرت �إحدى امل�ؤ�س�سات �س�ألت
�أحد قيادييها عن �أف�ضل م�ؤ�س�سة ميكن
زيارتها ،ودائما ما �أطرح على القياديني
يف امل�ؤ�س�سات الناجحة �س�ؤال امل�ستقبل
والطموح �إىل جانب �س�ؤال الواقع واخلربة،
و�أعترب كل م�شروع كان يطمح �إليه هذا
القيادي �أو ذاك ومل يتمكن من تنفيذه
جزءا من خطتي و�أولوياتي يف امل�ستقبل.
لقد اعتدت يف �أ�سفاري �أن �أذهب متعلما
وتلميذا ولي�س �أ�ستاذا� ،أحر�ص على
اال�ستفادة من ال�صغري قبل الكبري �..إميانا
مني ب�أن كل �إن�سان لديه خربة يف جماله،
وهذا يك�سبني بف�ضل اهلل خربة وا�سعة
�أعمل على �إ�ضافتها مل�ؤ�س�ستي ،وهلل در

القائل:
تغرب عن الأوطان يف طلب العال ***
و�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد
تف ُّرج هم واكت�ساب معي�شة *** وعلم
و�آداب و�صحـ ـ ـ ــبة ماجد

كنوز اإلبداع

من خالل اهتمامك بالإبداع ..هل هو
موهبة �أم مهارة ميكن اكت�سابها  ..ما الذي
يعني على التفكري الإبداعي بر�أيكم ؟
يف تقديري ال يوجد �إن�سان مبدع و�آخر
غري مبدع ،فخربات الإن�سان عبارة عن
جمموعة �أفكار اكت�سبها من هنا وهناك،
و�أ�ضاف عليها نكهته اخلا�صة ،فقواعد
تنظيم �أي حفل مثال معروفة للجميع ،لكن
�إخراج هذا احلفل ب�صورة �أف�ضل عن ذاك
يتوقف على الأفكار اجلديدة واللم�سات
واملهارات الإبداعية.
ولكي ي�صبح الإن�سان مبدعا ،البد �أن
تكون لديه القابلية واال�ستعداد للتعلم،
و�أن يحر�ص على اال�ستمرار يف التعلم عرب
جمال�سة املبدعني من �أ�صحاب الأفكار
اجلديدة ..والتعرف على كيفية توليد
وتخليق لآلئ وكنوز الإبداع من خالل طرح
الأ�سئلة الهادفة ب�أ�ساليب ذكية وح�صيفة

التوثيق ذاكرة المؤسسة ويجب أن نرصد من خالله النجـاحات واإلخفاقات
تراعي نف�سية امل�س�ؤول وخرباته ،هذا
بالإ�ضافة �إىل قراءة كتب �أ�صحاب التجارب
واخلربات و�سري ال�صاحلني ،ومتابعة جديد
احلقل الذي يعمل فيه الإن�سان من دوريات
وكتب وجمالت وغريها.
احلديث عن تطوير العمل يف املنظمات
غري الربحية ومنها اخلريية والإن�سانية هل
يختلف عن التطوير يف امل�ؤ�س�سات الربحية
وكيف؟
�سواء يف ال�ش�أن امل�ؤ�س�ساتي الربحي
وغري الربحي نحن نتعامل مع النف�س

الب�شرية ،ولهذه النف�س �أ�سرار كثرية البد
�أن نح�سن خماطبتها والتعاطي معها ،لأن
كل نف�س ب�شرية عامل بذاتها ،والفي�صل
بني امل�ؤ�س�ستني �أن تكون هناك احرتافية،
وفر�صة متاحة للعاملني لتفجري كوامن
وطاقات الإبداع بداخلهم ..واكت�شاف
ال�شخ�ص املحب للتطوير والقادر على
العمل �ضمن فريق ..وهنا البد �أن تكون
�أهداف امل�ؤ�س�سة وا�ضحة وحا�ضرة يف جميع
�أعماله.
ومن املهم �أن نق ّر ب�أن التطوير يف امل�ؤ�س�سات

الربحية ال يختلف كثريا عن غري الربحية
�إذا تعلق الأمر باملنظمات الغربية� ،أما يف
دولنا العربية والإ�سالمية فالتطوير يختلف
من هذه �إىل تلك ..لأن امل�ؤ�س�سات اخلريية
الإ�سالمية �أن�شئت يف الأغلب على خلفية
عاطفية ،وقامت على فكر �شخ�ص ..والفكر
ال�شخ�صي غالبا ما يتحكم يف كل مفا�صلها
لوقت طويل ..دون �أن يكون هناك �أي عمل
م�ؤ�س�سي تديره كوادر م�ؤهلة.
وخال�صة الأمر �أن امل�ؤ�س�سات غري الربحية
يف الغالب غري م�ؤ�س�سية وتغلب عليها
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زيارة المنظمات األخرى كمتعلم
تثري التجارب الشخصية والمؤسسية
الفو�ضى الإدارية وال�شخ�صانية ومركزية
ال�شخ�صية القيادية.

التطوير المؤسسي

لتحقيق هذا التطوير ..ما �أهم الأمور التي
ينبغي االهتمام بها والرتكيز عليها يف
امل�ؤ�س�سات غري الربحية ؟
التطوير له �أ�س�س وقواعد ينبغي مراعاتها
كالتايل:
 حتقيق البناء امل�ؤ�س�سي البد �أن يتم يف�إطار من التدرج حتى ال نخ ّل مبنظومة
العمل بامل�ؤ�س�سة لأن تطبيق �أف�ضل
املمار�سات جملة واحدة �سي�صطدم بالواقع
و�سيجد مقاومة �شديدة من البع�ض.

 البد من معرفة ودرا�سة االحتياجاتوالفجوات بني طموح العمل امل�ؤ�س�سي وواقع
امل�ؤ�س�سة.
 �إجراء درا�سة مت�أنية لقدرات الأ�شخا�صمن خالل منحهم الفر�صة واكت�شاف
قدراتهم.
 قراءة البيانات والأرقام والإح�صاءات يفامل�ؤ�س�سة قراءة حتليلية واعية.
 و�ضع م�صفوفة للأولويات كتطويرالأفراد ،النظم واللوائح ،وال�سلم الوظيفي،
والر�ؤية والر�سالة وغريها من الأع�صاب
الرئي�سة للعمل امل�ؤ�س�سي.
توثيق الإخفاق

ال�سيد /عبد الرحمن املطوع �أثناء تقدمي �إحدى ور�شه التدريبية

ـ تركز على توثيق التجارب الناجحة
وخ�صو�صا يف املجال اخلريي  ،كيف يتم
هذا التوثيق ؟ و�أين تكمن �أهميته ؟
التوثيق ذاكرة امل�ؤ�س�سة ،وحياة ما بعد
القادة ،و�أي عمل بال توثيق �إهدار للوقت..
والتوثيق يبد�أ من االجتماعات واللقاءات
الفردية ..وتاريخ امل�ؤ�س�سة ..والإخفاقات
والنجاحات ..وال�شائع �أن �أغلبية امل�ؤ�س�سات
اخلريية الإ�سالمية توثق النجاحات
واالجنازات ..لكنها ال توثق ملاذا �أخفقت؟
وكيف تعافت من ذلك؟� ..إن م�ؤ�س�ساتنا
اخلريية يف حاجة �إىل منذجة العمل
اخلريي حتى ال نكرر الإخفاقات ..وهناك
مواقع عاملية ناجحة تقوم بتوثيق الرحالت
وقيا�س ر�ضا امل�ستفيدين ..هذه املواقع
تعمل  reviewعلى براجمها �أي تر�صد
انطباعات النا�س جتاهها ..وهذا يوفر
للعمالء املحتملني خربة مهمة تخت�صر
عليهم خياراتهم.
برودكاست الخير

�إىل �أي حد يتم تبادل موا�ضيع التطوير
والتجارب الناجحة بني اجلهات اخلريية
والإن�سانية و�أين يكمن التق�صري يف هذا
اجلانب ؟
تقديري �أن فر�ص تبادل اخلربات
والتجارب يف م�ؤ�س�سات العمل اخلريي
كبرية جدا مقارنة بنظرياتها التجارية،
لأن هناك قطاع وا�سع يف العمل اخلريي
حري�ص على �إطالع الآخرين على جتاربه
انطالقا من قيمه ومبادئه ،وللمنظمات
اخلريية ال�سعودية خربة مهمة يف منذجة
امل�شاريع عرب �شركات و�سيطة ،فمثال لو
لدينا م�شروع �شبابي مت توثيق ومنذجة
�إجراءاته ومراحله ..ف�إن هذه التجربة
ت�صبح منوذجا ميكن تعميمه بني امل�ؤ�س�سات
املانحة لال�ستفادة منه.
ومع ثورة تكنولوجيا االت�صاالت
والتطبيقات التقنية احلديثة والذكية،
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تحتاج مؤسساتنا إلى نمذجة العمل
الخيري حتى ال تتكرر األخطاء

ن�ش�أت «اجلروبات» املتخ�ص�صة التي ت�ضم
�أع�ضاء متخ�ص�صني ،ه�ؤالء يطرحون
�إ�ضافات نوعية يف مداخالتهم ونقا�شاتهم
و�أ�سئلتهم ميكن �أن ت�شكل ف�ضاء لتبادل
املعرفة والر�أي وامل�شورة والتجربة.
ولدي �شخ�صيا جتربة مهمة يف هذا ال�سياق،
تبلورت بعد زياراتي لعدد من القياديني يف
العمل اخلريي ،وهي «برودكا�ست اخلري
للجميع» ،حيث �أتوا�صل مع � 800شخ�صية
قيادية خليجية ب�ش�أن تطوير العمل اخلريي
و�إثراء ثقافته التنظيمية ،وقد القت هذه
التجربة ا�ستح�سانا كبريا.
�أما �أوجه التق�صري واخللل فتكمن يف
عدم اهتمام امل�ؤ�س�سات اخلريية بتوثيق
النجاحات وامل�شاريع بال�صورة الكافية،
حيث قد ينتهي النجاح لديها مبجرد
انتهاء حفل تد�شني امل�شروع ،وال ميتد �إىل
مرحلة التقومي ور�صد نقاط القوة وال�ضعف
وااليجابيات وال�سلبيات...وقد يعزو البع�ض
هذا الأمر �إىل �أن كرثة �أعباء املوظفني
جتعلهم ال يفكرون يف اجلانب التح�سيني
والإبداعي ،وهذا خلل كبري يجعل امل�ؤ�س�سة
دون ذاكرة �أو جتربة ملهمة �أو ا�سرت�شادية.
تبادلية التجارب

وكيف ميكن تاليف هذا الق�صور ؟ وماهي
الو�سائل املعينة على حتقيق هذه التبادلية؟
تاليف هذا الق�صور لن يت�أتى �إال بالإبداع يف
العمل عرب فرق متخ�ص�صة� ،أو عرب تنمية
قدرات ومهارات الفرق العاملة ،وهذا نوع
من التطوير.
ولوال الإبداع ال�ستمررنا يف تكرار الأفكار
القدمية ،فالإبداع يولد الأفكار اجلديدة،
وهناك دورات وور�ش عمل متخ�ص�صة يف
تنمية مهارات الإبداع واالبتكار.
ودعنا ن�ؤكد �أن العمل اخلريي الإ�سالمي
ي�ضم خربات كبرية يف جماالت البناء
امل�ؤ�س�سي والإعالمي وجمع التربعات،
وهذه اخلربات ينق�صها الت�أطري النظري
والأكادميي ،الذي ميكن �أن يحول هذه

«برودكاست الخير
للجميع» أسهم بنجاح
في إثراء الخبرات وتبادل
التجارب
الربامج �إىل خربات وبرامج عملية،
ودورات لنقل اخلربات �إىل منهج يتم
تدري�سه وتعليمه وا�ستثماره يف تنمية قدرات
العاملني يف امل�ؤ�س�سات اخلريية.
لك مبادرة جميلة منها (برودكا�ست اخلري
للجميع ) كيف وجدت �صداها �أوال؟ وهل
ترى ب�أنها بحاجة لأن تنفذ على م�ستوى عمل
جماعي لر�صد جميع الأفكار واملبادرات
وامل�شاريع املتميزة وتوثيقها لتكون يف
متناول امل�ؤ�س�سات اخلريية والعاملني فيها
واملهتمني بهذا اجلانب؟
كما �أ�شرت قبل «برودكا�ست اخلري للجميع»
ي�ستهدف  800قيادي يف العمل اخلريي،
وهي جتربة القت �صدى وتفاعال طيبا يف
�أو�ساطهم ،والبد �أن ن�شري �إىل �أن «الربود
كا�ست» يحتاج �إىل جهد كبري لإعداده من
خالل البحث عن املحتوى املفيد للقياديني
واختياره بعناية ونقله ب�صيغة ت�شويقية
ومثرية لالنتباه ومقنعة للقيادي ،خا�صة
�أن البع�ض ال يفتحون رابط الر�سالة �إال يف
وقت الراحة ..وهناك من يقر�ؤونه بتمعن
وير�سلونه لآخرين ..وال �شك �أن نوعية
املحتوى املر�سل للقياديني ت�ؤثر يف اتخاذ
قراراتهم ..وقد جتعلهم يعيدون النظر يف
منهجية بع�ض الإدارات...وهناك من يحيل
«الربودكا�ست» �إىل م�ستويات �إدارية �أخرى
للتعاطي معه ..وخال�صة االمر �أنه ينبغي �أن
يقدم �أفكارا جديدة ونوعية با�ستمرار.
وكنت قد فكرت يف حتويل هذه املبادرة �إىل
م�ؤ�س�سة لال�ست�شارات والتدريب �إال �أن كرثة
االلتزامات حالت دون ذلك ..ون�أمل �أن
يتحقق ذلك يف امل�ستقبل.

ثغرة األثر التنموي

من خالل م�س�ؤولياتك ومتابعاتك
الإعالمية؛ هل يعك�س �إعالم اجلمعيات
اخلريية يف منطقة اخلليج والعامل العربي
حجم عملها امليداين و�أثر م�شاريعها
التنموية ؟
الإعالم قد يعك�س هذه امل�شروعات ..لكنه
ال يعك�س للأ�سف ال�شديد الأثر املرتتب
على �إن�شائها ..فهناك ق�صور كبري يف هذا
اجلانب لدى معظم اجلمعيات اخلريية،
ومن النادر �أن تظهر هذه امل�ؤ�س�سات �أثر
�أعمالها ..مبعنى �أن امل�ؤ�س�سة اخلريية قد
تهتم مبرحلة الفرقعة �أو البهرجة الإعالمية
عند افتتاح �أو �إطالق م�شروع تعليمي مثال
و تتوقف عند هذا احلد ،دون �أن تن�شغل
�أو تعنى بالأثر وجمموعة التغيريات التي
يحدثها هذا امل�شروع يف الواقع...و�أثر هذا
امل�شروع على املجتمع.
�إعالم �أكرث ت�أثريا
باخت�صار ..ماهي املعاجلات املطلوبة
للو�صول �إىل �إعالم �إن�ساين �أكرث ح�ضورا
و�أف�ضل ت�أثريا وخدمة لر�سالة العمل
اخلريي؟
�أوال :البد من الإميان ب�أهمية الإعالم ودوره
الداعم للم�ؤ�س�سة اخلريية وم�شاريعها.
ثانيا :البد من ا�ستقطاب وت�أهيل الكوادر
الإعالمية.
ثالثا :التعلم من �أف�ضل املمار�سات
الإعالمية يف امل�ؤ�س�سات اخلريية الناجحة.
رابعا :املقارنة املعيارية مع امل�ؤ�س�سات
الكربى عرب زيارة امل�ؤ�س�سات املماثلة
وا�ستلهام اخلربة والتجربة منها.
خام�سا� :إعداد ور�ش عمل ودورات
مركزة يقدمها م�ست�شارون �إعالميون
متخ�ص�صون.
�ساد�سا� :أن يكون للم�ؤ�س�سة اخلريية
نوافذ ومنابر �إعالمية تخاطب جمهورها
امل�ستهدف.
�سابعا :ايالء ال�شبكات االجتماعية اهتماما
خا�صا يف �إبراز دور امل�ؤ�س�سة وت�سويق
م�شاريعها اخلريية.
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الطفلة «ندى»

..طموح بدراسة الطب رغم الضمور الدماغي
�شاءت القدرة الإلهية �أن متنحها القدرة
على التفوق العلمي بعد �أن �سلبت منها
قدرتها على التحكم يف �أطرافها وعلى
النطق اي�ض ًا.
�إنها الطفلة ندى الوحيدي ( 15عاما)ً
القاطنة غرب مدينة غزة ،فهذه الطفلة
تعاين �ضمور ًا دماغي ًا منذ ال�صغر ،لكنها
متلك عق ًال علمي ًا فذ ًا ب�شهادة معلماتها يف
املرحلتني االبتدائية والإعدادية.
هذه الفتاة التي ترتعد �أطرافها ب�شكل ال
�إرادي ،طموحها نحو الو�صول �إىل كلية
الطب ثابت ال يرتاجع ،كما تقول ،فقد
حازت على معدل  %99.8يف الف�صل الثاين
الإعدادي ،وتتطلع �إىل موا�صلة تعليمها
حتى ارتداء القمي�ص الأبي�ض.
مع األصحاء

و�إذا ما علمنا �أن ال�ضمور الدماغي ،هو
عبارة عن تلف وفقدان يف خاليا املخ ككل،
�أو جزء منها ،ب�شكل ي�سبب فقدان القدرة
على القيام بالعمليات الإرادية وعمليات
التفكري والرتكيز لدى الإن�سان ،ف�سنكت�شف
�أن حالة «ندى» تعترب معجزة حقيقية،
واملفارقة �أن معدل هذه الطفلة مل يرتاجع
عن درجة االمتياز مذ كانت يف املرحلة
االبتدائية ،رغم �أنها ال ت�ستطيع الكتابة
مطلق ًا ،و�أن املادة الوحيدة التي ت�ؤثر دوم ًا
على معدلها هي مادة الر�سم ،على اعتبار
�أنها ال تقوى على ا�ستخدام الألوان �أو
الري�شة.
ظ ّل دخول مدار�س الأ�صحاء بالن�سبة لندى
�أ�شبه بامل�ستحيل ،خ�صو�صا �أنها التحقت
بداية يف مدر�سة �شم�س الأمل للمعاقني
حركي ًا� ،إال �أنها وبفعل حجم الذكاء الذي

لديها �آثرت املدر�سة دجمها يف مدار�س
الأ�صحاء.
تقول ندى« :كنت �أ�شعر بعقدة نق�ص �شديدة
بعد التحاق �إخوتي مبدار�س الأونروا ،من
دوين ،وهو ما كان ي�سبب يل �أمل ًا داخلي ًا،
لكن بعدما التحقت بذات املدر�سة مع
�إخوتي� ،شعرت باالرتياح ال�شديد ،لأين
�أعلم �أنني ل�ست �أقل ذكاء من التالميذ».

كرسي متحرك

وعن هذه املع�ضلة التي ت�شارك الأم يف
حلها ،تقول والدة ندى�« ،إنها تعمل وب�شكل
يومي على االطالع على دفاتر زميالت
ابنتها يف املدر�سة ،للتعرف على الواجب
ومن ثم ت�ستدعي فتاتها لأجل القيام بحله،
عرب تلقينها الأجوبة ،فيما تقوم الأوىل
بت�سجيلها عرب الدفاتر املخ�ص�صة لكل
مادة على حدة».
ولأن قطر اخلريية تبحث عن مثل هذه
احلاالت الإن�سانية للأخذ بيدها نحو
النجاح وحتقيق الهدف ،فقد منحت للطفلة
«ندى» كر�سيا متحركا يف �إطار «م�شروع
دعم خدمات القطاع ال�صحي يف غزة» ـ
املمول من جمل�س التعاون اخلليجي عرب
البنك اال�سالمي للتنمية ـ  ،وهي م�ساعدة
ر�سمت ابت�سامة مرجتفة غري ثابتة على
�شفاه هذه الطفلة ،تعبري ًا عن �سعادتها
باحل�صول على هذا املقعد الذي قررت
ا�ستخدامه للتنقل من و�إىل املدر�سة التي
تبعد عن بيتها الواقع يف مدينة غزة �أكرث
من  200مرت ،م�ؤكدة �أنها �سعيدة جدا بهذه
اخلدمة املقدمة من قطر اخلريية.
وللتعبري عن م�شاعرها ك�أم تقدمت
والدة الطفلة ندى بعميق �شكرها لقطر
اخلريية على اجلهود التي تبذلها خلدمة

ذوي االحتياجات اخلا�صة ،م�شددة
على �أهمية ا�ستمرار م�ساعدة هذه الفئة
املجتمعية وتعزيز و�سائل دجمها يف املجتمع
الفل�سطيني.
مشروع رائد

يعد «م�شروع دعم خدمات القطاع
ال�صحي» املمول من جمل�س التعاون
اخلليجي عرب البنك اال�سالمي
للتنمية من امل�شاريع الرائدة يف
املجال الإن�ساين بقطاع غزة ،ملا
يقدمه من �أداوت طبية م�ساعدة
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،من
خالل ت�أثريه الإيجابي على هذه الفئة
وحت�سني حركة النقل بالن�سبة لهم،
واحلد من امل�ضاعفات الناجتة عن
الإعاقة ،وحت�سني اخلدمات الت�أهيلية
املقدمة من مزودي خدمات الت�أهيل
من القطاع الأهلي.
�إجمايل امل�ستفيدين من امل�شروع منذ
انطالقته يزيد عن � 2000شخ�ص من
ذوي الإعاقة ،وامل�شروع نفذ بال�شراكة
مع  3جمعيات حملية خمت�صة ،عملت
على توفري الأدوات امل�ساعدة لذوي
الإعاقة ،مثل :الكرا�سي الكهربائية،
والكرا�سي املتحركة ،والعكازات،
والأجهزة التي ت�ساعد على التنف�س.
�إجمايل عدد امل�ستفيدين من كرا�سي
ذوي الإعاقة � 528شخ�صا.
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مبادرات

..ترد الجميل
«ز َهاب»
َ
ّ
للمجتمع القطري

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

تحت شعار « بال فضل ،بال منة»

برعاية من �سعادة ال�شيخ /جوعان بن
حمد �آل ثاين �أطلقت قطر اخلريية يف �شهر
فرباير املا�ضي مبادرة «زهاب» لتقدمي
الدعم للداخل القطري ،حتت �شعار» بال
ف�ضل ،بال منة» .
وجاء الإعالن عن املبادرة يف م�ؤمتر
�صحفي ح�ضره الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ال�سيد /يو�سف بن �أحمد الكواري،
واملدير التنفيذي ملبادرة «زهاب» ال�سيد /

عظيمة �سوا ًء كان معنوي ًا �أو مادي ًا ،وباملثل
للمبادرة الكثير من الطموحات
ف�إن «زهاب» مت ّثل املجتمع القطري الذي ال
لخدمة الفئات المستهدفة ،ومنها يقدّر بثمن.
حملة استقطاعات شهرية من
وع ّلق ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
رواتب المتبرعين باسم « ذخر»
الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية على
طالل الكواري.
�أهمية �إطالق مثل هذه املبادرات يف قطر،
يقدر بثمن
ال ّ
قائ ًال« :لقد �أوىل ح�ضرة �صاحب ال�سمو
وت�شري كلمة «زهاب» يف اللهجة العامية ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد
القطرية �إىل غر�ض �شخ�صي ثمني ذو قيمة املفدى وح�ضرة �صاحب ال�سمو الأمري

ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س التنفيذي
لقطر اخلريية وال�سيد /طالل الكواري املدير
التنفيذي ملبادرة ((زهـاب)) يف امل�ؤمتر ال�صحفي
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الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين ،عناية
خا�صة بالعمل اخلريي ،وهو ما ترجمته
ر�ؤية قطر الوطنية  2030التي تر ّكز على
التنمية االجتماعية من خالل االهتمام
بالقوى الب�شرية يف املجتمع».
مجتمع مسؤول

و�أ�ضاف« :تت�شرف قطر اخلريية ب�إطالق
مبادرة «زهاب» حتت الرعاية الكرمية
ل�سعادة ال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين،
وذلك حتت �شعار «بال ف�ضل بال م ّنة»
للت�أكيد على �أن ما تقوم به هذه املبادرة
هو نوع من رد اجلميل للمجتمع القطري
بكل فئاته وتنوعه ،فهدفنا النهائي يتم ّثل
يف �إقامة جمتمع واع وم�س�ؤول ومتط ّور
يرتكز على �أ�س�س امل�ساواة والإخاء والعدالة
االجتماعية».
ومن جانبه ،قال ال�سيد طالل الكواري،
املدير التنفيذي ملبادرة «زهاب»« :مع تعدّد
املبادرات والربامج اخلريية والإن�سانية
يف دولة قطر والتي تهدف �إىل تقدمي يد
امل�ساعدة والعون لفئات عديدة �سوا ًء يف

داخل �أو خارج قطر ،لذلك كانت هناك
حاجة ما�سة ملبادرة وطنية ت�س ّلط ال�ضوء
على بع�ض �أفراد املجتمع القطري لتقدمي
الدعم وامل�ساندة لهم».
ثقافة الخدمة المجتمعية

وتابع قائ ًال�« :إن �أحد �أهدافنا الرئي�سية
هي دعم جميع الفئات املحتاجة يف الداخل
القطري ،بالإ�ضافة �إىل حماية حقوقهم
وقيمهم وتعزيز م�شاركتهم الف ّعالة يف
تنمية املجتمع ،وتزويدهم بالو�سائل
الكفيلة لال�ستفادة من طاقاتهم ّ
املعطلة
حتى يتمكنوا من االعتماد على �أنف�سهم
واحل�صول على الدخل الكايف.
و�أكد ال�سيد /طالل الكواري ،قائ ًال�« :إن
ر�سالتنا ال تنتهي عند تقدمي يد امل�ساعدة
فقط ،بل ن�سعى لإيجاد حلول للتحديات
التي تواجههم لكي ن�ضمن حتقيق التنمية
امل�ستدامة وال�شاملة للمجتمع ككل ،مع
الرتكيز على حقوق الإن�سان وثقافة اخلدمة
املجتمعية من خالل التعاون مع جهات
خمتلفة يف الدولة».

إجمـــــالي المســــــــــاعدات
داخــل قطر خــالل 2016

28,816925

طرق التواصل

 12,022,082ر.ق

 6,399,424ر.ق

ول�ضمان جناح مبادرة «زهاب» يف حتقيق
الأهداف التي ت�أ�س�ست من �أجلها وهي خلق
جمتمع حم ّلي متط ّور ،يرتكز على �أ�س�س
امل�ساواة والإخاء والعدالة االجتماعية ،فقد
مت و�ضع معايري �أ�سا�سية لتقييم الطلبات
املقدّمة لال�ستفادة من دعم املبادرة ،والتي
على �ضوئها �سيتم تقييم وتقدمي حجم
امل�ساعدة للأ�سر والأفراد.

رسالتنا ال تنتهي عند تقديم يد
المساعدة فقط ،بل نسعى إليجاد
حلول للتحديات التي تواجه الفئات
ذات الحاجة .

ر.ق

مساعدات األسر
محدودة الدخــــل

3,531,193

معايير للتقييم

طالل الكواري:

الغـارمون

المرضى

ومتلك مبادرة «زهاب» الكثري من
الطموحات خلدمة الفئات امل�ستهدفة،
ومنها حملة تلقي التربعات حتت ا�سم
« ٌذخر» وتعني اجلود مبا ميلكه ال�شخ�ص
ربع �شهرية ت�أ�س�ست
وهي عبارة عن خطة ت ّ
من خالل البنوك القطرية لت�سهيل عملية
ربع ،حيث يعمل الربنامج على ا�ستقطاع
الت ُّ
ربع من راتبه �شهري ًا
ما
ّ
يخ�ص�صه املت ّ
للمبادرة ب�شكل تلقائي ،وذلك تي�سرياً
ربع وتر�شيد ًا للنفقات والوقت.
للمت ّ

ر.ق

للمزيد من املعلومات عن
كيفية تقدمي طلب م�ساعدة،
�أو للتربع من �أجل دعم مبادرة
«زهاب» يرجى زيارة مكاتب
«زهاب» ـ �أو التوا�صل معها
على هاتف44444676 :
�أو زيارة مكاتب قطر اخلريية:
�أو التوا�صل معها على
هاتف44667711 :
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إسهام قطر الخيرية في المرحلة الثانية منها

 320ألفا يستفيدون شهريا
من حملة «حلب لبيه»

توا�صل قطر اخلريية تنفيذ املرحلة الثانية
من امل�شاريع املن�ضوية حتت حملة «حلب
لبيه» التي �أطلقتها املنظمات اخلريية
القطرية بنا ًء على توجيهات ح�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين �أمري البالد املفدى.
و�ست�شمل جماالت التدخل :الإنعا�ش املبكر،
والإيواء ،والأمن الغذائي ،والتعليم،
وال�صحة ،واملياه والإ�صحاح ،و�ست�ستفيد
منها � 64ألف �أ�سرة ،مبعدل � 320ألف
م�ستفيد �شهريا ،وبتكلفة �إجمالية تبلغ 104
ماليني ريال.
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مجاالت التدخل

منزل مت�ضرر من احلرب يف �سوريا،
ي�ستفيد منها � 5آالف �شخ�ص ،كما �ستتم
�إعادة بناء  400وحدة �سكنية ،ي�ستفيد منها
� 2000شخ�ص.
ويف نف�س املجال �سيتم �إن�شاء  1450وحدة
�سكنية «كرافانات» يف خميمات متعددة،
�سي�ستفيد من هذه الوحدات ال�سكنية 7250
�شخ�صا.

ففي جمال الإنعا�ش املبكر تنفذ قطر
اخلريية م�شروعا لرتكيب � 10آالف
من �أنظمة الطاقة ال�شم�سية يف مدن،
حمافظات� ،إدلب ،وحماه ،وحلب ،ي�ستفيد
منها � 50ألف �شخ�ص من الفئات اله�شة،
خ�صو�صا النازحني ،كما �ستعيد اجلمعية
ت�أهيل وبناء  700من ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،املدمرة ،من خالل تقدمي األمن الغذائي
منح نقدية ،ا�ستفاد منها � 6400شخ�ص� ،أما يف جمال الأمن الغذائي فقد مت توفري
بالإ�ضافة �إىل ترميم و�إعادة ت�أهيل � 5000 1000سلة غذائية كم�ساعدات عاجلة،

وتقدمي م�ساعدات زراعية لـ � 2500أ�سرة �سورية يف
�إدلب ،بالإ�ضافة �إىل توفري خبز يومي ب�سعر خمف�ض لـ
� 64ألف �شخ�ص ،وملدة �سنة ،يف حمافظتي حلب و�إدلب.
التعليم

ويف جمال التعليم �سيتم �إن�شاء  10مراكز للرعاية
املبكرة والتعليم ،لأطفال النازحني يف حلب وحماه،
و�إدلب ،وزودت هذه املراكز باخلدمات للأطفال الذين
ترتاوح �أعمارهم بني � 5 3-سنوات ،للح�صول على
مراكز تعليم �آمنة.
الصحة

ويف جمال ال�صحة �ستقوم قطر اخلريية بتفعيل وت�شغيل
م�ست�شفى الإحالة الرئي�سي الآمن يف مدينة �إدلب،
وت�شغيل م�ست�شفى احلوادث والعيادات اخلارجية يف كل
من مدينة �إدلب وج�سر ال�شغور وخربة اجلوز ،بالإ�ضافة
�إىل �إن�شاء وت�شغيل وحدة الربجمة الإجنابية و�صحة
الأطفال يف حمافظة حلب ،منطقة جبل �سمعان ودارت
عزة.
المياه واإلصحاح

بينما ت�شمل م�شاريع املياه والإ�صحاح التي �ستنفذ من
قبل قطر اخلريية يف �إطار املرحلة الثانية من حملة
«حلب لبيه» دعم البنية التحتية يف قطاع املياه وال�صرف
ال�صحي يف  14حمطة مياه ،و 32مركزا �صحيا يف �إدلب
واحل�سكة ،وت�أهيل وت�شغيل  3حمطات مياه معطلة يف
املناطق الريفية ،مع ا�سرتاتيجية اخلروج ب�ضمان قيام
املجال�س املحلية بت�شغيل هذه املحطات.
إنجازات المرحلة األولى

يف �إطار املرحلة الأوىل من حملة «حلب لبيه»
نفذت قطر اخلريية م�شروع الإمداد الغذائي
بقيمة  5ماليني ريال قطري ،وا�ستهدف امل�شروع
� 61ألف �أ�سرة� ،أي حوايل � 366ألف �شخ�ص،
وذلك يف الريف الغربي من مدينة حلب ،ومدينة
�إدلب وريفها ،والريف ال�شمايل ملدينة حماه.
وكانت قطر اخلريية قد افتتحت هذا امل�شروع
بتوزيع � 1500سلة غذائية على �أكرث من 9000
�شخ�ص من العوائل امل�ستهدفة يف مناطق النزوح
والعائالت امل�ضيفة لهم يف �إطار املرحلة الأوىل
خلطة التوزيع للحملة امل�شرتكة للمنظمات
الإن�سانية القطرية �ضمن احلملة.

موقع بوابة اإلنسانية
()Humanity Gate

خير نت

بوابة الإن�سانية هي من�صة الكرتونية تعنى بالعمل الإن�ساين،
وتعد �أول م�صدر �شامل للمعلومات عن �صناعة العمل الإن�ساين،
حيث تقدم خدماتها للباحثني و املمار�سني و املهتمني للو�صول �إىل
املعلومات و املعرفة املتعلقة مبجال العمل الإن�ساين.
التفرد بالفكرة:

�إن ما تتميز به بوابة الإن�سانية و ما يعترب نقطة قوة كبرية لها
هي التخ�ص�صية الكاملة ،فمجمل ما حتمله من ر�ؤيا و ما تطمح
لتحقيقه من �أه��داف و ما تقدمه من خدمات تخت�ص يف جانب
العمل الإن�ساين.
رؤية البوابة:

�أن تكون امل�صدر الأول لكافة املعلومات املتعلقة ب�صناعة العمل
بجهود
أ�س�س من املعرفة و البحث العلمي ،و
ٍ
الإن�ساين بنا ًء على � ٍ
كفاءات عالية امل�ستوى.
وخربات و
ٍ
ٍ

أهداف البوابة:

لقد ر�صدت بوابة الإن�سانية لنف�سها �أهداف ًا ا�سرتاتيجي ًة ت�سعى
لتحقيقها خالل عملها ت�صب جميعها يف ال�صالح الإن�ساين:
• �إل��ه��ام و�إث���راء معلومات املمار�سني واملهتمني يف جم��ال العمل
الإن�ساين و مد ج�سور التوا�صل بينهم.
• توفري منرب للحوار و تعزيز التفاهم املتبادل و بناء القدرات
وتطوير منظمات العمل الإن�ساين.
• احلفاظ على الإرث العاملي من العلوم الإن�سانية للأجيال القادمة
و توفريه للجميع يف مكان واحد.
• اطالع املمار�سني واملهتمني يف قطاع العمل الإن�ساين على خمتلف
الر�ؤى واالجتاهات ال�سائدة يف العامل.
اللغة العربية هي لغة ت�صفح املوقع ،و تتوفر باملوقع روابط ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي ()Facebook Twitter & YouTube
و ت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة املوقع على القوائم التالية:
• الدليل
• الفعاليات
• مقاالت
• الأخبار
• انفوغرافيك • تقومي الإن�سانية
• وظائف
• ات�صل بنا
• من نحن

رابط البوابة

www.humanitygate.com
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(( أوقف المجاعة )) ..

أقل الواجب تجاه إخواننا في الصومال
 #ا ملجا عة _ ت�ضر ب _ ا ل�صو ما ل  . .هو
الها�شتاج الذي �أطلقته قطر اخلريية بعد
ا�شتداد �ضراوة املجاعة يف ال�صومال ،التي
ح�صدت �أرواح � 100شخ�ص خالل 48
�ساعة ،وحتركت باجتاه توعية اجلمهور
بحجم وتداعيات هذه املجاعة من خالل
حثهم على امل�شاركة بو�ضع �شعار “�أوقف
املجاعة” على اليد  ،ف�ضال عن �إنتاج عدد
من املقاطع والفيديوهات ون�شرها عرب
�شبكات التوا�صل االجتماعي .
م�شاريع عاجلة
على ال�صعيد امليداين قررت قطر
اخلريية تكثيف جهودها لإغاثة ال�شعب
ال�صومايل خالل هذه الفرتة ،من خالل
تنفيذ عدد من امل�شاريع العاجلة اجلديدة،
بد�أتها فعليا مب�شروع ي�ستهدف تقدمي
املواد الغذائية والطبية حلوايل � 19ألف
مت�ضرر.
وقال مدير �إدارة الإغاثة بقطر اخلريية
ال�سيد حممد الكعبي �إن قطر اخلريية
بد�أت التدخل ملواجهة اجلفاف يف
ال�صومال مع بدء الأزمة مطلع العام
اجلاري ،حيث �أطلقت حملة “ال�صومال
معاناة وجفاف” التي نفذت مبوجبها عدة
م�شاريع يف مناطق خمتلفة ،كان �آخرها
تزويد �سكان منطقة غرب ال�صومال باملياه
ال�صاحلة لل�شرب ،وال زال هذا امل�شروع
متوا�صال حتى الآن ،و�أنه ب�سبب تفاقم
الكارثة الإن�سانية خالل الأيام الأخرية
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ب�شكل الفت ،قررت تكثيف جهودها وتنفيذ
م�شاريع �إغاثية عاجلة �أخرى كواجب �أخوي
جتاه �إخواننا يف ال�صومال الذي تهددهم
املجاعة والأمرا�ض  ،وهي حتث املح�سنني
للم�سارعة يف م�ساندة جهودها الإن�سانية
من خالل ها�شتاج
” #املجاعة_ت�ضرب_ال�صومال” وموا�صلة
م ّد يد العون لإخوانهم ليكونوا �سببا يف
�إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
ولفت �إىل �أن امل�شروع الإغاثي اجلديد
الذي �سيتم تنفيذه يف الأيام القليلة املقبلة
ي�ستهدف �إغاثة ما ال يقل عن 1800
�أ�سرة مت�ضررة �ست�ستفيد كل �أ�سرة من �سلة
غذائية تكفي مدة �شهر كامل ،وحتتوي كل
�سلة غذائية على الأرز ،وال�سكر ،والطحني،
وزيت الطعام ،والتمور ،واحلليب اجلاف،

بالإ�ضافة �إىل ت�سيري قوافل طبية تقدم
اخلدمات ال�صحية للمحتاجني.
م�شاريع مت تنفيذها
وكانت قطر اخلريية من خالل حملة �إغاثة
ال�صومال التي �أطلقتها يف مطلع فرباير
انتهت من تنفيذ م�شاريع �إغاثية عاجلة
يف املناطق املت�ضررة من اجلفاف و�سط
و�شمال ال�صومال م�ؤخرا ،فقد و ّزعت على
املت�ضررين طرودا غذائية ومياه �صاحلة
لل�شرب ،ا�ستفادت منها � 1.050أ�سرة يف
منطقة “بونت الند ،و جلمدغ” و � 550أ�سرة
يف مدينة بيدوة� ،إحدى املدن الرئي�سية
املت�ضررة من موجة اجلفاف ،ناهيك عن
م�شاريع �أخرى ا�ستهدفت مناطق خمتلفة .

مدوا يد العون

ال زال باب التربع م�شرعا من �أجل امل�ساهمة يف مواجهة املجاعة يف ال�صومال عرب
حملة قطر اخلريية من خالل الأ�سهم التالية “ :توفري املياه” وقيمته  100ريال،
و”ال�سلة الغذائية” بـ  300ريال ،و”اخلدمات الطبية” بقيمة  500ريال ،كما ميكن
التربع لهذه احلملة با�ستخدام �إحدى هذه الو�سائل� :إر�سال ر�سالة ن�صية sms
م�صحوبة برمز � soaإىل الرقم  92632للتربع بقيمة  50رياال ،و�إىل الرقم
 92642للتربع بقيمة  200ريال ،و�إىل الرقم  92428للتربع بقيمة  500ريال.
كما ميكن التربع للحملة عرب الربيد االلكرتوين لقطر اخلريية qcharity.org
�أو عن طريق اخلط ال�ساخن� ،44667711 :أو من خالل نقاط التح�صيل و�أجهزة
اخلدمة الذاتية التابعة القطر اخلريية يف املجمعات التجارية.
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�سعادة ال�شيخ حمد بن فهد بن عبد العزيز �آل ثاين يرت�أ�س وفد قطر اخلريية لتقدمي امل�ساعدات ملت�ضرري اجلفاف يف ال�صومال

وجها لوجه ..
في مواجهة الجفاف

�أدى وفد �إن�ساين من قطر اخلريية،
يرت�أ�سه �سعادة ال�شيخ حمد بن فهد بن عبد
العزيز �آل ثاين ،زيارة �إن�سانية لل�صومال
يف الن�صف الأول من �شهر �إبريل ،وقف
فيها على الأو�ضاع الإن�سانية هناك ،ود�شن
م�شاريع �إغاثية كبرية ،بح�ضور رئي�س
وزراء ال�صومال ،و�شخ�صيات حملية.
أعضاء الوفد
و�ضم الوفد كال من ال�سيد جا�سم اجلا�سم،
م�ست�شار الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية،
وال�سيد من�صور الدفع “ م�ست�شار التحكيم
الدويل” وع�ضو اجلمعية العمومية لقطر
اخلريية ،وال�سيد �أحمد �صالح العلي ،مدير
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�إدارة الإعالم بقطر اخلريية ،وال�سيد نايف
علي العنزي ،وجمموعة من الإعالميني
هم :عبد اهلل العنزي� ،أحمد عبد اهلل،
ح�سام روحي ،عبد اهلل الهاليل ،ومن �شبكة
مر�سال قطر ،ال�سيد يا�سني حر�سي.
وبعد اطالعه على الأو�ضاع ال�صعبة
التي يعي�شها ال�صوماليون ،قام وفد قطر
اخلريية بتد�شني م�شاريع �إغاثية هامة،
�شملت ت�شغيل مطبخ للنازحني �سيقدم
الوجبات الغذائية لـ � 7000شخ�ص،
بالإ�ضافة �إىل تد�شني بئر ارتوازية �ست�ؤمن
املياه ال�صاحلة لل�شرب ل  4000من �سكان
املناطق املت�ضررة من اجلفاف.
وركزت الزيارة على اال�ستق�صاء امليداين

للو�ضع الإن�ساين ،وا�ستكمال توزيع املعونات
الإغاثية ،وح�شد التربعات مل�شاريع نوعية
م�ستدامة.
مخيمات
وقال ال�شيخ حمد بن فهد بن عبد العزيز
�آل ثاين رئي�س وفد قطر اخلريية �إن موجة
اجلفاف يف ال�صومال تركت �آثارا �سيئة على
كل �شيء هناك ،فب�سببها نفقت املوا�شي
التي كان يعتمد عليها العديد من �سكان
الأرياف الذين نزحوا �إىل املدن ليجدوا
ن�سبة ،ولو �ضئيلة من الأمان ،والكثري
من ه�ؤالء يعي�شون يف خميمات للنازحني
يبحثون فيها عن احلياة ،فال تخذلوهم.

الوفد يدشن مطبخا وبئرا ارتوازية لفائدة  11.000شخص من النازحين الصوماليين
الشيخ حمد بن فهد آل ثاني:
المتضررون يفرون من قبضة
الجفاف المتواصل بحثا عن
أسباب الحياة

و�أ�شاد بكل من تربع ل�صالح املت�ضررين يف
ال�صومال ،وبجهود قطر اخلريية الكبرية
يف هذا املجال ،حيث توالت م�شاريعها
الإن�سانية لتخفف من وط�أة الكارثة على
�إخواننا يف ال�صومال ،و�أعرب عن �أمله يف
�أن يتوا�صل الدعم للحملة ،نظرا حلجم
املعاناة الكبري و�شدة االحتياج ،ب�سبب

موجة اجلفاف املتوا�صلة.
الحلقة األخيرة
ي�شار �إىل �أن قطر اخلريية خ�ص�صت حلقة
“املتناف�سون” الأخرية ،التي بثت عرب �أثري
�إذاعة القر�آن الكرمي ،من �أجل جمع التربع
لدعم م�شاريعها الإغاثية يف ال�صومال،
و�شاركت الفرق املتناف�سة يف هذه احللقة
التي �شهدت �إقباال كبريا من اجلمهور
واملتربعني ،الذين تفاعلوا مع مقدم
الربنامج الدكتور عبد الرحمن احلرمي،
وال�شيخ حمد بن فهد �آل ثاين ،وال�سيد
جا�سم اجلا�سم ،والإعالمي فهد الب�شارة.

والفرق التي �شاركت يف حلقة “املتناف�سون”

املخ�ص�صة لل�صومال هي :فريق جامعة
قطر ،وفريق كلية املجتمع ،وفريق �أكادميية
ا�سباير ،وفريق املدينة التعليمية ،وفريق
كلية �شمال الأطلنطي ،وفريق �أكادميية
قطر للقادة.
وكانت قطر اخلريية قد �أطلقت ها�شتاج
#املجاعة_ت�ضرب_ال�صومال مع ا�شتداد
�ضراوة املجاعة نهاية �شهر مار�س املا�ضي،
للتوعية مبخاطر ما يتعر�ض له ال�شعب
ال�صومايل من حملة على مواقع التوا�صل
االجتماعي.
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ال�سيد حممد بن علي الغامدي املدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية

المدير التنفيذي إلدارة التنمية الدولية :

إصدار منهجية جديدة
إلدارة المشــاريع
32

�أهم الأمور التي تعمل خطة الإدارة التنفيذية للتنمية الدولية
بقطر اخلريية عليها يف عام  ، 2017و�أهم و�سائلها ل�ضمان ح�ضور
دويل متميز وفاعل لقطر اخلريية  ،ومعامل ا�سرتاتيجيتها
للعمل مع ال�شركاء الدوليني واجلهات املانحة ..هي حماور
احلوار ال�سريع الذي �أجرته « غرا�س» مع ال�سيد حممد بن علي
الغامدي املدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية.

تكون لديك ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف العمل،
وعالقة قوية مع ال�شركاء الفاعلني الكبار،
ويف نف�س الوقت متتلك القدرات الفنية
العالية لتتمكن من الدخول يف مثل هذه
املجاالت ،و�أعتقد �أننا جنحنا يف �أن نكون
منفذين للكثري من م�شاريع العديد من
املنظمات الدولية والإقليمية ،وا�ستطعنا
احل�صول على متويالت منهم لتنفيذ
م�شاريع �إن�سانية وتنموية يف بلدان عدة.

 عقد عدد من امل�ؤمترات مب�شاركةمنظمات �إن�سانية وطنية و�إقليمية ودولية،
حيث تطرح فيها مبادرات وتعهدات.

ما �أهم املجاالت التي �سرتكزون عليها يف
خطتكم اجلديدة؟

�أهم ما �ست�شهده خطة الإدارة التنفيذية
للتمية الدولية يف  2017؟
 �إ�صدار منهجية جديدة لإدارة امل�شاريعباللغتني العربية والإجنليزية
 تطوير بناء قدرات الأنظمة الإلكرتونيةوالتقنية لنظام منهجية �إدارة امل�شاريع
اجلديد.
 اطالق مبادرة لتفعيل دور التعليم يفحتقيق الوئام االجتماعي يف مناطق النزاع
ما بعد الأزمات وخا�صة من ال�شرائح التي
ي�صعب الو�صول اليها.
 اطالق مبادرة التمكني االقت�صادي خللقفر�ص عمل وايجاد م�شاريع للدول الفقرية
تر ّكز على البعد التنموي حلل م�شكالت
الالجئني ،تعمل على توفري حياة كرمية لهم
ولأ�سرهم ،و�إحداث فرق يف واقعهم ،بحيث
تعتمد على تطوير القدرات وتوفري التدريب
الالزم للم�ستفيدين ومتويل م�شاريعهم
املدرة للدخل حتى يتمكنوا من االعتماد
على �أنف�سهم معي�شيا.
 �إطالق مبادرة نوعية يف جمال متكنيال�شباب العربي وخلق فر�ص عمل لهم .

 �إطالق مرفق نوعي خلدمة �شريحةالأيتام و�أ�سرهم.
ما �أهم الو�سائل التي حتقق هدف احل�ضور
لقطر اخلريية على ال�ساحة الإن�سانية
الدولية؟
و�سائل كثرية �ساعدتنا على حتقيق احل�ضور
دوليا ،منها :تطوير الأدوات والو�سائل
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،و�إ�ضافة
الكثري من التجارب واخلربات ،عن طريق
التدريب والت�أهيل وبناء القدرات الداخلية
للكوادر التابعة لقطر اخلريية ،مما انعك�س
على دورنا الدويل ،ومكننا من تنظيم
م�ؤمترات كبرية عن الأزمات الفل�سطينية
واليمنية وال�سورية ،وغريها من الق�ضايا
الإن�سانية التي �أثرناها على امل�ستوى الدويل
وحظيت ب�إ�شادة دولية كبرية ،وانعك�ست
على تطوير عملنا وح�ضورنا دوليا.
ماهي ا�سرتاتيجية الإدارة للعمل مع
ال�شركاء الدوليني الكبار يف جمالكم؟

تركز قطر اخلريية يف ال�سنوات املقبلة
على جماالت تنموية هامة ،مثل التعليم،
والتمكني االقت�صادي ،وال�صحة ،وم�شاريع
املياه ،مع عدم �إهمال املجاالت الأخرى،
لكن هذه املجاالت �ستكون حمور اهتمامنا
يف اخلطة اجلديدة ،و�سنهتم بجانب
اال�ستدامة يف م�شاريعنا.
ما مدى ا�ستفادة براجمكم م�شاريعكم من
اجلهات املانحة؟
عملنا مع امل�ؤ�س�سات واملانحني يدخل �ضمن
�سلم �أولوياتنا ،ولدينا �شركاء ا�سرتاتيجيني
نحر�ص على �أن تظل عالقتنا معهم عالقة
ا�سرتاتيجية ،ولي�ست عالقة جهة مانحة
وجهة منفذة ،بل ن�سعى دائما لنطور معهم
احللول ،ونتغلب على بع�ض ال�صعوبات،
وندخل مناطق مل ندخلها من قبل ،وهذا ما
حققناه خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،ومل نكن
لنحقق ذلك لوال �شراكتنا مع اجلهات التي
نرتبط معها بعالقة ا�سرتاتيجية.

لتكون �شريكا فاعال ذا ت�أثري دويل ،ال بد �أن
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بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني

افتتاح باقة مشاريع
حيوية في موريتانيا
�أثناء زيارة ميدانية �إىل موريتانيا
ا�ستغرقت يومني قام وفد من قطر
اخلريية ،ير�أ�سه �سعادة ال�شيخ حمد بن
نا�صر �آل ثاين ،رئي�س جمل�س الإدارة،
وي�ضم ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري،
الرئي�س التنفيذي ،بتد�شني م�شاريع تنموية
و�إن�سانية متنوعة يف موريتانيا.
و�شملت امل�شاريع املنفذة ،قطاع الإ�سكان،
وافتتاح مركز لت�أهيل وتعليم ال�صم ،هو
الأول من نوعه يف موريتانيا ،وم�سجدين،
ولقاء بالأيتام الذين تكلفهم قطر اخلريية.
سكن اجتماعي

ففي جمال الإ�سكان ،ح�ضر الوفد ت�سليم
الدفعة الثالثة من “م�شروع ال�سكن
االجتماعي” ،الذي تنفذه قطر اخلريية،
34

ب�إ�شراف ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل ثاين،
بكلفة تبلغ  11مليون ريال ،حيث ا�ستلمت
عائالت فقرية� ،أثناء الزيارة الأخرية30 ،
منزال ،ليبلغ عدد املنازل امل�سلمة يف �إطار
هذا امل�شروع ،منذ انطالقه حتى الآن 260
منزال.
مركز تأهيل الصم

وكانت مقاطعة عرفات� ،إحدى �أكرث
مقاطعات العا�صمة اكتظاظا بال�سكان،
على موعد مع افتتاح مركز لل�صم – هو
الأول من نوعه يف موريتانيا -حيث قام وفد
قطر اخلريية ووفد من احلكومة املوريتانية
برئا�سة معايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
ال�سيدة ميمونة بنت التقي قد قاما بافتتاح
“مركز ال�شيخ نا�صر بن جا�سم بن حممد

�آل ثاين” رحمه اهلل لت�أهيل وتعليم ال�صم
 ،ويعد �سعادة ال�شيخ نا�صر بن جا�سم �آل
ثاين جنل م�ؤ�س�س دولة قطر ال�شيخ جا�سم
بن حممد �آل ثاين رحمهم اهلل  ،فيما يعترب
هذا املركز املقر الر�سمي ملركز ت�أهيل
وتعليم ال�صم بالعا�صمة نواك�شوط ،وقد
بلغت تكلفة هذا امل�شروع حوايل مليون ريال
قطري ،وي�ستفيد منه ما يقارب  500طالب
من فاقدي حا�سة ال�سمع.
وتبلغ م�ساحة املركز  1000مرت مربع
ويتكون من عدة وحدات ت�ضم رو�ضة
للأطفال ال�صم والناق�صني حلا�سة ال�سمع،
وم�ساحات للألعاب وقاعة للت�شخي�ص
املبكر للحالة ال�سمعية ومدى ال�ضرر الواقع
حلا�سة ال�سمع ،بالإ�ضافة �إىل مدر�سة
ابتدائية تتكون من �ستة ف�صول م�ساحة

240مرتا مربعا  ،وهي ذات ا�ستيعابية
ملائتني و�أربعني تلميذ ،وي�ضم املركز �أي�ضا
معهدا للتكوين احلريف مب�ساحة  190م،2
و�سيوفر املعهد لأكرث من  100طالب من
فاقدي حا�سة ال�سمع فر�صة تعلم ومزاولة
مهن وحرف مت ّكنهم من ولوج �سوق العمل
بكل احرتاف ومهنية ،وي�ضم �أي�ضا ناد
للكومبيوتر ،و�آخر لل�شطرجن ،و ناد للر�سم
�إ�ضافة �إىل نواة مكتبة متخ�ص�صة،
بالإ�ضافة �إىل �إدارة مب�ساحة  100م 2ت�ضم
مكتب املدير وقاعة للمدر�سني ومكتبة.
و�سيتم ت�أثيث املركز بجميع املعدات التي
�ستمكنه من �أداء مهامه على �أكمل وجه.
تربع ال�سفارة
وقد تربعت �سفارة دولة قطر مبوريتانيا
ملركز ال�صم هذا بحافلة �صغرية لنقل
الطالب �إىل املركز ومنه ،وجاء التربع عن
طريق القائم بالأعمال لدى ال�سفارة �سعادة
ال�سيد فهد الدو�سري ،الذي ح�ضر احلفل،

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

وواكب كل مراحل االفتتاح نيابة عن �سعادة
ال�سفري.

مساجد

كما قام وفد من قطر اخلريية بح�ضور
عدد من كبار املح�سنني ،ب�صحبة وفد من
احلكومة املوريتانية برئا�سة معايل وزير
ال�ش�ؤون اال�سالمية ال�سيد �أحمد ولد �أهل
داوود ،ووايل والية نواك�شوط اجلنوبية
رب ولد بوننّ  ،بافتتاح جامع
ال�سيد امربيه ُّ
كبري و�سط العا�صمة نواك�شوط وهو “م�سجد
ال�شيخة و�ضحة بنت جابر �آل حنزاب”
الذي ت�صل م�ساحته  500مرت مربع ،ويت�سع
لـ 700م�صل ،وجمهز بالفرا�ش وال�صوتيات

وتوجد به حمظرة “ دار للقر�آن الكرمي” ،
وم�سكنني ل�شيخ الدار وامل�ؤذن بالإ�ضافة
�إىل دورات مياه و�أماكن للو�ضوء.
كما افتتح الوفد م�سجد ال�شيخ نا�صر بن
جا�سم بن حممد �آل ثاين ،يف قرية النعيم
الواقعة على بعد  120كليو مرتا �شرق
العا�صمة نواك�شوط ،والذي يت�سع لـ500
�شخ�ص ،وقد مت بناء وجتهيز هذه امل�ساجد
بكل ما حتتاجه من خدمات.
احتفالية األيتام

وخالل الزيارة مت تنظيم يوم احتفايل
مبنا�سبة زيارة وفد قطر اخلريية وقد
�شارك فيه �أكرث من � 300شخ�ص من
الأيتام الذين تكفلهم اجلمعية مع �أمهاتهم،
ومت فيه تنظيم م�سرحيات تعك�س التغري
الإيجابي الذي يح�صل يف حياة املكفولني
بف�ضل الرعاية ال�شاملة لهم ،،وا�شتمل
برنامج احلفل على ن�شيد ترحيبي ،وكلمات
لأمهات الأيتام.
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فخامة رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�سيد حممد ولد عبد العزيز يستقبل
رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين.

لقــاء الرئيس الموريتــاني
يف �إطار هذه الزيارة ا�ستقبل فخامة رئي�س
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�سيد
حممد ولد عبد العزيز بالق�صر الرئا�سي
بنواك�شوط رئي�س جمل�س �إدارة قطر
اخلريية �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر بن
جا�سم �آل ثاين.
وقد تبادل فخامة الرئي�س املوريتاين مع
رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية وجهات
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النظر حول العمل االن�ساين واخلريي و�سبل
تطويره ودعمه لي�ستفيد منه �أكرب عدد من
املحتاجني.
وخالل اللقاء عرب �سعادة ال�شيخ حمد
بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين عن كامل
ال�شكر لفخامة رئي�س اجلمهورية ملا يقدمه
وتقدمه حكومته من التعاون مع املنظمات
واجلمعيات اخلريية وت�سهيل مهامها لت�صل

�إىل �أكرب عدد من امل�ستفيدين من ال�شرائح
الأكرث احتياجا .وقدم خالل اللقاء ر�ؤية
قطر اخلريية للعمل الإن�ساين يف موريتانيا،
وما تقوم به من جهود ميليها الواجب
الأخوي والديني جتاه ال�شعب املوريتاين
ال�شقيق.

حديث
الذكريات
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«كرم زينهم « خربة طويلة يف العمل
الإن�ساين امليداين ت�صل �إىل ربع قرن،
عمل خاللها مع قطر اخلريية مديرا
ملكتبها يف �ألبانيا ،ثم �أ�س�س مكتبها
بكو�سوفا وعمل فيه لفرتة من الزمن
 ،وي�شغل منذ عدة �سنوات وحتى الآن
مدير مكتب اجلمعية يف �إندوني�سيا.
يعترب �أن للعمل يف امليدان لذة ال يعرفها
�إال من ذاقها ،لذا فهو ال ي�ؤثره على �شيء
�آخر ،ومن خالل هذه اخلربة املمتدة
واملتوا�صلة ت�ستعر�ض «غرا�س» مع ال�سيد
كرم من خالل بابها اجلديد « حديث
الذكريات « الكثري من خمزون ذكرياته
واملواقف التي م ّر بها ،بعفوية ال تكلف
فيها  ،وت�ضع ح�صيلتها بني يدي قرائها
للإفادة من خال�صتها :
فرحة اإلنجاز

ما هي �أهم مكا�سب القرب من العمل
امليداين للعمل الإن�ساين للعاملني يف
هذا املجال على امل�ستوى ال�شخ�صي
واملهني؟
الت�شرف بالعمل يف املجال الإن�ساين
واخلريي نعمة عظيمة من اهلل عز وجل،
وقد قر�أت عبارة البن عطاء اهلل قدميا
يقول فيها �( :إذا �أردت �أن تعرف من
اهلل مقامك فانظر فيما �أقامك ) ،لذا
كلما �شعرت ببع�ض ال�ضغوط يف العمل �أو
بع�ض ال�صعوبات تذكرت هذه الكلمات
فهونت وخففت علي ب�صورة كبرية،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك فللعمل امليداين
فوائد كثرية على امل�ستوى ال�شخ�صي
واملهني ،وفيما يلي ما يح�ضرين منها:
التعرف على ثقافات جديدة ،فبالرتحال
والتعامل مع النا�س يكت�سب الواحد كل
يوم معارف جديدة .
اكت�ساب خربات جديدة  :فكل �شعب له
مميزات يتميز بها ومفاتيح للو�صول
�إليه.
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ـ عملت في  3مكاتب :
ألبانيا وكوسوفا وأندونيسيا
وأسهمت في تقديم عدة
إغاثات

تفوق مقدرات الدول فكيف مب�ؤ�س�سة
�إن�سانية غري حكومية
ثانيا  :بع�ض امل�ستفيدين ال يتفهمون ق�ضية
التربع ودورته ،وكيف �أن م�شروعا ميكن �أن
ي�أتيه تربع و�آخر ميكن �أن ال ي�أتيه ،فيظنون
�أن الأمر انتقائي �أو مزاجي.
ثالثا  :لأننا م�ؤ�س�سة تعتمد على التربع
املبا�شر من املتربعني الأكارم فجزء كبري
من التخطيط للعمل يكون متوقفا على
�إمكانيات املتربعني والأو�ضاع االقت�صادية
املختلفة املحيطة بهم ،ومدى تعاطفهم مع
الق�ضية املطروحة للتربع .
رابعا :ات�ساع االحتياجات يف العامل
الإ�سالمي اليوم  :فقدميا كانت الق�ضية
الرئي�سية لدينا هي ق�ضية فل�سطني والبلدان
الأخرى ت�أتي يف الأولوية الثانية من حيث
العمل التنموي واخلريي والإغاثي  ،ولكن
مع �أزمات ال�سنوات الأخرية �أ�صبح لدينا
فل�سطني  ،و�سوريا واليمن  ،و�أجزاء كثرية
من الوطن العربي والإ�سالمي .
�أما على امل�ستوى ال�شخ�صي :
�أوال :الو�ضع ال�صحي الذي يكون �صعبا يف
كثري من الأحيان مقارنة ببلداننا العربية،
وخا�صة �أننا نتحرك يف هذه البالد ب�أوالدنا
و�أطفالنا فيكون الأمر �أكرث �صعوبة
ثانيا  :تغري الأنظمة التعليمية على الأبناء،
وكذلك اللغات املختلفة التي ينبغي تعلمها.

ر�ؤية الأجر اليومي للعمل  :ف�أنت مثال تذهب
اليوم �إىل دار �أيتام وتتعرف على الأطفال
املقيمني فيها ،وتربت على كتفهم ومت�سح
على ر�أ�سهم ،وغدا تكون يف فريق اختيار
�أر�ض م�سجد وت�سمع من �أهل احلي ق�صتها
،وكيف ّمت تخ�صي�صها ،ثم تتابع بناء هذا
امل�سجد ،ثم ي�أتي افتتاحه فت�شعر �أن �صلة
تربطك به ،وت�ست�شعر قول النبي � :صلى
اهلل عليه و�سلم  :الدال على اخلري كفاعله
،وت�س�أل اهلل �أن يكتب لك هذا الأجر.
العي�ش يف و�سط املحتاجني ،فت�شعر
بنعمة اهلل عليك من جهة  ،وكيف �أن اهلل
ي�ستخدمك يف بع�ض الأحيان لتكون عونا
لهم ،وتفرح معهم بق�ضاء هذه احلاجة
�أو بت�سخري املوىل عز وجل �أحد املتربعني
للأخذ بيد هذا املحتاج �إىل بر الأمان .
 .5فرحة الإجناز :كم من م�شروع حلمنا
به مع امل�ستفيدين ،وقمنا ب�شرحه للإخوة
املتربعني ،ومت امل�شروع وفرحنا مع
امل�ستفيدين ب�إجنازه ور�أينا يف العيون هذه
الفرحة وهذا ال�شكر للمتربع واملمتد لقطر
اخلريية ،ولكل من كان �سببا يف �إجناز هذا
امل�شروع .
مخيمات الالجئين
مواجهة التحديات
�أهم الدول التي عملت يف املجال الإن�ساين
من خالل خربتك ..ماهي التحديات التي بها خالل م�سريتك املهنية ؟
قد تواجه العاملني يف امليدان ال
إن�ساين بف�ضل اهلل ومنته متتد �صلتي بالعمل
على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني والتي
الإن�ساين واخلريي �إىل  25عاما ،عملت
البد من �أخذها بعني االعتبار ؟
لفرتة طويلة يف دولة �ألبانيا بدءا من عام
توجد العديد من التحديات :
 1993ثم يف عام  1999بعد حرب البلقان
على امل�ستوى املهني :
ت�شرفت بت�أ�سي�س العمل يف كو�سوفا ،وعملت
�أوال  :نحن نعمل يف بلدان فقرية وحمتاجة ،يف مكتبنا ،ثم انتقلت للعمل يف �إندوني�سيا،
وقد تكون مهمة �إيجاد حلول م�ؤثرة مل�شاكلها و�شاركت يف مهمة �إغاثية مباليزيا �أي�ضا .

ماهي الإغاثات املهمة التي �أ�شرفت عليها
�أو كنت �أحد فرقها و�أين ؟
ـ يف بداية الأزمة الكو�سوفية ،ت�شرفت
بامل�شاركة من خالل مكتب قطر اخلريية يف
�ألبانيا با�ست�ضافة الالجئني الكو�سوفيني يف
�ألبانيا و�إقامة خميمني ت�شرف عليهم قطر
اخلريية ب�صورة مبا�شرة �أحدهما يف مدينة
تريانا العا�صمة  ،والآخر يف مدينة فريي يف
جنوب �ألبانيا  ،وامتدت هذه الفرتة لتكون
قرابة عام .
ـ ثم يف يونيو من عام � 1999شاركت يف
�أعمال �إغاثة و�إعادة �إعمار كو�سوفا بعد
احلرب مبا�شرة  ،و�إعادة الكو�سوفيني �إىل

أفض ُل أن يكون تطوع
ّ
الشباب في العمل الخيري
كل في مجال تخصصه

بلدهم  ،وكذلك عملية �إعادة الإعمار بدءا
من توزيع اخليام �إىل امل�شاركة يف �إعمار
بيوتهم ،ومرورا بتوزيع املواد الغذائية
وغري الغذائية عليهم ،و�صوال �إىل بدء
العمل التنموي يف كو�سوفا والرفع من
كفاءة ال�شباب الكو�سويف بالت�أهيل من �أجل
امل�شاركة يف بناء الدولة النا�شئة حديثا
وامل�ستقلة عن �صربيا �آنذاك.

ـ �إغاثة الالجئني الروهينغيني يف �إندوني�سيا
 :وعلى الرغم من �أن عددهم كان قليال،
(يف حدود الألفني)� ،إال �أن حالتهم
ال�صحية والنف�سية كانت �صعبة جدا بعد
رحلة بحرية ق�ضوها لعدة �أيام يف البحر يف
مراكب متهالكة ومنهم من فقد عزيزا له
يف هذه الرحلة بعد �أن هربوا من هول ما
القوه يف موطنهم الأ�صلي .

مواقف مؤثرة

�أكرث املواقف التي �أثرت فيك خالل عملك
امليداين ؟
كثرية هي احلاالت واملواقف امل�ؤثرة ،ففي
�ألبانيا تعرفنا على كبار ال�سن الذين
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حوار

للعمل اإلنساني بالميدان لذة ال يعرفها إال من ذاقها
عا�صروا نفوذ احلزب ال�شيوعي ،كيف
حافظوا على دينهم و�إ�سالمهم ،وكيف
كانوا ي�صومون خفية ،و�أحدهم يقوم
من الليل لل�سحور فيخاف �أن ي�ضيء
البيت حتى ال يظهر �ضوء يف هذا الوقت
فيعرفوا �أنه �صائم ويقب�ضوا عليه،
وبع�ضهم كان ي�صوم وال يخرب �أبناءه
حتى ال ي�ستدرجون يف الكالم �صباحا
يف مدار�سهم  ،فتعرف كيف دفع ه�ؤالء
�أثمانا من �أجل البقاء كم�سلمني .
ويف كو�سوفا �أي�ضا �سمعنا الكثري من
الق�ص�ص الالن�سانية التي حدثت لهم
من قبل ال�صرب وكيف �أنهم كانوا
يخرجون الأ�سرة يف �ساحة املنزل
ويقتلون الأب �أمام �أبنائه� ،أو ال�شباب
�أمام �أمهاتهم وزوجاتهم ،وعلى الرغم
من ذلك حينما عاد ه�ؤالء �إىل كو�سوفا
مرة �أخرى كانوا مفعمني بالأمل
ويريدون �أن ينجزوا الكثري من الأعمال
ويقيموا دولتهم فكانوا ي�سارعون يف
التعلم والعمل ب�صورة متميزة جدا.
ويف �إندوني�سيا �أي�ضا تعرفت على العديد
من التجارب الإيجابية ملعاهد علمية
وم�ؤ�س�سات خريية بد�أت كلها مببادرات
فردية ثم �أكرمهم املوىل عز وجل حتى
�أ�صبحت م�ؤ�س�سات ملء ال�سمع والب�صر،
بف�ضل اهلل عز وجل ثم مبجهوداتهم .
فرحة األثر

�أكرث املواقف التي �أ�سعدت قلبك يف
عملك امليداين؟
ـ دائما كنا ن�سمع من يقول � :إن الأب هو
الوحيد الذي يتمنى �أن ي�صبح �أوالده
�أف�ضل منه ،ويف احلقيقة التي و�صلت لها
م�ؤخرا �أن هناك اثنني �آخرين هما املعلم
والعامل يف ميدان العمل الإن�ساين �أي�ضا
يتمنون لأبنائهم من الن�سب �أو �أبنائهم
الذين يرعونهم �أن يكونوا �أف�ضل منهم :
فكل يتيم تكون لنا حاجة ويجعلنا اهلل
�سببا يف نقل حاجته �إىل الكافل الكرمي
وتنفيذها هذا ي�سعد قلوبنا .وكل يتيم
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يتفوق يف درا�سته وي�صبح رجال يعتمد
على نف�سه بعد اهلل عز وجل هذا يزيد من
�سعادتنا وفخرنا مبا ن�شارك فيه من �أعمال.
ـ عندما وقع في�ضان مبدينة «جاروت»
االندوني�سية وقمنا بتخ�صي�ص  20بيتا لهذه
املدينة املنكوبة  ،لكن ما �أثلج �صدري قيام
�أحد املتربعني الكرام بالتربع بـ  100بيت
للمنكوبني .
ـ رب �أ�سرة يف مدينة �آت�شيه كنا نفكر مع
مكتبنا الفرعي يف �آت�شيه ،كيف ن�ساعده
لتتحول �أ�سرته من �أ�سرة فقرية مكفولة �إىل
�أ�سرة منتجة وبالفعل مت �إمداده ببقرة ،
وقبل �شهر زرناه فوجدنا �أن البقرة �أ�صبحت
 4بقرات باع منهم بقرة وبنى بيتا ومازال
لديه ثالث يرعاهم وهذا يف خالل 3
�سنوات فقط .
مواقف ال تنسى

مواقف �أو ق�ص�ص ال تن�ساها يف عملك
امليداين؟
�أوال  :النجار يف �إندوني�سيا :رجل �أبكم،
وزوجته معاقة ،مت كفالتهم ك�أ�سرة فقرية،
ثم فكرنا مب�ساعدتهم بصورة �أكرث ،فقامت
قطر اخلريية مبنحهم م�شروع ًا مدر ًا
للدخل ،وبعد � 5سنوات من امل�شروع �أ�صبح
لديه ور�شة تدر عليه دخال معقوال ،ولديه
ثالثة عمال ي�ساعدونه فيها ،وحاز ثقة
عمالئه� ..إنها ق�صة من ق�ص�ص التحدي.
ثانيا  :الجئو كو�سوفا يف البانيا:
كان لقطر اخلريية خميمان يف �ألبانيا
�أحدهما يف تريانا يف �أحدى املدار�س،
�ضم الأول � 250شخ�صا والآخر يف مدينة
فريي يف اجلنوب الألباين �أقام فيه 750
�شخ�صا ،وكان هناك حماولة لتوفري كل
�شيء لهم كبارا و�صغارا من طعام وك�سوة
واحتياجات وعمل درو�س تقوية للأطفال
و�إقامة �أن�شطة ترفيهية ونف�سية وت�أهيلية
ودينية لهم وتدور الأيام وبينما كنت �أ�سري
يف �أحد �أ�سواق كو�سوفا يف عام ،2000
�إذا بامر�أة يف اخلم�سني من عمرها تنادي

با�سمي ،ف�أنظر �إليها فتقول � :أال تذكرين �أنا
كنت معكم يف خميم جنوب البانيا ،وكنتم
ت�أتوننا وتخدموننا جزاكم اهلل خريا ،وقد
قلتم لنا يف �أحد حما�ضرات الدعم النف�سي
على �سبيل بث الأمل� ،سوف ت�أتون �إلينا
يف كو�سوفا قريبا وت�شربون ال�شاي لدينا،
و�أ�صرت �أن نذهب �إليها يف بيتها لزيارة
�أ�سرتهم و�شرب ال�شاي.
ثالثا  :مدر�سة تريانا :نظرا لبدء ت�سرب
البنات من التعليم العام يف املرحلة
الإعدادية والثانوية يف �ألبانيا وخا�صة من
العائالت املحافظة خوفا على بناتهم من
االختالط وم�ضاره يف املدار�س العامة،
�أقامت قطر اخلريية مدر�سة للتعليم العام
خا�صة بالبنات فقط  ،وكانت �أول مدر�سة
من هذا النوع يف �ألبانيا ،فقدم �إلينا
�أحد الأ�شخا�ص وطلب املقابلة :وقال �أنا
غري م�سلم ،وابنتي لي�ست م�سلمة ،ولكني
�أريدها �أن تدر�س معكم يف املدر�سة فهل
تقبلونها طالبة معكم يف املدر�سة؟ ،فقلت
له �س�أجيبك على �س�ؤالك  ،ولكن قل يل ملاذا
ت�أتي �إلينا ،وهناك مدار�س كثرية قد تكون
�أقدم ،ومدار�س �أقامتها بع�ض الكنائ�س
فقال  :هذه ابنتي الوحيدة  ،و�أنا �أمتنى �أن
تكون �أخالقها جيدة وال �أحبها �أن تختلط
بال�شباب ،وال �أن تفعل يف نف�سها ما تفعله
البنات يف مرحلة املراهقة ،و�أنا تابعت
هذه املدر�سة والطالبات فيها واملناهج التي
تدر�س ،ووجدت �أنكم تهتمون بالأخالق
وهذا ما �أريده البنتي .وبالفعل قبلنا ابنته
ووجدناها مقبلة على االلتزام بالأخالق
الإ�سالمية ،والتعرف على �سرية النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم.
خيت بني العمل امليداين من جهة
لو ّ
والعمل الإداري الإ�شرايف يف املقرات
الرئي�سة من جهة �أخرى ف�إىل �أي منهما
تنحاز ؟
عملت يف امليدان قرابة  25عاما �،أعي�ش
بني الأيتام واملحتاجني ،و�أ�شارك يف افتتاح
امل�ساجد واملعاهد واملدار�س وامل�ست�شفيات،

لذا �أقول �إن فيه �سعادة كبرية ال يعرفها
�إال من ذاقها ،وهي تورث يف القلب راحة
نف�سية كبرية.
ورغم �أهمية العمل الإداري يف املقر الرئي�س
�إال �أنني �أحبذ دوما العمل امليداين ،وكل
مي�سر ملا خلق له.
نصائح للشباب

ثالثة ن�صائح للكوادر ال�شابة التي ترغب
بالتطوع وزيارات امليدان لأداء مهام
�إن�سانية
�أوىل هذه الن�صائح :العمل اخلريي له
قوانينه ،فعلى من يريد �أن يقرتب من العمل
اخلريي �أن يتعرف على قوانينه  ،ومن هذه
القوانني  :ما نق�ص مال من �صدقة  ،وقد
تكون ال�صدقة باملال �أو اجلهد �أو الفكرة .

ثانيها :تعرف على ثقافة البلد الذي �ستعمل
فيه �أو تزوره زيارة �إغاثية واحرتمها
وقدرها  ،ف�ستجد احرتاما وتقديرا لثقافتك
و�شخ�صك  ،وتعلم من �أي مكان تذهب �إليه.
ثالثها :جمال تخ�ص�صك هو الأرجى يف
العمل اخلريي والذي نحتاجه ،ف�إذا كنت
مهند�سا فتطوعك الأجدى �أن تكون معنا
م�شرفا على �أعمال �إن�شائية ،و�إذا كنت
طبيبا فالأجدى �أن تكون متطوعا يف �إحد
امل�ست�شفيات �أو القوافل الطبية ،و�إذا كنت
�إعالميا �أو م�صورا فميدانك �أن تنقل هذه
ال�صورة �إىل الآخرين ةهكذا
رابعها  :ع�ش العمل اخلريي والتطوعي مع
عائلتك و�أوالدك  ،فهذا �سيعينك ب�صورة
كبرية على الطريق يف امل�ستقبل .

كلمة أخيرة

�أ�س�أل اهلل �أال �أكون �ضيفا ثقيال عليكم  ،و�أن
يجمعنا اهلل عز وجل يف الدنيا على عمل
اخلري وخري العمل  ،و�أن يجمعنا يف الآخرة
مع رائد العمل اخلريي �سيدنا حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،الذي علمنا �أن االبت�سامة
�صدقة ،و�سقاية احليوان �سببا يف دخول
اجلنة.

41

مؤتمرات

في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته قطر الخيرية

مبادرات إنسانية وتنموية بـ  100مليون
ريال لدعم الشعب الفلسطيني
بلغت جملة تعهدات مبادرات املنظمات واجلهات امل�شاركة يف امللتقى التنموي
والإن�ساين لدعم ال�شعب الفل�سطيني الذي نظمته قطر اخلريية بالدوحة يف
�شهر مار�س املا�ضي  100مليون ريال بغر�ض �إقامة ودعم امل�شاريع التنموية
يف فل�سطني.
و�شارك يف امللتقى الذي مت تنظيمه يف الدوحة يف الفرتة من  10 - 8مار�س
املا�ضي ما يزيد على  160م�شاركا ميثلون  75جهة حكومية وغري حكومية
حملية و�إقليمية ودولية تعمل يف جماالت العمل اخلريي والإن�ساين.
التوصيات

وعقب مناق�شات م�ستفي�ضة تناولت
جماالت ال�صحة والتعليم والتمكني
االقت�صادي والرعاية االجتماعية �صدر
عن امللتقى يف ختام جل�ساته جمموعة من
التو�صيات �أكدت على:
• تثمني مبادرة قطر اخلريية لتنظيم
م�ؤمتر �سنوي يكون منرب ًا راتبا لتبادل
املعلومات والتجارب بخ�صو�ص ق�ضايا
التنمية والعمل الإن�ساين ،والإعالن عن
مبادرات عملية يف هذا ال�ش�أن تعزيزا ملنعة
و�صمود ال�شعب الفل�سطيني.
• دعم مبادرة قطر اخلريية اخلا�صة
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بامل�ؤمتر مبا ي�ضمن ا�ستدامتها وفعاليتها
من خالل �إيجاد نظام حوكمة فعال
لهذه املبادرة وتو�سيع قاعدة امل�شاركة
فيها بال�شكل املنا�سب ،مع احلر�ص على
اال�ستفادة والتكامل مع �آليات التن�سيق
والتعاون املوجودة.
• احلاجة املا�سة لالنخراط يف جهود من�سقة
للعمل على مراجعة عميقة للآليات الدولية
اخلا�صة بدعم جهود التنمية واال�ستجابة
الإن�سانية لفائدة ال�شعب الفل�سطيني مبا
ي�أخذ بعني االعتبار �أمرين مهمني:
 oواقع االحتالل املعيق للتنمية احلقيقية
وامل�ستدمية.
 oدعم منعة و�صمود ال�شعب الفل�سطيني.

• تعزيز الثقة بني خمتلف الداعمني
لل�شعب الفل�سطيني على قاعدة االلتزام
مببادئ ال�شراكة العاملية كال�شفافية،
وامل�ساواة ،وامل�س�ؤولية ،والنهج القائم على
النتائج ،والتكامل.
• اال�ستفادة من جهود ال�شراكة والتعاون
لإطالق مبادرات تعنى �أ�سا�سا ب:
ـ �إعداد وتطوير قيادات فل�سطينية
متخ�ص�صة يف جماالت التنمية والعمل
الإن�ساين.
ـ ا�ستثمار الإعالم ب�شكل �أف�ضل من �أجل
منا�صرة الق�ضايا التنموية والإن�سانية
اخلا�صة بفل�سطني باال�ستفادة من املناخ
العاملي الإيجابي جتاه الت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته العادلة.
أهداف الملتقى

وركز امللتقى التنموي الإن�ساين لدعم
ال�شعب الفل�سطيني على ت�شخي�ص الواقع
التنموي والإن�ساين الفل�سطيني والبحث عن
�أف�ضل احللول لدعم ال�شعب الفل�سطيني،
كما يهدف �إىل تعزيز فر�ص التن�سيق

الرعاة والشركاء :

نظم امل�ؤمتر برعاية فخرية من «�صندوق قطر للتنمية» وعدد من �شركاء
قطر اخلريية الإقليميني والدوليني وهم :
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة (اوت�شا)  ،وكالة
الأمم املتحدة لإغاثةوت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)،
ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
فل�سطني ،ومنظمة �أطباء بال حدود ،وم�ؤ�س�سة التعاون ـ فل�سطني

وال�شراكة بني خمتلف الداعمني لل�شعب
الفل�سطيني وتبادل اخلربات والتجارب
واملعلومات ذات ال�صلة بالتنمية والعمل
الإن�ساين يف فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل ح�شد
املوارد والدعم لفائدة الق�ضايا امللحة التي
تهم التنمية والعمل الإن�ساين يف فل�سطني
و�إطالق جمموعة من املبادرات التنموية
والإن�سانية لفائدة ال�شعب الفل�سطيني .
كلمات االفتتاح

وجاء تنظيم امللتقى الذي ح�ضر جل�سته
االفتتاحية �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر
�آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية
برعاية فخرية من طرف �صندوق قطر
للتنمية وعدد من ال�شركاء الإقليميني
والدوليني.
وقد �أ�شار ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري،
الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية يف كلمة
له يف م�ستهل اجلل�سة االفتتاحية للملتقى
�إىل مركزية الق�ضية الفل�سطينية و�أهميتها
بالن�سبة للعاملني العربي والإ�سالمي
..منوها باجلهود التي تبذلها جهات عديدة
من خمتلف بقاع العامل من �أجل الإ�سهام
يف دعم ال�شعب الفل�سطيني بالنظر لعدالة
ق�ضيته.
جهود جماعية

من جهته �أكد ال�سيد خليفة بن جا�سم
الكواري املدير العام ل�صندوق قطر للتنمية
بهذه املنا�سبة حر�ص ال�صندوق على
امل�شاركة يف امللتقى �إميانا منه ب�أن التنمية
والعمل الإن�ساين ب�صفة عامة يتطلبان

جهدا جماعيا ت�شارك فيه خمتلف الأطراف
احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�ص
�أي�ضا.
و�أ�ضاف «وخالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
وبرعاية ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى
و�صل �إجمايل الدعم الذي قدمته دولة
قطر عرب �صندوق قطر لتنمية �إىل ال�شعب
الفل�سطيني �أكرث من  812مليون دوالر
�أمريكي من �إجمايل تعهدات زادت عن
مليار  900مليون دوالر «.

مركزية القضية

و قال �سعادة ال�سفري ه�شام يو�سف م�ساعد
الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي� :إن
منظمة التعاون الإ�سالمي �أقامت العديد
من االجتماعات لت�سليط ال�ضوء على
الأزمات التي توارت عنها الأ�ضواء ،منوها
ب�أن االزمات تعود �إىل البالد العربية من
باب املجاعة ،مو�ضحا �إن الكوارث والأزمات
تكالبت على الأمة العربية والإ�سالمية من
�سوريا �إىل ليبيا ومن اليمن �إىل العراق .
تكريم

وثمن �سعادة ال�سيد منري غنام ال�سفري
الفل�سطيني لدى الدولة الدعم ال�سخي الذي
تقدمه قطر مب�ؤ�س�ساتها الر�سمية والإن�سانية
والأهلية لل�شعب الفل�سطيني املكافح
وال�صامد قائال �إن «القيادة الر�شيدة لدولة
قطر ت�ضع الق�ضية الفل�سطينية العادلة يف
مقدمة جدول اهتماماتها وعلى ر�أ�س �سلم
�أولوياتها ..وب�صدق و�إخال�ص يف الدعم

وامل�ساندة ».
و�أ�ضاف «تظل دولة قطر هي قطر اخلري
مب�ؤ�س�ساتها وهيئاتها وجمعياتها الن�شيطة
والفاعلة والتي اكت�سبت �سمعة �إقليمية
ودولية م�شرفة كما �أ�صبحت حتظى بعظيم
االحرتام واالمتنان لدى كافة �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني املنا�ضل وقيادته الر�شيدة
ملا يرونه من �صدق و�إخال�ص يف تقدم
امل�ساعدة واحلر�ص على امل�ؤازرة ودعم
ال�صمود يف مواجهة االحتالل البغي�ض.
ويف ختام اجلل�سة االفتتاحية كرم �سعادة
ال�شيخ حمد بن نا�صر بن جا�سم �آل ثاين
رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية رعاة
امللتقى �إ�ضافة وهيئة تنظيم الأعمال
اخلريية ،وال�سفري الفل�سطيني بقطر.

الجلسات والورش

نظم امللتقى على مدار يومني عددا
وقد ّ
من اجلل�سات عن :
واقع التنمية والعمل الإن�ساين يف فل�سطني
(ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدمية،
وا�سرتاتيجيات العمل الإن�ساين )
�آليات ال�شراكة والتعاون لدعم جهود
التنمية والعمل الإن�ساين يف فل�سطني
التجارب واملمار�سات التنموية والإن�سانية
يف فل�سطني
كما عقد عددا من الور�ش الفنية حول:
التعليم ،ال�صحة ،التمكني االقت�صادي،
الرعاية االجتماعية.
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الملتقى الفلسطيني

الجلسات والورش الفنية المتخصصة
عقد امللتقى جل�سات مت فيها مناق�شة عدة �أوراق عمل قدمها خرباء
وخمت�صون عن واقع التنمية والعمل الإن�ساين ،بفل�سطني و�آليات
ال�شراكة والتعاون لدعمها ،كما قدمت ور�ش فنية متخ�ص�صة وا�ستعر�ضت
بع�ض التجارب واملمار�سات التنموية والإن�سانية بفل�سطني ،وفيما يلي
مناذج مما مت تقدميه :

استراتيجية التنمية المستديمة في فلسطين
د .باسم زبيدي

تناول الدكتور با�سم زبيدي يف ورقته ثالثة
حماور رئي�سة هي :
ملحة عامة عن التجربة التنموية يف
فل�سطني منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية
عام 1994
التعريف با�سرتاتيجية التنمية الوطنية
الراهنة  /خطة التنمية الوطنية للأعوام
2017-2022
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التحديات والفرص
.وت�ساءل الزبيدي �إذا كان هنالك من

فر�ص ال�سرتاتيجية التنمية امل�ستدمية
يف فل�سطني ،وقد �أجمل �إجابته بنعم،
و�أوجزها بالتايل:
� .1صمود الفل�سطينيني على �أر�ضهم
و�إ�صرارهم على البقاء وبذلهم اجلهود

املمكنة لإحداث التنمية وحت�سني �أحوالهم
املعي�شية واالقت�صادية (فر�صة دائمة)
� .2إحراز الفل�سطينيني مكا�سب دولية
هامة:
• كقرار جمل�س الأمن رقم � 2334ضد
اال�ستيطان يف دي�سمرب املا�ضي (فر�صة
للعمل التنموي يف مناطق «ج»).
• م�شروع قرار اليون�سكو حول “البلدة
القدمية يف القد�س و�أ�سوارها” ،وت�أكيد
�إ�سالميتها اخلال�صة (فر�صة للعمل
التنموي يف القد�س)
� .3إعمار غزة (فر�صة)
 .4الإجنازات الفل�سطينية :القوانني
والت�شريعات والأنظمة ،واخلطط التنموية
يف خمتلف املجاالت (هذه فر�ص للبناء
عليها وتطويرها) .

دعم جهود التنمية والعمل اإلنساني في فلسطين
د .تفيدة الجرباوي  -مدير مؤسسة التعاون  -فلسطين

حتدثت د .تفيدة اجلرباوي عن التمويل
العربي والأجنبي لدعم ال�شعب الفل�سطيني
وتلبية احتياجاته الإن�سانية ف�أ�شارت
يف ورقتها عن ت�شرذم الدعم الأجنبي
و�شروطه ال�صعبة ،وو�صوله منقو�صا ،ولي�س
يف الوقت الالزم  ،واعتربت �أن التمويل
العربي هو ال�سبيل الوحيد لإنعا�ش ال�شعب
الفل�سطيني نظرا للهموم والر�ؤى والثقافة
امل�شرتكة.
و�أ�شارت �إىل �أهم الداعمني لفل�سطني:
كال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي منذ ت�أ�سي�سه يف ال�سبعينات،
و�صندوق النقد العربي ،و�صندوق الأق�صى
والبنك الإ�سالمي للتنمية ،و�صندوق
قطر للتنمية وال�صندوق الكويتي للتنمية

االقت�صادية العربي وغريها .منوهة ب�أن
الدعم العربي مل ي�أخذ الطابع الإغاثي
بل تعداه �إىل دعم م�شاريع وبرامج تنموية
طويلة الأمد كان لها مردودات على
قطاعات التعليم والإ�سكان والبنية التحتية
وال�صحة والزراعة والتمكني االقت�صادي.
و�أكدت على دور هذه ال�صناديق يف دعم
�صمود املقد�سيني التي متار�س بحقهم
�أق�سى �إجراءات التهجري وت�شويه الهوية
و�سبل املمتلكات وتهويد املدينة .
ونوهت بربناجمني قامت م�ؤ�س�سة التعاون
ـ بفل�سطني بت�صميمهما والإ�شراف على
تنفيذهما هما “برنامج الأيتام” ـ َو ْجد ـ
الذي تبنى جميع من تيتموا نتيجة العدوان
على قطاع غزة عامي  2008و 2014

وعددهم (  4000يتيم )  ،وبرنامج �إعادة
�إعمار قرية ـ غزة ( قرية حدودية )
واختتمت ورقتها بحديث عن امل�ستقبل قائلة
�إن �أ�سباب جناح بع�ض الأمثلة من الربامج
الإن�سانية والتنموية بفل�سطني يعود لالرتقاء
بالربامج الإغاثية للم�ستوى التنموي
بكونها طويلة الأمد وتعتمد على التحالفات
وال�شراكات اال�سرتاتيجية احلقيقية بني
املانحني واملنفذين على الأر�ض ويف ت�صميها
لربامج ريادية بر�ؤية تنموية ذات اثر عميق
ونطاق وا�سع يقا�س مب�ؤ�شرات �أداء وا�ضح
 ،ويف تنفيذها للربامج وفق املمار�سات
الف�ضلى ومعايري احلاكمية والتدقيق املايل
الدولية.
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الرعاية االجتماعية

يوسف سعادة /مستشار مؤسسة التكافل لرعاية الطفولة
ومن ناحيته ناق�ش يو�سف �سعادة م�ست�شار
م�ؤ�س�سة التكافل لرعاية الطفولة ـ فل�سطني،
مفهوم ال�شراكة والتن�سيق مل�ؤ�س�سة التكافل
لرعاية الطفولة يف عملها يف املخيمات
..وقال �إن ورقته تهدف لت�سليط ال�ضوء على
�أهمية توظيف �أدوات ال�شراكة والتعاون
والعمل من خالل �شبكات لتح�سني الكفاءة
يف تقدمي برامج الرعاية االجتماعية

وا�ستعر�ض يو�سف جتربة م�ؤ�س�سة التكافل اجلمعيات واملنظمات يف ق�ضية م�شرتكة
لرعاية الطفولة يف ا�ستخدام �أدوات و�أمناط �سيجعلها �أكرث ت�أثري ًا.
متعددة من الت�شبيك وال�شراكات يف جمال
و�أ�ضاف “ ت�ساعد ال�شبكات �أو ال�شراكة
تقدمي برامج الرعاية االجتماعية.
على جتنب ت�ضارب امل�صالح واملناف�سة،
و�أكد �أن الرعاية االجتماعية وتنمية
املجتمعات املحلية ،ق�ضية �أكرب من �أنْ حيث ميكن من خاللها �إقامة عالقات
تت�صدى لها جمعية واحدة مبفردها حيث نا�ضجة ومثمرة مما يزيد من قوة الأع�ضاء
�أنّ ارتباط وانخراط �أكرب عدد ممكن من وقدرتهم عل حتقيق الأهداف .

التعليم في فلسطين

د .كمالين كامل شعت /رئيس مجلس إدارة وقف األمل للتعليم
ا�ستعر�ض الدكتور كمالني كامل �شعث
الأكادميي ورئي�س جمل�س �إدارة وقف الأمل
للتعليم التحديات والآفاق يف مو�ضوع
التعليم يف فل�سطني ،وقال �إنها تتمثل يف
بناء املرافق التعليمية وجتهيزها ويف
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�إيجاد بيئة تعليمية حمفزة مع توفري تدريب
وت�أهيل املوارد الب�شرية ،م�شددا على �أهمية
توفر ت�شجيع البحث العلمي ورعاية رواد
الأعمال وحتديث املناهج.
وناق�ش د .كمالني عملية بناء وتطوير

املرافق التعليمية و�أ�ساليب تقدمي املنح
الدرا�سية للطلبة وتوجيه الأن�شطة التعليمية
خلدمة املجتمع ورعاية ذوي االحتياجات
اخلا�صة بجانب تطوير جميع متعلقات
العملية التعليمية.

اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺻﺤﺔ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )(2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺒﺮع
ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

1

ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ارﺗﻮازي )115م(
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻴﺎه

2

ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺳﻄﺤﻲ )250م(
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  291,200ر.ق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  3400ر.ق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/732

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/474

qcharity.org

44667711

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

مؤتمرات

د .كمالين شعث لـ « غراس»

التعليم قاطرة محورية
للتنمية في فلسطين
على هام�ش م�شاركته يف «امللتقى التنموي والإن�ساين لدعم ال�شعب
الفل�سطيني» الذي نظمته قطر اخلريية يف �شهر مار�س املا�ضي،
وا�ستفادة من خربته الطويلة كخبري تربوي و�أكادميي فل�سطيني
عمل رئي�سا �سابقا للجامعة الإ�سالمية بغزة ،ومن عمله احلايل
كرئي�س ملجل�س �إدارة وقف الأمل للتعليم الذي ت�أ�س�س م�ؤخرا� ،أجرت
« غرا�س» هذا احلوار التايل مع الدكتور كمالني �شعث حول �أهم
امل�شاكل والتحديات التي تواجه التعليم يف فل�سطني ،ودور املنظمات
الإن�سانية والأهلية يف دعمه ،و�أهمية ا�ستلهام تراثنا الإ�سالمي
لإحياء الوقف لتوفري الدعم امل�ستدام للم�ؤ�س�سات التعليمية ال�سيما
يف الدول التي تعاين من الأزمات والظروف اال�ستثنائية
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عقبات وتحديات

بداية نود �أن حتدثونا عن واقع التعليم يف
فل�سطني ب�شكل عام ،و�أين ترتكز م�شكلته؟
التعليم يف فل�سطني فيه جوانب �إيجابية
كثرية ،وفيه بع�ض اجلوانب التي حتتاج
�إىل �إ�صالح ،واحلقيقة �أن هناك رغبة
كبرية جدا يف التعلم والتعليم لدى كافة
�أفراد ال�شعب الفل�سطيني ،وهي ميزة يجب
�أن ن�ستغلها ون�ستثمرها مل�صلحة التعليم،
لأن هناك �إجماع عاملي على �أن التعليم
هو قاطرة التنمية ،واال�ستثمار فيه يعد
ا�ستثمارا يف التنمية ،ومبا �أن فل�سطني لها
خ�صو�صية تختلف عن غريها من بلدان

نتطلع إلسهام المؤسسات الخيرية
في إحياء األوقاف التعليمية

العامل ،نتيجة للعي�ش يف ظل احتالل ي�ضع
حواجز وعراقيل كثرية يف كل ما من
�ش�أنه الإ�سهام يف تنميتنا ،ال بد �أن نويل
التعليم �أهمية ق�صوى ،ون�ضاعف اجلهود
لتطويره ،حتى نواجه من خالله ال�صعوبات
والتحديات املفرو�ضة من طرف االحتالل.
�أما االحتياجات الفل�سطينية يف جمال
التعليم فهي متعددة نذكر منها على �سبيل
املثال ال احل�صر:
�أوال :نق�ص حاد يف عدد املدار�س ،مما
جعل املوجود منها يعمل لثالث فرتات كي
يوفر التعليم للطلبة ،لذا نحن نحتاج �إىل
بناء مزيد من املدار�س يف غزة.
ثانيا :نحتاج �إىل دمج مرحلة تعليم الطفولة
املبكرة يف التعليم الر�سمي ،حيث ال يزال
خارج قطاع التعليم التابع لوزارة الرتبية
والتعليم العايل  ،ونحتاج يف هذا اجلانب
�إىل توجيه ،فالدرا�سات ال�سيكلوجية ت�ؤكد
�أن ن�سبة معينة يف �شخ�صية الإن�سان ترتكز
على ما ي�أخذه يف التعليم املبكر.
ثالثا :م�شكلة التعليم العايل الذي مل يعد
ترفا ،بل هو �ضرورة من �ضرورات احلياة،
جتعل �أي طالب �أو طالبة بحاجة �إىل �شهادة
جامعية متكنه من االنخراط يف �سوق
العمل ،من هنا �أ�شري �إىل �أن التعليم العايل
ما يزال بحاجة �إىل رعاية حكومية حقيقية،
فكثري من اجلامعات تعتمد على اجلهود
الأهلية ،وهي جهود ال تويف التعليم العايل
حقه ،لعجز الأهايل عن متويل متطلبات
اجلامعات ،ونحن نتفهم �أن جهود احلكومة
حمدودة ،لذا ال بد من ت�ضافر اجلهد
احلكومي ،والأهلي والدعم اخلارجي لي�ؤدي
التعليم العايل دوره يف م�سرية التنمية،
و�ستكون لدينا خ�سارة كبرية �إذا مل ن�ستثمر
هذا االندفاع نحو التعليم وتلك الطاقات
الكامنة لدى �أبناء �شعبنا ،مبا يخدم التعليم

يف جميع مراحله.

 1.4مليون طالب

حتدثتم عن عدم كفاية الدعم احلكومي
للتعليم ،ما تقييمكم لدور منظمات املجتمع
املدين واجلمعيات اخلريية يف دعم قطاع
التعليم؟
هناك جهود م�شكورة ملنظمات املجتمع
املدين ،وهي تقوم بجهود مقدرة لدعم
هم التعليم �أكرب ،فنحن
قطاع التعليم ،لكن ّ
نتكلم عن  1.4مليون طالب ،ربع مليون
منهم يف مرحلة التعليم العايل ،وبالتايل
ال ميكن جلهة واحدة اال�ضطالع بهذه
املهمة ،خ�صو�صا يف مثل ظروف االحتالل،
بل نحتاج �إىل ت�ضافر اجلهود من كافة
الأطراف ( الر�سمية واخلا�صة ومنظمات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات اخلريية
والإن�سانية ) خلدمة قطاع التعليم ،ولذلك
طرحت الآن خدمة الوقف و�أهمية تفعيلها
لت�سهم يف تطوير التعليم.
�إن الوقف التعليمي كان موجودا يف الع�صور
الإ�سالمية ،وكان له دور كبري يف النه�ضة
العلمية التي �شهدتها الأمة يف ذلك ،كما
�أن اجلامعات العاملية اليوم لديها �أوقاف
ت�صرف عليها ،لذا نحن نتطلع �إىل �إحياء
هذه ال�سنة لت�ؤدي دورها.
الدعم النفسي

من املعلوم �أن فل�سطني تعاين من كوارث
متجددة ،فهل �أخذ اجلانب النف�سي
للطالب على حممل اجلد ،وهل هناك دور
للمنظمات الإن�سانية يف هذا اجلانب؟
للأمانة كان هناك جهد ال ب�أ�س به ،خ�صو�صا
من طرف املنظمات الدولية والعربية ،و�أنا
ع�ضو يف برنامج نف�سي دويل هو الأكرب يف
فل�سطني ،فالهجمة الإ�سرائيلية الأخرية
�أثرت ت�أثريا كبريا على نف�سيات الطالب

والأطفال والعائالت ،وحتى الآن ال تزال
الآثار االكلينكية عليهم ،بالتايل ما زلنا
نحتاج �إىل جهد دويل و�إقليمي �أكرب حتى
نتغلب على �آثار تلك احلرب.

سوق العمل

�أ�شرمت �إىل احلاجة لتعليم ي�ؤهل الطالب
لدخول �سوق العمل ،فهل �ضرورة للرتكيز
على هذه الناحية ،خ�صو�صا يف فل�سطني
التي تعي�ش ظروفا ا�ستثنائية؟
من اجليد �أن نقطة هامة �أثريت يف
امل�ؤمتر ،تتعلق بتهيئة اخلريجني لإقامة
م�شاريعهم اخلا�صة دون االعتماد على
احلكومة ،وامل�ساهمة يف توجيه م�شاريعهم
�إىل حت�سني الظروف التي تعاين منها
فل�سطني ،مثل م�شكلة املياه والطاقة،
وغريها ،و�إقامة م�شاريعهم اخلا�صة التي
ميكن ت�سويقها عرب ال�شبكة العنكبوتية،
لذا ندعو �إىل الرتكيز على كل ما يتعلق
بالتقنيات احلديثة والربجميات ،خللق
كفاءات فل�سطينية قادرة على تقدمي
اال�ست�شارات يف هذا املجال للدول الأخرى،
فهذا املو�ضوع موجود الآن ،لكننا بحاجة �إلة
تو�سيع نطاقه.
وقف األمل

هال �أعطيتمونا فكرة عن م�شروع «وقف
الأمل للتعليم « الذي تر�أ�سون جمل�س
�إدارته؟
هو باخت�صار حماولة لأن تكون هناك
ا�ستدامة مالية مل�ؤ�س�سات التعليم ،تتيح
لنا �إيجاد م�شاريع ذات دخل م�ستدام
ميكننا من الإنفاق على امل�شاريع التعليمة
املختلفة ب�شكل ي�ساعد امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف فل�سطني على العطاء وعدم احلاجة
الدائمة ملد يدها طلبا للمعونة ،فامل�شروع
يعترب بداية ب�سيطة ،لكن ن�أمل �أن يكتمل
يف امل�ستقبل ،علما �أننا بد�أنا يف �شراء بع�ض
ال�شقق التي ن�أمل �أن ي�ساعد ريعها يف متويل
بع�ض م�شاريع التعليم يف فل�سطني.
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مشروع
نوعي

الطاقة الشمسية
تعيد الحياة لمدارس غزة
بات مبقدور الأ�ستاذ زكريا �صاحلة املعلم
مبدر�سة خليل الرحمن الثانوية الواقعة
�شمال قطاع غزة �أن ي�شغل “ال�سبورة
الذكية” ل�شرح الدرو�س التعليمية لطالبه
يف املرحلة الثانوية من دون تردد ،فال �شيء
يحول الآن دون اعتماد التكنولوجيا �أ�سلوبا
يف التدري�س ،كما يقول .و�أ�ضاف ب�سعادة
غامرة “لقد �أ�صبح لدينا رغبة حقيقة
الآن يف ممار�سة عملنا بعد توفر الطاقة
البديلة حيث �أ�سهمت يف حل �أزمة معقدة
كانت تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي”.
عجز متزايد

وي�شكل انقطاع الكهرباء عائقا كبريا �أمام
العملية التعليمية يف مدار�س قطاع غزة،
على �ضوء تعطل حمطة توليد الطاقة
وعدم االيفاء باحتياجات القطاع من
الكهرباء يف ظل ن�سبة عجز تزيد عن
 450ميجا وات ،الأمر الذي �شكل دافع ًا
رئي�سي ًا وراء تنفيذ مكتب قطر اخلريية
يف قطاع غزة ،م�شروع (تزويد املدار�س
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بالطاقة ال�شم�سية) املمول من برنامج
جمل�س التعاون اخلليجي ،عرب البنك
الإ�سالمي للتنمية (جدة) بقيمة مالية
بلغت  5.475.000ريال قطري.
ا�ستفاد من امل�شروع � 22ألف م�ستفيد يف
 18مدر�سة على م�ستوى قطاع غزة14 ،
واحدة منها تابعة لوزارة الرتبية والتعليم،
و� 4آخريات تتبع وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني (الأونروا)� ،إ�ضافة �إىل م�ست�شفى
الوفاء الطبي.
مختبرات المدارس

وعن املعاناة التي كانوا يواجهونها ،لفت
املعلم �صاحلة �إىل �أنه كان يجيء �إىل
املدر�سة ومعه عدد �آخر من املعلمني م�سا ًء
(يف غري موعد الدوام الر�سمي) لت�صحيح
االختبارات ،و�أحيانا لإدخال درجات
الطالب عرب الربنامج املحو�سب.
وي�شري مدير مدر�سة خليل الرحمن معني
من�صور �أن هناك قفزة نوعية حتققت بعد
�إدخال نظام الطاقة ال�شم�سية �إىل املدر�سة

حيث بات مبقدورهم ا�ستخدام املختربات
طيلة وقت الدوام املدر�سي ،ف�ضال عن
اتاحة فر�صة ا�ستخدام �شا�شات العر�ض
( )lcdلتقدمي عرو�ض الفيديو ،وكذلك
ت�شغيل خمتربات احلا�سوب.
فائض مهم

ونقل ا�سماعيل كردية وهو م�شرف وزارة
الرتبية على امل�شروع عن مدراء املدار�س
التي ا�ستفادت من امل�شروع ب�أن طالب
الثانوية العامة ت�أثرت نتائجهم ايجاب ًا
نتيجة توفر الطاقة يف املدار�س ،قائ ًال“ :بعد
انتظام و�صول التيار الكهربائي بفعل توفر
الطاقة ال�شم�سية �إىل املدار�س ،الحظنا ان
التح�صيل الدرا�سي خ�صو�صا لدى طلبة
الثانوية العامة قد تغري ب�شكل كبري ،وهذا
�أمر يف غاية الأهمية بالن�سبة لنا”.
وذكر �أن الفائ�ض يف الطاقة عن حاجة
املدار�س يغذي �شبكة الكهرباء العامة ،مما
يعود بالفائدة على املجتمع ككل.
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بطاقة
تعريفية

البرنامج الوطني لتعزيز القيم
االطالقة2012 :

املوقع :قطر
الفئات امل�ستفيدة:الطلبة والطالبات

�أثبت الربنامج الوطني لتعزيز القيم الذي  -تنفذه قطر اخلريية للمرة اخلام�سة هذا العام-
جدواه يف غر�س القيم ب�أ�سلوب تناف�سي ،وقد متيزت الن�سخة الأخرية بعدة �إ�ضافات مهمة.
األهداف:

• تفعيل الرتبية القيمية يف املجتمع ،مبختلف مكوناته مع الرتكيز على املدار�س من خالل
حمتوى تربوي وثقايف متكامل وم�شوق وجذاب ،وبا�ستخدام مداخل �إبداعية حمفزة للطالب
والطالبات.
• تعزيز القيم وال�سلوكيات الإيجابية لدى الطلبة من خالل م�سابقات �إبداعية تناف�سية بني
املدار�س.
• تعزيز قيم التوا�صل بني الأ�سرة واملدر�سة ك�أهم م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية ،وبني الطالب
و�أقرانهم.
• الت�أكيد 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 و�إبرازها للمجتمع.
• رفع جودة امل�شاريع الثقافية والقيمية املوجودة حاليا يف ال�ساحة الرتبوية.
• امل�ساهمة اجلادة يف حتقيق مظاهر قيمة اال�ستماع للمعلم داخل ال�صفوف.
• تعزيز هيبة واحرتام املعلم كوريث ملهنة الر�سل عليهم ال�سالم.
• االرتقاء مب�ستوى �إدارات املدار�س عرب و�سائل متطورة تفاعلية
قيمة النسخة الخامسة:

قيمة «احرتام املعلم بح�سن اال�ستماع له» واتخذت « نعم لال�ستماع» �شعارا لها ،وت�أمل قطر

اخلريية �أن ت�سهم يف التغيري الإيجابي ل�سلوك الطالب
والطالبات ،وتوجيه اهتمامهم نحو عدد من القيم املنتقاة
يف كل �سنة درا�سية عرب و�سائل جذابة وم�ؤثرة ومقنعة
نابعة من الطلبة �أنف�سهم بعيدا عن الوعظ املبا�شر.

مجاالت المسابقة:

• للطالب يف املراحل الدرا�سية املختلفة ،ويتم التناف�س
فيه من خالل الر�سم وامل�سرح وكتابة الق�صة والأف�لام
املتحركة والت�صوير باالن�ستجرام وال�شعر النبطي.
• للمعلمني يف التجارب العملية لتعديل ال�سلوك.
• للمدار�س املعززة للقيم وامل��ب��ادرات اخلريية القيمية
(ت�سهم يف تعزيز قدرات الطلبة على حب الأعمال اخلريية،
ومتكينهم من تقنيات ت�سويق امل�شاريع الإن�سانية).
• لأولياء الأمور ( ،املجال�س املعززة للقيم ) بالتعاون مع
املدار�س امل�شاركة.
• جتهيز حمتوى قيمي وتوزيعه على املدار�س امل�شاركة،
لي�ساعد املدر�سني على تعزيز قيمة احرتام املعلم.
شراكات البرنامج:

• وزارة التعليم والتعليم العايل ،هيئة تنظيم الأعمال
اخلريية� ،إذاعة القر�آن الكرمي ،ومركز تربية رواد الغد .
قيم الن�سخ ال�سابقة
وقد طرحت يف الن�سخ الأربع ال�سابقة من الربنامج قيم
امل�س�ؤولية الإيجابية ،ال�شكر والأمانة ،التعاون� ،أنفعهم
للنا�س،
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تفاعل الشركاء

ا�ستطاع الربنامج زيارة  22مدر�سة ،وتنظيم  18برناجما �إذاعيا وتلفزيونيا� ،شارك
فيها � 18ضيفا من دعاة ومثقفني ،و�أكادمييني ،بالإ�ضافة �إىل جناح الربنامج يف
زيارة جمال�س متعددة ،وهو ما يعك�س التطور الكبري الذي و�صل �إليه الربنامج الوطني
لتعزيز القيم ،ومكن قطر اخلريية من نقله من املدار�س �إىل �أولياء الأمور ،وبذلك
تكون اجلمعية قد جنحت يف ا�ستهداف جميع فئات املجتمع ،طالبا ،ومعلمني ،و�إدارات
مدار�س ،و�أولياء �أمور.

البرنـامج الوطني لتعزيز

القيـم يحـقق أهــدافـه

بعد النجاح الكبري الذي حققه والتفاعل
الكبري من اجلهات امل�شاركة ،وبعد انتهاء
جلان التحكيم من فرز النتائج بتاريخ
 ،2017/5/5يتوقع �أن يقام حفل اختتام
الن�سخة اخلام�سة من “الربنامج الوطني

52

لتعزيز القيم” يف الن�صف الثاين من �شهر
مايو املقبل.
و�أطلقت الن�سخة اخلام�سة من الربنامج
مب�شاركة كل من :وزارة التعليم والتعليم
العايل ،وهيئة تنظيم الأعمال اخلريية

البرنامج ينجح في
استقطاب  82مدرسة
وحقق  230مشاركة وعزز
قيمة االستماع للمعلم

و�إذاعة القر�آن الكرمي ،ومركز تربية رواد
الغد.
وجنحت الن�سخة اخلام�سة من الربنامج
يف تعزيز “قيمة احرتام املعلم بح�سن
اال�ستماع له” ،وذلك من خالل جتاوب

 82مدر�سة من خمتلف مناطق قطر،
وم�شاركات و�صل عددها . 230
األهداف

يهدف الربنامج الوطني لتعزيز القيم
�إىل تفعيل الرتبية القيمية يف املجتمع،
مع الرتكيز على املدار�س من خالل
حمتوى تربوي وثقايف متكامل وجذاب،
وبا�ستخدام مداخل �إبداعية حمفزة
للطالب والطالبات ،متكنهم من التوا�صل
البناء مع املعلمني ،مبا يعزز قيمة احرتام
املعلم التي كانت من �أهم �أهداف الن�سخة
اخلام�سة للربنامج.

مجاالت التنافس

معلم ومعلمة ،فيما انح�صر التناف�س بني
املدار�س يف جماالت حتدد “�أف�ضل مدر�سة
معززة للقيم ،واملبادرة القيمية اخلريية”،
حيث قدمت املدار�س املتناف�سة مبادرات
خ�صو�صا التي تتعلق بالنجاح يف بناء
املدار�س للدول واملجتمعات املحتاجة .

تناف�س طالب املدار�س االبتدائية على
جمايل امل�سرح والر�سم ،بينما تناف�س
طالب مرحلة الإعدادي على �أفالم
اليتوتيوب والق�صة الق�صرية ،يف حني
متحور التناف�س بني طالب املرحلة الثانوية
حول ال�شعر النبطي ومقاطع م�صورة على دور المجالس
وعلى م�ستوى تناف�س �أولياء الأمور فقد
الإن�ستغرام.
كانت املناف�سة كبرية يف جمايل “املجل�س
المعلمون والمدارس
املعززللقيم ،وتعزيز قيمة احرتام املعلم”،
�أما معلمو املدار�س الذين �شاركوا يف بناء على دور املجال�س يف املجتمع،
الربنامج الربنامج فقد تناف�سوا على تعديل واجلمهور الغفري الذي ي�ؤمها بحكم
ال�سلوك يف ف�صولهم ،ليتم اختيار �أف�ضل العادات والتقاليد.
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ّ
يتمكن ذوو اإلعاقة بغزة
كيف
من قطع المسافات الطويلة ؟
رمبا يحلم كثري من الأ�صحاء مب�سك
مقود �أكرث ال�سيارات فخامة وحداثة،
رغم تكلفتها الباهظة ،بينما كان الفتى
بالل العبويني ال يحلم �سوى بالإم�ساك
مبقود كر�سي كهربائي قد ال يتجاوز
ثمنه ثمن �إطار �سيارة ،يعينه على
التنقل لإ�صابته ب�إعاقة يف �ساقيه .
يتحقق احللم �أخريا ،والفرحة التي
متتزج باملفاج�أة عجزت �أ�سارير وجه
بالل يف غزة عن �إخفائها بعد �أن قدمته
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له قطر اخلريية م�ؤخرا  ،وهو الآن
يحاول التعرف على �آلية قيادة كر�سيه
الذي �سي�ؤهله لقطع امل�سافات التي يريد
اعتماد ًا على نف�سه ،بديال عن الكر�سي
املتحرك « اليدوي» الذي كان ي�ؤرقه يف
التحرك .
دموع الفرح
ورغم الأمل الذي ت�شعر به �أم حممد ،بعد
فقدانها ل�ساقها خالل احلرب الأخرية

على قطاع غزة  ،2014ورغم تراجع
م�ستوى االهتمام بهم نتيجة للح�صار
املفرو�ض على غزة وما ي�سببه من ترد
للو�ضع املعي�شي وال�صحي واالجتماعي،
�إال �أن دموع الفرح تنهمر قبل الكلمات
للتعبري عن �سعادتها بعد ح�صولها على
كر�سي كهربائي هي الأخرى  ،ثم ما
تلبث �أن تقول �« :أقف عاجزة عن �شكر
حم�سني دولة قطر الذين �أعادوا لنا
الأمل يف حياة طبيعية ،بعد �أن �أظلمت

الدنيا �أمامنا» م�ؤكدة �أنه �سيغري جمرى حياتها ،ويجعلها
تعي�ش ب�شكل طبيعي.

اختزال
وقد مت تقدمي هذه الكرا�سي �ضمن «م�شروع دعم خدمات
القطاع ال�صحي» لقطر اخلريية املمول من جمل�س التعاون
اخلليجي .يقول حممد �أبو حلوب مدير مكتب قطر اخلريية
بقطاع غزة � :إن م�ساعدة �شريحة ذوي الإعاقة على العي�ش
ب�شكل طبيعي ،تختزل كل معاين الإن�سانية ،منوها ب�أن قطر
اخلريية تكفل � 500شخ�ص منهم  ،وحتاول ف�ضال عن
الكفالة ال�شهرية املالية تقدمي كل �أنواع امل�ساعدات املمكنة
لهم .

منجزات المشروع

ـ قدّمت قطر اخلريية من خالل «م�شروع دعم خدمات
القطاع ال�صحي» الذي تنفذه بتمويل من جمل�س التعاون
اخلليجي عرب البنك الإ�سالمي للتنمية  70كرا�سيا متحركا
للجرحى وذوي الإعاقة للإندماج يف احلياة ب�شكل طبيعي.
ـ بلغ �إجمايل امل�ستفيدين من امل�شروع حتى الآن 2000
�شخ�ص من ذوي الإعاقة ( كرا�سي كهربائية  ،كرا�سي
متحركة  ،عكازات� ،أجهوة م�ساعة على التنف�س) .
تكفل قطر اخلريية يف قطاع غزة  8000من الأيتام والأ�سر
و حمفظي القر�آن وطلبة العلم  ،منهم � 500شخ�ص من
ذوي الإعاقة.

وقد �أثنى وكيل وزارة ال�شئون االجتماعية الفل�سطينية،
الدكتور يو�سف �إبراهيم على دور قطر اخلريية يف خدمة
هذه ال�شريحة ،معتربا �أن مثل هذه امل�شاريع ت�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على هذه ال�شريحة التي تعاين ظروفا اقت�صادية
�سيئة بفعل احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة.
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حصيلة 2016

 840ألف مستفيد
من مشاريع قطر الخيرية باليمن
بدعم متوا�صل من �أهل قطر ،بلغ عدد
امل�ستفيدين من م�شاريع وكفاالت قطر
اخلريية يف اليمن خالل عام 2016م
�أكرث من � 840ألف م�ستفيد يف خمتلف
املحافظات اليمنية ،ونال �سكان حمافظة
تعز الن�صيب الأكرب لكونها الأكرث ت�ضررا.
مجاالت التدخل

وبلغت التكلفة الإجمالية للم�شاريع باليمن
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 49مليون ريال ،خ�ص�ص منها  21مليون �أنفقت قطر اخلريية عليها �أكرث من
ريال مل�شاريع الإغاثة ،كالغذاء ،ال�صحة ،مليون ريال قطري ،ا�ستفاد منها 13.821
التعليم ،املياه والإ�صحاح ،امل�شاريع املدرة �شخ�ص ًا و�أ�سرة .
للدخل ،وبناء وترميم امل�ساجد ،وبناء وحظيت «حمافظة �إب «ب�أكرث امل�شاريع
وترميم منازل الفقراء.
ال�صحية «عالج املياه البي�ضاء» ،تلتها
28

الكفاالت
حمافظه �صنعاء وحجه واحلديدة ،فيما
�أما م�شاريع كفاالت الأيتام ،والأ�سر حظيت حمافظه �سقطرى بن�سبة �أكرب من
الفقرية ،واملعاقني ،وطالب العلم ،فقد امل�شاريع املدره للدخل ،تلتها حمافظه �أمانه

العا�صمة � ،إب  ،ذمار ،وعدن ،كما �شملت
امل�شاريع االجتماعية والتعليمية �أغلب
حمافظات اجلمهورية ،وتركزت م�شاريع
املياه يف حمافظات عدن و �سقطرى واب،
ومت ترميم عدد من بيوت الفقراء يف كلٍ من
حمافظات عدن و �سقطرى و�إب.
كما مت تنفيذ م�شاريع بناء م�ساجد ومراكز
حتفيظ والربامج التنموية الثقافية ,يف كل

من :حمافظات �سقطرى ,وذمار واملهرة،
حيث نالت الن�صيب الأوفر من تنفيذ هذه
امل�شاريع نظرا الحتياجات البنية التحتية
و�ضعف اخلدمات فيها وارتفاع معدالت
الفقر.

تعز ..وضع استثنائي

تركز اجلهد الإغاثي لقطر اخلريية
باليمن على حمافظة «تعز» لكونها
الأكرث ت�ضررا ،حيث نفذت اجلمعية
فيها  346م�شروعا �إغاثيا� ،شملت
توزيع ال�سالل الغذائية ،وحفر وترميم
وت�شغيل �آبار املياه ،وترميم امل�ست�شفيات
وتزويدها باملعدات الطبية والأدوية،
�إ�ضافة �إىل معاجلة اجلرحى.
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اتفاقيات

شراكات واتفاقيات تعاون
ومذكرات تفاهم
ت�أكيد ًا على اهتمام قطر اخلريية بالت�شبيك امل�ستفيدة والتخفيف من معاناة �شعوبها ،وقعت
وال�شراكات مع املنظمات الدولية والأممية قطر اخلريية عددا من اتفاقيات التعاون وال�شراكة
والإقليمية واملحلية ملا من �ش�أنه التن�سيق والعمل على مع عدد من اجلهات ،على النحو التايل.:
تنفيذ م�شاريع ا�سرتاتيجية ت�سهم يف تنمية البلدان
مع حكومة جيبوتي:

وقعت قطر اخلريية من خالل مكتبها يف جيبوتي اتفاقية
للتعاون وال�شراكة مع حكومة جمهورية جيبوتي يف بداية العام
اجلاري وقد جرت مرا�سم التوقيع مبقر وزارة اخلارجية
جلمهورية جيبوتي.
الموقعون:

• معايل ال�سيد حممود علي يو�سف وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل املتحدث با�سم احلكومة.
• ال�سيد حممد الواعي مدير مكتب قطر اخلريية بجيبوتي.
البنود

مع جمعية اإلغاثة الطبية العربية ـ األردن

تقدمي الت�سهيالت لقطر اخلريية من �أجل �أداء مهمتها ال�سامية
لدعم ال�شعب اجليبوتي وامل�ساهمة يف التنمية املجتمعية على
�أكمل وجه.
عن اجلمعية.
البنود:

وقعت قطر اخلريية و جمعية الإغاثة الطبية العربية يف ع ّمان يف
�شهر يناير املا�ضي ،اتفاقية عقد �إن�شاء وت�شغيل مركز طبي يف
خميم الزعرتي لالجئني ال�سوريني يف الأردن.
الموقعون:

ال�سيد �صالح حممد املري ،م�ست�شار الرئي�س التنفيذي جلمعية
قطر اخلريية.
ال�سيد عوين الب�شري ،رئي�س جمعية االغاثة الطبية العربية نيابة
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تتكفل “قطر اخلريية” بكافة امل�صاريف املتعلقة ب�إن�شاء وت�شغيل
املركز ملدة �أربعة �أ�شهر ،من رواتب للأطباء وطاقم التمري�ض
واملوظفني الإداريني وكل ما يتعلق ب�إدارة وت�شغيل املركز على النحو
املطلوب ,مبا ال يتجاوز مليون وخم�سمائة �ألف ريال قطري.
تقوم جمعية الإغاثة الطبية العربية ب�إدارة وت�شغيل املركز ملا لديها
من خربة طويلة يف �إدارة املراكز واجلمعيات الطبية و�إمداد املركز
بكافة الكوادر الطبية املتخ�ص�صة.
تقوم جمعية الإغاثة الطبية العربية بالت�شاور مع قطر اخلريية يف
�ش�أن ت�شكيل جمل�س “جمل�س �إدارة” يخت�ص ب�إدارة املركز بحيث
ميار�س املجل�س مهامه فور ت�شكيله.
ت�شكيل جلنة �إ�شرافية بني الطرفني يناط بها اعتماد امليزانية
الت�شغيلية ال�سنوية اخلا�صة باملركز مكونة من ممثل عن قطر
اخلريية وممثل عن اجلمعية وممثل عن �شركة املها الطبية.

مع صندوق قطر للتنمية

وقع �صندوق قطر للتنمية وقطر اخلريية يف �شهر مار�س اجلاري
على اتفاقية لإغاثة ال�شعب العراقي ال�شقيق بقيمة 3ماليني دوالر
�أمريكي ،تت�ضمن تنفيذ عدة م�شاريع يف جمال الغذاء واخلدمات
ال�صحية والإيواء واملياه والإ�صحاح وت�أمني �سبل العي�ش.
وت�أتي االتفاقية يف ظل الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة التي ي�شهدها
العراق ،وما �سببته من حركة نزوح للعائالت العراقية.
الموقعون:

 ال�سيد م�سفر حمد ال�شهواين ،مدير �إدارة امل�شاريع ب�صندوققطر للتنمية.
 ال�سيد حممد علي الغامدي ،املدير التنفيذي لإدارة التنميةالدولية بقطر اخلريية.
البنود:

تت�ضمن االتفاقية املوقعة تنفيذ قطر اخلرية خلم�سة م�شاريع رئي�سة

خالل العام احلايل ،وينتظر �أن ي�ستفيد منها حوايل 180.000

�شخ�ص ،وذلك على النحو التايل:
 م�شروع توفري اخلدمات الأ�سا�سية يف جمال املياه والإ�صحاح،بقيمة  300.000دوالر ،ويتوقع �أن ي�ستفيد منه � 67.000شخ�ص،
ويت�ضمن توفري “ تناكر “ مياه �صاحلة لل�شرب ،وحفر �آبار ،و�صيانة
وت�أهيل حمطة مياه ،و�إن�شاء دورات مياه وتوزيع م�ستلزمات نظافة
�شخ�صية للنازحني والعائدين �إىل مناطقهم يف حمافظتي الأنبار
ونينوى.
 م�شروع توزيع �سالل غذائية ،بقيمة  600.000دوالر ،ويتوقع �أني�ستفيد منه � 8116أ�سرة (بواقع حوايل � 49.000شخ�ص) ،حيث
�سيوزع امل�شروع خالل ثالثة �أ�شهر� ،سالال غذائية تت�ضمن املواد
التموينية الأ�سا�سية لـ � 8116أ�سرة من �أ�سر النازحني والعائدين يف
الأنبار ونينوى ،وبحيث تكفي ال�سلة الأ�سرة مدة �شهر.
 م�شروع توفري اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية من خالل عيادةمتنقلة ،بقيمة  600.000دوالر ،ويتوقع �أن ي�ستفيد منها 60.000
�شخ�ص من النازحني من مدينة املو�صل وللمت�ضررين من �سكانها،
حيث �ستقوم العيادة بت�شخي�ص ومعاجلة  300مري�ض يوميا ،وملدة
� 8أ�شهر.
 م�شروع الإيواء العاجل :بقيمة مليون دوالر ،ويتوقع �أن يوفرامل�شروع خدمات الإيواء لـ � 5452أ�سرة نازحة (حوايل ،)32.712
وينفذ بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني.
 ت�أمني �سبل العي�ش ودعم ا�ستقرار النازحني العائدين �إىلاملناطق املحررة من مدينة املو�صل ،بقيمة  500.000دوالر ،ويتوقع
�أن ي�ستفيد منه � 4000شخ�ص على مدار � 10أ�شهر ،حيث �سيعمل
امل�شروع على توفري فر�ص عمل ب�أجور يومية للعاطلني عن العمل.

مع الهالل االحمر التركي

مت توقيع مذكرة تفاهم بني قطر اخلريية و الهالل الأحمر الرتكي
مبكتب منظمة االهالل الأحمر الرتكي با�سطنبول ،و تهتم االتفاقية
بالتعاون يف املجاالت احليوية املرتبطة بالعمل الإن�ساين والتنموي داخل
وخارج تركيا.
الموقعون:

 رئي�س الهالل الأحمر الرتكي ال�سيد كرم قينيك ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري ،الرئي�س التنفيذي لقطر اخلرييةالبنود:

 -دعم جهود الطرفني يف املجاالت املذكورة �آنفا ،ويف البلدان التي

يتواجدان فيها �أو حتى يف البلدان التي ال يتواجد فيها �أحدهما ويرغب
مع ذلك يف تقدمي خدماته للمت�ضررين واملحتاجني �إذ ت�سمح االتفاقية
يف هذه احلالة بتعاون الطرفني بحيث ي�ستطيع الطرف غري املتواجد يف
البلد املعني من تقدمي خدماته با�ستعمال الآليات املوجودة لدى الطرف
الآخر املتواجد يف امليدان.
 يغطي التعاون عدة جماالت بني الطرفني عدة جوانب :من �أهمها:الت�أهب واال�ستجابة للكوارث  ،املياه والإ�صحاح  ،امل�أوى والإ�سكان الدعم
ال�صحي والت�أهيل الطبي ،الأمن الغذائي ودعم �سبل العي�ش ،املعونة
الغذائية والتغذية ،التعليم والتدريب املهني ،بناء القدرات  ،الرعاية
االجتماعية ،الزراعة  ،املنا�صرة والت�أييد ،وتعترب هذه االتفاقية العامة
�سارية ملدة � 5سنوات يتم جتديدها ملدد مماثلة.
 تخ�صي�ص مبلغ  10مليون دوالر من كال الطرفني خلدمتهم يفجماالت حيوية على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،ومن �أهم هذه
املجاالت :التعليم  ،الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية ،التدريب املهني
وخلق فر�ص ال�شغل  ،بناء القدرات ،الدعم النف�سي واالجتماعي.
 وعلى هام�ش توقيع االتفاقية مع الهالل الأحمر الرتكي قامت قطراخلريية ب�إهداء �سيارة �إىل الهالل الأحمر ـ فرع �أنطاكيا ا�ستجابة
لطلب الفرع بتوفري �سيارة لهم لتوزيع امل�ساعدات الإغاثية على الإخوة
الالجئني ال�سوريني ،ولدعم فرع الهالل للتن�سيق وزيارة املخيمات
املتواجدة يف اجلنوب الرتكي.
59

اتفاقيات

مع هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية

جددت قطر اخلريية مع هيئة الإغاثة الإن�سانية الرتكية
مذكرة تفاهم ملدة خم�س �سنوات وقابلة للتجديد وتركز على
التعاون يف عدة جماالت داخل وخارج تركيا.

IHH

الموقعون:

 الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية ،ال�سيد يو�سف بن �أحمدالكواري.
 رئي�س الهيئة ال�سيد بولنت يلدرمي.البنود:

إدارة الكوارث التركية(آفاد)

 تخ�صي�ص مبلغ  3,507,595ريا ًال قطري ًا للم�ساهمة يف توفرياملواد الإغاثية ال�شتوية يف الداخل ال�سوري.
 ت�شغيل مطبخ كل�س ملدة �أربعة �شهور.وقعت قطر اخلريية يف �أنقرة مذكرة تفاهم �سارية ملدة خم�س �سنوات
مع �إدارة الكوارث الرتكية (�آفاد) وتهتم بالتعاون يف املجالني الإن�ساين
والإغاثي داخل وخارج تركيا.
البنود:

تخ�صي�ص قطر اخلريية مبلغ  3.300,000دوالر �أمريكي دعما جلهود
الإيواء املوجهة لدعم �إخواننا ال�سوريني عرب ( �أفاد) .

مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ()FAO

�أكرث من � 48ألف ن�سمة.
البنود:

�أبرمت قطر اخلريية اتفاقا مع مكتب منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة ( الفاو) بالنيجر ،يتم مبوجبه تنفيذ م�شروع توزيع البذور
ملو�سم الزراعة ال�سقوية يف عدة مناطق من النيجر ،وبحيث ي�ستفيد منه

ميتد هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي من �شهر نوفمرب  2016ولغاية مار�س
 2017على �أن يغطي  170قرية ويقدم البذور ل  6914عائلة حتوي
�أكرث من � 48ألف ن�سمة �ست�ستفيد من هذا امل�شروع الزراعي الهام تتكفل
قطر اخلريية ب�إعالم ال�سلطات املحلية يف املناطق امل�ستهدفة والتن�سيق
معها لت�سيري امل�شاريع ،واختيار وت�صنيف امل�ستفيدين وفقا لدرجة الفقر
واالحتياج ،وا�ستالم املدخالت الزراعية وتوزيعها على امل�ستفيدين.
تدريب امل�ستفيدين على تقنيات توزيع مياه ال�سقي ،بالإ�ضافة �إىل توعية
املزارعني  .متابعة امل�ستفيدين حتى مرحلة االنتاج ،و�صياغة التقارير
املرحلية وتوجيهها لل�شركاء يف امل�شروع.

مع مركز أدب الطفل

وقعت قطر اخلريية اتفاقية تعاون مع مركز �أدب الطفل يف �شهر مار�س
املا�ضي ،تهدف للتعاون
املوجهة لطالب املدار�س االبتدائية.

امل�شرتك يف �إطار حملة “وطن بال تدخني ”2

الموقعون:

ال�سيد على عتيق العبد اهلل املدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للتنميةاملحلية بقطر اخلريية.
ال�سيدة �أ�سماء الكواري عن مركز �أدب الطفل.البنود:

 يقوم مركز �أدب الطفل بت�أليف ق�صة خا�صة تدعم حملة“ وطن بال تدخني  ”2لتحولها قطر اخلريية فيما بعد لفيلم كرتون.
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تقرير

القطاع الثالث في قطر
يستعد النعطافة تطويرية مهمة
ي�ش ّكل القطاع اخلريي الذي تنتمي �إليه
امل�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات غري
احلكومية رقم ًا مهم ًا يف املعادلة االقت�صادية
يف الكثري من البلدان ال�صناعية ،ويطلق
عليه القطاع الثالث لأنه �شريك للقطاعني
الآخرين يف عملية التنمية الب�شرية.
ويعك�س هذا القطاع يف منطقة اخلليج
العربي �أحد الوجوه امل�شرقة للدول
اخلليجية على امل�ستوى الدويل ،نظرا
لإ�سهاماته الإن�سانية والتنموية على م�ستوى
العامل  ،خ�صو�صا مع منو ن�شاطاته ب�صورة
الفتة يف ال�سنوات الأخرية.
وات�ساقا مع هذا النمو �أطلقت هيئة تنظيم
الأعمال اخلريية بدولة قطر مبادرة لإعداد
ا�سرتاتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع
اخلريي والإن�ساين يف قطر ،ت�ستند على
الأهداف التي �أ�س�ست من �أجلها الهيئة
مبوجب املادة ( )4من القرار الأمريي رقم
( )43ل�سنة  ،2014ووفقا لتوجهات ر�ؤية

الحمادي:

المبادرة تعزز من المكانة
الدولية لدولة قطر باعتبار
القطاع الخيري أداة فعالة
في جهود التضامن الدولي.

دولة قطر .2030
وي�أمل القائمون على الهيئة �أن ت�شكل املبادرة
�إ�ضافة مهمة للعمل اخلريي بقطر وبحيث
“متكن من اال�ستفادة من دور املجتمع
املدين القطري يف تعزيز املكانة الدولية
والإقليمية لدولة قطر باعتبار القطاع
اخلريي قوة ناعمة و�أداة فعالة يف جهود
الت�ضامن الدويل ،بالإ�ضافة �إىل حماية
القطاع اخلريي القطري من املخاطر التي
تواجهه �ش�أنه يف ذلك �ش�أن باقي القطاعات
اخلريية يف خمتلف الدول” بح�سب ما ذكره

ال�سيد خالد احلمادي ،املدير العام لهيئة
تنظيم الأعمال اخلريية بقطر.
وقد لقيت هذه املبادرة ارتياحا من قبل
امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية يف دولة
قطر ويف هذا ال�صدد قال ال�سيد يو�سف
بن �أحمد الكواري ،الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية� :إن جهود هيئة تنظيم الأعمال
اخلريية بالدولة كفيلة باالرتقاء بخدمات
املنظمات الوطنية القطرية العاملة يف
املجال الإن�ساين واخلريي والتطوعي
الكواري:

مبادرة هيئة تنظيم األعمال
الخيرية كفيلة باالرتقاء
بخدمات المنظمات القطرية
العاملة في المجالين
اإلنساني والخيري
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حصـاد اإلغـــاثة ..عـام 2016

مع ارتفاع وترية الأزمات يف العام 2016
 ،وارتفاع معدالت النزوح واللجوء يف دول
الإقليم ازدادت وترية امل�ساعدات الإن�سانية
والتنموية التي قدمتها قطر اخلريية �ضمن
تدخالتها يف ع�شرات الدول.
وبلغ حجم امل�ساعدات الإغاثية لقطر
اخلريية خالل العام املن�صرم ذروته،
حيث و�صل عدد امل�ستفيدين منها �أكرث من
 5,3مليون مت�ضرر من احلروب والكوارث
والأزمات.
وتغطي الإغاثات جماالت الإيواء واملواد
غري الغذائية ،واملواد الغذائية ،ال�صحة،
التعليم ،واملياه والإ�صحاح ،بتكلفة تقدر
بـ�أكرث من 188مليون ريال قطري.
ففي جمال الإيواء واملواد غري الغذائية بلغ
تكلفة امل�شاريع املنفذة يف العام 2016
�أكرث من  81مليون ريال ،ا�ستفاد منها
�أكرث من � 700ألف مت�ضرر ،فيما بلغت
كلفة م�شاريع املواد الغذائية ما يزيد عن
 50مليون ريال ،ا�ستفاد منها �أكرث من
 2.7مليون �شخ�ص ،فيما بلغت م�شاريع
ال�صحة  4.7مليون ريال ،وا�ستفاد منها
�أكرث من � 360ألف مت�ضرر.
�أما يف جمال التعليم فبلغت تكلفة م�شاريع
قطر اخلريية فيه �أكرث من  9ماليني
ريال ،ا�ستفاد منها �أكرث من � 80ألف
طالب وطالبة ،يف حني بلغت تكلفة الإغاثة
ال�شاملة �أكرث من  37مليون ريال ،ا�ستفاد
منها ما يربو على � 803ألآف �شخ�ص،
بينما و�صل حجم الإنفاق على م�شاريع
املياه والإ�صحاح �إىل �أكرث من  5ماليني
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إجمالي عدد المستفيدين من
مساعداتنا  5.3مليون متضرر
بتكلفة 188مليون ريال.

كان للنازحين والالجئين
السوريين النصيب األكبر من
مساعداتنا بواقع  3.8مليون
متضرر وبقيمة  150مليون ريال

ريال ا�ستفاد منها حوايل � 600ألف
�شخ�ص.

قائمة الدول المستفيدة

وال�ستفحال الأزمة ال�سورية وزيادة معدالت
النزوح واللجوء يف العام  2016حظي
ال�شعب ال�سوري بالن�صيب الأكرب من تلك
امل�ساعدات الإغاثية ،حيث بلغت تكلفة
م�شاريعنا املوجهة لل�شعب ال�سوري �أكرث من
 150مليون ريال ،ا�ستفاد منها ما يزيد
عن  3,8مليون �شخ�ص.
وت�أتي اليمن بعد �سوريا من حيث حجم
امل�شاريع الإغاثية لقطر اخلريية يف العام
 2016حيث و�صلت تكلفة امل�شاريع
فيها �إىل �أكرث من  16.5مليون ريال،
ا�ستفاد منها �أكرث من � 850ألف مت�ضرر،
يليها العراق الذي و�صلت تكلفة م�شاريع
قطر اخلريية فيه �إىل  5,7مليون ريال،
ا�ستفاد منها �أكرث من � 145ألف �شخ�ص،
بالإ�ضافة �إىل م�شاريع الإغاثة يف فل�سطني
التي فاقت تكلفتها  3مليون ريال ،ا�ستفاد
منها � 91ألف �شخ�ص ،بينما ا�ستفاد من
م�شاريع الإغاثة يف ال�صومال ما يزيد عن
� 176ألف �شخ�ص ،بتكلفة بلغت حويل 3
مليون ريال.

يف ال�شق املتعلق بقائمة الدول
امل�ستفيدة من م�ساعدات قطر
اخلريية الإغاثية ا�ستفادت الدول
التالية� :سوريا ،اليمن ،العراق،
فل�سطني ،الأردن ،ال�صومال،
باك�ستان ،مينامار ،ال�سودان،
�سريالنكا� ،ألبانيا ،جيبوتي ،هايتي،
كينيا ،النيجر و�إندوني�سيا.
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من
الميدان

صور مأساوية من «دار الشفقة»
ر�صدها ووثقها مكتب قطر اخلريية يف اليمن
�أطفال ترعاهم دار ال�شفقة

دار احت�ضنت �أج�ساد املتعبني وفقراء املر�ض� ،أعداد من الن�ساء
هم الأمل ،وتنوعت
والأطفال ،وال�شباب ،وكبار ال�سن ،جمعهم ّ
�أمرا�ضهم ،منهم من ابتاله اهلل مبر�ض ال�سرطان ،ومنهم من يعاين
من الف�شل الكلوي ،وبني ه�ؤالء و�أولئك ذووهم الذين تتقطع �أنف�سهم
ح�سرات على �أحبة يئنون حتت وط�أة املر�ض ،وال ميلكون لهم من عالج
�سوى مرافقتهم �إىل هذه الدار التي قدموا �إليها من حمافظات وقرى
اليمن.
تلكم هي الق�صة احلزينة ل «دار ال�شفقة» يف العا�صمة اليمنية �صنعاء
التي عجزت اجلهات التي �أن�ش�أتها عن توفري الدعم الالزم ال�ستمرار
عملها ب�سبب م�ضاعفات الأزمة اليمينة ،قبل �أن تتدخل قطر اخلريية
وت�أخذ على عاتقها الإ�سهام يف ميزانيتها الت�شغيلية لبقاء �أبواب الدار
م�شرعة يف وجه من يحتاج خدماتها .
والزائر لهذا املرفق الإن�ساين �سيجد �أمامه ع�شرات الق�ص�ص
الإن�سانية التي تروي كل واحدة منها حكاية م�أ�ساوية ،جتعل ال�شخ�ص
ينتبه لنعم اهلل التي حتيط به من كل جانب ،ذلك �أن ال�صحة تاج على
ر�ؤو�س الأ�صحاء ال يراه �إال املر�ضى كما يقول املثل.
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�أ�سرة �أم حممد اجتمعت عليها من امل�صائب ما تنوء به اجلبال ،ف�أم
حممد م�صابة بال�سرطان ،وفر�ضت عليها ظروف احلرب النزوح ،بعد
ما دمر منزلها يف عدن ،ومل جتد مكانا تلج�أ �إليه للتخفيف من �آالمها
�سوى «دار ال�شفقة» تقول �أم حممد� :أنا م�صابة باملر�ض ،وحامل على
و�شك الوالدة ،و�أعاين من موجات �إغماء تنتابني بني الفينة والأخرى،
و�أحتاج لتغذية خا�صة تتنا�سب مع طبيعة مر�ضي ،ولكم �أن تتخيلوا
�أنني ال �أملك حتى جمرد مالب�س للمولود الذي �سريى النور قريبا.
وملعرفة احلالة ال�صعبة ملرافقي املر�ضى يكفي �إلقاء نظرة على �أطفال
�أم حممد ال�ستة الذين يلوح احلزن على وجوههم ،نتيجة للإح�سا�س
باخلوف من ال�ضياع يف حالة فقد �أمهم ،فحياة الت�شرد ماثلة �أمامهم،
بعد �أن دمر منزلهم ،وحرموا من التعليم يف مدينتهم التي نزحوا
عنها ،وهم الآن يعي�شون يف مثل هذا اجلو احلزين� ،أم ت�صارع املر�ض،
وعجز عن اال�ستمتاع بحياة الطفولة وما فيها من براءة� ،إنهم يحملون
هموم الكبار رغم �صغر ال�سن.

دار ال�شفقة ح�ضن دافئ لفقراء املر�ضى باليمن
على األمل

وغري بعيد من مكان �أم حممد يوجد الطفل �إ�سماعيل ذو اخلم�سة ع�شر
ربيعا ،والذي فقد ب�صره ب�سبب ورم �سرطاين بالدماغ ،فتحولت حياته
�إىل حزن و�أمل بعد �أن كان متفوقا يف درا�سته وال�سعادة تغمره ،و�أمنيته
الوحيدة اليوم هي �أن يجد من يتكفل بعالجه ،هذا يف وقت متتلئ
م�آقي والدته و�إخوته الثالثة بالدموع لعجزهم �أمام حالة �إ�سماعيل.
ا�سم بال م�سمى
�سمي لي�س مثل �سم ّيه و�إن كان يدعى با�سمه فيجيب ،و�إذا كانت
كم من ّ
عبارة «عافية» تعني ال�صحة والرخاء ،ف�إن الطفلة «عافية» لي�س لها
ن�صيب من ا�سمها ،ذلك �أن مر�ض ال�سرطان ترك �أثره على ج�سدها،
النحيل ،و�شعرها الذي ت�ساقط نتيجة للعالج باملواد الكيمياوية ،و�سط
ذهول �أمها التي ال جتد ما ت�شرتي لها به الغذاء والدواء� ،أما التفكري
يف �شراء لعبة �أطفال تر�سم ب�سمة على �شفاه «عافية» فذلك ترف
تفكريي بالن�سبة للأم احلزينة ،فالطفلة املري�ضة تطلب من زوارها
�شراء دمية �أو لعبة تن�سيها �آالمها و�أحزانها ،ولو م�ؤقتا ،وهو و�ضع
يظهر جانبا ب�سيطا من اجلو العام داخل «دار ال�شفقة».
فرحة مل تكتمل
و�إذا كان هذا حال الأطفال ال�صغار ،ف�إن للكبار حكاية ال تقل �أملا عن
حكايات ال�صغار :ال�شابة «�أمل» �إحدى نزيالت دار ال�شفقة ،بعد �أن
فرحت بزواجها ،وبعد �أن كانت متتلئ ن�شاطا وحيوية ،فج�أها القدر

مبر�ض ال�سرطان ،ف�سرق منها الفرحة وحتولت �إىل ما ي�شبه الهيكل
العظمي ب�سبب املر�ض ،حاولت �إي�صال ر�سالتها ب�صوت واهن فقالت:
«تدهور حالتي ال�صحية ناجت عن عجز زوجي عن ت�أمني اجلرعة
العالجية طوال �شهرين ،وهو ما ت�سبب يف تدهور حالتي ال�صحية،
وو�صويل �إىل هذا امل�ستوى ،الذي يجعلني غري قادرة حتى على الكالم».
هذا غي�ض من في�ض احلاالت التي تتحدث كل واحدة منها عن
حكاية من احلزن والأمل ،كان �أ�صحابها �سيتعر�ضون ملزيد من املعاناة
وال�ضياع لوال جهود قطر اخلريية يف الإ�سهام بتوفري تكلفة ت�شغيل
«دار ال�شفقة» كيال تتوقف عن العمل  ،لكن ا�ستمرار عمل هذا املرفق
الإن�ساين يحتاج �إىل مزيد من الدعم ،وهو ما ت�أمل قطر اخلريية يف
�أن يوفره املح�سنون الكرام يف قطر.
بطاقة تعريفية

• ت�أ�س�ست «دار ال�شفقة» �سنة 2008
• املقر :العا�صمة �صنعاء
• �إجمايل املر�ضى الذين ا�ستفادوا من خدماتها حتى
الآن  • 3000طاقتها اال�ستيعابية  106مري�ض
• عدد الأ�س ّر � 50أ�س ّرة
• كلفة الت�شغيل وتغذية املر�ضى ال�سنوية � 700ألف

ريال قطري.
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 20ألف شخص يستفيد من الخـدمات الطبية للمركز

مركز صحي يعيد األمل
لآلالف في تشـــاد

ال تزال �شعوب كثرية يحدوها الأمل يف
اللحاق بركب �شعوب �أخرى جنحت يف
القطيعة مع الكثري من الأمرا�ض ،بف�ضل
تطور القطاع ال�صحي فيها ،والقدرة
االقت�صادية التي جتعل احل�صول على
اخلدمات الطبية بي�سر و�سهولة من �أب�سط
الأمور.
واهتماما منها ب�إعادة الأمل لل�شعب
ت�شادي ومتكينه من اخلدمات ال�صحية،
تنفذ قطر اخلريية ،بني احلني والآخر،
م�شاريع �صحية يف هذه اجلمهورية ،كان
�آخرها مركز عثمان بن عفان الطبي
املتكامل الذي افتتحته بح�ضور وزير
ال�صحة ات�شادي.
و�سيقدم املركز اخلدمات ال�صحية لـ 20
�ألف �شخ�ص من �سكان مدينة �أم درمان
الت�شادية التي عانى �سكانها طويال من
نق�ص كبري يف اخلدمات ال�صحية.
ويف كلمته بافتتاح املركز قال �أ�شاد وزير
ال�صحة ات�شادي بامل�شروع ،م�ؤكدا �أنه
م�شروع �أمل كبري ،بالن�سبة ل�سكان املنطقة،
الفتا �إىل �أن املتربع الكرمي الذي مول هذا
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امل�شروع يعترب مثاال حيا على عطاء ال�شعب
القطري الذي عم جمهورية ت�شاد ،و�أ�سهم
يف تنميتها من خالل امل�شاريع التنموية
النوعية التي تنفذها قطر اخلريية بني
احلني والآخر.
أهداف المشروع

وتهدف قطر اخلريية من وراء بناء هذا
املركز �إىل توفري اخلدمات ال�صحية ل�سكان
املنطقة ،والتقليل من الأمرا�ض الوبائية
املعدية املنت�شرة هناك ،وحت�صني الأطفال
من تلك الأمرا�ض ،وامل�ساهمة يف حتقيق
�أهداف الألفية الإمنائية.
وصف المشروع

يقع مبنى مركز عثمان بن عفان ال�صحي
على م�ساحة  250مرت مربع ،يتكون من
 8غرف رئي�سية وملحقاتها ،و�صيدلية
وخمزن ،ودورات مياه خا�صة بطاقم املركز
و�أخرى باملر�ضى واملراجعني� ،إ�ضافة �إىل
التجهيزات الطبية الأ�سا�سية وامل�ستلزمات
املكتبية ،ومولد كهربائي ي�ضمان ت�شغيل
املركز ب�صفة م�ستمرة.

إنجازات وتعهدات

جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه لي�ست
بذرة اخلري الوحيدة التي غر�سها
�صاحب املركز الطبي ،بل �سبق له �أن
مول عددا من امل�شاريع املهمة ل�صالح
قرية �أم درمان الت�شادية ،من بينها:
حفر بئر ارتوازية تعمل بالطاقة
ال�شم�سية ،وماكينة لطحن احلبوب
�أزاحت التعب عن الن�ساء الالئي
كن يقمن بهذه املهمة ب�أياديهن،
وم�ضخات كهربائية �سهلت على
املزارعني ري مزروعاتهم ،وم�شاريع
�أخرى مدرة للدخل.
و�إ�ضافة �إىل �أعماله ال�سابقة؛ تعهد
بتنمية هذه القرية من خالل م�شاريع
م�ستقبلية م�ستدامة ،على ر�أ�سها
بناء مدر�سة ابتدائية ،وم�سجد،
ودار لتحفيظ القر�آن الكرمي ،ومركز
للتدريب.

انفوغرافيك
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مشاريع مياه باآلالف
في  3دول خالل عام واحد
عندما حتفر بئر �أو تنفذ م�شروع مياه
ف�إنك ت�صيب هدفني ب�ضربة واحدة،
الأول �أنك تروي �أفئدة عط�شى ،والآخر
�أنك حتد من �أخطار الأمرا�ض الناجتة
عن ا�ستخدام املياه امللوثة ملاليني النا�س ،
وهذا ما �سعت �إليه قطر اخلريية بتنفيذها
لآالف م�شاريع املياه والإ�صحاح يف دول
عديدة خالل العام املن�صرم ومطلع العام
احلايل.
وبدعم من �أموال املح�سنني يف قطر
متكنت قطر اخلريية من االنتهاء من
حفر مئات الآبار الإرتوازية يف النيجر،
بينما توا�صل حفر �آالف الآبار يف كل من
بنغالد�ش ،وكو�سوفا� ،سيكون لها �أثر كبري
يف توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب واحلد
من الأمرا�ض الناجتة عن ا�ستخدام املياه
امللوثة.
النيجر

بتوقيعها اتفاقية ر�سمية مع وزارة املياه
يف النيجر ،و�ضعت قطر اخلريية �ضمن
�أولوياتها تقدمي الدعم لهذا البلد يف
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جمال املياه والإ�صحاح ،وا�ستوردت لهذه
املهمة حفارة �آبار ،مع معداتها ،من �أملانيا،
مكنتها من حفر  76بيئرا ارتوازية ،ا�ستفاد
منها � 64ألف �شخ�ص ي�سكنون يف  76قرية
من قرى النيجر ،كان �سكانها يعانون من
نق�ص حاد يف املياه ،مما دفعهم �إىل اللجوء
ال�ستخدام مياه ملوثة ت�سببت يف العديد
من الأمرا�ض ،خ�صو�صا لل�شرائح الأكرث
�ضعفا ،مثل الن�ساء والأطفال والعجزة.
بنغالدش

�أما يف بنغالد�ش فقد �شرعت قطر اخلريية
يف تنفيذ وحفر  1800بئر ارتوازية يف
مناطق خمتلفة من بغالد�ش �سي�ستفيد
منها �أكرث من � 200ألف �شخ�ص� ،شكل
لهم احل�صول على املياه ال�صاحلة لل�شرب
�أولوية ق�صوى.
وكانت املنظمات الإن�سانية واجلهات
احلكومية يف بنغالد�ش قد واجهت �سابقا
م�شاكل تتعلق ب�صعوبة الو�صول �إىل املياه
ال�صاحلة لل�شرب يف العديد من مناطق
بنغالد�ش ،ب�سبب ارتفاع ن�سبة امللوحة يف

“باغورت”

املياه ،خ�صو�صا يف مديرية
القريبة من خليج البنغال ،لكن �إ�صرار
قطر اخلريية على البحث من جديد
عن مياه �صاحلة لل�شرب ،تكلل بالنجاح،
بف�ضل الأبحاث التي قامت بها مع جهات
خمت�صة ،مكنتها م�ؤخرا من التغلب على
هذه امل�شكلة و�إيجاد مياه �صاحلة لل�شرب
هناك ،لكن بتكاليف عالية ،كما ا�ستخدمت
قطر اخلريية تقنيات حديثة لبناء حمطات
لتحلية املياه يف املناطق التي ترتفع ن�سبة
امللوحة يف املياه امل�ستخدمة فيها.
كوسوفا

ولتكتمل ال�صورة وت�شمل �سقاية �أهل قطر
املحتاجني لها يف خمتلف القارات ،توجهت
قطر اخلريية هذه املرة �إىل �أوروبا ،حيث
يعي�ش العديد من �سكان ن كو�سوفا م�شكلة
حقيقية ب�سبب نق�ص املياه ال�صاحلة
لل�شرب ،وقامت قطر اخلريية بال�شروع يف
حفر  150بيئرا ارتوازية يف ثالث بلديات
هي“ :فو�ش كو�سوفا ،بوديفا ،ميرتوفيت�شا”.

إنجازات وتطلعات

ـ مل تكن جهود قطر اخلريية احلالية
يف بنغالد�ش هي الأوىل يف جمال
املياه ،حيث �شارفت على االنتهاء
من حفر  1800بئر ،بل �إنها العدد
الرتاكمي للآبار التي حفرتها يف
هذا البلد و�صل �إىل � 10آالف بئر
ارتوازية.
ـ ولن تكون الـ  150بئرا يف كو�سوفا
هي الأخرية يف هذا املجال ،فلدى
مكتب قطر اخلريية هناك ،خطة
جاهزة حلفر  300بئر �إ�ضافية
خالل هذا العام ،لي�صل عدد الآبار
يف كو�سوفا �إىل  450بئرا مع نهاية
العام اجلاري .2017
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مشاريع تنموية
تعزز السـالم في دارفور
بتمويل من �صندوق قطر للتنمية د�شنت
قطر اخلريية ،مع بداية هذا العام/
 2017م�شاريع �إن�شائية وتنموية متنوعة
يف والية دارفور بلغت تكلفتها �أكرث من
 3.6مليون ريال ،لفائدة �آالف الأ�شخا�ص،
وينتظر �أن ت�سهم يف جهود �إر�ساء دعائم
اال�ستقرار والأمن يف املنطقة ،وتعزز جهود
دولة قطر يف �إحالل ال�سالم واال�ستقرار يف
دارفور.
مشاريع إنشائية

وت�شتمل امل�شاريع التي مت تد�شينها على
على مركز لت�أهيل املعاقني ،ومقرا ملحكمة
امل�صاحلات الأهلية ،و�سوقا للخ�ضار
والفاكهة ،و حمطتي مي ـ ــاه تعمالن
بالطاقة ال�شم�سي ــة ،ونوادي م�شاهدة،
بالإ�ضافة �إىل �صيانة  15م�ضخة يدوي ـ ــة،
وهي م�شاريع �سرتفع من م�ستوى التنمية،
وحت�سن من م�ستوى الإنتاج لدى الأ�سر
والأفراد.

مشاريع مدرة للدخل

ويف منطقــة رونقتا�س بوالية و�سط
دارفـ ــور ،مت توزيع م�شاريع مدرة للدخل
مت ّثلت يف 20عربة ،ا�ستفاد منها 240
�شخ�صا ،و � 9سيارات نقل – الرك�شات
التكتك – �ستخلق فر�ص عمل ل 90
�شخ�صا ،بالإ�ضافة �إىل توزيع  10ماكنات
ل�ضخ املياه� ،ستخدم � 1200شخ�ص
يف اجلمعيات الزراعية التي كانت جتد
�صعوبة بالغة يف نقل املياه لري املزروعات.
دورات تدريبية

ولتعزيز التنمية والرفع من قدرات �سكان
دارفور ،وم�ساعدتهم �صحيا وثقافيا،
�أقامت قطر اخلريية دورة يف الإ�سعافات
الأولي ــة ،و�سريت قافلتني للدعوة� ،شملت
كافة القرى املحيطة باملنطقــة ،كما مت
�سابقا يف �إطار نف�س امل�شروع �إقامة دورات

70

ريا�ضية ،ودورات رفع قدرات الإدارات
الأهلية ،وتنمية مهارات ال�شباب باملنطقة.
ويف احلفل الذي �أقيم بهذه املنا�سبة ث ّمن
وايل والية دارفور ال�سيد ال�شرتاي جعفر
عبد احلكيم جهود دولة قطر يف جمال
�إحالل ال�سالم والتنمية بدارفور ،م�ؤكدا
على عمق ومتانة العالقات ال�سودانية
القطرية على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي،
م�شيدا مب�شاريع التنمية التي د�شنتها قطر
اخلريية يف الإقليم.
و�أ�ضاف �أن دولة قطر عرب منظماتها
اخلريية تلعب دورا كبريا يف حتقيق ال�سالم،
وتوفري االحتياجات الإن�سانية ل�سكان
دارفور ،من تعليم ،و�صحة ،وخدمات عامة،
م�شيد ًا بدور قطر اخلريية يف هذا املجال.
مبادرة قطر لتنمية وإعمار دارفور

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

«يتيم تحت الصفر»
توفر الدفء ألطفال سوريا واليمن
يف �إط����ار خم��رج��ات حملتها «ي��ت��ي��م حتت
ال�صفر» التي �أطلقتها يناير  ،2017وزعت
قطر اخلريية يف �شهر مار�س املا�ضي حقائب
�شتوية حتتوي على م��واد غذائية ومالب�س
�شتوية ،ا�ستفاد منها  15.450يتيما ويتيمة
مع �أ�سرهم يف كل من �سوريا واليمن.
ففي الداخل ال�سوري وزع��ت قطر اخلريية
 2100حقيبة �شتوية يف مناطق كثرية من:
�إدل��ب وحماه ،وحلب ،ا�ستفاد منها حوايل
� 14700شخ�ص ،كما ا�ستفاد  750يتيما
ويتيمة ،يف مناطق مينية عديدة ،من حقائب

72

احلملة .

رسالة إنسانية

ومتكنت قطر اخلريية بف�ضل حملتها «يتيم
حتت ال�صفر» من توفري الرعاية ملكفوليها
يف البلدين ،خ�صو�صا من يعانون خماطر
الربد واجلوع يف �أ�شد املناطق احتياجا ،كما
�أ�سهمت احلملة يف ت�سليط ال�ضوء على املعاناة
الإن�سانية لفئة الأيتام املوجودين يف مناطق
النزاعات والأزم��ات ،وتوجيه ر�سالة �إن�سانية
للعامل ،للتح�سي�س ب�أهمية كفالة الأي��ت��ام،

�إ�ضافة �إىل تو�سيع نطاق املبادرة على امل�ستوى
ال��ع��امل��ي ،وغ��ر���س روح امل�شاركة يف العملية
التنموية بني جميع �أفراد املجتمع.
حية
تغطية ّ

ورافقت حملة «يتيم حتت ال�صفر» تغطية حية
ح�صرية من �أر�ض الواقع ،جنحت يف عر�ض
�صورة الو�ضع الإن�ساين عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وك��ان لها دور كبري يف �إظهار
معاناة الأيتام يف الدول امل�ستهدفة ،خ�صو�صا
و�أن ف�صل ال�����ش��ت��اء ي��ع�� ّد الأ����س���و�أ بالن�سبة
ل��ل��ن��ازح�ين.وق��د متكنت احل��م��ل��ة �إىل توفري

منظمات
وهيئات
إنسانية

منظمة (أطباء بال حدود) ()MSF

رفقاء

جتدر الإ�شارة �إىل �أن «مبادرة رفقاء» التي �أطلقتها قطر
اخلريية يف دي�سمرب من العام  ،2013تع ّد مبادرة �إن�سانية
فريدة من نوعها ،الهتمامها بق�ضايا الأطفال الأيتام حول
العامل ،وت�سعى لالرتقاء مب�ستوى الرعاية املقدمة لهم،
واالنطالق بر�ؤية جديدة قائمة على الرعاية املتكاملة التي
ت�شتمل على اجلانب االجتماعي ،والتعليمي ،وال�صحي،
والنف�سي ،لهذه ال�شريحة من املجتمع يف خمتلف �أنحاء
العامل ،وقد ُ�ض َّم �إليها كل مكفويل اجلمعية من الأيتام؛
لي�صبح العدد الإجمايل ملكفويل قطر اخلريية �أك�ثر من
� 105آالف يتيم.
املالب�س ال�شتوية ،وو�سائل التدفئة ،وال�سالل الغذائية للأيتام يف
البلدان امل�ستهدفة ،التي تعي�ش ظروفا ا�ستثنائية و�أزمات حادة
نتج عنها وجود �أعداد كثرية من الأيتام ينتظرون دعم وم�ساندة
اخلريين ملواجهة برد ال�شتاء القار�س.

منظمة �أطباء بال حدود هي منظمة طبية �إن�سانية دولية تقدم الرعاية
الطبية عالية اجلودة �إىل ال�شعوب املت�ضررة من الأزمات بغ�ض النظر
عن العرق �أو الدين �أو االنتماء ال�سيا�سي.
ت�أ�س�ست املنظمة على يد جمموعة من الأطباء وال�صحفيني عام 1971
بهدف �إن�شاء منظمة م�ستقلة تركز على الطب املعني بحاالت الطوارئ
والتحدث عالنية عن �أ�سباب معاناة الإن�سان.
ينت�شر �أكرث من  27،000موظف ميداين لأطباء بال حدود يف جميع
�أنحاء العامل مل�ساعدة ال�شعوب املت�ضررة من العنف �أو الإهمال �أو
الأزمات ،ويعود ذلك �أ�سا�سا �إىل النزاعات امل�سلحة �أو الأوبئة �أو �سوء
التغذية �أو احلرمان من الرعاية ال�صحية �أو الكوارث الطبيعية.
ي�ستند عمل منظمة �أطباء بال ح��دود على املبادئ الإن�سانية املعنية
ب�أخالقيات مهنة الطب وتلتزم بالإدالء بال�شهادة والتحدث عالنية.
منظمة �أطباء بال ح��دود لديها مكاتب يف  21بلدا تدعم امل�شاريع
القائمة يف نحو  60بلدا.
ت�ضم املنظمة خم�سة «مراكز لإدارة عمليات الإغاثة» وتتحكم ب�شكل
مبا�شر بامل�شاريع امليدانية ،وتقرر متى و�أين وما هي امل�ساعدات الالزمة
ومتى �إنهاء براجمها.
يت�ألف طاقم املنظمة امليداين من �أطباء وممر�ضني و�إداريني وعلماء
الأوبئة وتقنيي املخترب و�أخ�صائي ال�صحة العقلية والنف�سية وخرباء
اخلدمات اللوج�ستية واملياه وال�صرف ال�صحي.
�أغلبية طاقم املنظمة من املوظفني امليدانيني املحليني يف البلدان التي
تقع فيها الأزمات وي�شكل الطاقم الدويل ن�سبة ع�شرة باملائة من جمموع
املوظفني .ويلتزم جميع �أع�ضاء منظمة �أطباء بال ح��دود باحرتام
املبادئ املن�صو�ص عليها يف ميثاق منظمة �أطباء بال حدود;
مبادئ المنظمة:

ي�ستند عمل منظمة �أطباء بال ح��دود على املبادئ الإن�سانية املعنية
ب�أخالقيات مهنة الطب.
عدم التحييز .اال�ستقاللية .احلياد.
االلتزام بال�شفافية وامل�ساءلة.

مشاريع أطباء بال حدود:

تنفذ املنظمة ع��دد ًا من امل�شاريع الفردية يف كل عام ،كما ت�ستجيب
للأزمات احلادة ،وتر�صد وتت�أقلم مع االحتياجات املتغرية للمر�ضى يف
جميع �أنحاء العامل ،وقد تكون هناك عدة م�شاريع قيد الت�شغيل يف �آن
واحد ويف البلد نف�سه ح�سب احلاجة.
• راب��ط املنظمةhttp://www.msf-me.org/ar/article/ :
about-us/overview.html
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مهارات اإلبداع
الشبابي في تسويق
العمل الخيري
الكعبي:
استثمرنا اإلذاع ــة ومــواقــع التواصل لتسويق بناء ثــاث مــدارس لالجئين
السوريين

�شارك فريق من كلية املجتمع بقطر يف برنامج «املتناف�سون» الإذاع��ي
الذي تنتجه قطر اخلريية  ،ومت تكرميه يف اجلولة الثانية للربنامج،
وك��ان ي��ر�أ���س ه��ذا الفريق الطالب علي الكعبي  ،وق��د �أج��رت «غرا�س»
احل���وار ال��ت��ايل معه للتعرف على جتربته وجت��رب��ة فريقه التطوعية
وامل��واق��ف امل���ؤث��رة يف ه��ذه التجربة وخ�صو�صا عند زيارتهم امليدانية
لالجئني ال�سوريني بلبنان.
م��ا �أه��م��ي��ة م�شاركة ال�شباب يف مثل هذه
الربامج الإن�سانية؟
ـ هي ذات بعدين الأول منهما هو �أن امل�شاركة
يف مثل ه��ذه الربامج ت�ؤثر يف ال�شباب من
الداخل وتدفعهم لإظهار طاقاتهم الفكرية
والعملية� ،أم��ا البعد الثاين فيتمثل يف كون
م�شاركة ال�شباب تعطي م�صداقية �أك�ثر،
وتدفع املرتددين �إىل امل�شاركة ل�صالح العمل
اخلريي وتقدمي الدعم له .
هل تذكرون لنا الفوائد التي جنيتموها من
زيارتكم للميدان؟
ـ الزيارة امليدانية بحد ذاتها فائدة ،فلي�س
من ر�أى لي�س كمن �سمع ،فهي جتعلك ترى ب�أم
عينك حقيقة الو�ضع الذي يعي�ش فيه �إخواننا
من الالجئني ال�سوريني بلبنان ،وحاجتهم
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للم�ساعدة يف خمتلف امل��ج��االت ،خ�صو�صا
جمال التعليم ،فالزيارة جتعلنا ن�ضع �أهدافا
ن�صب �أعيننا ونعمل على حتقيقها.
ـ حدثنا عن املوقف الذي �أثر فيك خالل هذه
الرحلة؟
ـ احلقيقة كل املواقف م�ؤثرة ،فنحن نتحدث
عن مئات �آالف الالجئني ال�سوريني الذين
���ش��ردوا م��ن مدنهم وق��راه��م �إىل خميمات
تفتقد ملقومات احل��ي��اة ،لكن �أك�ثر املواقف
ت�أثريا والتي ال �أن�ساها ،ه��و :تع ّلق الأطفال
ال�سوريني بالدرا�سة وع�شقهم لها ،فاحلالة
الطبيعية هي �أن الأط��ف��ال يبكون لإعفائهم
م��ن �إره���اق ال��درا���س��ة ،لكن �أن ت��رى �أطفاال
يف �سن الرو�ضة يبكون لاللتحاق بالدرا�سة
وحتمل �ساعاتها الطويلة ،فهذا ما مل �أره يف،

وهو ما ي�ؤكد القيمة احل�ضارية لهذا ال�شعب
العظيم ،ومما �ساعدين على التغلب على هذا
املوقف هو الفرحة الغامرة التي ر�أيتها على
وجوه ه�ؤالء الأطفال بعد �أن متكنا من حتقيق
حلمهم ووفرنا لهم اجلو املنا�سب للدرا�سة.
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ت�����س��وي��ق ال ب���د �أن
نت�ساءل عن الو�سائل ،فما �أهم الو�سائل التي
ا�ستخدمتموها و�ساعدتكم على النجاح يف
ت�سويق امل�شاريع لالجئني ال�سوريني ؟
ـ ا�ستخدام �شباب الفريق لو�سائل التوا�صل
االجتماعي على اختالفها ،ناهيك عن �إذاعة
قطر ال��ت��ي ا�ست�ضافتنا يف �أح���د براجمها،
وا�ستطعنا من خاللها الو�صول �إىل جمهورها،
وت�سويق بناء ثالث مدار�س لالجئني ال�سوريني
يف لبنان
�إالم تعزون فوزكم يف اجلولة الثانية للربنامج؟
ـ بعد توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل ،ال بد �أن
نعرتف ب��دور قطر اخلريية يف ه��ذا املجال،
فهي �أ ّم هذا امل�شروع بالكامل ،وهذا يدل على
مدى ما تو�صلوا �إليه من �إبداع وابتكار لو�سائل
جديدة لت�سويق العمل اخلريي ،ثانيا اجتهاد
�أع�ضاء فريق كلية املجتمع ،والتزام �أع�ضائه
بح�ضور الربامج الإذاع��ي��ة جلمع التربعات
ون�شاطهم عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.

إنجـــازان دوليـان لقطر الخيرية
على مستوى تدخلها الميداني

تقرير

في بوركينافاسو  :التصنيف ضمن أفضل
خمس منظمات دولية كبرى
في اليمن :عضوية المجموعة االستشارية
لكتلة الصحة  core groupمن بين 50
منظمة محلية ودولية
�ص ّنفت الوزارة املكلفة باملتابعة والتعاون مع املنظمات غري احلكومية
يف بوركينافا�سو ،قطر اخلريية �ضمن �أف�ضل خم�س منظمات دولية
كربى تقدم الدعم املبني على �أ�ساليب تكافح الفقر ،وحتقق التنمية
يف بوركينافا�سو.
وبح�سب الوزارة املعنية ف�إن قطر اخلريية احتلت هذه املكانة بف�ضل
التجربة الطويلة يف تنفيذ �سل�سلة من امل�شاريع التنموية الإن�سانية
املتنوعة التي توافق الربامج التنموية للدولة ،خ�صو�صا يف جماالت
العمل الإن�ساين املتنوعة� ،سواء تعلق الأمر باجلانب ال�صحي،
والتعليمي ،وجمال املياه والإ�صحاح ،وامل�شاريع املدرة للدخل.
وعلى نحو مت�صل؛ وتقديرا جلهودها يف جمال ال�صحة باليمن ح�صل
مكتب قطر اخلريية باليمن على ع�ضوية املجموعة اال�ست�شارية لكتلة
ال�صحة  core groupالتي متثلها منظمة ال�صحة العاملية التابعة
للأمم املتحدة.
ومت اختيار مكتب قطر اخلريية باليمن من بني  50منظمة حملية
ودولية عاملة يف جمال ال�صحة تناف�ست على نيل ع�ضوية هذه املجموعة
الدولية الهامة.
وتعترب املجموعة التابعة للأمم املتحدة ،النواة املركزية التي تقود
هيكلة ال�صحة وفقا ال�سرتاتيجيات الكتلة و�سيا�ساتها ,حيث يقرر
�أع�ضاء هذه املجموعة �أولويات جممل التدخالت يف القطاع ال�صحي
باليمن.
وخالل فرتة وجيزة من ت�أ�سي�سه ( عام ) 2012؛ مت ّكن مكتب قطر
اخلريية ب�صنعاء من نيل ثقة الالعبني الأ�سا�سني يف املجال الإن�ساين,
خ�صو�صا ما يتعلق بال�صحة ،حيث مت اختيار اجلمعية� ،ضمن ع�شر
منظمات عاملة باليمن بناء على معايري متعددة� ،أهمها :حجم
الأن�شطة والقدرات والإمكانيات ،واجلهود املبذولة مل�ساعدة اليمنيني
يف جمال ال�صحة ، ،الأمر الذي �ساعد يف اختيارها لع�ضوية جمموعة
.CORE GROUP

وميثل نيل قطر اخلريية لع�ضوية هذه املجموعة �إجنازا جديدا ملكتب

املدير التنفيذي لإدارة العمليات/

في�صل بن را�شد الفهيدة

قطر اخلريية يف اليمن ،علما �أن املكتب �شريك �أ�سا�سي
يف �ستة جماالت تابعة للأمم املتحدة تتمثل يف « الأمن
الغذائي ,ال�صحة ،الغذائية ،الإيواء ،املياه واال�صحاح
البيئية ،التعليم» ،وتلعب دورا �أ�سا�سيا يف �إغاثة ال�شعب
اليمني يف هذه املجاالت ،خ�صو�صا ما يتعلق بال�صحة.
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افتتاح مكتب إقليمي
لدول غــرب أفـريقيـا

الفهيدة  :نواصل سياسة التوسع واالنتشار عبر العالم  ،من خالل مكتبنا اإلقليمي
بغانا وفرع المكتب اإلقليمي بتركيا في مدينة غازي عنتاب.

ال�سيد في�صل الفهيدة املدير التنفيذي لإدارة العمليات بقطر اخلريية يف كلمة له �أثناء افتتاح مكتب قطر اخلريية الإقليمي بغانا

اف��ت��ت��ح��ت ق��ط��ر اخل�يري��ة يف �شهر م��ار���س
املا�ضي مكتبا �إقليميا جديدا لها يف جمهورية
غ��ان��ا ب��غ��ر���ض الإ����ش���راف ع��ل��ى م�شاريعها
الإن�سانية والتنموية ومتابعة تنفيذها يف دول
غرب القارة الإفريقية ،كما �سبق �أن افتتحت
ف��رع��ا ملكتبها الإق��ل��ي��م��ي برتكيا يف مدينة
غازي عنتاب يف نهاية العام  ،2016ملتابعة
تنفيذ امل�شاريع الإغاثية التي تقوم بها قطر
اخلريية لفائدة الالجئني ال�سوريني يف تركيا
�أو النازحني واملت�ضررين يف الداخل ال�سوري.
حضور رسمي

ح�ضر ح��ف��ل ت��د���ش�ين امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي يف
غ���ان���ا وف����د رف���ي���ع امل�����س��ت��وى م���ن اجل��ه��ات
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الر�سمية بجمهورية غانا �ضم ممثال لنائب الكبري �ضمنها والت�سهيالت التي مت تقدميها
رئي�س اجلمهورية وممثال ل��وزي��رة احلماية لن�شاطها امليداين.
االجتماعية والأط��ف��ال بالإ�ضافة �إىل وزير
الثقافة وامل��ت��ح��دث الر�سمي با�سم رئي�س
اجلمهورية ووزير الإقليم ال�شمايل  ،و�شاركت توسع وانتشار
يف التد�شني العديد من ال�شخ�صيات الر�سمية و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذا التد�شني ي�أتي يف �إط��ار
وممثلي املنظمات الدولية والأمم املتحدة توا�صل توجهات قطر اخل�يري��ة للتو�سع يف
واملنظمات املحلية.
افتتاح مكاتب وممثليات لقطر اخلريية عرب
و�أكد ال�سيد في�صل الفهيدة املدير التنفيذي ال��ع��امل ،و رغ��ب��ة منها يف تنفيذ م�شاريعها
لإدارة العمليات بقطر اخلريية يف كلمة له بنف�سها ومتابعتها ب�صورة مبا�شرة وزي��ادة
�أنه مت اختيار جمهورية غانا نظرا ملا تتمتع به فر�ص تعاون اجلمعية مع �شركائها الدوليني
هذه الدولة من موقع جغرايف حيوي ،ومكانة واال�ستفادة من دعم ومتويل اجلهات املانحة،
�إقليمية مميزة ف�ض ًال عن الن�شاط الإن�ساين و�سعيا منها لتكثيف جهودها يف �إقامة الربامج
ال��دويل فيها وحجم م�شاريع قطر اخلريية وامل�شاريع الإن�سانية والتنموية ل�صالح �شعوب

دول غرب القارة الإفريقية.
وم��ن جانبها رحبت ممثلة وزي���رة احلماية
االج��ت��م��اع��ي��ة والأط����ف����ال ب��ق��ط��ر اخل�يري��ة
وب�ضيوفها الكرام و�أكدت على �أن هناك دورا
كبريا منتظر �أن تلعبه اجلمعية عرب مكتبها
يف غانا لأن هناك حاجة كبرية للم�ساعدات
والتدخالت الإن�سانية املتوقعة ،و�شكرت قطر
حكومة و�شعبا على دعمهم املتوا�صل لبالدها.
وركزت على احلاجة لدعم قطاع التعليم من
خالل بناء و�صيانة املدار�س ودع��م التغذية
املدر�سية وغ�يره��ا م��ن ال��ت��دخ�لات مل�صلحة
امل���ر�أة وال��ط��ف��ل ،كما �أك���دت دع��م احلكومة
الغانية جلهود العمل الإن�ساين وجهود قطر
اخل�يري��ة يف امل��ج��ال الإن�����س��اين لتوافقها مع
جهود حكومتها احلالية وامل�ستقبلية.
متطوعو قطر

وع��ل��ى ن��ح��و مت�صل؛ �سي�سهم اف��ت��ت��اح ف��رع
للمكتب الإقليمي برتكيا يف مدينة غ��ازي
عنتاب يف تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات ،والعمل
على اال�ستجابة ال�سريعة عند حدوث الكوارث
العاجلة ،ومتابعة تنفيذ م�شاريع قطر اخلريية
عن ق��رب ،وت�سهيل و�صول خدماتها ب�أف�ضل
جودة ممكنة ،نظرا لقرب املكتب من احلدود
ال�سورية الرتكية ،ووج��وده يف منطقة متتاز
بكثافة عالية بالالجئني ال�سوريني ،ولوجود

مكتب هيئة تن�سيق الأعمال الإن�سانية (�أوت�شا)
التابع للأمم املتحدة يف هذه املدينة ،والذي
يعد من �أك�بر مكاتبها ال��ذي يعنى مبعاجلة
اجلانب الإن�ساين للأزمة ال�سورية من الطرف
الرتكي ،وقد لعب املكتب اجلديد دورا مهما
يف تنفيذ �إغاثة ل�صالح املهجرين عن مدينة
حلب قبل ع��دة ا�شهر بالتعاون م��ع الفريق
امليداين لقطر اخلريية يف الداخل ال�سوري.
ي��ذك��ر �أن وف���دا م��ن امل��ت��ط��وع�ين القطريني
ح�ضر افتتاح هذا الفرع ،وهم ال�سيد جا�سم
ال�سليطي ،وال��دك��ت��ور ع��اي�����ش القحطاين،
والكابنت ع��ادل الم��ي ،وال�سيد جفال را�شد
مبارك ال��ك��واري ،وال�سيد �سعيد حممد عبد
اهلل املري ،وال�سيد �سيف على �سيف العذبة،
وال�سيد على عبد اهلل النعيمي ،وال�سيد �أحمد
خليل �إبراهيم اخلالدي ،وال�سيد عادل خمي�س
جمعة م��ب��ارك ،وال�سيد عبد اهلل ،وحممد
�سامل مبارك ،و ال�سيد مبارك م�صطفى نور
اهلل ف�ضلي ،ف�ضال عن املدير التنفيذي لإدار
العمليات في�صل الفهيدة  ،كما قاموا بتوزيع
�سلل غذائية وحقائب �شتوية يف �إط��ار حملة
قطر اخلريية «�سوريا برد وجوع».

 8دول

ي�شرف املكتب الإقليمي لغرب �أفريقيا
على �إقامة الربامج وامل�شاريع الإن�سانية
والتنموية ل�صالح �شعوب دول غرب
القارة الإفريقية وهي:
ال�سنغال و���س��اح��ل ال��ع��اج و���س�يرال��ي��ون
وليبرييا وغينيا وغامبيا ونيجرييا،
ف�ضال عن غانا.
المكاتب اإلقليمية والميدانية

تعمل قطر اخلريية يف  74دولة على م�ستوى
العامل  ،ويف �إط��ار �سيا�سة التو�سع واالنت�شار
التي تعتمدها فقد متكنت م��ن زي���ادة عدد
مكاتبها امليدانية عام  2016لت�صل �إىل 28
مكتبا وممثلية ،بينها �أرب��ع مكاتب �إقليمية
يف ت��رك��ي��ا وكينيا وغ��ان��ا (غ���رب �إف��ري��ق��ي��ا)
وقرغيزيا.
ولقطر اخلريية مكاتب ميدانية يف كل من:
اليمن ـ فل�سطني ( مكتبان بال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ـ باك�ستان ـ بنغالدي�ش ـ �أندوني�سيا
ـ �ألبانيا ـ البو�سنة والهر�سك ـ كو�سوفا ـ تون�س ـ
ال�سودان ـ موريتانيا ـ ال�صومال ـ مايل ـ النيجر
ـ بوركينافا�سو ـ جزر القمر ـ ت�شاد ـ جيبوتي
ـ النيبال ـ �سريكالنكا ـ بريطانيا بالإ�ضافة
ملمثليات يف كل من الهند والأردن.
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إطالق حملة بورما تستغيث

كيال ننساهم في خضم األزمات المتالحقة
ت�ستهدف احلملة تقدمي امل�ساعدات لن�صف
مليون م�سلم بورمي والتذكري مب�أ�ساتهم
يف خ�ضم امل�آ�سي الكبرية التي تعي�شها
الأمة ب�سبب الأزمات ال�ساخنة يف دول
ك�سوريا والعراق واليمن وغريها ينبغي �أال
تغيب عن البال م�آ�س ماتزال قائمة �أخرى
كم�أ�ساة م�سلمي بورما وكوارث مزمنة
تطل بر�أ�سها من حني لآخر ،كاجلفاف يف
ال�صومال والقرن الإفريقي .
ورغبة يف �أجل ك�سر حاجز ال�صمت
امل�ضروب حول م�أ�ساة م�سلمي بورما،
وحتريك ملف ما يحتاجون �إليه من
م�ساعدات �إن�سانية؛ وموا�صلة جلهودها
الإغاثية ال�سابقة؛ �أطلقت قطر اخلريية
خالل �شهر مار�س املا�ضي حملة “
#بورما_ت�ستغيث” ،والتي تهدف من ورائها
�إىل م�ساعدة �أكرث من ن�صف مليون م�سلم
يعي�شون ظروفا بالغة ال�صعوبة ،تخفيفا
من معاناتهم وت�ضميدا جلراحهم ،بعد �أن
�أجربوا على مغادرة مدنهم وقراهم التي
�أحرقت ودمرت.
ودعت قطر اخلريية املح�سنني و�أهل اخلري
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يف قطر �إىل املبادرة بالتربع ل�صالح احلملة
عرب اختيار �إحدى الو�سائل التالية :للتربع
عرب ر�سالة  smsيرجى �إر�سال الرمز
� mmaإىل الأرقام التالية 92632 :للتربع
مببلغ  50رياال 92642 ،للتربع ب 100
ريال� ،أو  92428للتربع ب  500ريال� ،أو
 92429للتربع ب  1000ريال.

كما ميكن التربع حلملة
“#بورما_ت�ستغيث” من خالل املوقع
االلكرتوين � qcharity.orgأو االت�صال
على الرقم � ،44667711أو عن طريق
مكاتب قطر اخلريية� ،أو نقاط التح�صيل
التابعة لها يف الأ�سواق واملجمعات التجارية.

جهود سابقة

	•�إطالق م�شروع بقيمة  18مليون ريال ل�صالح النازحني البورميني عام � ، 2013إثر
زيارة وفد من قطر اخلريية لبورما قدم خاللها م�ساعدة بقيمة  1.1مليون ريال،
بالتعاون والتن�سيق مع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني.
	•دعم لالجئي الروهينجا على احلدود البنغالية البورمية عن طريق مكتب قطر
اخلريية يف بنغالدي�ش
	•توقيع اتفاقية مع املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني لتقدمي امل�ساعدات العاجلة
مل�سلمي الروهينجيا يف ميامنار يف �شهر يونيو 2012
	•ا�ست�ضافة االجتماع الثاين للمنظمات الإن�سانية ب�ش�أن الو�ضع الإن�سانى فى والية
اركان ميامنار مب�شاركة حواىل  30منظمة حملية و�إقليمية ودولية ،وذلك يف
�شهر �أكتوبر  ،2012وقد قدمت قطر اخلريية خالله مبلغ  6ماليني ريال ل�صالح
م�سلمي الروهينجيا .
	•�إطالق حملة “بورما  ..حتى يزول الأمل” يف �أغ�سط�س 2012
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ّ
حلة جديدة لـ “ المجالس مدارس”
منذ انطالق ن�سخته الثانية ا�ستطاع
برنامج قطر اخلريية “املجال�س مدار�س”
زيارة ثمانية جمال�س قدّم فيها دعاة
ومتخ�ص�صون حما�ضرات دينية وثقافية،
و�صحية ،تفاعل معها احل�ضور والم�ست
منهم وتر احلاجة �إىل مثل هذه املوا�ضيع
املقدمة.

تواصل األجيال

وتتميز الن�سخة الثانية عن الن�سخة
الأوىل من الربنامج بتقدمي اجلهات
امل�شاركة فيه حما�ضرات وحلقات توعية،
�صحية واجتماعية ،كان لها �أثر كبري يف
�إثراء حلقات الربنامج بكل مفيد ممتع،
وطرح مو�ضوعات حركت املياه الراكدة
يف لقاءات املجال�س ب�صورتها االعتيادية،
و�أثارت نقا�شات ذات روح جديدة .

محاور النقاش

روح جديدة

الشركاء

وانطلقت الن�سخة الثانية من الربنامج
يف يناير املا�ضي ،بالتعاون مع كل �شركائها:
�إدارة ال�شرطة املجتمعية ،والإدارة العامة
للمرور ،و�إدارة “تر�شيد” التابعة ل�شركة
“كهرماء” وجمل�س قطر للمباين اخل�ضراء،
واجلمعية القطرية لل�سكري ،وجمعية
�أ�صدقاء ال�صحة النف�سية “وياك”.

حول المجالس إلى
البرنامج ّ
منابر ثقافية تربط بين األجيال
وتثير نقاشات ذات روح جديدة
فيها

ويهدف �إىل تعزيز الهوية الوطنية ،وتوا�صل
الأجيال ،من خالل الربط بينها عن طريق
الزيارات الدورية ،للمجال�س ،لتطويرها
ونقلها من طابعها التقليدي املحدود �إىل
طابع وطني �شامل ي�سهم يف تثقيف وتوعية
املجتمع ،والتنمية املحلية ،ومنحها القدرة
على لعب دور ريادي يف املجتمع لتكون
منربا ي�ستفيد منه اجلميع.
و�شملت املوا�ضيع التي �أثريت يف حلقات
الربنامج“ :ال�سلوك املمنهج يف تربية

�أحد املجال�س التي احت�ضنت الربنامج
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الأبناء وطرق بناء امل�ستقبل ،وال�سلوك
لدى الطالب – العالج النف�سي ،والتذكري
بال�سنن والنوافل ،والطرق ال�سليمة لتوجيه
الطالب نحو حتديد م�ستقبلهم ،وال�سرية
النبوية ،والهدي النبوي وق�ص�ص ال�سلف
ال�صالح زرع القيم ،والك�شف على ال�سكري
وطرق الوقاية ال�سليمة لتجنب مر�ض
ال�سكري – ن�صائح ملر�ضى ال�سكري.
وقدم املحا�ضرات التي �ألقيت يف حلقات
الربنامج يف ن�سخته الثانية حتى الآن كل
من :عاي�ش القحطاين ،عبد اهلل الأ�شول،
و�شقر ال�شهواين ،وخالد �أبو مزة ،والدكتور
عبد الرحمن احلرمي ،و�أخ�صائيون من
اجلمعية القطرية لل�سكري ،ومركز تربية
رواد الغد.
متيزت الن�سخة الثانية ب�إ�سهام
اجلهات امل�شاركة مبحا�ضرات وندوات
متخ�ص�صة

أصحاب المجالس

املجال�س التي احت�ضنت احللقات املقدمة من الربنامج حتى نهاية �شهر مار�س :
جمل�س عادل اليافعي ،وجمل�س على الغريب ،وجمل�س الوجيه عبد اهلل بن �أحمد
العبيديل ،وجمل�س الوجيه يو�سف بن �أحمد اجلابر ،وجمل�س امل�سلماين  ،وجمل�س
الوالد علوي بن �سعيد.

إنفوغرافيك

ﺴﺎﻋﺪات ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌ
ﺐ اﻟﺴﻮري
ﻣ
ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ  2011إﻟﻰ ﻣﺎرس 2017

8,814,336
ً

داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ

6.700.000

ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ

2.114.336

1,983,689

إﻧﺸﺎء ﻗﺮى ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ،ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻳﻮاء ،ﺑﻄﺎﻧﻴﺎت،
ﺛﻼﺟﺎت ،ﺑﺮادات وﻣﺮاوح ،إﻳﺠﺎر ﻣﻨﺎزل ،أداوت
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ وأﺧﺮى .

2,207,265

ﻋﻼج ﻣﺮﺿﻲ وﺟﺮﺣﻰ ،ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ،ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﺎرات
اﺳﻌﺎف وﻏﻴﺮه .

4,021,850

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ وإﻧﺸﺎء
وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺎﺑﺰ .

601,532

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .

ً

تقرير

في زيارة واحدة:

كيف فتح محسن قطري
بابين للخـير دفعة واحدة؟!.

ما �أجمل �أن تزرع ب�ستانك مبجموعة من
�شجريات الزهور  ،ليغمرك عبريها الف ّواح
ب�صنوف �شتى من الطيوب كل �صباح ،وما
�أبهج �أن تدخل �إىل عامل اخلري الرحيب من
�أبواب متعددة  ،فرتى ابت�سامة ال�سعادة
على وجوه املئات من �أ�صحاب احلاجة ،قد
توزعت هنا وهناك.
 200شاب وشابة

هذا ما فعله حم�سن قطري واحد ،بزيارة
واحدة �إىل اندوني�سيا  ،فقد تربع بتكاليف
زواج � 200شاب و�شابة ،و�شارك هو و�إخوته
يف حفل هذا العر�س اجلماعي بالعا�صمة
جاكرتا  ،كما و�ضع حجر الأ�سا�س لبناء
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تكفل فاعل الخير القطري بزواج
 200عريس وعروس ،وببناء
 100منزل لمتضرري الفيضانات
بمدينة جاروت

بيت منزل للمت�ضررين من الفي�ضانات التي
وقعت قبل مدة مبدينة جاروت ،بح�ضور
وفد من قطر اخلريية وم�س�ؤولني حمليني
و�أع�ضاء يف ال�سلك الدبلوما�سي العربي
والإ�سالمي.
وبف�ضل هذا التربع الكرمي �أقيم حفل
العر�س ب�صالة فندق �شرياتون جاكارتا
التي تت�سع لعدد 600فرد  ،ومت التكفل

مب�صاريف فرقة الأفراح التي �أحيته،
و�إعداد وليمة طعام للعر�سان ومرافقيهم،
وتقدمي  750دوالرا لكل زوجني ليبد�أوا بها
م�شوار حياتهما الزوجية .
وتكفلت قطر اخلريية بتقدمي  100هدية
للعر�سان و 10هدايا للمدعوين ،وثالجات،
وغ�ساالت و�أدوات منزلية �أخرى ،قبل �أن
يتدخل �سفري اململكة العربية ال�سعودية يف
اندوني�سيا ليقدم م�ساهمات نقدية جلميع
العر�سان بقيمة  54500دوالر ،وليتعهد
بدفع ر�سوم وتكاليف احلج ل  10من الأ�سر
اجلديدة ،ف�أول الغيث قطرة كما يقال.

مشروع سكني كبير

وخالل نف�س الزيارة توجه فاعل اخلري القطري مع وفد
من قطر اخلريية �إىل مدينة جاروت  ،ومن ثم قاموا
بالإعالن عن بدء بناء م�شروع �سكني متكامل مكون من
 100بيت �سيتفيد منها  500من الفقراء الذين فقدوا
منازلهم جراء الفي�ضانات التي حلقت باملدينة ،بح�ضور
نائب رئي�س املدينة ال�سيد الدكتور حلمي بودميان.
ويهدف امل�شروع �إىل توفري م�ساكن الئقة للمت�ضررين،
وامل�ساهمة يف تخفيف الهم عنهم بعد فقدهم ملنازلهم،
والرفع من م�ستوى التنمية االجتماعية ،وتعزيز روح
التعاون والروابط الإن�سانية بني ال�شعب القطري وال�شعب
الإندوني�سي ال�شقيق.

شكر من “ جاروت”

على هام�ش و�ضع حجر �أ�سا�س امل�شروع ال�سكني الكبري �شكر نائب
رئي�س املدينة ال�سيد الدكتور حلمي بودميان �أهل قطر مل�ساعدتهم
ال�سابقة واملتوا�صلة ملدينة جاروت /قائال :
ن�شكر �أهل قطر لتمويلهم �أكرث من  500بئر مياه وع�شرات امل�ساجد
واملراكز واملدار�س يف جاروت ،م�شريا �إىل �أن قطر اخلريية كانت
�سباقة للجميع لتعر�ض علينا م�شروع البيوت ،فكان ذلك من �أف�ضل
الأعمال لأنه يحل امل�شكلة من جذورها.
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تقرير

قافلة البرنامج الدعوي تصل
للوزارات والمؤسسات
�أكرث من  17حما�ضرة نظمتها قطر اخلريية منذ �أطلقت “الربنامج للدفاع املدين ،ووزارة التخطيط التنموي
الدعوي يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات” ،الذي بد�أت الن�سخة املخ�ص�صة والإح�صاء ،واجلمعية القطرية لل�سكري،
ووزارة التعليم والتعليم العايل ،ومركز
للرجال منه يف مطلع فرباير املا�ضي ،تلتها الن�سخة الن�سائية يف 23
متكني لرعاية امل�سنني “�إح�سان”.

من نف�س ال�شهر.
و�شملت حلقات الربنامج موا�ضيع دينية وخواطر �إميانية ،قدمتها
كوكبة من الدعاة والداعيات يف م�ساجد امل�ؤ�س�سات ال�شريكة.

األهداف

وتهدف قطر اخلريية من وراء برناجمها
الدعوي �إىل تعزيز القيم ،والو�صول
باملوعظة والكلمة الطيبة �إىل �أو�سع نطاق،
84

المحاور

و�شملت املحا�ضرات املقدمة يف م�ساجد
الوزارات وامل�ؤ�س�سات “القول احل�سن،
 ،ومراعاة ظروف بع�ض النا�س و�أوقاتهم  .و�إف�شاء ال�سالم ،والتفكر يف نعم اهلل ،وخلق
اجلهات ال�شريكة
ال�صرب ،وما يقال عند نزول املطر”� ،إىل
وا�ستطاع الربنامج ،منذ �إطالقه قبل غري ذلك من املوا�ضيع الدينية التي كانت
�شهرين وحتى الآن ،زيارة م�ساجد حمور حلقات الربنامج املا�ضية.
الإدارة العامة للمرور ،والإدارة العامة

المساعدة اإلنسانية

المحاضرون

اختارت قطر اخلريية لهذه املهمة
كوكبة من الدعاة والداعيات وهم :
ـ ال�شيخ عبد اهلل ال�سادة ،وال�شيخ عبد
اهلل الأ�شول ،وال�شيخ �شقر ال�شهواين.
ـ �شيخة الفا�ضل ،وفاطمة الهاجري،
وخلود الكعبي ،وبدرية اجلفريي.

تعريفات
إنسانية

ت�ضاعفت �أع��داد املت�ضررين من الأزم��ات الإن�سانية يف العقد املا�ضي،
وت�ستمر الأمم املتحدة و�شركا�ؤها يف اال�ستجابة للحاجات والطوارئ
الإن�سانية الناجتة عن ال�صراع �أو التحديات العاملية مثل تغري املناخ
والتدهور البيئي.
و�شهدت فرتة ال�سنوات املا�ضية عدة حوادث �إن�سانية م�ؤ�سفة ،ف�أكرث من
 76مليون �شخ�ص من  31بلد ًا احتاجوا �إىل امل�ساعدة ،وجت��اوز عدد
امل�شردين ب�سبب النزاعات  51مليون ن�سمة � -أعلى رقم منذ احلرب
العاملية الثانية -ووقعت �أكرث من  400كارثة طبيعية يف عام � 2014أدت
�إىل مقتل � 17ألف نف�س و�أحلقت �أ�ضرارا بلغت قيمتها  82بليون دوالر.
وت�صنف الأمم املتحدة الأزمات الإن�سانية الكبرية وال�شديدة بـ «امل�ستوى
 ،»3ولال�ستجابة لتلك الأزم���ات ،ي�ضطلع فاعلون ُج��دد بجزء كبري من
العمل وظ��ه��رت ط��رائ��ق �شراكة ج��دي��دة ،مب��ا فيها ب��رام��ج نقل الأم���وال
و�إدارة العمليات عن بعد من خالل ا�ستخدام ال�شركاء واملنظمات املحلية
لإي�صال امل�ساعد ،و�أدى ا�ستمرار وطول الأزمة وت�شابك املخاطر �إىل عجز
احلكومات واملنظمات الإن�سانية عن اال�ستجابة ،مما يعني احلاجة �إىل
ا�ستخدام النهج اال�ستباقي لال�ستعداد لتتمكن ال��دول الأع�ضاء والأمم
املتحدة و�شركا�ؤها من اال�ستجابة لتلك الأزم��ات ،وبعد اعتماد املجتمع
الدويل لإطار عمل التنمية ملا بعد  2015وحف�ض خطر الكوارث ،مثل ذلك
اعرتافا ب�أن التنمية ال ميكن �أن تكون م�ستدامة �إال �إذا مت الت�صدي ملخاطر
الأزمات ت�صديا ا�ستباقيا بو�صفه �أولية من الأولويات امل�شرتكة.
وت�سهم التحديات العاملية  -مثل تغري املناخ والتدهور البيئي وزي��ادة
عدد ال�سكان وغياب التخطيط احل�ضري -جميعها يف �إ�ضعاف ال�شعوب
�أمام الكوارث البيئية ،و�ستغري هذه التوجهات يف ت�شكيل الكوارث البيئية
امل�ستقبلية والأزمات الإن�سانية ،ومن هنا ،ف�إن هناك حاجة ملحة مل�ساعدة
البلدان واملجتمعات املحلية على التكيف تكيفا �أف�ضل و�أ�سرع مبا ي�ؤهلها
لالنتعا�ش ال�سريع بعد وقوع طوارئ من هذا النوع.
ومثل ع��ام  2015معلما مهما م��ن حيث �أن��ه ال��ع��ام ال��ذي د�شنت فيه
االتفاقيتان العامليتان ملا بعد  2015ب�ش�أن التنمية امل�ستدامة وخف�ض
خماطر الكوارث وتغري املناخ ،ويف عام  ،2016عقدت القمة الإن�سانية
العاملية لو�ضع وثائق ختامية لهذه العمليات وال�ستك�شاف �سبل التعامل مع
احلاجة الإن�سانية يف عامل �سريع التغري.
امل�صدر /موقع االمم املتحدة
.www.un.org/arn-assistance/index
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صفحات
من التراث
القطري

الشيخ /علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني
ولد ـ رحمه اهلل ـ عام 1312هـ الموافق 1894م  ،و تولى
مقاليد الحكم في قطر � 25شوال 1368هـ الموافق 20
�أغ�سط�س 1949م
لم ي�شغله تدبير �ش�ؤون الحكم عن العلم ،فجمع بين
االثنين ،ووفى كل واحد حقه ،ن�ش�أ في طاعة اهلل تعالى
فحفظ القر�آن الكريم ،والتحق بالمدر�سة الأثرية فدر�س
على ال�شيخ ابن مانع ـ رحمه اهلل .
في عهده تطورت البالد و�شهدت نه�ضة في مختلف
المجاالت ،ونظمت الدوائر الحكومية ،و�أن�شئت �أول وزارة،
و�أ�صدرت اللوائح والقوانين التي تنظم �ش�ؤون البالد،
و�أن�شئت �إدارة ال�ش�ؤون الزراعية ،ويعتبر �إن�شا�ؤها بداية
الزراعة النظامية في البالد ،ومع تنامي التجارة �أن�شئت
�أول �شركة م�ساهمة في البالد.
وفي عهده �أي�ض ًا تم ت�صدير �أول �شحنة نفط ،و�إن�شاء �أول
مدر�سة نظامية ،و�أول مدر�سة لتعليم البنات ،وابتعاث
�أول طالب لإكمال درا�سته الجامعية ،و�إ�صدار �أول الئحة
لتنظيم المدار�س والتعليم.
كما �أن�ش�أ �أول مكتبة عامة في البالد ،تلتها دار الكتب
القطرية ،ون�شر ما يزيد عن المائة كتاب في مختلف
العلوم والفنون ،وجعلها وق ًفا هلل تعالى توزع على طالب
العلم ،وفي عهده �أن�شئت �أول مطبعة في البالد ،ون�شرت
�أول خارطة عربية لقطر ،و�أول تقويم للبالد.
وفي مجال ال�صحة �أن�شئ في عهده �أول م�ست�شفى حديث
في البالد ،وجعل العالج مجا ًنا لجميع �سكان قطر ،وفي
مجال الأعمال الخيرية.
�شهدت فترة حكمه ت�شييد العديد من الم�ساجد في البالد
وخارجها ،وهو �أول من بنى م�سجدً ا ومركزًا �إ�سالم ًيا في
�سوي�سرا ،و�أكثر من ن�شر الكتب على نفقته الخا�صة وجعلها
وق ًفا هلل تعالى ،وجلب العلماء من الأقطار لتثقيف الن�شء،
وا�شترط في العلم �أن يكون مبن ًيا على الدين م�ؤيدً ا ُ
بالخلق.
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ال�شيخ /علي بن عبد اهلل بن قا�سم �آل ثاين
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أقالم
وأفكار

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

زاد بغير أجرة !
بقلم  /حممد �صبحي ال�صعيدي
حلب اخلري واملعروف منذ
�إن للنف�س الب�شرية ميل فطري ّ
قدمي الزمان وحتى يومنا هذا ،ال ينكره �أحد ،بل �إن كافة
العلماء والعقالء يعرتفون بذلك ويق ّرونه ،ولل�صدقة ف�ضل
عظيم ،و�سر عجيب .فهل فكرت �أخي �أن تكون من �أهلها؟!
وهل تفكرت يوم ًا يف ثوابها و�أثرها العجيب؟
قال ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه� ( :إن ا�ستطعت �أن جتعل
كنزك حيث ال ي�أكله ال�سو�س ،وال تناله الل�صو�ص؛ فافعل
بال�صدقة!)
قال ال�شعبي ( :من مل ير نف�سه �إىل ثواب ال�صدقة �أحوج من
الفقري �إىل �صدقته؛ فقد �أبطل �صدقته؛ و�ضرب بها وجهه!)
وكان �سفيان الثوري ين�شرح �إذا ر�أى �سائ ًال على بابه،
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ويقول (:مرحب ًا مبن جاء يغ�سل ذنوبي!)
وكان الف�ضيل بن ع ّيا�ض يقول  ( :نعم ال�سائلون؛ يحملون
�أزوادنا �إىل الآخرة بغري �أجرة! حتى ي�ضعوها يف امليزان بني
يدي اهلل تعاىل)
فلعلك حتر�ص على الإكثار من ال�صدقات بالقول مر ًة ،
وبالعمل مرة ثانية  ،وبالنية ال�صاحلة مر ًة ثالثة  ،و ببذل
املال احلالل يف ال�صدقات  ،وت�سخري اجلاه يف �سبيل اهلل ،
واحت�ساب الأجر والثواب عند اهلل تعاىل يف كل �ش� ٍأن من �ش�ؤون
احلياة  ،ويف كل جزئي ٍة من جزئياتها  .اعمل بارك اهلل فيك
..ف�إن ما تقدمه من �ألوان ال�صدقة واملعروف لن ي�ضيع عند
اهلل تعاىل الذي قال يف كتابه العظيم َ « :و َما ُت َق ِّد ُموا لأَن ُف ِ�س ُكم
الل هُ َو َخ ْي ًا َو�أَ ْع َظ َم �أَ ْجر ًا « .
تدُو ُه ِعندَ َّ ِ
ِّمنْ َخ ْ ٍي َ ِ

عمل دون انتظار مقابل !
بقلم /فرح يا�سر �أبو عطية
�أن تعمل هلل دون �أن تنتظر مقابال� ،أن تنظم وقتا لهذا العمل،
بالرغم من كل م�شاغلك� ، ،أن ت�ستمتع وت�شعر بال�سعادة و�إن
كنت تبذل جهد ًا كبري ًا من �أجله ،تتعلم مامل تكن تعرفه،
ترى نتائج مل تكن تتوقعها ،ابت�سامة ،ونظرات تهتف بكلمات
ال�شكر دون �أن تنطقها ،ذلك العمل هو العمل التطوعي.
مل �أكن �أ�شعر بذلك كله �إال �أن خ�ضت جتربة تطوعية كانت
الأوىل بالن�سبة يل .بد�أت جتربتي بكتابة بحث متكامل
عنوانه (العمل التطوعي يف اجلمعيات اخلريية) .كنت
�أ�شعر باحلما�س كونه �أول عمل تطوعي �أتقدم �إليه .بد�أت
بكتابة �أ�سئلة اال�ستبيان ،والبحث هنا وهناك عن �أي معلومة
قد تفيدين يف كتابة البحث .وبينما كنت �أبحث بني الكتب
والأبحاث ال�سابقة جال يف عقلي وحترك وجداين ذلك

الكم الهائل من الن�صو�ص القر�آنية والنبوية التي حتث على
العطاء ،والبذل ،والتعاون ،والتكافل .والأعجب �أنها متيل يف
�أغلب منطلقاتها �إىل الت�أكيد على الفوائد والثمرات التي تعود
و�ضحى� ،أكرث مما تتحدث عن الثمار
على من �أعطى وبذل َّ
املرجوة ملن �أخذ وانتفع ،من هنا تعزز يف ذهني �أن اخلري
اخليين .وتوقفت فج�أة
كل اخلري ،والفوز كل الفوز للباذلني ّ
َ
عند الآية القر�آنية قال تعاىلَ (:و َما ُت َقدِّ ُموا لأ ْن ُف ِ�س ُك ْم ِمنْ َخ ْ ٍي
الل هُ َو َخ ْ ًيا َو�أَ ْع َظ َم �أَ ْج ًرا).
تدُو ُه ِع ْندَ َّ ِ
َِ
مل �أكن �أبحث عن هذه املعلومة ولكنها ظهرت �أمامي حركت
وجداين؛ فم�سكت قلمي يف تلك اللحظة لأعلن فيه على دفرت
مالحظتي �أن يف كل عمل تطوعي �أتقدم �إليه �س�أخل�ص فيه
النية هلل؛ ف�أحظى باخلري الذي وعدنا به .تعلمت �أن كل خري
�أتقدم �إليه �سيعود علي باملنفعة ،وبفوائد مل �أكن �أتخيل �أنني
�س�أحظى بها .

للمشاركة في « أقالم وأفكار
تدونوا فكرة قد تخطر على
•يمكنكم أن ّ
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 ،

ّ
فخير الكالم ما ّ
ودل ،كما جاء في األثر.
قل
•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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مشاهد

ركن جديد يرصد بلغة العدســة مشــاهد
إنســانية مؤثرة لمصورين محترفين وهواة

طفولة
ال مورد غيره  ..ماء بطعم الوحل والحشــرات واألوبئة .
رب من �أجلِ الطفول ِة وحـدَها ْ � ...
أف�ض بركاتِ ال�سلم �شرقاً ومغربا
«و يا ّ
َ
َ
َ
ُوح�ش الرملِ �أع�شبا» �شعر :بدوي اجلبل ـ عد�سة  :حممد ح�سني العلي � -سوريا
رب �إ ّنها� ...إذا غردتْ يف م ِ
ُ
و�صنْ �ضحكة الأطفالِ يا ّ

أمومة
«و�أ�سـدِ ُل �أجفانـي غطـا ًء ُيظـ ُّلـها  ...و يا ليتها كانـتْ �أحـنَّ و �أَح َدبـا »
لقد فقدتكِ �سريعاً ،دون �أن �أتلذ َذ بطعم الأمومة ،ومل يبق يل �إال �أن �أم ّت َع ناظريَّ ب�صفحة
وجهك الربيئة التي ال تفارق خميلتي  ،وخدمة طيفكِ اجلميل الذي يالزمني �صباح م�ساء.
ِ
عد�سة  :تهاين بنت حمد الهذيلي � -سلطنة عمان
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انثروا الخير
انرثوا اخلري ..كا َ
حل ّب ..يف كل �شِ ْب  ..واغمروا �أطراف العامل الف�سيح بالرحمة لت�سعدوا ..وي�سعد الكون بكم.
عد�سة � :سيد حممد فريوز  -الهند
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مسابقات

الفـائـزون في
مســابقة غـراس 14

الصورة الفائزة بالمركز األول
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.
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الطفــل أخ لســتة إخــوة وعمــره  6ســنوات 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

أســفرت نتائــج مســابقة العــدد « »14مــن مجلــة «غــراس»
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
التــي شــارك فيهــا.

اهتمامات الصور

وقــد اهتمــت الصــور التــي شــاركت بالمســابقة عمومــا
بالجوانــب اإلنســانية والتطوعيــة وخدمــة المجتمــع ورعايــة
الطفولــة والحفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز القيــم اإليجابيــة  .فيمــا

عبــرت الصورتــان الفائزتــان مــن معانــاة النازحيــن والالجئيــن
وتحديــدا فئــة األطفــال.

آلية اختيار الفائزين

قامــت لجنــة تحكيــم باختيــار أفضــل  10صــور 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
اختيــار الصــور الفائــزة بالمراكــز الثالثــة األولــى .
وقطــر الخيريــة تبــارك للفائزيــن فــي المســابقة وتتمنــى للذيــن
لــم يحالفهــم الحــظ التوفيــق فــي مســابقات قادمــة.

الصورة الفائزة بالمركز الثاني
رغــم البــرد واألوحــال ومعانــاة التشــرد لــم يجــد مــا يلهــو بــه غيــر هــذه
الدراجــة .ولعلــه أوفــر حظــا مــن صاحبــه ،فالدراجــة ســليمة.

طفــل ســوري نــازح مــن قريــة عطشــان مــن ريــف حمــاة الشــرقي الــى
مخيــم تــل حــاوة فــي ريــف حمــاة الشــرقي ،تــرك قريتــه مــع أســرته منــذ
 4ســنوات بســبب القصــف واألجــواء غيــر اآلمنــة.
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مشاريع
تنتظر
التمويل

بناء مستوصف طبي  -السودان
وصف المشروع

مبررات المشروع

•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 .

أهداف المشروع

•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.

عدد المستفيدين

 5,000نسمة

الجهة المنفذة

قطر الخيرية

مدة التنفيذ

ً
شهرا
12

التكلفة اإلجمالية

 313,300ر .ق

طرق التبرع

qcharity.org
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بناء مستوصف طبي بمساحة 185م ،2يتكون من معمل ،صيدلية ،غرف إدارة ،غرفة للعمليات الصغيرة،
غرفة طبيب ،غرفة تحصين ،غرفة عناية صحية أولية ،غرفة استقبال  ،حمامات  ،باإلضافة إلى التأثيث

نقاط التحصيل

44667711

ﻻ ﺗﻌﻄﻨﻲ ﺳﻤﻜﺔ
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻛﻴﻒ اﺻﻄﺎد
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻮارب اﻟﺼﻴﺪ

ﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻌﻴﺶ وﻛﺴﺐ اﻟﺮزق

ﺣﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻵن

ﺳﻌﺮ اﻟﻘﺎرب اﻟﻮاﺣﺪ 37,200 :ر.ق  /ﻋﺪد اﻟﻘﻮارب اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 15 :ﻗﺎرب  /اﻟﻤﺠﻤﻮع  558,000ر.ق
ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺮﻋﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎرب ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗُ َﺆ ِّﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻋﻴﺶ
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ وﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

SMS

QCCB

92428
500

92642
100

92632
50

ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/122

qcharity.org

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 44667711

ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وأﺟﻬﺰة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ

مشاريع
تنتظر
التمويل

حفر بئر ارتوازي  -الصومال
وصف المشروع

حفر بئر ارتوازي بعمق 100م مع تمديدات المواسير وتجهيز المضخات والمولدات والخزان

مبررات المشروع

الحاجة الماسة للمياه الصالحة للشرب لإلنسان والحيوان في المناطق الرعوية والزراعية نتيجة لندرة األمطار
ودورات الجفاف المتكررة منذ أمد بعيد

أهداف المشروع

عدد المستفيدين

 4,000شخص

الجهة المنفذة

مكتب قطر الخيرية بالصومال

مدة التنفيذ

ً
شهرا
12

التكلفة الكلية

 484,300ر.ق

طرق التبرع

qcharity.org
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•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.

نقاط التحصيل

44667711

من األدب
اإلنساني

«أب» ..مشاعر الحب اإلنساني
ّ

تتــدفــق في قصيـدة
لل�شاعر /عمر بهاء الدين الأمريي

يعجز الإن�سان عن �إدراك حقيقة الرحمة التي جعلها اهلل يف قلوب
الوالدين ،وال�سر الذي �أودعه اهلل يف نفو�سهم ،واملحبة التي زرعها
فيهم لأطفالهم ،وال يدرك تلك املعاين الإن�سانية �إال من رزقه اهلل
الولد.
ومن �أ�صعب اللحظات التي متر بالإن�سان ،بل باحليوان ،هي تلك
التي يفارق فيها �صغاره لأي �سبب.
�أجمل ما كتب
ومن �أجمل ما كتب يف هذا املجال ق�صيدة ال�شاعر ال�سوري الكبري
عمر بهاء الدين الأمريي الذي لقب ب�شاعر الإن�سانية امل�ؤمنة.
القصيدة:
�أين ال�ضجي ـ ُج العذب وال�شــغبُ
�أين الطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولة يف تـوقـدهـا
ـر�ض
�أين الت�شـ ـ ــاك�س دومنــا غـ ـ ٍ
�أين التبـ ــاكي والت�ضـ ـ ـ ــاحك يف
يتزاحــمون على جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال�ستي
يتوج ـهــون ب�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق فطرتهم
فن�شيدهم (بابا) �إذا فرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
وهتافهم ( بابا ) �إذا ابتعـ ـ ـ ـ ــدوا
بالأم�س كـ ـ ـ ـ ـ ــانوا ملء من ــزلنــا
�إين �أراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �أي ـن ـ ـمــا التفـت
و�أح�س يف خ ـ ـلــدي تـ ــالعبهـ ـ ـ ــم
وبريـ ـ ــق �أعينهم �إذا ظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا
يف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ركـ ـ ـ ــن من ـهـ ــم �أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يف النــافذات زجـ ـ ــاجها حطموا
يف الباب قد ك�سـ ـ ـ ـ ـ ــروا مزاجله
يف ال�صحن فيه بع�ض ما �أكــلوا
�إين �أراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حيث ـمـ ــا اجتــهت
بالأم�س يف (قرنـ ـ ـ ــايل ) نــزلـ ــوا
دمعـ ـ ــي الـ ـ ــذي كتمتـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـلــداً
حتى �إذا �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا وقد نزعوا
�ألفيتني كالطف ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطفة
قــد يعجـ ــب الع ـ ـ ــذال من رجـ ــل
هيهات ما ك ـ ّل البكـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌر

عبا�س حممود عقاد :لو كان للأدب العاملي ديوان من
جزء واحد لكانت هذه الق�صيدة يف طليعته.
فحينما عاد �أطفاله �إىل دارهم يف (حلب) وتركوه وحيد ًا يف �صمت
مطبق ،بعد �صخب احلياة ال��ذي كانوا مي�ل�أون به زواي��ا املنزل،
ف�أطلق �أ ّن��ة �إن�سانية تفي�ض باحلب والإن�سانية ،يف ق�صيدته التي
عنونها بـ « �أب»
وقد قال عبا�س حممود العقاد لو كان للأدب العاملي ديوان من جزء
واحد لكانت هذه الق�صيدة يف طليعته.
ـدار�س �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َب ُه اللعــبُ
�أين التـ ـ ـ ُ
�أيــن الـ ـ ـ ـ ــدمى يف الأر�ض والكــتب
�أين الت�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي مـ ـ ــا له �ســببُ
وقتٍ مع ـ ـاً  ،واحل ـ ـ ـ ـ ـ ــزن والطـ ــرب
والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مني حيث ــما انقــلبـ ــوا
نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي �إذا رهبــوا و�إن رغبــوا
ووع ـيـ ــدهم (بـ ـ ـ ـ ــابا) �إذا غ�ضـ ـ ـ ــبوا
وجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهم (بــابا) �إذا اق ـ ـتـ ـ ــربـ ــوا
واليـ ـ ـ ــوم ويــح اليـ ـ ـ ــوم قــد ذهب ـ ــوا
نف�سـ ـ ـ ــي  ،وقد �ســكنوا وقد وثبـ ـ ــوا
يف الـ ـ ـ ـ ـ ــدار  ،لي�س ينـ ـ ــالهم ن�صــب
ودمـ ـ ـ ـ ـ ــوع حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقتهم �إذا غـ ــلبوا
وبكــل زاويـ ـ ـ ـ ـ ــة لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �صخـ ـ ــب
يف احلـ ـ ـ ـ ـ ــائط املــدهون قد ثقبـ ــوا
وعليــه قـ ـ ــد ر�سمـ ـ ـ ـ ــوا وقــد كتبـ ــوا
يف علبــة احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــوى التي نهبـ ــوا
عيني ك�أ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب القطـ ــا �سـ ــربوا
واليـ ـ ـ ـ ــوم قــد �ضمت ـهـ ــم (حَ ـ ـلــبُ )
ملا تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكوا عندما رك ـ ـبــوا
من �أ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلعي قــلباً به ـ ـ ـ ــم يحـ ــب
ف ـ�إذا به كــالغــيث ين�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكب
يب ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ولـ ـ ــو مل �أبك فــالعجب
�إــني وبي عـ ـ ـ ــزم الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال �أبُ !
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إستراحة
العدد

رعاية تطيل األعمار

�أو�ضح��ت درا�س��ة �أُجري��ت يف العا�صم��ة الأملاني��ة برل�ين
�أن الأج��داد واجل��دات الذي��ن ي�س��اعدون م��ن ف�ترة
لأخ��رى يف رعاي��ة الأحف��اد �أو يقدم��ون امل�س��اعدة
لآخري��ن يف جمتمعه��م يعي�ش��ون لف�ترة �أط��ول م��ن
كب��ار ال�س��ن الذي��ن ال يهتم��ون بالآخري��ن.
ويف املجم��ل بع��د ح�س��اب عم��ر الأج��داد وحالته��م
ال�صحي��ة العام��ة تب�ين �أن��ه عل��ى م��دار  20عام��ا
كان��ت ن�س��بة الوفي��ات ب�ين الأج��داد الذي��ن �س��اعدوا
يف تربي��ة �أحفاده��م �أق��ل بالثل��ث عم��ن مل ي�س��اعدوا
يف تربي��ة الأحف��اد ،كم��ا ن�ص��ف الأج��داد الذي��ن
�س��اعدوا يف تربي��ة الأحف��اد كان��وا عل��ى قي��د احلي��اة
بع��د ع�ش��رة �أع��وام م��ن �إج��راء �أول مقابل��ة له��م
م��ع الباحث�ين.
«فيسبوك» يبحث عن األطفال
المفقودين

ط��رح امل�س��ئولون ع��ن موق��ع «في���س ب��وك» خدم��ة
جدي��دة مل�س��اعدة الآب��اء والأمه��ات الذي��ن فق��دوا
�أطفاله��م يف فرن�س��ا ،خدم��ة متكنه��م م��ن البح��ث ع��ن
�أطفاله��م ،وتق��دمي ي��د الع��ون له��م.
وتق��وم اخلدم��ة اجلدي��دة بالبح��ث ع��ن الأطف��ال
املفقودي��ن يف جمي��ع �أنح��اء فرن�س��ا ،وعن��د العث��ور
عليه��م ،يقوم��ون بتهدئته��م م��ن خوفه��م ويعي��دوا
الب�س��مة �إليه��م م��ن خ�لال �إعادته��م لذويه��م م��ع
�إهدائه��م �أجم��ل الهداي��ا والألع��اب املحبب��ة �إليه��م.
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عجائب معن
كان مع��ن ب��ن زائ��دة م��ن �أغن��ى النا���س ومل جت��ب علي��ه
ال��زكاة؛ لأن��ه كلم��ا ح��ال احل��ول عل��ى مال��ه� ،أنفق��ه
يف �س��بيل اهلل ،فم��ا وج��دوا علي��ه زكاة وال �س��نة ،فالم��ه
بع���ض النا���س� :أي��ن زكات��ك ي��ا مع��ن ؟! فق��ام م��روان
ب��ن حف�ص��ة �أح��د ال�ش��عراء يعت��ذر ل��ه ،ويق��ول:
يقولون معن ال زكــاة لـ ــماله
وكيف يزكي املال من هو باذله
�إذا حال حول مل جتد يف دياره
من املال �إال ذكــره وجـ ــمائله
تراه �إذا ما ج ــئته متـ ـ ـ ــهلال
ك�أنك تعطيه الذي �أنت �س ــائله
هو البحر من �أي النواحي �أتيته
فلجته الــمعروف والرب �ساحله
تعود ب�سط الكف حتى لو �أن ــه
�أراد انقبا�ض ًا مل ت ــطعه �أنامله
فــلو مل يكن يف كفه غري نف�سه
ل ــجاد ب ــها فليتق اهلل �سـ ــائله.

كمال المروءة

ق��ال معاوي��ة ر�ض��ي اهلل عن��ه و�أر�ض��اه� :إين لأرف��ع
نف�س��ي م��ن �أن يك��ون ذن��ب �أعظ��م م��ن عف��وي،
وجه��ل �أك�ثر م��ن حلم��ي� ،أو ع��ورة ال �أواريه��ا
		
ب�سرتي� ،أو �إ�ساءة �أكرث من �إح�ساين.

أول مصابة بمتالزمة داون تعمل معلمة

تع��د ال�ش��ابة « هب��ة ال�ش��رفا» ـ  27عام��ا ـ �أول م�س��اعدة
معلم��ة يف قط��اع غ��زة تع��اين م��ن متالزم��ة داون،
حي��ث تق��ود ف�ص�لا درا�س��يا يف جمعي��ة «احل��ق يف
احلي��اة «اخلا�ص��ة به���ؤالء الذي��ن يعان��ون م��ن ه��ذه
احلال��ة بق��وة وح��زم ،كمثيالته��ا م��ن املعلم��ات
اللوات��ي ال يعان�ين م��ن املتالزم��ة.
وتخ��رج كلم��ات املعلم��ة ال�ش��ابة م��ن فمه��ا بطالق��ة
عل��ى عك���س الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعان��ون م��ن نف���س
املر���ض فحروفه��م و�أ�صواته��م ع��ادة ال تك��ون
م�س��موعة ومفهوم��ة ب�ش��كل وا�ض��ح.
التوقف عن استيراد الدم

�أك��دت ال�س��يدة �صديق��ة املحم��ودي املدي��ر الطب��ي
ملرك��ز الت�برع بال��دم مب�ؤ�س�س��ة حم��د الطبي��ة
بقط��ر �أن احل�صيل��ة اليومي��ة للمتربع�ين املجتازي��ن
للفحو�ص��ات الطبي��ة الأولي��ة الذي��ن ي�س��مح له��م
بالت�برع ت�تراوح ب�ين � 100إىل  150متربع��ا وي�ش��مل
ذل��ك الوح��دات الدموي��ة امل�س��حوبة وال�صفائ��ح
الدموية والبالزما.
وقال��ت ل��ـ «الراي��ة» �إن جمه��ور املواطن�ين واملقيم�ين
يف قط��ر ه��م �ش��ركا�ؤنا الدائم��ون من��ذ تطبي��ق
ا�س�تراتيجية التوق��ف ع��ن ا�س��ترياد ال��دم م��ن
اخل��ارج يف ع��ام � ١٩٨٧أي من��ذ  30عام��ا و�أن��ه يف
املقاب��ل يتع��زز ه��ذا ال��دور
م��ن خ�لال امت�لاك مرك��ز
لقاع��دة
بال��دم
الت�برع
عري�ض�� ِة م��ن املتربع�ين طوع�� ًا
م��ن اجلن�س�ين.

رضيع يتحول لبطل
ق��رر �أب��وان بريطاني��ان �أن يجع�لا ابنهم��ا الر�ضي��ع بط ً
�لا
ينق��ذ حي��اة الأ�ش��خا�ص املحتاج�ين لزراع��ة �أع�ض��اء،
يوم��ا قام��ا
فبع��د �أن ت��ويف الطف��ل عق��ب والدت��ه ب��ـ ً 41
بالت�برع ب�أع�ضائ��ه لإنق��اذ �ش��خ�صني منهم��ا طفل��ة مل
تتع��د اخلم�س��ة �أ�ش��هر ،بح�س��ب م��ا ذك��رت �صحيف��ة
«ديل��ي مي��ل» الربيطاني��ة.
وخ�ض��ع الطف��ل املت��ويف لإج��راء عملي��ة جراحي��ة لنق��ل
رئت��ه لإنق��اذ طفل��ة مل تتع��د اخلم�س��ة �أ�ش��هر.

قصر الفقراء
ق��ال الأدي��ب الكب�ير «حمم��د ك��رد عل��ي» يف «خط��ط
ال�ش��ام».. :وم��ن غري��ب الأوق��اف و�أجمله��ا ق�ص��ر
الفق��راء ال��ذي عم��ره يف رب��وة بدم�ش��ق ن��ور الدي��ن
ب��ن زنك��ي «ت��ويف  569للهج��رة» ،ف�إ ّن��ه مل��ا ر�أى يف ذل��ك
املنت��زه ق�ص��ور الأغني��اء ،ع��ز علي��ه �أن ال يتمتّ��ع الفق��راء
باحلي��اة ،وخ�ش��ي عليه��م م��ن الت�أث��ر به��ا والتح�س��ر
عل��ى حاله��م ،ف ّعم��ر الق�ص��ر ،ووقف��ه للفق��راء ،ووق��ف
علي��ه قري��ة «داري��ا» ،وه��ي �أعظ��م �ضي��اع الغوط��ة
و�أغناه��ا ،يدخل��ون �إلي��ه ويتنزه��ون في��ه وي�س��تمتعون
بجمال��ه،ويف ذل��ك يق��ول ت��اج الدي��ن الكن��دي:
�إنَّ نور الدين ملا �أن ر�أى..
يف الب�ساتني ق�صو َر الأغنيا ِء
ع َّمر الربوة ق�ص ًرا �شاه ًقا..
نزهة مطلقة للفقرا ِء

همسة

�إذا حزن��ت خل�ير ق��د فات��ك فاعل��م �أن قلب��ك م��ازال
ينب���ض بالعط��اء والعافي��ة واحلي��اة ِ.
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جسور
الخير

أجهزة الزكاة
�ش��ارك �صن��دوق ال��زكاة ب��وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الإ�س�لامية يف
االجتم��اع الراب��ع للجن��ة املخت�ص�ين م��ن الأجه��زة امل�س���ؤولة ع��ن
ال��زكاة ب��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة وال��ذي
عق��د مبدين��ة الريا���ض باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية يوم��ي الث��اين
ع�ش��ر والثال��ث ع�ش��ر م��ن مار���س املا�ض��ي .وناق���ش املجتمع��ون
العدي��د م��ن املو�ضوع��ات املطروح��ة عل��ى ج��دول الأعم��ال ومنهــا:
خط��ة التدري��ب الرابع��ة للف�ترة ب�ين2018-2016( :م) وم�س��ابقة
جمل���س التع��اون للبح��وث والأعم��ال الإبداعي��ة يف جم��ال ال��زكاة.

جائزة السنابل
للمسؤولية
االجتماعية
ح�ص��دت م�ؤ�س�س��ة ال�ش��يخ ث��اين ب��ن عب��داهلل للخدم��ات
الإن�س��انية «راف» يف �ش��هر مار���س املا�ض��ي جائ��زة
ال�س��نابل للم�س���ؤولية املجتمعي��ة يف دورته��ا الثاني��ة ع��ن
فئ��ة «�أف�ض��ل املب��ادرات املجتمعي��ة يف جم��ال رعاي��ة
والت��ي
الأيت��ام ب��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي»
نظمته��ا جمعي��ة ال�س��نابل لرعاي��ة الأيت��ام بالتع��اون م��ع
ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية االجتماعي��ة ب�ش��راكة م��ع
الأمان��ة العام��ة ل��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي لع��ام
		 .2017

ميزانية المشاريع
الخاصة
ك�ش��فت م�ؤ�س�س��ة �أي��ادي اخل�ير نح��و �آ�س��يا (روت��ا) �أنَّ
ميزاني��ة امل�ش��اريع اخلارجي��ة للع��ام اجل��اري  2017بلغ��ت
 12.760.000دوالر �أي م��ا يع��ادل  46,574,000ملي��ون ري��ال،
موزع��ة عل��ى  9م�ش��اريع ،مبع��دل م�ش��روع
واح��د يف كل م��ن :الفلب�ين ،الأردن ،اليم��ن ،ال�س��ودان،
�إندوني�س��يا ،بنجالدي���ش ،و 3م�ش��اريع يف لبن��ان ،الفت��ة �إىل �أنَّ
امل�ش��اريع مت الب��دء بتنفيذه��ا مطل��ع �أبري��ل املا�ض��ي ،م�ؤك��دة
�أن امل�ش��اريع يت��م اختياره��ا بعناي��ة بن��اء عل��ى �أولوي��ة
االحتي��اج يف ال��دول امل�س��تفيدة.

أهـمـيـة الــعــمــل
اإلنـــســـانـــي
ن ـظ ـم ـ��ت �إدارة ال ـت ـخ ـط ـي ـ��ط وال ـت ـطــوي ـ��ر املـ�ؤ�سـ�سـ��ي بـمـ�ؤ�سـ�سـ��ة
جـا�سـ��م وحـمـ��د ب��ن جــا�س ـ��م ال ـخ ـيــري ـ��ة يف �ش��هر مار���س املا�ض��ي،
نـ ـ��دوة حـ ـ��ول «�أهـمـيـ��ة ال ـع ـم ـ��ل الإن ــ�س ــانـ ـ��ي» قــدم ـه ـ��ا الــدك ـت ـ��ور
هـانـ��ي الـبـنـ��ا رئـيـ���س املـنـتـ��دى الإنـ�سـانـ��ي ،وح�ضره��ا ع��دد م��ن
االعالمي�ين واملهتم�ين بالعم��ل االن�س��اين وم��ن موظف��ي امل�ؤ�س�س��ة،
�أ�شـ ـ��اد فيه��ا الـبـنـ��ا بـالـ��دور الكب�ير ال ـ��ذي ت�ضطل��ع بـ��ه دول ـ��ة
قـطـ��ر يف مــ�ســاع ـ��دة ال ـف ـق ـ��راء وامل ـن ـكــوبــ�ين ف ـ��ي كـ��ل دول الع��امل،
وق��ال �إن العم��ل االن�س��اين حرف��ة ومهن��ة و�صناع��ة ول ـي ـ���س �شـيـئـ��ا
ع ـفــوي ـ��ا وج ـم ـ��ع تـبـرعـ��ات فق��ط بـ��ل هـ��و م�س�يرة لتمك�ين
املجتمع��ات وت ـف ـع ـي ـل ـه ـ��ا.

مواد غذائية
للشعب الصومالي
قدم��ت منظم��ة الدع��وة الإ�س�لامية �أك�ثر م��ن  15طن��ا م��ن
امل��واد الغذائي��ة الأ�سا�س��ية لل�ش��عب ال�صوم��ايل ،ت�برع به��ا
حم�س��نون قطري��ون ،قدم��ت �ضم��ن م�ش��روع امل�س��اعدات
العيني��ة الت��ي تقدمه��ا املنظم��ة لل�صوم��ال وغ�يره م��ن ال��دول
املت�أث��رة باحل��روب والك��وارث الطبيعي��ة .و�أ�ش��اد ال�ش��يخ حم��اد
عبدالق��ادر ال�ش��يخ ،املدي��ر الع��ام ملنظم��ة الدع��وة الإ�س�لامية
بقط��ر ،ب�أه��ل قط��ر وب�س��رعة ا�س��تجابتهم لإغاث��ة ال�ش��عوب
الفق�يرة واملنكوب��ة ،ومب��ا يقدمون��ه م��ن م�س��اعدات تنموي��ة
للكث�ير م��ن �ش��عوب الع��امل ،ال �س��يما ال�ش��عوب الإفريقي��ة.
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عالج  2,389مريضا في ميانمار
يبا�ش��ر اله�لال الأحم��ر القط��ري م��ن خ�لال بعثت��ه
التمثيلي��ة يف جمهوري��ة ميامن��ار تدخل��ه الإغاث��ي املو�س��ع
ل�صال��ح الأه��ايل املت�ضرري��ن م��ن الأزم��ة الإن�س��انية يف
والي��ة راخ�ين ،م��ن خ�لال تنفي��ذ �سل�س��لة م��ن امل�ش��اريع
ال�صحي��ة واالجتماعي��ة ل�صال��ح � 5,011أ�س��رة ت�ض��م 25,055
�ش��خ�صا م��ن  15قري��ة ،مبيزاني��ة �إجمالي��ة قدره��ا 485,513
دوالرا �أمريكي��ا (�أي م��ا يع��ادل  1,765,680ري��اال قطري��ا).
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إحصاءات
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وأرقام
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%26
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بناء شراكات ميدانية

دع��ا م�ؤمت��ر العم��ل الإن�س��اين ب�ين ال�ش��رق
والغ��رب ،ال��ذي نظمت��ه عي��د اخلريي��ة �إىل
انته��اج مقارب��ة تر�ش��يد اخل�لاف لبن��اء
�ش��راكات عملي��ة للتع��اون املي��داين الفع��ال
ب�ين املنظم��ات الإن�س��انية ،مب��ا يف ذل��ك
تطبي��ق املمار�س��ات املتالئم��ة م��ع �س��ياقات
اخل�لاف ،و�س��عى امل�ؤمت��ر �إىل بح��ث �س��بل
تعزي��ز التع��اون وبن��اء �ش��راكات عم��ل ميداني��ة
ومتوي��ل للم�ش��اريع الإن�س��انية وبن��اء ال�س�لام ب�ين
املنظم��ات اخلريي��ة ذات اخللفي��ات والتوجه��ات
املتباين��ة لتحقي��ق �أق�ص��ى ق��در م��ن التكام��ل يف
اجلهود والقدرات.

%17
%23
%61
111
%77
%50
231
%19

61
%33
%1
%77
111

%50
%67

��%84هر مار���س املا�ض��ي
ذك��ر تقري��ر جدي��د �ص��ادر يف �ش
FAO
ع��ن منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة ( ) �أن حال��ة الأم��ن
الغذائ��ي وم�س��تويات التغذي��ة تده��ورت ب�ش��كل ح��اد يف
ال�ش��رق الأدن��ى و�ش��مال �أفريقي��ا خ�لال ال�س��نوات اخلم���س
املا�ضي��ة ،مب��ا يقو���ض التق��دم الثاب��ت ال��ذي حتق��ق قب��ل
ع��ام  2010عندم��ا زاد �إنت��اج الغ��ذاء وانخف�ض��ت م�س��تويات
نق���ص التغذي��ة والتق��زم وفق��ر ال��دم والفق��ر.
األزمات المطولة

%15

و�أ�شار التقرير املعنون «نظرة �إقليمية عامة على انعدام الأمن الغذائي
يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا» �إىل �أن هذا التدهور �سببه الرئي�سي
انت�شار وكثافة النزاعات والأزمات املطولة.
ويبي التقييم الذي �أجرته الفاو با�ستخدام مقيا�س جتربة انعدام
ّ
الأمن الغذائي �أن ن�سبة انت�شار انعدام الأمن الغذائي احلاد بني فئة
البالغني يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا كانت قريبة من  9.5باملائة
يف  ،2015-2014وهو ما ميثل حوايل  30مليون �شخ�ص.
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�أطلق��ت عفي��ف اخلريي��ة يف 26/2/2017م،
برنام��ج «واع��د ل�ش��باب واع��د» ،ال��ذي يه��دف
�إىل تعزي��ز روح التط��وع ل��دى ال�ش��باب مم��ن
ت�تراوح �أعماره��م م��ا ب�ين � 18-30س��نة
وحثه��م عل��ى التط��وع والعم��ل اخل�يري وال�ش��عور
بامل�س���ؤولية االجتماعي��ة ،وي�س��تمر الربنام��ج مل��دة
�س��نة كامل��ة حي��ث يرك��ز عل��ى �ش��ريحة ال�ش��باب
باعتباره��م الأم��ل وعليه��م تعتم��د الأم��ة ويعت�بر
برنام��ج «واع��د ل�ش��باب واع��د» فر�ص��ة ليك��ون
ال�ش��باب ه��م �أم��ل الأم��ة الواع��د.

األمن الغذائي في خطر

%26

%50

%19

برنامج واعد

%77

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

تحديات

ويف حوار مع �أخبار الأمم املتحدة ،قال املدير العام امل�ساعد واملمثل
االقليمي ملنظمة الفاو يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا عبد ال�سالم
ولد �أحمد �إن حتديات غري م�سبوقة قد �أث��رت على حتقيق املنطقة
لأمنها الغذائي:
«هذه املنطقة هي الوحيدة التي �شهدت هذا التطور وهذا التدهور
ال�سريع مقارنة بجميع املناطق الأخرى .التقرير ي�سلط ال�ضوء كذلك
على بع�ض حت��دي��ات الأم���ن الغذائي الأخ���رى التي ت��واج��ه املنطقة
وعلى ر�أ�سها ،ن��درة املياه والتغريات املناخية .كما يحث التقرير
الدول واملنظمات الدولية ،مبا فيها الفاو ،على التعاون �سويا لو�ضع
ا�سرتاتيجيات وبرامج ملواجهة حتدي ندرة املياه والتغريات املناخية
حتى ال ت�ضاعف من انعكا�سات الأزمات».
األزمة السورية

وعلى وج��ه اخل�صو�ص ،فقد ت��زاي��دت ح��دة الأزم���ة ال�سورية خالل
الفرتة من  ،2016-2015مما ترك �أكرث من ن�صف ال�سكان بحاجة
للم�ساعدات الغذائية وت�سبب يف جلوء �أكرث من  4.8مليون �شخ�ص،
معظمهم �إىل الدول املجاورة .وت�شهد �أعداد الأ�شخا�ص الذين يعانون
من انعدام الأمن الغذائي والنازحني تزايد ًا كذلك يف كل من العراق
واليمن.
وي�ستعر�ض التقرير كذلك ع��دد ًا من اخليارات الأ�سا�سية الأخ��رى
للتكيف مع �آثار التغري املناخي على قطاعي املياه والزراعة ،مبا يف
ذلك احلاجة �إىل و�ضع �إجراءات احلماية االجتماعية وتنفيذها لبناء
قدرة املزارعني على ال�صمود يف وجه الأحداث املتطرفة ،واحلد من
الفاقد الغذائي واالرتقاء مب�ستوى �سيا�سات التبادل التجاري.
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مقال

مذكـرات ســـائح
في بالد الشمس
بقلم :د .حياة اهلل عتيد  -مدرب دويل وم�ست�شار يف التنمية الب�شرية
( يف هذا املقال �ستجد لفتات تت�سم بالطرافة والغرابة
وتت�ضمن مطالعتها الكثري من الفائدة ..وقد اختارتها
« غرا�س» من مذكرات كتبها م�شكورا د .حياة اهلل عتيد
عقب زيارة قام بها �إىل اليابان)
ع�شرة �أيام ق�ضيتها يف اليابان وك�أنها يوم واحد ...كانت لدي
�أه��داف ا�سرتاتيجية من وراء رحلتي �إىل اليابان بلد ال�شم�س
امل�شرقة �أو بلد التكنولوجيا املتطورة كما يقال ،تر ّكز الهدف
الأول على التعرف عن قرب �إىل الفل�سفة اليابانية املعروفة بـ
(ك��اي��زن) والتي تعنى التغيري الب�سيط امل�ستمر للأف�ضل� ،أو
االلتزام بالتطوير والتح�سني امل�ستمر و�صوال �إىل التغيري الأ�سا�سي
اجلذري (كاي ككو) ،حيث �سبق و�أن قمت بتدريب عدد كبري
من املتدربني على هذه الفل�سفة يف ال�سعودية والبحرين والأردن
وباك�ستان و�أفغان�ستان وغريها من الدول ،وبقيت لدي �أمنية �أن
�أزور موطن الكايزن لأتعرف �إليها ب�شكل عملي من واقع احلياة
واملعاي�شة واملمار�سة.
ر�أيت اليابان ..ومتثل يل الكايزن يف كل �شيء  ..بدءا من املطار..
ومرورا بالطرقات ..ونهاية بالتعامل الإن�ساين املليء من احلب
واالحرتام واللطافة والود والرتحيب امل�ستمر الذي القيته خالل
�سفري حيث �أن�ساين �شيئا ا�سمه االغرتاب �أو ال�سفر!!
«الكايزن »

الكايزن ..ال��ذي يجني اليابانيون ثماره اليانعة الآن وجعلهم
روادا على م�ستوى العامل كانت فكرة وفل�سفة ابتكرها تايي�شي
�أوهونو ( ، )TaiichiOhnoويقال �أن امرباطور اليابان حث
على تطبيقها يف ال�شعب حيث �أمر بدفع مكافئة قدرها ع�شرة
دوالرات مقابل كل فكرة ومقرتح جديد يقدمه �أحد املواطنني
لتطوير البلد والإن�سان!! وال غرو ف�إن الفكرة العظيمة حتتاج �إىل
�أن يتبناها �شخ�ص عظيم.
النظافة الذاتية

اليابانيون �شعب يع�شق النظافة مبعنى الكلمة ففي ال�صباح
الباكر خرجت جلامع طوكيو لأداء �صالة الفجر ويف طريق
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العودة من امل�سجد وجدت ن�ساء كثريات عجائز ينظفن ال�شوارع
وال�ساحات �أمام منازلهن ،ومعظم البيوت اليابانية جتد �أمامها
زه��ورا وورودا وخ�ضرة ،وهم يهتمون بالنظافة وحماية البيئة
لدرجة �أننا تفاج�أنا حينما علمنا �أنه ال توجد (�إدارة خا�صة) يف
اليابان ُتنظف ال�شوارع و�إمنا هي عملية ذاتية من النا�س لأنهم
يحبون النظافة ويرغبون يف نظافة بيوتهم و�شوارعهم و �أمام
منازلهم.
من ع��ادات اليابانيني اجلميلة �أن��ك �إذا دخلت منزل �أحدهم
ف�إنك ال تدخله بحذائك و�إمنا تخلعه باخلارج وتلب�س �أحذيتهم
اخلا�صة بهم ،وتدخل املكان حتى املكاتب تخلع فيها حذاءك
وترتكه باخلارج وتلب�س احلذاء اخلا�ص باملكتب �أو ال�شركة �أو
املدر�سة كجزء من االهتمام على النظافة.
قلت مرة ملرافقي � :أري��د �أن �أرى بع�ض القمامة �أو قطعة من
خملفات �أي �شيء يف الطريق ملقاة هنا �أو هناك ،فبحثت كثري ًا
ولكن دون جدوى ،وبعد �أيام وجدت عظمة دجاج �صغرية جد ًا،
وحوايل ربع ق�شرة برتقال ملقاة على جانب �آخر من الطريق،
لفت نظري �إليها �صاحبي با�ستغراب وك�أننا وجدنا �شيئا مفقودا.
تدوير القمامة

و�صناديق القمامة يف اليابان منوعة وخم�ص�صة بحيث جتد
�صندوق الورق حلاله والطعام حلاله والبال�ستيك حلاله ،حيث
�إنهم ي�ستفيدون من �إعادة تدويرها .و من العجيب �أنهم ي�ضعون
�أ�شياء زائ��ده منهم بقرب الزبالة فلعلها ي�ستفاد منها وجدنا
جمموعة من الكرات ال�صغرية و�ضعت يف كي�س من بال�ستيك.
أجهزة صامتة

مما الحظته يف اليابانيني �أنهم ي�ضعون جواالتهم على و�ضعية
ال�صامت واالهتزاز با�ستمرار ،فال تكاد ت�سمع نغماتها و�أ�صواتها،
وعلى مدى هذه الأيام الع�شرة مل �أ�سمع رنة جوال ال باالت�صال
وال بالر�سالة فك ّل الأجهزة على ال�صامت وحينما ي�سمع �صوت
اجلوال ف�إن هذه تع ّد خمالفة ذوقية كبرية.

التعليم السلوكي

ويذهب الأطفال للمدر�سة يف �سن � 6سنوات ال للدرا�سة و�إمنا
لتعلم ال�سلوك والأخ�لاق ،ولديهم معلمني ومعلمات يعلمونهم
كيف مي�شون ،وكيف ميرون من الإ�شارات ،وكيف يتعاملون مع
الأ�صدقاء  ،وكيف يت�صرفون �إزاءبع�ض املواقف التي يتعر�ضون
لها يف حياتهم.
وقد �شاهدت بع�ض ه�ؤالء الأطفال خارج مدار�سهم يف الأماكن
العامة ُيد َربون على هذه الأ�شياء ب�شكل عملي من قبل مدر�سيهم،
تذكرت و�أن��ا �أ�شاهد هذا التعامل الراقي مع الأطفال املقولة
التي نرددها يف التنمية الب�شرية :العبه �سبع ًا ،من الوالدة �إىل
� 7سنوات� ،أي تو�صيل اجلانب املعريف بطريقة الرتفيه فيلعب
الطفل بال ال�ضغوط ويتعلم من خالل اللعب  ،فيكون الرتكيز
يف هذه الفرتة على اجلانب الرتفيهي ،ثم علمه �سبعا ً ،من �سبع
�سنوات �إىل  14تكون فرتة التعليم ،ثم �صاحبه �سبع ًا �أي من 14
�إىل � 21سنة اجعله لك �صاحبا ،وهذه اخلطوات ا�ستناد ًا �إىل
�أثر وحكمة م�أثورة تقول « :العب ابنك �سبع ًا ،و�أدبه �سبع ًا ،و�آخه
�سبع ًا»
وال���ش��ك �أن��ه��م بهذا ال�سلوك الناجح ا�ستطاعوا �أن يغر�سوا
ال�سلوكيات الذوقية املطلوبة يف الأطفال منذ ال�صغر فرتاهم
يتعاملون معك بذوق ولباقة ك�أنهم كبار يف ال�سن والعمر.
قيم اإليجابية

�إن نظرتي لليابان البلد املت�ألق يف التعليم والتفكري وال�صناعة
واالقت�صاد تتلخ�ص يف كلمتني وهما الكثافة والتميز ،فتجد هناك
كثافة ومتيزا يف العمل ويف ال�سكان واحلركة ،ويف النجاحات
والإجنازات ،واحدا تلو الآخر حيث �إن اليابانيني اليعرفون �شيئا
ا�سمه الف�شل والإخفاق .وي�صل طيب املعاملة وقيم الإيجابية
عند اليابانيني لدرجة �أنك عندما تريد �أن تذهب ملكان معني،
ف�إنك �ستجد من يدلك وير�شدك �إليه ،و�إذا �س�ألت رج�لا �أو
امر�أة عن �شيء التعرفه  ،ف�إنه يجيبك بكل اهتمام وحفاوة مع
توا�ضع رهيب ،و�إذا �س�ألت م�سئوال كبريا جتد نف�س االنطباع،
لأنهم تعودا على هذه القيم حتى �أ�صبحت جزءا من حياتهم،
وقد �س�ألت رجال يف القطار عن الطريق امل�ؤدي ل�سفارة بالدي

وقلت له� :أريد الذهاب لهذا العنوان ،فقال :ح�سنا � ،ستذهب
معي وركبنا القطار الثاين ،ودلني على العنوان و�أوقف يل �سيارة
الأج��رة ،وق��ال لل�سائق �أو�صله ملكان كذا وك��ذا ،وملا �س�ألته عن
نف�سه قال يل� :أنه رئي�س بلدية طوكيو وازداد اعجابي بتعامل
مع اليابانيني الآخرين عندما عرفت �أنك �إذ�آ �س�ألت �أحدهم عن
عنوان ال يعرفه  ،ف�إنه ال ين�صرف عنك حتى ي�أخذك �إىل �شخ�ص
�آخر يعرف العنوان.
ويف ك��ل ال��ط��رق��ات ه��ن��اك م��ك��ان خ��ا���ص للمكفوفني واملعاقني
ي�سريون بها ،واملعاق لديهم يعمل وهم ي�ساعدونه ،وقد �س�ألت
على باب �إحدى ال�شركات �أحد املعاقني عن اجلهة التي نريدها،
فدخل و�أخرج لنا مدير �شركته ،ور�سم لنا خريطة و�أر�شدنا �إىل
الوجهة التي نريدها.
أخبار خاصة باألطفال

ومن هذه القواعد �أنك عندما تختلط بهم يف الأماكن العامة
�أويف حمطات البا�صات والقطارات جتد اجلميع ي��ق��ر�ؤون بل
وينهمون الكتب واجلرائد ،وهذه الظاهرة منت�شرة ب�شكل غري
طبيعي ف  ٪99ي��ق��ر�ؤون ،ومب��ا �أن ال�شيء بال�شيء يذكر ف�إن
�صحف اليابان تب�سط الأخبار للأطفال ،حيث تب�سط الأخبار
املحلية والعاملية للأطفال مع �إ�ضافة �شرح تف�صيلي وحقائق
حولها كي يزرعوا حب القراءة يف نفو�سهم ،وتتاح لهم فر�صة
التعرف �إىل جمتمعهم والعامل من حولهم.
واليابانيون ال ي�ضيعون �أوقاتهم فال جتد منهم من يجل�س عبثا،
وقد ر�أيت يف املرتو ن�ساء يحملن �أطفاال ،الولد ير�ضع ويلهو و�أمه
تقر�أ.
أسرة
بدون ّ

ال توجد داخل منازل اليابانيني مفرو�شات كثرية وال �أ�سرة نوم
فخمة وطقم �أث��اث ،فهم ينامون على الفر�ش الب�سيطة على
الأر����ض ليال ،وحينما ي�ستيقظون ي�أخذونه �إىل مكان خا�ص
كالدوالب وي�ضعونه فيه ،ومعظم اليابانيني ينامون على الأر�ض
�إال البع�ض الذين ت�أثروا بثقافة �أوروب��ا وكذلك املرتفني منهم،
لكن الغالبية يفرت�شون الأر�ض.

مقال

التطـوع ..

غيرت حياتي
تجربة ّ
عادل الالمي

�إذا دخل تطوعنا وعطا�ؤنا حتت مظلة �آيتني من كتاب اهلل {:
فمن تطوع خري ًا فهو خري له } وبني { ال نريد منكم جزا ًء وال
�شكور ًا }  ،ف�إننا �سندرك �أن التط ّوع من �أجمل و�أج ّل الأعمال
فائدة للنف�س وللآخرين لأن��ه يدخل علينا وعليهم الطم�أنينة
وال�سعادة والر�ضى.
من خالل جتربتي الب�سيطة يف العمل التطوعي �أ�ستطيع �أن �أقول
�أنني خمتلف متام ًا عن ال�شخ�ص الذي كان قبل خم�س �سنوات.
التطوع ع ّلمني كيف �أ�شعر بتفا�صيل احلياة التي �أعي�شها والتي
�أملكها ،ومن �أهمها امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه الغري ،و�أن هناك
�شخ�صا يف مكان قريب �أو بعيد قد ت�ستطيع بجهد تطوعي ب�سيط
�أن ت�صل به �إىل ال�سعادة التي يفتقدها ،وهنا ال �أن�سى احلاجة
«خ�ضراء» ذات ا ِلت�سعني عاما عندما كنت متطوعا يف حملة
« َل�� َي��ان»  ،وحتديدا ما حدث معي عندما كنت يف زي��ارة �ضمن
وفد احلملة لأحد خميمات الالجئني ال�سوريني يف منطقة البقاع
بلبنان لتفقد خيام املخيم و�صيانتها .
�شخ�ص من �أهل املخيم قال يل  :يجب �أن تزور تلك اخليمة فقلت
له « �أب�شر» وفع ًال دخلت اخليمة �أنا و�صديقي �أمني عام حملة
ليان عبدالكرمي ال�شطي  ،و�إذ ب�آخر اخليمة امل�ستهلكة واملمزقة
ترقد عجوز على فرا�شها وحولها ثمانية �أطفال وفور �سماعها
لأ�صواتنا ونحن ن�س ّلم عليها بكت احلاجة «خ�ضراء» فهزنا
بكا�ؤها ،فدنونا منها وقبلنا يدها ،فقالت كلمة ح ّركت م�شاعرنا
وهيجتها وعلمتنا كيف �أن الأمر ي�ستحق منا العناء وامل�سافات
التي قطعناها ،لقد قالت� :أرجوكم ال ترتكوين ،فقلت لها لن
نرتكك يا حجة خ�ضراء نحن جئنا من �أجلك ،فما الذي ن�ستطيع
لك ،فقط قويل و�أب�شري ،فقالت� :أريد منكم حاجة
�أن نقدمه ِ
واح��دة فقط ..يف ه��ذه اللحظة دع��وتُ اهلل يف �س ّري �أن نكون
قادرين فعال على تلبيته طلبها.
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مل تطلب احلاجة خ�ضراء �شيئا كبريا من حطام الدنيا كاملنزل �أو
ال�سيارة �أو املالب�س �أو غريها  ،كان طلبها �صدمة لنا  ،لقد قالت:
�أريد فقط ح ّبة دواء واحدة ت�س ّكن الأمل الذي �أ�شعر به ،ف�أنا
عجوز مري�ضة بال�سرطان ،وال �أقوى على حتمل الأمل ،فتذكرت
�أمي التي تركتها خلفي يف قطر ورجعت بذاكرتي لأ�شهر قليلة
عندما مر�ضت �أمي وذهبت بها �إىل جميع م�ست�شفيات وعيادات
الدوحة �إىل �أن �شفيت بف�ضل اهلل  ،تذكرت كل �أ�س ّرة م�ست�شفياتنا
البي�ضاء النظيفة ،بينما ال�ست خ�ضراء يف خيمة مم ّزقة داخل
خميم يف �صحراء قاحلة بني بلدين ،ولي�س لها �سوى اهلل ثم
ابنتها و�أبناء ابنتها الثمانية الذين ي�شاركونها املبيت يف اخليمة
ال�صغرية  ،وال��ذي��ن ال يعلمون عن �أبيهم املفقود يف الداخل
ال�سوري �أي �شيء ..هل هو على قيد احلياة انتقل �إىل رحمة اهلل
 ،فقررنا وقتها �أنا والأمني العام حلملة ليان �أن نخ�ص�ص لها من
التربعات ما ينقلها اىل �أقرب م�ست�شفى للعالج.
�أدركتُ منذ تلك اللحظة �أ ّال �أ�ست�صغر من عمل اخلري وال ّرب �شيئا
 ،وتعلمت �أن العطاء �أعظم من الأخذ ،و�أن العمل التطوعي �أ�سمى
�أنواع التوا�صل  ،و�أنه يجب �أال يكون مق�صورا على من هم حولنا
فقط  ،بل يجب �أن يعم بنفعه كل الب�شر  ،و�أن نو�صله للقريب
والبعيد من �أ�صحاب احلاجة ،فلرمبا �أنقذ عمل اخلري حياة
�شخ�ص �أو خفف من معاناته ال�صعبة� ،أو و ّفر له �أب�سط حقوقه
يف احلياة ،وحفظ له كرامته الإن�سانية .وقد �أدركت خ�صو�صا
يف ظل الأزم��ات التي تعي�شها بع�ض الدول العربية والإ�سالمية
�أن حاجة التطوع ل�سواعد �شبابنا باتت �أكرب من �أي وقت م�ضى.
نعم تطوعتُ و�سافرت بعيد ًا �أكرث من مرة ،و�أدركتُ ماذا يعنيه
التطوع ،وتذوقت حالوته ،وما هو الت�أثري الكبري الذي يحدثه
عندما نخل�ص النوايا هلل �سبحانه.

بطاقة
تعريفية

مكتب قطر الخيرية  -جيبوتي
الت�أ�سي�س2015 :
تاريخ العمل2016 :
املوقع :ـ العاصمة  -جيبويت
الفئات امل�ستفيدة :الأ�سر الفقرية

					

اإلنجازات

ـ الأيتام ـ الالجئون

الموقع الجغرافي والسكان :

تق��ع جيبوت��ي يف �ش��رق �أفريقي��ا ،وحتت��ل ج��زءا �صغ�يرا م��ن منطق��ة
الق��رن الأفريق��ي ،حتده��ا م��ن ال�ش��مال �أرتريي��ا ،وم��ن ال�ش��رق البح��ر
الأحم��ر وخلي��ج ع��دن وم��ن اجلن��وب ال�صوم��ال و�أثيوبي��ا ،وم��ن الغ��رب
�أ ثيو بي��ا .
تبل��غ م�س��احتها  23.200كيلوم�تر مرب��ع ،ومناخه��ا �صح��راوي ح��ار
وج��اف ،ويبل��غ ع��دد �س��كانها 810.179 :ن�س��مة تقدي��رات  .2014وت�ص��ل
ن�س��بة البطال��ة فيه��ا �إىل  ،54%ون�س��بة الت�ضخ��م �إىل ،2.5% :و�أه��م
منتجاته��ا الفواك��ه واخل�ض��روات واملا�ش��ية واجلل��ود والت�صني��ع الغذائ��ي.
تأسيس المكتب :

متك��ن مكت��ب قط��ر اخلريي��ة من��ذ منت�ص��ف
 2015وحت��ى نهاي��ة يناي��ر  2017م��ن �إجن��از
 227م�ش��روعا بل��غ �إجم��ايل قيمته��ا 328’765’14
ري��اال قطري��ا ،وا�س��تفاد منه��ا � 77.801ش��خ�صا
م��ن �أبن��اء ال�ش��عب اجليبوت��ي والالجئ�ين
له��ذه الدول��ة
وق��د توزع��ت ه��ذه امل�ش��روعات عل��ى النح��و
ا لت��ا يل :
 3م�ش��اريع تعليمي��ة متثل��ت يف بن��اء مدار���س
وت�أثيثه��ا وتوزي��ع دراج��ات عل��ى الط�لاب
الذي��ن ي�س��كنون بعي��دا ع��ن املدار���س وال
ي�س��تطيعون حتم��ل نفق��ات املوا�ص�لات اليومي��ة
ـ بناء م�سجدين
ـ تنفي��ذ  16م�ش��روع مي��اه و�إ�صح��اح تنوع��ت
بني حفر �آبار و�شبكات مياه.
ـ بناء م�ستو�صفني.
ـ  179م�شروعا مدرا للدخل
ـ كفالة  238من الأيتام واال�سر الفقرية .
ـ  13م�شروعا �إغاثيا ومو�سميا

ح�ص��ل مكت��ب قط��ر اخلريي��ة عل��ى مزاول��ة املهن��ة يف �ش��هر ماي��و
ومت افتتاح��ه ر�س��ميا يف يناي��ر  ،2017وقام��ت قط��ر اخلريي��ة بتوقي��ع
اتفاقي��ة اتفاقي��ة تع��اون و�ش��راكة م��ع حكوم��ة جمهوري��ة جيبوت��ي
مبق��ر وزارة اخلارجي��ة يف يناي��ر م��ن الع��ام احل��ايل  ،2017م��ن �أج��ل
�أداء مهمته��ا ال�س��امية لدع��م ال�ش��عب اجليبوت��ي وامل�س��اهمة يف التنمي��ة مشروع مميز
املجتمعية على �أكمل وجه.
قري��ة دوح��ة اخل�ير ـ منطق��ة دميريج��وج:
مجاالت العمل
وتتك��ون م��ن  100بي��ت وم�س��تو�صف طب��ي
امل�ش��اريع الإغاثي��ة واملو�س��مية والتنموي��ة والتعليمي��ة وال�صحي��ة واملي��اه وجام��ع ومدر�س��ة ابتدائي��ة ومرك��ز للخياط��ة
و�شبكة مياه ،وي�ستفيد منها � 5000شخ�ص.
وا لإ�صح��اح.
2015
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مقال

التجسير بين اإلغاثة والتنمية
في العمل اإلنســــــاني والخيري
د /عبد املجيد فرحان
ميثل البعد التنموي يف العمل اخلريي واالن�ساين ركيزة �أ�سا�سية
ال منا�ص منها باعتبار �أن مكون التنمية هو الأجدى نفعا والأكرث
ت���أث�يرا وا�ستدامة قيا�سا بغريه م��ن مكونات العمل اخل�يري
واالن�ساين كمكون الإغاثة الذي ي�أتي عادة كمتطلب �ضروري يف
حاالت الطوارئ �أو البعد الرعائي املتعلق بجوانب الرعاية �سواء
كانت رعاية اجتماعية �أو �صحية �أو ما �شابه ذلك من التدخالت
االن�سانية ذات الأثر القريب �أو ق�صري املدى .
ويكت�سب البعد التنموي يف العمل اخل�يري واالن�ساين �أهميته
الق�صوى من كونه يرتبط ارتباطا كبريا ومبا�شرا بعملية التغيري
املن�شود �سواء كان هذا التغيري متعلقا ببناء الإن�سان الذي ميثل
هدف التنمية وو�سيلتها �أو كان متعلقا بو�سائل وطرق و�آليات
و�أ�ساليب تطوير وحتديث املجتمع بكل مكوناته املادية والب�شرية .
واملتمعن يف �أداء ونتاج منظمات العمل اخلريي واالن�ساين يف
الوطن العربي على قدم الكثري منها يف هذا العمل �سيجد �أن
معظم هذه املنظمات ما تزال يف طورها الأول �أي ما تزال يف
طور االنعتاق وحماولة التحول من طور الرعاية والإغاثة �إىل
طور التنمية مبجاالتها الوا�سعة واملتعددة  ,وتعد هذه املرحلة ـ
مرحلة التحول �أو االنعتاق ـ من �أهم و�أ�صعب املراحل البنيوية �أو
التطويرية التي مير بها �أي كيان م�ؤ�س�سي  ،وهي ت�شبه �إىل حد
ما مرحلة املراهقة يف �إطار مراحل تكوين �شخ�صية الفرد �أو
مراحل تطور وتكوين املجتمعات النا�ضجة .
وحتتاج منظمات العمل اخلريي واالن�ساين لتجاوز هذه املرحلة
ال�صعبة و�صعود هذه العقبة الك�أداء حتتاج اىل عزمية و�إرادة
قوية التخاذ ق���رارات جريئة ومتجددة تخدم عملية التحول
املن�شود ليتم اال�ستفادة من هذه القرارات والتوجهات اجلديدة
وتوظيفها يف الواقع العملي وفق منهجية وا�ضحة وخطط مرحلية
متنا�سقة ومتكاملة تت�سم باملو�ضوعية وال�شفافية وال�شمول يتم
فيها ومن خاللها الرتكيز على البعد التنموي يف العمل اخلريي
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و�إعطائه قدرا كافيا من االهتمام والدعم وو�ضع ا�سرتاتيجيات
لبناء االن�سان يف الدرجة الأوىل من خالل االهتمام بالتعليم
وو���ض��ع ا�سرتاتيجياته ال�لازم��ة وااله��ت��م��ام ب�برام��ج التدريب
والت�أهيل الفعال واملثمر لبناء قدرات الفرد يف خمتلف جمالت
احلياة ومتكني خمتلف ال�شرائح يف املجتمع مع الرتكيز �أي�ضا
على بقية �أ�س�س وركائز التنمية ال�شاملة كالتنمية يف جمال البناء
امل�ؤ�س�سي ورفع م�ستوى الوعي والتثقيف املطلوب لدى خمتلف
ال�شرائح االجتماعية والتنمية يف جمال تقدمي اخلدمات العامة
املتعددة للمجتمع  ,فكل هذا بات يف حكم الواجب الذي ال بد
ملنظمات العمل اخل�يري عمله اليوم قبل الغد  ،وال يعني هذا
الدعوة للتخلي متاما عن العمل يف جماالت الإغاثة والرعاية
وما �شابهها فهي جمالت �ستظل احلاجة لها م�ستمرة يف �إطار
عمل منظمات العمل اخلريي واالن�ساين بحكم طبيعة احلياة
االن�سانية على وجه هذه املعمورة .
ولزيادة املو�ضوع ت�أكيدا و�أهمية نعود ونقول �إن على املنظمات
اخلريية واالن�سانية �أن ت�سعى ايل التج�سري بني الإغاثة والتنمية
حتى ال مت��وت الإم��ك��ان��ي��ات وال��ق��درات ل��دى املجتمعات التي
تتلقى الدعم االغاثي وتعمل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية على التعايف
االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعات املت�ضررة من الكوارث
والأزم���ات و�أن تعيد امل�ؤ�س�سات الإغاثية واالن�سانية خططها
وبراجمها لي�سهل بذلك حتديد اجتاهات جديدة تكون �أكرث نفعا
وجدوى  ,كما �أن عليها �أن ت�شعر بعظم م�س�ؤوليتها الكبرية جتاه
ما يعزز ويخدم �أبعاد التنمية بكل �أ�شكالها وقطاعاتها املختلفة
وكل ما ينمي و�سائلها وبراجمها وخدماتها املتعددة  ،وحتديد
م�سارات واجت��اه��ات للعمل اخل�يري واالن�����س��اين �أك�ثر واقعية
وا�ستدامة لتكون �أكرث فائدة ومنتوجيه و�إن على املدى البعيد .

عرض
كتاب

َش ْهد النجاح
إعداد  /علي الرشيد -

إصدارات :قطر الخيرية

ي�أخذنا كتاب « �شهد النجاح « الذي �صدر عن جمعية قطر اخلريية
( دي�سمرب  )2016 /النجاح عرب  20ق�صة يف رحلة جميلة وم�ؤ ّثرة
�إىل  9دول عرب العامل  ،نتعرف فيها على �سبيل املثال ال احل�صر
على« :ن�سمة» �أول كفيفة حت�صل على املاج�ستري يف قطاع غزة،
و»زامريا» التي �أ�صبحت �أ�ستاذة جامعية ونا�شطة يف العمل
االجتماعي والدعوي ي�شار �إليها بالبنان ،ثم ع�ضوة يف الربملان،
رغم مرارة اليتم التي مرت بها يف طفولتها .ويف �إندوني�سيا ّ
نحط
رحالنا عند «�أزمري» ،الذي برهن من خالل جناحه يف �إدارة ور�شة
النجارة �أن الإعاقة ال تقف حاجزا يف وجه النجاح .وعلى م�ستوى
امل�شروعات �سنلم�س كيف �أن مدر�سة « من�شي غنج» ببنغالدي�ش
�أ�سهمت يف تغيري نب�ض احلياة يف املنطقة ،فبدال من �شباب
يت�سرب من التعليم  ،ن�شهد منهم �إقباال واندفاعا نحوه  ،مع �أحالم
مب�ستقبل �أف�ضل.
أثر واضح

وي�ؤكد الكتاب �أن العمل اخلريي والإن�ساين قدميا وحديثا ا�ستطاع
ت�سطري عدد كبري من ق�ص�ص النجاح ،success-stories
وق��ف وراءه���ا ـ وال ي��زال ـ حم�سنون ومتطوعون �أو م�ؤ�س�سات
وجمعيات �إن�سانية ومنظمات جمتمع م���دين ،ومنهم « قطر
اخلريية» التي تعمل يف هذا املجال منذ �أكرث من ثالثة عقود.
واق�تران النجاح بالق�ص�ص نابع من التغريات الإيجابية املهمة
وامل�ؤ ّثرة التي حتدثها م�شاريع العمل الإن�ساين الإغاثية والتنموية،

�أو خدمات الرعاية االجتماعية يف حياة الأف��راد واملجتمعات،
وظهور �أثرها ب�شكل وا�ضح يف م�سار وم�ستقبل حياتهم يف م�ستويات
خمتلفة .
ومن واقع عملها امليداين عرب �أكرث من  25مكتبا لها حتر�ص قطر
اخلريية على ت�سطري ق�ص�ص جناح مكفوليها من الأيتام وطلبة
العلم وذوي الإعاقة �أو تدوين ق�ص�ص م�شاريعها التنموية النوعية
الناجحة التي �أحدث �أثرا ملمو�سا يف بيئاتها  ،وقد اختارت لكم 20
ق�صة منها �ضمن هذا الكتاب.
وي�صل الكتاب الذي قام ب�إعداده  /علي الر�شيد �إىل خال�صة
م�ؤداها �أن ال�سعادة ب�أثر ق�ص�ص النجاح ال يتذ ّوق �شهد حالوتها
امل�ستفيد ال��ذي حتولت حياته نحو الأف�ضل فح�سب ،بل كل منّ
�أ�سهم يف �صنع هذه النجاحات من املتربعني والباذلني واملتطوعني
والعاملني يف امليدان الإن�ساين  ،كما قيل قدميا « من ذاق عرف».
سلسلة متتابعة

وت�أمل جمعية قطر اخلريية �أن يكون هذا الكتاب الذي يقع يف
� 92صفحة اجلزء الأول من �سل�سلة ت�صدر منها �أجزاء �أخرى يف
ال�سنوات القادمة تباعا ،من خالل عر�ض ق�ص�ص جناح جديدة،
كما ت�أمل من خالله الإ�سهام يف ن�شر ثقافة العمل الإن�ساين ،و�إثراء
مكتبة العمل التطوعي واالجتماعي.
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ترجمات

التقييم العالمي
الشرب
ومياه
لإلصحاح
البحر األبيض المتوسط األكثر
�أ�شار تقرير ن�شرته منظمة ال�صحة
العاملية نيابة عن �آلية الأمم املتحدة
للتن�سيق بني الوكاالت ب�ش�أن جميع
الق�ضايا املتعلقة باملياه العذبة مبا فيها
الإ�صحاح� ،إىل عدم زيادة البلدان
للإنفاق بال�سرعة املطلوبة لتلبية
الغايات املتعلقة باملياه والإ�صحاح وفق ًا
لأهداف التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شارت الدكتورة ماريا نريا ،مدير
�إدارة ال�صحة العمومية واملحددات
البيئية واالجتماعية لل�صحة مبنظمة
ال�صحة العاملية �إىل �أنه «لدينا الآن نحو
مليوين �شخ�ص ي�ستخدمون م�صدر ًا
ملياه ال�شرب ملوث ًا بالرباز مما يعر�ضهم
للإ�صابة بالكولريا والزحار والتيفويد
و�شلل الأطفال».
وت�ضيف الدكتورة نريا« :وح�سب
التقديرات تت�سبب مياه ال�شرب امللوثة
يف �أكرث من  500000حالة وفاة ب�سبب
الإ�سهال كل عام ،وهي عامل رئي�سي
يف العديد من �أمرا�ض املناطق املدارية
املهملة ،مبا يف ذلك الديدان املعوية
وداء البلهار�سيا والرتاخوما».
وي�شدد التقرير على �أن البلدان لن تفي
بالتطلعات العاملية بح�صول اجلميع على
مياه ال�شرب امل�أمونة وخدمات الإ�صحاح
ما مل تتخذ خطوات ال�ستخدام املوارد
املالية مبزيد من الكفاءة ولزيادة
اجلهود املبذولة لتحديد م�صادر متويل
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جديدة.
ووفقا للتقرير العاملي لتحليل وتقييم
الإ�صحاح ومياه ال�شرب ال�صادر عن
مبادرة الأمم املتحدة ب�ش�أن التقييم
العاملي للإ�صحاح ومياه ال�شرب لعام
 ،2017زادت البلدان ميزانياتها
املخ�ص�صة للمياه والإ�صحاح والنظافة
مبعدل �سنوي يبلغ يف املتو�سط %4.9
على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية .ومع
ذلك� ،أفاد  %80من البلدان �أن متويل
املياه والإ�صحاح والنظافة ال يزال غري
كاف لتلبية الغايات الوطنية املحددة
خلدمات املياه والإ�صحاح والنظافة.
ويف العديد من البلدان النامية ،تعتمد
غايات التغطية الوطنية احلالية على
الو�صول �إىل البنية التحتية الأ�سا�سية
التي قد ال توفر دائم ًا خدمات م�أمونة
ميكن التعويل عليها .وينبغي على
اال�ستثمارات املتوقعة �أن ت�أخذ بعني
االعتبار الغايات الأكرث طموح ًا لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي تهدف
�إىل ح�صول اجلميع على خدمات املياه
والإ�صحاح التي تدار ب�شكل �آمن بحلول
عام .2030
ومن �أجل حتقيق الغايات العاملية لأهداف
التنمية امل�ستدامة ،ت�شري تقديرات البنك
الدويل �إىل �ضرورة زيادة اال�ستثمارات
يف البنية التحتية ثالثة �أ�ضعاف لت�صل
�إىل  114مليار دوالر �أمريكي �سنوي ًا –
دون �أن ي�شمل هذا املبلغ تكاليف الت�شغيل

وال�صيانة.
وعلى الرغم من فجوة التمويل الوا�سعة،
فقد �أثبت  147بلد ًا فيما م�ضى القدرة
على تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق غاية
الأهداف الإمنائية للألفية املتمثلة يف
تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين ال يتوفر
لهم م�صدر حم�سن للمياه �إىل الن�صف،
كما لبى  95بلد ًا الغاية املماثلة بالن�سبة
لل�صرف ال�صحي .و�ستتطلب �أهداف
التنمية امل�ستدامة الأكرث طموح ًا
بذل جهود جماعية من�سقة ومبتكرة
لتعبئة م�ستويات �أعلى من التمويل من
جميع امل�صادر :ال�ضرائب والتعريفات
(املدفوعات والأيدي العاملة من الأ�سر)،
والتحويالت من اجلهات املانحة.
ويقول غي رايدر ،رئي�س مبادرة الأمم
املتحدة ب�ش�أن التقييم العاملي للإ�صحاح
ومياه ال�شرب واملدير العام ملنظمة العمل
الدولية�« :إنه حتد ميكننا مواجهته».
و�أ�ضاف «�إن زيادة اال�ستثمارات يف املياه
والإ�صحاح ميكن �أن حتقق فوائد حقيقية
ل�صحة الإن�سان ومنائه وتخلق فر�ص
عمل وت�ضمن لنا �إننا مل نرتك �أحد ًا
ليتخلف عن الركب».
نتائج إضافية:

لقد زادت مدفوعات امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية املخ�ص�صة للمياه
والإ�صحاح(الإنفاق) من  6.3مليار
دوالر �أمريكي �إىل  7.4مليار دوالر
�أمريكي يف الفرتة من � 2012إىل 2015

ً
فتكا بالمهاجرين
بيد �أن االلتزامات بتقدمي امل�ساعدات
املخ�ص�صة للمياه والإ�صحاح قد
انخف�ضت منذ عام  2012من 10.4
مليار دوالر �أمريكي �إىل  8.2مليار دوالر
�أمريكي يف عام  .2015ونظر ًا لطبيعة
االلتزامات املتعددة ال�سنوات ،ف�إذا
ما توا�صل انخفا�ض االلتزامات ،فقد
تنخف�ض امل�صروفات كذلك يف امل�ستقبل.
وبالنظر �إىل زيادة احلاجة �إىل �إحراز
تقدم للو�صول ال�شامل خلدمات املياه
والإ�صحاح والنظافة التي تدار ب�صورة
�آمنة يف �إطار غايات �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ف�إن احتمال �إجراء املزيد
من التخفي�ضات لدفع امل�ساعدات يف
امل�ستقبل يتعار�ض مع التطلعات العاملية.
و�أفاد �أكرث من  %70من البلدان با�شتمال
�سيا�ساتهم وخططهم اخلا�صة مبجال
املياه والإ�صحاح والنظافة على تدابري
حمددة للو�صول �إىل الفئات الفقرية من
ال�سكان .ومع ذلك ،هناك تراخ يف تنفيذ
هذه التدابري امللمو�سة :ت�شري بلدان قليلة
�إىل قدرتها على تطبيق تدابري التمويل
ب�شكل مت�سق لتوجه املوارد للفئات
الفقرية من ال�سكان� .إن زيادة وا�ستدامة
ح�صول الفئات املعر�ضة للمخاطر على
خدمات املياه والإ�صحاح والنظافة لن
تكونا حا�سمتني لتحقيق الهدف  6من
�أهداف التنمية امل�ستدامة فح�سب ،ولكن
�أي�ض ًا لتحقيق الهدف  3من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ب�ش�أن �ضمان متتع

اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالعافية
يف كل الأعمار.
ویقدم التقرير اخلا�ص بالتحليل
والتقييم العامليان للمياه والإ�صحاح
والنظافة لعام  2017حتلال لأحدث
البطانات و�أكرثها موثوقة واملت�أتية
من  75بلدا و� 25آلية من �آليات الدعم
اخلارجي ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بتمويل
ح�صول اجلميع على املیاه والإ�صحاح يف
�إطار �أهداف التنمية امل�ستدامة .وتعترب
مياه ال�شرب امل�أمونة وخدمات الإ�صحاح
من الأمور احلا�سمة لرفاه الإن�سان،
من خالل تعزيز ال�صحة و�سبل العي�ش
وامل�ساعدة على تهيئة بيئات �صحية.
وي�ؤدي �شرب املياه غري امل�أمونة �إىل
تقوي�ض �صحة الإن�سان من خالل �إ�صابته
ب�أمرا�ض مثل الإ�سهال ،كما قد ت�ؤدي
مياه املجاري غري املعاجلة �إىل تلويث
�إمدادات مياه ال�شرب والبيئة ،مما يلقي
عبئا ثقيال على كاهل املجتمعات املحلية.

منظمة ال�صحة العاملية:

www.who.int/ar
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