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مجلة غراس  -تصدرها قطر الخيرية
العدد  17رمضان  1439هـ  -مايو  2018م

العطاء_سر_السعادة
ّ

تبرعاتكم في رمضان تصل لمليوني شخص عبر العالم

جائزة «صانع التغيير»

للشيخ /حمد بن ناصر آل ثاني
في معرض »Aid & Trade

افتتاحية

ضيف كريم..وجوائز متواصلة

ّ
ّ
يحل األنس والبشر ،وبمجيئه تتنزل الرحمات والبركات ،وفي رحاب وفادته تنشرح الصدور ،وتسمو
يحل في ديارنا ضيف عزيز ،بقدومه

اإلفطارات ،والسالل الغذائية” ،وكسوة العيد ،وزكاة الفطر ،بقيمة  37مليون ريال ،ونستهدف منها حوالي مليوني شخص ،داعين المولى
يتقبل منا ومنكم ومن كل الباذلين صالح األعمال والطاعات.
عزّ وجل أن
ّ

والبر والجود ،واإليثار والعطاء ،وتهنئة من القلب لشعبنا القطري والمقيمين على ثرى بالدنا
النفوس ..فمرحبا بشهر الصيام والقيام،
ّ
ّ
الطيبة ولكل المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ،نسأل الله أن يهله على الجميع باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم ،وأن

وال يفوتنا في هذه العجالة أن نشير إلى التكريم الذي حصدته قطر الخيرية تقديرا لجهودها في مجال تعزيز شراكاتها على المستوى الدولي،

ومع بداية الشهر الكريم تنطلق حملة قطر الخيرية :العطاءـ سرـ السعادة ،والتي تستهدف لفت األنظار إلى أحد أسرار سعادة البشر،

ّ
تسلمها مؤتمر ومعرض” المساعدات والتجارة “”Aid & Trade
ـ الحصول على “جائزة “صانع التغيير” “  .” Change Makerوالذي

يحب ويرضى.
يجعلنا وإياكم ممن يسارعون فيه لما
ّ

ترسخ وجودها وتؤكد مكانتها على الصعيد اإلنساني العالمي ،ومن أهم هذه اإلنجازات التي نفخر بها:
وإلى المشاركات والعضويات التي
ُ

“ببريطانيا لسعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة” قطر الخيرية نهاية الشهر الماضي ،تقديرا لدور” قطر الخيرية “في خدمة

مد يد العون واإلحسان إلى هذه الفئات يمنح أصحاب األيادي البيضاء
والمرتبط بمساعدة المحتاجين (لذة العطاء تفوق لذة األخذ)ّ ،
ألن ّ
تبرعوا بها على وجوه
شعورا بالسعادة ،ويمأل نفوسهم بالطمأنينة والسكينة ،خصوصا عندما يرون االبتسامة التي ترسمها المشاريع التي ّ

العمل اإلنساني ،وجهودها التنموية وأعمالها المنتشرة في  70دولة حول العالم.

مد يد العون ألصحاب الحاجة الذين ارتفعت أعدادهم في ظل األزمات
تذوق هذه السعادة من خالل ّ
الغتنام الشهر الكريم واالجتهاد في ّ
والكوارث السيما في السنوات األخيرة .

ـ استالم قطر الخيرية لشهادة العضوية الكاملة في شبكة “ستارت نت وورك” ( )START NETWORKاإلنسانية وذلك في حفل أقيم في

نوجه عبر هذه الحملة دعوة كريمة لكل للخيرين عبر العالم
المستفيدين منها ،والفرق اإليجابي الذي تُ حدثه في واقع حياتهم ،ويسرنا أن ّ

وعبر هذه الحملة تستهدف قطر الخيرية بدعمكم الكريم إقامة مشاريع في دولة قطر و 29دولة عبر العالم  ،وهي إفطار الصائم “موائد

تقديرا لجهودها ومشاريعها
ـ تكريم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لقطر الخيرية في مؤتمر “ “ Aid & Tradeأيضا
ً
وشراكاتها مع المفوضية وخدمة العمل اإلنساني.
العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير الماضي.

خير.
نسأل الله التوفيق والسداد ،وأن ينفع الله بكل جهد ّ

يوسف بن أحمد الكواري

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

سعادتك في عالجه
#العطاء_سر_السعادة

مزرعة أبو خاطر تستعيد حياتها من جديد ( قصة نجاح)

ا�ستغنى املواطن الفل�سطيني عو�ض �أبو خاطر من �سكان خانيون�س
بغزة ،عن م�ساعدات الرعاية االجتماعية التي كانت تعينه على �إطعام
�أ�سرته املك ّونة من ت�سعة �أفراد يف الفرتة ال�سابقة ،وذلك بعدما متكنه
من ا�ست�صالح �أر�ضه الزراعية ،يف �إطار م�شاريع التمكني االقت�صادي
لقطر اخلريية.
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مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية

العدد السابع عشر
رمضان  1439هـ  -مايو  2018م

امل�شرف العام

أحمد صالح العلي

رئي�س التحرير
علي الرشيد

املحررون

عوض الله جبارة أحمد
محمد عطاء الرب

مشرف
جابر الحرمي :العمل اإلنساني القطري نموذج
ِّ

اعترب الإعالمي القطري املعروف جابر احلرمي �أن العمل اخلريي
القطري يعد واحد ًا من �أبرز النماذج التي ي�شهد لها ،لي�س على
امل�ستوى املحلي �أو اخلليجي فقط ،ولكن على امل�ستوى العاملي
�أي�ض ًا ،م�ؤكدا على �أهمية تكاملية العالقة بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وامل�ؤ�س�سات اخلريية.
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سعادة تغمر قلبك ..وقلوبهم
اختبر شعورا غامرا بالسعادة عندما يجعلك الله تعالى سببا في شفاء مريض ،دعمك السخي
للمشاريع الطبية تستطيع قطر الخيرية من خالله بناء مستشفى أو عيادة في إحدى المناطق

الفقيرة حول العالم ،حيث يتم تجهيز المكان بالمعدات والطواقم الطبية الالزمة ،ليستفيد منه
آالف المرضى إلجراء الفحوصات الطبية وتلقي العالج.

الت�صوير الفوتوغرايف
الت�صميم والإخراج

الخضر الشيخ هالل

ت�صميم الغالف

بكيل شمس الدين

مشاريع

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

للتبرع

ّ
والرياضة«:كتاب المستقبل» ..من المحلية للعالمية
وزير الثقافة

�أ�شاد �سعادة وزير الثقافة والريا�ضة �صالح بن غامن العلي بدور
برنامج م�سابقة «كتّاب امل�ستقبل» يف �إثراء امل�شهد الثقايف يف املجتمع
القطري ،منوها �إىل �أن فكرة الربنامج ميكن �أن تكون فكرة �إقليمية
وعاملية ب�صورة �أكرب و�أف�ضل.
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مركز صحي (71م)2

الهند

مركز صحي (120م)2

مالي

 86,400ر.ق

 104,200ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/418

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/970

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية ()2017/3093

محمد إناس عبد العليم

مجال
الصحة

ملف
العدد

#العطاء_سر_السعادة
حملة قطر الخيرية الرمضانية 1439هـ ..
إلسعاد قلوب المحسنين والمستفيدين
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5

ملف
العدد

سعادتك في اكتفائه
#العطاء_سر_السعادة

مليونا شخص في قطر والعالم

يستفيدون من مشاريعنا الرمضانية

ُن ِ
سعد
سع ُد ونَ َ

وت�ستهدف حملة قطر اخلريية لهذا العام
لفت الأنظار �إىل �أحد �أ�سرار �سعادة الب�شر،
واملرتبط مب�ساعدة املحتاجني (لذة العطاء
تفوق لذة الأخذ) ،خ�صو�صا يف �شهر
رم�ضان املبارك ،مو�سم البذل واجلود،
لأنّ م ّد يد العون والإح�سان �إىل هذه الفئات
مينح �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء �شعورا
6

العطاء_�سر_
تت�ضمن حملة" :
ّ
ال�سعادة" .ثالث م�شاريع رئي�سة :هي
�إفطار ال�صائم "موائد الإفطارات،
وال�سالل الغذائية" ،وك�سوة العيد ،وزكاة
الفطر ،ف�ضال عن م�ساعدات اجتماعية
وم�شاريع جماهريية ودعوية وتوعوية
تنفذ داخل قطر ،وبرامج �إعالمية تبث

وتبلغ التكلفة التقديرية للم�شاريع
الرم�ضانية خارج دولة قطر حوايل 21
مليون ريال ،وت�ستهدف �أكرث من 1.3
مليون �شخ�ص عرب العامل ،فيما تبلغ
التكلفة التقديرية لهذه امل�شاريع داخل دولة
قطر حوايل  16مليون ريال ،وت�ستهدف
الو�صول لـ � 630ألف �شخ�ص		 .

ً
ظروفا معيشية صعبة في قرية نائية ،حيث ال يجدون قوت يومهم.
أفراد أسرة فقيرة ،يعيشون
ً
بتمويلك لمشروعهم البسيط الذي يوفر لهم االحتياجات الضرورية ،ستمنحهم ظروفا أفضل
وترتسم البسمة على وجوههم من جديد.

مشاريع
للتبرع

تمليك ماكينة خياطة

النيجر

مجال
التمكين

تمليك معدات زراعية

جيبوتي

 800ر.ق

 1,200ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/527

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/798

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية ()2017/3093

مع بدء هذا ال�شهر الكرمي الذي نتن�سم
عبق نفحاته املباركة ،ون�سعد بربكة عطايا
رب العاملني الكثرية فيه ،واغتنام �أجوره
ّ
امل�ضاعفة ،تنطلق على بركة اهلل م�شاريع
قطر اخلريية بدعم من �أهل البذل والعطاء
يف دولة قطر ومن كل املح�سنني عرب العامل،
لي�صل خريها �إىل مليونني من ذوي احلاجة
يف  30دولة عرب العامل ( مبا فيها دولة
قطر) ،تخفيفا من معاناتهم الإن�سانية،
وتلبية لأهم احتياجاتهم املعي�شية.

ل نفو�سهم بالطم�أنينة عرب و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل
بال�سعادة ،ومي أ
وال�سكينة ،خ�صو�صا عندما يرون االبت�سامة االجتماعي.
ربعوا بها على
التي تر�سمها امل�شاريع التي ت ّ
مناطق التنفيذ
وجوه امل�ستفيدين منها ،والفرق الإيجابي
تنفذ م�شاريع احلملة يف قطر و  29دولة
الذي ُتدثه يف واقع حياتهم.
�أخرى عرب العامل.
فما �أجمل �أن تكون �سعادة الإن�سان يف عافية التكلفة وعدد المستفيدين
الآخرين� ،أو عند �إيجاد �سقف ي�ؤويهم� ،أو ت�صل �إجمايل تكلفة م�شاريع احلملة داخل
حلظة توفري عمل منا�سب ي�ضمن لهم حياة وخارج قطر �إىل حوايل  37مليون ريال،
كرمية.
وينتظر �أن ي�ستفيد منها حوايل مليوين
�شخ�ص.
المشاريع الرئيسة

شارك سعادتك مع أسرة متعففة
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إجمالي المشاريع والمساعـدات الرمضانية لقطر

الخيرية الداخلية والخارجية  -رمضان 1439هـ 2018 /مـ

37

مليون

2

مليون

1,3

مليون

630,000

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

21

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر

16

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

10

مليون
ر.ق

تكلفة مشاريع
موائد إفطار الصائم
خارج قطر

3

دولة

حول العالم

الدول التي ننفذ
فيها المشاريع

قارات

نتواجد فيها

آسيا ،أفريقيا ،أوروبا

مليون
شخص

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

شخص

5,4

مليون
ر.ق

تكلفة مشروع
زكاة الفطر
خارج قطر

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر
شخص

شخص

820,000
المستفيدون من
موائد إفطار الصائم
خارج قطر

ر.ق

تكلفة
السالل والمساعدات غذائية
(سالل رمضان) خارج قطر

مليون

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

5,1

مليون

7,5

تكلفة مشروع
زكاة الفطر
داخل قطر

156,000

المستفيدون من
السالل والمساعدات غذائية
(سالل رمضان) خارج قطر

شخص

360,000

المستفيدون من مشروع
زكاة الفطر
خارج قطر

مليون
ر.ق

تكلفة مشروع
موائد افطار الصائم
داخل قطر

1,1

شخص

مليون
ر.ق

شخص

225,000

المستفيدون من
مشروع موائد افطار الصائم
داخل قطر

شخص

6000

المستفيدون من
مشروع زكاة الفطر
داخل قطر

ر.ق

425,000

تكلفة مشروع
كسوة العيد
خارج قطر

1,1

ر.ق

تكلفة هدية رمضان
“طرود مواد غذائية”
داخل قطر

216,600

1,1

تكلفة مساعدات
مبادرة األقربون
داخل قطر

ر.ق

المستفيدون من
مشروع كسوة العيد
خارج قطر

أسرة

المستفيدون من هدية رمضان
“طرود مواد غذائية”
داخل قطر

ر.ق

مليون

4,255

1,000

مليون

تكلفة مشروع
كسوة العيد
داخل قطر

ً
يتيما

324

ً
يتيما

المستفيدون من
كسوة العيد
داخل قطر

600

المستفيدون من
مبادرة االقربون
داخل قطر

شخص

ملف
العدد

مشاريعنا الرمضانية في الخارج

خير مشاريعنا الرمضانية
يصل لـ  29دولة عبر العالم
من قطر �إىل  29دولة حول العامل ميتد عطاء م�شاريع
قطر اخلريية الرم�ضانية ،لي�ستفيد منها من  1.3مليون
�شخ�ص مع الرتكيز على املناطق التي تعاين من الأزمات
والكوارث� ،إ�ضافة للفقراء واملحتاجني ،وتنفذ احلملة
ثالثة م�شاريع رئي�سة على النحو التايل:
10

1ـ مشروع إفطار الصائم

ينق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني  :موائد �إفطار
ال�صائم وال�سالل الرم�ضانية ،وتبلغ تكلفته
�أكرث من  15مليون ريال وعدد امل�ستفيدين
منه حوايل مليون �شخ�ص.

�أ ـ املوائد الرم�ضانية

م�شروع يقدّم وجبات �إفطار مطبوخة
وجاهزة للم�ستهدفني طيلة رم�ضان .

التكلفة وعدد امل�ستفيدين :
تبلغ تكلفة املوائد �أكرث من  10ماليني ريال،
وي�ستفيد منها حوايل � 820ألف �صائم.

مناطق التنفيذ:

�ألبانيا ،كو�سوفا ،البو�سنة والهر�سك،
قرغيزيا  ،فل�سطني  ،تركيا ( الالجئون
ال�سورين والنازحون يف الداخل ال�سوري،
واالتراك) ،بوركينافا�سو ،تون�س ،ال�سودان،
مايل ،كينيا� ،سريالنكا ،ال�صومال ،غانا،
نيبال ،اندوني�سياـ باك�ستان ،بنغالدي�ش.

ب ـ ال�سالل الرم�ضانية

يقدّم هذا امل�شروع طردا يت�ضمن املواد
التموينية الأ�سا�سية التي توفر للأ�سر
مونتها الرم�ضانية طيلة الكرمي.

التكلفة وعدد امل�ستفيدين:
تبلغ تكلفة امل�شروع �أكرث من  5ماليني ريال،
وي�ستفيد منه 156الف �شخ�ص.

مناطق التنفيذ:

الهند ،العراق ،لبنان ،الأردن ،اثيوبيا،
نيجرييا ،توجو ،بنني ،ال�سنغال ،الفلبني،
املغرب.
 2ـ زكاة الفطر

يهدف امل�شروع �إىل التخفيف من الأعباء
املادية عن الأ�سر املتعففة ،و�إدخال ال�سرور
على امل�سلمني يف يوم عيد الفطر .
التكلفة وعدد امل�ستفيدين:
تبلغ قيمة امل�شروع حوايل  5.4مليون ريال،
وينتظر �أن ي�ستفيد منه حوايل  360الف
�شخ�ص.

مناطق التنفيذ:
دولة.

 3ـ كسوة العيد

ي�ستهدف امل�شروع �إدخال الفرحة على
قلوب الأطفال الأيتام املكفولني لدى قطر
اخلريية يف عيد الفطر من خالل توفري
لبا�س و�أحذية العيد لهم.
التكلفة وعدد امل�ستفيدين:
تبلغ تكلفة امل�شروع �أكرث من � 425ألف ريال
 ،وي�ستفيد منه  4255يتيما .
مناطق التنفيذ
 18دولة.
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المشاريع الرمضانية الداخلية

باقة اإلفطارات والبرامج االجتماعية
تتو ّزع قائمة امل�شاريع الرم�ضانية داخل دولة قطر على
م�شاريع �إفطارات ال�صائم ب�أنواعها املختلفة والتي
ت�ستهدف العمال وجتمعات اجلاليات� ،إ�ضافة �إىل توزيع
االفطار وامل�ساعدات االجتماعية وزكاة الفطر على
الأ�سر ذات الدخل املحدود ،و�إقامة الربامج اجلماهريية
والثقافية ودعم املبادرات التطوعية ،بال�شراكة مع
اجلهات الأخرى.
12

تبلغ تكلفة امل�شاريع حوايل  16مليون ريال
وينتظر �أن ي�ستفيد منها �أكرث من � 630ألف
�شخ�ص طيلة ال�شهر الكرمي.
ومن �أهم هذه امل�شاريع:
أ ـ مشاريع اإلفطارات

 1موائد �إفطارات ال�صائم

عدد املوائد 31 :مائدة ،موزعة على �أغلب
مناطق دولة قطر ،وتقدم وجبات �إفطار
جاهزة.
مناطق التنفيذ :اخلور ،الذخرية،

�سمي�سمة ،اخلريطيات ،الغرافة ،الريان ،مناطق التنفيذ :عزب الغويرية وال�سم�سمة � - 4إفطارات عمال ال�صناعية :

ال�شحانية ،الوكرة ،الوكري ،معيذر اجلنوبي
وال�شمايل� ،صناعية ال�سيلية ،بن عمران،
بن حممود� ،أم �صالل حممد ،الكعبان،
العزيزية ،ازغوى ،الغامن القدمي ،املنتزه،
عني خالد ،العزيزية ،ال�شمال ،فريج عبد
العزيز ،الهالل ،رو�ضة را�شد ،اجلميلية،
برزان.

التكلفة :وتقدر تكلفة املوائد ب�أكرث من 7.5

مليون ريال ـ عدد امل�ستفيدين :ينتظر �أن
ي�ستفيد منها � 225ألف �شخ�ص� ،أغلبهم
من العمال.

� - 2إفطار عمال العزب:

يركز امل�شروع على عمال جتمعات العزب،
تقدم لكل منهم وجبة �إفطار متكاملة.

واخلور وخريب وال�شحانية وابونخلة
والوكرة
التكلفة � 548 :ألف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين يف ال�شهر � 18000 :شخ�ص

 - 3من البيت للبيت :

يجمع هذا امل�شروع بني عقد �شراكة مع
الأ�سر القطرية املنتجة التي تقوم ب�إنتاج
وجبات الإفطار وبني الأ�سر ذات الدخل
املحدود ،التي تقدم لها هذه الوجبات
�إ�سهاما يف توفري بع�ض احتياجاتها.
التكلفة  255 :الف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 200:شخ�ص يوميا ـ 6000
�شخ�ص يف ال�شهر.

يقدّم امل�شروع وجبات �إفطار متكاملة يف
نقاط توزيع ب�شوارع املنطقة ال�صناعية عرب
�سيارات خم�ص�صة لهذا الغر�ض ،وتتغري
هذه النقاط ب�شكل يومي لتغطية �أكرب عدد
من العمال خالل ال�شهر.
التكلفة  265 :الف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 400 ( :شخ�ص يوميا)ـ
� 12000شخ�ص يف ال�شهر.

 - 5مونة رم�ضان :

يوفر امل�شروع االحتياجات التموينية
اخلا�صة بال�شهر الكرمي للأ�سر ذات الدخل
املحدود من خالل كوبونات يتم توزيعها
عليهم من قبل قطر اخلريية �أو عرب
مع ِّرفني.
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التكلفة  :حوايل  1.4مليون ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 2000:أ�سرة .

2ـ المساعدات االجتماعية

طريقا للجمعيات اخلريية.

التكلفة � :أكرث من  1.1مليون ريال ـ متو�سط
�أ ـ هدية رم�ضان
 6الإفطار اجلوال
عبارة عن م�ساعدة مالية �إ�ضافية تقدّم عدد امل�ستفيدين� 150 :أ�سرة .
عبارة عن وجبات �إفطار خفيفة من تنفيذ قبل بدء �شهر رم�ضان للأ�سر ذات الدخل
الأ�سر القطرية املنتجة ،توزع على �سائقي املحدود ،وامل�سجلة لدى قطر اخلريية ج ـ زكاة الفطر
ال�سيارات الذين يدركهم �أذان املغرب قبل وت�ستفيد من معوناتها ،وذلك بغر�ض تلبية تقدم لإدخال ال�سرور على قلوب الأ�سر
و�صولهم ملنازلهم.
االحتياجات املعي�شية املرتبطة بال�شهر املتعففة وذات الدخل املحدود مبنا�سبة
عيد الفطر
الف�ضيل.
التكلفة � 382 :ألف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 500 ( :شخ�ص يوميا) ـ التكلفة  :مليون ريال ـ �إجمايل امل�ستفيدين :التكلفة � :أكرث من 1.1مليون ريال ـ عدد
� 15000شخ�ص يف ال�شهر.
� 1000أ�سرة
امل�ستفيدين � 1000 :أ�سرة

� 7سقيا امل�صلني:

ينفذ امل�شروع يف  43م�سجدا بالتعاون مع
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ويقوم
بتوزيع املياه على امل�صلني �أثناء �صالة
الرتاويح والقيام.
التكلفة � 285 :ألف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 242 :ألف طيلة ال�شهر الكرمي.

ب ـ الأقربون

مبادرة تنفذها قطر اخلريية للعام الثالث
على التوايل مع بدء �شهر رم�ضان مب�شاركة
عدد من ال�شخ�صيات الإعالمية وامل�ؤثرين
على �شبكات التوا�صل بهدف تقدمي الدعم
املادي مل�ساعدة الأ�سرة املحتاجة واحلاالت
ال�صعبة داخل الدولة ،والتي قد ال تعرف

دـ عيدية الأيتام

احتفالية يتم فيها توزيع العيديات على
الأيتام املكفولني يف قطر اخلريية  ،قبيل
عيد الفطر  ،لإدخال ال�سرور عليهم ،
وينتظر �أن ي�ستفيد منها  324يتيما .

المشاريع الرمضانية الداخلية

البرامج الثقافية والجماهيرية
من �أهم هذه الربامج اجلماهريية
والفعاليات واملبادرات التطوعية تنفذها
قطر اخلريية يف �شهر رم�ضان املبارك
مايلي:
براحة الجاليات

فعالية العمل اإلنساني:

م�شروع يقوم بدعم موائد الإفطار للعديد
من اجلاليات املقيمة يف قطر باعتبارها
فر�صة لتعزيز التوا�صل والرتابط فيما بني
�أفرادها ال�سيما يف �شهر رم�ضان ،ويتميز
بوجود برامج ثقافية وترفيهية م�صاحبة
للم�شاركني و�أ�سرهم.
التكلفة  317 :الف ريال ـ �إجمايل
امل�ستفيدين� 7500 :شخ�ص

فعالية جماهريية مكونة من عدة فقرات
ي�شرتك فيه جمموعة من املفكرين
وم�شاهري �شبكات التوا�صل االجتماعي
وبع�ض م�شاهري " ا�ستاند اب كوميدي
وا�ستاند موب" ويتم فيها عر�ض �إجنازات
امل�شاهري يف ميادين العمل الإن�ساين،
وتكرمي اجلهات وال�شخ�صيات التي �شاركت
ودعمت العمل اخلريي �إ�ضافة �إىل �أ�صحاب
املبادرات التطوعية والإن�سانية.

ت�شجع ال�شباب على التناف�س يف �إقامة
مبادرات وفعاليات ،خلدمة املجتمع
والإ�سهام يف دعم امل�شاريع الرم�ضانية،

ن�شاط يهدف �إىل تعويد �أفراد املجتمع على
القيام بعدد من الأعمال التطوعية كعيادة
املر�ضى و�إطعام امل�ساكني واتباع اجلنائز

مسابقة المبادرات الشبابية
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ويتم اختيار �أف�ضل املبادرات امل�شاركة
وفق معايري حمددة ،لتك ّرم يف نهاية املدة،
وحت�سب �أوقات امل�شاركني فيها ك�ساعات
تطوع.

الصديقون

�إ�ضافة لل�صيام ،وهي التي ب�شر الر�سول
من يقوم بها بقوله " ما اجتمعن يف امرئ
�إال دخل اجلنة"
لست وحدك

فعالية تهدف لغر�س قيم التطوع والرتاحم،
تقيمها قطر اخلريية بالتعاون مع عدد من
املبادرات ال�شبابية  ،لتنظيم �أن�شطة زيارات
للمر�ضى وكبار ال�سن يف امل�ست�شفيات ودور
امل�سنني ( �إح�سان) والت�سلية عنهم خالل
ال�شهر الكرمي.
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 يف رم�ضان  ،و�إ�شراكهم يف
�أن�شطة تطوعية ،كموائد �إفطارات ال�صائم،
�إ�ضافة لزيارة املجال�س.
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اخلريية وموظفني من م�ؤ�س�سات خا�صة
وحكومية و�شبه ر�سمية و�أهم الدورات
التي �أقيمت م�ؤخرا  :دورة يف حما�سبة
زكاة الأفراد ،ودورتان يف حما�سبة زكاة
ال�شركات ،ودورة للمح�صلني يف زكاة
الأ�سهم وال�شركات ،ودورة يف ال�صدقات،
�إ�ضافة لعدة دورات يف املدار�س للمعلمني
والطلبة.
 2ـ الموقع االلكتروني ( زكاتي )

حساب ودفع زكاة األفراد والشركات

خدمات الكترونية وعادية سريعة ..عبر قطر الخيرية
حتر�ص قطر اخلريية على ت�سهيل عملية ال�ستقبال زكوات و�صدقات �أهل اخلري
ح�ساب ودفع الزكاة ،والرد على الأ�سئلة الذين يحر�صون على تكثيف دفعها يف هذا
املالية ال�شرعية املرتبطة بذلك� ،سواء املو�سم رغبة بالأجر امل�ضاعف.
عرب الطرق االعتيادية �أو من خالل الطرق 1ـ قسم الزكاة
االلكرتونية .ويتم ذلك من خالل ما يلي :يقوم الق�سم من خالل خبري متخ�ص�ص
ق�سم الزكاة  ،موقع " زكاتي" على االنرتنت ،يجمع اخلربة املالية واملحا�سبية وال�شرعية
وتطبيق زكاتي على اجلوال.
 ( :ال�شيخ ربيع جماهد ) مبا يلي:
وبالتزامن مع �شهر رم�ضان املبارك ف�إن  1ح�ساب الزكاة والر ّد على اال�سئلة املالية
ق�سم الزكاة يزيد من �ساعات دوامه ،كما املرتبطة بها و�أهمها  :ح�ساب الزكاة
تكون فروع قطر اخلريية ونقاط التح�صيل ( للأفراد  ،ال�شركات ،املهن احلرة،
واملح�صلني يف حالة ا�ستجابة متوا�صلة العقارات ..الخ ) ،ح�ساب ميزانيات
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ال�شركات وحتليلها ،و�إخراج ميزانية زكوية
عنها ،ح�ساب الزكاة عن �أ�سهم امل�ضاربة
والأ�سهم الثابتة وح�ساب التطهري منها،
ح�ساب الزكاة التي قد تكون تراكمت على
�أ�صحابها لعدة �سنوات.
ـ يكون للق�سم دوام �إ�ضايف بعد �صالة
الرتاويح ( باملقر الرئي�س وعرب الهواتف
املخ�ص�صة خلبري الزكاة ،وي�ستمر حتى
الثانية بعد منت�صف الليل يف الع�شر الأواخر
من رم�ضان.
ـ � 2إقامة دورات تدريبية ملح�صلي قطر

يوفر املوقع عدد ًا من اخلدمات تلبي حاجات
املزكني على اختالف الأنواع التي جتب فيها
الزكاة .فبالإ�ضافة �إىل حا�سبة الزكاة،
ميكن التوا�صل مع خرباء للإجابة على كل
اجلوانب املت�صلة بالزكاة .كما يوفر خدمة
ح�ساب الزكاة لل�شركات عرب حتديد ن�صاب
الأ�سهم الثابتة وتنقية الأرباح .ويتيح �أي�ض ًا
�إمكانية التربع املبا�شر ل�صالح املحتاجني
بكل �سهولة وي�سر ،مع املحافظة على �سرية
املعلومات ال�شخ�صية للمتربع.
وتتوفر يف املوقع �صفحة امللف ال�شخ�صي
للمتربع التي حتتوي على كافة املعلومات
اخلا�صة باملتربع ،و�إجمايل قيمة الزكاة
التي �أدّاها.
التطوير :مت بع�ض خدمات املوقع خالل هذا
املو�سم و�أهمها :
• تذكري �آيل مبوعد ا�ستحقاق الزكاة
• ت�سهيل الدخول بالب�صمة للتطبيق
• ت�سهيل اخراج الزكاة بح�سب امل�صارف
ال�شرعية من داخل التطبيق مبا�شرة.
الرابطhttps://www.qcharity. :
org/ar/qa/zakat
 3ـ التطبيق

ي�ساعد تطبيق "زكاتي" امل�ستخدم على فهم
لإلستفسار
وحساب زكاتك

مو�ضوع الزكاة ،بالإ�ضافة �إىل خدمات
موجهة لل�شركات وطلب خبري ،وكذلك
كيفية ح�ساب الن�صاب املفرو�ض على
الزكاة ،واتاحة �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 ،كما يوفر
التطبيق �صفحة امللف ال�شخ�صي للمتربع،
التي حتتوي على كافة املعلومات اخلا�صة
باملتربع و�إجمايل قيمة الزكاة التي �أداها.
التطوير :مت يف هذا العام تطوير خدمات
التطبيق وفقا ملايلي:
• حمتوى متنوع ومتميز ،حيث ميكن اختيار
امل�شروع والتربع له من م�صارف الزكاة� ،أو
الغارمني.
• �إ�ضافة تبويب الزكاة العينية
• الدخول بالب�صمة والوجه
• التنبيه التلقائي على ا�ستحقاق الزكاة
• م�صارف الزكاة
الرابطhttps://www.qcharity. :
org/ar/qa/zakat
 4ـ الفروع ونقاط التحصيل

وت�سهيال على املتربعني الراغبني بح�ساب
زكاتهم ودفعها فيمكنهم �إجناز ذلك ـ
ف�ضال عن املوقع والتطبيق االلكرتوين ـ من
خالل فروع قطر اخلريية ونقاط حت�صيلها
واملح�صل املنزيل �أي�ضا .
أ� ـ الفروع :
لدى قطر اخلريية  25فرعا  16 ،فرعا
منها للرجال  ،و 9فروع للن�ساء  ،على
امتداد خارطة دولة قطر  ،ومقرها يف � :أم
�صالل  ،اخلور  ،الريان  ،الدوحة  ،الوكرة،

إيميل خبير الزكاة :
 rmojahed@qcharity.orgـ

الريان  ،وال�شمال .
الفروع اجلديدة  :من بني الفروع ال 19
امل�شار �إليها ،افتتاح  3فروع للرجال  ،يف
اخلور والريان  ،و 3فروع للن�ساء يف الوكرة
والريان واخلور .
الدوام  :تزداد �ساعات الدوام يف هذه
الفروع خالل رم�ضان كما يلي:
ـ فرع الهالل (املقر الرئي�سي) من 8:00
�صباحا حتى  12:00م�ساء
باقي الفروع :الفرتة الأوىل من ال�ساعة
� 9:00صباحا �إىل  5:30م�ساء
الفرتة الثانية من ال�ساعة  8:30 :م�ساء
�إىل  12:00م�ساء
نقاط التح�صيل :توجد لدى قطر اخلريية
 92نقطة حت�صيل يف الأ�سواق واملجمعات
التجارية وامل�ست�شفيات منها  14موقعا مت
�إن�شا�ؤها حديثا.
ـ ف�ضال عن ذلك يوجد لدى قطر اخلريية
� 1350صندوق حت�صيل 162 ،حم�صال ،
 175ماكنة تربع �آيل.
 5ـ خدمة المحصل المنزلي

ويتيح تطبيق اجلوال اخلا�ص بقطر
اخلريية للمتربع خدمة جديدة تنفرد بها،
وهي طلب حم�صل منزيل ،فبمجرد قيام
املتربع بطلب حم�صل منزيل يقوم النظام
تلقائيا بتحديد موقع املتربع على اخلريطة
ثم يقوم املح�صل بقبول طلب املتربع وبدء
التوا�صل مع املتربع لتح�صيل التربع.
التطوير :ويف �إطار تطوير اخلدمة تتم
ت�سهيل وحت�سني جودة اخلدمة ،بحيث
ت�ضمن و�صول املح�صل للمتربع يف �أقل وقت
وبدقة عالية.
هاتف خبير الزكاة:
 5503574 4أو 44290152
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تطبيقات
قطر الخيرية

9

ً
فرعا للرجال

فروع للنساء

خير رفيق على
جوالك في رمضان
انتجت قطر اخلريية عدة تطبيقات
الكرتونية لتكون خري رفيق لكم خ�صو�صا
يف �شهر ال�صيام ،نظرا ملا تت�ضمنه من
معلومات وخدمات توعوية حتتاجونها
من جهة  ،ولت�سهيل عملية التربع عليكم
و�أهمها:
تطبيق رمضان  1439هـ

تقدم “قطر اخلريية” تطبيقها لل�شهر
الف�ضيل “رم�ضان  1439هـ “ ،ليكون خري
رفيق لك يف جوالك وقد �سعينا من خالله
�إىل توفري كل اخلدمات التي يحتاجها
امل�سلم خالل �أيام رم�ضان ولياليه ،تخفف
عنه عناء البحث وت�ساعده يف زيادة الأجر،
حيث تتوفر يف التطبيق �أق�سام خلدمات
التربع املبا�شر ل�صالح املحتاجني ،والفتاوى
ومواقيت ال�صالة وقطر زمان وم�شروع
اليوم و�أبواب اخلري وخدمة امل�صحف التي
تعينك على حفظ ورد يومي من القر�آن

“� ”Androidأو” )”iOSب�سهولة
قطر اخلريية.
• ينبه التطبيق املتربع مبكان وجود �أقرب اال�ستخدام لت�سهيل عملية التربع وتوفري
بيئة �أكرث حماية �أثناء التربع من خالل عمل
حم�صل له (اخلري على بعد خطوات)
�صفحة بامللف ال�شخ�صي للمح�سن.
• تالوات :لقاء يومي مع �أحد مكفويل
قطر اخلريية من ذوي املهارة يف التالوة التطوير
والتجويد ،ويف نهاية كل مقطع يتم عر�ض �إعادة بناء واجهة اال�ستخدام للتطبيق
�أحد م�شاريع القر�آن الكرمي �أو م�شاريع بهدف توفري الكثري من املميزات وت�سهيلها
الكفاالت.
وذلك مثل:
• تراويح :نقل بع�ض �صلوات الرتاويح من • ت�سهيل عملية الدخول بالب�صمة والوجه
امل�ساجد التي بنتها قطر اخلريية حول وقراءة كود الـ � SMSآلي ًا.
العامل عرب البث املبا�شر.
• �إ�ضافة التربع “بلم�سة واحدة” للمتربعني
ً
• دعوات :دعاء يومي مت ت�سجيله ميدانيا الذين قاموا بحفظ بطاقاتهم م�سبق ًا داخل
لأطفال �أو �أئمة �أو �أ�سر من مكفويل قطر التطبيق
اخلريية حول العامل ،ويتم عر�ض الدعاء
• �إمكانية التق�سيط للم�شاريع الكربى
مع خدمة مدفع رم�ضان.
• متابعة حية ومبا�شرة مل�ساجد اخلريية • �إ�ضافة �صفحة خا�صة مب�شاريع رم�ضان
حول العامل ،كما ميكن اختيار الدعاء • �إ�ضافة �إمكانية الواقع املعزز  ARوالواقع
اليومي ب�صوت �أحد االيتام ،حدث يف االفرتا�ضي  VRلعر�ض امل�شاريع من امليدان
رم�ضان ،فتاوى ،طبق اليوم -من امليدان مبا�شرة
ومن مطبخ منال العامل-
الراب:طhttp://qch.qa/q/new� :

التطوير :
وتزامنا مع ال�شهر الكرمي مت تطوير �إ�ضافة
عدد اخلدمات الإ�ضافية له كما يلي:
• مت �إ�ضافة خدمة منبه ال�سحور �أو الإفطار تطبيق قطر الخيرية
�أو الدعاء� ،أو قوت �صالة ال�ضحى �أو ميتاز تطبيق اجلوال اخلا�ص بـ “قطر
التهجد ،ب�صوت �أحد االيتام املكفولني لدى اخلريية” للتربع (الذي يعمل بنظامي
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162

1477

محصال
ً

صندوق تحصيل
ثابت

92

نقطة تحصيل

mobile

الدوام

تزداد ساعات الدوام
في المقر الرئيس
لقطر الخيرية وفروعه
خالل رمضان كما يلي:

64

ماكينة تبرع
الكترونية

مساء.
فرع الهالل (المقر الرئيسي) من  8:00صباحا حتى 12:00
ً
مساء.
باقي الفروع :الفترة األولى من الساعة  9:00صباحا إلى 5:30
ً
مساء.
الفترة الثانية من الساعة 8:30 :مساء إلى 12:00
ً

تقرير

ويع ّد م�ؤمتر ومعر�ض "� "Aid & Tradeأكرب
امل�ؤمترات التي تقام �سنوي ًا يف العا�صمة
الربيطانية لندن ،ويتم فيه ال�ضوء على
مبادرات العمل الإن�ساين ،وي�ستهدف تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية ب�شكل �سريع �إىل
املناطق التي تعاين حول العامل.

جائزة "صانع التغيير"
للشيخ حمد بن ناصر آل ثاني

وتكريم مفوضية الالجئين لقطر الخيرية
في مؤتمر  Aid & Tradeببريطانيا
ا�ستحق �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل  " & Tradeيف بريطانيا.
ثاين رئي�س جمل�س �إدارة "قطر اخلريية"
جائز ة "�صانع التغيري � Change Makويعك�س هذا التكرمي حجم امل�شروعات
 "erتقديرا جلهوده يف العمل الإن�ساين الإغاثية والتنموية التي تنفذها قطر
والتنموي ،وقد مت ت�سليمه اجلائزة يف اخلريية يف مناطق الكوارث والأزمات،
م�ؤمتر ومعر�ض”امل�ساعدات والتجارة " Aidول�صالح الأفراد املحتاجني واملجتمعات
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الفقرية عرب العامل ،بدعم من حم�سني
دولة قطر ،والأثر الذي حتدثه يف حياتهم،
على اعتبار �أن ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل
ثاين يقف على ر�أ�س �أعلى هرم قيادي يف
قطر اخلريية.

و�ضم والوفد بالإ�ضافة �إىل رئي�س جمل�س
الإدارة ،ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري،
الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية ،وعدد
من املدراء التنفيذيني واخلرباء.

وكانت قطر اخلريية قد �شاركت نهاية
�شهر ابريل املا�ضي بالتعاون مع عدد من
اجلهات الدولية بتنظيم هذا امل�ؤمتر حتت
�شعار "اال�ستثمار يف االن�سانية" ،وهو حدث
دويل ت�شارك فيه العديد من املنظمات
الدولية ومنظمات الأمم املتحدة والوكاالت
الدولية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.

وقد عر�ضت خالل امل�ؤمتر عدة مبادرات
ومت خالله تنظيم فعاليات جانبية وور�ش
عمل  ،حيث نوق�شت فيها موا�ضيع رئي�سية
كالتعليم وغريها يف جمال العمل الإن�ساين،
و�صاحب امل�ؤمتر معر�ض �شاركت فيه �أكرث
من  70جهة ،ومتكنت عربه من عر�ض
�أعمالها و�أن�شطتها ومنتجات وخدماتها
التي تقدمها يف جماالت العمل الإن�ساين
والتنموي.

يف نف�س امل�ؤمتر قامت املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بتكرمي”
قطر اخلريية “ يف امل�ؤمتر تقدي ًرا جلهودها
و م�شاريعها و�شراكاتها مع املفو�ضية
وخدمة العمل الإن�ساين .وقد ت�سلم التكرمي
ال�سيد /يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية.

Aid & Trade

ويجمع م�ؤمتر ومعر�ض
الفاعلني يف املجال الإن�ساين مع القطاع
اخلا�ص املهتم بالق�ضايا الإن�سانية،
لتعزيز ح�ضورهم الدويل ،ولت�سليط مزيد
من ال�ضوء على اهم الق�ضايا االن�سانية
والتنموية  ،بهدف التن�سيق وتوحيد اجلهود
بني خمتلف ال�شركاء.

وكان امل�ؤمتر قد �شهد �إعالن كل ” قطر
اخلريية “و�صندوق قطر للتنمية اليوم
عن اتفاق تعاون و�شراكة مع املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
لتقدمي دعم مايل بقيمة  9مليون دوالر
ل�صالح توفري خدمات �أ�سا�سية لالجئي
الروهينغا  .كما �شهد امل�ؤمتر �إطالق حملة
م�شرتكة من قبل كل من ”قطر اخلريية “
واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني تهدف �إىل �إعادة �إدماج الالجئني
ال�صوماليني والنازحني �إىل الداخل
ال�صومايل وتوفري حياة معي�شية اف�ضل
لهم وتهدف احلملة جلمع  10مليون دوالرـ
وت�ستهدف � 100ألف مت�ضرر.

و�ألقى �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة كلمة يف حفل االفتتاح،
�أكد فيها على �أهمية هذا املومتر بالن�سبة
للعمل الإن�ساين والتنموي ،وما ي�شهده عاملنا
اليوم من كوارث و�أزمات �إن�سانية ت�ستدعي
املزيد من التن�سيق وت�ضافر جهود العاملني
يف حقل العمل االن�ساين والتنموي

الوفد المشارك

تر�أ�س وفد قطر اخلريية �إىل م�ؤمتر
ومعر�ض ”امل�ساعدات والتجارة “ Aid
� &Trade Londonسعادة ال�شيخ  /حمد
بن نا�صر �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة
ب�صفتها ال�شريك اال�سرتاتيجي لهذه
الفعالية الدولية مع �صندوق قطر للتنمية،

وحتدث خالل جل�سة رفيعة امل�ستوى ال�سيد
يو�سف بن �أحمد الكواري عن دور املنظمات
الإن�سانية يف حتقيق التنمية يف دول العامل
الثالث ،م�ؤكد ًا على التزام قطر اخلريية
العمل باملعاير الدولية ،وتعزيز �شراكاتها
وتعاونها احلايل ،وبالأخ�ص مع وكاالت
االمم املتحدة ،واعترب �أن هذا امل�ؤمتر هو
فر�صة ملزيد من التعاون وبناء العالقات،
والبحث عن �شراكات جديدة مع اجلهات
الفاعلة يف املجال العمل الإن�ساين والتنموي.
مبادرة WRS

ومت خالل امل�ؤمتر الإعالن عن مبادرة
املدر�سة العاملية لالجئني(  (�World Ref
 ugee School) WRSالتي تعد قطر

اخلريية ع�ضو م�ؤ�س�س فيها و�ضمن جمل�س
الإدارة العاملي اخلا�ص بها ،وهي مبادرة
عاملية ت�سعى �إىل تقدمي التعليم اجليد
والنوعي لالجئني والنازحني حول العامل
من خالل تقنيات التعليم االلكرتوين ،حيث
تتميز هذه املبادرة بانها تقدم حلو ًال يف
التعليم يف مناطق ال�صراعات.
ونظمت قطر اخلريية مع �صندوق قطر
للتنمية و"التعليم فوق اجلميع " جل�سة
رئي�سية حول التعليم يف الأزمات بهدف
التن�سيق وال�شراكة لتوفري تعليم جيد
با�ستخدام التطبيقات احلديثة الإلكرتونية
يف جمال التعليم خلدمة النازحني
والالجيئن حول العامل.
التعليم والوئام االجتماعي

ويف �سياق مت�صل ،نظمت قطر اخلريية
�أي�ضا حدثا جانبيا عن دور التعليم يف
تعزيز امل�صاحلة االجتماعية وحتقيق
الوئام االجتماعي يف مناطق النزاع ما
بعد الأزمات ،قدم خالله ال�سيد /حممد
بن علي الغامدي املدير التنفيذي للتعاون
الدويل باجلمعية ورقة قطر اخلريية،
مب�شاركة متحدثني من منظمة �أنقذوا
الطفولة ( )Save the Childrenوال�شبكة
العاملية للتعليم �أثناء الطوارئ ()INEE
لت�سليط ال�ضوء على الدور الهام واحليوي
للتعليم يف ن�شر ثقافة ال�سالم والوئام
االجتماعي.
معرض قطر الخيرية

ومن خالل جناحها الذي �شاركت فيه
مبعر�ض  Aid & Tradeفقد قامت قطر
اخلريية ب�إبراز دورها وجهودها على
امل�ستوى الدويل وحجم تدخالتها الإن�سانية
والتنموية حول العامل ،كما �أظهرت حجم
التطور والتقنيات التي ت�ستخدمها يف كافة
ان�شطتها ،كما ي�ضم جناح قطر اخلريية
معر�ض ًا عن مبادرة املدر�سة العاملية
لالجئني  World Refugee Schoolالتي
مت �إطالقها خالل امل�ؤمتر.
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تقرير

باعتبارهم صانعو التغيير الحقيقيين

الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني
يهدي جائزة "صانع التغيير"
إلى سمو أمير البالد المفدى
وإلى سمو األمير الوالد
وإلى أهل قطر
�أهدى �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل
ثاين ،رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية
جائزة "�صانع التغيري" التي مت تكرميه بها
يف م�ؤمتر ومعر�ض " " Aid & Tradeالذي
�أقيم بربيطانيا نهاية ال�شهر املا�ضي �إىل
�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين و�إىل �سمو الأمري الوالد ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاين و�إىل �أهل قطر
باعتبارهم �صانعو التغيري احلقيقي ،من
خالل دعمهم امل�ستمر للم�شاريع الإن�سانية
والتنموية ،ووقوفهم �إىل جانب املجتمعات
الفقرية واملناطق التي تتع ّر�ض للكوارث
قيم متجذرة
والأزمات.
وذكر �أن �أهل قطر قيادة و�شعبا جبلوا منذ
تقدير مستحق
وقد نال رئي�س جمل�س �إدارة قطر اخلريية القدم على حب اخلري واحلر�ص على قيم
جائزة "�صانع التغيري" "" Changeالتكافل والرتاحم والبذل والعطاء فيما
 Makerمن القائمني على م�ؤمتر ومعر�ض بينهم ،ومد يد العون للآخرين و�إغاثة
" " Aid & Tradeتقديرا لدوره يف خدمة امللهوفني ،منوها ب�أنهم �أهل جندة ومروءة،
العمل الإن�ساين ،وقيادته لقطر اخلريية يوا�صلون العطاء بكل �سخاء يف �أوقات
التي و�صلت جهودها التنموية واالن�سانية
�إىل �سبعني دولة حول العامل.
واعترب �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر �آل
ثاين ب�أن التكرمي الذي ناله هو تكرمي لقطر
قيادة وحكومة و�شعبا وكل حم�سني وداعمي
العمل اخلريي على �أر�ض قطر احلبيبة ،
باعتبارهم الداعمني الأ�سا�سيني مل�شاريع
قطر اخلريية على مدار العقود الثالث
املا�ضية ،وما حققته من �أثر �إيجابي يف
حياة الفئات امل�ستفيدة ،وتغيري يف م�سار
حياتهم نحو الأف�ضل.
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ال�شدة والرخاء.
وتقدم بوافر ال�شكر لكافة املتربعني
والداعمني والرعاة واملتعاونني واملتطوعني،
�سائال اهلل �أن يتقبل �أعمالهم وجهدهم،
كما توجه بعميق االمتنان �إىل وزارة التنمية
الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية وهيئة
تنظيم الأعمال اخلريية على دعمهم
الدائم لقطر اخلريية وتذليل كل الأمور
املت�صلة ب�إي�صال امل�ساعدات والتربعات
واالغاثات �إىل م�ستحقيها.
وث ّمن �سعادة رئي�س جمل�س �إدارة قطر
اخلريية جميع اجلهود من اجلهات
احلكومية واجلهات اخلا�صة داخل دولة
قطر وذلك حتقيق ًا لر�ؤية قطر الوطنية
لعام  2030والتي ن�صت يف غاياتها على
القيام مببادرات تنموية و�إن�سانية بغر�ض
حتقيق الأمن وال�سلم الدوليني والتنمية
امل�ستدامة.

وخ�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
ّ
اجلمعية العمومية والإدارة التنفيذية
ومدراء املكاتب امليدانية لقطر اخلريية
وكافة العاملني فيها ب�شكر خا�ص على
الإجنازات التي حتققت خالل م�سرية
اخلري والعطاء وذلك بف�ضل اهلل ثم

بف�ضل جهودهم مما �أدى �إىل رفع مكانة
قطر اخلريية وتعزيز وحتقيق تطلعاتها
وقدراتها� ،سائال اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يبارك تلك اجلهود وينفع بها.
و�أكد �أن قطر اخلريية تتطلع �إىل اال�ستمرار
يف التطوير يف �أدائها وتعزيز قدراتها لدعم

منظومة التنمية يف خمتلف املجاالت يف
العامل  ،داعيا املوىل عز وجل �أن يكون العام
احلايل � 2018 /سنة متيز وحتقيق مزيد
من النجاحات والإجنازات.

إنجازات كبيرة

وبدعم من �أهل قطر ا�ستفاد من م�شاريع قطر اخلريية
الإغاثية والتنموية خالل م�سريتها �أكرث من  90مليون
�شخ�ص ،من خالل تنفيذ � 55ألف م�شروعا مت �إجنازها يف
 ٧٠دولة حول العامل.
ويف الفرتة من  2011ـ  2017قامت قطر اخلريية ب�إغاثة
16.2مليون نازح والجئ �سوري .فيما تكفل حاليا �أكرث من
� 125ألف مكفول من خالل برامج الرعاية االجتماعية.

�إجنازات �أخرى لقطر اخلريية يف الفرتة من 2015 :ـ 2017

•  19.6مليون �شخ�ص مت توفري امل�ساعدات الغذائية لهم
•  6,2مليون �شخ�ص ا�ستفادوا من امل�شاريع ال�صحية
والطبية.
• � 137ألف �أ�سرة تتمكن من االعتماد على نف�سها معي�شيا
من خالل متليكها م�شاريع مدرة للدخل.
•  2,9مليون �شخ�ص ا�ستفادوا من امل�شاريع التعليمية.
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تقرير

أطلقت على هامش مؤتمر Aid & Trade

#الصومال_بداية_جديدة

حملة تبرعات مشتركة مع مفوضية الالجئين
�أطلقت قطر اخلريية ومفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني نهاية
�شهر �إبريل املا�ضي حملة تربعات م�شرتكة
تهدف �إىل م�ساعدة العائدين ال�صوماليني
والنازحني داخلي ًا على �سهولة االندماج
مع املجتمعات امل�ستق ِبلة ،حتت �شعار:
ال�صومال_ بداية_ جديدة.
وتركز احلملة التي �أطلقت على هام�ش
م�ؤمتر ومعر�ض " ايد �أند تريد" & Aid
 Tradeعلى قطاعات ال�صحة والتعليم
وامل�أوى واملياه وال�صرف ال�صحي،
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التنفيذي لقطر اخلريية ال�سيد يو�سف
وت�ستهدف ما يقرب من � 100ألف �شخ�ص ،بن �أحمد الكواري ،وال�سيد خالد خليفة،
مبيزانية براجمية تتجاوز قيمتها ت�سعة املمثل الإقليمي للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
ماليني دوالر.
الالجئني لدول جمل�س التعاون اخلليجي
مدة الحملة
وبح�ضور �سعادة ال�شيخ حمد بن نا�صر
القادم
مايو
من
اعتبارا
احلملة
بد أ� تنفيذ
�آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة على هام�ش
 2018وت�ستمر حتى �شهر دي�سمرب  2018م�ؤمتر ومعر�ض .Aid & Trade
 ،يف �إطار تفعيل اتفاقية ال�شراكة والتعاون البنية التحتية
املوقعة بني قطر اخلريية ومفو�ضية الأمم وقال ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري:
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف �أكتوبر "ي�سعدنا اليوم �أن نطلق حملة تربعات
من العام املا�ضي  2017بجنيف.
م�شرتكة لتوفري اخلدمات الأ�سا�سية من
وقد قام ب�إطالق احلملة كل من الرئي�س

تستهدف الحملة مساعدة
 100ألف من العائدين
ً
داخليا
الصوماليين والنازحين
لالندماج مع المجتمعات
المستقبلة بقيمة
ِ
 9ماليين دوالر.

�أجل �سهولة �إدماج العائدين ال�صوماليني
والنازحني داخلي ًا مع املجتمعات امل�ستقبلة
والتي تكت�سب �أهمية خا�صة بالنظر �إىل
ما ت�سبب به اجلفاف امل�ستمر� ،إىل جانب
ال�صراعات الطويلة الأمد على مدى
عقدين من الزمن ،من �أ�ضرار ج�سيمة
حلقت بالبنية التحتية العامة بال�صومال
و�أعاقت تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية التي
احلقت �أ�ضرارا بالغة بالنا�س يف جميع
�أنحاء ال�صومال".
و�أكد على حر�ص قطر اخلريية على
ال�شراكة والتعاون مع منظمات الأمم
املتحدة والتن�سيق معها خ�صو�صا يف
املناطق التي تعاين من الكوارث والأزمات
لتعظيم املخرجات املرتبطة باجلهود
الإن�سانية الدولية.

مستويات متقدمة

"

من جهته قال ال�سيد خالد خليفة،
ي�سعدنا اليوم �أن نرى ال�شراكة مع قطر
اخلريية ت�صل مل�ستويات متقدمة ت�صل
لإطالق حملة تربعات م�شرتكة� .أنا على
ثقة �أن هذه احلملة �ستكلل بالنجاح و�ستوفر
اخلدمات الأ�سا�سية ل�سد احتياجات
العائدين ال�صوماليني والنازحني داخليا
واملجتمعات امل�ستقبلة لهم"
وتهدف احلملة امل�شرتكة ب�شكل رئي�سي �إىل
ح�شد الدعم من �أجل بناء و�إعادة ت�أهيل
البنية التحتية العامة يف ال�صومال على
�أ�سا�س املناطق ،مع ا�ستثمارات حمددة يف
ال�صحة والتعليم وامل�أوى واملياه وال�صرف
ال�صحي ،ف�ض ًال عن �إعادة ت�أهيل املرافق
االجتماعية الأخرى ،مع ت�شجيع �إيجاد

فر�ص العمل ،وتتما�شى هذه التدخالت
الأ�سا�سية مع ركيزة البنية التحتية خلطة
التنمية الوطنية لل�صومال2017- ،
.2019
كما تهدف احلملة كذلك �إىل التثقيف
وزيادة الوعي باالحتياجات والتحديات
التي تواجهها التنمية يف ال�صومال.
ومتا�شي ًا مع تعهدات احلكومة ال�صومالية،
�سريكز امل�شروع �ضمن الإطار ال�شامل
ال�ستجابة الالجئني على �إعادة الإدماج،
التعليم ،وامل�أوى ،وي�ستهدف مناطق:
بونتالند� ،صوماليالند ،جنوب وو�سط
ال�صومال.
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مشاريع قطر الخيرية إلغاثة الشعب
السوري من إبريل  2011وحتى
ديسمبر 2017

تقرير

إجمالــي عــدد المســتفيدين | نــازح والجــئ

إجمالــي تكلفــة المشــاريع | ريــال قطــري

16,207,590

16مليون متضرر سوري يستفيدون
من مشاريع قطر الخيرية اإلغاثية
بلغ �إجمايل امل�ستفيدين من م�شاريع قطر
اخلريية لإغاثة املت�ضررين ال�سوريني منذ
�إبريل عام  2011وحتى نهاية دي�سمرب
من العام املا�ضي  2017يف جماالت
الغذاء والإيواء وال�صحة والتعليم �أكرث
من 16.2مليون نازح والجئ ،فيما بلغت
التكلفة الإجمالية لهذه امل�شاريع حوايل
 544.5مليون ريال قطري.
وب�سبب توا�صل الأزمات التي ت�شهدها عدة
دول فقد احتلت م�شاريع الإغاثة حيزا
كبريا من �أن�شطة قطر اخلريية ،خ�صو�صا
يف ال�سنوات ال�سبع الأخرية ،وكان الن�صيب
الأكرب للنازحني والالجئني من �أبناء
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق نتيجة لفداحة
الأ�ضرار التي خلفتها هذه الأزمة ،وحجم
املعاناة الإن�سانية املرتبطة بها.
جماالت التدخل الإغاثي
وخالل املدة من عام  2011وحتى
نهاية  2017؛ف�إن عدد امل�ستفيدين من
م�شاريع الإمداد الغذائي (توزيع �سالل
ومواد �إغاثية  ،و�إن�شاء وجتهيز وت�شغيل
خمابز وغريه ) بلغ � 8.584.755شخ�صا،
فيما بلغ عدد امل�ستفيدين من م�شاريع
الإيواء وامل�شاريع غري الغذائية ( خيام ،
�إن�شاء قرى للنازحني  ،بطانيات وفر�ش
 ،مراوح� ،أدوات مطبخ � ،أدوات نظافة،
�إيجارات منازل ،ثالجات  ،غ�ساالت..
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ّ
تركز مشاريع قطر الخيرية اإلغاثية
لصالح المتضررين السوريين
على الداخل السوري ،حيث
بلغت نسبة المستفيدين هناك
 72%من إجمالي المستفيدين
في الداخل ودول اللجوء

وغريه) � 2.012.704أ�شخا�ص  ،وعلى نحو
مت�صل و�صل عدد امل�ستفيدين من امل�شاريع
ال�صحية ( عالج مر�ضى وجرحى  ،توفري
�أدوات وم�ستلزمات طبية� ،سيارات �إ�سعاف
وغريه) � 2.769.085شخ�صا ،ومن امل�شاريع
التعليمية ( ترميم وت�شغيل مدار�س ،طباعة
مناهج درا�سية ،تدريب معلمني وغريه) بلغ
� 2.841.046شخ�صا.

مشاريع الداخل السوري

وتويل قطر اخلريية امل�شاريع الإغاثية يف
الداخل ال�سوري تركيزا �أكرب  ،حيث بلغت
ن�سبة امل�ستفيدين من م�شاريعها هناك
 72%من �إجمايل امل�ستفيدين من م�شاريعها
الإغاثية للنازحني والالجئني ال�سوريني
عموما عن الفرتة من عام  2011وحتى
نهاية  2017وبواقع � 11.669.464شخ�صا،
فيما بلغت ن�سبة امل�ستفيدين من م�شاريعها
يف دول اللجوء (تركيا  ،لبنان ،الأردن،
العراق ،دول �أخرى ) �أكرث من  28%من

�إجمايل امل�ستفيدين من م�شاريعها الإغاثية
للنازحني والالجئني ال�سوريني وبواقع
� 4.538.126شخ�صا.
 .. 2017تدخل أكبر

ويف عام  2017ازداد تدخل قطر اخلريية
الإغاثي ل�صالح النازحني والالجئني
ال�سوريني ب�شكل وا�ضح مقارنة بالأعوام
التي �سبقته ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من
امل�شاريع الإغاثية املنفذة يف جماالت الغذاء
والإيواء وال�صحة والتعليم خالل العام
املا�ضي  4.609.751مت�ضررا ،وهو ما ي�شكل
�أكرث من  28%من �إجمايل عدد امل�ستفيدين
من اجلهد الإغاثي لقطر اخلريية ل�صالح
ال�شعب ال�سوري عن الفرتة (�إبريل 2011ـ
دي�سمرب  ،) 2017كما ازداد حجم امل�شاريع
املنفذة خالل املا�ضي لت�صل التكلفة
الإجمالية لها  189,634,600ريال قطري ،
وهو ما ي�شكل حوايل  35%من �إجمايل قيمة
امل�شاريع التي نفذتها قطر اخلريية ل�صالح
ال�شعب ال�سوري يف الفرتة (�إبريل  2011ـ
دي�سمرب .) 2017
و�سبق لقطر اخلريية �أن احتلت املرتبة
الأوىل عامليا يف �إغاثة ال�شعب ال�سوري على
م�ستوى املنظمات الإن�سانية غري احلكومية
 ، NGOsلعدة �أعوام �سابقة  ،بح�سب تقرير
التتبع املايل للم�ساعدات الإغاثية الدولية "
 "FTSالتابع لـ"�أوت�شا".

انفو
غرافيك

544,439,078

المشاريع اإلغاثية
المنفذة
بحسب المجاالت

اإليواء والمواد

المجال

اإلمداد الغذائي

عدد المستفيدين

8,584,755

2,012,704

التكلفة اإلجمالية

147,860,693

259,385,725

غير الغذائية

الداخل السوري

األولى
إغاثيا

2017

2,769,085

2,841,046

96,054,865

41,137,795

دول اللجوء

النسبة المئوية للمستفيدين

(تأمين احتياجات المتضررين بالداخل السوري)

11,669,464

المشاريع الصحية

المشاريع التعليمية

(تركيا ،لبنان ،األردن ،العراق ،دول أخرى)

28%

72%

المستفيدين 16,207,590
إجمالي

4,538,126

احتلت المرتبة األولى عالميا في إغاثة الشــعب الســوري والفلســطيني والصومالي على مســتوى
المنظمات اإلنســانية غير الحكومية  ،NGOsخالل أعوام  2014 ،2013و 2015م ،بحســب تقرير التتبع
المالي للمســاعدات اإلغاثية الدولية “  ”FTSالتابع لـ”أوتشــا”.
•ازداد تدخل قطر الخيرية اإلغاثي لصالح النازحين والالجئين
السوريين في عام  2017بشكل واضح حيث بلغت تكلفة
المشاريع حوالي  35%من إجمالي قيمة المشاريع المنفذة
في الفترة ( إبريل  2011ـ ديسمبر ) 2017

•كما أن عدد المستفيدين من المشاريع اإلغاثية لعام  2017ازداد
بشكل واضح حيث وصلت نسبتهم أكثر من  28%من إجمالي
عدد المستفيدين من المشاريع المنفذة في الفترة ( إبريل 2011
ـ ديسمبر ) 2017
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انفو
غرافيك

برنامج الكفاالت والرعاية
االجتماعية في قطر الخيرية
ركائز برنامج الكفاالت تشتمل على:
1

مبلغ مالي شهري

125,699
(تمثــل شــريحة األطفــال األيتــام  90%منهم)

إقامة أنشطة موازية
رياضية

تعليمية

ترفيهية

صحية

3

أضاحي

إفطار
صائم

األيتام

زكاة
الفطر

125,699
مكفوال

ذوو االحتياجات
الخاصة

1,986

تلبية احتياجات معيشية وعاجلة
مشاريع
مدرة للدخل

معونات
تعليمية

معونات
صحية

الدول التي تتصدر الكفاالت

1

اليمن

2

الصومال

3

فلسطين

4

العراق

17,712 11,843
8,032

طالب
العلم

المعلمون
ومحفظو
القرآن

2,982

2,419

15,000

تغطي الكفاالت  40دولة في قارات
(إفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا)

11,036

6,032
أنواع
وأعداد الكفاالت

4

معونات
معيشية

األسر

112,280

تنفيذ مشاريع موسمية
كسوة
العيد

#العطاء_سر_السعادة

عــدد المكفوليــن حاليــا (حتى نهايــة إبريل )2018

2
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سعادتك في تفوقه

ارسم أجمل صورة لمستقبل طفل
الخبر السار الذي حتما سوف يسعدك ،أنك ساهمت في مستقبل مشرق لطفل فقير
في إحدى الدول النامية ،مساهمتك في بناء مدرسة وتوفير ظروف تعليم الئق له كانت
نقطة التحول في حياته وحياة أطفال كثر غيره .فقد استطعت أن تحميه من السقوط في
مستنقع الجهل ،وبالعلم تحول إلى إنسان فاعل ومؤثر في الحياة.

كفالة جديدة ..متوســط الزيادة الســنوية في عدد المكفولين

حصلت برامج الرعاية

االجتماعية والكفاالت

في قطر الخيرية على
عدة جوائز ومنها:

“جائزة الســنابل

للمســؤولية المجتمعيــة
فــي مؤسســات رعاية

األيتــام بمجلــس التعــاون

الخليجــي” 2015 -م.

فصل دراسي () 70
م2

مشاريع
للتبرع

تركيا

مجال
التعليم

فصل دراسي () 63
م2

بوركينافاسو

 49,600ر.ق

 53,700ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/723

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/706

قصة
نجاح

المشاريع
المدرة للدخل في قطاع غزة ()2017 - 2013
ّ
ا�ستغنى املواطن الفل�سطيني عو�ض �أبو
خاطر ( 40عام ًا) من �سكان حمافظة
خانيون�س جنوب قطاع غزة ،عن م�ساعدات
الرعاية االجتماعية التي كانت تعينه على
�إطعام �أ�سرته املك ّونة من ت�سعة �أفراد
يف الفرتة ال�سابقة ،وذلك بعدما متكنه
من ا�ست�صالح �أر�ضه الزراعية ،يف �إطار
م�شاريع التمكني االقت�صادي .
ا�ستفاد �أبو خاطر من �أحد امل�شاريع املدرة
للدخل التي م ّولها مكتب قطر اخلريية
يف قطاع غزة ،حيث متكن عقب ح�صوله
على مبلغ � 11ألف ريال قطري ،من �إعادة
�إعمار مزرعته اجلرداء ،والتي تعطلت
لفرتة طويلة من الوقت ب�سبب عجزه عن
دفع م�ستلزمات ا�ستثمارها ،ليقيم حاليا
وعلى م�ساحة �سبعة دومنات منها مزرعة
للبندورة " الطماطم " ،تو ّفر له م�صدرا
طيبا للرزق ،وتكفي لتغطية احتياجات
�أ�سرته كاملة من امل�أكل وامل�شرب وامللب�س،
والعي�ش بكرامة.

ّ
المنفذة
المشاريع

التكلفة اإلجمالية

9,134,796

عدد المشاريع
تكلفة المشاريع

ر.ق

2014

155

2015

214

950,800

1,674,600

1,488,900

األسر الفقيرة
المكفولة

مزرعة أبو خاطر بغزّ ة
تستعيد حياتها بدعم
مشاريع التمكين
االقتصادي
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 148أسرة أخرى

�أ�سرة املزارع عو�ض �أبو خاطر لي�ست وحدها
التي متكنت من حتقيق حلمها بالعي�ش
الكرمي ،فهناك � 147أ�سرة فل�سطينية

2017

163

148

3,641,650

الفئات المستفيدة
من المشاريع
المدرة للدخل
ّ

أسر األيتام
المكفولين

113

2016

168

1,378,846

أسر فقيرة غير
مكفولة من قطر
الخيرية

577

4

المكفولون من
الطلبة
والمعلمين

المكفولون من
ذوي االحتياجات
الخاصة

28

من الديون لالدخار

وبعد �أن �سدد املواطن �أبو خاطر كافة
الديون وااللتزامات املرتاكمة عليه � ،أ�صبح
يدّخر الآن لأجل �شراء جهاز حا�سوب متنقل
(الب توب) البنه البكر بعدما حقق نتائج
ممتازة يف اختبارات نهاية الف�صل الأول
.2018 2017من العام الدرا�سي
وعرفانا منه باجلميل؛ ع ّلق �أبو خاطر
يافطة على مدخل مزرعته ت�ضمنت �شكرا
عب
لدولة قطر �أمري ًا وحكوم ًة و�شعب ًا ،كما ّ
امتنانه لقطر اخلريية قائال " :لوال قطر
اخلريية ،ملا متكنت من حتقيق هذا احللم،
ب�أن ا�ستعيد ن�شاط مزرعتي من جديد
م�ستغنيا عن �أي م�ساعدة كانت تقدم يل
�سابقا".

ً
848
مشروعا

ّ
المنفذة بحسب األعوام
المشاريع المدرة للدخل

2013

126

انفو
غرافيك

المشاريع المدرة للدخل المنفذة بحسب نوعها

163

تربية أغنام

45

أبقار حلوب

38

35

تربية دواجن

236

مكائن خياطة

39

محالت تجارية

37

قوارب صيد

استصالح مزارع

2

مشاريع آخرى

�أخرى ا�ستفادت خالل العام املن�صرم
 2017من م�شاريع التمكني االقت�صادي
التي نفذتها قطر اخلريية بتكلفة مالية
بلغت حوايل  1.4مليون ريال قطري،
وذلك بتربع من حم�سني دولة قطر ،بهدف
امل�ساهمة يف تخفيف ال�ضغوط االقت�صادية
واالجتماعية عن الأ�سر الفقرية.
وقد �شرع مكتب قطر اخلريية اعتبارا منذ
مطلع العام احلايل  ،2018بتنفيذ 137
م�شروع ًا �آخر مدر ًا للدخل ،يف خمتلف

4

عربات بيع

128

مكائن تطريز

23

دراجات نارية

93

عربات نقل

5

أفران ومخابز

حمافظات قطاع غزة ،وذلك للم�ساهمة
يف االنتقال من واقع الرعاية �إىل التنمية
امل�ستدامة.
وج ّل امل�ستفيدين هم من �أ�سر املكفولني
�ضمن برنامج الرعاية االجتماعية
والكفاالت من عدة فئات وهي :الأيتام،
الأ�سر الفقرية واملعاقني ،بالإ�ضافة �إىل
الأ�سر الفقرية غري املكفولة يف كافة
حمافظات قطاع غزة وذلك بالتن�سيق مع
العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية واحلكومية .
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خير نت

تقرير

موقع شبكة

أوربيس البريطانية و قطر الخــــــــــيرية
تواصالن جهود "الحد من العمـــــــــــــى"
للمرة الثانية تزور �صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية �صويف كونتي�سة وي�سي�سك�س
(بريطانيا) مق ّر قطر اخلريية بالعا�صمة
القطرية الدوحة يف �شهر دي�سمرب من
العام املا�ضي ،ب�صفتها راعي الوكالة
الدولية للوقاية من العمى و�ضعف الر�ؤية،
وذلك يف �إطار متابعة ودعم حملة " هذه
الأيدي" ،التي تنفذ ب�شراكة بني قطر
اخلريية وم�ؤ�س�سة ( )orbisباململكة
املتحدة ،بغر�ض احل ّد من العمى عند
الأطفال ببنغالدي�ش.
مذكرة تفاهم

وتهدف احلملة �إىل فح�ص �أكرث من
مليوين مري�ض بنغايل ،وا�ستعادة نعمة
الب�صر للآالف من خالل �أداء 50.000
عملية جراحة للعني.
وكانت قطر اخلريية وم�ؤ�س�سة ()orbis
باململكة املتحدة قد وقعتا يف �شهر مار�س
من عام  2015على مذكرة تفاهم متهد
الطريق �أمامهما لتعزيز جهود مكافحة
العمى وا�ستعادة الب�صر ،على �أن تركز
بداية على بنغالدي�ش بحكم وجود 7.4
مليون �شخ�ص من املكفوفني و�ضعاف
الب�صر ،حيث تقوم قطر اخلريية بجمع
التربعات لتمويل حمالت للحد من العمى
مببلغ يزيد على  4ماليني ريال قطري.
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األميرة صوفي كونتيسة
ويسيسكس (بريطانيا) تزور
مقر قطر الخيرية للمرة
ّ
الثانية دعما لحملة “ هذه
األيدي” وتؤكد على تعزيز
الشراكة مع قطر الخيرية
حجم االنجاز

وقد مت اجناز �أكرث من  50%من امل�شروع
امل�شرتك بني الطرفني ،يف مناطق داكا،
جاالمبور ،ناوجون ،باري�سال ،ومتثلت
النتائج يف تدريب  79طبيبا ،و 481عامال
يف جمال �صحة العيون (من غري االطباء)
وعمل فحو�صات �أولية حلوايل مليون بالغ
ولأكرث من � 200ألف طفل ،وتوفري العالج
الالزم لأكرث من � 716733ألف بالغ و
 146802من الأطفال.
كما مت ت�أهيل وتطوير فريق من االطباء
العيون لإجراء عمليات عالج (�إعتام
عد�سة العني) وتوفري �أجهزة طبية ذات
جودة عالية للتمكن من �إجراء �أعداد كبرية
من العمليات اجلراحية وتطوير القدرات
االدارية للم�ست�شفيات التخ�ص�صية وتطوير
معايري اجلودة يف  3م�ست�شفيات.
وتعهد الطرفان على امل�ضي قدما يف جماالت
التعاون فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات الطبية

ملر�ضى العيون من الالجئني الروهينغا يف
بنغالدي�ش ،وخ�صو�صا الأطفال منهم.

أبواب أخرى

وقد �أ�شادت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�صويف كونتي�سة وي�سي�سك�س ،خالل زيارتها
ملقر قطر اخلريية بالدوحة ب�شراكة(  (�or
 )bisالربيطانية مع قطر اخلريية ،و�أكدت
على ا�ستعداد (� )orbisإىل فتح �أبواب
�أخرى للتعاون مع قطر اخلريية خارج نطاق
بنغالدي�ش.
من جهته �أعرب ال�سيد حممد بن علي
الغامدي املدير التنفيذي للتنمية الدولية
بقطر اخلريية لدى ا�ستقباله لراعية
الوكالة الدولية للوقاية من العمى عن
تقدير قطر اخلريية وترحيبها بالزيارة
الثانية ل�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �صويف
كونتي�سة وي�سي�سك�س ،م�ؤكد ًا على رغبة قطر
اخلريية على تو�سيع مظلة �شراكتها مع
 ) )orbisالتي متتاز بخربتها العريقة
يف جمال مكافحة العمى ،م�شري ًا �إىل �أن
قطر اخلريية على ا�ستعداد لت�سخري كافة
الإمكانات املتوفرة لدى مكاتبها امليدانية
املنت�شرة حول العامل وو�ضع كافة خرباتها
وجتاربها التي راكمتها على امل�ستوى الدويل
يف خدمة �أهداف التعاون امل�شرتك بني
الطرفني .

المشفى الطائر

و�أكد الغامدي على حر�ص قطر اخلريية على دعم
الأهداف النبيلة التي من �أجلها متت هذه ال�شراكة،
وعلى �أهمية التعاون وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية
ملواجهة التحديات الإن�سانية على م�ستوى العامل.
وقد زار دولة قطر خالل ال�شهور املا�ضية م�ست�شفى
العيون الطائر الفريد والذي يعترب من�ش�أة لتدريب
العيون وجمهزة جتهيزا كامال .
حملة “ هذه األيدي”

جمعت احلملة كال من قطر اخلريية و
( )orbisباململكة املتحدة يف �شراكة حيث
تقوم الأوىل بح�شد الدعم لهذه احلملة،
فيما �ستقوم الثانية بتنفيذها ،بحكم خربتها
الطويلة واملتوا�صلة لأكرث من  15عاما يف
بنغالدي�ش يف مواجهة العمى..
أرقام..

ـ يوجد  7.4مليون �شخ�ص من املكفوفني
و�ضعاف الب�صر يف بنغالدي�ش
• يعاين ما يقرب من  10يف املائة من �سكان
بنغالدي�ش من مر�ض ال�سکري ،ومن املتوقع
�أن يت�ضاعف عدد الأ�شخا�ص الذين ي�صابون
بالعمى ب�سبب هذا املر�ض بحلول عام .2030

�إن موقع �شبكة ( )START NETWORKميثل املن�صة الإعالمية لل�شبكة التي تعترب
قطر اخلريية ع�ضو فيها ،وتهدف �إىل تغيري النظام الدويل احلايل للمعونة الإن�سانية
وتقدمي م�ساعدات �أكرث فعالية لدعم املت�ضررين من الأزمات ،من خالل تطوير طرق
مبتكرة مت ِكن وكاالت املعونة من العمل معا ب�أ�ساليب جديدة للتمويل.
يرتكز النهج املحايد الذي تتبعه ال�شبكة على التزامها باملثل الإن�سانية امل�شرتكة عامليا،
كتلك الواردة يف القانون الإن�ساين الدويل.
ميكن الدخول للموقع باللغة االجنليزية
وتتوفر باملوقع روابط ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
()Facebook ,Twitter, G+ & YouTube
وت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة املوقع على القوائم التالية:

• عن ال�شبكة العاملية • الر�ؤية • مناطق العمل • جماالت العمل
• �أع�ضاء ال�شبكة • الأزمات واالنذار املبكر • مركز املعلومات • احداث
ووقائع • املركز الإعالمي • �أخبار • مدونات • مقاالت • درا�سة حالة
رابط الموقع startnetwork.org :

برنامج االغذية
العالمي ()WFP
موقع برنامج االغذية العاملي ( )WFPهو املن�صة الإعالمية الناطقة با�سم الربنامج
الذي يعترب �أكرب منظمة للإغاثة الإن�سانية ُتعنى مبكافحة اجلوع يف جميع �أنحاء العامل.
ميكن الدخول للموقع عن طريق  15لغة ،من �ضمنها اللغة العربية
ت�شتمل القائمة الرئي�سية خلريطة املوقع على:
• نظرة عامة /ال�شركاء ،معلومات عن الربنامج ،برنامج الأغذية العاملي يف �أرقام،
الوظائف وفر�ص العمل.
• االخبار� /آخر الأخبار ،مقاالت وبيانات �صحفية ،وق�ص�ص من امليدان.
• اجلوع� /سوء التغذية ،خريطة اجلوع حول العامل ،اح�صائيات عن اجلوع ،مبادرة
الق�ضاء على اجلوع
• كيف ت�ساعد/ال�شركات ،الأفراد� ،شركاء الربنامج من امل�شاهري ،و�صفة من بلدي
• املطبوعات� /إ�صدارات الربنامج املطبوعة
• ال�صور /ت�صفح االر�شيف� ،أهم ال�صور ،ملف ال�صور� ،أحدث ال�صور
• الفيديو
• عملنا -ماذا نعمل
• ات�صل بنا واللغات
• رابط املوقعhttp://ar.wfp.org/overview :
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تقرير

اخلريية بقرغيزيا ي�أتي يف �إطار توا�صل
توجهات قطر اخلريية للتو�سع يف افتتاح
مكاتب وممثليات لها عرب العامل ،و تنفيذ
م�شاريعها بنف�سها ومتابعتها ب�صورة
مبا�شرة ،وزيادة فر�ص تعاون اجلمعية
مع �شركائها الدوليني ،واال�ستفادة من
دعم ومتويل اجلهات املانحة ،و�سعيا
منها لتكثيف جهودها يف �إقامة الربامج
وامل�شاريع الإن�سانية والتنموية ل�صالح
ال�شعب القرغيزي ال�شقيق ،و�إ�سهاما منها
يف التخفيف من معدالت الفقر والبطالة،
و�آثار الكوارث الطبيعية ،نظرا للروابط
وال�صالت الكبرية التي تربط بني ال�شعوب
العربية و�شعوب �أ�سيا الو�سطى عرب التاريخ
القريب والبعيد.
وقد قدم �سعادة وزير ال�صحة يف احلكومة

توقيع اتفاقيات مع جهات قرقيزية

ارتفع عددها حاليا إلى  28عبر العالم

افتتاح مكاتب ميدانية جديدة
لقطر الخيرية بقرغيزيا وسيريالنكا
يف �إطار توجهات قطر اخلريية التي
تر ّكز على التو�سع يف احل�ضور امليداين
عرب العامل ،وحر�صها على الإ�شراف
املبا�شر على تنفيذ ومتابعة م�شاريعها
التنموية والإن�سانية ّمت خالل ال�شهور
القليلة املا�ضية افتتاح مكتب �إقليمي لها
يف قرغيزيا و مكتب ميداين ب�سرييكالنكا
و�سط ح�ضور عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني
املحليني وال�سفراء.
وزراء وسفراء
وقد ح�ضر حفل افتتاح مكتب قرغيزيا يف
العا�صمة ب�شكيك كل من :وزير ال�صحة
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الفهيدة:

نتوسع في افتتاح المكاتب
عبر العالم ،لنشرف على
تنفيذ ومتابعة مشاريعنا
مباشرة ،ونزيد فرص
التعاون مع شركائنا
الدوليين ،ونستفيد من دعم
وتمويل الجهات المانحة.

ال�سيد باترا لييف تاالنتبيك ابدو االيفت�ش،
ووزيرة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
ال�سيدة اي�ساكونافا تااليكول  ،والنائب
الربملاين ورئي�س جمموعة ال�صداقة مع

الدول العربية ال�سيد زولباكارف توروباي
زاكريوفت�ش .كما ح�ضره �سعادة ال�سيد
را�شد بن عوجان اخليارين القائم بالأعمال
بالإنابة ل�سفارة دولة قطر يف اجلمهورية
القرغيزية ،وال�سيد في�صل الفهيدة املدير
التنفيذي للإدارة التنفيذية للعمليات بقطر
اخلريية.
وقد �ألقى ال�سيد في�صل بن را�شد الفهيدة
كلمة له يف احلفل� ،شكر فيها حكومة
اجلمهورية القرغيزية على تعاونها يف
فتح مكتب لقطر اخلريية يف ب�شكيك،
وقال� :إن افتتاح مكتب اقليمي لقطر

القرغيزية ال�شكر لل�شعب القطري ،معربا
عن �أمله يف زيادة دعم قطر اخلريية
وتو�سعته لي�شمل جماالت �صحية خمتلفة.
ومن ناحيتها توجهت �سعادة وزيرة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية بال�شكر �إىل قطر
اخلريية على م�ساندتها لل�شعب القرغيزي
يف جمال العمل االجتماعي
توقيع اتفاقيتين
ويف ختام احلفل مت توقيع اتفاقية تعاون
بني قطر اخلريية وكل من وزارة ال�صحة
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،من �أجل
التعاون يف �إدارة وت�سيري امل�شاريع ال�صحية
واالجتماعية التي تنفذها قطر اخلريية
ل�صالح ال�شعب القرغيزي والتي تدخل
�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية للحكومة
القرغيزية.

إنجازات ومشاريع قادمة بقرقيزيا

بلغ عدد امل�ستفيدين من امل�شاريع التي نفذتها قطر اخلريية مع �شركاء حمليني
خالل ال�سنوات املا�ضية بقرغيزيا �أكرث من � 300ألف �شخ�ص يف املجاالت املختلفة
وبقيمة تزيد عن  3ماليني دوالر
وتكفل قطر اخلريية الآن �أكرث من  2000يتيم ،وتوفر لهم الرعاية ال�صحية
والتعليمية واالجتماعية ،وقد قامت بدعم  4مراكز تعليمية ،وحفرت �أكرث من 54
بئر مياه ،ونفذت �أكرث من  52م�شروعا للتمكني االقت�صادي وبنت عددا من البيوت
لأمهات الأيتام ،ف�ضال عن  8مراكز طبية.
وت�شمل خطة قطر اخلريية للن�صف الأول لعام  2018تنفيذ م�شاريع تعليمية و�صحية
واجتماعية من خالل مراكز متعددة اخلدمات ،ودعم مطبعة للكتب بالتعاون مع
�صندوق الإميان ،وتنفيذ �إغاثة عاجلة خالل مو�سم ال�شتاء مع الهالل الأحمر
القرغيزي ،وتنفيذ م�شروع لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية للأيتام من املالب�س
ال�شتوية واملواد الغذائية ،ف�ضال عن رفع عدد الأيتام املكفولني �إىل  3500يتيم  ،و
بناء مركز طبي جديد بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة .وتقدر تكلفة امل�شاريع املعتمدة
والكفاالت خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل من عام � 2018أكرث من  3ماليني دوالر.
اجلدير بالذكر �أنه بافتتاح مكتب �سريالنكا ي�صل عدد مكاتب قطر اخلريية حول
العامل اىل  28مكتبا موزعني على قارات �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا.

تنمية مستدامة
وعلى نحو مت�صل افتتحت قطر اخلريية
مكتبا لها يف العا�صمة كوملبو بح�ضور العديد
من ال�شخ�صيات الر�سمية ال�سريالنكية
وممثلي ال�سفارات العربية واملنظمات
الدولية.
ح�ضر حفل االفتتاح من �سعادة ال�سيد
�ساجد برميادا�سا وزير الإ�سكان والتعمري،
و�سعادة ال�سيد حممد فوزي ،وزير الدولة
للتكامل وامل�صاحلة الوطنية ،و�سعادة ال�سيد
ر�شاد بديع دين ،وزير التجارة وال�صناعة،
و�سعادة ال�سيد ر�ؤوف حكيم ،وزير تخطيط
املدن و�إمدادات املياه ، ،و�سعادة �سفري دولة
قطر يف �سريالنكا ال�سيد را�شد بن �شفيع
املري ،وامل�ست�شار بال�سفارة ال�سيد حمد
جا�سم املحمود  ،وال�سيد ال�سيد في�صل بن
إنجازات ومشاريع
بسريكانا

بد�أ تدخل قطر اخلريية الإن�ساين
والتنموي يف �سريالنكا منذ ،1993
حيث كانت امل�شاريع والربامج
تنفذ بالتن�سيق مع جمعيات حملية
معتمدة يف قطر ،وقد بلغت تكلفة
امل�شاريع املنفذة خالل الفرتة
املا�ضية �أكرث من  14مليون ريال
قطري.
ولدى قطر اخلريية �أكرث من
1000مكفول معظمهم من الأيتام،
وهناك عدد من امل�شاريع التنموية
املختلفة التي يجري تنفيذها
حاليا وتقدر تكلفتها بحوايل
 13ميلون ريال ،فيما اكتملت
الرتتيبات النهائية الفتتاح خم�سة
مراكز متعددة اخلدمات بتكلفة
تزيد عن  5ماليني ريال قطري.
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را�شد الفهيدة ،املدير التنفيذي لإدارة
العمليات بقطر اخلريية
ويف كلمة له باملنا�سبة �أكد املدير التنفيذي
لإدارة العمليات بقطر اخلريية على
�ضرورة االنفتاح على باقي املنظمات
الدولية العاملة يف �سريالنكا وبحث
�إمكانية الدخول يف �شراكات نوعية
وا�سرتاتيجية معها ومع الدول املانحة
وعلى ر�أ�سها وكاالت الأمم املتحدة .مبا
يتما�شى مع �سيا�سات ونظم قطر اخلريية
جنبا اىل جنب مع ا�سرتاتيجية الدولة
ال�سريالنكية يف التنمية امل�ستدامة ،داعيا

اهلل �سبحانه وتعايل �أن يكلل جهود املكتب
اجلديد بالنجاح والتوفيق ملا فيه من
توثيق لأوا�صر املحبة والأخوة بني ال�شعبني
ال�شقيقني يف دولتي قطر و�سريالنكا.
هدايا لأليتام
ومن جانبه� ،أعرب وزير الإ�سكان والتعمري
�سعادة ال�سيد �ساجد برميا دا�سا عن �سروره
بح�ضوره حفل االفتتاح ك�ضيف �شرف،
م�شريا يف كلمته اىل �أن قطر اخلريية
منظمة عاملية وم�شهود لها بامل�صداقية
واجلودة يف تخطيط وتنفيذ م�شاريعها.
كما �أبدى ا�ستعداد وزارته للتعاون مع مكتب

قطر اخلريية يف كولومبو فيما يخ�ص
تخطيط وت�سويق وتنفيذ م�شاريع الإ�سكان
والتعمري لفائدة الفئات املهم�شة والفقرية
يف �سريالنكا ،معلنا عن �إن�شاء ق�سم خا�ص
يف وزارته للتن�سيق مع اجلمعية.
ويف نهاية احلفل ،قام الفهيدة بتوزيع دروع
قطر اخلريية التكرميية �إىل كل من :معايل
وزير الإ�سكان والتعمري ولوزير الدولة
للتكامل وامل�صاحلة الوطنية ال�سيد /حممد
فوزي ول�سعادة ال�سفري القطري ب�سريالنكا،
كما مت على هام�ش احلفل توزيع عدد
من الهدايا على مكفويل قطر اخلريية
		
املتفوقني درا�سيا.

تسليم مفاتيح  50شقة
بغزة بعد إعادة إعمارها
بتمويل أهل قطر أعادت قطر الخيرية إعمار البرج
الذي دمرته الحرب األخيرة ويتكون من  14طابقا،
ويضم  50شقة سكنية.

�سلمت قطر اخلريية مفاتيح � 50شقة
�سكنية لأ�صحابها بعد �إعادة �إعمارها
يف قطاع غزة ،وغمرت الفرحة الأ�سر
الفل�سطينية التي ت�سلمت بيوتها يف برج
الظافر( )4الذي مت �إعادة بنائه بعد
�أن دمره العدوان الإ�سرائيلي على قطاع
غزة عام 2014م ،ومت متويله من �أهل
قطر بقيمة بلغت �أكرث من  8مليون ريال
قطري ،وبالتعاون مع وزارة الأ�شغال
العامة والإ�سكان الفل�سطينية.
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وتوجه مدير مكتب قطر اخلريية يف قطاع
غزة املهند�س حممد �أبو حلوب بال�شكر
اجلزيل لدولة قطر �أمريا وحكومة و�شعبا،
على جهودهم الكبرية واملقدرة يف �إعادة
�إعمار ما دمره العدوان الإ�سرائيلي،
ومتكني الآالف من الأ�سر الفل�سطينية
امل�شردة من العودة �إىل بيوتهم �آمنني،
منوها �إىل �أن قطر اخلريية بذلت جهودا
جبارة وكبرية يف �إعادة الإعمار ،مما
�أ�سهم يف تخفيف معاناة النازحني من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.

إعادة المشردين

وقال �أبو حلوب �إنه من دواعي ال�سرور
�إعالن اكتمال العمل وحتقيق الأمل ب�إعادة
�إعمار هذا الربج ،وعودة �سكانه الذين
�شردوا خالل احلرب الأخرية على قطاع
غزة ،منوها �إىل �أن قطر اخلريية �أعادت
�إعمار هذا الربج املكون من  14طابقا،
وي�ضم � 50شقة �سكنية ،وذلك بتمويل من
�أهل قطر ،الذين مدوا يد العون وامل�ساعدة
لإخوانهم املنكوبني يف احلرب والذين
هدمت منازلهم ،والذين يعودون لبيوتهم
والفرحة تغمرهم.
كما تقدم وكيل وزارة الأ�شغال العامة
والإ�سكان الفل�سطيني بال�شكر اجلزيل
لدولة قطر �أمريا وحكومة و�شعبا على
جهودهم الكبرية يف �إعادة �إعمار قطاع
غزة وحت�سني بنيته التحتية.
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الكبرية التي تبذلها دولة قطر من �أجل
حتقيق ال�سلم وامل�صاحلة يف دارفور،
مرتكزة على دعامتني هما :تي�سري وت�شجيع
ِ
العودة الطوعية ،ودعم التنمية والتي من
�ضمنها توفري املاء ال�صالح لل�شرب يف
جنوب وو�سط دارفور.
يوفر هذا امل�شروع م�صادر مياه نقية لعدد
من حمليات واليتي جنوب وو�سط دارفور
من خالل حفر و�إن�شاء  255بئر مزودة
مب�ضخات يدوية و 3حمطات مائية كبرية
متكاملة مع خزانات مياه علوية �سعة 50
مرتا مكعبا ،ومزودة مب�صدر للطاقة) مولد
 /طاقة �شم�سية) ،بالإ�ضافة �إىل ان�شاء 11
حمطة مياه متو�سطة مع خزانات مياه
علوية �سعة  30مرتا مكعبا ومزودة مب�صادر
للطاقة ،بالإ�ضافة �إىل توزيع حقائب �صيانة
للم�ضخات اليدوية ،وت�شكيل جلان ت�سيري
الآبار وحمطات املياه.

تحديات متعلقة بالمياه
حسب اإلحصائيات
األممية

• يفتقد  2.1مليار فرد يف العامل �إىل
خدمات مياه ال�شرب امل�أمونة
• يفتقد  4.5مليار فرد يف العامل �إىل
خدمات املرافق ال�صحية
• ميوت �سنويا � 340ألف طفل يف
العامل ب�سبب �أمرا�ض الإ�سهال
• يعاين  1من كل � 10أ�شخا�ص يف
العامل من �شح املياه .و 90%من
الكوارث الطبيعية مت�صلة باملياه

مساهمات جادة إليجاد حلول
لمشاكل المياه بالسودان
انطالقا من �أنّ املياه النظيفة وال�صاحلة
لل�شرب �ضرورة لبقاء الإن�سان و�ضمان
لوقايته من الأمرا�ض ،فقد اهتمت
قطر اخلريية مب�شاريع املياه يف �أفريقيا
ب�صفة عامة ويف ال�سودان ب�صفة خا�صة،
وقد نفذت عرب مكتبها يف اخلرطوم
م�شاريع متعددة ومتنوعة يف هذا املجال،
غطت مناطق متفرقة من م�ساحة هذه
الدولة املرتامية الأطراف ،متثلت يف
املحطات النيلية ،وحفر الآبار االرتوازية
وال�سطحية ،وتوفري وحدة حلفر الآبار
العميقة وغريها ،..والتي ي�ستفيد منها
مئات الآالف من الأ�شخا�ص.
وقال ال�سيد ح�سني كرما�ش مدير مكتب
قطر اخلريية بال�سودان� :إن الأهداف
الرئي�سية لقطر اخلريية يف توفري املياه
ال�صاحلة لل�شرب هي حت�سني ال�صحة
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العامة للمجتمعات الفقرية ،وال�سيطرة على
الأمرا�ض التي تنت�شر عن طريق ا�ستخدام
املياه امللوثة.
و�أ�ضاف :تعتقد قطر اخلريية �أن توفري املاء
ال�صالح لل�شرب واحدا من �أهم قطاعات
عملها ،لأن م�شاريع معاجلة املياه تعترب من
�أهم امل�شاريع التي تزود املجتمعات باملياه
ال�صاحلة لل�شرب واخلايل من امللوثات
ومن الأمرا�ض التي ت�ضر ب�صحة الإن�سان
واحليوان مع ًا.
 4محطات نيلية

وي�أتي يف مقدمة و�أهم امل�شاريع التي مت
تنفيذها من قبل قطر اخلريية يف جمال
املياه بال�سودان ( بالتعاون وال�شراكة
مع اخلريية ومنظمة الدعوة اال�سالمية
والهالل الأحمر القطري)  4حمطات نيلية

لتنقية املياه �أجنزتها يف عدد من القرى
املنت�شرة على �شريط نهر النيل ،وذلك
بهدف توفري مياه �صاحلة لل�شرب نقية
وبناء قدرات املجتمعات ال�ضعيفة يف �إدارة
م�شاريع حمطات معاجلة املياه ،با�ستخدام
تقنيات �صديقة للبيئة و�سهلة ال�صيانة تعزز
من ا�ستدامتها ،وتغطي املحطات املنفذة
حاجة �أكرث من  87,000ن�سمة من املياه
النقية ال�صاحلة لل�شرب ،وبلغت تكلفتها
املالية حوايل  7.5مليون ريال قطري.
وتقع املحطات يف املناطق امل�ستفيدة بوالية
نهر النيل (�سقادي ،العقيده ،الباقري ،و
ودار مايل) و�شمال العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم ،وتعمل بطاقات �إنتاجية ترتاوح
بني  500اىل  2800مرت مكعب يف اليوم،
وهى حمطات متكاملة م�ضاف �إليها
�صهاريج ومرافق خدمية و�إدارية ومعامل

لتحليل املياه.
وتعزى العديد من الأمرا�ض املرتبطة باملياه
يف ال�سودان اىل �شرب املاء امللوث و�ضعف
اال�صحاح كاجلفاف الناجت عن الإ�سهامات
(جراء �شرب املياه امللوثة) .وكنتيجة لندرة
اخلدمات ال�صحية وعمليات تطهري املياه يف
املناطق الريفية تنت�شر �أمرا�ض كالكولريا
والتيفوئيد ،التهاب الكبد الفريو�سي،
يف حني هناك امرا�ض يق�ضي الطفيلي
فيها جزء ًا من دورة حياته يف املياه ،كداء
املن�شقات والبلهار�سيا واملالريا.
محطات قيد التنفيذ

وعلى نحو مت�صل ،يجري العمل الآن على
تنفيذ حمطة مياه نيلية يف منطقة ود حامد
بوالية نهر النيل ،بطاقة �إنتاجية 1.800
مرت مكعب يف اليوم ،لتقوم بخدمة حوايل

وحدة لحفر اآلبار

 25,000ن�سمة ،وبتكلفة تقدر بحوايل
مليون ريال قطري ،كما �أن هنالك خطة
لتنفيذ  20حمطة مياه ب�سعات خمتلفة يف
 6واليات �أخرى ،وبتكلفة تقديرية تقدر
بحوايل  12مليون دوالر.
2

مشروع بإقليم دارفور

يف �إطار ال�شراكة مع �صندوق قطر للتنمية
�شرعت قطر اخلريية كذلك يف تنفيذ
م�شاريع �أخرى يف جمال توفري املاء ال�صالح
لل�شرب يف جنوب وو�سط دارفور بتكلفة تبلغ
حوايل  11مليون ريال والتي يتوقع �أن يتم
االنتهاء منها يف نهاية �شهر ابريل القادم
من العام اجلاري .2018
وي�أتي هذا امل�شروع يف �إطار مبادرة قطر
لتنمية دارفور ،والتي تندرج �ضمن اجلهود

وتعزيز ًا الهتمامها مبجال املياه واال�صحاح
يف ال�سودان فقد ا�ستجلبت قطر اخلريية
من �أملانيا وحدة حلفر الآبار العميقة
عام  2013بغية خف�ض وح�صر التكاليف
الإجمالية للحفر وتوفري االحتياجات
الأ�سا�سية ،وي�صلح هذا النوع من احلفارات
يف حفر �آبار عميقة يف مناطق متعددة
الطبقات اجليولوجية يف ال�سودان مبا
فيها ال�صخور ال�صلبة وال�صخور الرخوة،
ومتكنت قطر اخلريية بوا�سطة احلفارة من
حفر  100بئر يف مناطق متعددة يف واليات
�شمال كردفان و جنوب دارفور والق�ضارف.
حصاد المياه

وقد �أ�سهم مكتب قطر اخلريية بال�سودان
منذ افتتاحه يف العام 1994م يف تنفيذ
العديد من م�شاريع املياه وحفر االبار
االرتوازية وال�سطحية ومن حمطات
و�صهاريج املياه ومربدات وثالجات املياه
لتوفري املياه العذبة وال�صاحلة لل�شرب ،وقد
بلغت ح�صيلة م�شاريع �آبار املياه حتى الآن
�أكرث من ( )500بئر �سطحي و ارتوازي
و�أكرث من ( )650مربد مياه ا�ستفاد منها
�أكرث من � 302.000شخ�ص.
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مشروع
نوعي

ّ
أهلت مئات اآلالف من متضرري الفيضانات واألعاصير

برامج اإلنعاش المبكر لقطر الخيرية
رغم �أن اجلفاف هو ال�سمة الغالبة ملا
يتعر�ض له القرن الأفريقي يف ال�سنوات
الأخرية� ،إثر غياب هطول الأمطار لأكرث
من ثالثة موا�سم متتالية منذ عام ،2011
�إال �أن مناطق يف ال�صومال تعر�ضت
لفي�ضانات و�أعا�صري �ضمن ما تعر�ضت
له من كوارث يف الفرتة من � 2013إىل
 ،2014وخا�صة يف �إقليم �شبيلى الو�سطى
ووالية بونت الند.
المنظمة الثانية

وقد لعبت قطر اخلريية دور ًا كبري ًا يف
�إغاثة �شعوب القرن الأفريقي وقدمت
برامج �إغاثية نوعية �شملت اجلوانب
الغذائية وال�صحية واخلدماتية ،ومع �أنها
قد تدخلت يف املنطقة منذ 1996م عرب
�شركائها املحليني �إال �أن اعتمادها ل�سيا�سة
التواجد امليداين منذ عام 2007م من
خالل مكتبها الذي �أن�ش�أته هناك  ،جعلها
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صنف مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (اوتشا) قطر
الخيرية في بداية كارثة
 2011بأنها ثاني أكبر
منظمة إنسانية في مجال
إغاثة الشعب الصومالي.

تلعب دورا م�ؤثرا وبارزا ،و�صنف مكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(اوت�شا) قطر اخلريية يف بداية كارثة
 2011ب�أنها ثاين �أكرب منظمة �إن�سانية يف
جمال �إغاثة ال�شعب ال�صومايل.
مراحل التدخل

ثم مرحلة االنعا�ش املبكر؛ و�أخريا مرحلة
التنمية امل�ستدامة.
وتعترب عملية الإنعا�ش املبكر هي اجل�سر
الرابط بني مرحلتي الإغاثة العاجلة؛
والتنمية امل�ستدامة ،وت�سعى �إىل حتفيز
فر�ص التنمية امل�ستدامة ،وا�ستعادة
اخلدمات الأ�سا�سية ،و�سبل العي�ش،
وامل�أوى ،البيئية واالجتماعية ،مبا يف ذلك
�إعادة �إدماج ال�سكان امل�شردين.
وفيما يلي تفا�صيل عن خمرجات م�شاريع
الإنعا�ش املبكر التي نفذتها قطر اخلريية
�إقليم �شبيلى الو�سطى ووالية بونت الند
ودورها يف ت�أهيل ودعم وم�ساعدة النازحني
املت�ضررين من كوارث الفي�ضانات
والإع�صار الذين بلغ عددهم مئات الآالف.

ووفقا ملنهجية و�آليات املنظمات الأممية
والإن�سانية ومقاربتها يف التعامل مع
الكوارث ف�إن التدخل فيها يكون على تعر�ضت حمافظة �شبيلي الو�سطى يف
مراحل متتالية ،مرحلة الإغاثة العاجلة؛ جنوب ال�صومال لكارثة الفي�ضانات يف
في إقليم شبيلى الوسطى

في الصومال
عامي  2013و2014م ،حيث �أن �أغلب
قنوات الري وحما�ضن حتكم الفي�ضانات
على طول نهر �شبيلي �أ�صبحت منظومة
غري فاعلة ،واجتاحت مياه الفي�ضانات �أكرث
من  45قرية تابعة ملدينتي جوهر وبلعد،
مما خلف �أزمة نزوح غري م�سبوقة يف هذه
املناطق ،حيث غمرت الفي�ضانات مناطق
وا�سعة يف هذه املحافظة التي ت�شكل �أحد
�أهم املحافظات من حيث االنتاج الزراعي،
و�أدى ذلك �إىل �ضرر كبري يف املرافق
اخلدمية من املدار�س والعيادات ال�صحية
املحدودة �أ�صال.
وقد �أدى انهيار املرافق التعليمية �إىل
حرمان الأطفال فر�صة التعلم يف ال�صومال،
وت�أثر املدر�سون لتوقفهم عن العمل ،كما
ت�أثر القطاع ال�صحي ب�شكل كبري �إثر هذه
الفي�ضانات.

مئات اآلالف استفادوا من
مخرجات مشاريع اإلنعاش
المبكر لقطر الخيرية في
إقليم شبيلى الوسطى
ووالية بونت الند.
التعليم والصحة

ومن خالل تدخلها يف مرحلة الإنعا�ش
املبكر ،ا�ستطاعت قطر اخلريية من �إعادة
�إعمار كثري من املرافق وت�أهيل املت�ضررين،
وو�صل عدد امل�ستفيدين من تلك امل�شاريع
�إىل � 92,776شخ�صا ،وميكن تلخي�ص
خمرجات امل�شروع على النحو التايل:
ففي جمال التعليم ،مت ت�أهيل  3مدار�س،
وتزويدها بالأدوات الدرا�سية ،و�إعادة
اعمار  4مراكز �صحية ودعمها باملعدات
ال�صحية الالزمة.

المجال الزراعي

وحر�صا على متكني الأ�سر الزراعية من
اال�ستفادة من مياه النهر اجلاري ب�شكل
دائم وفرت قطر اخلريية للمزارعني 10
للري مت توزيعها على
مولدات كهربائية َ
�أ�سا�س التعاونيات الزراعية التي متثل
�صغار املزارعني يف املنطقة ،حيث تتكون
كل تعاونية من � 10أ�سر ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك مت �إعادة ت�أهيل  10كيلومرتات من
الري.
قنوات ّ
ويف �سياق مت�صل مت ت�أهيل � 250أ�سرة
زراعية يف املحافظة ،حيث مت ا�ست�صالح
�أرا�ضي زراعية تقدر بـ  250هكتارا
بالإ�ضافة اىل تزويدهم بالبذور الزراعية
و�أدوات احلرث اليدوية.
التمكين االقتصادي

مت توزيع  150بقرة حلوب لـ � 150أ�سرة
رعوية زراعية ،وكذلك توزيع  750ر�أ�س
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غنم لـ � 150أ�سرة رعوية (مبعدل  5ر�ؤو�س
�أغنام للأ�سرة الواحدة) لبدء حياة كرمية
من جديد ،وتوفري م�شاريع مدرة للدخل
لـ � 58أ�سرة ( 20دكان وقف خريي20 ،
عربة لنقل الب�ضائع واملياه و  18مع�صرة
�سم�سم).
�أما يف جمال املياه ،مت ت�أهيل � 7آبار
ارتوازية يف املحافظة ،حيث قام املكتب
بتو�سيع عمق الآبار و�إ�صالح املرافق
امل�صاحبة لها ك�أنابيب تو�صيل املياه
وجتهيزها باملعدات الالزمة كاملولدات
الكهربائية وامل�ضخات الكهربائية �إىل
جانب بناء وت�أهيل اخلزانات والأحوا�ض
املخ�ص�صة ل�سقي احليوانات.
في والية بونت الند

�ضرب �إع�صار م�صحوب بعا�صفة ا�ستوائية
ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي لل�صومال يف
بداية عام  ،2014مما ت�سبب يف �سيول

وهطول امطار غزيرة �ضربت عدة مناطق
 ،مما ت�سبب يف فقدان مئات الأرواح.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد تهدمت �أعداد
كبرية من املنازل ومراكز اخلدمة وغريها
من البنى التحتية مثل الطرق واملدار�س
واملراكز ال�صحية ،وقد قدرت وزارة الرثوة
احليوانية �أن ما بني � 4,000-5,000أ�سرة
فقدت ما بني  60اىل  70٪من موا�شيهم،
فيما تقدر منظمة الأغذية والزراعة
(� )FAOأن حوايل  300,000من املوا�شي
فقدت يف املناطق املت�ضررة،
وبعد �إجراء درا�سة �شاملة عن نتائج
الإع�صار قامت قطر اخلريية بال�شروع
يف تنفيذ م�شروع �إنعا�ش مبكر ملت�ضرري
الإع�صار يف بونت الند والذي ترك �أثر ًا
ملمو�سا للمت�ضررين ،حيث و�صل عدد
امل�ستفيدين من تلك امل�شاريع �إىل ا86,275
�شخ�ص.

مخرجات مهمة

وميكن تلخي�ص خمرجات امل�شروع على
النحو التايل:
ففي قطاع ت�أهيل االقت�صاد ،فقد مت توفري
 6,000من املوا�شي لـ � 300أ�سرة ،حيث
ح�صلت كل �أ�سرة على  20ر�أ�س من الغنم،
كما مت ت�أهيل � 100أ�سرة حمرتفة بال�صيد
من خالل متليكها  25قاربا لل�صيد.
وبالن�سبة ملجال ال�صحة ،فقد مت ت�شغيل 4
عيادات �صحية متنقلة ملدة � 5شهور �أمدت
الأ�سر املت�ضررة باخلدمات ال�صحية
الأ�سا�سية وعززت الوعي ال�صحي
للمجتمعات الريفية ،ومت �إعادة ت�أهيل
عيادتني ت�ضررتا ب�سبب الإع�صار.
�أما فيما يخ�ص جمال املياه ،فقد مت ت�أهيل
� 10آبار ارتوازية ل�صالح الأ�سر الرعوية
والبدوية ،وفيما يتعلق بالتعليم ،فقد مت
�إعادة ت�أهيل مدر�ستني.

تطوعون
ُم ِّ
في قلب الميدان
تأليف /علي الرشيد  -الناشر /قطر الخيرية

يو ِّثق هذا الكتاب الذي �أ�صدرته قطر اخلريية نهاية العام املا�ضي
 2017لتجربة مثرية وم�ش ِّوقة خا�ض غمارها �أكرث من � 100شخ�صية
من جنوم املجتمع وامل�ؤثرين على �شبكات التوا�صل االجتماعي وال�شباب
يف قطر  ،و�صوال �إىل قلب ميادين العمل الإن�ساين يف مناطق الأزمات
والكوارث واملجتمعات الفقرية .حيث مت ّكنوا من خالل برامج تلفزيون
الواقع واملبادرات واحلمالت املبتكرة والفعاليات التناف�سية التي
تنفذها قطر اخلريية من �إي�صال ر�سائل توعوية مه ّمة ،والإبداع يف
جهود منا�صرة ق�ضايا العمل الإن�ساين ،والرتويج ب�أ�ساليب �إبداعية
لدعم م�شاريع العمل الإغاثي والتنموي .وقدّموا خالل خم�س �سنوات
�إ�ضافة مميزة للعمل التطوعي واخلريي.

واعتبارها ذات قيمة م�ضافة للمتطوعني وخ�صو�صا جنوم املجتمع
وال�شخ�صيات امل�ؤثرة ،حيث �أو�ضح �أن نتائجها تنعك�س على املتطوعني
�أنف�سهم ،وعلى املجتمع ،وعلى العمل الإن�ساين ور�سالته النبيلة ،ال
�سيما �إذا كانت مندرجة يف �إطار برامج وم�شاريع ومبادرات للجهات
اخلريية ،الفتا �إىل �أن �أبرز جوانب هذه القيمة امل�ضافة تتلخ�ص
ب�إك�ساب امل�شاركني يف هذه الزيارات مهارات وخربات �إ�ضافية يف
العمل االن�ساين ،ومنح قدرة �أكرب على التوعية بالق�ضايا االن�سانية،
بالإ�ضافة �إىل منحها �شعورا �أكرب بامل�س�ؤولية جتاه امل�ستهدفني من
املنكوبني واملت�ضررين وذوي احلاجة والتحرك من �أجل مزيد من العمل
ل�صاحلهم.

اعتمد الكتاب الذي �أعده ال�سيد  /علي الر�شيد الأ�سلوب التوثيقي
التحليلي حيث قدّم عر�ضا لربامج ومبادرات قطر اخلريية لدمج
املتط ِّوعني وامل�ؤ ِّثرين يف ميادين العمل الإن�ساين مع خال�صة معلوماتية
ورقمية عن كل منها ،وحاول ا�ستخال�ص القيمة امل�ضافة لهذه التجربة
و�أثرها وانعكا�ساتها� ،سواء على ال�شخ�صية امل�شا ِركة �أو على العمل
اخلريي �أو املجتمع ،وذلك من خالل مقابالت مع � 20شخ�صية من
امل�شاركني يف هذه الزيارات .
َمن َّمت ا�ستطالع ر�أيهم من النجوم وال�شباب الذين زاروا امليدان
يعك�سون كافة �ألوان طيف هذه التجربة �سواء جلهة املبادرات والربامج
والقوافل ..لأن من اختريوا ّ
يغطون كافة هذه املنا�شط دون ا�ستثناء،
�أو جلهة ال�شريحة العمرية ،لأن �أعمار من ا�ستعر�ض الكتاب جتربتهم
ترتاوح بني  16و 53عاما� ،أو جلهة اجلن�س لأن بينهم الذكور والإناث،
�أو جلهة القدرات والتميز ..لأن بينهم �إعالميون وريا�ضيون ونا�شطون
على �شبكات التوا�صل االجتماعي و�شعراء وكتّاب ودعاة وطلبة يف
املرحلتني الثانوية واجلامعية.
وقد �أ�شار الكتاب �إىل �أهمية زيارة ميادين العمل الإن�ساين والتنموي،

ومن املتوقع �أن ي�ستفيد من هذا الكتاب :
ـ املراكز البحثية وطلبة اجلامعات.
ـ امل�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات الإن�سانية خ�صو�صا اجلهات املعنية
بالتط ّوع والت�سويق واالبتكار والإعالم فيها .
ـ اجلهات التطوعية وال�شبابية ( ال�ستلهام �أفكار ابتكارية ميكن جذب
امل�شاهري وال�شخ�صيات ذات الت�أثري وال�شباب عربها)
ـ املتطوعون ( لالطالع على جتارب �أقرانهم ومالحظاتهم ) والراغبون
بالتطوع ( لال�ستفادة ممن �سبقهم يف هذا املجال)
ـ النجوم وال�شخ�صيات امل�ؤ ّثرة ( للتع ّرف على جمال نافع للأمة ميكنهم
الإ�سهام ب�شهرتهم فيه )
�أخريا :ف�إن الكتاب يقع يف � 105صفحات من احلجم املتو�سط ،وي�أتي
�ضمن "�سل�سلة غرا�س" التي توا�صل �إدارة الإعالم بقطر اخلريية
�إ�صدارها باللغتني العربية والإجنليزية �ضمن جهودها املندرجة يف
�إطار غر�س قيم العمل الإن�ساين ون�شر ثقافة العمل اخلريي ورفع الوعي
ب�أهمية العمل التطوعي .

طبيعة الكتاب
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تقرير
تبلغ الطاقة االستيعابية للمركز
 15ألف حالة شهريا (ما يقارب
 200ألف حالة سنويا)  ،ويضم
عيادات متخصصة وأجهزة تتوفر
للمرة األولى في المخيم

مرافق المركز

الطبي بمخيم الزعــــــــــــــتري
افتتاح مركز قطر
ّ
افتتح وفد من قطر اخلريية يف �شهر

يناير املا�ضي "مركز قطر الطبي ال�شامل"

يف خميم الزعرتي لالجئني ال�سوريني
بالأردن بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني
الأردنيني � ،إ�سهاما يف �س ّد االحتياجات
الطبية القائمة ل�سكان املخيم.
وي�ضم مركز قطر الطبي ال�شامل الذي
يع ّد من �أكرب املراكز الطبية باملخيم
خمتلف العيادات الطبية� ،إ�ضافة
ل�صيدلية وخمترب للتحاليل ،ويعمل فيه 40
من الكوادر الطبية والفنية.
نداء الواجب

ويف كلمة له مبنا�سبة االفتتاح قال
ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية ورئي�س الوفد :
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�إن املركز الذي يد�شن بالتعاون مع جمعية
االغاثة العربية يع ّد ا�ستجابة لنداء الواجب
نحو �أخوتنا الالجئني ال�سوريني الذين
يعانون منذ ما يزيد عن �سبع �سنوات من
ويالت احلرب والت�شريد واللجوء ،وم�شاركة
لأخوتنا يف اململكة الأردنية الها�شمية الذين
كانوا يف مقدمة من حمل عبء الالجئني
وفتح لهم الأبواب وقدم لهم كل عون
وم�ساعده.
و�أ�شار �إىل �أنه �سبق لقطر اخلريية �أن نفذت
عدة حمالت وم�شاريع ل�صالح الالجئني
ال�سوريني يف الأردن قدمت من خاللها
امل�ساعدات الغذائية وال�صحية بالإ�ضافة
اىل توفري لوازم ال�شتاء والربد  ،كما مت
كفالة ما يزيد على خم�س �آالف يتيم من
�أبناء الالجئني بالإ�ضافة اىل امل�ساهمة يف

بناء املخيمات .
و�أو�ضح �أن قطر اخلريية عززت ح�ضورها
الإن�ساين يف الأردن ب�صورة �أكرب اعتبارا من
العام املا�ضي ،ومتثل ذلك ب�إن�شاء ممثلية
لها يف اململكة ا�ست�شعارها منها حلجم
التحديات التي يعانيها ال�شعب الأردين
نتيجة الأو�ضاع يف الإقليم ،وخ�صو�صا
م�شكلة تدفق �أعداد كبريه من الالجئني
ال�سوريني ،كما قامت العام املا�ضي �أي�ضا
وبالتعاون مع �شركائها يف اململكة الأردنية
الها�شمية ويف مقدمتها الهيئة اخلريية
الها�شمية وال�صندوق الأردين الها�شمي
وم�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان بتنفيذ م�شاريع
تزيد قيمتها عن خم�سة ماليني دينار �أردين
من خالل جمموعة برامج ا�ستهدفت الأ�سر

العفيفة الأردنية يف خمتلف مناطق اململكة.
البنى التحتية

ومن جانبه ،قال �أمني عام وزارة ال�صحة
االردنية الدكتور ليل الفايز� :إن حجم العبء
الذي يحمله الأردن جراء الأزمة ال�سورية
وتداعياتها تنوء عن حمله �أكرث الدول
تقدما وغنى ،م�ضيفا �أن التحديات اجلمة
التي فر�ضتها االزمة ال�سورية وتداعياتها
"دفعت الأردن وقطاعاته ال�صحية ووزارة
ال�صحة خا�صة للتو�سع يف البنى التحتية
الطبية وتزويدها بالأجهزة وغريها من
االحتياجات التي فر�ضتها الزيادة يف
�أعداد املراجعني للم�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية ،ا�ضافة اىل تعزيزها بالكوادر
الطبية والتمري�ضية والفنية لتقدمي الرعاية

ي�ضم املركز ما يلي :
 عيادات متخ�ص�صة منها عياداتتقام للمرة الأوىل يف املخيم مثل :عيادة
العيون واجللدية والقلب
 غرفتا طوارئ ،واحدة منها خم�ص�صةللن�ساء.
 ت�صوير �شعاعي ت�شخي�صي يعد الوحيدمن نوعه يف املخيم
 خمترب و�صيدلية وعيادات �أ�سنان عيادة تغذية معنية ب�سوء التغذية لدىالأطفال ،ومركز �أمومة وطفولة
 ولدى املركز �سيارة ا�سعافمخيم الزعتري

 هو خميم لالجئني ال�سوريني الذينقدموا �إىل الأردن بعد �شهر يوليو
 2012بعد الأحداث التي رافقت الأزمة
ال�سورية التي اندلعت عام .2011
 �أقيم املخيم على بعد حوايل  20كم�شرقي مدينة املفرق �شمال �شرق الأردن
يف حمافظة املفرق.
 و ُيعترب �أكرب خميم لالجئني يف ال�شرقالأو�سط ،ويقيم فيه حوايل 81,000
الجئ �سوري.

الالزمة لأ�شقائنا الالجئني والتخفيف من
معاناتهم.
اضافة نوعية

وبدروه ،قال رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
االغاثة الطبية العربية يف االردن الدكتور
عوين الب�شري :ان املركز هو نتيجة ل�شراكة
مع قطر اخلريية وب�إ�شراف من وزارة
ال�صحة االردنية ومديرية �ش�ؤون الالجئني
واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني؛ حيث ي�ؤمل �أن ي�شكل هذا املركز
الذي تبلغ م�ساحته  1000مرت مربع،
ا�ضافة نوعية يف خمتلف التخ�ص�صات،
وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية للمركز � 15ألف
حالة �شهريا �أي ما يقارب � 200ألف حالة
�سنويا.
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اإلعالمي القطري المعروف جابر الحرمي:

على وسائل اإلعالم الوصول لقلب

الميادين اإلنسانية لتكون أكثر تأثيرا

قطر الخيرية تسابق
عمرها الزمني وتنفذ
مشاريع بحجم دول

العالقة بين المؤسسات اإلعالمية والخيرية تكاملية ..وتحتاج لمزيد من التشبيك

العمل اإلنساني مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية مؤسسات خيرية فقط
حاوره أحمد العلي

جابر احلرمي �شخ�صية �إعالمية قطرية َخ ِبت العمل ال�صحفي من خالل
مواقع قيادية خمتلفة ،وتركت ب�صمة وا�ضحة يف هذا املجال ،وهو يف نف�س
حمب للعمل اخلريي يف دولة قطر  ،ومتابع َ�ش ُغوف مل�سريته املمتدة التي
الوقت ّ
تغمر العامل بالعطاء.
خ�ص�صنا احلوار التايل معه حول طبيعة العالقة بني الإعالم والعمل
الإن�ساين ،و�أهمية تعزيز العالقة بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات
اخلريية ،وا�ستثمار تقنيات الإعالم احلديث لإبراز ال�صورة احلقيقية لهذا
العمل وتقدميها للجمهور والر�أي العام  ،ف�ضال عن مو�ضوعات وق�ضايا �أخرى
..م�ستفيدين من خربته الطويلة و�آرائه ال�سديدة .ونحن على ثقة ب�أن
املهتمني والقراء الكرام �سيجدون يف طياته الكثري من الفوائد التي ترثي هذا
املجال:
كيف تنظرون اىل الدور القطري يف
املجالني االغاثي والتنموي على امل�ستويني
الدويل والإقليمي والعربي� ،سواء من
طرف اجلهات احلكومية �أو منظمات
املجتمع املدين...وت�أثريه على مكانة
و�سمعة قطر؟
بداية ال ب ّد من الإ�شادة بكافة اجلهود التي
كان لها الف�ضل يف بلوغ املكانة امل�شرفة
التي و�صل �إليها العمل اخلريي القطري يف
املجالني الإغاثي والتنموي على امل�ستويات
الدولية واالقليمية والعربية ،فهي ت�ستحق
منا كل �شكر وتقدير.
لقد �أظهرت الكوادر القطرية خالل
ال�سنوات املا�ضية قدرة كبرية على �إدارة
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هذه امللفات الإن�سانية ،وا�ستطاعت �أن
ت�ضع لها ب�صمة وقيمة م�ضافة� ،سواء �أكان
ذلك يف اجلوانب الإدارية �أو التنظيمية،
�أو يف اجلوانب الإبداعية الأخرى التي
تتعلق بالدعم واحل�شد والطرق والأ�ساليب
املرتبطة بذلك ،وقدمت يف هذا املنحى
مناذج متميزة.
لقد بات العمل اخلريي يف دولة قطر واحد ًا
من �أبرز النماذج التي ي�شهد لها ،لي�س على
امل�ستوى املحلي �أو اخلليجي فقط ،ولكن
على امل�ستوى العاملي والدويل �أي�ض ًا.

جسر التواصل

من خالل عملكم الطويل يف مواقع قيادية
يف ال�صحافة القطرية...كيف ترون العالقة

بني امل�ؤ�س�سات اخلريية من جهة وامل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية من جهة �أخرى؟ وما
الذي ينبغي عمله لتعزيز وتطوير هذه
العالقة؟
ينبغي �أن تكون العالقة تكاملية بني
امل�ؤ�س�سات الإعالمية وامل�ؤ�س�سات اخلريية،
مع وجود �آليات للت�شبيك تف�ضي �إىل
�شراكات متينة بني الطرفني وت�ؤدي �إىل
�إبراز و�إظهار جهود العمل اخلريي على
�أكمل وجه ،ال �أن تعمل كل جهة من اجلهتني
كجزر منف�صلة ،ذلك لأن الإعالم هو
الناقل احلقيقي للجهد الكبري الذي تبذله
امل�ؤ�س�سات اخلريية ،ولكن يفرت�ض بالإعالم
�أن يتحرى الدقة ويعك�س ن�شاط و�إجنازات
هذا العمل ب�صورة واقعية و�شفافة ،وير ّد
على ال�شبهات التي تل�صق بالعمل اخلريي
مبهنية ،من خالل احلقائق والأرقام
خ�صو�ص ًا يف ظل املرحلة التي متر دولتنا
بها .
املطلوب ج�سر متني من التوا�صل بني و�سائل
الإعالم وامل�ؤ�س�سات اخلريية �إذا ما �أردنا
لهذه العالقة بني الطرفني مزيد ًا من
التطوير .
بالنظر �إىل تطور و�سائل الإعالم وظهور
تقنيات الإعالم احلديث كيف ترون
ا�ستثمار ذلك من �أجل �إبراز دور العمل
الإن�ساين ب�صورة �أكرب؟

أتمنى أن يصل العمل الخيري القطري لكل محتاج في العالم
يف ظ ّل تو�سع و�سائل الإعالم ب�صورها
املختلفة ،وبروز �شبكات التوا�صل
االجتماعي بطيفها الوا�سع واملت�سارع،
و�إمكانياتها الوا�سعة يف نقل ال�صورة
ب�شكل مبا�شر والتفاعل مع اجلمهور،
ينبغي ا�ستثمار هذه الو�سائل بكافة
�أمناطها و�إمكاناتها ( كلمة� ،صوت،
�صورة ) من خالل �أفكار �إبداعية خالقة
و�شراكات متنوعة ،وخ�صو�صا ما يخ�ص
جهود امليدان .
�أنت من املتابعني جلهود قطر اخلريية
االن�سانية والتنموية ،ما هي �أهم االمور
التي تلفت انتباهك يف �أدائها وجتربتها؟

لقد عاي�شتُ قطر اخلريية منذ �سنوات
عندما كان جهدها حمدد ًا ال يتجاوز دولة
قطر وبع�ض الدول فقط ،واليوم يلفتني
تو�سعها الكبري و�أداءها املتقن املتطور
الذي ي�سابق رمبا العمر الزمني لها ،فهي
اليوم تقدم معونات �إن�سانية بحجم دول ،يف
جمال تنمية املجتمعات الفقرية وم�ساعدة
ال�شعوب املنكوبة .
وي�ضاف �إىل ذلك التو�سع واالنت�شار
وال�شفافية وامل�صداقية التي تتمتع به
ومنظومة القيم التي ت�ستند عليها والتي
�أهم ما فيها احليادية وحتقيق الكرامة
للإن�سان بغ�ض النظر عن الدين والعرق
واجلن�س ،واحلمد هلل العمل اخلريي يف

قطر بعيد عن ال�شبهات.
ويلفتني كذلك متاهيها مع اجلهود
الإن�سانية الدولية ،فقد وقعت قطر
اخلريية على عدد �ضخم من االتفاقيات
وال�شراكات مع منظمات ووكاالت الأمم
املتحدة واملنظمات الإن�سانية واجلهات
املانحة الدولية والإقليمية ،ونالت ع�ضوية
م�ؤ�س�سات �أممية ودولية و�إقليمية ،كما
ح�صدت خالل ال�سنوات املا�ضية عدد ًا
كبري ًا من اجلوائز والأو�سمة و�شهادات
التكرمي ونقاط التميز على امل�ستويات
الدولية والإقليمية واخلليجية والعربية،
تقدير ًا لأدائها املهني يف جمايل العمل
الإن�ساين والتنموي ،ولتميزها يف جمال
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العمل اإلنساني القطري نموذج مشرف على الساحتين العربية والدولية
الربامج وامل�شاريع ايل تنفذها ،واخلدمات
التي تقدمها واملبادرات التي تطلقها.
الكفاءات القطرية

ما هي �أهم الن�صائح التي ميكن �أن تقدمها
لها من �أجل مزيد من تطوير عملها
وم�شاريعها وحت�سني م�ستوى خدماتها؟
القائمون على العمل اخلريي هم الأدرى
بذلك ،والو�صول �إىل االن�سان امل�ستفيد
وتقدمي الدعم له هي العالمة الفارقة التي
متيز �أي عمل �إن�ساين ،ومن وجهة نظري
ف�إن قطر اخلريية قطعت �أ�شواطا كبرية
يف هذا امل�ضمار ،ولكن يظل تعاملها مع
الإن�سان هو الأهم.
�إن ما تتميز به قطر اخلريية من �شفافية
وم�صداقية �شجع على ا�ستقطاب العديد
من الكفاءات القطرية والعربية من �أجل
تعزيز وجودها على ال�ساحة الإقليمية
والدولية ،وعزز من ثقة املنظمات الدولية
بها واالعتماد عليها والتعامل معها.
ماهي �أهمية زيارة ال�صحفيني والإعالميني
مليادين العمل االن�ساين بر�أيكم؟
�إنني �أدعم بقوة هذا التوجه من �أجل توثيق
ون�شر هذه املخرجات الإن�سانية وت�شجيع
الآخرين على االقتداء و�إي�صال اجلهد
القطري للعامل ،وال ميكن �أن يتم ذلك �إال
من خالل تعاون خمتلف و�سائل االعالم.
وت�أ�سي�سا عليه ،يجب �أن تتم التغطيات
الإعالمية الفعلية لكل الأعمال والأن�شطة
الإعالمية قدر الإمكان ،عرب ح�ضور فعال
للإعالم امل�صاحب للجوالت امليدانية،
وللوفود الزائرة.
موقف مؤثر

ما �أهمية دمج ال�شباب القطري يف العمل
التطوعي؟
حمب للخري على
الإن�سان القطري بطبعه ّ
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م�ستوى الأفراد والأ�سر ،لذا ال غرابة �أن
لبع�ض الأ�سر م�شاريع خريية تتجاوز ما تقوم
به بع�ض اجلمعيات اخلريية ،وهذا يح�سب
لهذا املجتمع الكرمي ،حيث �أن فعل اخلري
�صفة متجذرة فيه وطبع �أ�صيل فيه .لذا
ف�إنّ من ال�سهل ا�ستقطاب ال�شباب وجذبهم
لال�شرتاك يف هذه الأعمال اجلليلة.
هناك الكثري من الكفاءات القطرية من
�أ�صحاب القدرات والتميز وامل�ؤثرين يف
املجتمع ممن هم على ا�ستعداد خلدمة
العمل الإن�ساين بخرباتهم املتنوعة ،وما
ينق�صهم وهم يف زحمة و�ضغط �أعمالهم
�سوى تنظيم برامج وزيارات ومبادرات
ودعوتهم لالنخراط فيها ،ويح�سب لقطر
اخلريية �إطالق العديد من هذه املبادرات،
واال�ستفادة من طاقات العديد من هذه
الكفاءات خ�صو�صا يف ال�سنوات الأخرية.
موقف �إن�ساين أ� ّثر فيكم؟
وقويف على جتربة الأيتام يف البو�سنة
ومعاي�شتي لها أ� ّثر يف نف�سي ،وظ ّل حمفورا
يف ذاكرتي ،ذلك �أن االهتمام باملجتمعات
التي لها جذور �إ�سالمية يجب �أن جتد منا
الرعاية واالهتمام.
بالرغم من �أن امل�ساعدات الإن�سانية
واملادية والعينية �شيء مهم� ،إال �أن حماية
جيل من ذوبان هويته ،يجب �أن يو�ضع يف
ب�ؤرة اهتمامنا و�صدارة �أولوياتنا ،وهو
التحدي احلقيقي لكل امل�ؤ�س�سات اخلريية
ولي�س لقطر اخلريية فقط.
�أمنية تود حتقيقها يف جمال العمل اخلريي
والتطوعي؟
�أمتنى �أن يتو�سع العمل اخلريي القطري
وي�صل مداه �إىل ك ّل حمتاج يف العامل
و�أن تكون هنالك م�شاركة جمتمعية �أكرب
و�سن�سعى جاهدين من خالل عملنا يف
ال�صحافة القطرية ب�أن تكون امل�ؤ�س�سات

االعالمية لبنة �أ�سا�سية يف �صرح هذه
امل�ؤ�س�سات اخلريية ومن�صة تعريفية ن�شطة
لتعظيم خمرجات العمل اخلريي ،ب�أف�ضل
�شكل و�أغنى حمتوى.
و�أرجو �أن نكون �أمناء وحري�صني على
العمل اخلريي ،لأن م�س�ؤوليته لي�ست على
العاملني عليه فقط ،بل على كل �شرائح
املجتمع� ،أفراد وم�ؤ�س�سات ومواطنني
ومقيمني ،يدعمونه بالكلمة وبال�صورة
ويج�سدونه عمليا
والوقت واخلربة واجلهد ّ ،
بال�سلوك وبالأخالق .

نظرات نقدية وتطلعات مستقبلية

كلمة للمتبرعين

تأليف /د .عبد الله بن حسين النعمة

العمل الخيري

دليل الخير

�أقول للمتربعني ثقوا بقطر اخلريية ويف
الأخوة العاملني فيها ،فهم دليلكم للخري،
وخري �أمناء على تربعاتكم ،ي�سعون دوما
لإي�صال دعمكم وتربعاتكم اىل امل�ستحقني
اليها وفقا ل�شروطكم ور�ؤيتكم.
كما �أنا�شد املح�سنني واملتربعني الكرام
ب�أن ال يقت�صر دورهم على التربع فقط،
بل يتعدى ذلك �إىل امل�ساهمة بالأفكار
والآراء وباحل�ضور وامل�شاركة يف الفعاليات
والأن�شطة اخلريية املختلفة ،وبحيث ال تلقى
تبعات العمل اخلريي على �أفراد وم�ؤ�س�سات
بعينها فقط.
ن�س�أل اهلل �أن يجزي القائمني على قطر
اخلريية وجميع فريقها يف قطر واملكاتب
امليدانية عرب العامل خري اجلزاء على
جهدهم املبارك  ،ون�ؤكد ب�أن ما يقومون به
�أكرب من كلمات ال�شكر ،وما يح�صلون عليه
من �إ�شادات من هنا وهناك.

هذا الكتاب ي�ستند �إىل خربة عملية طويلة للدكتور املهند�س عبد النعمة
الذي �شغل م�س�ؤولية مدير �إدارة منظمة خريية كبرية يف اخلليج �أال
وهي " قطر اخلريية " ،ف�ضال عن خربته كمدرب يف جمال التنمية
االجتماعية ،وخلفيته املهنية كمهند�س حمرتف من جهة ،والأكادميية
كحا�صل على درجة الدكتوراه يف جمال �إدارة الأعمال.
وقد حاول من خالل ف�صول الكتاب ال�ستة �أن يقدم تو�صيفا ل�صورة
امل�ؤ�س�سة اخلريية التي يتمناها مرتكزا على اخللفية احل�ضارية لأمتنا،
والتاريخ العظيم لأجدادنا الذين كانوا رواد احل�ضارة ،ومبدعي فن
العطاء ،وم�ش ّيدي �أ�س�س بناء املجتمعات احلديثة.
يف الف�صل الأول الذي كان بعنوان" :العمل اخلريي ..عنوان حلركة
املجتمع" �أو�ضح امل�ؤلف �أن العمل اخلريي نتاج ب�شري ت�شاركت فيه كل
الأمم ،ولي�س مقت�صرا على �أمة دون �سواها ،م�ستبعدا بذلك �أن العمل
اخلريي هو اهتمام �إ�سالمي فقط� ،أو �أننا �أف�ضل من غرينا فيه ،كما
يحلو للبع�ض �أن يقول ،و�أ�شار �أن اخلري مق�صد �أ�سا�س من مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية وركن من �أركانها و�أن العمل اخلريي �أ�صل من
�أ�صول ال�شريعة الغراء ،و�أنه لي�س حمدودا ب�شكليات �أو �صور ذهنية
حمدودة ،وتوقف عند مفهوم املجتمع املدين الذي له عالقة طبيعية يف
العمل اخلريي ،فذكر نبذة عن ن�ش�أته وتطوره ،وتو�صل �إىل �ضرورة �أن
تكون هناك تو�صيفات علمية لتطوير هذا العمل وتقيي�سه.
جوهر الكتاب

ويف الف�صل الثاين الذي خ�ص�ص للحديث عن �أوعية العمل اخلريي
حاول امل�ؤلف �إعطاء نبذة خمت�صرة عن املنظمات العاملة يف امليدان،
مع ذكر بع�ض من تاريخ ن�ش�أتها ومراحل تطورها ،واملجاالت التي تعمل

بها .وخ�ص�ص الف�صل الثالث ل�سرد تاريخ العمل اخلريي وظروف
ن�ش�أته  ،وقد اختار امل�ؤلف �أربع مناطق لت�سليط ال�ضوء عليه وهي
بريطانيا والواليات املتحدة كجزء غربي ،واملنطقة العربية وتركيا
كجزء �شرقي.
واعترب امل�ؤلف الف�صل الرابع جوهر الكتاب ،وفيه عر�ض ر�ؤيته لبناء
م�ؤ�س�سة العمل اخلريي ذات البعد الدويل يف الع�صر الراهن ،بحيث
تكون نابعة من قيمنا ونظرتنا الإ�سالمية الواقفة يف امل�ستوى الدويل
 ،لي�س ملناف�سة الآخرين ،بل لدعمهم والعمل معهم ولكن من منظور
الفل�سفة الإ�سالمية.
البناء المؤسسي

وخ�ص�ص الكاتب الف�صل اخلام�س للحديث عن البناء امل�ؤ�س�سي يف
العمل اخلريي  ،وحتدث فيه عن العمل الإداري ،حيث وجد املدخل
املنا�سب لتغطيته هو النموذج ال�سدا�سي للأعمدة الأ�سا�سية يف �إدارة
امل�ؤ�س�سة ،كما حتدث عن �إدارة العمليات وامل�شاريع و�إدارات التغيري
واملعرفة واملوارد و�إدارة ثقافة امل�ؤ�س�سة .
وا�ست�شرف د .النعمة يف الف�صل ال�ساد�س والأخري التحديات التي
تواجه م�ؤ�س�سات العمل اخلريي ،وذلك من �أفواه العاملني فيها وذلك
جتنب كل ما يهددها ويهدد العمل املدين يف دولنا العربية والإ�سالمية.
ور�أى امل�ؤلف �أن ما ورد يف الكتاب لي�س من باب الأحالم و�إمنا هي
مفاهيم خ�ضع بع�ضها للتجربة وبع�ضها �أمنيات تطرح للتدار�س بني
يدي العاملني يف هذا املجال ع�سى �أن ي�أخذوا ب�أح�سنها.
يقع الكتاب يف � 164صفحة من احلجم املتو�سط ،ومت �إخراجه بطريقة
جذابة تعني على مطالعته بي�سر.
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اتفاقيات

شراكات واتفاقيات
تعاون ومذكرات تفاهم

�شراكات مع النادي الأهلي الريا�ضي

قامت قطر اخلريية خالل الفرتة املا�ضية
بتوقيع عدد من اتفاقيات ال�شراكة
والتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية
املعنية بالعمل الإن�ساين والتنموي ومع
منظمات �أممية ودولية وم�ؤ�س�سات وجهات
حملية  ،بغر�ض تنفيذ م�شاريع ا�سرتاتيجية
عرب العامل ودعم اجلهد الإن�ساين  ،وفيما
يلي �أهم االتفاقيات املوقعة :
مع الحكومة الصومالية

مت توقيع اتفاقية تعاون و�شراكة بني حكومة
جمهورية ال�صومال الفيدرالية وقطر
اخلريية يف العا�صمة مقدي�شو (نهاية
عام  )2017لتنظيم التعاون بينهما يف
املجاالت الإن�سانية والتنموية ،بالتن�سيق
مع الوزارات املعنية بقطاعات التدخل
املختلفة.

املوقعون

• عن احلكومة ال�صومالية وزير التخطيط
واال�ستثمار والتنمية االقت�صادية �سعادة
ال�سيد جمال حممد ح�سن.
• عن قطر اخلريية ال�سيد حممد علي
الغامدي املدير التنفيذي لإدارة التعاون
الدويل
بح�ضور كل من �سعادة ال�سيد خليفة جا�سم
الكواري مدير عام �صندوق قطر للتنمية
و�سعادة ال�سيد ح�سن بن حمزة �أ�سد حممد
القائم بالأعمال بالإنابة ب�سفارة دولة قطر

توقيع اتفاقية مع احلكومة ال�صومالية
بونتالند� ،صوماليالند ،جنوب وو�سط
ال�صومال.
• يبد�أ تنفيذ امل�شروع يف الفرتة من �شهر
يناير القادم  2018وي�ستمر حتى �شهر
دي�سمرب 2018

خالل بناء و�إ�صالح البنية التحتية العامة
بجمهورية ال�صومال الفيدرالية.
مبيزانية تتجاوز ت�سعة ماليني دوالر  ،يف
البنود
قطاعات التعليم وامل�أوى واملياه وال�صرف
قطر
بني
للتعاون
العام
إطار
ل
ا
حتديد
•
ال�صحي ،ول�صالح ما يقرب من � 100ألف
اخلريية والوزارات ال�صومالية املعنية �شخ�ص.
بال�ش�أن الإن�ساين والتنموي مبا يخدم
�أولويات احلكومة ال�صومالية يف االنتقال املوقعون
من اال�ستجابة الإن�سانية �إىل دعم • ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
جهود التنمية واال�ستقرار يف ال�صومال ،التنفيذي لقطر اخلريية.
واال�ستجابة لالحتياجات الأ�سا�سية لل�شعب • ال�سيد خالد خليفة ،املمثل الإقليمي لدول
جمل�س التعاون اخلليجي يف املفو�ضية.
ال�صومايل.
• دعم تدخالت قطر اخلريية لتحقيق جهود البنود
التنمية امل�ستدامة للحكومة ال�صومالية ،مع • ي�سعى الطرفان �إىل متكني العائدين
الرتكيز على الأولويات يف قطاعات توفري ال�صوماليني والنازحني داخليا واملجتمعات
املياه ال�صالح لل�شرب ،وتي�سري العودة امل�ستقبلة من احل�صول على التعليم؛
الطوعية لالجئني والنازحني ،و�إنعا�ش و�إعادة الإدماج من خالل �إن�شاء بنية حتتية
االقت�صاد املحلي اعتمادا على �آلية التمكني عامة ت�ساعد على �إعادة الت�أهيل والبناء
االقت�صادي ،و�إعادة الإعمار.
بهدف تعزيز التعاي�ش ال�سلمي واالعتماد
• تعهد حكومة جمهورية ال�صومال على الذات.
الفيدرالية بت�سهيل التعاون الفني بني قطر • توفري �إمكانية الو�صول �إىل اخلدمات
اخلريية والوزارات املخت�صة وتن�سيق جهود الأ�سا�سية يف مناطق العودة؛ وبحيث
التخطيط امل�شرتك من �أجل ترجمة التعاون ي�ستطيع العائدون ال�صوماليون والنازحون
�إىل خطط ومبادرات حمددة.
واملجتمعات امل�ستقبلة الو�صول �إىل ظروف
مع المفوضية السامية
ا�ستقرار منا�سبة.
لشؤون الالجئين
• متا�شيا مع تعهدات احلكومة ال�صومالية،
مت توقيعها يف �أكتوبر  2017بجنيف �سريكز امل�شروع �ضمن الإطار ال�شامل
بهدف �إعادة �إدماج العائدين ال�صوماليني ال�ستجابة الالجئني على �إعادة الإدماج،
والنازحني داخليا واملجتمعات امل�ستقبلة من التعليم ،وامل�أوى ،وي�ستهدف مناطق:

مع النادي األهلي الرياضي

وقعت قطر اخلريية و�شركة النادي الأهلي
الريا�ضي اتفاقية �شراكة يف جمال العمل
الإن�ساين والتنموي يقوم مبوجبها النادي
الأهلي بتخ�صي�ص ريع املباريات الريا�ضية
للأعمال الإن�سانية واخلريية وتقدمي
الدعم ملبادرة رفقاء لرعاية الأيتام حول
العامل .

املوقعون

• ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية.
• ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل ثاين رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة النادي الأهلي
الريا�ضي.

البنود

• تعزيز الربط والتج�سري بني الأن�شطة
الريا�ضية والعمل اخلريي والتطوعي لدعم
املبادرات اخلريية والرتويج للم�شاريع
الإن�سانية.
• �إتاحة �إمكانية م�شاركة ممثلي النادي يف

الرحالت الإن�سانية املحلية والدولية.
• تنفيذ م�شاريع با�سم النادي يتم متويلها
من تربعاته.
• تقوم قطر اخلريية بتنظيم فعاليات
ودورات ،وور�ش عمل ،وحما�ضرات توعوية
لتعزيز روح العمل اخلريي والتطوعي لدى
منت�سبي النادي والريا�ضيني ب�صفة خا�صة.
• تقوم �شركة النادي الأهلي الريا�ضي
بتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة من خالل
مرافقه وبنيته التحتية لإقامة الفعاليات
والأن�شطة والرتويج ب�شكل عام للم�شاريع
الإن�سانية وخا�صة مبادرة "رفقاء" للأيتام
• يقوم النادي بتوفري �أماكن منا�سبة
ال�ست�ضافة �صناديق التربعات و�أجهزة
التح�صيل الآيل اخلا�صة بقطر اخلريية
والتعاون بتوفري مالعب ومرافق النادي
لأن�شطة قطر اخلريية ال�سنوية.
مع قطر فارما

برعاية �صندوق قطر للتنمية وقعت
قطر اخلريية وقطر فارما لل�صناعات
الدوائية عقد �شراكة وتعاون لتوريد �أدوية
وم�ستلزمات وم�ستهلكات طبية ل�صالح
اال�ستجابة الإن�سانية يف �سوريا بقيمة مليون
دوالر �أمريكي.

املوقعون:

• ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري الرئي�س
التنفيذي لقطر اخلريية.
• ال�سيد الدكتور �أحمد بن حممد ال�سليطي،
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة قطر فارما
لل�صناعات الدوائية
بح�ضور �سعادة ال�سيد خليفة بن جا�سم
الكواري مدير عام �صندوق قطر للتنمية.

البنود

• تقوم �شركة قطر فارما لل�صناعات
الدوائية بتجهيز وتوريد كميات من
امل�ستلزمات وامل�ستهلكات الطبية ي�صل
عددها �إىل � 67صنف دوائي ،و�سيتم
توزيعها من قبل قطر اخلريية على
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف ال�شمال
ال�سوري لتغطية حاجة هذه املرافق
ال�صحية من هذه امل�ستلزمات وامل�ستهلكات
الطبية.
• املزيد من التعاون بني الطرفني خلدمة
العمل الإن�ساين يف عدد من الدول التي
يوجد فيها �أزمات �إن�سانية.
• منح قطر اخلريية �أ�سعارا تف�ضيلية
وجمزية ب�صفتها جهة خريية غري ربحية
وذلك يف �إطار ال�شراكة والتعاون بني
الطرفني.
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مشروع
تقرير
نوعي

مشاريع
تنتظر
التمويل

بناء وتشغيل  8مجمعات خدمية
دارفور  -السودان
وصف المشروع

أهداف المشروع

مدة التنفيذ
شاملة التشغيل

دعم الطلبة السوريين
الالجئين لقطاع غزة
قدم مكتب قطر اخلريية يف قطاع غزة
خالل �شهر يناير املا�ضي امل�ساعدات
لع�شرات الطلبة ال�سوريني الذين هم من
�أ�صول فل�سطينية ممن ا�ضطرتهم ظروف
الأزمة للجوء لقطاع غزة ،وذلك من �أجل
متكينهم من موا�صلة درا�ستهم اجلامعية.
ومتثلت امل�ساعدات يف الإ�سهام بتوفري
الر�سوم الدرا�سية املرتاكمة �أو جزء منها
له�ؤالء الطلبة ،الذين التحقوا باجلامعات
املحلية من �أجل متكينهم من اال�ستمرار
يف الدرا�سة اجلامعية بانتظام ،حيث بلغ
عدد من ا�ستفاد من امل�شروع  83طالبا
الجئا بتكلفة بلغت  171,000ريال قطري،
بالتعاون مع �ست من اجلامعات والكليات
اجلامعية بالقطاع.
مستقبل واعد

ويهدف امل�شروع �إىل حت�سني العملية
التعليمية و�ضمان ا�ستمراريتها من �أجل
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بناء م�ستقبل واعد للطلبة املحتاجني
امللتحقني باجلامعات� ،إ�ضافة �إىل تخفيف
الأعباء االقت�صادية عن كاهل الأ�سر
ال�سورية التي ا�ضطرت للجوء �إىل غزة من
عدة دول ب�سبب الأزمة التي م�ضى عليها
عدة �سنوات.
أواصر التراحم

وقال املهند�س حممد �أبو حلوب مدير مكتب
قطر اخلريية يف قطاع غزة :يعمل امل�شروع
على �ضمان �سري العملية الأكادميية للطلبة
ال�سوريني الالجئني �إىل القطاع دون توقف،
م�ؤكد ًا على �أهميته يف تعزيز �أوا�صر
الرتابط والرتاحم الأخوي بني الوافدين
من الأ�سر ال�سورية �إىل قطاع غزة مع �سكان
القطاع.
وذكر �أن هذا امل�شروع ي�أتي يف ظل الو�ضع
االقت�صادي ال�صعب الذي تعانيه هذه
الأ�سر �أ�ص ًال قبل قدومها �إىل غزة ،ومبا

عدد المستفيدين

مشاريع أخرى لدعم طلبة
الجامعات المحتاجين بغزة

272,000
شخص

بناء عدد  8مجمعات خدمية ،مساحة كل مجمع  4125متر مربع ..يتكون المجمع الواحد من 4 :مدارس اثنتان
أساسي بنين وبنات ،واثنتان ثانوي بنين وبنات ،ومركز صحي كبير ،ومحطة مياه مكونة من بئر ارتوازي
عميق ومنتجوخزان بسعة 36مترا مكعبا ،ومسجد يتسع لـ  850مصلي ،ومركز شرطة ،و 15بيت لسكن
المعلمين واألطباء والشرطة ،إضافة لمساحات خضراء وشوارع وإنارة عامة ،والمجمع مغذى بالطاقة
الشمسية.
•المساهمة في تنمية والية دارفور.
•المساهمة في تحسين دخل األسر المستفيدة من هذه المشاريع.
•المساهمة في نشر الوئام االجتماعي ،ونبذ الحرب ،ونشر ثقافة السالم والتعايش السلمي.
•تحسين ظروف العودة الطوعية للنازحين الذين شردتهم الحروب.
• 60شهر ( 24شهرا للتنفيذ  36 -شهرا للتشغيل).

الجهة المنفذة

قطرالخـيـرية

مدة التنفيذ
والتشغيل

60

ً
شهرا

التكلفة اإلجمالية

126,144,000
ر.ق

من �ضمن امل�شاريع التي نفذها مكتب
قطر اخلريية بغزة لدعم طلبة
اجلامعات:
ـ حترير �شهادات اخلريجني  :نفذ
بالتعاون مع  5جامعات بقيمة تزيد
عن  7ماليني ريال قطري وا�ستفاد
منه ....
ـ تغطية الر�سوم الدرا�سية لطلبة
اجلامعة الإ�سالمية املحتاجني:
ا�ستفاد منه ما يزيد عن  800طالب
وطالبة ،بقيمة مالية بلغت حوايل 3.7
مليون ريال قطري.
ميكنها من العي�ش والتعلم بكرامة ،م�شري ًا
�إىل �أن ارتفاع تكاليف التعليم يف جامعات
غزة ،وعدم قدرة اجلامعات على �إعفاء
الطالب من الر�سوم اجلامعية ب�سبب
الو�ضع املايل املت�أزم ،كان يحول دون �إكمال
عدد من الطلبة لتعليمهم.

طرق التبرع

qcharity.org

نقاط التحصيل

44667711
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حديث
الذكريات

خالل  10سنوات من عملي

أشرفت على
مع قطر الخيرية
ُ
 20حملة إغاثية في القرن
األفريقي استفاد منها 3

ماليين متضرر بدعم أهل قطر

محمد حسين عمر ..خبرة متراكمة
وعطاء بال كلل لخدمة العمل
اإلنساني بشرق افريقيا
الميدان بالنسبة للعمل اإلنساني بمثابة المختبر لطالب العلوم التطبيقية
�أكرث من  25عاما ق�ضاها حممد ح�سني
عمر يف ميادين العمل اخلريي خ�صو�صا يف
ال�صومال ومناطق �شرق �أفريقيا� ،أ�شرف
خاللها على تنفيذ العديد من الإغاثات
املهمة ،وتنفيذ الكثري من امل�شاريع التنموية
مع عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية.
بد�أ العمل مع قطر اخلريية منذ عام
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 2008مديرا للربامج وامل�شاريع يف مكتبها
بال�صومال ،ثم مديرا ملكتبها يف الفرتة من
 2012ـ  ، 2016ثم انتقل بعد ذلك مديرا
ملكتبها الإقليمي يف �شرق �أفريقيا ومقره يف
كينيا.
ويعت ّز حممد ح�سني كموظف يف قطر

اخلريية وكمدير �إقليمي لها يف منطقة
القرن الأفريقي بالإغاثة النوعية التي
نفذتها قطر اخلريية ل�صالح مت�ضرري
�أكرب جفاف ي�ضرب القرن الأفريقي يف عام
 ،2011حيث احتلت قطر اخلريية املرتبة
الثانية بعد برنامج الغذاء العاملي للأمم
املتحدة يف �إغاثة ال�صومال.

الدكتور مهند الفتياين
ومن واقع خربته املمتدة يقدّم حممد
ح�سني ع�صارة جتربته يف هذا املجال ،وهي
مبا تت�ضمنه من �سرد للمواقف التي م ّر
بها ،وعر�ض للآراء التي ا�ستخل�صها مت ّثل
قيمة كبرية للعاملني يف املجاالت التطوعية
والإن�سانية ،خ�صو�صا للم�ستجدين يف هذا
اجلانب ،وفيما يلي تفا�صيل هذا احلديث
املفعم بالذكريات امل ؤ� ِّثرة واخلربات
الكبرية:
سالمة الفرق اإلغاثية

ماهي �أهمية االحتكاك بامليدان للعاملني
يف املجال الإن�ساين على امل�ستويني املهني
وال�شخ�صي؟
ـ �أعتقد �أنه �إذا كان للعمل الإن�ساين �سمة
يتميز بها عن غريه من الأعمال فهي �أنه
ذو طبيعة ميدانية ،وهو ا�ستجابة حلالة
�إن�سانية موجودة يف ميدان ما ت�ستثري
عاطفة الإن�سان لتقدمي ما يلزم من عون

أكثر ما يسعدني رؤية ثمرة
العمل الخيري كيتيم مكفول
واصل تعليمه حتى صار
أستاذا جامعيا يخدم بالده.

ب�أي �شكل من الأ�شكال املنا�سبة.
ومن وجهة نظري املرتكزة على خربتي
يف هذا املجال ف�إن �أهمية امليدان مبا فيه
من جتارب وخربات للعمل الإن�ساين هي
مبثابة �أهمية املخترب للطالب الذي يدر�س
العلوم التطبيقية� ،إذ �أن املح�صلة النهائية
للعمل الإن�ساين هي ا�ستجابة حاجة قائمة
يف ميدان ما تتطلب ا�ستجابة معينة عرب
و�سائل معينة تن�سجم مع طبيعة هذا امليدان
واحتياجاته وما يتنا�سب معه ،الأمر الذي
يتطلب فهما عميقا ملعطيات الواقع من

حقائق تنموية رقمية وتقاليد و�أعراف
اجتماعية وقانونية.
ولهذا �أعتقد �أننا كلما ا�ستطعنا االقرتاب
من امليدان �أكرث كلما كنا قادرين على
حتقيق �أهدافنا الإن�سانية والتنموية
والعك�س �صحيح ،ولعل خري �شاهد لهذا
الأمر تلك النتيجة املبهرة التي حققتها
قطر اخلريية بعد فتح مكاتبها امليدانية
يف العامل ،وخ�صو�صا يف منطقة �شرق
�أفريقيا وال�صومال حتى �أ�صبحت �أحد �أهم
املنظمات الإن�سانية ذات الأثر املبا�شر يف
حياة النا�س.
من خالل خربتك الطويلة ..ما هي �أهم
التحديات وامل�صاعب التي قد تواجه
العاملني يف امليدان الإن�ساين ،على
امل�ستويني ال�شخ�صي واملهني ،والتي البد
من �أخذها بعني االعتبار؟
ـ التحدي هو طبيعة ميدان العمل الإن�ساين
حيث تتعامل مع واقع غري طبيعي ال ي�سري
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حديث
الذكريات

وفق نظام معتاد ،ومطالبه دائما بحاجة
�إىل ا�ستجابة فورية مع �ضرورة �أن تكون
مدرو�سة ومنا�سبة وقابلة للتنفيذ ،مما
ي�ضع على عاتق العاملني يف هذا القطاع
حتديا كبريا.
التحديات كبرية خ�صو�صا يف �أوقات
الكوارث والأزمات  ،فقد متر بالإن�سان
ظروف ع�صيبة ،يلقى ب�سببها حتفه �أو
يخ�سر حياته �أو يتعر�ض للأذى يف بدنه
 ،وقد القيت بع�ضها يف ال�صومال ب�سبب
الأو�ضاع الأمنية غري امل�ستقرة من حني
لآخر .
لذا ف�إن �سالمة الفرق الإن�سانية ق�ضية يف
غاية الأهمية يجب �أخذها بعني االعتبار
 ،لأن � ّأي تهديد تتعر�ض له قد تت�سبب يف
انح�سار وانكما�ش العمل الإن�ساين خ�صو�صا
يف املناطق التي تعاين من ظروف ا�ستثنائية
رغم حاجتها الكبرية للتدخل الإن�ساين .
ما هي �أهم الدول واجلهات التي عملت
بها ومعها يف املجال الإن�ساين ( امليداين)
خالل م�سريتك املهنية ..وعدد �سنوات
عملك الإجمالية يف هذا املجال؟
ـ بف�ضل اهلل تعاىل عملت يف العمل الإن�ساين
�أكرث من ربع قرن (� )25سنة ،وهي تزيد
من ن�صف عمري ،حيث بد�أت عملي يف
ال�صومال بعيد انهيار احلكومة ال�صومالية
املركزية يف بداية العقد الأخري من القرن
املا�ضي ،وتعاملت مع تلك الظروف ال�صعبة
يف وقتها مع فريق من الأ�صدقاء العاملني
معي يف جمعية الإ�صالح اخلريية ،وقدمنا
رغم امكاناتنا املحدودة كثريا من الربامج
وامل�شاريع الإن�سانية امل�ؤثرة ،وبعد �سنوات
من العطاء انتقلت �إىل ال�سودان ملوا�صلة
التعليم اجلامعي ،وفور تخرجي رجعت
�إىل ال�صومال وعاودت العمل الإن�ساين
من جديد ،وعملت مع عدد من امل�ؤ�س�سات،
منها على �سبيل املثال م�ؤ�س�سة زمزم التي
عملت معها كمدير الربامج وامل�شاريع
ملدة � 10سنوات ،بعدها انتقلت �إىل قطر
اخلريية لأتوىل م�سئولية مدير الربامج
وامل�شاريع ملدة (� )8سنوات ،ويف عام
( )2014مت تعييني كمدير ملكتب قطر
اخلريية يف ال�صومال ،وبف�ضل اهلل تعاىل
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الكثري من االجنازات حتى �أ�صبحت قطر
اخلريية يف ال�صومال يف الرقم الثاين يف
جمال الإغاثة العاجلة والأوىل يف جمال
الرعاية االجتماعية ،حيث توفر الكفاالت
لأكرث من ( )14,000من الأيتام والأ�سر
الفقرية وغريهم ،ويف �أواخر العام املا�ضي
( )2016مت ترقيتي �إىل مدير �إقليمي لقطر
اخلريية يف �شرق �أفريقيا ،حيث �أ�شرف على
�أن�شطة قطر اخلريية يف ( )7دول �شرق
�أفريقية ومقر عملي كينيا التي متثل مركزا
�إقليميا ملنظمات العمل الإن�ساين الدولية.
احل�س الإن�ساين
من واقع خربتك ..ماهي �أهم ال�صفات
التي ينبغي �أن يتحلى بها العاملون يف ميدان
العمل الإن�ساين؟ .
ـ العمل الإن�ساين بطبيعته عمل �شاق،
يتطلب من العاملني فيه امتالك جملة من
ال�صفات ال�ضرورية ،ورغم �أن م�ساحة
احلوار قد ال تتيح يل ح�صر كامل هذه
ال�صفات يف هذه العجالة لكنّ �أهمها
ح�سب ر�أيي هي� :أوال؛ امتالك ح�س �إن�ساين
راق يتجاوز الفروق املوجودة بني الب�شر،
وتتغلب فيه الروح الإن�سانية امل�ستمدة
من القيم الراقية ،لأن العمل الإن�ساين
ي�ستهدف خدمة الإن�سان بغ�ض النظر عن
هويته الثقافية والدينية �أو انتمائه العرقي
�أو املناطقي ،ذلك �أن �أهم مبد أ� يف العمل
الإن�ساين هو :الإن�سانية (� )Humanityأي
اعتبار الإن�سان هو مركز العمل الإن�ساين
وهدفه النهائي ،وثانيا؛ احللم وال�صرب
والتحمل ،التي تعني على حتمل م�شقة هذا
العمل ،وثالثا؛ امتالك املهنية الالزمة
للعمل الإن�ساين �سواء املهنية املعرفية �أي
امتالك املعرفة الالزمة يف �إدارة العمل
الإن�ساين بكافة مراحلة� ،أو املهنية التي
تعني امتالك القدرة الالزمة يف �أداء
العمل ب�أف�ضل ما ميكن وب�أقل تكلفة� ،أو ما
يطلق عليه يف العمل الإداري (الفعالية)،
كما �أن ال�شجاعة واملغامرة والثقة بالنف�س
واالحت�ساب لأجل اهلل والآخرة متثل �صفات
�أ�سا�سية ملن يعمل يف عمل هدفه الأ�سا�سي
�إدخال ال�سرور والفرحة على نفو�س الفقراء
واملنكوبني وال�ضعفاء وامل�ساكني وذوي
االحتياجات اخلا�صة.

مهارات ضرورية

وما هي �أهم املهارات التي ينبغي �أن يت�سلح
بها العاملون يف ميدان العمل الإن�ساين؟
ـ يف الع�صر احلديث �أي عمل يقوم به
الإن�سان مهما كان جماله و�أهدافه وغاياته
وو�سائله تكون نتائجه مرهونة ملدى
املهارات التي يتمتع بها العاملون فيه ،ولي�س
العمل اخلريي الإن�ساين ا�ستثناء عن هذه
القاعدة ،بل حاجته �إىل الت�سلح باملهارات
باتت �أكرب من �أي وقت م�ضى ،وح�سب
اعتقادي ف�إن �أهم املهارات الأ�سا�سية للعمل
اخلريي هي :القدرة اجليدة على ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة ذلك �أن العمل
الإن�ساين يعتمد على املعلومات الدقيقة
امل�ستمدة من امليدان والتي ت�شكل املعطيات
التي تبنى عليها اخلطط وامل�شاريع،
وال ميكن �إدارة هذه الكمية الهائلة من
املعلومات �إال عرب التقنيات الع�صرية ،كما
�أن �إدارة العمل اخلريي بتنوعاته املختلفة
وبامل�ساحة الوا�سعة التي ي�ستهدف بها ال
ميكن �أن تكون فعالة ما مل تكن هناك
معرفة م�سئولة بالتكنولوجيا ،وكذلك
امتالك القدرة على القراءة العميقة
والكتابة الوا�ضحة متثل مهارات �ضرورية
للعاملني يف هذا املجال لكونهم نقطة
االلتقاء بني املحتاجني وذوي االمكانات
املالية من الب�شر ،وكلما امتلكوا القدرة على
تف�سري الأزمات وحتليلها وتقدمي احللول لها
كلما كان التوا�صل بني طريف املعادلة فعاال،
ولعل خري دليل على �أهمية اللغة يف حتقيق
الر�سالة تكون �أكرث و�ضوحا �إذا فهمنا قول
اهلل تعاىل "و�أحلل عقدة من ل�ساين يفقهوا
قويل" فنبي اهلل مو�سى �س�أل ربه �أن مي ِّلكه
الف�صاحة التي متكنه من الو�صول �إىل
قلوب من يدعوهم �إىل ما هو خري لهم،
و�أخري ًا ولي�س �آخرا ينبغي للعاملني يف
املجال الإن�ساين ال�سعي الكت�ساب اللياقة
الالزمة للتعاطي مع من يحيط بهم من
العاملني وال�شركاء واملح�سنني وامل�ستفيدين
من خالل بناء عالقات متميزة مبنية على
االحرتام املتبادل والتعاون وال�شراكة .
ماهي الإغاثات املهمة التي �أ�شرفت عليها
�..أو كنت �أحد فرقها ؟ و�أين ؟
ـ كما تعرفون ف�إنّ ال�صومال يف العقدين

�إ�شراف متوا�صل على احلمالت الإغاثية يف ال�صومال
الأخريين �شهد �أو�ضاعا �إن�سانية �سيئة
للغاية نتيجة للحروب الأهلية وما متخ�ض
عنها من ظروف اقت�صادية واجتماعية
�صعبة للغاية مما �أدى �إىل اعتماد ما يقرب
من ثلث املجتمع ال�صومايل على املعونات
علي ح�صر عدد
الإن�سانية ،فلهذا ي�صعب ّ
امل�شاريع الإغاثية التي �أ�شرفت عليها
�أو كنت �أحد فرقها امليدانية ،ولعلي من
الأف�ضل الرتكيز على ال�سنوات الع�شرة التي
عملت ك�أحد م�سئويل مكتب قطر اخلريية
يف ال�صومال وبف�ضل اهلل وبدعم اخلريين
من �أبناء قطر الكرماء �أ�شرفت على �أكرث
من ( )20حملة �إغاثية لي�س يف ال�صومال
فقط بل يف منطقة القرن الأفريقي،
وا�ستفاد منها �أكرث من ( )3ماليني �إن�سان
من خمتلف الفئات ،ولعل �أكرب اجناز يف
املجال الإغاثي ميكنني االفتخار به كموظف
يف قطر اخلريية وكمدير �إقليمي لها يف
منطقة القرن الأفريقي هي تلك الإغاثة
النوعية التي نفذتها قطر اخلريية ل�صالح
مت�ضرري �أكرب جفاف ي�ضرب القرن
الأفريقي يف عام 2011م حيث احتلت قطر
اخلريية املرتبة الثانية بعد برنامج الغذاء
العاملي للأمم املتحدة يف �إغاثة ال�صومال،
كما �أن الإغاثة النوعية التي نفذتها قطر
اخلريية بالإنابة عن امل�ؤ�س�سات اخلريية
القطرية ل�صالح مت�ضرري الإع�صار يف
�شمال �شرقي ال�صومال (بونت الند) متثل
هي الأخرى �إحدى االجنازات التي نفتخر
بها حيث �أ�صبحت جتربة �إن�سانية نوعية

ل�شمولها م�شاريع االنعا�ش املبكر ل�صالح
املت�ضررين.
هل يحتاج العمل يف ظل الكوارث واحلروب
مراعاة �أمور �إ�ضافية ..ماهي ؟
ـ نعم هناك �أمور �إ�ضافية يجب مراعاتها
�أثناء العمل يف امليادين التي جتري فيها
حروب ب�أي �سبب من الأ�سباب ،منها على
�سبيل املثال :احليادية التامة بني اجلهات
املتناحرة والبعد عن اال�صطفافات املت�ضادة
التي جتعل العمل اخلريي خارجا عن هذا
املبد أ�  ،ف�ضال عن مراعاة الأولويات يف
نوعية الأن�شطة التي تقدم وب�شكل دقيق،
فمثال يف �أوقات احلروب تكون احلاجة �إىل
الدواء والإ�سعاف يف املراتب الأوىل ل�سلم
الأوليات ،و�أي تق�صري يف هذه الق�ضية
�سيجعل العمل الإن�ساين فا�شال يف حتقيق
�أهم �أهدافه واملتمثلة يف �إنقاذ �أكرب عدد
من ميكن انقاذهم من الب�شر.
مواقف مؤثرة

�أكرث املواقف التي �أ ّثرت بك يف عملك
امليداين ؟
ـ هناك مواقف كثرية �أثرت على نف�سي
يف عملي امليداين ،وال ميكن يل ح�صرها
يف هذه العجالة ،من �أهمها كرم الفئات
الفقرية امل�ستفيدة من م�شاريع العمل
الإن�ساين ،فمع ق ّلة ما ميلكون من مال
وغذاء ف إ� ّنهم يقدّمون ملوظفي امل�ؤ�س�سات
اخلريية �أثناء جوالتهم كل ما عندهم
معتربين �أنهم �ضيوفهم  ،فكم �أنبهر حينما

�أرى �أ ّما فقرية تقدم ال�شاي والقهوة للعاملني
وتلح عليهم ب�أن يجل�سوا وي�شاركوا �أ�سرتها
حديث امل�ساء ،وهو ما يذكرين مبقولة
الراحل جربان خليل جربان" :لي�س اجلود
�أن تعطيني ما �أنا �أ�شد منك حاجة �إليه،
و�إمنا اجلود �أن تعطيني ما �أنت �أ�شد �إليه
حاجة مني" ،كما �أنني �أنبهر مبا �أ�شاهده
من ت�ضامن بني الفقراء يف املخيمات
ويف املناطق املهم�شة ،حيث يت�شاركون يف
القليل ،ويتقا�سمون امل�ساعدات ،وي�شاركون
بع�ضهم البع�ض الأفراح والأتراح.
�أكرث املواقف التي �أ�سعدت قلبك يف عملك
امليداين؟
ـ من املواقف التي ت�سعدين كثريا لقاءاتي
مع الأيتام الذين متت كفالتهم من قبل
قطر اخلريية يف مراحل �سابقة ،خ�صو�صا
عندما �أجدهم قد ت�سلموا منا�صب مهمة
يف �إطار العمل العام واخلا�ص ،ويف �أو�ضاع
اقت�صادية ومعي�شية جيدة ،ومنهم على
�سبيل املثال مكفول قدمي �أكمل درا�سة
الدكتوراه و�أ�صبح �أ�ستاذا جامعيا ي�شارك
يف نه�ضة بالده .
موقف /مواقف �أو ق�صة  /ق�ص�ص ال
تن�ساها يف عملك امليداين؟
ـ ال �شك �أن العاملني يف العمل الإن�ساين
يواجهون موقف م�ؤثرة ،بحكم طبيعة
عملهم ،وخالل الفرتة املديدة التي ت�شرفت
فيها بالعمل خادما للإن�سان �صادفت مواقف
كثرية م�ؤثرة ال تزال يف ذاكرتي ،منها على
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منظمات
وهيئات
إنسانية

حديث
الذكريات

�سبيل املثال ال احل�صر لقائي مع �أ�سرة
مكونة من ثمانية �أفراد من �سكان حمافظة
باي يف جنوب غرب ال�صومال كانت نازحة
من قريتها ب�سبب اجلفاف ،بعد �أن فقدت
كل ما كانت متلكه من موا�ش ،ف ّرت م�شيا
على الأقدام من ويالت اجلوع متوجهة
�إىل مقدي�شو العا�صمة للح�صول على لقمة
عي�ش ،و�أثناء رحلتهم التي ا�ستغرقت قرابة
�شهر تركت خم�سة من �أفرادها الذين مل
ي�ستطيعوا موا�صلة الرحلة بعد �أن انهارت
�أج�سادهم ب�سبب اجلوع ،وعقب و�صول
الأب مع طفلني �صغريين �إىل خميم بدبادو
الذي كانت ت�شرف عليه قطر اخلريية،
وبعد تقدمي الغذاء واملاء لهم  ،كان طلبه
الأول متكينه من العودة �إىل الطريق
ليتمكن من دفن �أفراد �أ�سرته الذين ترك
جثامينهم يف ال�شارع ،ال يزال ذلك املوقف
امل�ؤثر يف خلدي حتى الآن ،كما ال يزال يف
ذهني تلك املر�أة التي هربت مع طفلها من
ويالت اجلوع يف قرية من حمافظة �شبيلي
ال�سفلى ،وملا و�صلت املخيم الذي كانت قطر
اخلريية ت�شرف عليه وجدت طفلها الذي
كانت حتمل قد فارق احلياة .لقد فرحت
بو�صولها للمخيم لكنها فوجئت بفقدان
فلذة كبدها.

خيت بني العمل امليداين من جهة
لو ّ
والعمل الإداري الإ�شرايف من جهة �أخرى
ف�أي منهما تختار ؟
ـ من واقع جتربتي ف�إن العمل اخلريي �شاق
بكل �أنواعه �سواء كانت �إدارية �أو ميدانية،
وميكنني القول ب�أن اجلانب الإداري �أ�شق
من اجلانب التنفيذي حيث �أن املتطلبات
الإدارية اليومية جتعل املوظف غري قادر
لفعل �أي �شيء �آخر ،فمرة يعد درا�سات
امل�شاريع ينغمر يف بحث املعلومات
واحلقائق ،و�أخرى ين�شغل برفع التقارير
عن الإجنازات بتنوع جماالتها ،و�أخرى
يتجاوب مع ات�صاالت اجلهات املانحة...
الأمر الذي يجعله يف �ضغط دائم ،فلهذا
لعلي ال �أكون خمطئا �إذا قلت �أنني �أف�ضل
اجلانب امليداين �أكرث من اجلانب الإداري.
ثالثة ن�صائح للكوادر ال�شابة التي ترغب
بالتطوع وزيارات امليدان لأداء مهام
�إن�سانية ؟
ـ �إن التطور النوعي الذي ي�شهده العمل
الإن�ساين يف الع�صر احلديث تظهر �أهمية
هذا العمل �أكرث من �أي وقت م�ضى ملا فيه
من �أزمات ب�شرية وطبيعية مل يكن �أحد
يت�صورها ،لذا ف�إن احلاجة �إىل القوى
الب�شرية املدربة وامل�ؤهلة لتحمل امل�سئوليات
غاية يف الأهمية ،وكرثة الفئات ال�شابة يف

منظومة العمل الإن�ساين م�ؤ�شر �إيجابي
ي�ستوجب الت�شجيع واال�ستثمار ،ون�صيحتي
للكوادر ال�شابة التي تعمل يف هذا املجال
هي:
 .1من �أجل مواكبة متطلبات الع�صر
من ال�ضروري مبكان االهتمام باجلانب
املعريف ،فالنتائج املرجوة من العمل
الإن�ساين مرهونة مبدى الكفاءة املعرفية
للعاملني فيها.
 .2هناك جملة من القيم الالزمة للعمل
الإن�ساين فيجب �أن تكون هي املحددات
النهائية ل�سلوكيات العاملني يف هذه
املجال اخلدمي ،فالإن�سانية ،وال�شفافية
واال�ستقاللية واحليادية التامة قيم
ملزمة بغيابها يفقد العمل الإن�ساين �أثره
وم�صداقية بل يتحول �إىل عمل �ضار ،فعلى
ال�شباب التحلي بهذه ال�صفات والت�أكد من
االبتعاد عن كل �أي �سلوك يتنافى معها.
� .3إن العمل اخلريي يهدف �إىل خدمة
الإن�سان لكن الغاية النهائية هي ال�سعي
للح�صول على ر�ضا اهلل فقط ،وهي غاية
حمورية يف ديننا الإ�سالمي ،فعلى ال�شباب
النظر �إىل الأعمال الإن�سانية كعبادة من
خاللها ي�ؤدون واجبهم الديني ومن ثم
يح�صلون على ر�ضا اهلل وال�سعادة يف الدنيا
والآخرة .
لهمة
شخصيات ُم ِ

�شخ�صية� /شخ�صيات ..تعترب ملهمتك يف
العمل الإن�ساين ..من هي ..وملاذا احتلت
هذه املكانة لديك؟
ـ من ال�شخ�صيات تركت ت�أثرت بها يف
جمال العمل الإن�ساين يف �أفريقيا ال�شيخ
الراحل الدكتور /عبد الرحمن ال�سميط،
لأنك ال تزور بلدا �أفريقيا �إال وجتد �أثر هذا
ال�شخ�ص ،كما �أنني مدين بالربف�سور /علي
ال�شيخ �أحمد الذي ميثل �شخ�صية ريادية يف
جمال العمل الإن�ساين والتنموي يف �شرق
�أفريقيا وبالذات ال�صومال ،و�سبب ت�أثري
بهذين ال�شخ�صني ما عرفتهما من تفان
يف �سبيل خدمة الإن�سان ويف �سبيل تعليم
الأجيال وتثقيفهم ويف �سبيل بناء منظومة
تنمية م�ستدمية لها �أثر جلي ومبا�شر على
حياة ماليني الأ�شخا�ص يف �أفريقيا.
58

محمد حسين عمر ..بطاقة شخصية
• االسم :محمد حسين عمر حي
• العمر 42 :سنة

• الحالة االجتماعية :متزوج وأب لثمانية أوالد.
• الجنسية :جيبوتي

المؤهالت األكاديمية:

• بكالوريوس في االتصال والعالقات العامة
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةبالسودان .1999 - 1994

• دبلوم في اإلدارة العامة – جامعة أمدرمان
اإلسالمية بالسودان .1999 - 1997

• دبلوم عالي في اإلعالم بمعهد البحوث
والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية
في القاهرة .2007 - 2005

• ماجستير في اإلعالم من جامعة أمدرمان
اإلسالمية في الفترة .2013 2011-

الخبرات العملية:

• :1992 - 1991
مدير مركز دار االرقم االجتماعي ـ الصومال

• :1994 – 1993
 مسئول العالقات العامة بجمعية االصالح
الخيرية ـ الصومال
• :2000 – 1999
مدير منظمة الرعاية للتنمية الريفية ـ الصومال

• :2007 – 2000
 مسئول العالقات العامة ثم مدير البرامج
والمشاريع بمؤسسة زمزم ـ الصومال
• :2007 – 1999
معيد بجامعة مقديشو

• :2012 – 2008
مدير البرامج والمشاريع لمكتب قطر الخيرية في
الصومال.

• :2016 - 2012
مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال

صندوق األمم المتحدة
اإلنمائي للمرأة
ي قدم �صندوق الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي للمر�أة م�ساعدة مالية وتقنية
للربامج واال�سرتاتيجيات التي تع ّزز حقوق املر�أة ،وم�شاركتها ال�سيا�سية،
و�أمنها االقت�صادي.
يكمن الهدف الأ�سا�سي ل�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة يف تقوية
م �س اواة اجلن�سني ،ويف توعية ال���ر�أي العام فيما يتع ّلق مب�شاكل امل��ر�أة
وهمومها.
و ت ل عب املنظمات غري احلكومية دور ال�شركاء الأ�سا�سيني يف �صندوق
الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،من حيث م�شاركة املعلومات ،وو�ضعها على
ال�شبكة ،والدفاع عن املر�أة.
و ت ع ق د جلنة املنظمات غري احلكومية احلا�صلة على �صفة اال�ست�شارية
لدى ال�صندوق الإمنائي للمر�أة االجتماعات بانتظام لتعر�ض �أن�شطة هذا
ال�صندوق .كما ّ
موجهة للن�ساء اللواتي يدرن
تنظم هذه اللجنة ور�ش عمل ّ
منظمة غري حكومية.
رابط املوقع :www.unifem.org
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى ()UNRWA
ت ه د ف وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�شرق الأدن��ى� ،إىل تطبيق برنامج الإغاثة املبا�شرة ،وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني.
فقد �أ�صبحت هذه الوكالة ،من خالل براجمها املختلفة ،املز ّود الرئي�سي
باخلدمات الأ�سا�سية يف جماالت ال�صحة والرتبية وغريها من املجاالت
االجتماعية.
ت ت ع ا و ن وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ويتوجه هذا التعاون
ال�شرق الأدنى ب�شكل وثيق مع املنظمات غري احلكوميةّ ،
عاد ًة نحو امل�ساعدة الطبية والإن�سانية� ،أو حقوق الإن�سان� ،أو التنمية.
رابط املوقعwww.un.org/unrwa /

• 2016ـ وحتى اآلن:
مدير المكتب اإلقليمي لقطر الخيرية في شرق
إفريقيا ( ومقره كينيا )
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تقرير

مكتب قطر الخيرية في كينيا
ت�أ�سي�س املكتب2013 :
بداية الن�شاط1996 :
املوقع  :العا�صمة الكينية نريوبي
الفئات امل�ستفيدة :الأ�سر الفقرية ـ الأيتام
طلبة العلم الفقراء..

الموقع الجغرافي

تق��ع دول��ة كيني��ا يف �ش��رقي �أفريقي��ا ،متت��د �أر�ضه��ا �إىل دائرت��ي عر���ض (� )5ش��مال اال�س��تواء
و 40 –30يف جنوب��ه وت�ش��رف بحدوده��ا ال�ش��رقية عل��ى املحي��ط الهن��دي ،وجتاوره��ا �أوغن��دا
م��ن الغ��رب ،وتنـ��زانيا م��ن اجلن��وب ،و�إثيوبي��ا وجن��وب ال�س��ودان م��ن ال�ش��مال وال�صومال من
ال�ش��مال ال�شرقي.
ً
تبل��غ م�س��احة كيني��ا  580,367كيل��و مرتا ،وتبد أ� �أر�ضها مب�س��تنقعات �س��احلية تنمو بها غابات
املنجروف يليها �سهل �ساحلي ميتد بطول البالد من ال�شمال �إىل اجلنوب.
يبل��غ ع��دد �س��كان كيني��ا ح��وايل  50,000,000ن�س��مة ،ويتزاي��دون مبع��دل � 3%سنويـً��ا وه��و م��ن
�أعلى املعدالت يف العامل .ويعي�ش حوايل  73%من ال�سكان يف املناطق الريفية ،وحوايل 27%
يف املناط��ق احل�ضري��ة.
التدخل والتأسيس

ب��د�أت قط��ر اخلريي��ة عمله��ا يف جمهوري��ة كيني��ا ع��ام 1996م وذل��ك بالتع��اون م��ع �ش��ركاء
حملي�ين يف جم��ال الرعاي��ة االجتماعي��ة وال�س��يما برنام��ج كفال��ة الأيت��ام ،وتنفي��ذ امل�ش��اريع
املو�س��مية ،ومت ت�س��جيل مكت��ب قط��ر اخلريي��ة ر�س��مي ًا يف ع��ام 2013م ليك��ون ممث�لا لقط��ر
اخلريي��ة يف كيني��ا ،ويف �ش��هر نوفم�بر ع��ام 2015م مت �إفت��اح مكت��ب قط��ر اخلريي��ة يف كيني��ا
لي�ش��رف عل��ى كاف��ة الأن�ش��طة والربام��ج وامل�ش��اريع الت��ي تنفيذه��ا قط��ر اخلريي��ة يف كيني��ا،
تخطيط��ا وتنفي��ذا ،ومتابع��ة و�إ�ش��رافا.
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اشتملت على مواد وفرت لهم الدفء

األهداف

 .1دعم وتقدمي العمل اخلريي والتنموي والإن�ساين.
 .2تر�س��يخ العم��ل اخل�يري وتدعي��م قي��م املواطن��ة وحق��وق
الإن�س��ان يف املجتمع.
 .3تقدي��د امل�س��اعدات املالي��ة والعيني��ة واملعنوي��ة للفئ��ات
املحتاج��ة.
 .4توف�ير اخلدم��ات الإن�س��انية واالجتماعي��ة وال�صحي��ة
والثقافي��ة والتعليمي��ة لكاف��ة املجتمع��ات.
� .5إقامة امل�شاريع اخلريية بكافة �أنواعها.
جماالت العمل.
 )1الرعاية االجتماعية
 )2التعليم ودعم الثقافة
 )3املياه والإ�صحاح البيني
 )4التمكني االقت�صادي
 )5االمن الغذائي وحماربة الفقر
 )6تنفيذ امل�شاريع املو�سمية
اإلنجازات:

خ�لال عام��ي  2016م2017،م حق��ق مكت��ب قط��ر اخلريي��ة
يف كيني��ا العدي��د م��ن الإجن��ازات م��ن خ�لال تنفي��ذ مئ��ات
امل�ش��اريع والربام��ج والأن�ش��طة الت��ي ا�س��تفاد منه��ا �أك�ثر من
ملي��ون �ش��خ�ص م��ن الكين�ين والالجئ�ين املقيم�ين فيها.

 8250طفال يستفيدون من معونات
حملة “يتيم تحت الصفر”
ركزت حملة "يتيم حتت ال�صفر" على
فئة الأيتام املوجودين يف مناطق الأزمات
الإن�سانية واملناطق لفقرية.
ا�ستفاد  8250طفال من معونات حملة
"يتيم حتت ال�صفر" التي نفذتها قطر
اخلريية للعام الثاين على التوايل من قبل
مبادرة "رفقاء" لرعاية الأيتام التابعة
لها ،بهدف التخفيف من معاناة الأطفال
والأيتام يف مناطق الأزمات واملناطق
الفقرية التي تت�سم باالنخفا�ض احلاد يف
درجات احلرارة ،و�سقوط الأمطار والثلوج
فيها ،وركزت احلملة لعام  2017على
الالجئني ال�سوريني يف كل تركيا ،ولبنان،
�إ�ضافة للأطفال والأيتام يف قرغيزيا،
والبو�سنة ،و�ألبانيا وكو�سوفا.
المواد الموزّ عة

وتت�ضمن م�ساعدات احلملة مواد غذائية

ومالب�س ملواجهة الربد كال�سالل الغذائية،
واملالب�س ال�شتوية والبطانيات.
ومن بني امل�ستفيدين من احلملة  2500يتيم
ويتيمة مع �أ�سرهم يف كو�سوفا والبو�سنة
عب امل�ستفيدون عن
والهر�سك ،وقد ّ
�سعادتهم البالغة ،وتقدموا بال�شكر لأهل
قطر على اهتمامهم برعاية الأيتام وتوفري
الدفء والراحة لهم وخا�صة يف ف�صل
ال�شتاء .وي�صل عدد املكفولني لدى قطر
اخلريية بكو�سوفا �أكرث من  2200مكفول،
�أغلبهم من الأيتام وذوي االحتياجات
اخلا�صة.
رسالة إنسانية

ويف جمهورية البو�سنة والهر�سك وزعت
معونات حملة "يتيم حتت ال�صفر" على
هام�ش احتفاليه ريا�ضية ترفيهية �أقيمت
مبدينة زافيدوفيت�شي ،تركت �أثرا طيبا

يف نفو�س الأطفال الذين ق�ضوا �أوقاتا
ممتعة مع بع�ضهم البع�ض ،وح�صلوا على
جوائز ت�شجيعية .ويبلغ جمموع كفاالت
قطر اخلريية يف البو�سنة  2505مكفولني،
منهم � 2205أيتام ،فيما يتوزع الباقون على
كفاالت الأ�سر املتعففة وذوي االحتياجات
اخلا�صة وغريها.
وت�سعى حملة "يتيم حتت ال�صفر" �إىل توفري
الرعاية للمكفولني ممن يعانون خماطر
الربد واجلوع يف �أ�شد املناطق احتياجا،
وت�سليط ال�ضوء على معاناة فئة الأيتام
املوجودين يف مناطق النزاعات والأزمات
الإن�سانية ،وذلك يف البلدان التي تعي�ش
ظروفا ا�ستثنائية و�أزمات حادة نتج عنها
وجود �أعداد كثرية من الأيتام ،وتوجيه
ر�سالة �إن�سانية للعامل من خالل �أهمية
كفالة الأيتام ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع نطاق
املبادرة على امل�ستوى العاملي.
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بطاقة
تعريفية

نبذة عن االتحاد

ت�أ�س�س احتاد املنظمات الأهلية يف
العامل الإ�سالمي برتكيا يف عام 2005
وي�ضم يف ع�ضويته حتى الآن 312
منظمة غري ربحية من  63دولة.

مكتب للشراكة اإلنسانية
بين قطر الخيرية وجامعة قطر
اإلطالق2017 :

الموقع  :قطر
الفئات المستفيدة :طالب جامعة قطر

ج��اء افتت��اح مكت��ب ال�ش��راكة الإن�س��انية ب�ين قط��ر اخلريي��ة وجامع��ة قط��ر يف ع��ام
 2017مبقر مبنى الأن�ش��طة الطالبية بجامعة قطر تتويجا لل�ش��راكة املمتدة منذ عدة
�سنني بني الطرفني ،خا�صة يف جمال ابراز قيمة العمل التطوعي و�أهميته يف خمتلف
الأن�ش��طة اجلامعي��ة ،وبي��ان �أهمي��ة العمل التطوعي كم�صدر م��ن م�صادر التعلم وبناء
الأف��راد واملجتمع��ات وكركي��زة �أ�سا�س��ية وعامل مهم يف ت�ش��كيل �ش��خ�صية الطالب.
األهداف:
• تعزيز التعاون العمل والتطوعي بني جامعة قطر وقطر اخلريية.
• تفعيل العمل التطوعي واالطالع على جتارب م�شرفة من طالب اجلامعة.
• �إطالق طاقات التفكري الإبداعي لدي ال�شباب اجلامعي
• ت�شجيع الطالب على االنخراط يف اخلدمة املجتمعية.
• الرب��ط ب�ين املعرف��ة النظري��ة والبحوث العلمية وتنزيلها عل��ى �أر�ض الواقع يف جمال
الإغاثة الإن�سانية.
• امل�س��اهمة يف �إع��داد �ش��باب واع��ي متع��دد اخل�برات الثقافي��ة واالجتماعي��ة
وا لإن�س��انية.
• �إعط��اء ال�ش��باب اخل�برات احلياتي��ة الت��ي م��ن �ضمنه��ا العط��اء الإن�س��اين ك�أ�س��مى
م�س��تويات العط��اء.
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• اق�تراح برام��ج و�أن�ش��طة ت�ص��ب يف تنمي��ة وتعزي��ز
مه��ارات وق��درات ال�ش��باب اجلامع��ي.
• تعظيم قدرات ال�شباب املقبل على العمل الإن�ساين.
خمرجات ال�شراكة
• دعم طالب جامعة قطر بن�صف مليون ريال.
• تنظي��م م�س��ابقتني للعم��ل التطوع��ي لل�ش��باب
اجلامع��ي.
• �إط�لاق م�ش��روع " أ�ن��ا �إغاث��ي " بن�س��ختيه الأويل
والثاني��ة.
• دع��م ن��ادي م�ش��كاة للق��ر�آن الك��رمي للأن�ش��طة
الطالبي��ة
• م�ش��اركة قط��ر اخلريي��ة يف امللتق��ى ال�ش��بابي
التطوع��ي يف ن�س��خته الرابع��ة ال��ذي
• امل�شاركة يف امللتقى اخلا�ص بالأق�صى
• توف�ير دع��اة ومدرب�ين للم�ش��اركات الطالبي��ة
وا لأكادميي��ة
• م�ش��اركة قط��ر اخلريي��ة يف الي��وم العامل��ي للعم��ل
التطوع��ي
• م�ش��اركة قط��ر اخلريي��ة يف ن��دوة املجتم��ع ال��دويل بني
ال�صمت واخلذالن.
• توفري املح�صلني عند احلاجة جلمع التربعات

تعريفات
تقرير
إنسانية

قطر الخيرية في معرض
المنظمات األهلية الدولي بإسطنبول
�شاركت قطر اخلريية يف معر�ض
املنظمات الأهلية الدويل الثاين الذي
انعقد مبدينة ا�سطنبول يف �شهر دي�سمرب
املا�ضي بتنظيم من احتاد املنظمات
الأهلية يف العامل اال�سالمي وبح�ضور 150
منظمة من خمتلف دول العامل اال�سالمي.
تبادل التجارب

وركز املعر�ض على تعزيز التعارف والتعاون
والت�آزر بني هذه املنظمات والتعريف
بتجارب و�أن�شطة كل منظمة بالإ�ضافة اىل
تبادل اخلربات والتجارب بني املنظمات
امل�شاركة من خمتلف الدول.
زوار الجناح

ومتثلت م�شاركة قطر اخلريية بجناح
ا�شتمل على �أهم �إجنازاتها من خالل
املواد الفلمية والبو�سرتات باللغتني العربية
واالجنليزية� ،إ�ضافة لإ�صداراتها املطبوعة
من جمالت وكتب ودليل للم�شروعات ،تبني
مدى انت�شار قطر اخلريية حول العامل

وتع ّرف مبجاالت عملها عرب العامل .
اغتنمت قطر اخلريية م�شاركتها للتعريف
مبجاالت عملها ،خا�صة و�أنها مقدمة على
مزيد من االنفتاح والتعاون واالندماج
مع املنظومة الدولية يف املجالني التنموي
والإن�ساين ،وقد تلقت خالل املعر�ض العديد
من الطلبات لتوقيع االتفاقيات وال�شراكات.
وقد جذب معر�ض قطر اخلريية العديد من
الزوار الذين حر�صوا على زيارته للتعارف
ولالطالع على جتارب قطر اخلريية
الإن�سانية يف كثري من الدول التي تعمل بها.
وكان من كبار زوار جناح قطر اخلريية
ال�سيدة فاطمة بن يل النائبة يف الربملان
الرتكي عن بلدية ا�سطنبول ب�صحبة �أمني
عام احتاد املنظمات الأهلية يف العامل
اال�سالمي املحامي على كورت واللذين
قدموا ال�شكر اجلزيل لقطر اخلريية وعلى
ما تقوم به من دور ان�ساين بارز ومتميز
خا�صة جتاه الق�ضية االن�سانية يف �سوريا.

ورش عمل

وعلى هام�ش املعر�ض مت عقد جل�سات وور�ش
عمل متخ�ص�صة ولقاءات ملدة يومني،
ناق�شت عدد من الق�ضايا ذات العالقة،
وذلك مثل "م�شكالت مت�ضرري الروهنيغيا
واحللول املقرتحة" ،و "مكافحة الفقر من
خالل التمويل اال�سالمي اال�صغر" ،و"نحو
م�ستقبل م�ستدام لل�شباب" ،و"�إعادة النظر
يف حقوق االن�سان" ،و"التعاون الفعال
والبحث عن �أ�ساليب جديدة يف درا�سات
املر�أة والأ�سرة" ،و"اال�سرة وحتديات
العوملة" ،و"تنمية املوارد يف املجتمع املدين".
وقد �شارك يف املعر�ض منظمات جمتمع
املدين يف تركيا ،ومنظمات من�ضوية حتت
مظلة احتاد املنظمات الأهلية يف العامل
الإ�سالمي ،وجمعيات �أهلية عربية ودولية
تعمل يف تركيا� ،إ�ضافة لل�شركاء الدوليني
لالحتاد ،وخا�صة من م�ؤ�س�سات الإغاثة
الإن�سانية من دول اخلليج العربي.
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اسهم توفير المنظار الجراحي
ألحد المستشفيات بتخفيف
قوائم انتظار المرضى
بنسبة 80%

دعم إجراء العمليات الجراحية
للمرضى الفقراء بغزة
قام مكتب قطر اخلريية يف قطاع
غزة بدعم �إجراء العمليات اجلراحية
الالزمة لـ � 600شخ�ص من املر�ضى
الفقراء خالل العام املن�صرم ،2017
كما نفذ م�شروع تطوير خدمات ق�سم
العمليات اجلراحية يف امل�ست�شفى
الإندوني�سي بتوفري جهاز املنظار
اجلراحي ()Harmonic Scalpel
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بالتعاون مع وزارة ال�صحة الفل�سطينية.
ومت تنفيذ العمليات اجلراحية بالتعاون
مع �ستة من امل�ست�شفيات الأهلية من خالل
م�شروع م�ساعدة املر�ضى الفقراء الذي يعد
من �أهم امل�شاريع التي مت�س قطاعا وا�سعا
من �سكان قطاع غزة.

قوائم االنتظار

وقد بلغت تكلفة العمليات اجلراحية التي

جاءت بدعم من �أهل اخلري بقطر حوايل
 2.8مليون ريال ،ويقوم امل�شروع بتغطية
تكلفة كامل العمليات اجلراحية املقدمة
للمر�ضى الفقراء �أو امل�ساهمة فيه عند
�إجرائها يف املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات
الغري حكومية.
ويغطي م�شروع م�ساعدة املر�ضى الفقراء
التكلفة املالية لتنفيذ العملية ،و�إقامة

املر�ضى يف امل�ست�شفيات� ،إ�ضافة لتكاليف
بع�ض الأدوية والفحو�صات املخربية
والت�شخي�صية التي ال ي�ستطيع بع�ض
املر�ضى حتمل نفقاتها ،م�ؤكد ًا �أن ن�سبة
م�ساهمة قطر اخلريية ترتاوح ما بني ( 30
 %ـ  ، ) 100%وفقا حلالة املري�ض.
وي�سهم توفري جهاز املنظار اجلراحي يف
تقلي�ص زيادة قوائم االنتظار للمر�ضى
املحتاجني خلدماته وبالتايل تفادي
تعري�ضهم خلطر حدوث م�ضاعفات
وتدهور حالتهم.
وتخفف هذه امل�شاريع واخلدمات ال�صحية
التي تنفذها قطر اخلريية من الأعباء
االقت�صادية عن كاهل املر�ضى الفقراء،
بالإ�ضافة �إىل املحافظة على ال�صحة
اجل�سمية وحماية الإن�سان ،والعمل على

من خالل مشروع مساعدة
المرضى الفقراء تم دعم
تنفيذ  600عملية جراحية
خالل عام 2017

دعم اخلدمات ال�صحية املقدمة من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأهلية.

بسمة الشفاء

ولتو�ضيح ت�أثري هذه اخلدمات التي مت
تقدميها؛ قال الدكتور �سعيد ال�شاعر
مدير م�ست�شفى دار ال�سالم ،وهو �أحد
امل�ست�شفيات اخلا�صة ال�شريكة" :ن�شكر
قطر اخلريية على اجلهود التي تبذلها من

�أجل دعم ورعاية املر�ضى الفقراء" ،م�ؤكدا
�أن امل�شروع ا�ستطاع �أن يعيد" الب�سمة �إىل
�شفاه كثري من املر�ضى الفقراء".
وبدوره� ،أكد مدير امل�ست�شفى الدكتور �شوقي
�سامل �أن جهاز املنظار اجلراحي الذي
وفرته قطر اخلريية ،ي�ساهم يف التقليل
من قوائم االنتظار للمر�ضى بن�سبة 80%
و�ضمان تلقيهم للعالج يف الوقت املنا�سب،
وذكر �أن امل�شروع عموم ًا يخلق فر�صة
لتقدمي خدمات نوعية �أف�ضل )�آمنة و�أقل
خطورة( من خالل تطوير ق�سم العمليات
اجلراحية يف امل�ست�شفى.

65

تقرير

قطر الخيرية األولى
في كفالة األيتام بكوسوفا
تبو�أت قطر اخلريية املرتبة الأوىل يف كفالة الأيتام بكو�سوفا ،فيما
توا�صل تنفيذ املرحلة الثانية من اخلطة اال�سرتاتيجية ملبادرة
"رفقاء” التابعة لها ،بهدف الو�صول �إىل كفالة � 150ألف يتيم
وطفل حتى نهاية العام اجلاري . 2018
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جودة الرعاية

وك�شف ال�سيد حممود عبا�س �شاكر مدير
مكتب قطر اخلريية بكو�سوفا �أن قطر
اخلريية تع ّد امل�ؤ�س�سة الإن�سانية الأوىل يف
كفالة الأيتام بكو�سوفا مقارنة باملنظمات

اخلريية الإن�سانية الأخرى العاملة هناك،
حيث و�صل عدد من تكفلهم من الأيتام
هناك يف نهاية عام � 2017أكرث من
 2200يتيم  ،م�شري ًا �إىل �أن كفالة الأيتام
وال�شرائح الأخرى مثل الطالب وذوي
االحتياجات اخلا�صة تعد من �أبرز جماالت
عمل قطر اخلريية ،و�أن من �أولويات قطر
اخلريية بكو�سوفا حتقيق نقلة نوعية على
م�ستوى جودة اخلدمة املقدمة للمكفولني
و�سد احتياجاتهم املتنوعة.
وتخ�ص�ص قطر اخلريية عددا من
احلمالت والأن�شطة اخلا�صة بالأيتام
منها "حملة يتيم حتت ال�صفر" لتوفري
متطلبات ال�شتاء لهم كاملالب�س ال�شتوية
والغذاء  ،وك�سوة وهدية العيد لإدخال

ال�سرور على قلوبهم يف العيد  ،ف�ضال عن
الأن�شطة والفعاليات الدورية.

مبادرة هديتي

ويقوم متطوعون وحم�سنون قطريون على
االهتمام بالأيتام والعمل على حتقيق
�أمنياتهم ،وتلبية بع�ض احتياجاتهم من
خالل بع�ض املبادرات والأن�شطة ،ومنها
مبادرة " هديتي " التطوعية التي �أدخلت
الفرح على قلوب 1650طفال من الأيتام
والالجئني يف املخيمات ال�سورية برتكيا .
وتعد مبادرة "هدية" من الأعمال اجلميلة
التي تعرب عن معاين الأخوة ،وقد �أ�س�ستها
الفا�ضلة تهاين املري بالتعاون مع جمموعة
من الفتيات القطريات ،ومت تخ�صي�صها
للأطفال من �سن  5ـ � 15سنة للجن�سني،

ور ّكزت على االحتياجات اجلديدة
من �أدوات مدر�سية و�ألعاب �إلكرتونية
و�إك�س�سوارات و�أدوات فنية .ومت الت�سويق
لها يف  25مدر�سة ابتدائية و�إعدادية
وثانوية تغطي م�ساحة الدوحة ,،ركزت
على غر�س قيم العطاء وم�ساعدة الطالب
لأقرانه من الأطفال املحتاجني عرب العامل.
كما �شمل الت�سويق للحملة جامعة قطر
وكلية املجتمع و�شركة �أوريدو والهيئة العامة
للطريان املدين.
تكريم بكينيا

وعلى نحو مت�صل كرمت قطر اخلريية �أكرث
من  100يتيم ويتيمة مكفولني لديها بكينيا
مع �أمهاتهم املتميزات مبنا�سبة جناحهم
وتفوقهم الأكادميي  ،وذلك مل�ضاعفة
اجلهد وحتفيز الطلبة الآخرين.
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قطر الخيرية تتسلم شهادة العضـــــــــــــــــوية الكاملة
لتحالف “ستارت نت وورك” اإلنســــــــــــــــاني
ت�سلمت قطر اخلريية يف �شهر فرباير
املا�ضي بربيطانية �شهادة الع�ضوية
الكاملة لتحالف �شبكة "�ستارت نت
ووكرك" الإن�ساين " (�START NET
 )WORKكرتحيب بان�ضمامها لل�شبكة
بعد اعتماد ع�ضويتها الكاملة.
�شارك يف فعالية الت�سليم كل من نائب
رئي�س جمل�س �إدارة �شبكة "�ستارت نت
وورك" ال�سيد  /ماثيو كارتر والرئي�س
التنفيذي لل�شبكة ال�سيد �شون لوري
وعدد من مدراء وم�س�ؤويل ال�شبكة،
ووفد من م�س�ؤويل قطر اخلريية برئا�سة
رئي�سها التنفيذي ال�سيد يو�سف بن
�أحمد الكواري.
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التزام بالقيم اإلنسانية

قيم مضافة

ويف كلمته الرتحيبية قال ال�سيد �شون لوري
رئي�س �شبكة "�ستارت نت وورك" (START
 " :)NETWORKنرحب بقطر اخلريية
واخلربة التي �ستقدّمها �إىل �شبكة "�ستارت
نت وورك" .على اعتبار �أننا ن�أخذ زمام
املبادرة لإحداث تغيري يف امل�ساعدات
الإن�سانية .مع الت�أكيد على �أن �شبكة
"�ستارت نت وورك" حركة متنامية تعتقد
ب�أن املنظومة احلالية للم�ساعدات ال تفي
بالغر�ض .ويحتل ع�ضونا اجلديد (قطر
اخلريية) والتزامه بالقيم الإن�سانية مكانة
حمورية يف روح �شبكة "�ستارت نت وورك"
وقوتها الدافعة وراء عملنا لتح�سني نظام
امل�ساعدات الدويل".

عب الرئي�س التنفيذي لقطر
من جهته ّ
اخلريية ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري
عن �سعادة قطر اخلريية لالن�ضمام
�إىل هذه ال�شبكة  ،واعترب �أن هذا يعك�س
حر�ص �شبكة "�ستارت نت وورك" على
االنفتاح والتعاون والتن�سيق مع منظمات
�إن�سانية خارج املجموعة الأوربية وعلى
وجه اخل�صو�ص املنظمات الإن�سانية يف
اجلنوب ،على اعتبار �أن لدى العديد منها
ـ ومنها قطر اخلريية ـ الكثري من القدرات
والإمكانات واخلربات التي ت�ش ّكل قيمة
م�ضافة ل ّأي حتالف تن�ضم �إليه.
و�أكد حر�ص قطر اخلريية ب�أن تكون ع�ضوا
ف ّعاال ون�شيطا يف هذا التحالف ،وذلك

بالتعاون مع باقي �أع�ضائه �سعيا منها
لتطوير وحت�سني العمل الإن�ساين ،وتعزيز
التن�سيق والتعاون امل�شرتك خا�صة يف
مناطق الأزمات ،كونها متلك ر�صيدا مه ّما
من اخلربة يف هذا املجال ميت ّد لأكرث من
ربع قرن ،ولأ ّنها تعمل يف �أكرث من  60دولة
يف العامل من خالل مكاتبها امليدانية التي
و�صل عددها  27مكتبا ،وعرب �شراكاتها
مع وكاالت الأمم املتحدة والتي بلغت 42
اتفاقية تعاون ،ومع املنظمات وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية الدولية والتي متخ�ضت عن توقيع
�أكرث من  93اتفاقية �شراكة وتعاون حتى
الآن.
وكانت قطر اخلريية قد ان�ضمت �إىل �شبكة
"�ستارت نت وورك" يف فرباير من عام

عضوية المنظمات
األممية والدولية:

تتمتع قطر اخلريية بع�ضوية
عدد من الهيئات واملنظمات
التابعة للأمم املتحدة واملنظمات
الإقليمية وال�شبكات العاملية
للعمل الإن�ساين وهي:
• ال�صفة اال�ست�شارية يف املجل�س
االجتماعي واالقت�صادي للأمم
املتحدة .ECOSOC
• مراقب يف منظمة الهجرة
الدولية .IOM
• ال�صفة اال�ست�شارية يف منظمة
التعاون الإ�سالمي .OIC
• �شبكة "�ستارت نيتوورك العاملية
" .Start Network

 2016كع�ضو مراقب ،ويف �شهر نوفمرب من
العام املا�ضي ّ 2017مت منحها الع�ضوية
الكاملة من قبل جمل�س �إدارة ال�شبكة بناء
على ا�ستيفاءها جميع �شروط الع�ضوية،
وهو ما ميثل اعرتافا بالدور احليوي واملهم
الذي تقوم به قطر اخلريية ،وبالقدرات
واخلربات التي متتلكها على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
وت�ضم �شبكة "�ستارت نت وورك" (START
 )NETWORKومقرها بريطانيا 42
منظمة دولية و�إقليمية من �أكرب املنظمات
الإن�سانية غري احلكومية يف العامل ،وتعمل
على تقدمي م�ساعدات �إن�سانية �سريعة
وفعالة للمت�ضررين يف مناطق الأزمات
الإن�سانية.
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تقرير
ركزت الحملة على نازحي
والجئي سوريا والروهينغا
والعراق والمتضررين
بفلسطين

مليون متضرر في مناطق
األزمات يستفيدون من حملة
“شتاء المنكوبين”

و�صل عدد امل�ستفيدين من حملة "�شتاء
املنكوبني" التي نفذتها قطر اخلريية
لرفع املعاناة عن املت�ضررين من برد
ال�شتاء القار�س حتى نهاية �شهر فرباير
املا�ضي �أكرث من � 906آالف �شخ�ص
من النازحني والالجئني واملت�ضررين
يف كل من �سوريا والروهينغا والعراق
وفل�سطني.
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ركزت الحملة على نازحي
والجئي سوريا والروهينغا
والعراق والمتضررين
بفلسطين

متطلبات مواجهة ال�شتاء  ،بدعم كرمي من
�أهل اخلري يف قطر واملقيمني فيها.
المقدمة
المساعدات
ّ

وا�شتملت امل�ساعدات التي وزعتها
حملة "�شتاء املنكوبني" على اخليام مع
وقامت احلملة التي بلغت تكلفتها الإجمالية م�ستلزماتها ،وحقائب املالب�س ال�شتوية،
�أكرث من  64مليون ريال قطري بتوزيع وال�سالل الغذائية واملدافئ والوقود ،كما

احتوت احلزم االغاثية ال�شاملة على
احلقائب املدر�سية والبطانيات واحلقائب
العائلية والفردية ،وحقائب مواد التنظيف،
وحقائب الأدوات املنزلية ،و�أكيا�س النوم
واملدافئ وال�سالل الغذائية ،وب�سبب العدد
الكبري للنازحني والالجئني ال�سوريني
ف�إن حملة "�شتاء املنكوبني ركزت يف
تقدمي م�ساعدات ال�شتاء على املت�ضررين
من النازحني يف الداخل ال�سوري ،كما
ا�ستهدفت الالجئني ال�سوريني بدول
اجلوار.
خمبز الر�سنت
و�ضمن جهودها يف تخفيف املعاناة عن
املت�ضررين يف الربد القار�س قامت قطر
اخلريية بت�شغيل خمبز الر�سنت مبحافظة
حم�ص ،بهدف ت�أمني الغذاء و�ضمان
توفري اخلبز يومي ًا ل�صالح حوايل 60
�ألف �شخ�ص من النازحني ال�سوريني يف
حمافظة حم�ص ،وجاء امل�شروع من �أجل

توفري الغذاء الأ�سا�سي للم�ستفيدين منه،
وتخفيف معاناة النازحني واملت�ضررين من
خالل توفري وتو�صيل رغيف اخلبز باملجان
لأكرب عدد ممكن من الأ�سر املت�ضررة،
مما �أ�سهم يف ا�ستقرار تلك للأ�سر ،وخفف
العبء املادي والنف�سي عنها ،و�أ�سهم يف
احلد من انت�شار الأمرا�ض الناجتة عن
�سوء التغذية.
وقد �سعت قطر اخلريية من وراء هذا
امل�شروع الهام �إىل م�ساعدة ال�سوريني يف
الداخل يف �أهم �أ�سا�سيات احلياة وهي
توفري الغذاء ،حيث تتفاقم معاناة ال�سكان
ب�سبب غياب الأ�سا�سيات من الغذاء والدواء
والك�ساء.
ووجهت قطر اخلريية �شكرها لكل املتربعني
الكرام من قطر واملقيمني فيها ممن دعموا
هذه احلملة حتى و�صل خريها للفئات
الأ�شد ت�ضررا يف املناطق امل�ستهدفة.

قلق المفوضية

نفذت قطر اخلريية حملة �شتاء
املنكوبني بالتزامن مع �إعالن
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني عن قلقها الكبري ب�ش�أن
و�ضع التمويل اخلا�ص بالالجئني
والعائالت النازحة الأخرى يف
ال�شرق الأو�سط قبل دخول مو�سم
ال�شتاء املا�ضي ،ورجحت �أن ربع
العائالت فقط حت�صل على الدعم
املنا�سب ملواجهة ف�صل ال�شتاء،
وقدرت ب�أن حوايل  15مليون الجئ
ونازح داخلي يف كل من �سوريا
العراق ،و�أن هناك نحو  4ماليني
�شخ�ص من الفئات الأكرث تعر�ض ًا
للخطر يف حاجة مل�ساعدات كبرية
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تقرير

خطة المرحلة الثانية ..

تستهدف كفالة  150ألف يتيم وطفل عند نهاية

2018

تفاعل كبير مع المرحلة الثانية
لمبادرة “رفقاء”
وجهت قطر اخلريية �شكرها لك ّل
ّ
الكافلني الكرام من داخل دولة قطر
وخارجها ممن تفاعلوا مع املرحلة
الثانية من اخلطة اال�سرتاتيجية ملبادرة
"رفقاء" لرعاية الأيتام ،بهدف الو�صول
من خاللها �إىل كفالة � 150ألف يتيم
حتى نهاية العام احلايل .2018
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ويستمر العطاء

واعتربت �أن هناك جتاوبا ملمو�سا من
قبل �أهل اخلري واملح�سنني مع �شعار خطة
املرحلة الثانية التي مت تد�شينها يف �شهر
نوفمرب املا�ضي # :رفقاء_وي�ستمر_
العطاء وثقة باملبادرة وجوانب الرعاية
االجتماعية التي تقدّمها اجلمعية ،حيث بلغ
عدد املكفولني اجلدد خالل ال�شهور الأربعة
الأوىل لإطالق هذه املرحلة �أكرث 13000

تعتزّ قطر الخيرية بثقة الكفالء
من داخل قطر وخارجها والذين
بفضل دعمهم تمكنت من
كفالة أكثر من  13000يتيم في
الشهور األربعة األولى للمرحلة
الثانية

يتيم ،ودعت اهلل �أن يخلف على الباذلني
خريا ،و�أن يكرمهم مبرافقة الر�سول حممد
�صلى اهلل اهلل عليه و�سلم يف اجلنة ،ونوهت
�إىل �أن خطة املرحلة الثانية تت�ضمن كفالة
� 50ألف يتيم خالل عام واحد .
وخالل �أقل من �أربع �سنوات ا�ستطاعت

مبادرة "رفقاء" �أن جتعل من قطر اخلريية
�أكرب حا�ضنة للأيتام يف العامل ،حيث رفعت
عدد من تكفلهم اجلمعية �إىل � 106آالف
يتيم يف �شهر نوفمرب املا�ضي ، 2017 /و�إىل
�أكرث من  119.000منت�صف �شهر مار�س
املا�ضي ،من �ضمنهم  73.000يتيم متت
كفالتهم يف ال�سنوات الأربع املا�ضية ،يف
�إطار تفاعل اخلريين مع جهود اجلمعية يف
ت�سويق احلاالت التي هي يف حاجة للكفالة.
ريادة

وكانت قطر اخلريية قد بد أ� م�شوارها يف
كفالة الأيتام قبل �أكرث من ثالثة عقود ،
�ضمن خدمات الرعاية االجتماعية التي
تقدمها  ،ثم �أطلقت يف نهاية عام 2013
مبادرة "رفقاء" التي تهتم ح�صرا بق�ضايا

وت�شتمل خطة املرحلة الثانية ملبادرة
رفقاء توفري الرعاية ال�شاملة
لـ  50,000يتيم مبختلف �أنحاء
العامل ،و�إطالق خدمات �إ�ضافية
للمكفولني يف �شتى املجاالت،
والتو�سع يف نطاق امل�شاريع الكربى
ل�صالح الأيتام.
 50مكفوال كل يوم
ـ نظرا لأن الإح�صائيات ت�شري �إىل
�أن � 3أطفال يفقدون �أحد �أو كال
�أبويهم كل  3دقائق حول العامل،
ف�إن قطر اخلريية تفخر بكفالة
�أكرث من  50يتيما تقريب ًا كل 24
�ساعة ،ومبعدل  15,000مكفول
الأطفال والأيتام عرب العامل ،بهدف
الو�صول �إىل الريادة يف حتقيق التكافل
االجتماعي ،ومبا يخدم الإن�سانية ،وي�سهم
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
مدينة لأليتام

ويف كلمة له يف امل�ؤمتر ال�صحفي املخ�ص�ص
لتد�شني حملة املرحلة الثانية للخطة
اال�سرتاتيجية ملبادرة رفقاء قال ال�سيد
في�صل الفهيدة املدير التنفيذي لإدارة
العمليات بقطر اخلريية� :إن النجاح الذي
حتقق يف املرحلة الأوىل خلطة مبادرة
"رفقاء" ما كان له �أن يتحقق لوال الرعاية

ال�شاملة التي تو ِّفرها اجلمعية لليتيم
املكفول يف اجلوانب التعليمية وال�صحية
والرتبوية واالجتماعية ،والربامج والأن�شطة
الرتفيهية والتدريبية املخ�ص�صة له ،والتي
ت�شرف عليها مكاتبنا امليدانية عرب العامل
مبا�شرة  ،و�إجناز عدد من امل�شاريع
النوعية الكبرية خلدمة هذه ال�شريحة
كمدينة ال�شيخة عائ�شة بنت حمد بن عبد
اهلل العطية رحمها اهلل يف ال�سودان التي
ي�ستفيد منها  5000يتيم  ،ودور ومعاهد
الأيتام يف بنغالدي�ش التي ي�ستفيد منها
 2000يتيم هناك � ،إ�ضافة للعالقة املتميزة
التي تربطنا بالكافل والتي من خاللها
يطمئِنّ عربها على حالة مكفوله بطرق
�سهلة ومتعددة ،وتي�سري عملية ا�ستح�صال
قيمة الكفالة منه.
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مقال

قصة
نجاح

أفكار جديدة لدمج الشباب
في العمل الخيري
عقيل اجلناحي
ت�ؤدي و�سائل الإعالم دورا رئي�سيا يف حتقيق �أهداف العمل التطوعي،
ف��الإع�لام اليوم مل يعد خ�برا معزوال عن احل��راك االجتماعي،
و�إمنا �أ�صبح جزءا رئي�سيا من حياة املجتمعات والأف��راد ،وبف�ضل
الطفرة الإعالمية احلديثة من تطور املحطات الف�ضائية والإذاعية
وال�صحافة املكتوبة وو�سائل التوا�صل الإجتماعي ف�إن العمل اخلريي
والتطوعي ق��د متكن م��ن التعريف مبعاناة كثري م��ن املنكوبني
واملحتاجني للعون يف �أماكن خمتلفة من العامل ،مما �أ�سهم يف
تخفيف املعاناة عن �شعوب منكوبة بالكوارث الطبيعية واحلروب
والنزاعات والفقر و�صعوبة العي�ش ب�سبب اجلفاف وارتفاع درجات
احلرارة �أو تراكم الثلوج.
وميثل العمل التطوعي م�ؤ�شرا على اجلانب الإن�ساين باملجتمع،
ويعمق روح التكامل بني النا�س ،وي�شجع على التعاون وتنمية روح
اجلماعة ،وتكمن �أهمية العمل التطوعي ب�أنه تعبري مهم عن حيوية
وديناميكية اجلماهري ومدى �إيجابيتها ،و�أ�صبح العمل التطوعي
م�سبارا لتقدم املجتمعات ،ويقا�س املجتمع الإن�����س��اين بحجم
املنظمات التطوعية و�إعداد املتطوعني به.
وم��ن جتربتي ال�شخ�صية �أق���ول �أن قطر اخل�يري��ة وغ�يره��ا من
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين يف قطر قدمت مفهوما جديدا للعمل
اخلريي والتطوعي؛ �إذ متكنت بف�ضل �أفكار جديدة من ا�ستثمار
جهود ال�شباب من اجلن�سني يف احل�شد واملنا�صرة لدعم العمل
اخلريي والإن�ساين ،ومتكن ال�شباب بجهود تطوعية من الو�صول
�إىل �أماكن بعيدة واالط�لاع ب�شكل مبا�شر على الأو�ضاع ال�صعبة
التي تعي�شها �شعوب منكوبة ،ومتكنوا عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل
االجتماعي م��ن جمع ت�برع��ات كبرية لعمل م�شروعات تنموية،
وتقدمي الغوث الإن�ساين للمحتاجني ،مما �أ�سهم يف ر�سم الب�سمة
على وجوه الأيتام والأرامل والفقراء يف كثري من الأمكان يف العامل.
وللعمل التطوعى مزايا عديدة منها �إك�ساب املتطوعني خربات
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ميدانية و�إداري��ة فى العمل اخلريى والتنظيمي ،وتوجيه الطاقات
الب�شرية ل�صالح املجتمع من خالل بناء فريق العمل ،وتطوير الذات
فى جوانب متعددة تعود باخلري والنفع له وملجتمعه املحيط من
حوله.
ومتثل املبادرات التي تطلقها قطر اخلريية �أو تدعمها عنوانا مهما
لنمو ثقافة العمل اخلريي يف املجتمع ،وتعزز املبادرات ال�شراكة
التي تربط بني الأن�شطة املختلفة �سواء الريا�ضية �أو االقت�صادية
�أو الثقافية الر�سمية والقطاع اخلا�ص مع العمل اخلريي والتطوعي،
وت���روج للم�شاريع وامل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ،وت�شكل ال�شراكات
اال�سرتاتيجية بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلهات الوطنية جانبا
مهما يف ن�شر ثقافة العمل التطوعي ،واال�ستفادة من جميع القدرات
والإم��ك��ان��ات خل��دم��ة العمل اخل�ي�ري ودع���م ال�برام��ج وامل�شاريع
الإن�سانية ،وتكمن �أهمية املبادرات يف �إ�شراك املجتمع بكافة فئاته
يف الأعمال التطوعية ،ودجمه يف دعم امل�شاريع الإن�سانية والتنموية،
كما ت�ؤكد يف الوقت نف�سه �أن خمتلف فئات املجتمع القطري تتمتع
بح�س �إن�ساين عال ،وقدرة متميزة على البذل والعطاء بغية تخفيف
معاناة املت�ضررين يف خمتلف �أنحاء العامل.
�إن م�شاركة ممثلي امل�ؤ�س�سات الوطنية يف الرحالت الإن�سانية
املحلية والدولية التي تنظمها م��ب��ادرات وب��رام��ج قطر اخلريية
وتنفيذ م�شاريع با�سم هذه امل�ؤ�س�سات ليتم متويلها من تربعاته،
ي�شكل عنوانا رئي�سيا معربا عن �سمة هذا املجتمع ال��ذي �أ�صبح
معروفا بعمله اخلريي يف كل �أنحاء العامل ،ولعل من اجلميل �أن
نذكر الفعاليات وال��دورات ،وور�ش العمل ،واملحا�ضرات التوعوية
التي تعقد لتعزيز روح العمل اخل�يري والتطوعي ل��دى �أع�ضاء
ومنت�سبي امل�ؤ�س�سات الوطنية يف القطاعات املختلفة.

أندونيسيا

روسلينا  ..من بؤس الفقر
تغير وضع أسرتها
إلى ورشة خياطة ّ
كانت رو�سلينا عبداهلل يو�سف من �إقليم
�أت�شية ب�أندوني�سيا عازمة على م�ساعدة
زوجها �سليمان زكريا على ظروف احلياة
ال�صعبة ،ومل يكن الدخل الذي يحققه
�سليمان الذي يعمل حماال يف ال�سوق يكفي
مل�صروف العائلة ،وقد انهد حيله من ذلك
العمل امل�ضني وغري الثابت ،وت�سكن العائلة
يف بيت قدمي متهالك ورثته رو�سلينا من
والديها ،حيث تت�سرب املياه من ال�سقف
واجلدران كلما ت�ساقطت الأمطار..
بد�أت رو�سلينا العمل باخلياطة ،تخيط
الثياب للجريان وعامة النا�س ،وكانت تعمل
يف غرفة �صغرية ال تزيد م�ساحتها عن
12مرتا مربعا ،وت�ستخدم ماكينة خياطة
قدمية ،مما �أثر على �إنتاج الأعمال ،التي
ت�ستغرق وقتا طويال لإجنازها؛ فالقطعة
الواحدة ت�أخذ � 3أيام لإمتام خياطتها ،فقد
كان عليها �أن تذهب �إىل ال�سوق خلياطة
الأطراف ،ثم تعود �إىل البيت لإمتام
اخلياطة ،وكانت حتقق من هذا العمل

دخال يقدر بـ  3000روبية �أندوني�سية يف
اليوم ،وكان ذلك ال يفي باحلاجة اليومية
لإنفاق البيت التي تقدر بـ  5000روبية يف
اليوم على الأقل ،ومل يكن لزوجها دخل
ثابت يعتمد عليه.
يف العام 2014م تغريت حياة رو�سلينا
وعائلتها عندما ح�صلت على ماكينة
خياطة منوذجية وحديثة مع معدات
اخلياطة كاخليوط والقما�ش الذي ي�ستعمل
خلياطة الو�سائد واحلجابات وامللبو�سات
وغريها من جمعية قطر اخلريية ،فازداد
عدد الزبائن ،و�صار ب�إمكانها �إجناز
العمل املطلوب يف يوم واحد ،كما �أ�صبح
ب�إمكانها خياطة القطع املختلفة كال�ستائر
واحلجابات وامللبو�سات بنماذجها املختلفة،
ومتكنت رو�سلينا بعد عام من ح�صولها على
ماكينة اخلياطة احلديثة من حتقيق دخل
يكفي احتياجات الأ�سرة ،و�أن تدخر مبلغا
ال�ستئجار حمل للخياطة يف موقع مهم
قريب من ال�سوق يف امل�ستقبل القريب.

ويف العام  2016م متكنت رو�سلينا من
ا�ستئجار حمل مب�ساحة  60مرتا مربعا
مببلغ  5ماليني روبية يف العام ،ويقع على
نا�صية �شارع يربط � 3أحياء يف املدينة،
وانعك�س املحل اجلديد واملاكينة احلديثة
والأدوات املتوفرة على طبيعة �إنتاج
رو�سلينا؛ ومتكنت من حتقيق دخل ي�ساوي
خم�سة �أ�ضعاف ما كانت تك�سبه �سابقا ،مما
�سي�ساعدها يف �إعادة ترميم بيتها وت�أثيثه،
كما ت�سعى ل�ضمان تعليم �أف�ضل لبنتيها
(حلما �أولفى � 9سنوات) و(مغفرة مولدا
� 7سنوات)..
تنظر رو�سلينا �إىل الأفق البعيد وهي
ت�أمل م�ستقبال واعدا لأ�سرتها ،وتقول
وعلى وجهها ابت�سامة م�شرقة� :أتقدم
بال�شكر اجلزيل للمح�سنني بدولة قطر
وجمعية قطر اخلريية والعاملني مبكتبها
يف �أندوني�سيا �سواء يف مقرها الرئي�سي
بجاكرتا� ،أو املكتب الإقليمي ب�أت�شيه ،و�أدعو
اهلل �أن يجزيهم خري اجلزاء..
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طوعي ومن خالل جمعيات ومنظمات متخ�ص�صة ت�ستقطب
تلك الفئات وتقوم بتدريبها وت�أهيلها وتهيئتها لالنخراط يف
اخلدمات العامة ،فللعمل التطوعي �أهمية لي�س لكونه عم ًال
ي�سد ثغرة يف ن�شاط الدولة والهيئات االجتماعية فقط؛
بل �أهميته الكربى تكون يف تنمية الإح�سا�س لدى املتطوع
ومن تقدم �إليه اخلدمة؛ باالنتماء والوالء للمجتمع ،وتقوية
الرتابط االجتماعي بني فئات املجتمع املختلفة الذي اهتز
هو كذلك بعوامل التغري االجتماعي واحل�ضاري .ومن هذا
املنطلق يلعب الإعالم التوعوي دوره يف امل�شاركة الإيجابية،
لي�س يف ت��ق��دمي التوعية ف��ق��ط ،ول��ك��ن يف توجيه ور�سم
ال�سيا�سات التي تقوم عليها تلك امل�ؤ�س�سات الإعالمية
االجتماعية ،مبا يعود على املجتمع ككل بالنفع العام ،فكلما
كرث عدد املتطوعني واملبادرات املجتمعية الهادفة ،كلما َّ
دل
ب�شكل خا�ص واملواطنني واملقيمني
ذلك على وعي الإعالم ٍ
وح�سن جتاوبهم مع
ب�شكل عام بق�ضايا جمتمعهم احلقيقية ُ
ٍ
هذه الق�ضايا والإ�شكاليات.
ختاما ..نحنُ من خ�لال ه��ذه الإ���ض��اءات؛ �إذ نتطلع �إىل
الإعالم التطوعي الذي يحتفي و ُيربي ،وي�ستثمر ،ويحمي
املتطوعني ال�شباب ،فهم مقيا�س تقدّم الأمم وت�أخرها،
والواقع اليوم ي�شهد ق ّلة اهتمام من احلكومات وامل�ؤ�س�سات
ب�أعظم ثروة عندها وهي ال�شباب املتطوع ،فالنتائج اليوم
وكل يوم جند ب�أنها نتيجة �أعمال فردية مرجتلة ال ي�سبقها
تخطيط وا�ضح ،وعمل مرتجم ،ور�ؤية م�ستقبلية نا�ضجة،
ونحن بهذا احلكم ال ننكر بروز بع�ض اجلهود املبذولة يف
خدمة ال�شباب املتطوع يف كل مكان� ،إال �أن ذلك يعترب نقطة
يف بحر مما يجب فعله لهذه ال�ثروات القوية التي تتجدد
بتجدد الأيام والأعوام.
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يحتاج من الإعالم وقفة جادّة ُيح ِّفز
احتياجات الواقع ،فالواقع
ُ
من خاللها ِقوى ال�شباب املتطوع و ُي�ش ِّكل عربها الوعي املجتمعي
العام الذي ال يت�أ َّتى �إال من خالل تبني احلمالت التوعوية املتنوعة
وتنفيذ املبادرات املجتمعية الفاعلة ،ويف �سبيل ذلك على الإعالم
يتوجه نحو تقدمي املزيد من بذل اجلهد يف اخلدمة املجتمعية
�أن ّ
ويف تنفيذ حمالت التوعية بق�ضايا احلياة العامة واخلا�صة ،و�أن
ين ُف�ض عن نف�سه ال�صبغة الت�سويقية الربحية وممار�سة دورها
املجتمعي ب�أمانة وعطاء.
�إنَّ العامل يوجه ن��داء �أهمية مد يد العون للطاقات التطوعية
الكامنة يف املجتمعات ،والتي تبحث دو ًما عن جهات تتبنى �أفكارها
وتدعمها معنو ًيا ،وحقيقة ف�إن جمتمعنا ال ي�شكو �شحا من ه�ؤالء،
فمعني ال�شباب املبادر ال ين�ضب لدينا ،لكن يبقى �أن يجد له اليد
الداعمة يف ُكل حني ،فال�شباب هم م�صدر االنطالقة للأ ّمة ولذلك
هم ميلكون طاقات هائلة ال ميكن و�صفها ،وبال�سهو عنها يكون
االنطالق بطي ًئا ،والبناء ً
ه�شا ،وال�صناعة بائدة ،،والتطلع املن�شود
هو اكت�شاف طاقات ال�شباب ،ومن ثم توجيهها �إىل من يهتم بها
ويف ّعلها التفعيل املدرو�س ،حتى يتم ا�ستثمارها ،واعترب كما يعترب
اال�سرتاتيجيون ب�أن هذا امل�شروع اال�ستثماري له �أرب��ا ٌح م�ضمونة
متى ما َو َجد اهتما ًما بال ًغا من احلكومات وامل�ؤ�س�ساتُ ،
والتطلع
ا َملن�شود من خالل هذا املحور هو عملية تعديل �إيجابي تتناول طاقة
ال�شاب وتن ّميها حتى يكت�سب املهارة والإتقان.
وقد جاء احلث على العمل التطوعي يف كافة ال�شرائع ال�سماوية
نوعا من الدعم وامل�ؤازرة فيما بني الب�شر بع�ضهم ً
بع�ضا،
واعتباره ً
ومع تع ُّقد احلياة يف كافة جوانبها املختلفة؛ �أ�ضحى على الدول
�شريك �آخر ُي�ساهم معها يف
التي تواجه هذه املع�ضالت البحث عن ٍ
املواجهة والت�صدي لتلك امل�شكالت ،فر�أت �أن فتح باب التطوع لكافة
ب�شكل
الفئات �سوف ي�ساهم يف توفري فر�ص خدمة اجتماعيةُ ،تقدَّم ٍ
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ال�شك � َّأن العمل يف جمتمع املتطوعني الف�سيف�سائي املختلف امليول
ب�شكل �أو ب�آخر �إىل
والطبقات ،ذو الطاقة االندفاعية العليا؛ ُيف�ضي ٍ
نواح الأن�شطة والفعاليات التي
�إيقاظ جذوة الهمم وتفعيلها يف كل ِ
حتقق لهذا املجتمع تطلعاته التغيريية نحو الأف�ضل و�إحداث الأثر
الطيب .ومعلوم �أن ال�شباب ثرو ٌة كذلك ،ال ميكن اال�ستهانة بها،
فكل حكومات اليوم تبني ر�ؤاه��ا وطموحاتها اال�سرتاتيجية وهي
تفكر يف امل�ستقبل واجليل القادم ال��ذي �سيحمل عنها م�س�ؤولية
احلفاظ على امل��وارد املتنوعة ودميومتها يف �شكلها التنموي مع
املحافظة على الثوابت الأ�سا�سية.
ويف احلقيقة �أج��دين حمظوظة بالعمل يف جمتمع جامعي ي�ضم
�أرخبيال كبريا من الطالب والطالبات الن�شيطني والذين يتبنون
يف كل مو�سم وكل ف�صل مبادرات تطوعية تغيريية ت���ؤدي �أدوا ًرا
هامة يف املجتمع كدور الإغاثة الإن�سانية الدولية ،ودور التوعية
املجتمعية ،ودور التطوع اخلريي يف الأن�شطة واملنا�سبات املحلية
وما �إىل ذلك من ن�شاطات خمتلفة والتي �أجدها فر�صة �شخ�صية
لإيقاد طاقتي الذاتية وتفعيلها معهم قدر امل�ستطاع و�سرب عقولهم
النية عن قرب واالف��ادة لهم بعون اهلل ،واال�ستفادة منهم بكل
ِّ
ت�أكيد.
�إنَّ الإع�لام التوعوي يقو ُم ب��دو ٍر كبري يف �إيقاظ جذوة الطاقات
وتوجهها نحو املزيد من العمل الإن�ساين
الكامنة لدى ال�شباب ّ
ال��رائ��د يف ك��ل مكان ويف ُك��ل بقاع الأر�����ض؛ �إع��م��ا ًرا ل��دي��ار اهلل
املرتامية ،ف��الإع�لام هنا يقوم ب��دور الإر���ش��اد املجتمعي خلدمة
الق�ضايا الإن�سانية وت�سليط ال�ضوء عليها ب�شكل تعبوي وتوعوي
لتحقيق امل�شهد الإيجابي الهادف يف املجتمع .فاجلماهري العري�ضة
يف هذه املعمورة تنتظر من الإعالم ان ُيار�س دو ًرا �أ�شمل و�أكرث
ت�أث ًريا من نقل التغطيات والأح��داث املختلفة التي حتدث ب�شكل
متواتر حول العامل ،ليلعب بذلك دو ًرا �أكرث توجيهًا و�أق��رب �إىل

khawlamortazawi@gmail.com

68%

خولة مرت�ضوي

231
%15

16%

111
%50

15%

%77

65%

61
%33
%1

09%

%19

�أفاد تقرير لليوني�سيف ب�أن  13مليون طفل منعوا من تلقي
التعليم يف املدار�س ب�سبب الأزمات وال�صراعات يف ال�شرق
الأو���س��ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا ،الأم���ر ال���ذي ي��ه��دد بتحطيم
م�ستقبلهم.
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وأثره
حقل اإلعالم التَ وعوي ُ
العــمل الشبابي التطوعي
في
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 عدد الأطفال يف �سن الدرا�سة يبلغ  34مليونا ،منهم 13.4مليونا ال يرتادون املدار�س ما يعادل ن�سبة  40باملئة.

  2.4مليون طفل يف �سوريا و 3ماليني طفل يف العراق،ومليونا طفل يف ليبيا ،و 3.1ماليني طفل يف ال�سودان2.9 ،
مليون طفل يف اليمن ال يرتادون املدار�س.

تأثير العنف

 -و�أفاد التقرير �أن العنف ي�ؤثر على �أطفال املدار�س يف 9

دول بينها �سوريا والعراق واليمن وليبيا ،حيث ينمو جيل
خارج نظام التعليم.

 الهجمات على املدار�س هي �أحد الأ�سباب الرئي�سة لعدممتكن الأط��ف��ال م��ن ال��ذه��اب �إىل الف�صول الدرا�سية مع
ا�ستخدام مثل هذه املباين م�أوى للعوائل امل�شردة �أو قواعد
للم�سلحني.

ثمن الحرب

 وب�ي�ن ت��ق��ري��ر اليوني�سيف �أن  9000م��در���س��ة ال ميكنا�ستخدامها حاليا للتعليم يف كل من ليبيا و�سوريا والعراق
واليمن.
 �آالف املعلمني يف املنطقة تخلوا ع��ن وظائفهم ب�سبباخلوف ،وهو ما مينع �أي�ضا الآباء من �إر�سال �أطفالهم �إىل
املدار�س.

 � 700ألف طفل �سوري الجئ ال ميكنهم ارتياد املدر�سة يفدول اجلوار ،ب�سبب البنية التحتية التعليمية املنهكة ،وعدم
القدرة على حتمل عبء طالب �إ�ضافيني.
 وحذرت اليوني�سيف يف نف�س الوقت من �أن الف�شل يف �إيجادحل لل�صراع ال��ذي تتزايد وح�شيته يف �سوريا يهدد جيال
كامال من الأطفال ،والنظام التعليمي يدفع ثمنا باهظا.
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جماليات السرد القرآني في قصة
بقلم :عامر غرايبة

تتجلى بالغة الق�ص�ص القر�آنية يف جانبي اللفظ واملعنى؛ ومتتاز
بال�صدق الفني والواقعي مما يجعلها �أكرث ت�أثريا باملتلقي
ميتاز الق�ص�ص القر�آين ب�أنه يهدف �إىل غر�ض نبيل؛ وهو �إ�صالح
الب�شر ،وهداية النا�س �إىل ما فيه خريي الدنيا والآخرة ،كما يبني
�أ�سباب هالك الإن�سان ودماره� ،سواء كان يف العقيدة �أو العبادة
�أو الأخالق وال�سلوك �أو يف املعامالت ،حتى يتمكن من جتنبها،
وتتجلى بالغة الق�صة القر�آنية يف جانبي اللفظ واملعنى؛ ومتتاز
بال�صدق الفني والواقعي مما يجعلها �أكرث ت�أثريا باملتلقي.
المعاقبة بالحرمان

وال يخفى على القارئ املتمعن للقر�آن الكرمي �أن يدرك مرامي
الق�ص�ص القر�آين من ذكر تاريخ الب�شر ،و�أحوال الأمم املا�ضية
من حيث ال�سعادة وال�شقاوة ،والنجاة والعذاب ،وم�آالت الأمم
وال�شعوب والأفراد ..ويف ق�صة (�أ�صحاب اجلنة) التي وردت
يف �سورة القلم عظة وعربة للنا�س كافة ،وقد جاءت ب�أ�سلوب
ق�ص�صي جميل وم�ؤثر..
واملت�أمل املتدبر لآيات القر�آن الكرمي يعلم �أن للفقراء وامل�ساكني
والأيتام والأرامل وال�ضعفاء ح ًّقا على العباد يف �أموالهم ،وقد
�ساق اهلل لنا ق�صة �أ�صحاب اجلنة لتكون لنا عربة ،فنتو َّقى
ما وقع بهم ،فقد متال�ؤوا على حرمان امل�ساكني والفقراء من
العطاء الذي كان يجريه �صاحب الب�ستان ال�سابق وهو والد ه�ؤالء
الأبناء ،وقد �أرادوا خالف ما كان عليه والدهم بحرمان امل�ساكني
والفقراء ،ف ُعو ِقبوا بحرمانهم من اجلنة.
مل يدرك �أولئك الأبناء الذين ورثوا الب�ستان �سبب الربكة يف
عطاء اهلل ،فقرروا جني ثمار الب�ستان قبل طلوع الفجر حتى
ي�ست�أثروا بها كاملة وال يعطوا الفقراء منها �شيئا كما كان يفعل
�أبوهم ،ف�أحرق اهلل الب�ستان ليال؛ ولهذا ورد يف احلديث "�أن
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -نهى عن اجلذاذ بالليل"..
وكثري من النا�س ال يدركون الثناء على العطاء يف قوله تعاىل:
(( َو�آَتَى ْ َال َال َع َلى ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َو ْ َال َ�س ِاك َني )) [البقرة:
 ،]177وقوله تعاىلَ (( :و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
الط َع َام َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْ�س ِكي ًنا َو َي ِتي ًما
َو�أَ ِ�س ًريا )) [الإن�سان.]8 :
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قبل الفجر

وفيما ورد عن ق�صة �أ�صحاب اجلنة �أنه يف أ� ْر�ض اليمن،
وبالتحديد يف قرية ُيقال لها�َ " :ض َروان" على بعد ِ�ستَّة �أميال
من َ�صنعاء ،عا�ش �أح ُد ال�صاحلني الأغنياء ،كان على ِد ِين �أهل
الكتاب ،وكانت له َج َّنة فيها �أنواع من الأ�شجار املثمِ رة ،وجدا ِو ُل
املاء ال َع ْذب ت�سقيها ،فتُعطي تلك الأ�شجا ُر مما ل ّذ وطاب من
دخل بيتَه ثمر ًة منها
الفواكه والثمار ،وكان الرج ُل ال�صالح ال ُي ِ
يق�سم الثمار ثالثة �أق�سام :ق�سم للفقراء وامل�ساكني ،وق�سم
حتى َ
لأهل بيته ،وق�سم يردُّه يف املح�صول؛ ِليزر َع به الأر�ض؛ لذلك
بارك اهلل له يف ِر ْزقه وعياله.
فلما توفى اهلل الأب ورث اجلنة �أبنا�ؤه ،فلما ر�أوا حملها الكبري من
الثمار ،ا�ستكرثوا �أن يعطوا الفقراء منها �شيئا ،ثم �أ ْق�سموا على
َق ْطف ثما ِر مزرعتهم قبل الفجر و�أن ال ي�ستثنوا للمحتاجني منها
�شيئا ،لقد غ َفل �أ�صحاب َ
اجل َّنة عن �سماع اهلل ِ�س َّرهم وجنواهم،
أ�صحاب القلوب الط ِّيبة ،الذين يف
كما غاب عنهم �أنَّ اهلل ُي ِثيب �
َ
قلوبهم ِر َّقة و َر�أفة ورحمة لل�ضعفاء والفقراء وامل�ساكني ،لقد غاب
أ�صحاب اجلنة الذين ُيد ِّبرون و ُي ِّ
خططون حلرمان ال�ضعفاء
عن �
ِ
وامل�ساكني � -أنَّ اجلزاء ِمن جن�س العمل؛ ف َمن �أك َر َم النا�س �أك َرمه
اهللَ ،ومن ح َر َمهم ح َرمه اهللَ ،ومن منعهم اخلري منعه اهلل،
فجزا ُء �س ِّيئ ٍة �سيئ ٌة مث ُلها.
اب
فما الذي حدَ ث جل َّنتهم و ُب�ستانهم؟ (( �إِ َّنا َب َل ْو َناهُ ْم َك َما َب َل ْو َنا �أَ ْ�ص َح َ
َْ
ال َّن ِة إِ� ْذ أَ� ْق َ�س ُموا َل َي ْ�ص ِر ُم َّن َها ُم ْ�ص ِب ِح َني • َو َال َي ْ�س َت ْث ُنونَ )) وذهبوا
ليناموا فجاء القرا ُر الإلهي بتدمري ذلك ال ُب�ستانَ (( ،ف َط َ
اف َع َل ْي َها
ال�ص ِر ِمي)) ،يا اهلل! � ُّأي
َطا ِئ ٌف ِمنْ َر ِّب َك َوهُ ْم َنا ِئ ُمونَ • َف أَ� ْ�ص َب َح ْت َك َّ
كارث ٍة هذه؟! كم من �إن�سان ينام وهو ميلك املاليني ،وي�ستيقظ يف
ال�صباح ليجد نف�سه ال ميلك �شي ًئا! كم ِمن �إن�سان يف دنيا النا�س
اليوم كان َي ِلك ما مي ِلك ،لكن ب�سبب الذنوب �ضاع ك ُّل �شيء ،وكم
العقارات وال�سيارات ،وب�سبب ال ِّربا �ضاع ك ُّل
من �إن�سان كان مي ِلك
ِ
�شيء ،وكم من �إن�سانٍ كان ميلك املاليني ،فعندما ر َف�ض �إخراج
الزكاة من ماله� ،ضاع هذا املال!
عقدة القصة

وبعيد الفجر تنادى الإخوة لتنفيذ َّ
املخطط الذي �أجمعوا كلمتَهم
ت�س ُّت و�صمت كام َل ْي؛ حتى ال ُيد ِر َكهم �أحد
عليه، ثم حت َّركوا يف َ

أصحـاب الجنة
من الفقراء وامل�ساكني ،وخرجوا منفردين كل واحد من
طريقَ (( ،ف َت َنا َد ْوا ُم ْ�ص ِب ِح َني * �أَ ِن ْاغدُوا َع َلى َح ْر ِث ُك ْم �ِإنْ
ُك ْنت ُْم َ�صار ِِم َني • َفا ْن َط َل ُقوا َوهُ ْم َيت ََخا َفتُونَ • �أَنْ َل َي ْد ُخ َل َّن َها
ني • َو َغدَ ْوا َع َلى َح ْر ٍد َقا ِدرِينَ ))  ،انظر
ا ْل َي ْو َم َع َل ْي ُك ْم ِم ْ�س ِك ٌ
�إىل التعبري القر�آين املخت�صر اجلامع للمعنى (( َفا ْن َط َل ُقوا
َوهُ ْم َيت ََخا َفتُونَ )) يُحدِّ ث بع�ضهم ً
ال�سر واخلفاء؛
بع�ضا يف ِّ
حتى ال َي�سمع بهم �أحد ،انط َلقوا َف ِرحني م�سرورين
م�ستب�شرينُ ،يو�صي ُ
بع�ضهم ً
بع�ضا :هذه املرة �سنجني ثم َر
ِ
جنتنا ولن ي�شا ِر َكنا فيه �أحد.
لقد انطلق الإخوة على ِجدٍّ وح ْر�ص وتع ُّمدٍ وت�صميم
حل ْرمان الفقراء وامل�ساكني ،ولكن ماذا حدث عندما
ِ
و�صلوا جنتهم؛ (( َف َل َّما َر�أَ ْوهَ ا َقا ُلوا �إِ َّنا َل َ�ضا ُّلونَ )) هنا
عقدة الق�صة ،هنا حلظة التخبط ،هكذا يفعل املخطئ
من الب�شر ،يحاول �أن يهرب من احلقيقة� :إنا لتائهون،
لقد �أخط�أنا الطريق ،ولكن احلقيقة وا�ضحة لقد احرت َقت
اجلنة ،وقد ح َّل بها ما ح ّل ،فا�ستفاقوا و�أدركوا احلقيقة
حرمنا
م ُرو ُمونَ )) فاجلنة جنتنا ،ولكن اهلل ِ
(( َب ْل َن ْحنُ َ ْ
منها ،لأننا عزمنا على حرمان الفقراء وامل�ساكني،
فاجلزاء ِمن جن�س العمل.
هنا يظهر �صوت �صاحب الر�أي ال�صحيح ،كان غري م�سموع
ال�صوت ،مل يلق له �أحد باالَ (( ،ق َال �أَ ْو َ�س ُط ُه ْم َ�أ َ ْل َ�أ ُق ْل َل ُك ْم
َل ْو َال ت َُ�س ِّب ُحونَ قالو �سبحان ربنا �إنا كنا ظاملني)) ..وهنا
تبد أ� عمليات التالوم ،وحماولة التهرب من امل�س�ؤولية،
(( َف�أَ ْق َب َل َب ْع ُ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َيت ََل َو ُمونَ • َقا ُلوا َيا َو ْي َل َنا �ِإ َّنا
ُك َّنا َط ِاغ َني • َع َ�سى َر ُّب َنا �أَنْ ُي ْب ِد َل َنا َخ ْ ًيا ِم ْن َها �إِ َّنا �إِ َل َر ِّب َنا
َر ِاغ ُبونَ )) لقد �أدرك الأبناء �أنَّ �أباهم كان َيحمي �أموالهم
بال�صدقات على الفقراء وامل�ساكني ،وع َرفوا �أنَّ اهلل بارك
َّ
لأبيهم يف هذه اجلنة؛ لإخراجه حقَّ الفقراء ،وهم ب�سبب
ُبخْ لهم َوم ْنعهم حقَّ الفقراء وامل�ساكني ،عا َقبهم اهلل ..لكن
ذلك لي�س نهاية املطاف (( ،ع�سى ربنا �أن يبدلنا خريا منها
�إنا �إىل ربنا راغبون ،دائما هنا فر�صة للإن�سان للتوبة
والرجوع �إىل اهلل..

إيصال اإلغاثة اإلنسانية
�أحد مقا�صد الأمم املتحدة التي ن�ص عليها ميثاقها هو "حتقيق التعاون الدويل
على حل امل�سائل الدولية ذات ال�صبغة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والإن�سانية".
وكان �أول عمل للأمم املتحدة يف هذا املق�صد يف �أوروبا التي دمرتها احلرب
العاملية الثانية و�ساعدت املنظمة يف تعمريها بعد ذلك .ويعتمد املجتمع الدويل
الآن على املنظمة يف تن�سيق عمليات الإغاثة الإن�سانية نظر ًا لطبيعة الكوارث
الطبيعية وتلك التي من �صنع الإن�سان مما يتطلب جهد ًا خارج قدرة ال�سلطات
الوطنية وخارج اجلغرافيا الوطنية كذلك.
ويعد ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ التابع ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
للأمم املتحدة ( )OCHAهو �آلية تدفق الأموال لتي�سري اال�ستجابة الفورية
حلاالت الطوارئ .وي�ستخدم ال�صندوق يف تقدمي امل�ساعدة للوكاالت الإن�سانية
التي تفتقر �إىل ال�سيولة املالية قبل و�صول التربعات املالية من املانحني �إليها.
هناك �أربعة كيانات �أممية  -هي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP
ومفو�ضية الالجئني( )UNHCRومنظمة الأمم املتحدة للطفولة()UNICEF
وبرنامج الأغذية العاملي )WFP(-ت�ضطلع ب�إي�صال امل�ساعدات الإغاثية.
التخفيف من �آثار الكوارث
فربنامج الأمم املتحدة الإمنائي هو الوكالة امل�س�ؤولة عن الأن�شطة العملياتية
للتخفيف من �آثار الكوارث الطبيعية ومنعها واال�ستعداد لها ،وعند وقوع حالة
طوارئ ،يعمل املن�سق املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي على تن�سق عمليات
الإغاثة وجهود االنتعا�ش على امل�ستوى ال ُقطري.
م�ساعدة الالجئني
ظهرت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عقب احلرب العاملية الثانية
لتقدمي امل�ساعدة للأوروبيني الذين �شردهم ال�صراع ،وت�صدرت املنظمة
اجلهود املبذولة يف حماية الالجئني وتن�سيق العمل الدويل حلل م�شكلة
الالجئني على ال�صعيد العاملي.
م�ساعدة الأطفال
عملت منظمة الأمم املتحدة للطفولة منذ �إن�شائها بجد واجتهاد للو�صول �إىل
�أكرب عدد من الأطفال وتقدمي حلول فعالة ومنخف�ضة التكلفة للتهديدات
الكربى التي تتهدد بقائهم ،وحتث احلكومات والأطراف املتحاربة حثا دائما
على بذل جهود �أكرب حلماية الأطفال حماية ف ّعالة.
�إطعام اجلوعى
يقدم برنامج الأغذية العاملي الإغاثة ملاليني النا�س حول العامل ممن �أ�ضرت
بهم الكوارث ،وتقع على عاتق الربنامج م�س�ؤولية ح�شد الغذاء واملوارد املالية
ال�ضرورية لإدارة عمليات �ضخمة لإطعام الالجئني اجلوعى يف �إطار العمليات
التي ت�شرف عليها مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني.
امل�صدرhttp://www.un.org/ar/sections /
79

تقرير

“كتاب المستقبل” يرفد المجتمع القـــــــــــطري بجيل من المبدعين
راعي البرنامج :

بنك بروة كراع للبرنامج

شركاؤنا في البرنامج  :جامعة قطر ،ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة التعليم
والتعليم العالي ، ،ودار روزا للنشر
امل�ستقبل"

تعد م�سابقة برنامج "كتاب
التي �أطلقتها قطر اخلريية فكرة ملهمة
الكت�شاف املوهوبني من الطلبة يف املرحلتني
الإعدادية والثانوية يف كتابة الق�ص�ص،
ويرى م�س�ؤولون وكتاب قطريون �أن فكرة
امل�سابقة فر�صة مواتية وانطالقة جميلة
ترفد امل�شهد الثقايف يف امل�ستقبل القريب
بجيل مبدع من الكتاب ينه�ض باملجتمعات
ويرتقى بامل�ستوى الثقايف لل�شعوب.
إقبال كبير

و�شهدت الن�سخة الثانية من م�سابقة "كتاب
امل�ستقبل" �إقباال كبري ًا من املدار�س والطلبة،
وتلقت جلنة التحكيم �أعدادا كبرية من
امل�شاركات ،بعد مناف�سات داخلية جرت يف
املدار�س احلكومية واخلا�صة الختيار �أف�ضل
الأقالم الواعدة من كتاب امل�ستقبل.
وقد حر�صت قطر اخلريية وامل�ؤ�س�سات
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املتعاونة معها على تو�سيع دائرة امل�شاركة
وفتح الفر�صة �أمام �أعداد �أكرب من الأجيال
اجلديدة املتعط�شة ل�صقل مواهبها يف
الكتابة الإبداعية ،فقد جاءت امل�سابقة يف
ن�سختها الثانية بحلة جديدة تتميز بانفتاح
�أكرب على اجلن�سني باملدار�س امل�ستقلة
واخلا�صة.

اثراء المشهد الثقافي

وقد تقدم وزير الثقافة والريا�ضة �صالح بن
غامن العلي بال�شكر اجلزيل لكل من ي�سهم
يف حتقيق �أهداف التنمية الثقافية لدولة
قطر ،مو�ضحا �أن م�سابقة "كتّاب امل�ستقبل"
ترثي امل�شهد الثقايف يف املجتمع القطري،
م�شريا �إىل �أن املجتمع القطري �أ�صبح قدوة
لتطور املجتمعات يف املنطقة والعامل �أجمع،
متمني ًا �أن تكلل خمرجات الن�سخة الثانية
من امل�سابقة بالنجاح والتوفيق يف اكت�شاف

مواهب طالبية جديدة يف كتابة الق�ص�ص.
وقال �إنه قد �أطلع على ما �سطره الكتّاب
ال�صغار يف الن�سخة الأوىل ،و�أعجب بهم
كثريا ،مبينا �أنهم على �صغر �سنهم ،لكن
الإن�سان ي�ستطيع ا�ست�شفاف الكثري من
الأفكار والق�ضايا التي مل�سوها بطريقتهم
الإبداعية ،م�ؤكد ًا �أن هذه الكتابات عبارة
عن �أفكار كبرية من ُكتّاب ِ�صغار.

ترحيب واسع

من جانبه �أو�ضح الرئي�س التنفيذي لقطر
اخلريية ال�سيد يو�سف بن �أحمد الكواري،
�أن برنامج م�سابقة الكتاب ال�صغار حظي
برتحيب وا�سع على م�ستوى احلراك الثقايف
يف بالدنا ،مبينا �أن قطر اخلريية ت�سعى
لتطوير الربنامج ،وتو�سيع قاعدة امل�شاركني
والرعاة من امل�ؤ�س�سات واملهتمني بعدما ما
مل�سته من الإ�شادة والت�شجيع من جهات

و�شخ�صيات رفيعة ،ويف مقدمتهم �سعادة
وزير الثقافة والريا�ضة.
و�أ�شاد باعتماد �سعادة وزير التعليم
والتعليم العايل الدكتور حممد بن عبد
الواحد احلمادي تنفيذ الن�سخة الثانية
يف �إطار املدار�س احلكومية واخلا�صة،
مما ي�ؤكد حر�صه على اكت�شاف مواهب
الطالب والن�شء و�إبرازها يف املجتمع،
دعما منه يف خلق بيئة ثقافية للنهو�ض
باملجتمع واالرتقاء بثقافته ،م�شري ًا �إىل �أنه
وحر�صا على امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية قطر
امل�ستقبلية  ،2030ف�إن قطر اخلريية ت�سعى
لتطويرم�سابقة كتّاب امل�ستقبل وتقدميها
بحلة جديدة تتميز بتقدمي جمموعة من
الربامج ال�شيقة واجلاذبة لأبنائنا وبناتنا
لتحقيق �أهداف هذه الر�ؤية.
وت�أتي م�سابقة كتب امل�ستقبل بالتعاون مع
جمموعة من �شركاء امل�س�ؤولية املجتمعية
على ر�أ�سهم ال�شريك الدائم جامعة قطر،
ووزارة الثقافة والريا�ضة ووزارة التعليم
والتعليم العايل ،وبنك بروة الذي يرعى
هذه التظاهرة الثقافية ب�سخاء ،ودار روزا

للن�شر التي وقعت عقدا لطباعة 1000
ن�سخة جمانية من م�سابقة "كتاب امل�ستقبل"

ونادي الكتاب خري جلي�س.
جلسة نقاشية

وكانت دار الكتب القطرية قد احت�ضنت
جل�سة نقا�شية �أقامها امللتقى القطري
للم�ؤلفني حول الن�سخة الأوىل من م�شروع
املجموعة الق�ص�صية ُكتاب امل�ستقبل،
والذي ت�ضمن  6ق�ص�ص ،عك�ست م�ستقب ًال
واعد ًا للفتيات الفائزات بامل�سابقة ،وح�ضر
اجلل�سة �سعادة ال�سيد �صالح بن غامن
معايير التحكيم

• ارتباط الغالف مبحتوى الق�صة.
• طريقة العر�ض والإجابة على �أ�سئلة
املحكمني
• لغة الن�ص وو�ضوح الفكرة وت�سل�سلها.
• االلتزام مبجايل القيم والعمل
الإن�ساين.
• اختيار العنوان.

العلي ،وزير الثقافة والريا�ضة ،الذي �أعلن
عن ترجمة الق�ص�ص الفائزة �إىل اللغة
الإجنليزية ،وحتويلها �إىل و�سائط متعددة،
كما ح�ضر اجلل�سة كل من الكاتبات
وممثلي اجلهات امل�شاركة ،وعدد كبري من
املبدعني..
شروط مسابقة البرنامج

• الكتابة باللغة العربية.
• �أن ال يكون الن�ص مرتجما
�أو مقتب�سا من �أي م�صدر.
• �أال يكون الن�ص قد �سبق ن�شره،
�أو �شارك يف �أي م�سابقة �أخرى.
• ح�ضور الور�ش التدريبية �ضمن
ملتقى كتاب امل�ستقبل.
• �أن تتناول املو�ضوعات املطروحة
اجلوانب القيمية �أو الإن�سانية.
• �أن ت�صاغ الق�صة ب�أ�سلوب �إبداعي
�شائق.
• �أال يقل الن�ص عن  1500كلمة.
• �أن يكون الغالف معربا عن
امل�ضمون.
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مساكن آمنة

و�أ�ضاف :لقد مت اختيار الأ�سر امل�ستفيدة
بعد �إجراء تقييمات ميدانية بالتن�سيق مع
�شريك قطر اخلريية امليداين املفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني للأمم املتحدة،
ال �سيما و�أن املفو�ضية هي الوكالة الأممية
الرئي�سية التي ت�ستجيب لل�سكان املت�أثرين
باحلرب ،م�شري ًا ب�أن موظفي املفو�ضية قد
قاموا بزيارة نحو � 35000أ�سرة وم�أوى
للنازحني يف جميع �أنحاء البالد.
و�أو�ضح ب�أن الأ�سر امل�ستفيدة قد ح�صلت
على �إعانات �إيجار نقدية مببلغ 100.000

بالتنسيق مع مفوضية شؤون الالجئين

ريال ميني (حوايل  300دوالر �أمريكي)
مت توزيعها على ال�سكان املت�ضررين ما
بني يوليو ودي�سمرب  2017وبحيث تغطي
احتياجاتها من امل�أوى ملدة ثالثة �أ�شهر،
وقد تلقت جميع الأ�سر البالغ وعددها 750
�أ�سرة م�ساعداتها من خالل �إ�صدار ق�سائم
خا�صة .
و�أكد �أن �إعانة الإيجار قد كفلت للأ�سر
امل�ستفيدة ح�صولها على م�أوى �آمن وكرمي،
وتوفري بيئة حا�ضنة للأطفال ملوا�صلة
تعليمهم املدر�سي ،على الرغم من الو�ضع
ال�سائد يف اليمن ،وهو ما ي�ؤكد على �أن
امل�شروع قد حقق نتائجه امل�ستهدفة.

تصاعد معدالت النزوح

وي�شار �إىل �أن الو�ضع الإن�ساين يف
اليمن قد ت�صاعد �إىل م�ستويات
تنذر باخلطر عام  ،2017مما
�أجرب � 85000شخ�ص على الفرار
من ديارهم يف الأ�شهر الأخرية،
وال يزال ال�ساحل الغربي لليمن هو
امل�صدر الأعلى للنزوح اجلديد،
حيث ينزح مئات الأ�شخا�ص يومي ًا.
كما ت�ضاعف عدد النازحني
اجلدد الذين فروا �إىل املحافظات
اجلنوبية خالل ال�شهور املا�ضية،
حيث و�صلت العائالت �إىل حلج
واملهرة وعدن وح�ضرموت و�شبوة،
والحظت املفو�ضية �أي�ضا حدوث
ت�صاعد يف حاالت النزوح اجلديدة
حيث ف ّر �أكرث من � 10.000شخ�ص
من �أماكن �أخرى يف اجلوف
واحلديدة.

توفير تكلفة المأوى
لمئات األسر اليمنية النازحة
متكنت قطر اخلريية بالتن�سيق مع
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني للأمم
املتحدة يف نهاية العام املن�صرم من تقدمي
م�ساعدات مالية لتوفري تكلفة امل�أوى لـ 750
عائلة مينية نازحة داخلي ًا ( 5250فردا)
ب�سبب ظروف الأزمة احلالية يف ع�شر
حمافظات مينية  ،وبقيمة بلغت � 250ألف
دوالر �أمريكي ،وهو ما وفر للأ�سر امل�ستفيدة
و�أطفالها م�ساكن �آمنة حتفظ لهم كرامتهم
الإن�سانية وحتميهم من املخاطر.
حماية المتضررين

وقد توزعت الأ�سر النازحة التي ا�ستفادت
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من معونات الإيجار على حمافظات هي:
عدن و�أمانة العا�صمة وعمران وذمار و�إب
وحجة واحلديدة وحلج وتعز و�صعدة.
وقد جاء ذلك يف �إطار التعاون وال�شراكة
بني قطر اخلريية واملفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRالتابعة
للأمم املتحدة والذي يتطور اىل م�ستوى
ا�سرتاتيجي من خالل االتفاق على العمل
امل�شرتك يف عدد من الدول التي ت�شهد
�أزمات �إن�سانية.
وكانت قطر اخلريية قد خ�ص�صت يف نهاية
العام املا�ضي منحة مببلغ � 250ألف دوالر

لتقدمي م�ساعدات اغاثية للنازحني داخليا
يف اليمن ،على �أن تقوم املفو�ضية بتنفيذ
الربنامج اخلا�ص بتلك املنحة.
وقال ال�سيد في�صل بن را�شد الفهيدة،
املدير التنفيذي للعمليات الدولية بقطر
اخلريية :مع ت�صاعد موجة النزوح
اجلماعي واالحتياجات الإن�سانية الهائلة
والفقر املدقع نتيجة لل�صراع الداخلي يف
اليمن ،ف�إن معظم النازحني يكافحون الآن
من �أجل البقاء ،وتظل امل�ساعدات النقدية
�أكرث الطرق فعالية مل�ساعدة وحماية
املت�ضررين من النزاع.
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البلدان المستفيدة

و�ضمت البلدان التي ا�ستفادت
من م�شاريع التمكني االقت�صادي
كال من :فل�سطني ،تركيا،
ال�سودان ،اثيوبيا ،الأردن ،البانيا،
البو�سنة ،كو�سوفا ،ال�سنغال،
ال�صومال ،كينيا ،املغرب ،الهند،
اندوني�سيا ،بنجالد�ش ،باك�ستان،
بوركينافا�سو ،تنزانيا ،توجو،
تون�س� ،سريالنكا� ،سوريا ،غانا،
قرغيزيا ،كمبوديا ،لبنان ،ومايل.

خالل عام 2017

أسر األيتام والالجئون أكثر
المستفيدين من مشاريع قطر
الخيرية للتمكين االقتصادي
بلغ عدد امل�ستفيدين من م�شاريع التمكني
االقت�صادي لقطر اخلريية خالل العام
املن�صرم � 2017أكرث من � 43ألف م�ستفيد
يف البلدان التي تعمل بها  ،بهدف الإ�سهام
يف تنمية وتطوير قدرات امل�ستفيدين
منها وتوفري فر�ص عمل لهم يف العديد
من املجاالت ،ومت الرتكيز فيها على �أ�سر
االيتام � ،إ�ضافة �إىل الالجئني ال�سوريني من
خالل مبادرة " عاون"
وقال املهند�س خالد اليافعي ،مدير
�إدارة امل�شاريع بقطر اخلريية :يف �إطار
ا�سرتاتيجية قطر اخلريية الرامية ملحاربة
الفقر ودعم القدرات ب�صور م�ستدامة
للأفراد واملجتمعات يف الدول التي
ت�ستهدفها قطر اخلريية ،فقد ا�ستطاعت
تنفيذ  4886م�شروعا يف جمال التمكني
االقت�صادي ،ي�ستفيد منها حوايل � 43ألف
م�ستفيد.
و�أ�ضاف ب�أن قطر اخلريية تويل م�شاريع
التمكني االقت�صادي �أهمية ق�صوى ملا
لها من فائدة كبرية وعائد جمد للأفراد
واملجتمعات ،حيث تراعي يف هذا املجال
نوعية امل�شاريع املنا�سبة ح�سب خ�صو�صية
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مولت قطر الخيرية 4886

مشروعا مدرا للدخل،

استفاد منها حوالي 43
ألف شخص في عام 2017

البالد واملناطق والفئات امل�ستهدفة.

أسر االيتام

وقال :لقد خ�ص�صت قطر اخلريية جزء ًا
كبري ًا من هذه امل�شاريع لفائدة الأيتام
و�أ�سرهم الذين تكفلهم ،وتركت هذه
امل�شاريع �أثرا طيبا على حياتهم وحققت
�أحالمهم يف توفري مورد رزق كرمي لهم.
و�أ�ضاف ويف �إطار التمكني االقت�صادي
لالجئني والنازحني ،فقد �أفردت قطر
اخلريية كما مهما من امل�شاريع املدرة
للدخل التي مولتها لتمكني الالجئني
ال�سوريني يف تركيا من خالل مبادرتها
الإن�سانية التنموية "عا ِون" للإ�سهام يف
تنمية وتطوير قدراتهم ،وتوفري فر�ص
عمل لهم يف العديد من املجاالت ،ودعم
�أو تنفيذ م�شاريع نوعية مبتكرة ذات طبيعة
م�ستدامة ل�صاحلهم بالنظر �إىل طول �أمد

الأزمة التي تتعر�ض لها بالدهم ،وتنمية
و�صقل مهاراتهم ،ومتويل وتنفيذ م�شاريع
تنموية وخدمية ل�صاحلهم ،و�ضمان م�صدر
دخل م�ستمر لهم ي�ساعدهم على �إعالة
�أ�سرهم.

مشاريع
تنتظر
التمويل

مركز متعدد الخدمات
الرشيدية  -المغرب
وصف المشروع

إنشاء مركز متعدد الخدمات يضم وحدات سكنية اجتماعية متكاملة ،لسكن الفقراء ،ومسجد ومدرسة ومركز
صحي ،ودار للمركز لتدبير شؤونه ،وبئر ارتوازية مع خزان مائي وشبكة للربط ،ومحالت تجارية ومشاغل ،إضافة
للمساحات الخضراء والممرات.

أهداف المشروع

مبررات المشروع
عدد المستفيدين

150

ً
شخصا
وآالف األشخاص
على مدار العام

•عداد األسر الفقيرة تعليميا وصحيا إعدادا مميزا.
• -دفع عجلة التنمية في المجتمع المحلي المحيط.
• -توفير سكن نموذجي للعائالت الفقيرة.
• -إعطاء صورة راقية للعمل الخيري المتكامل.
• -تحسين الوضع المادي لألسر الفقيرة بتوفير العمل.
•احتياج األسر الفقيرة إلى الرعاية والعناية والرفع من قدراتهم اإلنتاجية ورعاية أبنائهم على المستويات
التعليمية والصحية.
•معاناة المجتمعات في المناطق الريفية من قلة الخدمات وضعف موارد الدخل.

الجهة المنفذة

قطرالخـيـرية

مدة التنفيذ

36

ً
شهرا

التكلفة اإلجمالية

7,000,000
ر.ق

مجاالت المشاريع

وتنوعت جماالت امل�شاريع املدرة للدخل
التي تنفذها قطر اخلريية لت�شمل :متليك
قوارب �صيد بحري ،تربية دواجن ،حمالت
جتارية ،عربات نقل ،ماكينات خياطة،
ماكينات تطريز ،دراجات نارية وعربات
بيع متنقلة ،م�شاريع متليك االرا�ضي
الزراعية ،بيوت للزراعات املحمية
(�صوبة زراعية) ،موتورات زراعية ،تربية
موا�شي (�أغنام و�أبقار حلوب) مناحل
ع�سل ،حمالت جتارية ،معدات زراعية، ،
و�صناعات منزلية� ،صناعة �أ�ص�ص الزهور،
وحمالت جتارية �صغرية ،وماكينات
لتعبئة البنزين للدراجات النارية ،معا�صر
ال�سم�سم ،ومولدات الري وفتح الدكاكني
واملحالت التجارية.

طرق التبرع

qcharity.org

نقاط التحصيل

44667711
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استمرار األزمات الغذائية وتفاقـــــــم الجوع الحاد
تقرير جديد يحذر من وجود
مليون �شخ�ص يف  51دولة يعانون
من م�ستويات عالية من انعدام الأمن
الغذائي
�صدر تقرير جديد يحذر من اخلطر
ب�ش�أن ارتفاع م�ستويات اجلوع احلاد
يف العامل .وبح�سب �آخر �إ�صدار من
التقرير العاملي حول الأزمات الغذائية،
عانى  124مليون �شخ�ص تقريب ًا يف 51
دولة من انعدام الأمن الغذائي احلاد
خالل  ،2017بزيادة  11مليون �شخ�ص
عن العام الذي �سبقه.
ويع ّرف التقرير انعدام الأمن الغذائي
احلاد على �أنه اجلوع ال�شديد الذي
ي�شكل خطر ًا مبا�شر ًا على حياة املرء �أو
�سبل عي�شه.
وتعزى هذه الزيادة �إىل حد كبري
�إىل النزاعات اجلديدة �أو تلك التي
ت�صاعدت وانعدام الأمن يف ميامنار
و�شمال �شرق نيجرييا وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�سودان
واليمن ،وجنم عن ظروف اجلفاف
املطولة �أي�ض ًا مو�سم ح�صاد رديء يف
دول تواجه بالفعل م�ستويات عالية من
انعدام الأمن الغذائي و�سوء التغذية يف
�شرق �أفريقيا وجنوبها.
وقدم التقرير ،الذي ت�صدره كل
عام جمموعة من ال�شركاء الدوليني
للم�ساعدات االن�سانية ،وذلك مثل:
االحتاد الأوروبي ومنظمة الأغذية
124

والزراعة للأمم املتحدة (الفاو)
وبرنامج الأغذية العاملي ،خالل جل�سة
�إحاطة للدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
عقدت يف روما.
ويجد التقرير �أن ازدياد �أزمة الغذاء
ناجم عن �أ�سباب مركبة مثل النزاع
وال�صدمات املناخية القا�سية وارتفاع
�أ�سعار الأغذية الأ�سا�سية ،وهي عوامل
غالب ًا ما حتدث يف نف�س الوقت.
وقال ال�شركاء �إن الو�ضع الذي ك�شف
عنه التقرير العاملي ي�سلط ال�ضوء على
احلاجة امللحة التخاذ �إجراءات متزامنة
لإنقاذ الأرواح و�سبل العي�ش ومعاجلة
الأ�سباب اجلذرية لأزمات الغذاء.
النزاع وتغير المناخ

ما يزال النزاع هو ال�سبب الرئي�سي
النعدام الأمن الغذائي احلاد يف 18
دولة ،من بينها  15دولة يف �أفريقيا �أو
يف ال�شرق الأو�سط ،حيث مي ّثل  60باملائة
من املجموع العاملي حلاالت انعدام الأمن
الغذائي احلاد� ،أو ما يعادل  74مليون
�شخ�ص.
وكانت الكوارث املناخية  -وال �سيما
اجلفاف  -من الأ�سباب الرئي�سية
حلدوث �أزمات غذائية يف  23بلد ًا،
ثلثاها يف �أفريقيا ،وكانت ال�سبب يف
معاناة نحو  39مليون �شخ�ص من انعدام
الأمن الغذائي احلاد.
وغالب ًا ما ي�ساهم النزاع والكوارث

املناخية وغريها من العوامل يف حدوث
�أزمات مركبة يكون لها عواقب مدمرة
وطويلة الأمد على �سبل العي�ش.
ومقارنة بالعام املا�ضي ،هناك جمتمعات
كاملة ومزيد من الأطفال والن�ساء
بحاجة �إىل دعم غذائي ،وقد �أ�صبح
�إيجاد حلول طويلة الأمد �أمر ًا �ضروري ًا
�إذا ما �أردنا عك�س االجتاه احلايل.
طريق صعب

ورجح التقرير �أن النزاع �سيبقى الدافع
الرئي�سي لأزمات الغذاء يف ،2018
وهذا ي�ؤثر على �أفغان�ستان وجمهورية
�أفريقيا الو�سطى وجمهورية الكونغو
الدميقراطية و�شمال �شرق نيجرييا
ومنطقة بحرية ت�شاد وجنوب ال�سودان
و�سوريا واليمن وليبيا وو�سط ال�ساحل
الأفريقي (مايل والنيجر)
ومن املرجح �أي�ض ًا �أن تبقى اليمن الدولة
التي تعاين من �أكرب �أزمة غذائية حتى
الآن .ومن املتوقع �أن يتدهور الو�ضع
فيها ،ال �سيما ب�سبب القيود املفرو�ضة
على �إمكانية الو�صول �إليها واالنهيار
االقت�صادي وتف�شي الأمرا�ض.
ويف هذه الأثناء ،من املرجح �أن يت�سبب
ت�أثري الطق�س اجلاف ال�شديد على �إنتاج
املحا�صيل الزراعية والرثوة احليوانية
يف زيادة انعدام الأمن الغذائي يف
املناطق الرعوية يف ال�صومال وجنوب
�شرق �إثيوبيا و�شرق كينيا ،ويف دول غرب
�أفريقيا وال�ساحل مبا يف ذلك ال�سنغال

وت�شاد والنيجر ومايل وموريتانيا وبوركينا
فا�سو.
االستجابات المهمة

يجمع التقرير العاملي حول الأزمات الغذائية
البيانات والتحليالت الإقليمية والوطنية من
م�صادر متعددة ويوثقها يف م�ستند واحد
لتقدمي �صورة �شاملة ووا�ضحة عن الأزمات
الغذائية وانعدام الأمن الغذائي احلاد يف
الدول املت�ضررة.
ومن خالل تقدمي حتليل قائم على الأدلة،
يو�ضح التقرير �أنه بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات
الإن�سانية ال�ضرورية للغاية ،ف�إنه يجب القيام
ب�أعمال تنموية يف وقت مبكر ملعاجلة جذور
م�شكلة ال�ضعف ال�شديد ،وبالتايل بناء القدرة
على ال�صمود.
ومن املتوقع �أن ت�صبح ال�شبكة العاملية ملكافحة
الأزمات الغذائية ،التي �أطلقها االحتاد
الأوروبي ومنظمة الفاو وبرنامج الأغذية
العاملي يف م�ؤمتر القمة العاملي للعمل الإن�ساين
يف عام  ،2016املحرك الرئي�سي للعالقة بني
ق�ضايا العمل الإن�ساين والتنمية وال�سالم،
مما ي�شجع على زيادة التن�سيق بني الوكاالت
الإن�سانية والإمنائية.
عن :موقع برنامج الأغذية العاملي

بقلم  :انا بوجول مازيني
�شبكة �إيرين ـ

دي�سمرب 2016
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شخصيات
قطرية

فضيلة الشيخ /عبدالرحمن آل محمود
يع��د ال�ش��يخ عبدالرحم��ن ب��ن عب��داهلل �آل حمم��ود م��ن ال�ش��خ�صيات
ذات الب�صمة الإن�سانية امل�ؤثرة يف املجتمع القطري؛ فقد توىل رئا�سة
املحاكم ال�ش��رعية يف قطر ،و�ش��ارك يف ت�أ�سي���س العديد من املنظمات
اخلريية الإن�س��انية يف قطر وخارجها.
ول��د ال�ش��يخ عبدالرحم��ن �آل حمم��ود يف الدوح��ة ع��ام 1953م ،وه��و
رئي���س املحاك��م ال�ش��رعية بدول��ة قط��ر بدرج��ة وزي��ر .تلق��ى تعليم��ه
االبتدائي والثانوي يف قطر ،ون� أش� يف بيت علم؛ فوالده هو ال�شيخ عبد
اهلل ب��ن زي��د �آل حمم��ود رئي���س املحاك��م ال�ش��رعية و�أح��د كب��ار العلم��اء
الأفا�ض��ل يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ،و�إلي��ه مرج��ع الفت��وى ،وكان
جمل�س��ه رحم��ه اهلل ي�ض��م كب��ار الق��وم وطلب��ة العل��م م��ن دول��ة قط��ر
وغريه��ا م��ن ال��دول ال�ش��قيقة.
تلق��ى ال�ش��يخ عب��د الرحم��ن درا�س��ته اجلامعي��ة يف الأزه��ر يف كلي��ة
ال�ش��ريعة والقان��ون وح�ص��ل عل��ى الدرج��ة اجلامعي��ة يف ال�ش��ريعة
والقان��ون ع��ام  1975م .ويف ع��ام 1980م ح�ص��ل ال�ش��يخ عل��ى درج��ة
املاج�ستري يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون العام من كلية احلقوق يف
جامعة القاهرة .وقد عمل ال�شيخ عبد الرحمن وكي ًال لرئا�سة املحاكم
ال�ش��رعية وال�ش��ئون الديني��ة يف الف�ترة م��ن  1993م وه��ي الدوائ��ر التي
ت�ش��رف عل��ى الق�ض��اء ال�ش��رعي والأوق��ات وامل�س��اجد وال�ش��ئون الديني��ة
يف دول��ة قط��ر وه��ي وزارة الأوق��اف وال�ش��ئون الإ�س�لامية حالي��ا .ويف
 11يولي��و  1995م ع�ين رئي�س�� ًا للمحاك��م ال�ش��رعية بدرج��ة وزي��ر ،وق��د
�ش��ارك ال�ش��يخ يف وف��ود دول��ة قط��ر للم�ؤمت��رات املختلف��ة عل��ى م�س��توى
دول جمل�س التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�س�لامي ،كم��ا �ش��ارك يف العدي��د من امل�ؤمترات الإ�س�لامية والدولية
الأخرى.
وم��ن �أعم��ال ال�ش��يخ عب��د الرحم��ن �آل حمم��ود ت�أ�سي�س��ه جمل��ة ا ألم��ة
والت��ي كان��ت ت�ص��در ع��ن رئا�س��ة املحاك��م ال�ش��رعية وال�ش��ئون الديني��ة،
فق��د �أ�ش��رف عليه��ا حت��ى تاري��خ توقفه��ا يف ذي احلج��ة م��ن ع��ام
1406ه��ـ وه��ي م��ن املجل��ة الت��ي ذاع �صيته��ا و�أ�صب��ح له��ا مكانته��ا ب�ين
املجالت امل�شابهة ،وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة دار ال�شرق للطباعة
والن�ش��ر والتوزي��ع م��ن يولي��و  1989م كم��ا �س��اهم يف ت�أ�سي���س جري��دة
ال�ش��رق القطري��ة و�إع��ادة تنظي��م ال��دار ،وه��و ع�ض��و م�ؤ�س���س يف الهيئ��ة
اخلريية الإ�سالمية العاملية يف الكويت ،ومنظمة الدعوة الإ�سالمية يف
اخلرط��وم ،وع�ض��و املجل���س الأعل��ى العاملي للم�س��اجد يف مك��ة املكرمة،
وع�ضو جمل�س �أمنا ء اجلامعة الإ�سالمية يف �إ�سالم �أباد ،وكان رئي�س
جلنة �ش���ؤون احلج التابعة لوزارة الأوقاف وال�ش��ئون الإ�س�لامية ،والتي
تتوىل الإ�ش��راف على ت�س��يري حمالت احلج وتنظيمها ،وع�ضو املنظمة
الأمريكي��ة ل�ل�إدارة ع��ام 1994م ،كم��ا تر أ����س جمل���س �إدارة م�ص��رف
قط��ر الإ�س�لامي من��ذ �إن�ش��ائه ع��ام  1983م وحت��ى 1996م .
يتق��ن ال�ش��يخ عب��د الرحم��ن اللغت�ين الإجنليزي��ة والفرن�س��ية ،وقد ن�ش��ر
ا�س��مه يف ع��دد م��ن الكت��ب املتخ�ص�ص��ة يف ن�ش��ر تراج��م ال�ش��خ�صيات
الب��ارزة ,مث��ل " "?who's who in the worldوتعن��ى ه��ذه الرتجم��ة
بال�ش��خ�صيات الب��ارزة يف الع��امل ،ويف "Who's who in the Arab
 "?Worldوتعن��ى بال�ش��خ�صيات الب��ارزة يف الع��امل العرب��يWho's"،
 "?who in the Arab Bankingوتعن��ى ه��ذه الرتجم��ة برج��ال
ال�صناع��ة امل�صرفي��ة �أو البنكي��ة العربي��ة.
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مشاريع
تنتظر
التمويل

خزان مياه

قطاع غزة  -فلسطين
وصف المشروع

إنشاء خزان مياه بسعة 300متر مكعب مع تجهيزه بمضخات ومحركات الضخ ومولد كهربائي احتياطي ،وكذلك التجهيزات
الكهربائية من لوحة تشغيل المضخات ،وشبكات اإلنارة داخل موقع الخزان ،مع إنشاء خط ناقل رئيسي  UPVCقطر ،14
وتوصيله بمحطة الضخ لنقل المياه إلى المناطق النائية.

أهداف المشروع

•حسين خدمات الشرب في المناطق الريفية بقطاع غزة من خالل إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ إليصال كميات معقولة من
مياه الشرب للمواطنين وضمان جودتها.
•المساهمة في تحسين الوضع البيتي للمواطنين في القطاع من خالل توفير المياه الصالحة للشرب.
•تأمين وصول كميات مياه مناسبة وصحية لجميع السكان ،وخاصة في المناطق النائية .التحكم اآلمن في كميات السحب
والضخ لضمان سالمة المخزون الجوفي أطول فترة ممكنة.

مبررات المشروع

• تراجع خدمات مياه الشرب في قطاع غزة على مستوى الكم والنوع ،في ظل استنزاف حاد للمورد الوحيد لمياه الشرب
وهو الخزان الجوفي.
•تراجع نصيب الفرد من مياه الشرب في قطاع غزة وخصوصا في المناطق البعيدة إلى أقل من ثلث الحد األدنى المحدد
عالميا.

ف�ضيلة ال�شيخ /عبدالرحمن �آل حممود
عدد المستفيدين

100,000
شخص

طرق التبرع

qcharity.org

الجهة المنفذة

قطرالخـيـرية

نقاط التحصيل

مدة التنفيذ

36

ً
شهرا

التكلفة اإلجمالية

1,800,000
ر.ق

44667711
89

إستراحة
العدد

سياحة خاصة بالمتطوعين

ال تزيدوا رواتبنا!!

ه��ي واح��دة م��ن �أمن��اط ال�س��ياحة اجلدي��دة الت��ي تفي��د ال��دول
امل�ضيف��ة م��ن خ�برات وطاق��ات ال�ش��باب املتط��وع وتعل��م ال�ش��باب
�أي�ض��ا جوان��ب م��ن الع��امل ال يعرفه��ا وتنم��ي ق��درات التعلي��م
والإ�ص�لاح ،بالإ�ضاف��ة �إىل جوان��ب الرتفي��ه.
ال يعرف على وجه اخل�صو�ص كيف ن�ش���أت ال�س��ياحة التطوعية،
ولكنه��ا تط��ورت يف الت�س��عينات �إىل درج��ة �أن مطبوع��ة «كون��دي
نا�س��ت ترافل��ر» املتخ�ص�ص��ة اعتربته��ا م��ن توجه��ات �س��ياحة
امل�س��تقبل .ومت ابت��كار ا�س��م جدي��د له��ذا الن��وع م��ن ال�س��ياحة
يجم��ع ب�ين التط��وع وال�س��ياحة وه��و ( ، )Voluntourismكم��ا
تخ�ص�ص��ت �ش��ركات يف ت�س��هيل مه��ام امل�س��افرين للتط��وع .
ويف الغ��رب هن��اك تقلي��د متب��ع لطلب��ة اجلامع��ات ه��ي اقتط��اع
عام كامل من الدرا�سة اجلامعية �أو قبلها لل�سفر حول العامل يف
عام تفرغ ( )Gap Yearيتوجه فيه ال�شباب �إىل التطوع لتعليم
اللغة الإجنليزية �أو امل�ساهمة يف م�شروعات �إن�سانية وخريية يف
دول العامل الثالث.

م��ن امل�أل��وف �أن ت�س��مع احتجاج��ات �أ�ش��خا�ص يطالب��ون بزي��ادة
مرتباته��م ،ولك��ن م��ن غ�ير امل�أل��وف �أن يع��رب موظف��ون ع��ن
�س��خطهم لزي��ادة رواتبه��م ؟
ه��ذه الأم��ر ح��دث بالفع��ل م��ن قب��ل مئ��ات الأطب��اء والطلب��ة
الدار�س�ين يف كلي��ات الط��ب الب�ش��ري يف كن��دا �إذ ع�بروا ع��ن
�س��خطهم بع��د ق��رار زي��ادة رواتبه��م! ووقع �أكرث م��ن  500طبيب
مقي��م� ،إ�ضاف��ة �إىل  150طالب��ا يدر�س��ون يف كلي��ات الط��ب ،على
عري�ض��ة احتج��اج ،ج��اء يف ن�صه��ا" :نحن �أطب��اء مقاطعة كيبك
ن�ؤم��ن ب�ض��رورة وج��ود منظوم��ة عام��ة قوي��ة ،ونعار���ض الزي��ادة
الت��ي �أق��رت م�ؤخ��را على رواتبن��ا ،ومت التفاو�ض عليها من جانب
احت��ادات العامل�ين يف القط��اع الطب��ي".
و�أع��رب املحتج��ون ع��ن انزعاجه��م و�صدمته��م م��ن الزي��ادة
الت��ي و�صفوه��ا ب�أنه��ا "كب�يرة للغاي��ة" ،راف�ض�ين قبوله��ا خا�ص��ة
يف ظ��ل ال�صعوب��ات الت��ي تواجه طواقم التمري�ض خالل عملهم،
واملعان��اة الت��ي يعي�ش��ها املر�ضى و�س��ط �ضعف اخلدم��ات املقدمة
�إليه��م ،ون�ص��ح املحتج��ون ب�ض��رورة �إع��ادة توزي��ع امل��وارد الطبية
ب�ش��كل �أف�ض��ل ،و�أك�ثر ع��دال يف مقاطع��ة كيب��ك ،لتطوي��ر القط��اع
ال�صحي وتلبية احتياجات املر�ضى		 .

إن"
" الموضوع فيه ّ

الخامسة عالميا

كث�يرا م��ا ُيق��ال "املو�ض��وع في��ه �إنّ " للدالل��ة عل��ى ال�ش��ك �أو
الغمو���ض ،فم��ا ق�ص��ة ه��ذه ال��ـ « �إنّ » ؟ ..كان يف مدين�� ِة ح َل��ب
�ير ذك ٌّ��ي �ش��جا ٌع ا�س��مه (عل��ي ب��ن ُمن ِق��ذ) ،وكان تاب ًع��ا للمل��ك
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ٌ
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يطمئ ُن�� ُه فيه��ا وي�س��تدعيه للرج��و ِع �إىل ح َل��ب� ،ش�� َع َر الكات ُ��ب ب���أنّ
امل ِل َ��ك ين��وي الغ��در بالأم�ير ،فكت��ب ل��ه ر�س��ال ًة عادي ًة ج��دً ا ،ولكنه
كت َ��ب يف نهايته��اَّ � " :إن �ش��اء ُ
اهلل تع��اىل" ،بت�ش��ديد الن��ون!

بلغ��ة الأرق��ام تع�� ّد دول��ة قط��ر �إح��دى �أه��م ركائ��ز
دع��م العم��ل الإن�س��اين والتنم��وي ع�بر الع��امل،
وال�ش��هادة ت�أت��ي م��ن جه��ات دولي��ة حماي��دة وحتدي��دا
م��ن الأمم املتح��دة الت��ي �أعلن��ت �أن "�صن��دوق قط��ر
للتنمي��ة" ح�� ّل �ضم��ن قائم��ة �أعل��ى  6مانح�ين يف
العام  2017لتمويل امل�شاريع الإمنائية.
و�أعرب��ت يف تغري��دة له��ا ع��ن �س��عادتها به��ذه
املرتب��ة " :نح��ن �س��عداء ج��د ًا ب���أن �صن��دوق قط��ر
للتنمي��ة ح��ل �ضم��ن �أعل��ى �س��تة مانح�ين مب�س��اهمة
�إجمالي��ة  46.836.706دوالر .ومي��ول ال�صن��دوق 12
م��ن امل�ش��اريع الت�أ�سي�س��ية وق�ص�يرة ا ألج��ل لأه��ايل
دارفور".
ونال��ت قط��ر املرتب��ة الأوىل يف منطق��ة ال�ش��رق
الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا ،واملرتب��ة اخلام�س��ة عاملي�� ًا
يف ت�صني��ف اجله��ات املانح��ة لل�صنادي��ق االئتماني��ة
املتع��ددة ال�ش��ركاء والربام��ج امل�ش�تركة يف ع��ام .2017

مل��ا ق��ر�أ الأم�ير الر�س��الة ،وق��ف متعج ًب��ا عن��د ذل��ك اخلط���أ يف
نهايتها ،فهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته ،لك ّنه �أدرك فو ًرا �أنّ
الكاتب ُي ِّ
حذ ُره من �شيء ما حينما �ش ّد َد تلك النون! و ْمل يلبث �أنْ
َ
فط��نَ �إىل قو ِل��ه تع��اىل�( :إنّ امل َ�ل�أ ي�أمترون ب��ك ليقتلوك) ،فبعث
ِ
الأم�ير رده بر�س��الة عاد ّي�� ٍة ي�ش��ك ُر َ
للملك �أف�ضا َل��ه ،ويطمئ ُنه على
اخلادم املُ ِق ُّر بالإنعام"،
ثق ِت ِه ال�شديد ِة به ،وختمها بعبارة�" :أ ّنا
ُ
فطن �إىل �أنّ الأمري يبلغه �أنه
بت�شديد النون! فلما قر�أها
الكاتب ِ
ُ
ق��د تن ّب��ه �إىل حتذي��ره املبط��ن ،و�أن��ه ي�� ُر ّد عليه بقو ِله تع��اىل�( :إ ّنا
ل��ن ندخ َله��ا �أب��دً ا م��ا دام��وا فيه��ا) ،واطمئ��ن �إىل �أنّ الأم�ير اب��نَ
ُمن ِق ٍ��ذ ل��ن يع��و َد �إىل ح َل َ��ب يف ِّ
امللك الغادر..
ظل وجو ِد ذل��ك ِ
أدب الكات ِ��ب وال�ش��اعر ّ
للعلم��ة:
(م��ن كت��اب :امل َث��ل ال�س��ائر يف � ِ
�ضي��اء الدين اب��ن الأثري)

ضيافة الطيور

تع��دت �أوق��اف امل�س��لمني الإن�س��ان لتف��ي بحاج��ة احلي��وان،
وكان له��ا ال�س��بق يف ه��ذا املج��ال ،وه��و ما ي ؤ�ك��د �أن احل�ضارة
الإ�س�لامية �أك�ثر ح�ض��ارات الع��امل �إن�س��انية.
وم��ن ه��ذه الأوق��اف م��ا خ�ص���ص لتطبي��ب احليوان��ات املري�ض��ة،
ومنه��ا م��ا خ�ص���ص لرع��ي احليوان��ات امل�س��نة العاج��زة كوق��ف
�أر���ض امل��رج الأخ�ض��ر بدم�ش��ق ،وكان يف ال�ش��ام �أي�ض��ا وق��ف
للقط��ط ال�ضال��ة يطعمه��ا وي�س��قيها� ،س��ميت مبدر�س��ة القط��اط،
وهي يف القيمرية الذي كان حي التجار بدم�شق؛ ووقف للكالب
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ال�شاردة ي�ؤويها ويداويها� ،سمي ا�س ًما غري ًبا "حمكمة الكالب"،
وه��و يف ح��ي "العم��ارة" ،ومنه��ا �أوق��اف للخي��ول املُ ِّ�س��نة ،و�أوقاف
للطي��ور خا�ص��ة طي��ور احل��رم؛ ويف مدين��ة فا���س خ�ص���ص وق��ف
مع�ين ،فوق��ف ل��ه بع���ض
عل��ى ن��وع م��ن الط�ير ي�أت��ي يف مو�س��م َّ
اخليي��ن م��ا يعين��ه عل��ى البقاء ،وي�س�� ِّهل ل��ه العي���ش يف تلك امل َّدة
ِّ
م��ن الزم��ن؛ وك�أن ه��ذا الطري املهاجر الغريب له على �أهل البلد
ح��قّ ال�ضياف��ة والإي��واء!!

 2%للتعليم

ميث��ل التعلي��م �أق��ل م��ن  2%م��ن �إجم��ايل
امل�س��اعدات الإن�س��انية يف مناط��ق الأزم��ات  ،رغ��م �أن
غيابه كارثة بحق الأجيال وم�ستقبل الأمم.
صيانة النفس
النف�س واحـملها على ما يزينهـا ْ
تع�ش �ساملـ ًا والقـول فيـك جمي ُـل
ِ
�صن َ
وال تُوليـنَّ الـنـا�س �إال جتـمـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال َنبـا بـك دهـر �أو جفـاك خلي ــلُ
اليوم فا�صرب �إىل غـدٍ ع�سى نكبات الدهـر عنك ُ
و�إن �ضاق ُ
تزول
رزق ِ
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مشاهد

ت�صوير :حممد �إنا�س عبد العليم

الالجئون السوريون  ..معــــــــــــــــــاناة الشتاء والصيف
للعام السابع على التوالي تتوزّ ع معاناة
النازحين والالجئين السوريين على

مدار السنة بين برد الشتاء القارس
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حر
وما يصاحبه من أمطار وثلوج وبين ّ
الصيف بلهيبه الحارق خصوصا من يعيشون
منهم في الخيام والمخيمات
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تطوع

لقاء مع الناشطتين تهاني المري وآسيا العوضي عن مرحلتها الثانية

توسع قاعدة
مبادرة "هدية" ّ
جمع الهدايا وتزيد المتطوعين

قالت النا�شطة االجتماعية تهاين املري
�إن مبادرة "هدية" ت�سعى لتو�سيع قاعدة
حملتها يف جمع الهدايا التي تقدم للأيتام
والأطفال الالجئني يف مناطق النزاعات
واحلروب ،م�شرية يف لقاء مع "غرا�س"
�إىل �أن املرحلة الثانية �ست�ضم املزيد من
املدار�س وامل�ؤ�س�سات والأ�سر ،كما ت�سعى
لزيادة �أعداد املتطوعني املنخرطني يف
�أعمال املبادرة.
وبينت املري �أن مبادرة "هدية" التي ترعاها
قطر اخلريية ت�ضم  25من املتطوعني
يعملون ب�شكل دوري يف الت�سويق والإعداد
والتجهيز ،كما ت�شرك املبادرة املئات من
الأطفال الذين ي�ساهمون �أي�ضا يف اختيار
الهدايا وجتهيز ال�صناديق ،م�ؤكدة �أن
فريق املبادرة قدم �أكرث من  1600هدية
للأطفال الالجئني برتكيا ،مما كان له
بالغ الأثر يف �إدخال البهجة وال�سرور على
قلوبهم ،و�أن اال�ستعدادت جتري لرتتيب
زيارة �إىل الأردن وتقدمي الهدايا للأطفال
الالجئني مبخيم الزعرتي يف القريب �إن
�شاء اهلل.
استهداف األطفال

و�أو�ضحت املري �أن مبادرة "هدية" خريية
�إن�سانية تهتم ب�أطفال الالجئني ال�سوريني،
والأطفال املت�ضررين من احلروب
والكوارث ،م�شرية �إىل احلر�ص على
ا�ستهداف الأطفال لأن جهود الإغاثة يف
حالة الكوارث واحلروب عادة ما تركز على
ت�أمني امل�أوى والطعام وال�شراب ،فالتفتت
املبادرة نحو فئة الأطفال الذين يعدون �أكرث
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ـ تضم المبادرة 25
متطوعا  ،وتشرك مئات
األطفال الذين يساهمون
أيضا في اختيار الهدايا
وتجهيز الصناديق.

املت�ضررين ،وركزت على اجلانب النف�سي
للأطفال ببعث الأمل يف نفو�سهم و�إعادتهم
حلب احلياة ،ومت اختيار تقدمي هدية
للأطفال لتبقى ذكرى جميلة يف حياتهم..
و�أكدت املري �أن فكرة "هدية" تقوم
على توزيع �صناديق كبرية على املدار�س
وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة ،لتتم تعبئتها
بالهدايا التي يقدمها الطلبة واملوظفون،
وي�ضم ال�صندوق الكبري ثالثة �أمور؛ �أوال:
ملف تعريفي باملبادرة؛ �أهدافها ور�ؤيتها
ر�سالتها وطرق التوا�صل مع القائمني
عليها ،الأمر الثاين :ما هو امل�سموح
واملرغوب ،فهناك �أمور غري مرغوب
و�ضعها بال�صندوق ،كالألعاب امل�ستعملة
واملالب�س التالفة ..ونرغب يف �ألعاب مميزة
�إلكرتونية واملالب�س اجلديدة والأدوات
الفنية والقرطا�سية..
آليات العمل

من جانبها �أو�ضحت �آ�سيا العو�ضي نائبة
رئي�س املبادرة �أن الأع�ضاء يقومون بزيارة
املدر�سة �أو امل�ؤ�س�سة امل�ستهدفة ويعرفون
باملبادرة ويو�صلون لهم ال�صندوق الذي
جنمع به الهدايا ،كما يقومون بعمل فعاليات

ي�شركون بها الأطفال ،كتقدمي م�سرح
عرائ�س� ،أو ت�شغيل مقاطع فيديو ل�شرح
املبادرة وتقريب الفكرة �إىل �أذهانهم ،كما
ي�شركون الطلبة يف فرز الهدايا وت�صنيفها،
و�إعداد ال�صناديق وملئها بالهدايا التي
تنا�سب عمر الأطفال املوجهة لهم ،ثم
نطلب من الطلبة كتابة ر�سالة موجهة �إىل
اخوانهم الأطفال الالجئني.
زيارة تركيا

ولإي�صال �صناديق الهدايا �إىل م�ستحقيها
من الأطفال ال�سوريني الالجئني �شكلت
مبادرة «هدية» وفدا زار دور الأيتام
وخميمات الالجئني يف مدينة غازي عنتاب
بجنوب تركيا كما زاروا خميم كل�س لالجئني
ال�سوريني ،و�ضم ك ًال من� :آ�سيا العو�ضي،
و�أمينة م�سعود ،و�صالح النعيمي ،وعبد
الرحمن العو�ضيّ ،
ونظم على مدار ثالثة
�أيام حفالت ترفيهية لتجمعات الأطفال
ال�سوريني ،والتي ا�شتملت على الأنا�شيد،
وامل�سابقات ،والألعاب الذهنية واحلركية،
والفقرات الفكاهية (لل�شخ�صيات
املتنكرة) ،واختتمت بتوزيع هدايا املبادرة
لهم يف  4دور للأيتام مبدينة غازي عنتاب
ومركز تعليمي لأطفال الالجئني مبدينة
�أورفه الرتكيتني ،ومبدر�سة خميم كل�س
على احلدود الرتكية ال�سورية.
وبينت العو�ضي �أن الزيارة تركت �أثرها
ّ
م�شاق ال�سفر،
على املتطوعني الذين ن�سوا
والأ�شهر الت�سعة التي �سبقت الرحلة ،والتي
كانت خم�ص�صة للت�سويق للحملة ،وجمع

بعد رحلة تركيا ،الترتيب

لزيارة إلى أطفال مخيم
الزعتري قريبا.

الهدايا ،وفرزها ،وترتيبها ،وجتهيزيها،
ثم �شحنها ،عندما ر�أوا الفرحة العارمة يف
عيون الأطفال.
وقالت العو�ضي �إن زيارة وفد املتطوعني
جلنوب تركيا هي التد�شني الفعلي ملبادرة
«هدية» ،و�ستتلوها زيارات للأطفال
ال�سوريني وغريهم يف مناطق الكوارث
والأزمات ،ووجهت ال�شكر لـ «قطر اخلريية»،
لكونها الراعي الر�سمي للمبادرة ،على
دورها يف توفري الدعم النطالقة املبادرة
والرتاخي�ص الالزمة لها ،ثم تخ�صي�ص
مراكز التح�صيل ال�ستقبال الهدايا،
وتخ�صي�ص مكان لفرز �صناديق الهدايا

وجتهيزها قبل الإر�سال ،ثم ترتيب برنامج
الزيارات للأطفال امل�ستهدفني برتكيا ،من
خالل مكتبها هناك.
فرحة عظيمة

ونوهت العو�ضي �إىل �أن الأطفال ال�سوريني
كانت �سعادتهم كبرية حلظة ت�سليم الهدايا
لهم ،وقالت :كانت حلظات ال تو�صف،
ظهرت فيها براءة الطفولة وعفويتها،
فقد عربوا عن امتنانهم وحبهم الكبريين
لأطفال قطر ،و�أطفال الأ�سر املقيمني
على �أر�ضها الطيبة ،عندما علموا �أن هذه
الهدايا مر�سلة �إليهم منهم ،وكم ت�أثروا

بر�سائلهم وعباراتهم الرقيقة امل�صاحبة
للهدايا.
اإلعداد للحملة

وبينت تهاين املري �أن الإعداد للمبادرة

ا�ستغرق � 9أ�شهر ،و�شمل الت�سويق لها 25

مدر�سة ابتدائية و�إعدادية وثانوية ،ركزت
على غر�س قيم العطاء ،وم�ساعدة الطالب
لأقرانه من الأطفال املحتاجني عرب العامل،
كما �شمل الت�سويق للحملة الطلبة مبراكز
حتفيظ وتعليم القر�آن الكرمي وطلبة جامعة
قطر ،وكلية املجتمع ،و�شركة«  «�oore
 ،»dooوالهيئة العامة الطريان املدين.

95

دراسة

التعليم في حاالت الطــــــــــــوارئ
إعداد /عبد القادر جالل أحمد
خبير في مجال التعليم

ـ الأطفال هم الأكرث خ�سارة يف احلروب لأنهم معر�ضون خلطر
فقد م�ستقبلهم ب�سبب حرمانهم من حق التعليم.
ـ التعليم �أول اخلدمات تعطال و�آخر اخلدمات ا�ستعادة يف مناطق
الأزمات.
يعترب التعليم �أداة �أ�سا�سية للق�ضاء على الفقر يف العامل وتعزيز
العدالة االجتماعية كما �أنه و�سيلة �أ�سا�سية للتنمية ،و�أو�ضحت
االح�صائيات �أن ما يقارب من  59مليون طفل يف �سن التعليم
االبتدائي قد حرموا من فر�ص التعليم ،وال ي�ستطيع �أكرث من
 65مليون �شاب يف �سن املراهقة االلتحاق باملدار�س الثانوية،
كما ت�سبب ال�صراعات والنزاعات والكوارث الطبيعية يف تعطيل
العملية التعليمية وحرمان �أكرث من  75مليون طفل من التعليم.
تحديات كبيرة

�إن عاملنا اليوم مليء بالتحديات يف جميع �أنحاء العامل ويف
مقدمتها الأزمة ال�سورية التي دخلت عامها ال�سابع ،والتي تعترب
�أكرب و�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية ي�شهدها العامل اليوم .وقد خلفت هذه
االزمة �أكرث من� 400ألف قتيل و�ش ّردت  5,165,502الجئ يف الدول
املجاورة ،و�أكرث من  10مليون نازح داخل �سوريا .كما حدثت يف
ميامنار �أ�سو�أ �أزمة للتهجري الق�سري ،حيث قتل �أكرث من � 8آالف
�شخ�ص ،وف ّر �أكرث من � 600ألف من �أقلية الروهينجا ب�سبب العنف
وانتهاكات حقوق الإن�سان �إىل بنغالدي�ش التي تعاين من �ضعف
البنى واخلدمات الأ�سا�سية ،كما دخلت احلرب يف اليمن عامها
الثالث و�أدت ايل كارثة �إن�سانية كبرية ،حيث �أن ال�صراع قد دفع
 8.5مليون �شخ�ص �إىل حافة �أكرب جماعة على ال�صعيد العاملي يف
الع�صر احلديث.
كما تهدد خماطر املجاعة واحلرب الأهلية ال�صومال حيث يقدّر
عدد ال�سكان الذين يحتاجون ايل م�ساعدات غذائية عاجلة ب�أكرث
من  3ماليني �شخ�ص ،وهو نف�س الو�ضع الذي يعاين منه �شعب
جنوب ال�سودان حيث ت�أثر باحلرب الأهلية �أكرث من  4ماليني،
وف ّر �أكرث من مليون �شخ�ص �إىل الدول املجاورة .وت�صاعد
ال�صراع الداخلي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث بلغ
عدد املحتاجني �إىل امل�ساعدة الإن�سانية خالل العام املا�ضي 13
مليون �شخ�ص
كما �أننا ن�شهد الآن �أعلى م�ستويات النزوح امل�سجلة تاريخيا حيث
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ّمت �إجبار  65.6مليون �شخ�ص وهو رقم غري م�سبوق يف جميع �أنحاء
العامل على ترك منازلهم .ومن بينهم ما يقرب من  22.5مليون
الجئ� ،أكرث من ن�صفهم دون �سن الثامنة ع�شرة .كما مت حرمان
 10ماليني �شخ�ص عدميي اجلن�سية من اجلن�سية واحل�صول
على احلقوق الأ�سا�سية مثل التعليم والرعاية ال�صحية والتوظيف
وحرية التنقل)1( .
�إن هناك الآن ما يقدر بنحو  258مليون �شخ�ص يعي�شون يف
بلد غري بلد مولدهم  -بزيادة قدرها  ٪ 49منذ عام - 2000
وفقا للأرقام اجلديدة ال�صادرة عن �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية للأمم املتحدة ـ  ،وي�شري تقرير الهجرة الدويل لعام
� ، )Highlights( 2017إىل �أن  3.4٪من �سكان العامل اليوم
مهاجرون دوليون)2( .
تع ّرف "حاالت الطوارئ" التي ت�ؤثر على التعليم على �أنها جميع
احلاالت التي تدمر فيها ،يف غ�ضون فرتة ق�صرية من الزمن،
و�سائل احلياة املعتادة ومرافق الرعاية واملرافق التعليمية
للأطفال ،وبالتايل حرمانهم من احلق يف التعليم �أو حترمهم منه
�أو تعيق التقدم فيه �أو ت�ؤخره� ،سواء كان ذلك من �صنع الإن�سان �أو
الكوارث الطبيعية .قد يكون �سبب هذه احلاالت من بني عدة �أمور
�أخرى ،النزاعات امل�سلحة ،وجميع �أنواع الكوارث الطبيعية.
�إن احلق يف التعليم يجب �أن ٌيكفل للجميع ويحمى يف جميع
الأوقات ،ولكن عادة ما تواجه الدول �صعوبات يف �ضمان حقوق
الإن�سان ،وخا�صة للأ�شخا�ص الذين ينتمون ملجموعات مهم�شة
بالأ�صل مثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وقد يكون ذلك ب�سبب فقدها
لل�سلطة الذي ي�سببه دمار البنى التحتية �أو �إعادة توجيه املوارد.
وت�سبب حاالت الطوارئ يف جميع احلاالت زيادة احتمال انتهاك
احلق يف التعليم ،ويكون من ال�ضروري عندئذ �أن يتحرك املجتمع
الدويل من �أجل تقليل الآثار ال�ضارة حلاالت الطوارئ وحت�سينها.
�إن الإن�سان ال يفقد حقوقه ب�سبب حدوث �صراع �أو جماعة �أو كارثة
طبيعية فقوانني ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان تطبق يف جميع
حاالت الطوارئ وت�شمل القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين الدويل (�أو قانون النزاعات امل�سلحة) والقانون الدويل
لالجئني والقانون اجلنائي الدويل وميثاق حقوق الطفل العاملي.
حقوق الإن�سان مرتابطة وال جتز�أ ويجب �أن متنح كاملة ،ولكن

عادة ما يهم�ش احلق يف التعليم يف اال�ستجابة حلاالت الطوارئ وال
ينظر �إليه ك�إجراء يبقي على حياة الإن�سان ،وال يجب التقليل من
�أهمية التعليم له�ؤالء الذين يت�أثرون بحاالت الطوارئ ،ودائما ما
ي�سلط �أولياء الأمور والطالب �أنف�سهم ال�ضوء على التعليم ك�أداة
مهمة لال�ستقرار واحلماية العاطفية واجل�سدية.
دور وقائي

ُيع ّد التعليم حق بحد ذاته ،فهو يعطي املقدرة على التطور الكامل
وازدهار جميع الأهداف الب�شرية التي تتعلق بحاالت الطوارئ
ب�شكل خا�ص ،وميكن للتعليم �أي�ضا �أن يلعب دورا مهما يف الإغاثة
وقت الكوارث وما بعد ال�صراعات والنزاعات امل�سلحة واجلهود
الرامية لتحقيق ال�سالم .ميكن للتعليم �أن ي�ساعد الأطفال
املجندين والأ�شخا�ص النازحني داخليا والالجئني والأ�شخا�ص
الذين يت�أثرون بحاالت الطوارئ ،يف �إعادة دجمهم يف املجتمع ويف
تخطي الآثار ال�سلبية التي ترتكها حاالت الطوارئ على الإن�سان.
كما ويلعب التعليم دورا وقائيا ،حيث ي�سمح التثقيف يف جمال
حقوق الإن�سان للأ�شخا�ص مبعرفة حقوقهم واحرتام حقوق
الآخرين ،كما ويلعب التعليم عن ال�سالم واملواطنة امل�س�ؤولة دورا
يف تعزيز ال�سالم واحرتام الآخرين .عادة ما تظهر النزاعات
عند �إ�ساءة ا�ستخدام التعليم ،مثل التمييز العن�صري املمنهج �أو
املنهاج املتحيز �أو املحر�ض على الكراهية والذي ي�ساهم يف زيادة
التوتر .وهنالك دليل ب�أن الرتكيز على توفري التعليم ذي النوعية
واجلهود احلثيثة لتعليم القيم الإن�سانية امل�شرتكة وا�ستخدام
التعليم كو�سيلة فعالة يف جهود بناء ال�سالم ،قد يقلل ذلك)3( .
وقد كفل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واتفاقية حقوق الطفل احلق يف التعليم ب�شكل خا�ص،
كما حتمي العديد من املعاهدات القائمة جماالت خمتلفة من
احلق يف التعليم ويف �سياقات خمتلفة ويف �أماكن خمتلفة ولفئات
خمتلفة من النا�س.
هنالك جوانب معينة من احلق يف التعليم غري قابلة لالنتقا�ص،
وهذا يعني �أن الدول ملزمة ب�إحقاق االلتزامات الأ�سا�سية الدنيا
للحق يف التعليم حتت �أي ظرف كان ،وهذا ي�شمل �ضمان حق
الو�صول �إىل امل�ؤ�س�سات والربامج التعليمية العامة على �أ�سا�س
متكافئ ،والتعليم االبتدائي الإلزامي واملجاين ،ومع ذلك ،قد

تت�أثر قدرة الدول على �ضمان احلق يف التعليم �أثناء حاالت
الطوارئ ،ويف هذه احلاالت ،قد ت�ستطيع اجلهات الفاعلة الأخرى
(مثل الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والدول الأخرى،
الخ) تقدمي امل�ساعدة يف �إعمال احلق يف التعليم �أو تي�سريه.
التزامات القانون اإلنساني

ي�سعى القانون الإن�ساين الدويل للح ّد من الآثار املرتتبة على
ال�صراعات امل�سلحة من خالل تنظيم ت�صرفات الدول الأع�ضاء.
حيث �أن لل�صراعات امل�سلحة عادة �آثار مدمرة على التعليم ،وكفل
القانون الدويل يف اتفاقية جنيف وبروتوكوالتها الإ�ضافية احلق يف
التعليم ،وتت�ضمن االلتزامات الأ�سا�سية ما يلي:
• حماية املدنيني والأماكن التي تت�ضمن املدار�س واملعلمني
والطالب ،ومتت الإ�شارة �إىل ذلك يف "مبد�أ التمييز" ،وهو �أن
هنالك فرق جوهري بني ال�سكان املدنيني والع�سكريني وبني
الأهداف املدنية والع�سكرية.
• حماية الأطفال دون اخلام�سة ع�شرة من العمر الذين تيتموا
�أو افرتقوا عن عائالتهم ،وهذا يت�ضمن توفري التعليم جلميع
الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة ع�شرة (املادة  24من اتفاقية
جنيف الرابعة)
• على الدولة احلاجزة �أن تكفل تعليم الأطفال وال�شباب� ،سواء
داخل �أماكن االعتقال �أو خارجها .ومتنح للمعتقلني جميع
الت�سهيالت املمكنة ملوا�صلة درا�ستهم �أو عمل درا�سة جديدة
وامل�شاركة بالتمارين البدنية واال�شرتاك يف الريا�ضة والألعاب يف
الهواء الطلق (املادة  94من اتفاقية جنيف الرابعة)
• احلماية اخلا�صة للأطفال ،وهذا ي�شمل التزام �أطراف النزاع
بتوفري الرعاية وامل�ساعدة الالزمة للأطفال� ،سواء ب�سبب �سنهم
�أو لأي �سبب �آخر ،حيث ميكن �أن يف�سر هذا لي�شمل التعليم
املنا�سب (املادة  77من الربتوكول الإ�ضايف الأول).
• تكفل دولة االحتالل ،ح�سن ت�شغيل املن�ش�آت املخ�ص�صة لرعاية
الأطفال وتعليمهم على �أن يكون ذلك كلما �أمكن بوا�سطة �أ�شخا�ص
من جن�سيتهم ولغتهم ودينهم (املادة  50من اتفاقية جنيف
الرابعة).
• يف حال النزاعات املدنية ،يجب �أن يتلقى الأطفال التعليم ،مبا
يف ذلك الرتبية الدينية واخللقية حتقيق ًا لرغبات �آبائهم �أو �أولياء
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دراسة

�أمورهم يف حالة عدم وجود �آباء لهم (املادة  4من الربوتوكول
الإ�ضايف الثاين))4(.
على الرغم من �أن قانون الالجئني يتداخل �إىل حد كبري مع قانون
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدوليني� ،إال �أن هنالك نظام
خا�ص �شامل يحمي الو�ضع الفريد لالجئني وحقوقهم ،وتن�ص
املادة  22من االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني على �أن متنح
الدول امل�ستقبلة لالجئني نف�س املعاملة املمنوحة ملواطنيها فيما
يخ�ص التعليم االبتدائي و�أف�ضل رعاية ممكنة فيما يخ�ص فروع
التعليم الأخرى)5( .
وقد ُبني القانون اجلنائي الدويل على مبد أ� امل�س�ؤولية الفردية
عن اجلنايات الدولية ،والتي تت�ضمن جرائم احلرب واجلرائم
بحق الإن�سانية وجرائم العدوان والإبادة اجلماعية .وال يحمي
القانون اجلنائي الدويل التعليم بحد ذاته ،ولكن قد يعترب
ا�ستهداف ال�صروح التعليمية وتدمريها جرمية حرب (املواد 8
(�( )2أ) ( )4و ( )2(8ب) ( )2من نظام روما الأ�سا�سي ملحكمة
اجلنايات الدولية)
حماية التعليم

هنالك جمال حلماية التعليم بطريقتني وهما:
�أوال� :إذا حرمت فئات معينة عمدا من التعليم و�إذا مت ا�ستيفاء
معايري �أخرى ،ف�إنه قد يعترب ا�ضطهادا ،الأمر الذي يعتربه نظام
روما الأ�سا�سي جرمية �ضد الإن�سانية (املادة ( )1( 7ح) و )2( 7
(ز)).
ثانيا :قد يعترب ا�ستخدام املحتوى التعليمي مثل املناهج والكتب
املدر�سية والدرو�س للتحري�ض على الإبادة اجلماعية ،جرمية
دولية (املادة ( )3( 25ه) (.)6
�إن احلروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ال ترحم الأطفال.
يف الواقع .لذا فهم الأ�شد معاناة يف البلدان املت�ضررة من
حاالت الطوارئ ،عادة ما يفقد الأطفال بيوتهم و�أفراد �أ�سرهم
و�أ�صدقائهم و�أمنهم وحياتهم اليومية ،وبدون القدرة على الو�صول
للتعليم ،ف�إنهم معر�ضون خلطر فقد م�ستقبلهم.
على مدار الن�صف قرن املا�ضي� ،شهد العامل �أعدادًا متزايدة
من الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة.
والأ�سو�أ من ذلك� ،أن العديد من الأزمات طويلة الأمد ،متتد
لت�شمل �أعمار الطفولة ب�أكملها وتظل م�ستمرة لأجيال تالية .وحني
ِّ
تعطل الدرا�سة ،ف�إنها ال تق ِّو�ض رفاه الأطفال يف الوقت احلايل
فح�سب ،و�إمنا ت�ضع م�ستقبلهم � ً
أي�ضا – وم�ستقبل جمتمعاتهم –
مو�ضع اخلطر.
أرقام خطيرة

الأرقام املتعلقة بالتعليم يف حاالت الطوارئ تك�شف عن خماطر
جدية يتعر�ض لها الأطفال �أهمها :
▪ يعي�ش  1من كل � 4أطفال غري منتظمني يف الدرا�سة يف العامل يف
البلدان املت�ضررة من الأزمات.
▪ يف  35بلدً ا من البلدان املت�ضررة من الأزماتّ ،
عطلت حاالت
الطوارئ الإن�سانية والأزمات املمتدة تعليم  75مليون طفل ترتاوح
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عاما.
�أعمارهم ما بني  3وً 18
▪ �أكرث من  17مليو ًنا من الأطفال يف �سن التعليم يف هذه البلدان
من الالجئني� ،أو م�شردين داخل بلدانهم �أو خارجها ،ومن بني
ه�ؤالء ،ال ينتظم �سوى ن�صفهم يف املدار�س االبتدائية و�أقل من
ربعهم يف املدار�س الثانوية.
▪ بالن�سبة للأطفال املنتظمني يف الدرا�سة �أثناء حاالت الطوارئ،
ميكن �أن تكون جودة التعليم منخف�ضة ،مبتو�سط يبلغ ً 70
تلميذا
لكل معلم  ،وعادة ما يكون املعلمون غري م�ؤهلني.
▪ ويزيد احتمال ترك الفتيات للدرا�سة يف البيئات املت�ضررة من
النزاع  2.5مرة عن احتمال ترك الفتيان للدرا�سة.
بالن�سبة للأطفال يف حاالت الطوارئ ،يعد التعليم منقذاً
للأرواح .فاملدار�س توفر للأطفال اال�ستقرار والأمان مل�ساعدتهم
على التكيف مع ال�صدمات التي تعر�ضوا لها .وميكن للمدار�س �أن
حتمي الأطفال من الأخطار اجل�سدية املحيطة بهم ،والتي ت�شمل
الإ�ساءة واال�ستغالل والتجنيد يف اجلماعات امل�سلحة .ويف العديد
من احلاالت ،متنح املدار�س � ً
أي�ضا للأطفال تدخالت �أخرى منقذة
للأرواح ،مثل الطعام واملياه وال�صرف ال�صحي وال�صحة.
على الرغم من الفوائد اجلمة بالن�سبة للأطفال ،ف�إن التعليم
عادة ما يكون �أول اخلدمات ّ
تعط ًال و�آخر اخلدمات ا�ستعاد ًة يف
املجتمعات املحلية املت�ضررة من الأزمات.حيث ميثل التعليم �أقل
من  2يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية .ولكن التمويل
كاف من
لي�س ال�شيء الوحيد غري الكايف :فلي�س هناك عد ٌد ٍ
املعلمني املدربني للوفاء باحتياجات الأطفال التعليمية يف حاالت
الطوارئ ،وال توجد بيانات كافية للح�صول على �صورة وا�ضحة
كاف بني جميع اجلهات الفاعلة يف
عن املوقف ،وال يوجد تن�سيق ٍ
اال�ستجابة الإن�سانية)7( .
يف الدورة ال�سبعني للجمعية العامة للأمم املتحدة يف �سبتمرب /
�أيلول  ،2015اعتمدت الدول الأع�ضاء �أجندة تنمية عاملية جديدة
حتت عنوان "تغيري عاملنا" وهي خطة التنمية امل�ستدامة لعام
 .2030وحتوي هذه اخلطة حتوي �صميمها  17هدفا من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك (الهدف الرابع) من �أهداف
التنمية امل�ستدامة املتعلقة بالتعليم والذي ين�ص على (�ضمان
التعليم اجليد وال�شامل للجميع ،وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة
للجميع).
تدخل قطر الخيرية

ويعترب التعليم يف جمايل التنمية و�أثناء االزمات الإن�سانية تدخل
ا�سرتاتيجي لقطر اخلريية وذلك ن�سبة لأهمية التعليم باعتباره
الركيزة الأ�سا�سية للتنمية ولتحقيق جميع �أهداف التنمية
امل�ستدامة  .2030و�إن جميع م�شاريع قطر اخلريية يف قطاع
التعليم تهدف للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف التعليم ح�سب ما
جاء يف �أهداف التنمية امل�ستدامة  20130واملبادرات التعليمية
املختلفة واخلا�صة باملنظمات الدولية مثل اليوني�سيف ،مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ومبادرات مكتب الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية وغريها)8( .
�إن قطر اخلريية ،ب�صفتها �إحدى املنظمات العاملية الرائدة

يف جمال التعليم ،واحد امل�ساهمني الفاعلني يف حتقيق اهداف
التنمية امل�ستدامة يف التعليم حتى عام  ،2030ت�ضطلع بدور ن�شط
يف تعزيز توفري تعليم جيد مدى احلياة للجميع كجزء من التدابري
املتخذة يف حاالت الطوارئ ومن التدابري اخلا�صة بالإنعا�ش يف
الأجل الطويل .كما تُعترب حماية املدار�س واجلامعات من الهجمات
�أثناء النزاعات امل�سلحة �شاغ ًال �أ�سا�سي ًا لقطر اخلريية فبجانب
عمل قطر اخلريية يف جمال التعليم التنموي ف�أنها �أي�ضا تعمل
يف جمال التعليم �أثناء الطوارئ لإميانها بان احلروب والنزاعات
امل�سلحة والكوارث الطبيعية ف�ض ًال عما تف�ضي �إليه من نزوح
�سكاين ،من �ش�أنها �أن تُخ ّلف �أجيا ًال ب�أكملها تعاين من ال�صدمات
وتظل حمرومة من فر�ص التعليم وغري مهي�أة للم�ساهمة يف حتقيق
الإنعا�ش االجتماعي واالقت�صادي لبلدانها �أو �أقاليمها .فالتعليم
اثناء الطوارئ بالإ�ضافة �إىل �أنه ميثل حقا من حقوق الأطفال
التي ن�ص عليها امليثاق العاملي حلقوق الطفل فانه �أي�ضا يوفر
احلماية اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية واملعرفية التي ميكن �أن
حتافظ على حياة الأطفال .وي�صون التعليم يف حاالت الطوارئ
الكرامة ويحفظ ال�سالمة من خالل توفري �أماكن �آمنة للتعلم،
كما انه يخفف من الأثر النف�سي االجتماعي للنزاعات والكوارث
من خالل توفري االمان واال�ستقرار والأمل يف امل�ستقبل .وميكنه
�إنقاذ الأرواح من خالل احلماية من اال�ستغالل والأذى ،كما يوفر
التعليم اثناء الطوارئ مهارات البقاء على قيد احلياة و�آليات
التكيف من خالل ن�شر املعلومات املنقذة للحياة عن ال�سالمة من
الألغام الأر�ضية ،والوقاية من االمرا�ض الفتاكة ،وحل ال�صراعات
وبناء ال�سالم.
الشبكة المشتركة

وتطبق قطر اخلريية كل معايري ال�شبكة امل�شرتكة لوكاالت التعليم

يف حاالت الطوارئ(  (�The Inter-Agency Network for Ed
، ))ucation in Emergencies (INEEوقد حددت املعايري

الدنيا للتعليم �أثناء الطوارئ على �أ�س�س اتفاقية حقوق الطفل،
وعلى �أهداف منتدى داكار للتعليم عام  ،2000وعلى امليثاق
الإن�ساين مل�شروع ا�سفري وي�ؤدي تطبيق هذه املعايري �أي�ضا �إىل
حت�سني امل�ساءلة والقدرة ،وحت�سني التن�سيق بني ال�شركاء ،مبا يف
ذلك م�ؤ�س�سات التعليم ،مع توفري �إطار لتن�سيق الأن�شطة التعليمية
بني احلكومات الوطنية وال�سلطات الأخرى ،ووكاالت التمويل،
والوكاالت الوطنية والدولية . Education Cluster
لذا ف�إن م�شاريع قطر اخلريية يف جمال التعليم �أثناء الطوارئ
قد �أ�سهمت يف توفري بيئة تعليمية مع الرتكيز على فر�ص تعليمية
�آمنة ومالئمة ،تتوفر فيها �أي�ضا الرعاية ال�صحية واملياه وال�صرف

ال�صحي ،واملعينات املدر�سية وطباعة وتوزيع الكتب املدر�سية
واحلقائب املدر�سية وتدريب املعلمني وتوفري املنح الدرا�سية التي
ت�ساعد على تعزيز الأمن وال�سالمة والرفاه اجل�سدي والعقلي
والنف�سي.
تعمل قطر اخلريية على توفري م�ساحات تعليمية �آمنة ومتاحة
ومنا�سبة للأطفال وجمهزة مبرافق املياه وال�صرف ال�صحي،
ل�ضمان �أن ي�ستطيع الأطفال التع ّلم� ،أثناء وجودهم يف املدر�سة،
برغم الظروف .وتزود املعلمني بالتدريب واملواد التعليمية،
وت�ساعد الأطفال على تنمية مهارات للتعامل مع الكوارث بالإ�ضافة
�إىل خف�ض التعر�ض للمخاطر.
وتقوم قطر اخلريية بالكثري من الأعمال من خالل ال�شراكات
العاملية والوطنية خا�صة مع "�صندوق قطر للتنمية" الذي يقوم
برعاية مبادرة تعليم الأطفال املت�أثرين بال�صراع يف �سوريا
واملنت�شرين داخل �سوريا وخارجها يف كل من لبنان والأردن
والعراق وتركيا.
وتغطي م�شاريع قطر اخلريية يف جمال التعليم �أثناء الطوارئ
عدة دول كرتكيا و�سوريا وفل�سطني وال�سودان ولبنان وبنغالدي�ش
واليمن و�إندوني�سيا ،و�شملت تدخالتها يف هذا املجال ،عمل
ال�صيانة و�إعادة �إعمار امل�ؤ�س�سات التعليمية التي دمرت ب�سبب
النزاعات ،مع توفري املياه ومعينات النظافة وال�صرف ال�صحي
فيها ،وطباعة وتوزيع الكتب املدر�سية ،واحلقائب املدر�سية واملنح
الدرا�سية.
عبد القادر جالل أحمد..نبذة تعريفية

• خبري التعليم بقطر اخلريية
• خربة  30عاما يف جمال العمل الإن�ساين العاملي
• بالن �إنرتنا�شونال – ال�سودان
• الإغاثة الإ�سالمية جنوب ال�سودان ،كينيا و�إندوني�سيا
• ال�صليب الأحمر الكندي – �إندوني�سيا
• منظمة رعاية الطفولة الأمريكية – دارفور ال�سودان
• منظمة كري الأمريكية – اليمن
• املجل�س الرنويجي لالجئني – ال�صومال
• منظمة العمل �ضد اجلوع الفرن�سية – �سرياليون
وليربيا

امل�صادر:
( )1تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
( )2تقرير الهجرة الدويل بتاريخ  18دي�سمرب 2017
التعليم
( )5القانون الدويل لالجئني
( )6القانون اجلنائي الدويل

( )3ال�شبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
INEE Conflict Sensitive Education

( )4القانون الدويل يف اتفاقية جنيف وبروتوكوالتها الإ�ضافية احلق يف
( )7اليوني�سيف
(� )8صندوق الأمم املتحدة الإمنائي
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التطوير المؤسسي يعزز قدرات قطر الخيرية ويرشد

مواردها المختلفة في تحقيق أهدافها السامية
تقاسم المعلومات

العنصر
البشري هو
هدف ووسيلة
التطوير في
المؤسسات
المعاصرة
خبير االستراتيجية والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية:

نؤمن بالمدخل العلمي،
ونعتبر البحوث التطبيقية أحد أهم
وسائلنا في التطوير المؤسسي
يف �إطار عملية التطوير الإداري امل�ستمرة
يف قطر اخلريية و�إعادة هيكلتها التنظيمية
مبا يتفق مع هذه الر�ؤية ّمت ا�ستحداث
�إدارة للتطوير امل�ؤ�س�سي خالل هذا العام،
لتهتم بتطوير ا�سرتاتيجية اجلمعية ونظمها
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ومواردها ،وتعزيز قدراتها يف جمال
التخطيط ،و�إيجاد بيئة خ�صبة للتعلم
امل�ؤ�س�سي امل�ستمر ،ب�شكل علمي ومو�ضوعي
معتمدة على الدرا�سات واملعارف اجلديدة،
وم�ستفيدة من �أ�صحاب التجارب واخلربات

والقدرات.
وللحديث ب�صورة �أكرث تف�صيال عن هذه
الإدارة الوليدة كان هذا احلوار مع ال�سيد
عبد ربي بن �صحراء خبري اال�سرتاتيجية
والتطوير امل�ؤ�س�سي بقطر اخلريية:

ما هي دواعي ت�أ�سي�س هذه الإدارة؟
التطوير يف امل�ؤ�س�سات املعا�صرة عملية
م�ستمرة وممنهجة لأن بيئة العمل يف
وقتنا املعا�صر تتغري ب�شكل م�ستمر و�سريع.
�إن قطر اخلريية باعتبارها منظمة غري
حكومية تنموية و�إن�سانية دولية يف حاجة
ما�سة ملواكبة التغيريات التي ت�شهدها بيئة
العمل التنموي والإن�ساين من �أجل �أن يكون
للجمعية املكانة التي ت�ستحقها بني زميالتها
من املنظمات غري احلكومية الدولية ،ومن
�أجل �أن تكون يف م�ستوى تطلعات داعميها
وامل�ستفيدين من خدماتها.
وعندما نتحدث عن التطوير ف�إننا نتحدث
عن كافة املجاالت �ضمن نظرة ن�سقية
تراعي كل نواحي التطوير يف املنظمة �أي
اال�سرتاتيجية ،والتنظيم ،والنظم ،واملوارد
الب�شرية ،والقيادة ،واملهارات ،وثقافة
املنظمة� ...إلخ .من �أجل هذا �إذا مت ت�أ�سي�س
�إدارة التطوير امل�ؤ�س�سي.
ما هي الأمور التي تعنى بها �إدارة التطوير
امل�ؤ�س�سي؟
مبوجب الهيكل التنظيمي لقطر اخلريية ،مت
و�ضع جمموعة من االخت�صا�صات املحددة
لإدارة التطوير امل�ؤ�س�سي  .وب�شكل عام
�ستعنى هذه الإدارة بتطوير ا�سرتاتيجية
قطر اخلريية بالت�شاور مع خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة ،كما �ستعمل الإدارة على تعزيز
قدرات قطر اخلريية يف جمال التخطيط
من �أجل تر�شيد مواردها املختلفة يف خدمة
�أهدافها ال�سامية .و�ستحر�ص على �إيجاد
بيئة خ�صبة يف قطر اخلريية تعزز قدرتها
على التعلم امل�ؤ�س�سي امل�ستمر من خالل
�إدارة معلومات قطر اخلريية ب�شكل ر�شيد،
وتقا�سم املعلومات مع الآخرين يف �شكل

درا�سات وبحوث علمية تعك�س جتربة قطر
اخلريية ب�شكل علمي ومو�ضوعي� .سيكون
لإدارة التطوير امل�ؤ�س�سي �أي�ضا دور مهم يف
الرفع من قدرات قطر اخلريية على العمل
ب�أعلى معايري اجلودة املمكنة كي ت�صبح
منظمة قابلة للم�ساءلة من خالل تعزيز
قدرتها �أكرث على �إدارة املخاطر وعلى
حتقيق رغبتها الأكدية يف مزيد من االمتثال
للقوانني وال�ضوابط امللزمة لقطر اخلريية
و�أي�ضا للمعايري واملبادئ واملمار�سات التي
�أ�صبحت من تقاليد و�أعراف عمل املنظمات
غري احلكومية عرب العامل.
الأولويات
ما هي �أولوياتكم للعام اجلاري؟
منتلك يف �إدارة التطوير امل�ؤ�س�سي طموحا
وا�سعا ،ولكننا يف نف�س الوقت واقعيون �إىل
حد بعيد� .أولوياتنا يف الإدارة مت حتديدها
بناء على ت�شخي�ص واقعي للتحديات
والفر�ص من جهة ،ولنقاط القوة وال�ضعف
يف قطر اخلريية من جهة ثانية .ويف انتظار
تبني قطر اخلريية ال�سرتاتيجيتها اجلديدة
 ،2019-2023وذلك ابتداء من ال�سنة
القادمة ،ف�إننا وبعد الت�شاور داخل اجلمعية
حددنا جمموعة من الأولويات التي �سنوليها
�أهمية خا�صة خالل هذه ال�سنة .يتعلق الأمر
ب�ست �أولويات رئي�سة:
�أوال :تطوير ا�سرتاتيجية قطر اخلريية
 2019-2023ب�شكل منهجي و�شامل
وت�شاركي .ذلك لأن قطر اخلريية تعمل
يف حوايل خم�سني دولة ،وتهتم مبا يزيد
عن �أربعة ع�شر قطاعا تنمويا و�إن�سانيا،
وتقدم خدماتها لفئات متنوعة من
امل�ستفيدين ت�شمل الالجئني ،والنازحني،
والأطفال ،وال�شباب ،والن�ساء ،واملجتمعات
املحلية وغريهم ،وتتعاون قطر اخلريية
مع �أ�صحاب م�صلحة من جهات خمتلفة

حكومية وغري حكومية وخا�صة ،حملية
و�إقليمية ودولية ،وتتلقى الدعم من جهات
كثرية ومتنوعة من �أفراد وم�ؤ�س�سات ..لهذا
كله حتتاج قطر اخلريية �إىل �أن يكون لديها
ا�سرتاتيجية وا�ضحة و�شاملة مت ّكنها من
ر�سم طريقها نحو امل�ستقبل بكل ثقة وثبات
بالتعاون مع خمتلف �شركائها م�ستفيدة
يف ذلك من جميع الفر�ص املتاحة وبوعي
و�إدراك تامني ملختلف التحديات.
ثانيا :ا�ستكمال �إعداد وتطوير خمتلف
ال�سيا�سات والإجراءات التي حتتاجها قطر
اخلريية من �أجل مزيد من ال�ضمانات
ل�سري العمل يف اجلمعية وفق �أعلى املعايري
وال�ضوابط ،جت�سيدا ملتطلبات احلوكمة،
كما هو متعارف عليها يف بيئة املنظمات
غري احلكومية .و�ستثمل هذه ال�سيا�سات
والإجراءات خمتلف جماالت عمل قطر
اخلريية كاحلوكمة ،والتخطيط ،وال�ش�ؤون
املالية ،واملوارد الب�شرية ،والعمل امليداين،
وال�شراكة والتعاون ،و�إدارة امل�شاريع
وتقدمي اخلدمات للم�ستفيدين ،وح�شد
وتنمية املوارد ،والعمل الإعالمي وغريها.
كما نويل عناية خا�صة �أي�ضا ملجموعة من
ال�سيا�سات والإجراءات التي �أ�صبحت من
�أولويات كل العاملني يف التنمية والعمل
الإن�ساين من الفاعلني الدوليني كقطر
اخلريية ،ومن هذه ال�سيا�سات للمثال
ال احل�صر� :سيا�سة و�إجراءات مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،و�سيا�سة
و�إجراءات مكافحة الر�شوة والف�ساد،
و�سيا�سة و�إجراءات مراجعة واعتماد
امل�شاريع ،و�سيا�سة و�إجراءات قيا�س الأداء،
و�سيا�سة و�إجراءات �إدارة املخاطر ،و�سيا�سة
و�إجراءات "اعرف عميلك" �إىل غري ذلك
من ال�سيا�سات والإجراءات الأخرى التي
ي�ضيق املجال ل�سردها .وجتذر الإ�شراة �إىل
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التطور المؤسسي يرفع من قدرات المنظمة على إدارة
المخاطر وعلى االمتثال للقوانين والضوابط والمعايير
�أننا يف قطر اخلريية حري�صون جدا على
�أن نطور هذه القدرات مبعية زمالئنا من
املنظمات غري احلكومية الدولية �ضمن ما
يعرف ب "مراجعة قرين" وهي منهجية
تتيح اال�ستفادة من �أح�سن املمار�سات
والتجارب يف تطوير القدرات.
ثالثا :ا�ستكمال جهود قطر اخلريية الرامية
للح�صول على نظام الإدارة املتكاملة والذي
ي�شمل ثالثة �أنظمة �إدارية هي  .1نظام
�إدارة اجلودة وفق ًا للموا�صفة الدولية �أيزو
 ،ISO-9001:2015و .2نظام �إدارة �أمن
املعلومات وفق ًا للموا�صفة الدولية �أيزو
 ،ISO-27001:2013و .3نظام �إدارة
املخاطر وفق ًا للموا�صفة الدولية �أيزو ISO-
 .31000:2009وتتوقع قطر اخلريية
االنتهاء من هذه الأنظمة واحل�صول على
�شهادة االعتماد من اجلهات املخت�صة يف
منت�صف �سنة .2018
رابعا :و�ضع نظام �شامل لقيا�س الأداء يف
قطر اخلريية يراعي منوذج عمل اجلمعية
للت�أكد من مدى اال�ستخدام الأمثل ملوارد
اجلمعية الب�شرية والتنظيمية واملادية
والفنية يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها و�أهدافها.
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خام�سا� :إعداد جمموعة من الدرا�سات
التطبيقية ذات ال�صلة بعمل قطر اخلريية
من �أجل تقدمي �إجنازات قطر اخلريية يف
املجاالت والقطاعات املختلفة للقارئ ب�شكل
علمي ومو�ضوعي.
�إننا يف قطر اخلريية ن�ؤمن باملدخل العلمي،
ونعترب البحوث والدرا�سات التطبيقية �أحد
�أهم الو�سائل التي من �ش�أنها �أن تبني لنا
ب�شكل مو�ضوعي �أين جنحنا و�أين �أخفقنا،
وما هي نقط �ضعفنا وما هي نقط قوتنا،
و�أين تكمن الفر�ص و�أين تكمن التهديدات،
وكيف ميكن لقطر اخلريية �أن تبحر يف هذا
اللجي بكل �أمان وثقة.
املحيط ّ
�ساد�سا :التعاون مع �إدارة املوارد الب�شرية
من �أجل و�ضع برنامج طموح للنهو�ض
ببيئة العمل يف قطر اخلريية ،حيث تعترب
اجلمعية ر�أ�سمالها الب�شري �أهم مورد من
مواردها .ونطمح �أن جنعل من بيئة عمل
قطر اخلريية بيئة خ�صبة للمعرفة والعلم
والتطور امل�ستمر ،فكلما ا�ستثمرنا يف تطوير
مواردنا الب�شرية ،كلما كان العائد مبا�شرا
على اجلمعية ،على م�ستوى جودة �أدائها
ومدى كفاءتها وفعاليتها.

ما هو انعكا�س الأداء املهني وامل�ؤ�س�سي على
املوظفني ب�صفة خا�صة وعلى قطر اخلريية
ب�صفة عامة؟
رمبا �أجبت على هذا ال�س�ؤال من خالل
الأولوية ال�ساد�سة التي جاءت يف معر�ض
جوابي على ال�س�ؤال ال�سابق ،ولكنني مع
ذلك �أ�ؤكد على �أن التطوير امل�ؤ�س�سي ،يف
�أي م�ؤ�س�سة حمرتفة ،كما يخدم امل�ؤ�س�سة
نف�سها ف�إنه يخدم العاملني فيها �أي�ضا،
بل �إن التطوير امل�ؤ�س�سي يف �أي م�ؤ�س�سة
معا�صرة ي�ضع العن�صر الب�شري يف مركز
عملية التطوير لأن املوظف هو هدف
وو�سيلة التطوير يف نف�س الوقت .وب�شكل
عام� ،إذا حتدثنا عن امل�ؤ�س�سة ف�إن من
�أهم انعكا�سات التطوير على امل�ؤ�س�سة
القدرة على الت�أقلم والبقاء يف بيئة متغرية
من خالل اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة
ومواجهة التحديات اخلارجية بكفاءة
وفعالية� .أما �إذا حتدثنا عن املوظفني،
ف�إن االنعكا�سات املبا�شرة عليهم ميكن
�أن نر�صدها يف بيئة العمل اخل�صبة التي
يعملون فيها ،ويف فر�ص التنمية الذاتية
التي تتاح لهم ب�شكل عادل.

وزير التنمية الدولية البريطاني يشيد
بجهود الجمعيات الخيرية القطرية
�أ�شاد �سعادة وزير التنمية الدولية وال�شرق
الأو�سط يف وزارة اخلارجية الربيطانية
الي�ستري بريت بالدور الذي تقوم به دولة
قطر واجلمعيات اخلريية القطرية على
ال�ساحة الإن�سانية الدولية  ،ومنها قطر
اخلريية .
جاء ذلك �أثناء زيارته ملقر قطر اخلريية
بالدوحة يف �شهر مار�س املا�ضي بح�ضور
�سعادة �سفري بريطانيا بدولة قطر ال�سيد
ايجاي �شارما ،وذلك بهدف التعرف على
اجلهود الإن�سانية والتنموية لقطر اخلريية
والتباحث والت�شاور حول جماالت العمل
االن�ساين والتعاون والتن�سيق امل�شرتك،
حيث كان يف ا�ستقباله ال�سيد  /حممد
بن علي الغامدي املدير التنفيذي لإدارة
التنمية الدولية بقطر اخلريية .
وقد وجه �سعادة وزير التنمية الدولية
الربيطاين دعوة لقطر اخلريية لزيارة
وزارة التنمية الدولية الربيطانية يف
بريطانيا من �أجل لتباحث حول �سبل
التعاون والتن�سيق وال�شراكة.
ومن جانبه رحب ال�سيد  /حممد بن علي

الغامدي ب�سعادة الوزير والوفد املرافق له،
م�ؤكد ًا حر�ص قطر اخلريية على التعاون
والتن�سيق مع الوكاالت الدولية التنموية
واملنظمات الدولية العاملة يف احلقل
االن�ساين ،وذلك رغبة من قطر اخلريية
يف التخفيف عن معاناة املت�ضررين من
الأزمات الإن�سانية التي ت�ضرب العامل
حاليا ،وقد مت تدار�س عدة ملفات من
�ضمنها� ،أزمات �سوريا واليمن والروهينغا
وبنجالد�ش والعراق وال�صومال.
وقد مت خالل الزيارة تقدمي عر�ض موجز
عن قطر اخلريية واجلهود التي تقوم
بها ومكانتها الدولية بني نظرياتها من
املنظمات الدولية الإن�سانية.
نظام التتبع المالي

كما ا�ستمع �سعادة الوزير �إىل �شرح نظام
التتبع املايل الذي تنتهجه قطر اخلريية يف
�إطار مقاربتها للإدارة املتكاملة التي متكنها
من توثيق كافة العمليات والإجراءات
ونظم و�آليات العمل باجلمعية ،ودعم
الدور الرقابي والعملي امل�ؤ�س�سي وحتقيق
متطلبات احلوكمة و�إدارة املخاطر ،وذلك

ب�إدخال منهجية عمل جديدة ،والعمل وفق
�أحدث املعايري الدولية املعتمدة ،والرتكيز
على ر�ضى العميل.
وقد مت يف هذا الإطار ا�ستعرا�ض نظام التتبع
املايل بقطر اخلريية من خالل البث احلي
لهذا النظام ( )liveوالذي يح�صر جميع
�إيرادات اجلميعه ب�أي و�سيلة للتربع وذلك
ح�سب املجال املخ�ص�ص له وطرق الدفع
التي متت ،حيث يوفر حتليل تلك االيرادات
م�ؤ�شرات ت�ساعد الإدارة التنفيذية على
اتخاذ قرار بالتوجيه املنا�سب.
ويف �سياق مت�صل مت ا�ستعرا�ض نظام
متابعة ومراقبة املكاتب امليدانية ()live
واملنت�شرة يف  27دولة حول العامل ،بحيث
ميكن تتبع امل�شاريع واملبالغ الواردة
للمكاتب وما مت �صرفها والر�صيد احلايل،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوفر نظام املكاتب
امليدانية اح�صائيات عن عدد امل�شاريع
املنتهية و التي قيد التنفيذ وعدد املكفولني
احلاليني ،حيث يتم التحديث �آليا وعلى
مدار ال�ساعة.
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من
الميدان

مواقف ِّ
مؤثرة بحدقـات قلــــــــــــــــــــــــوبهم
ر�صدها :عدد من �أع�ضاء فريق قطر اخلريية التطوعي

�صور التقطوها بعد�سات قلوبهم قبل حدقات عيونهم ،من واقع
زيارتهم مليادين العمل الإن�ساين املختلفة ،متطوعني للتع ّرف على
االحتياجات �أو لتقدمي امل�ساعدات �أو تد�شني امل�شاريع الإغاثية
والتنموية.
هذه امل�شاهد تبقى يف ذاكرة املتطوع وترتك �أثرها الكبري على
�سلوكه وطريقة حياته  ،ولذا يعترب كثري من املتطوعني �أن ل ّذة
هذا العمل ال تكتمل بدون زيارة امليدان واالقرتاب من �أ�صحاب
احلاجة “ لي�س راء كمن �سمع” .
وقد ر�أينا يف “غرا�س” تقدمي هذه الباقة من املواقف امل ؤ� ّثرة
حفزا للآخرين على امل�شاركة يف العمل الإن�ساين وتذوق �سعادته
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عن قرب .
ـ حممد يو�سف احلر ( طالب جامعي)
يف ال�سودان أ� ّثر يف نف�سي منظر عامل كان ّ
ينظف باملاء �ألواح
اخلالوي التي يكتب الطالب عليها ،وحينما عط�ش �شرب من هذه
املل ّوثة لريوي ظم�أه .يبدو �أن ندرة املياه ال�صاحلة لل�شرب وارتفاع
قيمتها �أدى بالعامل لل�شرب من تلك املياه املل ّوثة .
ـ عبد الرحمن الدهيمي (طالب يف املرحلة الثانوية ـ �أكادميية
ا�سباير)
لأنّ فريقنا دعم �إجراء عمليات �إزالة املاء البي�ضاء عن العيون

حممد �سعدون الكواري

حممد يو�سف احلر

عبد الرحمن الدهيمي

�إميان الكعبي

التي ت�ؤدي �إىل �إعادة الإب�صار يف بنغالدي�ش  ،ف�إن من �أجمل
ما �أ�سعدين يف حياتي �أن تابعت عملية �أحد املر�ضى ،وخ�صو�صا
حلظة ر�ؤيته للنور مرة �أخرى ،بعد رفع ال�شا�ش عن عيونه،
وحجم ال�سعادة التي غمرته ،خ�صو�صا �أنه �سيتمكن بعد ذلك
من معاودة العمل و�إعالة �أهله.
حممد �سعدون الكواري ( �إعالمي ومقدم برامج ريا�ضية)
من الأمور التي لفتت انتباهي يف قرقيزيا منظر �أطفال يف �سنّ
االبتدائية ي�ضطرون لقطع م�سافة عدة كيلومرتات من قرية �إىل
�أخرى من �أجل الدرا�سة يف املدر�سة ،ويقطعون نف�س امل�سافة يف
طريق عودتهم لبيوتهم يف درجة حرارة ت�صل حلوايل  20درجة

حتت ال�صفر .
�إميان الكعبي ( �إعالمية ومقدمة برامج �إذاعية)
هناك �شخ�ص يتحدث العربية ب�شكل جيد رافق وفدنا عند
زيارة �إحدى مدار�س االيتام البنني ببنغالدي�ش ،كانت املفاج�أة
اجلميلة عندما علمنا يف ختام الزيارة �أنه در�س عندما كان
�صغريا يف هذه املدر�سة ،وعا�ش يف الق�سم الداخلي فيها  ،ثم
غادر املدر�سة للدرا�سة يف اجلامعة يف اللغة العربية ،وكر ّد
جلميل املركز عليه ،فقد عاد ليعمل فيها معلما وم�شرفا.
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بمشاركة مشاهير وفرق مجتمعية متنوعة

“المتنافسون  ”2يحقق نجاحات
باهرة لتمويل مشاريع إنسانية
اختتم برنامج “املتناف�سون” الإذاعي الذي
تنتجه قطر اخلريية بالتعاون مع �إذاعة
القر�آن الكرمي �أعماله ن�سخته الثانية مع
نهاية �شهر �إبريل املا�ضي ،ومت تكرمي الفرق
امل�شاركة فيه بعد �أن حققت يف جوالته
الثالث جناحا باهرا فيما يخ�ص متويل
م�شاريع خريية يف بلدان خمتلفة .
ويعد “املتناف�سون” من �أبرز الربامج ذات
ال�شعبية الوا�سعة يف جمال الرتويج مل�شاريع
�إن�سانية عديدة ومتنوعة ،ي�ستفيد منها
املاليني من فقراء العامل ،مب�شاركات �سخية
من حم�سنني وحم�سنات يف دولة قطر،
وذلك من خالل ا�ستثمار روح املبادرة لدى
�شرائح املجتمع املختلفة ،وتوظيف مهاراتها
وقدراتها من �أجل التناف�س يف دعم العمل
الإن�ساين والن�شاط التطوعي.
وكانت قطر اخلريية قد �أطلقت املو�سم
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الثاين من برنامج املتناف�سون الإذاعي يف
نهاية العام املن�صرم  ،2017وتتميز الن�سخة
الثانية من برنامج “املتناف�سون” باالنفتاح
والتناف�س يف �إطار امل�س�ؤولية للم�ؤ�س�سات
الوطنية ،فيما تركزت الن�سخة الأوىل منه
على قادة امل�ستقبل ونواة املجتمع من طالب
اجلامعات القطرية ،وذلك بهدف ا�ستثمار
روح املبادرة لدى طلبة اجلامعات القطرية
وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم يف جمال
االت�صال و�شبكات التوا�صل االجتماعي،
من �أجل التناف�س يف دعم العمل الإن�ساين
والن�شاط التطوعي.
فكرة إبداعية
ويعد برنامج “املتناف�سون” فكرة �إبداعية

رائدة ومتميزة يف �إطار تناف�س م�ؤ�س�سات
املجتمع املختلفة على العمل اخلريي
والإن�ساين والتنموي ،ويلقى الربنامج

�إقباال وا�سعا ومتابعة كبرية من �شرائح
املجتمع ،واجلهات امل�شاركة والفرق
املتناف�سة وال�ضيوف والإعالميني وامل�ؤثرين
يف �شبكات التوا�صل االجتماعي؛ ملا ميثله
من �إبداع يف الت�سويق املجتمعي ،ب�أ�ساليب
جديدة ومبتكرة و�شيقة وحمببة.

الجولة األولى

جرى التناف�س يف اجلولة الأوىل من
برنامج “املتناف�سون” بني �أبطال العبي
اجليل الذهبي الذين �أثروا احلياة
الريا�ضية القطرية ،ممثلني لفريقي نادي
ال�سد وفريق النادي العربي.
�شيد فريق نادي ال�سد الريا�ضي م�شروع
متعدد اخلدمات يف جمهورية قرغيزيا،
بهدف حتقيق اال�ستقرار الأ�سري
واالجتماعي للأ�سر من �سكان املنطقة،
وم�ساعدة املجتمع برفع امل�ستوى التعليمي،

وذلك بتكلفة بلغت مليون ون�صف املليون
ريال قطري� ،شاملة البناء والت�أثيث ،وقد
مت اختيار هذا امل�شروع انطالقا من �ضعف
اخلدمات واملرافق العامة خارج العا�صمة،
وتخفيفا من معاناة �سكان قريغيزيا من
الفئات الفقرية.
فيما نفذ فريق النادي العربي مركزا �صحيا
يف �ألبانيا ،وذلك بهدف رفع ن�سبة التغطية
ال�صحية باملناطق الريفية النائية؛ من
خالل تقريب اخلدمات ال�صحية الأولية
لل�سكان ،وزيادة م�ستوى الوعي ال�صحي،
ون�شر ثقافة االهتمام بالنظافة لدى
ال�سكان ،وخف�ض معدالت الوفيات الناجمة
عن انتقال الأمرا�ض املعدية ،وتف�شي
الأوبئة ،وتخفيف املعاناة عن كاهل الأ�سر
املحتاجة.
ويتكون املركز ال�صحي الذي �أطلق عليه
ا�سم “مركز النادي العربي ال�صحي” من

طابقني مب�ساحة مع الت�أثيث ،وي�ستوعب
املركز �أكرث من  60مراجعا يوميا ،وتبلغ
تكلفته حوايل مليون ون�صف املليون ريال.
الجولة الثانية

تناف�س على اجلولة الثانية من برنامج
“املتناف�سون” فريق نادي الوكرة وفريق
النادي الأهلي ،حيث زار وفد فريق نادي
الوكرة الريا�ضي جمهورية اندوني�سيا ومول
جممعا يحتوي على مدر�سة مكونة من �ستة
ف�صول و 25بيتا ،وي�ستفيد من امل�شروع
� 1250شخ�صا ،وبتكلة  1.5مليون ريال.
فيما زار فريق النادي الأهلي الريا�ضي
جمهورية كينيا وعمل على كفالة  100يتيم
و 100معاق ،و�إقامة مركز �صحي وحفر
بئر ارتوازي يف منطقتي تا�سيا وميهانغو
ب�ضواحي العا�صمة نريوبي ،نظرا حلاجة
�أهلها لهذا امل�شروع ،وقد بلغت التكلفة

أعضاء فريق نادي السد

�ضم الوفد كال من :ال�سيد عز الدين ال�سادة ،م�ساعد مراقب
العام لإذاعة القر�آن الكرمي ،وال�شيخ عاي�ش القحطاين ،م�شرف
الفريق وال�شيخ خالد �سليمان ،والكابنت مبارك عنرب وال�سيد
ح�سام روحي ،م�شرف برنامج املتناف�سون وال�سيد �إبراهيم
الفتيان من�سق رحالت الربنامج ،ورئي�س ق�سم الر�صد واملتابعة.
أعضاء فريق النادي العربي

�ضم كال من :ال�شيخ خالد �أبو موزة ،م�شرف الفريق وال�شيخ
�أحمد البوعينني ،والكابنت �أحمد خليل ،والكابنت مبارك
م�صطفى وال�سيد ح�سام روحي ،من�سق م�شروع “املتناف�سون”
وال�سيد ابراهيم الفتيان ،رئي�س ق�سم التوثيق والر�صد ب�إدارة
الإعالم بقطر اخلريية.

الإجمالية ملجموع م�شاريع الفريق حوايل
 1.7مليون ريال.
الجولة الثالثة

وقد اختتم برنامج “املتناف�سون” الإذاعي
مو�سمه الثاين يف نهاية �شهر ابريل املا�ضي
بفرز ت�صفيات اجلولة الثالثة والأخرية
منه والتي تناف�س فيها كل من فريق بنك
بروة التجاري مع �شركة فودافون ،و�سعى
الفريقان لتمويل �إن�شاء مركزين متعددي
اخلدمات يف جمهورية مايل.
وبهذا ي�صل برنامج “املتناف�سون” الإذاعي
الذي تنتجه قطر اخلريية بال�شراكة مع
�إذاعة القر�آن الكرمي مرحلته الأخرية،
حمققا جناحا باهرا يف متويل امل�شاريع
اخلريية التي تبنتها الفرق امل�شاركة بف�ضل
جهود �أهل قطر.

أعضاء فريق النادي االهلي

�ضم وفد فريق النادي االهلي كال من :ال�شيخ �أحمد بن حمد �آل
ثاين ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة النادي الأهلي الريا�ضي وال�شيخ
عبد اهلل ال�سادة ،الرحالة علي الكواري ،الكابنت عبد اهلل جا�سم
والكابنت عبد اهلل �سعد ،والكابنت نا�صر �ساملني ،وال�سيد �إبراهيم
الفتيان رئي�س ق�سم الر�صد واملتابعة ب�إدارة االعالم.
�أع�ضاء فريق بنك بروة� :سامل بن خلن ،وعلي القحطاين ،وفهد
ال�سيد ،وحممد اليافعي.

أعضاء فريق فودافون:

فهد العذبة ،وعثمان املراغي ،وحممد رم�ضان ،و�سلطان املراغي.

أعضاء فريق نادي الوكرة

�ضم الوفد كال من :ال�شيخ احمد حممد ح�سن البوعينني ،والكابنت يو�سف احمد والكابنت جا�سم يو�سف التميمي والكابنت جا�سم حممد
�أحمد ح�سن احلردان ،والكابنت نا�صر �سلطان،
والإعالمي ح�سن جا�سم ،وال�سيد �إبراهيم الفتيان رئي�س ق�سم الر�صد واملتابعة ب�إدارة االعالم
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عشرات اآلالف يستفيدون
من إغاثاتنا لمحاصري الغوطة
والنازحين منها
عشرات اآلالف يستفيدون من إغـــــــــــــــــــــــــاثاتنا لمحاصري الغوطة والنازحين منها
ا�ستفاد �أكرث من � 31ألف �شخ�ص من امل�ساعدات التي قدمتها
قطر اخلريية لأهايل الغوطة �أثناء ح�صارها والنازحني منها،
فيما ت�ستعد قطر اخلريية لتنفيذ عدد من امل�شاريع يف جمال
الغذاء وال�صحة والإيواء للنازحني اجلدد الذين يبلغ عدد
مئات الآالف.
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وكانت قطر اخلريية قد خ�ص�صت يف �شهر
دي�سمرب من العام املا�ضي حملة عاجلة
لإغاثة الغوطة ال�شرقية بعنوان "الغوطة
حتت احل�صار" يف �إطار جهودها املتوا�صلة
لإغاثة ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ونظرا
للأو�ضاع الإن�سانية التي ت�شهدها بع�ض
املناطق.

عاجلة لنازحي الغوطة ال�شرقية الذي
ا�ضطروا لالنتقال �إىل حمافظة ادلب
ومناطق ال�شمال ال�سوري ،تقديرا لظروفهم
الإن�سانية ال�صعبة ،خ�صو�صا يف ظل
ظروف الطق�س الباردة ،وقد ا�شتملت هذه
امل�ساعدات على البطانيات التي ا�ستفاد
منها � 23000شخ�ص.

وقامت قطر اخلريية قطر خالل �شهري
مار�س وابريل املا�ضيني بتوزيع م�ساعدات

كما بلغ حجم امل�ساعدات التي نفذتها قطر
اخلريية ل�صالح املت�ضررين من ح�صار

اغاثة النازحين

أثناء الحصار

الغوطة ال�شرقية يف بداية العام احلايل
�أكرث من مليون ريال ،وا�ستفاد منها 1470
�أ�سرة �أي ما يعادل �أكرث من � 8350شخ�ص،
ومتثلت امل�ساعدات التي قدمت للمحا�صرين
يف ت�أمني منظومة ا�سعافية ،وتوفري مواد
غري غذائية (مالب�س وبطانيات) بالإ�ضافة
�إىل م�شروع الإغاثة العاجلة التي احتوت
على توزيع ال�سالل الغذائية.
و�شملت مناطق التوزيع ،ريف دم�شق،
والغوطة ال�شرقية ،والقرى والأحياء

والبلدات القريبة التي يتم اخالء اجلرحى
�إليها ،مثل �سقبا ،ج�سرين ،كفر بطنا،
حزة ،زملكا ،ومدينة دوما ،كما مت التوزيع
داخل املالجئ واالقبية.
وي�صل بذلك عدد امل�ستفيدين االجمايل
�أثناء ح�صار الغوطة والنازحني منها �إىل
ادلب ودوما وغريها � 31350شخ�ص.

