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أول ترجمة لتقرير النزوح إلى العربية )حوار( 

النزوح  رصد  مركز  تقرير  يترجم  األولى  للمرة   "
تطورا  هذا  نعتبر  العربية،  إلى     IDMC الداخلي 
إجابات  من  جزء  هذا   " البحثية  مسيرتنا  يف  مهما 
أسئلة  على  بيالك  الكسندرا  السيدة  املركز  مديرة 
حوار أجرته " غراس " معها. ألخذ فكرة عن التقرير 

واالطالع على تفاصيل احلوار. 

3 خطوات للحّد من مخاطر الكوارث )مقال(

مليون   26 بنحو  عام  كل  الطبيعية  الكوارث  تدفع 
شخص لدائرة الفقر، وتتسبب بأضرار قيمتها باهظة 
جدا على مستوى العالم سنويا ) قدرت بـ 300 مليار 
من خالل حتسني  ذلك  تفادي  ميكن   .)  2017 عام 
كيفية إدارة الكوارث والوقاية من مخاطرها.. هناك 

3 طرق حاسمة للحّد منها تعّرف عليها يف املقال.

كيف تبّدلت حياة سكان منطقة نوغا؟! )قصة نجاح(

ظل سكان منطقة نوغا شمال غرب بنغالديش يعانون 
من نقص كبير يف املياه النقي لشهور طويلة على مدار 
العام، وهو ما انعكس على وضعهم الصحي واملعيشي 
مشاريع  مجموعة  ونفذت  اخليرية  قطر  ..تدخلت 
فيها فتبدلت حياة أهل املنطقة وحتّسنت أوضاعهم 
املعيشية. لقراءة قصة النجاح يف هذه املنطقة كاملة.

10 مشاريع تعليم وتدريب نوعية لأليتام )تقرير(

رفقاء"   " مظلّتها  من خالل  اخليرية  قطر  تكتفي  ال 
لهم  تقيم  بل  فحسب،  العالم  عبر  األيتام  بكفالة 
للتعليم والتدريب إميانا منها بأهمية  مشاريع نوعية 
املشرق..  مستقبلهم  لبناء  العلمي  والتحصيل  التعلّم 
اقرأ  لهم  خصصتها  مشاريع   10 أهم  على  للتعّرف 

التقرير.
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النسخة اإللكترونية
لالشتراك في المجلة

 أرسل طلب لالشتراك عبر البريد 
اإللكتروني

ghiras@qcharity.org

حضور دولي فاعل..
مضى على التعاون المتواصل بين قطر الخيرية والوكاالت والمنظمات 
تمثلت  مهمة  مخرجات  عن  تمخض  عاما،   22 المتحدة  لألمم  التابعة 

بتوقيع 77 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 76 مليون دوالر.
وألّن قطر الخيرية تتمتع بخبرة طويلة في العمل اإلنساني؛ فقد مّكنها 
فقط  وليس  المتحدة  األمم  لوكاالت  منفذا  شريكا  تكون  أن  من  ذلك 
شريكا مموال، حيث نفذت عدة مشاريع لفائدة: FAO، WFP، UNHCR، إضافة 

إلى مشاريع مع منظمات أخرى.
الخيرية على رسوخ مكانتها كمنظمة خيرية  وعامًا بعد آخر تؤكد قطر 
توسيع  خالل  من  الدولي،  اإلنساني  المجتمع  في  أصيل  وفاعل  دولية 
عالقات التعاون مع الشركاء الدوليين واألممين، والعديد من المنظمات 
المحلية واإلقليمية والدولية، وتعميقها وقد تم ذلك من خالل ما يلي:
ـ توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون االستراتيجي ومذكرات التفاهم من 

أجل تمويل تدخالت إنسانية وتنفيذ مشاريع تنموية عبر العالم.
المتحدة  األمم  تتبع  منظمات  لعضويات  االنضمام  على  الحرص  ـ 
العضوية  مثل:  إنسانية  دولية  وشبكات  وتحالفات  دولية،  ومنظمات 
المتحدة  التابع لألمم  المجلس االقتصادي واالجتماعي  االستشارية في 
 ،IOM الدولية  الهجرة  منظمة  في  المراقبة  والعضوية   ،)ECOSOC(
والعضوية الكاملة لتحالف شبكة ستارت الدولية “ Start Network”، بريطانيا 
وغيرها، والتوقيع على مدونات السلوك اإلنساني للمنظمات اإلنسانية.   
ـ الحرص على المشاركة في فعاليات األمم المتحدة والفعاليات الدولية 
وتنظيم أنشطة خاصة بقطر الخيرية على هامشها كالورش والمعارض.

ـ استضافة فعاليات دولية واإلسهام في رعايتها.
العام  لهذا  وأكتوبر  الخيرية في شهري سبتمبر  برنامج قطر  لقد كان 
شهر  مطلع  الخيرية  قطر  استضافت  فقد  الدولي،  بالحضور  حافال 
START NET�  “ ورك  نت  ستارت  لشبكة  السنوي  االجتماع  الحالي  )أكتوبر 
WORK( بمقرها الرئيسي بالدوحة أعماله بمشاركة أكثر من 87 شخصية 
اإلنسانية غير  المنظمات  أكبر  وإقليمية من  41 منظمة دولية  يمثلون 
الماضي على  العالم، فيما نظمت في شهر سبتمبر  الحكومية في 
هامش مشاركتها في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
ورشة نقاشية جانبية، بعنوان “ دور الرياضة في حماية وتمكين الالجئين 
والنازحين”، وذلك بمقر األمم المتحدة بنيويورك بالتعاون مع صندوق 

قطر للتنمية وعدد من المنظمات الدولية اإلنسانية.
نعتبر هذا الحضور انعكاسا للدور الكبير الذي تلعبه قطر الخيرية على 
مستوى العالم خصوصا في السنوات األخيرة وتتويجا لتعاوننا المشترك 
الذي يتعزز مع المنظمات الدولية، مع إيماننا الراسخ بأن تضافر الجهود 
والموارد والعمل اإلنساني المشترك على المستويات الدولية من شأنه 
اإلنساني  العمل  مجال  في  الكبيرة  التحديات  مواجهة  على  يعمل  أن 

ويفعل الكثير من أجل ذلك، ويعزز التغيير اإليجابي عبر العالم. 

�ة ا�ح�ي �ة �ة �حف �ة�إ ا�ح�ي �ة �ة �حف �ة�إ ا�ح�ي �ة �ة �حف �إ
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تعد مبادرة "ألجل االنسان H 4“ التي أطلقتها قطر 
اخليرية واملفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة )UNHCR((، يف شهر مايو املاضي أكبر 
تقدمي  بهدف  العالم،  حول  الالجئني  إلغاثة  مبادرة 
اليمن  من  الجئ   300,000 من  ألكثر  املساعدات 
والعراق والروهينغيا والصومال، إضافة إلى الالجئني 
السوريني لألخذ بأيديهم من مرحلة املعاناة إلى األمل 
لهم  الشعور  وإيصال  األساسية  احتياجاتهم  وتأمني 
باألمان، وتوفير حياة كرمية لهم يف بلدانهم أو البلدان 

التي جلؤوا إليها.

نموذج رائد
إطار  يف  اطالقها  مت  التي  العاجلة  احلملة  ومتكنت 
الفضائية  الريان  قناة  املبادرة، عبر بث مباشر على 
ريال  مليون   25 إلى  تصل  بقيمة  تبرعات  جمع  من 
والنازحني  الالجئني  آالف  ملساعدة  ساعتني،  خالل 
مبادرة  وتسعى  الدول.  هذه  يف  واملساكني  والفقراء 
"ألجل االنسان" إلى تقدمي منوذج رائد لدعم حاالت 
والعمل  والتشاور  العالم،  مستوى  على  الطوارئ 
املشترك من أجل تعزيز االستجابة اإلنسانية والتعاون 

امليداني بني الطرفني.
مع  القوية  شراكتها  من خالل  اخليرية  قطر  وتعمل 
تخفيف  على  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية 
األوضاع اإلنسانية الكارثية يف املناطق املنكوبة حول 
تقدم  املتنوعة  املساعدات  برامج  ومن خالل  العالم، 

أطلقتها قطر الخيرية ومفوضية الالجئين

 “4Hألجل اإلنسان“
أكبر مبادرة إلغاثة الالجئين

حول العالم

تقرير

تقديم مساعدات 
إنسانية عاجلة

إيواءصحةغذاء ألجل العراق
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اإليواء  وتوفر  العاجلة  والغذائية  الطبية  املساعدات 
األطفال  مثل  الالجئني  من  ضعفا  األكثر  للشرائح 

والنساء وكبار السن..
في اليمن

املساعدات  وتقدم  واملأوى  احلماية  املبادرة  وتوفر 
اإلنسانية الطارئة للنازحني اليمنيني الذين يواجهون 
ظروفاً صعبًة ويكافحون للبقاء على قيد احلياة، حيث 
أن هناك أكثر من 18 مليون ميني يحتاجون حالياً إلى 
املساعدة اإلنسانية ويعيش أكثر من 2 مليون شخص 
يف ظروف صعبة بعيداً عن منازلهم وهم محرومون 

من االحتياجات األساسية.
في العراق

مساعدة  إلى  االنسان"  "ألجل  مبادرة  تسعى  كما 
عراقي  6.7 ماليني  معاناة  من  والتخفيف  العراقيني 
ممن يتعرضون جلملٍة من األزمات اإلنسانية بسبب 
األساسية  املواد  انعدام  عن  والتهجير فضاًل  النزوح 
أعداٌد  مازالت  حيث  كرمًيا  عيًشا  توفير  أجل  من 
احلد  سقف  تعيش حتت  العراقية  األسر  من  كبيرة 
األدنى من اإلنفاق، مع اتساع عدد األسر التي تعولها 
نساء، فضاًل عن األطفال الذين يتجاوز تعدادهم 3.3 
ماليني طفل يعانون من حرماٍن بالغ من التعليم وسوء 
التغذية وتردي األوضاع املعيشية وضعف اإلنفاق على 
نسبة     أن  هؤالء  محنة  من  يُضاعف  ومما  الصحة. 

60 % منهم يعانون من وطأة الديون كما أن عدًدا من 
الشباب من سن 18 حتى 25 عاًما يعانون البطالة.

يف بنغالديش )الروهينغا( 
كما تسعى مبادرة "ألجل اإلنسان" إلى دعم ومساعدة 
الالجئني الروهينغا يف بنغالديش حيث يُعاني شعب 
فرار  إلى  أدى  الذي  املمنهج  التمييز  من  الروهينغا 
يف  العنف  من  منهم  الجىء  مليون  نصف  من  أكثر 
البالغ  الضرر  إحلاق  العنف يف  أسهم  وقد  ميامنار. 
الروهينجا  من  والرجال  والفتيان  والفتيات  بالنساء 

ة. وأجبرهم على النزوح إلى بنغالديش لسنوات عدَّ
في الصومال

قطر  بني  بالتعاون  اإلنسان"  ألجل  "مبادرة  وتعمل 
لألمم  التابعة  لالجئني  السامية  واملفوضية  اخليرية 
ملساعدة  التبرعات  حشد  على    )UNHCR( املتحدة 
كينيا،  يف  داداب  مخيم  يف  الصوماليني  الالجئني 
وتوفير  وطنهم  إلى  طوعيا  العودة  على  ومساعدتهم 
والصرف  واملياه  واملأوى  والتعليم  الصحة  اخلدمات 

الصحي ملا يقرب من 100 ألف شخص.
إدماج  إعادة  إلى  اإلنسان"  "ألجل  مبادرة  تسعى  كما 
حتتية  بنية  إنشاء  خالل  من  الصوماليني  الالجئني 
بهدف  والبناء  التأهيل  إعادة  على  تساعد  عامة 
تعزيز التعايش السلمي واالعتماد على الذات وتوفير 
إمكانية الوصول إلى اخلدمات األساسية يف مناطق 
والنازحون  الصوماليون  العائدون  ويستطيع  العودة؛ 
استقرار  إلى ظروف  الوصول  املستقبلة  واملجتمعات 

مناسبة.
إغاثة الالجئين السوريين

الالجئني  إغاثة  الى  انسان"  "ألجل  مبادرة  وتهدف 
من  للتخفيف  واملساعدة  الدعم  وتقدمي  السوريني 
لالجئني  الهائلة  االحتياجات  ظل  يف  معاناتهم 
السوريني يف واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية التي 
العالم من حيث نطاقها وشدتها وتعقيدها،  شهدها 
ومع استمرار وجود مخاطر كبيرة من حيث احلماية 

يف عدد من املناطق.
ووفقاً خلطة االستجابة االقليمية لعام 2018، فإن ما 
مجموعه 12.8 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية، مبا يف ذلك 6.2 مليون شخص من النازحني 
داخلياً، وتزداد األزمة تعقيدا بسبب العدد الكبير من 
األطفال الذين يواجهون مع أسرهم أوضاعا إنسانية 
مأساوية خصوصا مع شح الغذاء وعدم توفر املأوى 

وغياب الرعاية الصحية. 

تقرير  |   “ألجل اإلنسان4H“  أكبر مبادرة إلغاثة الالجئين حول العالم

تقديم مساعدات 
إنسانية عاجلة

إيواءصحةغذاء ألجل اليمن
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التقرير  يتضمنها  التي  والبيانات  املعلومات  أن  على 
ستساعد العاملني يف املنظمات واملؤسسات اإلنسانية، 
فيما يتعلق باخلدمات التي ستقدمها وحتديد مناطق 
االحتياج وحتديد أوجه التدخل، ورفع الوعي لديهم 
املتزايدة  واحصاءاتها  املأساوية  النزوح  حول ظاهرة 

عاما بعد عام.
وأشار إلى أن عام 2018 سجل أكثر من 28 مليون 
 10,8 منها  العالم،  عبر  جديدة  داخلي  نزوح  حالة 
حالة   17,2 و  والعنف  النزاعات  بسبب  حالة  مليون 
بسبب الكوارث الطبيعية يف عدد من الدول بينها دول 

عربية كسوريا واليمن والصومال.
وقال إن التقرير يف نسخته العربية يعتبر أحد أوجه 
تعاون قطر اخليرية مع مركز رصد النزوح الداخلي، 
مايو  بجنيف  معهم  املوقعة  الشراكة  اتفاقية  وثمرة 
املاضي، بهدف تعزيز حضورها الدولي الفاعل حول 
هذه القضية اإلنسانية املهمة ليس فقط يف املناطق 
ذلك على  بل ميتد  فيها قطر اخليرية  تتواجد  التي 

الصعيد الدولي.
ووصف الغامدي قضية اللجوء والنزوح بأنها من أكثر 
اإلنسانية  اجلمعيات  تؤرق  أصبحت  التي  القضايا 
التابعة لألمم املتحدة،  واملراكز والفاعلني والوكاالت 
نفس  ويف  وتعقيدا،  تشابكا  القضايا  أكثر  من  وهي 
الوقت استمرارا يف التضخم وقلة احللول التي تطرح 

من أجل مواجهة هذه القضايا.

إصدار النسخة العربية للتقرير 
العالمي للنزوح الداخلي »2019«

بالشراكة بين مركز النزوح الداخلي وقطر الخيرية

IDMC بالتعاون والشراكة مع مركز النزوح الداخلي 
التابع للمجلس النرويجي لالجئني NRC، قامت قطر 
حول  العاملي  التقرير  ترجمة  على  بالعمل  اخليرية 
النزوح الداخلي للعام 2019، والذي يعّد أهم تقرير 
الداخلي،  النزوح  رصد  بشأن  سنويا  يصدر  عاملي 
منه  العربية  النسخة  إصدار  عن  اإلعالن  مت  حيث 
ألول مرة منذ 20 عاما، وذلك خالل اجللسة النقاشية 
وحقوق  العامة  للحريات  مركز اجلزيرة  نظمها  التي 
االنسان "حول قضايا النزوح واللجوء"، يف نهاية شهر 
يونيو املاضي ومبشاركة مسؤولني من قطر اخليرية.  
نظرة  الداخلي  النزوح  حول  العاملي  التقرير  ويقدم 
عامة على أهم ظروف النزوح الداخلي حول العالم. 
كما يسلط الضوء على اجلهود السياسية واإلجراءات 
النزوح  آثار  ملعاجلة  بها  القيام  املطلوب  العملية 
الداخلي واحلد من مخاطر حدوثه مستقبال. ويشير 
يف  اإلنسانية  املأساة  حجم  تصاعد  إلى  التقرير 
املنطقة العربية التي تواجهها مجتمعات كبيرة بسبب 

الكوارث والنزاعات.
قضية مؤِرقة

الرئيس  مساعد  الغامدي  محمد  السيد  وأعرب 
اخليرية،  بقطر  والتطوير  احلوكمة  لقطاع  التنفيذي 
يف مداخلته يف اجللسة النقاشية، عن فخره واعتزازه 
مبساهمة قطر اخليرية يف اصدار أول نسخة عربية 
مؤكدا  الداخلي،  النزوح  حول  العاملي  التقرير  من 

ملف العددملف العدد
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الوحيد على مستوى  التقرير هو  إلى أن هذا  ولفت 
العالم الذي يبسط هذه الظاهرة ويتابعها على مدار 
وتغير  األشخاص  معاناة  عن  ويعبر  سنة.  عشرين 
حياتهم من االستقرار والعيش بكرامة إلى أشخاص 
الدول  الغامدي  ودعا  شيء.  ولكل  للوطن  فاقدين 
مواجهة  جدية يف  وقفة  الوقوف  إلى  القرار  وصناع 
هذا العدد الكبير جدا من النازحني والالجئني والذي 

يتزايد سنويا
قطر شريك مهم

التعاون  مدير  األنصاري  طارق  الدكتور  أشاد  بدوره 
الدولي بوزارة اخلارجية القطرية، باتفاقية الشراكة 
النزوح  رصد  مركز  مع  اخليرية  قطر  وقعتها  التي 
النزوح  حول  العاملي  للتقرير  واصدارها  الداخلي 

الداخلي باللغة العربية.
وأشار إلى أن قطر متتلك مقومات التعاطي مع قضايا 
اللجوء،  وقضايا  الداخلي  والنزوح  القسرية  الهجرة 
مع  وشريكة  املتأثرة،  للدول  مانحة  دولة  جتعلها 
املتخصصة  والوكاالت  والدولية  اإلقليمية  املنظمات 

واألمم املتحدة.
ولفت إلى خطورة ظاهرة النزوح الداخلي وتأثيره على 
هناك  أن  مؤكدا  الدولي،  ثم  ومن  اإلقليمي  احمليط 
حاجة كبيرة للحصول على بيانات سليمة.. وبالتالي 
هناك حاجة كبيرة لالعتماد على املراكز املتخصصة 

النزوح  حلجم  والبيانات  املعلومات  وتوفير  للرصد 
احلقل  العاملة يف  والوكاالت  الدول  وتزويد  واللجوء 
اإلنساني. ومن هذه املراكز املتخصصة مركز رصد 

النزوح الداخلي.
تطور مهم

من جانبها اعتبرت السيدة ألكسندرا بيالك، مديرة 
اجللسة  هامش  على  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
النزوح  رصد  مركز  تقرير  ترجمة  أن  النقاشية، 
الداخلي إلى اللغة العربية ألول مرة تطورا مهما يف 
االستراتيجية.  الناحية  من  البحثية  املركز  مسيرة 
وقالت "إن ذلك لم يكن ليتم لوال شراكتنا التي نعتز 
بها مع قطر اخليرية، ألننا منظمة محدودة املوارد. "
قسم  رئيس  املجمر  حسن  الدكتور  قال  جهته،  من 
الشراكات والبحوث مبركز اجلزيرة للحريات العامة 
للتقرير  اخليرية  قطر  ترجمة  إن  االنسان  وحقوق 
الوعي  على  يؤكد  الداخلي  النزوح  لرصد  العاملي 
املعارف  نقل  يف  القطرية  املؤسسة  لهذه  الكبير 
يف  العربية  اللغة  يتحدث  الذي  للجمهور  واملعلومات 
املنطقة العربية وحول العالم واهتمامها الكبير بلفت 
وأصحاب  الواجبات  أصحاب  القرار  متخذي  أنظار 

املصلحة او املنظمات اإلنسانية يف املنطقة. 
 

شراكة استراتيجية
يشار إلى أن قطر اخليرية قد وقعت مع مركز رصد النزوح الداخلي  IDMC  يف جنيف بسويسرا، اتفاقية 
البيانات  جمع  وزيادة  حتسني  أجل  من  القدرات  وبناء  التدريب  مجال  يف  استراتيجية،  وشراكة  تعاون 
وحتليلها وإصدار بحوث حول النزوح الداخلي يف جميع أنحاء العالم. كما سوف متهد هذه العالقة الطريق 
أمام الطرفني لتعزيز مشاريع بحثية مشتركة وأنشطة اتصاالت، منها على سبيل املثال ترجمة منشورات 

مركز رصد النزوح الداخلي إلى اللغة العربية.  

ملف العدد  |  إصدار النسخة العربية للتقرير العالمي للنزوح الداخلي »2019«
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املستمر والدمار الواسع عدم قدرة الناس على العودة 
إلى مناطقهم األصلية.

يقدر عدد النازحني بسبب النزاع والعنف حول العالم 
مع  وذلك  دولة   55 مليون شخص يف   41.3 بحوالي 
تسجيله،  مت  الذي  األعلى  الرقم  وهو  العام،  نهاية 
ثالثة أرباع هذا العدد - أي 30.9 مليون شخص - 

يعيشون يف عشر دول فقط.
حسب  اجلديدة  النزوح  حاالت  الكوارث: 

املنطقة
للمخاطر  التعرض  وزيادة  الهشاشة  ارتفاع  تسبب 
املفاجئة يف حدوث ما عدده 17.2 مليون حالة نزوح 
جديدة يف 144 دولة وإقليم. وقد أجبرت العواصف 
وخاصة األعاصير املدارية واألمطار املوسمية عدداً 
منازلهم يف منطقة شرق  ترك  الناس على  أكبر من 
آسيا واحمليط الهادئ أكثر من أي منطقة أخرى. وما 
كانت حاالت النزوح اجلديدة البالغة 3.8 مليون نازح 
التي سجلتها الفلبني إال إنذاراً بحجم املخاطر التي 
يتعرض لها هذا البلد. وقد تسببت األمطار املوسمية 
بدورها يف عدٍد كبيٍر من حاالت النزوح اجلديدة يف 
جنوب آسيا، حيث مت تسجيل 2.7 مليون حالة نزوح 

جديدة يف الهند لوحدها.
البطيئة  الكوارث  عن  الناجت  النازحني  عدد  مازال 
احلدوث يف العالم غير معروف. وقد تسببت ظروف 
فقط  بلدان  تسعة  يف  مراقبتها  متت  التي  اجلفاف 
وهي أفغانستان، البرازيل، بوروندي، أثيوبيا، العراق، 
حدوث  يف  والصومال  السنغال  منغوليا،  مدغشقر، 
760,000 حالة نزوح جديدة على األقل خالل العام، 
ومن الواضح أن هذا رقم تقديري أقل من احلقيقي. 
احلرارة  درجات  ارتفاع  ساهم  أخرى،  جهة  من 
ومعدالت هطول األمطار املنخفضة يف حرائق غابات 
واليونان  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  مسبوقة  غير 
وأستراليا، مما أدى إلى نزوح مئات آالف األشخاص 
السريعة  العودة  ومنع  باملمتلكات،  الشديد  واإلضرار 

للنازحني. 

العاملي  للتقرير  العربية  النسخة  ملخص  بحسب 
حول النزوح الداخلي )النسخة العربية( الذي صدر 
الداخلي  النزوح  رصد  مركز  عن  املاضي  مايو  يف 
 NRC لالجئني  النرويجي  للمجلس  التابع   )IDMC(
عام  فقد سجل  اخليرية..  قطر  مع  وتعاون  بشراكة 
2018 أكثر من 28 مليون حالة نزوح داخلي جديدة 
عبر العالم، منها 10,8 مليون حالة بسبب النزاعات 
يف  الطبيعية  الكوارث  بسبب  حالة   17,2 و  والعنف 
واليمن  كسوريا  عربية  دول  بينها  الدول  من  عدد 

والصومال.
بشدة  ويتركز  كوني،  حتٍد  الداخلي  النزوح  وميثل 
املعلومات  أبرز  يلي  وفيما  قليلة،  ومناطق  دول  يف 
والبيانات اإلحصائية مللخص هذا التقرير الذي يعد 
تقرير عاملي يصدر بشكل سنوي لرصد حركة  أهم 

النزوح الداخلي.
النزاع والعنف: حاالت النزوح اجلديدة حسب 

املنطقة
نزوح  حالة  مليون   10.8 يف  والعنف  النزاع  تسبب 
إثيوبيا  يف  النازحون  مّثل  وقد  العالم،  حول  جديدة 
من  أكثر  وسوريا  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 
نصف هذا العدد. وقد حدثت أكثر من ثلثي حاالت 
النزوح اجلديدة الناجمة عن النزاع والعنف يف دول 
أفريقيا جنوب الصحراء، والتي لم تقتصر معاناتها 
خالل العام على أحداث العنف املستجدة والقائمة، 
اجلفاف  عن  الناجتة  املعاناة  لتشمل  ذلك  تعّدت  بل 
بعبء  أفريقيا  تنوء  ذلك،  على  عالوة  والفيضانات. 
العدد األكبر من حاالت النزوح طويل األمد يف العالم.  
دفع  والعنف يف  النزاع  استمر  األوسط،  الشرق  ويف 
مواطنهم  إلى  العودة  من  ومنعهم  النزوح  إلى  الناس 
األصلية. ويف اليمن حتديداً تصاعدت شدة النزاع يف 
النصف الثاني من العام 2018، مما فاقم من ضعف 
وهشاشة السكان الذين هم أصاًل يف حالة أزمة. من 
جهة أخرى، ورغم أن النزاع يف سوريا قد هدأ، إال أنه 
مازال يتسبب يف إحدى أكبر حركات النزوح القسري 
للسكان حول العالم. وقد متخض عن انعدام األمن 

ملف العددملف العدد



 حاالت النزوح الداخلية بسبب
الكوارث الطبيعية

إجمالي حاالت النزوح الداخلية

 حاالت النزوح الداخلية  بسبب
النزاعات والحروب

% 38.6

 10,800,000

 28,000,000

 17,200,000

2018  لعــام

حاالت النزوح الداخلية بسبب 
الكوارث الطبيعية في العالم 

3.8m3.8m

2.7m

1.2m
853,000

613,000547,000435,000336,000298,000

حاالت النزوح الداخلية بسبب  
النزاع والعنف في العالم 

2.9m

1.8m 1.6m

578,000 541,000
510,000 459,000 372,000 321,000 252,000

حاالت النزوح الداخلية في العالم

اليمن - جنوب السودان - أفغانستان - الكاميرون - أفريقيا الوسطى - نيجيريا - الصومال - سوريا - جمهورية - الكونغو الديمغراطية أثوبيا

17,200,000 نســمة    

10,800,000 نســمة  

% 61.4

% 100
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رصد  ومركز  اخليرية  قطر  بني  وشراكة  بتعاون 
النرويجي  للمجلس  التابع   )IDMC( الداخلي  النزوح 
لالجئني NRC مت ألول مرة إصدار النسخة العربية 
من التقرير العاملي حول النزوح الداخلي للعام 2019 

والذي أصدره مركز )IDMC( إلى اللغة العربية. 
للحديث عن أهمية هذا اإلجناز ومدى إفادة صناع 
القرار يف اجلهات احلكومية ذات العالقة واملؤسسات 
اإلنسانية واخليرية يف املنطقة العربية منه.. أجرت 
بيالك،  ألكسندرا  السيدة  مع  احلوار  هذا  "غراس" 
وجودها  أثناء  الداخلي  النزوح  رصد  مركز  مديرة 
فعاليتني  يف  التقرير  مخرجات  ملناقشة  الدوحة  يف 
ومركز  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  نظمهما 
بشبكة  االنسان  وحقوق  العامة  للحريات  اجلزيرة 

اجلزيرة خالل شهر يونيو املاضي.
ما مدى أهمية هذا التقرير؟

التقرير مبثابة فرصة لتذكير صناع القرار والسياسات 
يف جميع أنحاء العالم بأن هناك مجموعة كبيرة من 
النازحون داخليا(     ال يحصلون على ما   ( الناس 
نقاشات كبرى حول  اهتمام، وجتري اآلن  يكفي من 
الهجرة والنزوح واملشردين داخليا، ولكن النزوح الذي 
يحدث خلف حدود الدول ال يتم احلديث عنه بالقدر 

الكايف الذي يتناسب مع حجم هذه الظاهرة .
كما يعد التقرير مهما للغاية ألنه يوّجه نداء املجتمع 
من  ينهضوا  لكي  العالم  عبر  واحلكومات  الدولي 
من  املزيد  حشد  من  نتمكن  أن  ونأمل  سباتهم. 

االهتمام بقضايا النزوح الداخلي.
من  املترجمة  النسخة  على  الضوء  إلقاء  هل ميكنك 

هذا التقرير إلى اللغة العربية ؟
تقرير  ترجمة  فيها  تتم  التي  األولى  املرة  هي  هذه 
مركز رصد النزوح الداخلي إلى اللغة العربية. ونعتبر 
الناحية  من  البحثية  مسيرتنا  يف  مهما  تطورا  ذلك 
االستراتيجية.  ولم يكن ذلك ليتم لوال شراكتنا التي 
محدودة  منظمة  ألننا  اخليرية،  قطر  مع  بها  نعتز 

املوارد.
وبالنظر إلى مدى أهمية ظاهرة النزوح الداخلي يف 
العالم العربي، فإننا نريد أن يكون التقرير متاًحا على 
من  عدد ممكن  أكبر  بني  تداوله  ويتم  واسع،  نطاق 
املهتمني، كما نود أن تطلع عليه احلكومات ومنظمات 

املجتمع املدني.
اإلنسانية  املنظمات  فائدة  تكون  أن  ميكن  حد  إلى 

والتنموية من هذا التقرير؟
من  واخليرية  اإلنسانية  اجلمعيات  التقرير  ميّكن 

ملف العددملف العدد

: IDMC  مديرة مركز رصد النزوح الداخلي

ترجمة تقريرنا السنوي 
للعربية مهمة نظرا لتزايد 

حركة النزوح بالمنطقة
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اإلنسانية،  للتدخالت  احتياجا  األشد  املواقع  معرفة 
وأين ينبغي لها إعادة توجيه املوارد إلى الفئات األكثر 

ضعفا.
الداخلي،  النزوح  مستوى  على  مهملة  أزمات  هناك 
وهناك العديد من املنظمات الدولية يف جميع أنحاء 
األزمات عبر  العالم قد ال تستجيب يف بعض أسوأ 
ذلك،  تقريرنا يف احلد من  يسهم  أن  ونأمل  العالم. 
بذلك،  املرتبط  والتخطيط  البرمجة  على  ويساعد 
الالزمة  املستقبلية  االستراتيجية  اخلطط  وتطوير 

لذلك.
إلى أي حد سيلعب التقرير دورا يف حتسني ظروف 

النازحني داخليا؟
على  مباشر  تأثير  له  تقريرنا سيكون  بأن  ندعي  ال 
نأمل  ولكن  داخليا،  النازحني  حركة  وظروف  حياة 
املتعلقة  القرارات  اتخاذ  عن  املسؤولون  يستفيد  أن 
بتخصيص املوارد والتخطيط واالستجابة للمتضررين 
من حركة النزوح الداخلي من التقرير وذلك من خالل 
استخدام املعلومات والبيانات والتوصيات الواردة فيه 
على  اجلديدة  واالستجابات  االستراتيجيات  لتطوير 
املستويات احمللية والوطنية، وهو ماسينعكس إيجابا 

يف نهاية املطاف على األشخاص املشردين داخليا.

هل ميكن أن تتحدثني عن الشراكة بني قطر اخليرية 
ومركز رصد النزوح الداخلي )IDMC( ؟

أن  بقطر اخليرية منذ بضعة أشهر ووجدنا  التقينا 
لدى  ألن   ، والشراكة  للتعاون  مهمة  فرصا  هناك 
قطر اخليرية برامج وتدخالت على أرض الواقع يف 
الداخلي مبا  النزوح  من  املتأثرة  البلدان  من  العديد 
فيها اليمن، وغيرها من دول جنوب الصحراء الكبرى 

ودول الشرق األوسط .
العام  هذا  خالل  اتفاقية  بتوقيع  ذلك  توجنا  وقد 
وجمع  املعلومات  تبادل  مجال  يف  سنتعاون مبوجبها 
البيانات، ال سيما يف بلدان مثل اليمن التي ال ميكننا 
الوصول إلى البيانات املطلوبة بدقة، وسنقوم بتدريب 
بعض موظفي قطر اخليرية ملساعدتنا يف جمع تلك 
البيانات والوصول إليها. كما سنتعاون سويا يف بعض 
الفعاليات  وتنظيم  التقارير  ونشر  البحثية  املشاريع 
املشتركة ورفع مستوى الوعي حول هذه قضية النزوح 

الداخلي على املستوى الدولي.

IDMC   ملف العدد   |   مديرة مركز رصد النزوح الداخلي



تقرير

77 اتفاقية بقيمة تتجاوز 76 مليون دوالر امريكي

22 عامًا من الشراكة بين 
قطر الخيرية ووكاالت 

األمم المتحدة
املنظمات  مع  الشراكات  بناء  ألهمية  منها  إدراكا 
األممية والدولية، حرصت قطر اخليرية على تعزيز 
تعاون  اتفاقية   77 توقيع  خالل  من  التعاون  هذا 
خالل  املتحدة  األمم  ومنظمات  وكاالت  مع  وشراكة 
األعوام االثنني والعشرين املنصرمة، بقيمة إجمالية 

تتجاوز 76 مليون دوالر امريكي.
يف   1997 عام  من  اعتبارا  التعاون  هذا  بدأ  حيث 
اإلنسانية  القضايا  خدمة  بهدف  عديدة  مجاالت 
والتنموية عبر العالم، وباألخص يف مناطق الكوارث 

واألزمات.
اتفاقيات

العمل  بخبرة طويلة يف مجال  وتتمتع قطر اخليرية 
شريكا  تكون  أن  مكنها  مما  والتنموي  اإلنساني 
استراتيجيا وتنفيذيا لعدد من الوكاالت التابعة لألمم 
املتحدة وليس فقط شريكا مموال، حيث نفذت عدة 

.UNICEF OCHA FAO WFP UNHCR مشاريع لفائدة
اتفاقيات ومذكرات  وتفخر قطر اخليرية بأن لديها 
تفاهم مع كل من كل من املنظمات والوكاالت التالية:

املفوضية السامية لالجئني )UNHCR(، وبرنامج الغذاء 
 ،)IOM( الدولية  الهجرة  ومنظمة   ،)WFP( العاملي 
األمم  وصندوق   ،)FAO  ( والزراعة  التغذية  ومنظمة 
الشؤون  تنسيق  ومكتب   ،)UNICEF( للطفولة  املتحدة 
اإلنسانية لألمم املتحدة  )OCHA( )OCHA، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، ووكالة غوث وتشغيل 

 ،)WHO( ومنظمة الصحة العاملية )UNRWA( الالجئني
واملجلس التعاوني إلمدادات املياه والصرف الصحي 

.)WSSCC(
مجاالت التعاون

االستراتيجي  التعاون  االتفاقيات  هذه  وتضمنت 
والتنموي  اإلنساني  العمل  مجاالت  يف  والتعاون 
وسبل  النازحني  توطني  وإعادة  كاإلغاثة  املختلفة، 
اللوجستي  والتعاون  واإلصحاح  واملياه  العيش 
والغذاء والزراعة واألمن الغذائي، والصحة والرعاية 
االجتماعية وتبادل اخلبراء وحشد املوارد. واستفادت 
عدة دول حول العالم من هذه املشاريع التي نفذت يف 
إطار هذا التعاون مثل فلسطني والصومال وباكستان 
والعراق والسودان واليمن والنيجر وسوريا وبنغالديش 

وغيرها من الدول.
املدني  املجتمع  منظمات  من  اخليرية  قطر  وتعتبر 
دعم  مجال  يف  الدولي  الصعيد  على  إسهاماً  األكثر 
القضايا االنسانية والتنموية لتحقيق أهداف التنمية 
مناطق  يف  املشتركة  اجلهود  وتنسيق  املستدامة 
ألكبر  وصوال  اخلبرات  وتبادل  اإلنسانية  التدخالت 

أثر.
لشؤون  السامية  املفوضية  بني  الشراكة  وحتظى 
من  عدد  بأكبر  اخليرية  وقطر   UNHCR الالجئني 
وشراكة  تعاون  اتفاقية   32 بلغت  حيث  االتفاقيات 
النازحني  لفائدة  إنسانية  مشاريع  متويل  أجل  من 
والتعاون  الشراكة  تنسيق  مبادرة  وتعد  والالجئني. 
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بني قطر اخليرية واملفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )QC4HCR ( من أهم االتفاقيات التي 
كفاءة  حتسني  بهدف  املنطقة  يف   2018 عام  وقعتها 
والتخطيط  والتنسيق  االنسانية  التدخالت  وفعالية 
املشتركة.  اإلنسانية  أهدافهما  يحقق  ومبا  املشترك 
لصالح  متعددة  مشاريع  التعاون  هذا  شمل  حيث 
والصومال  واليمن  العراق  يف  والالجئني  النازحني 

والروهينغا يف بنغالديش.

العضويات
على  حصلت  قد  اخليرية  قطر  أن  بالذكر  اجلدير 
الصفة االستشارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم املتحدةECOSOC  منذ عام 1997 كما تعد عضوا 
عام  منذ   IOM العاملية  الهجرة  منظمة  يف  مراقبا 
العاملي  التواصل  إدارة  يف  منتسبا  وعضوا   ،  2004
التابعة لألمم املتحدة DGC منذ 2019. و كذلك عضو 
يف الشبكة العاملية ستارت نت وورك البريطانية منذ 

عام 2017.

تقرير  | 22 عامًا من الشراكة بين قطر الخيرية ووكاالت األمم المتحدة
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تعزيز الخدمات الصحية في سوريا وأفغانستان. منظمة 
الصحة 

العالمية

وضع قائمة من الموظفين المتخصصين 
واألخصائيين الفنيين للمكاتب الميدانية التي 
يديرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية.

مكتب األمم 
المتحدة 
لتنسيق 
الشؤون 

اإلنسانية

تقديم المساعدة اإلنسانية للمهاجرين المحتاجين، 
بمن فيهم الالجئون والمشردون داخليًا.

منظمة 
الهجرة 
الدولية

تقديم المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ، 
وتحسين التغذية، وتعزيز األمن الغذائي وبناء القدرة 

على الصمود.

برنامج 
الغذاء 

العالمي

المساهمة في الجهود المبذولة للتغلب على 
الجوع ودعم صغار المزارعين في النيجر وباكستان 

والصومال وفلسطين.

منظمة 
األغذية 
والزراعة 

إنقاذ وحماية األطفال األكثر ضعفا في العالم 
وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتطعيم والتغذية 

والوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف 
الصحي والتعليم األساسي والحماية واإلغاثة في 

حاالت الطوارئ.

منظمة 
األمم 

المتحدة 
للطفولة

أكثر من 22 عاما من التعاون 
والشراكة بين قطر الخيرية

واألمم المتحدة
تقيم قطر الخيرية شراكات مع الوكاالت التالية التابعة لألمم المتحدة:

قطر الخيرية وأهداف التنمية المستدامة  

عقد 
الشراكات 

لتحقيق 
األهداف

السالم 
والعدل 

والمؤسسات 
القوية

الحد من 
أوجه عدم 

المساواة
العمل الالئق 

ونمو اإلقتصاد

المياه النظيفة 
والنظافة 

الصحية

التعليم 
الجيد

الصحة 
الجيدة والرفاه

القضاء التام 
على الجوع

القضاء التام 
على الفقر

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

عضو منتسب في إدارة التواصل العالمي 
التابعة لألمم المتحدة DGC منذ 2019

عضو في ستارت نت وورك 
البريطانية منذ عام 2017

عضو مراقب في منظمة الهجرة 
العالمية منذ عام 2006

عضو في تحالف CHS منذ 2019 عضوية استشارية في المجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم 

المتحدة منذ 1996

استراتيجية قطر الخيرية الحالية للتنمية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وهي:

77 اتفاقية مع وكاالت األمم المتحدة بقيمة أكثر من  76 مليون دوالر أمريكي

تعزيز حماية الالجئين والمجتمعات النازحة قسرا 
ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى الوطن.

مفوضية 
الالجئين

توفير المساعدة والحماية لالجئين الفلسطينيين 
من أجل مساعدتهم على تحقيق كامل 
إمكانياتهم في مجال التنمية البشرية.

وكالة األمم 
المتحدة 

إلغاثة 
وتشغيل 

الجئي 
فلسطين

تعزيز قدرة المجتمعات المهمشة وتعزيز تمكينهم 
اقتصاديا في السودان وفلسطين وإندونيسيا.

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائي



الخير بين يديك

الخير بين يديك
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تشير  بها؛  املرتبطة  البشرية  اخلسائر  عن  فضال 
من  الوقاية  تدابير  يف  االستثمار  أن  إلى  الدراسات 
تدابير  من  مرات  عدة  أرخص  الكوارث  مخاطر 
وقوع  بعد  البناء  وإعادة  الطوارئ  اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث.
تردد المانحين

الهالل  جلمعيات  الدولي  االحتاد  يف  خبراء  ويشير 
العديد من األشخاص ميوتون  أن  األحمر  والصليب 
او يتعرضون لألضرار من جراء تردد الدول املانحة 
يف االستثمار يف وسائل الوقاية من أخطار الكوارث، 
وعلى سبيل املثال فإن االحتاد األوربي لم ينفق يف عام 
2001 أكثر من 1,5 % من امليزانية املخصصة للوقاية 
من الكوارث الطبيعية، كما أن خبراء االحتاد الدولي 
املقطوعة  الوعود  بني  فرقا  هناك  أن  على  يشددون 
وما تقدمه الدول فعال للوقاية من الكوارث الطبيعية. 
إلى   2001 وقد خلص دليل صادر عن االحتاد عام 
أن "االستثمار يف التأهب للكوارث وتخفيف أهوالها، 
يساعد على مكافحة العواقب الوخيمة التي جتّرها 

الكوارث على احلياة البشرية واالقتصادية".
الكوارث  بها  تتسبب  التي  األضرار  حجم  وملعرفة 
الطبيعية فقد أفادت بيانات البنك الدولي أنها تسببت 
يف عام 2017 بأضرار بلغت قيمتها 300 مليار دوالر، 
فيما أشارت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية 
للبنك الدولي عام 2018 إلى أن "الكوارث الطبيعية 
دائرة  إلى  شخص  مليون   26 بنحو  عام  كل  تدفع 
الفقر، حيث يعانون تداعيات اقتصادية جراء الزالزل 

واالعاصير والفيضانات، وكوارث أخرى".  
ويندرج ذلك ضمن ما يسمى بـ "إدارة مخاطر الكوارث" 
املمثلة  إليه السيدة مامي ميزوتوري،  والذي أشارت 
اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة للحّد من مخاطر 
 2019 العام/  هذا  مطلع  لها  تصريح  يف  الكوارث 
الكوارث،  أردنا احلّد من خسائر  "إذا ما  أنه  مؤّكدة 

فيجب علينا حتسني كيفية إدارة مخاطر الكوارث".
تجارب ناجحة

وللتدليل على أهمية تدابير الوقاية من الكوارث يتم 
واليابان  وتشيلي  كوبا  مثل  دول  بتجارب  االستشهاد 
كوبا  استطاعت  فقد  املجال،  هذا  يف  تستثمر  التي 
نصف  منذ  شهدته  إعصار  أكبر  أثناء   ،2001 عام 
قرن، إخالء حوالي 700 ألف مواطن إلى أماكن آمنة، 
بفضل انتهاج برنامج وقاية وطني. ولم تكن كوبا يف 
حاجة إلى أية مساعدة دولية، ولم يذهب ضحية هذا 

اإلعصار سوى خمسة أشخاص.
وعندما ضرب تشيلي زلزال بحري عام 2015 قرب 
لم  فإنه  نسمة،  ألف  يقطنها31  التي  إيالبال  مدينة 
الهّزة األرضية  قوة  أن  يخلف سوى 8 ضحايا، رغم 
مهما  درسا  تشيلي  تعلّمت  وقد  درجات،   8,3 بلغت 
 8,8 بقوة   2010 عام  ضربها  الذي  الزلزال  من 
درجات، وخلف حوالي 500 قتيل، ومنذ ذلك احلني 
البنايات  تصبح  بحيث  البناء  قانون  بتحديث  قامت 
مقاومة للزالزل، كما شرعت حينها يف تركيب أنظمة 
واملدراس  السكنية  املناطق  يف  وأدخلت  استشعار، 

خطوات حاسمة

مقال

للحـّد من مخاطـر 
الكوارث الطبيعية
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ومكاتب الوزارات مبدنها نظام إنذار عاجل يف حالة 
توّقع هّزات أرضية. 

درجات   7,8 بقوة  نيبال  ضرب  زلزاال  فإّن  باملقابل؛ 
فقط عام 2015، خلّف أزيد من 5000 قتيل وماليني 
الهّشة على رؤوس  البنايات  املتضررين، ألنه أسقط 

من فيها.
من  البد  منها  واحلّد  الكوارث  مخاطر  من  وللوقاية 
اخلارجية  لوزارة  ملقال  وفقا  ـ  معها  أمور   3 مراعاة 
األملانية 2019، مت اعتماده بتصرف بسيط مع بعض 

اإلضافات اإلثرائية واألمثلة ـ وهي:
1 ـ المعرفة العلمية بالكوارث 

     وتحليل مخاطرها:
الكوارث  مخاطر  من  الوقاية  أساس  وتعد 
كوارث  وقوع  احتمالية  تظهر  ألنها  اإلنسانية، 
ويشمل  عدمها(،  )من  ما  منطقة  يف  طبيعية 
عن  الناجمة  اجلسدية  التهديدات  التحليل 
ونقاط  املخاطر(،  )تقييم  الطبيعية  األحداث 
الضعف املجتمعية التي تواجهها )ما يسمى بتقييم 
أوجه الضعف( ويف الوقت نفسه حتلياًل لقدرات 
األشخاص املوجودة بالفعل للمساعدة الذاتية من 
الوقاية من مخاطر  أجل تخطيط وتنفيذ تدابير 

الكوارث.  
2 ـ  تدابير الحد من الكوارث

وتتكون من األعمال التي ميكن أن متنع أو تقلّل من 
خطر االحتياجات اإلنسانية الناجتة عن الكوارث، 

وتشمل هذه على سبيل املثال:
حماية  لتوفير  والشبكات  التحتية  البنى  تعزيز  ـ 
بعيدة املدى مثل: تبني قوانني تفضي ملبان قادرة 
التكنولوجيا  واستثمار  الزالزل،  مقاومة  على 

والذكاء االصطناعي يف التنبؤ بالكوارث .
الكوارث  مبخاطر  واملتواصلة  املنهجية  التوعية  ـ 
احملتملة عبر املدارس واجلامعات وأجهزة اإلعالم 

ودور العبادة.  
اإلغاثة  عمل  قدرات  ورفع  اإلنساني  التدريب  ـ 

واملتطوعني.
3 ـ التأهب للكوارث 

االستعداد لمواجهة الكوارث

األشــخــاص  استجابة  ــة  درجـ رفــع  إلــى  ويــهــدف 
الذي  بالشكل  املسئولة  واملنظمات  املتضررين 
اللوجستية  ــدادات  ــع االســت اتــخــاذ  مــن  ميكنهم 
الكارثة  وقـــوع  قبل  حتى  الــالزمــة  والتنظيمية 

ومعرفة ما يجب القيام به يف حاالت الطوارئ.
الطوارئ  منها: وضع خطط  أمور  ويشمل عدة  ـ 
والقيام بتدريبات على اإلجالء، وحتسني اإلنذار 
مستلزمات  وتخزين  معه،  التعامل  وكيفية  املبكر 
اإلغاثة، وتدريب الناس على اإلسعافات األولية. 

مقال  |  3 خطوات حاسمة للحـّد من مخاطـر الكوارث الطبيعية

للحـّد من مخاطـر 
الكوارث الطبيعية
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يف إطار حرصها على تكريس مسؤولياتها املجتمعية 
املتميز  وفهمها  والدولي،  احمللي  الصعيدين  على 
لرسالة دور اإلعالم ودعمه للعمل اإلنساني، تواصل 
أطلقتها  التي  اجلماعي  التبرع  حملة  العرب  دار 
دولة  يف  مسجد  لبناء  اخليرية  قطر  مع  بالتعاون 
تنزانيا يف ثواب الدار وقرائها الكرام، حيث بلغ ما مت 

جمعه حتى اآلن ربع قيمة املسجد.
التنفيذي  الرئيس  احلرمي  جابر  اإلعالمي  يلخص 
لدار العرب دوافع الدار لهذه احلملة فيقول: أن هذا 
يلقي  اخليرية  قطر  من  بالتعاون  اخليري  املشروع 
اإلعالمية  املؤسسات  دور  تعزيز  أهمية  على  الضوء 
يف مختلف األنشطة املجتمعية والدور الفاعل الذي 
مستوى  على  سواء  الشأن  هذا  يف  تلعبه  أن  ميكن 
وتنفيذ  صياغة  خالل  من  أو  التحريرية  املضامني 
األنشطة اخليرية، واستنادا إلى ذلك ارتأت الدار أن 
دار  "مسجد  باسم  مسجد  لبناء  خيرية  حملة  تطلق 
العرب القطرية وقرائها" نظرا ملا تضطلع به املساجد 
الشعائر  إقامة  فكرة  تتجاوز  تثقيفية  أدوار  من 
لتطال مختلف الظروف احلياتية واملعاشية وتعريف 
املسلمني مببادئ وقيم دينهم احلنيف مع التأكيد على 
السلم  ثقافة  وتعزيز  بنشر  املساهمة  العبادة يف  دور 
أن  شأنها  من  والتي  املجتمع  أفراد  بني  والسالم 
حتصن وحتمي أفرادها من التطرف وأثبتت قدرتها 

على مكافحة األمية يف مختلف الدول الفقيرة. 
تكافل االجتماعي

تعكس  اخلطوة  هذه  أن  احلرمي  السيد  وأضاف 
أبناء  مع  مكوناتها  وبكافة  القطري  املجتمع  تضامن 
أمتهم اإلسالمية يف مختلف دول العالم مؤكدا على 
أن وظيفة املؤسسات اإلعالمية لم تعد تقتصر على 

خالل  من  العامة  القضايا  مناقشة  أو  املعلومة  نقل 
أدواتها املتنوعة، وإمنا جتاوزت تلك احلالة التقليدية 
نحو حماية املجتمعات من الظواهر السلبّية التي قد 
بات  حيث  واألمية..  والفقر  التطرف  مثل:  تواجهها 
من مهام املؤسسات اإلعالمية األساسية هي العمل 
على ربط املواطن بتلك القضايا على اختالفها فضال 
عن تكريس مفهوم التكافل والتعاون بني أبناء األمة 
تلك  أهمية  تأتي  هنا  ومن  ككل  اإلسالمية  العربية 

املبادرة التي أطلقتها دار العرب. 
دور إعالمي فاعل

من جهتها رحبت قطر اخليرية بهذه الشراكة والتعاون 
املتواصل مع دار العرب وصحيفة العرب، وقد أوضح 
الرئيس  مساعد  الفهيدة  راشد  بن  فيصل  السيد 
التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر 
اخليرية، أن هذا املشروع اخليري الذي ستنفذه قطر 
اخليرية بالتعاون مع دار العرب يأتي يف إطار الشراكة 
والتعاون القائم بني الطرفني وتأكيدا على أهمية دور 
األنشطة  مختلف  يف  الفاعل  اإلعالمية  املؤسسات 
املجتمعية، معربا عن أمله يف أن يكون هذا املشروع 
االجتماعي  دورها  لتفعيل  أخرى  ملؤسسات  حافزا 

والتطوعي سواء داخل أو خارج قطر.
وأضاف الفهيدة إن قطر اخليرية تدرك الدور الذي 
جهودها  تواصل  لذا  مكان،  كل  يف  املساجد  تلعبه 
املساجد يف مناطق  أن  إلى  يف هذا االجتاه، مشيرا 
العبادات،  ألداء  مكان  مجرد  من  أكثر  تعتبر  الفقر 
حيث تصبح دورا للتعليم والتربية والتثقيف، ومركزاً 

اجتماعياً حلل املشكالت .

أطلقت حملة خيرية في ثواب الصحيفة وقرائها

دار العرب..
المسؤولية المجتمعية 

لمؤسسة إعالمية بنظرة عميقة

تقرير
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عن المسجد

يقع املسجد على مساحة 80 مترا مربعا، ويبلغ عدد املستفيدين 123 شخصا، ويتضمن دورات 
مياه وأماكن للوضوء وسيتم توفير الفرش ومكبرات الصوت واملصاحف الالزمة له. وينتظر أن 

ينفذ املشروع يف غضون 12 شهرا بعد االنتهاء من متويله.

السيد جابر الحرمي / الرئيس التنفيذي لدار العرب:

الحملة تعزز دور المؤسسات اإلعالمية في 
األنشطة المجتمعية وتعكس تضامن المجتمع 

القطري بكافة مكوناته مع أبناء أمته

تقرير  |  دار العرب.. المسؤولية المجتمعية لمؤسسة إعالمية بنظرة عميقة



آبار نوغا.. مياه نقية
وزيادة دخل سكان المنطقة

بنغالديش

20

قصة نجاح

تعاني منطقة نوغا الواقعة شمال غرب بنغالديش من نقص كبير يف املياه لشهور طويلة من السنة، 
وعلى الرغم من توفر املياه يف معظم مناطق بنغالديش نتيجة لوجود مئات األنهار وتفرعاتها، إضافة 

إلى هطول األمطار التي تستمر لفترة ثمانية أشهر يف بعض املناطق.
وتعّد منطقة نوغا من املناطق اجلافة لقلة توفر املياه سواء كانت سطحية او جوفية لذلك تختلف عن 
أغلب مناطق بنغالديش التي يزرع أهلها أرضهم مرتني أو ثالثة يف العام لتوفر املياه، بينما ال يتمكن 

سكان نوغا من زراعة أرضهم إال مرة واحدة يف العام لقصر موسم األمطار.
كبيرة يف احلصول على  الى صعوبة  بل متتد  للزراعة  املياه  قلة  نوغا من  والتقتصر معاناة سكان 
املاء الصالح للشرب واالستخدام املنزلي حيث يعتمدون بشكل كبير على جتميع مياه األمطار يف 
لهذا الغرض، إال أن هذه املياه تتلوث بشكل كبير وتصبح غير مالئمة  اآلبار التي حتفر خصيصاً 
لالستهالك البشري ومع ذلك يضطرون الستخدامها لعدم وجود مورد بديل مما أدى الى انتشار 

العديد من األمراض يف املنطقة.
ومع إقامة قطر اخليرية بدعم من أهل قطر وبالتعاون مع اجلهات احلكومية واحمللية 13 مشروعا 
ملياه الري والشرب يف املنطقة تبدلت حياة سكان نوغا نحو األفضل بفضل متكنهم من احلصول على 

املاء الصالح للشرب، ما جنبهم األمراض املرتبطة باستخدام املياه امللوثة.
وبفضل اآلبار اجلديدة متكن املزارعون من زيادة إنتاجهم الزراعي ألن توفر املياه أتاح لهم زراعة 
أرضهم ألكثر من موسم يف السنة، األمر الذي لم يكن متاحا من قبل وانعكس هذا بدوره على زيادة 

دخلهم وحتسني أوضاعهم املعيشية.
وغيرت اآلبار الثالثة عشر حياة اآلالف من سكان نوغا اذ يزود البئر الواحد سكان قرية تتكون من 

1000 أسرة بكامل احتياجاتهم املائية للشرب ورّي مزارعهم ومواشيهم.
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شراكات واتفاقيات تعاون 
ومـذكرات تفاهم

وقعت قطر اخليرية عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني واجلهات واملؤسسات احلكومية املعنية بالعمل اإلنساني والتنموي ومنظمات املجتمع املدني، 

بهدف دعم اجلهد اإلنساني داخل وخارج قطر.

22

اتفاقيات

مع الهالل األحمر القطري
مذكرة  القطري  األحمر  والهالل  اخليرية  قطر  وقعت 
تفاهم بهدف تنظيم التعاون بينهما وحتقيق األهداف 
املشتركة بكفاءة وفعالية يف مجال بناء القدرات، وحشد 
إنسانية،  ومشاريع  برامج  تنفيذ  يف  والتعاون  املوارد، 
واملعلومات  التجارب  وتبادل  اخلبرات  من  واالستفادة 

واملعرفة بني الطرفني.

املوقعون:
الكواري  أحمد  بن  يوسف  السيد  اخليرية  عن قطر 

الرئيس التنفيذي
حسن  بن  علي  السيد  القطري  األحمر  الهالل  عن 

احلمادي األمني العام.
البنود:

التعاون يف تنفيذ مبادرات مشتركة وتبادل للمعلومات 
املتعلقة باألوضاع اإلغاثية واإلنسانية داخل املناطق 
املنكوبة واألزمات، وتنفيذ برامج ومشاريع إنسانية يف 

أماكن التواجد القانوني ألحد الطرفني.
اخلبرات  وتبادل  الطرفني  قدرات  من  االستفادة 

واملساعدة يف إدارة تنظيم العمل املؤسسي.
وامليزات  اخلاصة  بالقدرات  املتبادل  االعتراف 
واملنافع  املصالح  وخدمة  طرف  لكل  التفضيلية 
املشترك،  التعاون  اهداف  جتسدها  التي  املتبادلة 

وتنظيم حمالت مشتركة بني الطرفني.
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اتفاقيات

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  مع 
)UNHCR لشؤون الالجئين

املفوضية  مع  اتفاقيات   3 اخليرية  قطر  وقعت 
 )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  السامية لألمم 
لتقدمي الدعم للنازحني والالجئني يف العراق واليمن 
إجمالية  بقيمة  الروهينغا«  »الالجئني  وبنغالديش 
تقدر بـ4 ماليني دوالر، ومن املتوقع أن يستفيد منها  

100,000 شخص. 

املوقعون:
اإلقليمي  املمثل  خليفة  خالد  السيد  املفوضية  عن 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي
مساعد  الفهيدة  فيصل  السيد  اخليرية  قطر  عن 
والشراكات  العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئيس 

الدولية بقطر اخليرية.
البنود:

ااالتفاقية األولى: توفير الدعم األساسي يف مجاالت 
املأوى والطاقة واملياه والصرف الصحي ملا يقرب من 
80 ألف من الالجئني الروهينغا يف بنغالديش، بقيمة 

تبلغ 2 مليون دوالر أمريكي.
االتفاقية الثانية: بقيمة 1 مليون دوالر أمريكي، تهدف 
 1,800 )أي  أسرة   300 لـ  املأوى  تأهيل  إعادة  إلى 

شخص تقريباً( من النازحني داخلياً يف العراق.
مساعدات  اخليرية  قطر  ستقدم  الثالثة:  االتفاقية 
مالية على هيئة منح للمساعدة يف تسديد اإليجارات 
لألسر النازحة واملجتمعات املضيفة يف اليمن، بقيمة 
إجمالية تبلغ 1 مليون دوالر أمريكي، سيستفيد منها 
ما يقرب من 12,600 شخص.إجمالية تبلغ 1 مليون 
دوالر أمريكي، سيستفيد منها ما يقرب من 12,600 

شخص.

وقعت قطر اخليرية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة 
املجال  يف  األلبانية  االجتماعية  والرعاية  الصحة 

الصحي.
بقيمة تبلغ 200 الف يورو.

املوقعون:
عن قطر اخليرية، املهندس خالد عبد اهلل اليافعي 

مدير إدارة املشاريع
جيالردينا  السيدة  األلبانية،  الصحة  وزارة  عن 

بروداني األمني العام للوزارة
البنود:

احتياجات  على  بناًء  الضرورية  األدوية  توفير 
املستشفيات األلبانية منها

مع وزارة الصحة االتحادية في ألبانيا



اتفاقيات

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون مع بلدية متروفيتسا 
تقدر  إجمالية  بتكلفة  متكاملة،  سكنية  قرية  لبناء 

بـأكثر من 2 مليون يورو.

املوقعون:
عن قطر اخليرية، مدير إدارة املشاريع

بهتيري  أجيم  السيد  سعادة  متروفيتسا  بلدية  وعن 
البلدية، بحضور سعادة السيد علي بن حمد  رئيس 
املري سفير دولة قطر يف ألبانيا وكوسوفا، وسعادة 
السيد سالمي شكودرا نائب وزير الداخلية الكوسويف.

البنود:
وحدة   40 على  يشتمل  متكامل  سكني  مجمع  بناء 
ومركز  ومسجد  ومدرسة،  ومستوصف،  سكنية، 

خدمي، ومحالت جتارية ومساحات خضراء
يورو  ألف  وخمسمائة  مبليون  اخليرية  قطر  تساهم 
بنحو  تقدر  التي  للمشروع  اإلجمالية  التكلفة  من 
تشارك  فيما  يورو،  ألف  وخمسني  ومئتني  مليونني 
وبنية  مرافق  كتكلفة  املبلغ  بباقي  ميتروفيتسا  بلدية 

حتتية.

وقعت قطر اخليرية، اتفاقية تعاون مع بلدية شتيما 
بكوسوفا لتنفيذ مشاريع حفر ابار مياه لتوفير املياه 
عن  تزيد  أجمالية  بتكلفة  املنطقة  ألهل  الصاحلة 

60000 يورو
املوقعون:

عن قطر اخليرية، مدير إدارة املشاريع 
وعن بلدية شتيما، نعيم اسماعيلي رئيس البلدية

البنود
حفر 30 بئر مياه صاحلة للشرب.

مع بلدية شتيما في كوسوفا

لبيان  بلدية  مع  تعاون  اتفاقية  اخليرية  قطر  وقعت 
لتنفيذ 140 مشروعا يف مجالي التمكني االقتصادي 

وتوفير مياه صاحلة للشرب
املوقعون:

عن قطر اخليرية، املهندس خالد عبد اهلل اليافعي 
مدير إدارة املشاريع

عن بلدية شتيما، السيد إمري أحمادي رئيس البلدية
 البنود:

حفر 70 بئر مياه صاحلة للشرب
تنفيذ 70  مشروعا  اقتصاديا مدرا للدخل

مع بلدية لبيان في كوسوفا

مع بلدية متروفيتسا بكوسوفا
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وقعت قطر اخليرية مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية 
االجتماعية يف شهر يوليو املاضي حول تطوير وتعزيز 
التعاون املشترك خلدمة الفئات املهمشة والضعيفة، 
االندماج  نحو  والفقر  العوز  دائرة  من  وإخراجهم 

بعجلة التنمية واإلنتاج.

املوقعون:مع وزارة التنمية االجتماعية ـ فلسطين
وكيل  فلسطني،  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  عن  ـ 

الوزارة داوود الديك
مدير  جالمنة  حذيفة  السيد  اخليرية  قطر  وعن  ـ 

مكتب قطر اخليرية بفلسطني
وزارة  وزير  أحمد مجدالني  الدكتور  بحضور سعادة 

التنمية االجتماعية
البنود:

حتديد دور ومسؤوليات الطرفني فيما يتعلق بآليات 
التعاون املشترك من أجل تقدمي املساعدات واملشاريع 
اخلاصة بإعانة وتنمية األسر ذوي الدخل احملدود، 
وزارة  توفرها  التي  والبيانات  املعلومات  على  بناء 

التنمية االجتماعية عبر البوابة املوحدة.

مع شركة الحلول المثالية

وقعت قطر اخليرية وشركة احللول املثالية، اتفاقية 
شراكة لرعاية مجموعة من املشاريع والبرامج التي 
تنفذها قطر اخليرية ضمن حملتها » رمضان أجمل 

هدية« لعام 1440 هـ.

املوقعون:
إدارة   مدير  الغريب  علي  السيد  اخليرية  قطر  عن 

تنمية املوارد بقطر اخليرية
عن شركة احللول املثالية السيد محمود عامر رئيس 

مجلس إدارة شركة احللول املثالية.
البنود:

التي  املتنوعة  والبرامج  األنشطة  من  مجموعة  دعم 
تقدمها قطر اخليرية

رعاية سلسلة »اقرأ.. ساعد.. تعلم« وهو إصدار نوعي 
احلصالة  لتطبيق  رعايتها  بجانب  لألطفال،  متميز 
اإللكترونية، ومعرض حياة التفاعلي للتثقيف بقضية 
اإلنسان واللجوء عبر العالم، بجانب مشروع »ترميم« 
اخلاص باألسر املتعففة، والبرنامج الترفيهي الثقايف 
»ليالي اخلير« يف حياة بالزا، باإلضافة إلى مجسم 
هدية التفاعلي يف املجمعات التجارية ورعاية لبرنامج 

روابط.
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تطّوع

26

يخصــص املتطوعــون لصالــح خدمــة مجتمعاتهــم أو لصالــح العمــل اإلنســاني جــزءا مــن أوقاتهــم 
ر بعضهــم خبرتــه ومعارفــه ومواهبــه لنفــس الغــرض. وجهدهــم بــدون مقابــل، ويســخِّ

فمــا هــي الدوافــع احملّركــة لهــذا الســلوك النبيــل، وكيــف ينظــر القائمــون بهــذا العمــل إلــى التطــوع 
وحــب العطــاء، ومــا انعكاســه عليهــم وعلــى حياتهــم، ومــا هــي الرســالة التــي يــرون أن عليهــم إيصالهــا 
مــن خاللــه؟! ..تســاؤالت طرحتهــا "غــراس" مــن خــالل اإلســتطالع التالــي علــى عــدد مــن املتطوعــني 

الذيــن شــاركوا يف برامــج  نّفذتهــا قطــر أو مبــادرات دعمتهــا أو زيــارات ميدانيــة نّظمتهــا:

فيصل عبد اهلل الهيثمي 
متطوع ضمن فريق وزارة التجارة والصناعة ـ برنامج املتنافسون اإلذاعي

ـ العمــل التطوعــي متعــة ال يعرفهــا إال مــن جربهــا، وهــي تعــني علــى تكبــد املشــاق مــن 
أجــل مســاعدة ذوي احلاجــة.

ـ بعــض النــاس ال يشــعر بالنعمــة التــي يعيــش فيهــا وال يعــرف أن ماليــني النــاس حــول 
ــى املتطــّوع حمــل  ــذا عل ــذاء، ل ــاء والغ ــون مــن أبســط االحتياجــات كامل ــم محروم العال

رســالة اخليــر دائمــا إلــى اآلخريــن، والتوعيــة بأحــوال الفقــراء وذوي احلاجــة.

محمد مبارك املهندي
 العب املنتخب القطري سابقا واحمللل الرياضي حاليا ـ برنامج سفاري اخلير

مشــاركتي يف برنامــج " ســفاري اخليــر" هــو حتقيــق لرغبتــي القدميــة يف التطــوع 
ألغــراض خيريــة، وقــد وجــدت فيــه فرصــة جيــدة لتحقيــق تلــك الرغبــة.

ـ رؤيــة الســعادة يف وجــه مــن كفكفــت دموعهــم يف امليــدان تســاوي الكثيــر، وهــي التــي 
أعانتنــا علــى حتمــل مشــاق الســفر لدولــة مالــي.

سلطان املراغبي 
متطوع ضمن فريق بنك بروة ـ برنامج املتنافسون اإلذاعي

أكبــر دافــع لــي للمشــاركة يف برنامــج "املتنافســون" هــو القيــام بعمــل تكافلــي يرضــى 
اهلل بــه عنــي، والشــك أن إســهام اإلنســان يف مســاعدة أخيــه وتذليــل الصعــاب أمامــه 
وتيســيير أمــوره يعطيــه الشــعور بالرضــا، فابتســامة الفقيــر عقــب حصولــه علــى العــون 

واملســاعدة ولــو كانــت بســيطة تعــادل الكثيــر.

لحظات ال تنسى في 
محطات العمل التطوعي



تطّوع  |  لحظات ال تنسى في محطات العمل التطوعي

املهندس ياسر اجلناحي 
متطوع ضمن فريق هيئة األشغال العامة  ـ برنامج املتنافسون اإلذاعي

ــى  مــن الدوافــع التــي شــجعتني علــى خــوض غمــار العمــل التطوعــي هــو االطــالع عل
معانــاة الشــعوب احملتاجــة ألنــه "ليــس مــن ســمع كمــن رأى"، وعنــدي زيارتــي لدارفــور 
بالســودان ملســت أنــه رغــم الفقــر الــذي يعيــش بــه أهــل اإلقليــم إال أنهــم يف قناعــة بهــذا 

العيــش، وهــم غايــة يف اجلــود والكــرم.  
وبعــد هــذه الرحلــة أيقنــت أننــا يف نعــم كثيــرة تســتحق الشــكر الدائــم، وتعلّمــت أن 
العمــل اخليــري ليــس حكــرا علــى املؤسســات اإلنســانية فقــط، بــل هــو للجميــع أفــرادا 

ــة وخاصــة. ومؤسســات، وجهــات حكومي

أحمد عبد املنعم
طالب بجامعة قطر ـ وعضو فريق " من أحياها " يف "حتدي ترميم"

انضمامــي للعمــل التطوعــي ومشــاركتي يف "حتــدي ترميــم" التابــع لقطــر اخليريــة نابــع 
مــن حّبــي لعمــل اخليــر ورغبتــي بثــواب اهلل عــز وجــل، وال شــك أن زراعــة نبتــة اخليــر 
تثمــر يف الدنيــا، ألّن مــن يفعــل اخليــر ال يعــدم جوازيــه ، وســيجد مــن يســنده إذا حــّل 
بــه مكــروه ال قــدر اهلل، لــذا فــإن نشــر ثقافــة التطــوع يف أي مجتمــع تعــود بالنفــع علــى 

اجلميع.

أنوار الغيثاني
متطوعة يف مشروع » بيوت اخلير«

مــا دفعنــي للمشــاركة يف مشــروع » بيــوت اخليــر« أنــه مشــروع قيمــي مــن الدرجــة 
ــب عمــل  ــة يحب ــة التربوي ــر، ومــن الناحي ــة هــو عمــل خي ــة الديني ــى، فمــن الناحي األول
اخليــر ويعــّود األســرة القطريــة علــى فعلــه، ثــم إنــه يجعــل كل أفرادهــا شــركاء يف 
املشــروع اخليــري الــذي ســيمولونه ثــم ينفــذ باســمهم، أي أنــه يغــرس فكــرة العمــل 
اجلماعــي والتعــاون فيــه، ويســهم يف ترشــيد املصاريــف اخلاصــة، ويســاعد علــى 
التطــوع باجلهــد مــن خــالل جتهيــز الركــن وإبــرازه، ويكســب مهــارات التســويق والترويــج 

للمشــاركني فيــه. مزايــا متعــددة للمشــاركة يف هــذا العمــل التطوعــي.

فاطمة املريخي
متطوعة يف عدة مبادرات تتبع قطر اخليرية ومنها "حتدي ترميم"    

ـ ال يوجــد شــعور أجمــل مــن شــعور العطــاء وجلــب الســعادة لآلخريــن، وبقــدر مــا تتمنــى 
اخليــر وتقدمــه لغيــرك ثــق أنــه ســيأتيك أضعافــه، والشــك أن املتطــوع يتــرك أثــرا 
إيجابــا أينمــا حــّل، فمســاعدة النــاس تلهــم عمــل اخليــر لألجيــال اجلديــدة، وبالتالــي 
تبقــي جــذوة العمــل اخليــري متقــدة ودورتــه مســتمرة، كمــا أننــا إن متّكنــا مــن تطويــر 

األفــراد يف مجتمعاتنــا فــإن هــذا سيســاعدنا علــى تطويــر كامــل مجتمعاتنــا.
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حول  النقاشية  اجللسة  يف  اخليرية  قطر  شاركت 
اخليري  والعمل  للزكاة  اإلنسانية  "اإلمكانيات 
لألمم  السامية  املفوضية  نظمتها  التي  االسالمي" 
يوليو  شهر  جنيف  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
السنوي  التشاوري  اللقاء  فعاليات  ضمن  املاضي، 

للمنظمات غير احلكومية.
قسم  رئيس  الرميحي  سعد  أحمد  السيد  وألقى 
الشراكات الدولية بقطر اخليرية الضوء على اجلهود 
واملساعدات  اخليرية  قطر  بها  تقوم  التي  اإلنسانية 
املختلفة التي تقدمها لالجئني والنازحني حول العالم 

واألثر اإليجابي الذي حتدثه على حياتهم.
كما أطلع املشاركني على املشروعات واملبادرات املبتكرة 

التي تنفذها قطر اخليرية مثل مبادرة املدرسة العاملية 
لالجئني والنازحنيWRS(( حول العالم، والتي تهدف 
والنازحني  لالجئني  والنوعي  اجليد  التعليم  لتقدمي 
من خالل تقنيات التعليم االلكتروني، مشيرا إلى أنها 
تتميز بتقدمي حلوالً يف التعليم يف مناطق الصراعات.
يف   "IRIS" تقنية  استخدام  إلى  الرميحي  وتطرق 
النقدية لقطر اخليرية، موضحا  برنامج املساعدات 
استخدام  سوء  مسألة  عاجلت  قد  التقنية  هذه  أن 
وأثناء  األموال  توزيع  يف  الشفافية  وكفلت  األموال 

تلقي املستفيدين للمساعدات املالية.
اتفاقية وحملة مشتركة

كما أشار إلى شراكة قطر اخليرية مع مفوضية األمم 

جهود قطر الخيرية اإلنسانية 
في لقاء للمنظمات غير 

الحكومية بجنيف

فعاليات دولية
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املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( ومعاجلتها 
نتج عنها  والتي  املانحة،  ثقة اجلهات  ملسألة 
اخليرية  قطر  بني   )4H( املشتركة  احلملة 
تعد  والتي  املاضي،  رمضان  يف  واملفوضية 
جزًءا من مبادرة "QC4HCR" التي مت اطالقها 
من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما مبا 
ويف  املشتركة،  اإلنسانية  أهدافهما  يحقق 
مقدمتها حماية النازحني والالجئني والسعي 
لتوفير حياة كرمية لهم يف بلدانهم أو البلدان 

التي جلؤوا إليها.
وحتدث الرميحي أيضاً عن أهمية املنظمات 
غير احلكومية احمللية فيما يخص املنظمات 
األمم  مفوضية  مثل  الدولية  احلكومية  غير 
املتحدة لشؤون الالجئني لتكون مبثابة وسيط 
احلكومية  غير  واملنظمات  املانحني  بني 
الدولية، مشيراً إلى أن قطر اخليرية يف هذا 
الثقة  اإلطار تهتم مبراقبة اجلودة يف عملية 
والشفافية التي يحتاجها املانحون باستخدام 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 

مثل التطبيقات وغيرها.
ثقة  بناء  كيفية  حول  سؤال  على  ورداً 
مساحة  استخدام  خالل  من  املستفيدين 
أن  الرميحي  أوضح  االجتماعي،  التواصل 
يدير  متخصصا  قسما  اخليرية  قطر  لدى 
 Snapchat مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
و   Instagram Facebookو  و   WhatsApp و 
الرسائل  Twitter وما غيرها، بجانب إرسال 

املانحة.  العام مبا يف ذلك اجلهات  للجمهور 
كما أفاد بأن قطر اخليرية توفر طرق سهلة 
مشاريعها  ملتابعة  املانحة  للجهات  وسريعة 
التي  األثر  على  واطالعها  ومساهماتها 

أحدثته املشاريع التي تنفذها هذه اجلهات.
 

فعاليات دولية  
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مكتب األمم 
المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث.. 

منظمات 
وهيئات إنسانية
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 تأسس مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
لدعم   ،2007 عام  العربية  للدول  اإلقليمي  املكتب   -
مجابهة  على  قدرتها  لبناء  العربية  واملجتمعات  الدول 

الكوارث، وتنفيذ إطار عمل "هيوجو" 2005-2015.
يركز املكتب اإلقليمي على تعزيز الشراكات للحد من 
اإلقليمية  احلكومية  املنظمات  مع  الــكــوارث  مخاطر 
الرئيسية، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية واملنظمات 

العربية املتخصصة.
باإلضافة إلى ذلك، يعمل املكتب اإلقليمي على تعزيز 
اإلقليمي مع شبكات  املستوى  والتنسيق على  الروابط 
املجتمع املدني، ومجموعات اخلبراء التقنيني، ووسائل 
اإلعالم، واألمم املتحدة، واملنظمات الدولية العاملة يف 

املنطقة.
للحد من  املتحدة  اإلقليمية ملكتب األمم  تركز اجلهود 
إبراز جوانب احلد من مخاطر  الكوارث على  مخاطر 
الكوارث يف املنطقة، وتعزيز إدماج احلد من املخاطر 
يف السياسات واخلطط اإلقليمية والوطنية، مثل تلك 
املستدامة،  والتنمية  املناخ  تغير  مع  بالتكيف  املتعلقة 

والتنمية احلضرية وتخطيط املدن.
ويدعو مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
ضمن  الكوارث  مخاطر  من  احلد  أولويات  إدراج  إلى 
يعمل  كما  القرار.  وصنع  السياسات  مستويات  أعلى 
على  ومبني  ومتماسك  شمولي  تــوجــه  تطبيق  على 
الدولية  االستراتيجية  منظومة  شركاء  يتبناه  املعرفة، 

لدعم البلدان على تعميم احلد من املخاطر.
مخاطر  مــن  للحد  املــتــحــدة  األمم  مكتب  يعمل  كما 
الكوارث أيضا على حتفيز ودعم تبادل املعرفة بهدف 

سد الفجوة املعرفية واملعلوماتية يف املنطقة.

UNDRR موقع
 



مبادرات 
تطوعية قطرية

يف أي عام تأسست املبادرة ؟
تأسست عام 2016 

ما أهم دوافع إنشائها؟
ـ رصد واستقطاب الكوادر املجتمعية الواعدة والقادرة 

على حتقيق رؤى مؤسساتها وخدمة مجتمعها.
وتطوير  القيادية  القدرات  لبناء  الفرص  توفير  ـ 

املهارات لدى الكفاءات الواعدة.
احمللية  للكفاءات  والتقدير  الرعاية  أوجه  تقدمي  ـ 

لضمان استدامتها
املسؤولية  تعزيز  يف  الواعدة  الكفاءات  استثمار  ـ 

املجتمعية. 
أعضاء فريق متطوعي املبادرة ؟ 

فاطمة  هم:  مؤسسني  اعضاء   3 من  الفريق  يتكون 
الوليد  ونور  املريخي  صقر  سارة  املريخي،  صقر 

الدرويش، إضافة إلى 50 متطوع ومتطوعة.
اجلهات التي تعاونت معها املبادرة حتى اآلن ؟

اجلهات  مختلف  مع  خيراً  اصنع  مبادرة  -تعاونت 
ويف  اخليريه  اجلمعيات  من  بدءا  الدولة.  يف 
املدارس  إلى  إضافة  اخليريه(  مقدمتهم)قطر 
املجتمع(.  وكلية  قطر  )جامعه  مثل  واجلامعات 

واملجمعات التجارية مثل )احلزم مول(

تسلط هذه املساحة الضوء على إحدى املبادرات التطوعية القطرية وترصد جهودها يف خدمة 
املجتمع القطري أو أعمالها اإلنسانية خارج قطر بالتعاون مع املؤسسات اخليرية واجلهات ذات 
العالقة، ونبدأ بالتعريف مببادرة "اصنع خيرا" من خالل هذا احلوار مع األخت فاطمة  صقر 

املريخي إحدى مؤسسات املبادرة:   
قطر  مع  بالتعاون  تنفيذها  التيتم  الفعاليات  أهم 

اخليرية ؟
ـ املشاركة يف تقدمي مونة لألسر ذات الدخل احملدود 

يف قطر، بواقع 500 أسره )2015(
ـ املشاركة يف تقدمي كسوه العيد لأليتام يف قطر عدد 

300 طفل
املشاركة يف مبادرة األقربون لدعم االسر ذات الدخل 

احملدود يف رمضان.
ـ املشاركة يف دعم حملة مواجهة اجلفاف واملجاعة 

يف الصومال. 
ـ حشد الدعم إلنشاء مشروع )أهل قطر( وهو مشروع 

متعدد اخلدمات يف دوله املغرب
ـ املشاركة يف تنظيم سوق عطاء.. بالتعاون مع قطر 

اخليرية وكلية املجتمع. 
أهم الفعاليات التي مت تنفيذها مع جهات أخرى ؟ 

ـ معرض قبيلتنا قطر - مول احلزم
لكره  القطري  االحتاد   - الكروي  التعصب  معرض  ـ 

القدم
طموحات وتطلعات املبادرة؟ 

التوسع واالنتشار خلدمة مجتمعنا احمللي والوصول 
بخير أهل قطر للعالم أجمع.
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ورشنا التدريبية حول مخاطر 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 يف إطار اهتمامها برفع كفاءة موظفيها وتعزيز قدراتها 
تدريبية  ورش  ثالثة  اخليرية  قطر  نظمت  املؤسسية، 
بالتعاون مع أكادميية قطر للمال واألعمال بعنوان "مداخل 
املشاريع  يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ومخاطر 
من  وموظفة  موظفا   133 مبشاركة  واإلنسانية،  اخليرية 
واملسوقني  التحصيل  ومشريف  واحملصالت  احملصلني 

ومشريف الصناديق باجلمعية.
اخلاص  التدريبي  البرنامج  ضمن  الورش  هذه  وتأتي 
أطلقته  الذي  اإلرهاب  ومتويل  االموال  غسل  مبكافحة 
قطر اخليرية مؤخرا حتت إشراف قسم التدريب بإدارة 
والتطوير  احلوكمة  قطاع  مع  وبالتنسيق  البشرية  املوارد 

املؤسسي.
األهداف

وتهدف الدورة، التي قدمها الدكتور نشأت جابر، املدرب 
ومتويل  األموال  غسل  جرائم  مكافحة  يف  املتخصص 
جرائم  وأساليب  ومراحل  مفهوم  توضيح  إلى  اإلرهاب، 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف العمل اخليري، وآليات 
وإجراءات مكافحة هذه اجلرائم، ومتكني املشاركني من 
حتديد ما يتصل بوظيفته من املخاطر احملتملة ومعرفة 
طرق حماية العمل منها، بجانب تأهيلهم ملواكبة املتطلبات 
األموال  غسل  مكافحة  جهود  يف  واالنخراط  املتجددة 

ومتويل اإلرهاب.
املفاهيم  منها،  احملاور  من  العديد  الورشة  وتناولت 
األساسية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب وفقا 
واالتفاق  ونقاط االختالف   ،2010 4 لسنة  رقم  للقانون 
املختلفة  والقنوات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  بني 
املستخدمة، باإلضافة إلى التعرف على اجلهود الدولية 

واألدوات  املطبقة والوطنية،  احلديثة 
ومواكبة  املجال،  هذا  واآلليات يف  املستجدات 

التي حتمي العمل اخليري واإلنساني. 
والدقيقة  الصحيحة  الطرق  على  املشاركني  تدريب  ومت 
وسياسة  بالعمالء  الواجبة  العناية  بإجراءات  للقيام 
العمل اخليري، وطرق الكشف  أعرف عميلك يف مجال 
وكذلك  عنها،  اإلبالغ  وطرق  املشبوهة،  املعامالت  عن 
على  يجب  التي  واإلجراءات  والواجبات  املسؤوليات 

العاملني يف مجاالت العمل اخليري القيام بها.
وأحدث  ألهم  عرضا  الورشة  ختام  املدرب يف  قدم  كما 
احلاالت العملية لعمليات غسل األموال ومتويل االرهاب 
حقيقية،  قضايا  من  واملأخوذة  اخليري  العمل  يف 
وكيفية  منها،  املستفادة  والدروس  العبر  واستخالص 

جتنبها وكشفها والتصرف حيالها.
خطة متواصلة

وصرحت السيدة جناة تراب مدير إدارة املوارد البشرية 
اخلطة  ضمن  تندرج  الورشة  هذه  أن  اخليرية  بقطر 
التدريبية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
وستشمل جميع املوظفني كل يف مجال اختصاصه وذلك 
بقطر  املؤسسي  والتطوير  احلوكمة  قطاع  مع  بالتنسيق 
األعمال  للمال  قطر  أكادميية  مع  والتعاون  اخليرية، 
وأيضا  دولية  جهات  عدة  من  ومعتمدة  وطنية  كمؤسسة 

شراكتها املستمرة مع هيئة تنظيم األعمال اخليرية. 
البشري  كادرها  بتطوير  اخليرية  قطر  اهتمام  وأكدت 
بأن  وتؤمن  اإلنساني،  لعملها  الفقري  العمود  هو  الذي 
املهارات ألداء وظيفته  الذي ميتلك  الناجح، هو  املوظف 
يف  استحدثت  اخليرية  قطر  أن  إلى  مشيرة  باحترافية، 
على  يعمل  بالتدريب  مختص  قسما  التنظيمي  هيكلها 
تنظيم دورات تدريبية يف مختلف مجاالت العمل يف إطار 
التطوير املستمر لقدرات منتسبيها مهنيا وذاتيا، بهدف 
للقيام  تؤهلهم  التي  املهارات  اكتساب  على  مساعدتهم 

مبسؤولياتهم وأداء مهامهم بكفاءة عالية.

تقرير
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على  بخاري  محمد  النيجيري  الرئيس  فخامة  أثنى 
وما  اإلنساني  العمل  مجال  يف  اخليرية  قطر  جهود 
تقدمة من خدمات متنوعة يف مختلف مناطق نيجيريا، 
ووجه سيادته الدوائر املختلفة يف بالده بتقدمي كافة 
بنيجيريا.  اخليرية  قطر  مكتب  الفتتاح  التسهيالت 
جاء ذلك خالل لقائه بالسيد فيصل الفهيدة مساعد 
والشراكات  العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئيس 
مركز  بافتتاح  اخليرية  قطر  احتفال  عقب  الدولية 
الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني بنيجيريا نهاية شهر 

يوليو املاضي . 
وقام السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي 
فخامة  بتكرمي  الدولية  والشراكات  العمليات  لقطاع 
جلهوده  تقديرا  بخاري  محمد  النيجيري  الرئيس 
التي  والتنموية  اإلنسانية  لألعمال  املستمر  ودعمه 

تنفذها قطر اخليرية يف نيجيريا.
حضر حفل افتتاح مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل 

وحاكم  النيجيري  الرئيس  فخامة  عن  مندوب  ثاني 
والية النيجر- ابوبكر ساني بلو وعدد من املسؤولني 
بنيجيريا،  القطرية  السفارة  وأعضاء  احلكوميني 
املرحلة  طالب  من  يتيم  مئة  مشاركة  إلى  إضافة 

اإلعدادية.
اتفاقية التشغيل

وعلى نحو متصل؛ تقدم السيد أبوبكر ساني بلو حاكم 
وجلهود  قطر  لدولة  وتقديره  بشكره  النيجر  والية 
سيخدم  الذي  املركز  هذا  بناء  يف  اخليرية  قطر 
اخليرية يف  قطر  استمرار  متمنياً  والطالب،  األيتام 
أي  يف  األرض  بتوفير  ووعد  أخرى  مشاريع  تنفيذ 
مكان بالوالية وتقدمي كل التسهيالت الالزمة إلجناز 
أعمالها. وأضاف بلو أن هذه مبادرة رائعة من قطر 
اخليرية تساعد جهود احلكومة النيجيرية يف توفير 
احتياجات هذه الفئة يف املجاالت التعليمية والصحية.

تقوية األخوة اإلنسانية

     عقب افتتاح مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني

الرئيس النيجيري يمتدح 
جهود قطر الخيرية اإلنسانية

تقرير
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من جانبه عبر السيد فيصل الفهيدة مساعد املدير 
العمليات عن سعادة قطر اخليرية  التنفيذي لقطاع 
بناءة  مساهمة  سيقدم  الذي  املركز  هذا  بافتتاح 
لالرتقاء بالعمل اإلنساني ومساعدة األيتام ومحاولة 
دمجهم يف مجتمعاتهم مبا يحقق مجتمعا متماسكا، 
يف  أخرى  مشروعات  تنفيذ  يف  ماضون  إننا  وقال 
اإلنسانية  األخوة  عالقات  يخدم  مبا  املستقبل 
املشتركة ويعزز أواصر العالقات بيننا، مؤكدا على أن 
املركز سيساهم يف خدمة وتنمية املجتمع احمللي يف 

مختلف املجاالت.
وعلى هامش االفتتاح مت التوقيع على اتفاقية تشغيل 
مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني عبر مؤسسة 

قادة املستقبل اخليرية يف نيجيريا والتي يتم مبوجبها 
وتسهيل  عليه  واحلفاظ  مكوناته  بكل  املركز  تشغيل 
وصول املستفيدين الى هذه اخلدمات بدون معوقات 
مهما كان نوعها، ورعايته من حيث الصيانة والتأمني.

مرافق المركز

وهو  ثاني،  آل  جاسم  بن  ناصر  الشيخ  مركز  يتكّون 
مركز متعدد اخلدمات، من مدرسة اعدادية وثانوية 
ومكتبة  معامل  و3  دراسية  فصول   10 على  تشتمل 
صحيا  ومركزا  مسجدا  يضم  كما  إدارية.  ومكاتب 
وبئر مياه و7 بيوت لألسر الفقيرة ومحالت جتارية 

ومالعب رياضية.

تقرير  |  الرئيس النيجيري يمتدح جهود قطر الخيرية اإلنسانية



36

التي أطلقتها دولة قطر   QUEST“  يف إطار مبادرة” 
السوريني،  والنازحني  الالجئني  معاناة  لتخفيف 
صندوق  من  بدعم  مؤخرا،  اخليرية  قطر  افتتحت 
التركي،  األحمر  الهالل  مع  وشراكة  للتنمية  قطر 
بهدف  بتركيا  كوجالي  مدينة  يف  اجتماعيا  مركزا 
توفير خدمات احلماية لالجئني السوريني واملواطنني 
األتراك بتكلفة تقدر بحوالي 750 ألف دوالر ، وينتظر 
أن يستفيد منه 14 ألف شخص. حضر حفل االفتتاح 
مدينة  ووالي  اخليرية  بقطر  املسؤولني  من  عدد 
كوجالي التركية ورئيس بلديتها واملدير العام للهالل 

األحمر التركي.
خدمات عديدة

واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  املركز  ويقدم 
والعنف  واإلهمال  املعاملة  إساءة  ملنع  واحلماية 
للخدمات  تكامل  آلية  وخلق  الضعيفة،  الفئات  ضد 
االجتماعية املقدمة من السلطات احلكومية، وزيادة 
وعي املجتمعات املضيفة إذا األمور املتعلقة بالالجئني 

السوريني.
ومتابعة  حتديد  إلى  احلالة"  "إدارة  برنامج  ويهدف 

كافة  يف  السوريني  الالجئني  وسط  الضعف  حاالت 
على  القائم  كالعنف  والتعليم،  احلماية  مجاالت 
من  األطفال  وتسرب  األطفال،  وعمالة  اجلنس، 
بعد  الطفل.  ضد  والعنف  األسري  والعنف  التعليم، 
على  إما  العمل  يجري  احلالة،  وتلخيص  دراسة 
متابعتها من قبل فريق يف املركز، يف حال كانت ضمن 
جهات  الى  احالتها  يتم  أن  أو  املشرف،  اختصاص 
بالتنسيق مع هذه اجلهة  أخرى تقدم هذه اخلدمة، 

سواًء كانت حكومية أو منظمة مجتمع مدني.
واألطفال  بالشباب  خاصة  أنشطة  املركز  يقدم  كما 
اإلحالة  خدمات  وتقدمي  عاما،   18 إلى   4 عمر  من 
القانونية والطبية والتعليمية، باإلضافة إلى دعم سبل 
العيش من خالل تقدمي التدريب املهني، والبحث عن 
فرص للعمل، وتنظيم دورات مشتركة، بجانب تقدمي 
لألطفال،  البدني  الفحص  مثل  الصحية  اخلدمات 
وتقييم سوء التغذية لألطفال، وتوعية األمهات حول 

الرعاية التغذوية لدى األطفال.
فضال عن ذلك، يقدم املركز أنشطة تطوعية لتشجيع 
املضيفة  واملجتمعات  السورية  املجتمعات  مشاركة 

بدعم صندوق قطر للتنمية 
وبالشراكة مع الهالل األحمر التركي

افتتاح مركز مجتمعي 
لالجئين السوريين بتركيا

مشروع نوعي
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التوعية  وتقدمي  املجتمعي،  املركز  أنشطة  يف 
واالجتماعية،  الثقافية  واالنشطة  املجتمعية 
حيث سيتم عقد دورات تقوية يف اللغتني العربية 
األساسية  املعايير  لتعلم  ودورات  والتركية، 
وصناعة  التركي  الطبخ  يف  ودورات  للحاسوب، 
مثل  البسيطة،  اليدوية  والصناعات  احللوى، 
والسيراميك  والفخار  واخلياطة  التطريز 
ملختلف  صالة  أيضا  املركز  ويضم  وغيرها. 
بوكسينغ،  كيك  )تايكواندو،  البدنية  الرياضات 
يف  الرياضات  الى  باإلضافة  جودو(  كاراتيه، 

املالعب اخلارجية ككرة السلة وكرة القدم.

عام  قطر  دولة  أطلقتها  مشتركة  مبادرة 
2016، وتسعى من خاللها إلى ضمان حصول 

نتائج األزمة  الذين عاشوا  األطفال والشباب 
السورية على التعليم واملهارات التي ستضمن 

بناء وحتسني مستقبلهم ومجتمعاتهم من خالل االنتقال 
إلى التعليم النظامي

 400 حلوالي  والتدريب  التعليم  لتوفير  املبادرة  وتهدف 
ألف الجئ سوري يف الداخل السوري ويف األردن ولبنان 
املبلغ  5 سنوات، ويتجاوز  والعراق وتركيا، وتستمر ملدة 
اإلجمالي لهذه املبادرة مبلغ 100 مليون دوالر أمريكي  

“ QUEST”مبادرة كويست  

إحصائية

تستضيف تركيا العدد األكبر من الالجئني السوريني 
سوري  الجئ  ألف  و572  ماليني   3 فيها  يعيش  إذ 
حالًيا، بينهم 222 ألًفا يُقيمون يف املخيمات.  ونتيجة 
اسطنبول،  والية  يف  السوريني  الالجئني  لكثافة 
وخدمات  االجتماعية  للخدمات  املاسة  وحاجتهم 
الصحة النفسية باإلضافة الى العديد من اخلدمات 
األخرى، مت انشاء املركز املجتمعي يف مدينة كوجالي 
التي يوجد فيها السوريون بكثافة حيث  – إسطنبول 

يصل عددهم إلى 55,000 الجئ سوري.

مشروع نوعي  |  افتتاح مركز مجتمعي لالجئين السوريين بتركيا
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 وقعت قطر اخليرية يف شهر يوليو املاضي اتفاقية 
قرية  لبناء  كوسوفا  يف  متروفيتسا  بلدية  مع  تعاون 
سكنية متكاملة لصالح األسر التي تعاني من ظروف 
من  بـأكثر  تقدر  إجمالية  بتكلفة  سيئة،  اقتصادية 
مليوني يورو والذي يعد قفزة يف مشاريعها التنموية 

التي تنفذها.
ووقع االتفاقية عن قطر اخليرية، املهندس خالد عبد 
عن  وقعها  فيما  املشاريع،  إدارة  مدير  اليافعي  اهلل 
بلدية متروفيتسا سعادة السيد أجيم بهتيري رئيس 
املري  بن حمد  علي  السيد  بحضور سعادة  البلدية، 
سفير دولة قطر يف ألبانيا وكوسوفا، وسعادة السيد 

سالمي شكودرا نائب وزير الداخلية الكوسويف.
مرافق القرية

مساحة  على  إنشاؤه  سيتم  الذي  املشروع،  ويضم 
تبلغ3.27 هكتارا، 40 بيتا ومدرسة ومستوصفا صحيا 
ومركزا خدميا ومسجدا ومحالت جتارية ومساحات 

خضراء، مما يوفر بيئة متكاملة يف كل املجاالت.
مبليون  تساهم  اخليرية  قطر  فإن  لالتفاقية  ووفقا 
وخمسمائة ألف يورو من التكلفة اإلجمالية للمشروع 
التي تقدر بنحو مليونني ومئتني وخمسني ألف يورو، 
كتكلفة  املبلغ  بباقي  ميتروفيتسا  بلدية  تشارك  فيما 

 تتضمن إنشاء قرية متكاملة بـأكثر من مليوني يورو

نقلة نوعية في مشاريع 
قطر الخيرية بكوسوفا

مشروع نوعي
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من  املستفيدين  عدد  ويقدر  حتتية.  وبنية  مرافق 
املشروع بـ 6000 شخص.

عالقات متميزة
املري  حمد  بن  علي  القطري  السفير  سعادة  وقال 
يف  اليوم  "نحن  التوقيع،  حفل  خالل  له  كلمة  يف 
إنساني  مشروع  لتنفيذ  اتفاقية  لتوقيع  البلدية  هذه 
اجتماعي متكامل خلدمة إخواننا يف كوسوفا الذين 
تربطنا بهم عالقة متميزة وستظل متميزة ومتطورة 

يف شتى املجاالت."
عن  بهتيري  أجيم  السيد  سعادة  أعرب  جهته  من 
دولة  على  أثنى  كما  االتفاقية،  هذه  بإبرام  سروره 
قطر أميرا وحكومة وشعبا على اهتمامهم وتقدميهم 
يد العون إلخوتهم بدولة كوسوفا، مشيدا بدور قطر 
السابقة،  املشاريع  يف  وجديتها  تعاونها  يف  اخليرية 

معربا عن أمله يف استمرار هذا العطاء.

بيئة متكاملة
بدوره عبر املهندس خالد اليافعي عن سعادته البالغة 
حلضور هذه املناسبة الهامة منوها بأن مشروع بناء 
مجمع سكني مع بلدية متروفيتسا نعتبره نقلة نوعية 
ملشاريع قطر اخليرية التنموية يف كوسوفا، وأكد على 
هذه  لسكان  متكاملة  خدمة  يقدم  املشروع  هذا  أن 
ويلبي  مواطنيها  ورفاهية  تنمية  يف  ويسهم  املدينة 
بعضا من تطلعاتهم يف املجاالت الصحية والتعليمية 
كل  يف  متكاملة  بيئة  توفير  على  ويعمل  والترفيهية 
يعتبر هدية من  املشروع  أن هذا  املجاالت، موضحا 

أهل قطر اخليرين لشعب كوسوفا الكرمي.
نفس  يف  أخرى  اتفاقيات  اخليرية  قطر  وقعت  كما 
أهمها:  من  أخرى  تنموية  مشاريع  إلنشاء  التوقيت 
واملياه  االقتصادي  التمكني  مجال  يف  مشروعا   170
الصاحلة للشرب يف بلديتي شتيما ولبيان بكوسوفا، 
الدخل  ذات  لألسر  سكنية  وحدة   16 سلمت  فيما 
احملدود يف بلدية فوش كوسوفا بتكلفة إجمالية تقدر 

بنحو 650,000 ألف يورو.
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املشاريع  إدارة  مدير  اليافعي  خالد  املهندس  وقام 
لبعض  منزال   16 مفاتيح  بتسليم  كبير،  حفل  خالل 
وزير  نائب  بحضور  كوسوفا  فوش  ببلدية  األسر 
ورئيس  كراسنيتشي،  باشكيم  السيد  احمللية  التنمية 
امتنانه  عن  عبر  الذي  بريشا  بورمي  السيد  البلدية 
العظيمة  اإلنسانية  ومساهماتها  اخليرية  لقطر 
املشاريع  يف  وجديتها  للمحتاجني  املأوى  توفير  يف 
السابقة. وأعرب عن أمله يف استمرار التعاون نظرا 
من  اخليريني  على  أثنى  كما  لها،  امللحة  للحاجة 
الشعب القطري على اهتمامهم وتقدميهم يد العون 

إلخوتهم بدولة كوسوفا.
توفير المياه النقية

ويف ذات السياق وقعت قطر اخليرية أيضا اتفاقية 
للشرب  صاحلة  مياه  بئر   30 حفر  ملشروع  تعاون 
يورو.   60000 من  أكثر  تبلغ  بتكلفة  شتيما  بلدية  يف 
مدير  اليافعي  خالد  املهندس  االتفاقية  على  ووقع 
بلدية  عن  وقع  فيما  اخليرية،  بقطر  املشاريع  إدارة 
الذي  البلدية  رئيس  اسماعيلي  نعيم  السيد  شتيما 
عبر شكره وتقديره لقطر اخليرية واخليرين يف دولة 

أن  إلى  املتعددة، مشيرا  قطر إلسهاماتهم اإلنسانية 
هذا املشروع سيساهم يف حل مشكلة املياه يف البلدية 
معربا عن أمله يف أن يستمر التعاون بني اجلانبني يف 

املستقبل.
تمكين اقتصادي

اتفاقية  اخليرية  قطر  وقعت  متصل،  صعيد  وعلى 
تعاون مع بلدية لبيان لتنفيذ 140 مشروعا يف مجالي 
للشرب  صاحلة  مياه  وتوفير  االقتصادي  التمكني 
و70 مشروعا  بئرا   70 تنفيذ  على  االتفاق  حيث مت 
يورو   300,000 من  بأكثر  تقدر  بقيمة  للدخل،  مدرا 

)ثالثمائة ألف يورو(.
وعبر السيد إمري أحمادي رئيس البلدية الذي وقع 
على االتفاقية عن سروره بهذه املشاريع التي ستسهم 
حتدثه  وما  لبيان  بلدية  يف  املياه  مشكلة  حل  يف 
التي  األسر  أثر طيب على  االقتصادية من  املشاريع 
مقدما  البطالة،  مشكلة  من  أفرادها  معظم  يشكو 
شكره العميق لقطر اخليرية وللخيرين من دولة قطر 

على ما قدموه تعزيزا لروابط األخوة.

تغطي مشاريع قطر اخليرية بكوسوفا شرائح مختلفة ومجاالت متنوعة أبرزها، رعاية وكفالة األيتام 
واملعاقني واألسر ذات الدخل احملدود حيث يصل عدد املكفولني لديها ما يقارب من 3000 مكفول، 

ويف مجال التعليم والتدريب استفاد أكثر من 4500 شخص من مركز قطر للتدريب.
كما وصل عدد املشاريع املدرة للدخل أكثر من 500 مشروعاً، فيما وصل عدد املشاريع املنفذة يف 
لبيوت  50 مشروعا تنمويا باإلضافة  بناء  بينما مت  800 مشروعا،  املياه واالصحاح أكثر من  مجال 

للفقراء.

ر صيد اإلنجازات
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الرعاية الصحية
صدقة لك وهدية للمرضى

المرض شيء مؤلم جدا، والصحة كما تعلمنا تاج على 
رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى، وأجمل هدية يمكن 
الصحية  الرعاية  له  توفر  أن  هي  لمريض  تمنحها  أن 
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اجعل بناء مستشفى هديتك للمرضى.
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20 عاما من العمل اإلنساني 
في 8 دول آسيوية وأفريقية

محمد واحي..

حديث الذكريات

إلى  وانتقاال  إلى مدغشقر  ثم  أوعنذا  إلى  كينيا  من 
باكستان ومرورا بدولة قطر ثم االنتقال مجددا إلى 
تتواصل  هكذا  تركيا..  إلى  ثم  لتونس  ومنها  اليمن 
العمل  يف  املمتدة  واحي  محمد  السيد  مسيرة 
اإلنساني امليداني بشقيه اإلغاثي والتنموي مع أكثر 
من مؤسسة خيرية، وتشتمل على تدخالت إنسانية يف 
أزمات مزمنة كما هو احلال يف عمله احلالي كمدير 
ملكتب قطر اخليرية اإلقليمي يف تركيا والذي يشرف 
ودول  السوري  الداخل  يف  اجلمعية  مشاريع  على 
ذكرياتها  أهم  نستعرض  ثرية  عميقة  خبرة  اللجوء. 
وعصارة جتربتها من خالل هذه احلديث املهم املاتع 
عليها  لنتعرف  مهما  وقتا  منحنا  الذي  صاحبها  مع 

عن كثب.
املجال  للعاملني يف  بامليدان  االحتكاك  أهمية  ماهي 

اإلنساني على املستويني املهني والشخصي؟
يتنفس  التي  الرئة  مبثابة  هو  بامليدان  االحتكاك 
عبرها العامل اإلنساني، إذ أن العمل امليداني يعطي 
مهاراته  عن  لإلفصاح  للشخص  واسعة  مساحات 
يجعله  العمل  هذا  أن  كما  متواصل،  بشكل  وتنميتها 
أكثر قربا من الفئات التي يخدمها وتلمس حاجاتها 
بشكل مباشر، وبالتالي استشعار البعد اإلنساني أكثر 
مما لو كان الشخص يشتغل من مواقع اشرافية بعيدا 
آالف الكيلومترات عن الفئات املستهدفة. وعادة ما 
First Re� )يشار إلى عمال اإلغاثة بأول املستجيبني 

اخلطوط  بعمال  األحيان  بعض  يف  أو   )sponders
التواجد  فإن  وبالتالي   .)Front Liners( األمامية 
بل  ال  اهتماماتي  صلب  من  به  واالحتكاك  بامليدان 
إنني ال أجيد غيره. وبالنسبة لي فالعمل يف امليدان 

مجال للتعلم وصقل املهارات، ويف هذا السياق تشير 
يكون  البالغون  يتعلمه  %70 مما  أن  إلى  الدراسات 
على رأس العمل )من خالل التجربة واألهداف التي 
تتسم بالتحدي ...(، يف حني أن %20 يكون من خالل 
%10 يكون  دعم النظراء )التدريب والتوجيه ...( و 
من خالل التعلم الرسمي )التعلم األكادميي والتدريب 
وجها لوجه ...(. ومن هذا املنطلق فامليدان بالنسبة 

لي هو كل شيء.
على املستوى املهني، فإن التواجد يف امليدان مبثابة 
اإلنساني  العامل  منها  يتعلم  مفتوح  بدوام  مدرسة 
ومنتظم  متواصل  بشكل  جديدة  ومعارف  مهارات 
خصوصا وأن املجال اإلنساني يتطور بشكل مضطرد 
ويضم فاعلني إنسانني محليني ودوليني. كلنا نعلم بأن 
العامل اإلنساني قبل بدء مهامه يف امليدان يكون لديه 
اإلنساني  العمل  وأساسيات  بأولويات  معرفة  سابق 
يكون قد تلقاها من خالل حتصيله األكادميي أو من 
فإن  ذلك  أهمية  وعلى  املتخصصة.  الدورات  خالل 
اإلنساني  العامل  يكسب  بامليدان  املباشر  االحتكاك 
 )Real �time( واحملينة  والواقعية  املالئمة  املهارات 
 Learning by( انطالقا من مفهوم التعلم باملمارسة
Doing( خصوصا وأن العمليات اإلنسانية أصبحت 
معقدة بشكل متزايد خالل العقدين املاضيني بسبب 
حصول أزمات إنسانية فاقت يف آثارها وما أحدثته 
واملانحني  احلكومات  توقعات  وأضرار  خسائر  من 

واملنظومة اإلنسانية ككل.
بيئات  يف  العمل  فإن  الشخصي،  املستوى  على  أما 
يوسع  ثقافات  عدة  من  أشخاص  ومع  معقدة  عمل 

آفاق الفهم واالستيعاب لدى العامل امليداني.
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من خالل خبرتك الطويلة..
التحديات  أهم  هي  ما   
تواجه  قد  التي  واملصاعب 
اإلنساني،  امليدان  يف  العاملني 
الشخصي  املستويني  على 

واملهني، والتي البد من أخذها بعني االعتبار ؟
على املستوى املهني فإننا نعلم بأن املهارات الكافية 
قبل 15 أو 20 عاًما لم تعد كافية للنجاح يف البيئة 
العقدين  خالل  لوحظ  إذ  اليوم،  املعقدة  اإلنسانية 
أمناط  و حدوث  مزمنة  املاضيني حصول صراعات 
للخطر  عرضة  أكثر  املجتمعات  تاركة  شاذة  مناخية 
حتديات  من  ذلك  يكتنف  وما  مضى  وقت  أي  من 

الوصول إلى السكان األكثر حاجة.
اإلنساني  املشهد  يف  املتغيرات  هذه  كل  رافق  وقد 
جديدة  وأدوار  متعددة،  فاعلة  جهات  استحداث 
التوجيهية،  واملبادئ  اإلرشادية  واألدلة  للمعايير 
اجلديدة،  واملنتجات  اجلديدة،  واملصطلحات 
وتغيير  التنسيق،  منصات  من  متنوعة  ومجموعة 
احلاصلة  املتغيرات  هذه  أن  وأرى  املانحني.  أدوار 
تعتبر أكبر حتدي يواجهه العاملون اإلنسانيون الذين 
يفاجئون بشدة الكوارث التي حتصل سواء الطبيعية 
يكون  وأغلبها  اإلنسان،  من صنع  التي  تلك  أو  منها 
ممتدا ومزمنا. وأمام هذا كله فالعاملون اإلنسانيون 
آليات  من  التمكن  بغية  املستمر  بالتكوين  مطالبون 

اإلستجابة الفعالة.
على املستوى الشخصي، تعد القدرة على التكيف 
العمل  وظروف  الثقافة  يف  التغييرات  مع  السريع 
شرطا  واملعايير  املهنية  واملمارسة  واللغة  واملعيشة 

أساسيا لعمال اإلغاثة.
أهم الدول واجلهات التي عملت بها ومعها يف املجال 
اإلنساني ) امليداني( خالل مسيرتك املهنية ..وعدد 

سنوات عملك اإلجمالية يف هذا املجال؟
سنة   20 منذ  اإلنساني  املجال  يف  بالعمل  التحقت 
وقد عملت   .1999 مايو  من  اعتبارا  خلت وحتديدا 
تقريبا  سنوات  سبع  ملدة  املباشر  العون  جمعية  مع 
 4 ملدة  كينيا  مكتب  يف  لها  إقليمي  منسق  بصفة 
كينيا  منطقة شمال شرق  اشتغلت يف  وقد  سنوات. 
باخلطورة  تتسمان  منطقتني  وهي  كينيا،  ويف شمال 
التحديات  يف  أساسا  تتمثل  املضاعفة  والتحديات 
األمنية واالختالفات اإلثنية والتي تؤدي أحيانا إلى د      
نشوب نزاعات بني األطراف املتصارعة وتودي بحياة 

واملنطقتان  العشرات. 
دوري  بشكل  معرضتان 
ملوجات من اجلفاف تأتي 
األهالي  مدخرات  على 
مواشيهم  من  وجتردهم 
املصدر  تشكل  التي 

األساسي للعيش يف املنطقة.
بعدها انتقلت وملدة عام كامل للعمل مع نفس اجلهة 
اجتماعي  مركز  كمسؤول  املجاورة  أوغندا  دولة  يف 
اخلدمات  كل  فيه  وتتوفر  يتيم   200 حوالي  يؤوي 
االجتماعية والصحية والتعليمية وتلك اخلاصة ببناء 
القدرات. وبعد االنتهاء من هذه املهمة انتقلت للعمل 
وملدة  املباشر  العون  جلمعية  ممثال  مدغشقر  يف 

سنتني.
انتقلت للعمل مع قطر اخليرية ألول مرة يف  بعدها 
ممثال  باكستان  مبكتب  التحقت  حيث   2006 العام 
ملدة ست  املهمة  هذه  وامتدت  هناك  اخليرية  لقطر 

سنوات.
الرئيسي  باملكتب  التحقت  هناك  مهامي  انتهاء  ومع 
مهمتي  واستمرت  آسيا  مدير قطاع  بالدوحة بصفة 
تلك ملدة سنة تقريبا أللتحق مرة ثانية مبكتب اليمن 
حيث  سنتني  ملدة  هناك  اخليرية  قطر  ملكتب  مديرا 
سبقت  التي  الفترة  قبيل  إلى  باليمن  عملي  استمر 
العاصمة صنعاء. وانتقلت بعدها إلى مكتب  اجتياح 
تونس ممثال لقطر اخليرية ملدة سنتني تقريبا. وبعد 
ملكتبها  مديرا  بتركيا  التحقت  بتونس  مهامي  انتهاء 
منذ العام 2016 وإلى اآلن. ومن خالل هذه املسيرة 
والتنقل  العمل  وشملت  عاما  لعشرين  امتدت  التي 
عن  مختلفة  جغرافية  مناطق  من  بلدان  ثمان  بني 
بعضها البعض من ناحية الثقافة واللغات واألولويات 
من  الكثير  تعلمت  بأنني  القول  أستطيع  اإلنسانية 
الفئات التي نخدمها والزال هناك مجال للمزيد من 

التعلم.  
من واقع خبرتك.. ماهي أهم الصفات التي ينبغي أن 

يتحلى بها العاملون يف ميدان العمل اإلنساني؟
 احلديث عن موضوع صفات العاملني اإلنسانيني هو 
تقييم شخصي )Subjective( أكثر من كونه تقييما 
موضوعيا )Objective( ألن ما يراه البعض مناسبا 
قد يراه البعض غير ذلك، لكن هناك ثمة أمورا يكاد 

يتفق عليها اجلميع.
الصفات،  هذه  أول  هو  اإلخالص  ثم  اإلخالص 
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اإلخالص هلل عز وجل أوال يف كل آن وحني واإلخالص 
احملتاجني  إخواننا  وخلدمة  اإلنسانية  للقضايا 
واملتضررين. وال ينبغي أن يوجد يف هذا املجال من 
يتصنع التعاطف مع معاناة الناس، إمنا التوفيق يكون 

دائما حليف من يتألم أللم الناس ويفرح لفرحهم.
بالتعقيد  ويتميز  باملخاطر  محفوف  اإلنساني  العمل 
التحلي  اإلنساني  بالعامل  وحري  مراحله،  أغلب  يف 
تكون  حتى  والتضحية  والشجاعة  والتحمل  بالصبر 
له كلها الدافع احلقيقي لالستمرار يف البذل والعطاء 

وخدمة الناس.
اإلنساني  بالعامل  املنوطة  املسؤولية  لعظم  ونظرا 
فإنني أرى بأنه مطلوب منه التحلي مبنظومة القيم 
العامل  أخالق  تكون  أن  يستقيم  فال  اإلسالم.  يف 
فعدا عن  العامة،  لآلداب  منافية  أو  اإلنساني سيئة 
كون ذلك يلحق ضررا بالعامل نفسه وباملهام املوكلة 
إليه، فإن بالغ الضرر يلحق أيضا باجلهة التي يشتغل 
لديها العامل اإلنساني. وعموم الناس ستحاكم املنظمة 
بأفعال منسوبيها. كما ال يستقيم مثال استغالل معاناة 
الناس لتحقيق أغراض شخصية أو أغراض ضيقة. 
وكلنا يعلم بأن املنظومة اإلنسانية اهتزت يف السنوات 
األخيرة بسبب التصرفات املشينة لبعض منسوبيها.  

إشراف إغاثي  
ماهي اإلغاثات املهمة التي أشرفت عليها.. أو كنت 

أحد فرقها؟ وأين؟ 
سنة  عشرين  قبل  اإلنساني  بالعمل  التحاقي  منذ 
فرق  يف  كعضو  اإلغاثات  من  العديد  على  أشرفت 
االستجابة أو مشرفا عاما لعمليات االستجابة. ومن 
الصدف أن األقدار ساقتني إلى املساهمة يف بعض 
عمليات االستجابة الناجتة عن أعظم الكوارث التي 
أصابت منطقتنا العربية واإلسالمية خالل العقدين 

األخيرين.
 يف صيف العام 2000 كنت أشتغل يف شمال شرق 
كينيا مع جمعية العون املباشر بصفة منسق إقليمي 
وأودت  املناطق  تلك  اجلفاف  من  موجة  وأصابت 
بأعداد كبيرة من قطعان املاشية والتي تعد املصدر 
معيشتهم.  يف  األهالي  عليه  يعتمد  الذي  األساسي 
األهالي خصوصا  بني  الوفيات  من  العديد  وسجلت 
الفئات الهشة من حديثي الوالدة واألطفال دون سن 
اخلامسة واألمهات احلوامل واملرضعات وكبار السن. 
التخفيف من  املباشر يف  العون  وإسهاما من جمعية 
الداعمة  للتغذية  مراكز  أسسنا خمس  الكارثة  حدة 
األطفال  من  املئات  حياة  إنقاذ  يف  أسهمت  والتي 
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خصوصا يف منطقة وجير.
التحقت   2006 العام  ويف 
لها  ممثال  اخليرية  بقطر 
على  لإلشراف  باكستان  يف 
عمليات االستجابة التي أعقبت 
يف  أودى  والذي  كشمير  زلزال 

العام 2005 بحياة حوالي 73000 نسمة  أكتوبر من 
التجربة متميزة من  من أهالي املنطقة. وكانت هذه 
من  ـ  آخرين  شركاء  مع  بالتعاون  ـ  متكنا  أننا  حيث 
خدمات  ووفرنا  املنطقة  إعمار  إعادة  يف  اإلسهام 
حلوالي  واملأوى  والصحة  البيئي  واإلصحاح  املياه 
12000 أسرة مما ساهم يف إعادة تطبيع و حتسني 
ظروف عيش األهالي بنسبة كبيرة وفق استراتيجية 
 )Build Back Better( "إعادة اإلعمار بشكل أفضل"
الهيئة  آنذاك عبر  الباكستانية  تبنتها احلكومة  التي 

.)NDMA( الوطنية إلدارة الكوارث
يشبه  فيما  البلد  دخلت  تلك  الزلزال  كارثة  بعد 
اإلقليم  يف  خصوصا  الداخلي  االحتراب  من  حالة 

احلدودي  الشمالي 
املتاخم ألفعانستان، وقد 
العمليات  هذه  أسفرت 
أكتوبر  من  امتدت  التي 
 2009 يوليو  إلى   2007
نزوح  عمليات  عن 
نازح. وبعد  إلى مليون  أوج احلملة  كبيرة وصلت يف 
من  اخليرية  قطر  كانت  العمليات  هذه  من  االنتهاء 
املنظمات السباقة إلى إعادة إعمار املنطقة ومتكنت 
بفضل تواجدها امليداني من احلصول على متويالت 
الوكالة  أبرزهم  دوليني  ومانحني  أممية  وكاالت  من 

  )USAID( األمريكية للتنمية الدولية
أسوأ  من  واحدة  باكستان  شهدت   2010 العام  ويف 
نتيجة  األخيرة  العقود  يف  شهدتها  التي  الفيضانات 
هطول  استمرار  عن  الناجتة  السند  نهر  فيضانات 

األمطار املوسمية بشكل متواصل.
أدت هذه الفيضانات إلى كارثة إنسانية تعتبر واحدة 
من أسوأ الكوارث يف تاريخ باكستان، إذ تأثر جراءها 
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ثلثي  غمر  ومت  نسمة،  مليون   20 حوالي 
وُقتل  الفيضانات  مبياه  البالد  مساحة 
حوالي  وإجبار  شخص   1,100 حوالي 
عن  النزوح  على  شخص   1,100,000
على  الفيضانات  أسفرت  كما  منازلهم. 
تدمير ما ال يقل عن 436 منشأة للرعاية 
التحتية  بالبنيات  أضرار  وإحلاق  الصحية 

واملمتلكات قدرت بـ 43 مليار دوالر.
بالتدخل  اخليرية  قطر  قامت  وكعادتها 
للمتضررين  األساسية  اخلدمات  لتقدمي 
واملأوى  للشرب  الصاحلة  املياه  توفير  من 

واملواد الغذائية للنازحني.
تكررت أزمة الفيضانات يف 2011 إذ تضرر 
املوسمية  السند من هطول األمطار  إقليم 
بشكل لم تعد معه البنيات التحتية الهشة 
وان  خصوصا  املقاومة  على  قادرة  أصال 
الفيضانات السابقة لها يف السنة السابقة 

صبت كلها يف إقليم السند.
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كل هذه األزمات الكبيرة جعلت 
كفاعل  تظهر  اخليرية  قطر 
وكانت  عليه،  يعتمد  إنساني 
وراء  من  احملققة  النتائج  أهم 
على  احلصول  هو  تدخالتنا 
Pa� )عضوية املنتدى اإلنساني 

kistan Humanitarian Forum( الذي يضم حينها 
حوالي 50 منظمة دولية من احلجم الكبير، كما مت 
إنشاء مكاتب فرعية يف أغلب األقاليم الباكستانية يف 
كل من باغ ومظفر آباد وليبا بإقليم كشمير وسوات 
يف إقليم خيبر باختونخوا وراجنبور يف إقليم البنجاب 
وتاتا يف السند. كما متكنا من احلصول على متويالت 
من وكاالت األمم املتحدة من يومها وإلى اآلن. وكانت 
أنه  هي  التدخالت  تلك  من  املستفادة  الدروس  أهم 
من أجل احلصول على التمويالت من املانحني فإنه 
الوقت  ويف  التواجد  يجب  حيثما  التواجد  ينبغي 
املناسب. وكلنا نعلم بأن املانحني يهتمون باملنظمات 
املتواجدة على األرض وليس تلك التي لديها مكاتب 
يف العاصمة أو يف املدن الرئيسية حيث تتوفر أغلب 
اخلدمات. وهذا واحد من االعتبارات باإلضافة إلى 
استفدنا  وقد  املانحون.  بها  يهتم  أخرى  اعتبارات 
أميا استفادة أيضا من املخزون االستراتيجي للمواد 
الغذائية  يتم توزيع اخليم واملواد  اإلغاثية حيث كان 
يف األيام األولى التي تعقب عمليات النزوح الكبرى. 
الرسمية  اجلهات  لدى  جيدا  انطباعا  يترك  وهذا 

واجلهات املانحة.
استجابة  أشرفت على  اآلن  وإلى   2016 العام  ومنذ 
قطر اخليرية لألزمة السورية والتي تعد واحدة من 
أكبر األزمات اإلنسانية التي شهدتها منطقتنا العربية 
واستأثرت باهتمام إقليمي ودولي غير مسبوق. ومع 
تفتأ  ما  التوالي  على  الثامنة  للسنة  األزمة  استمرار 
ونتعلم  آخر  عن  يوما  تكبر  اخليرية  قطر  استجابة 
من جتاربنا السابقة. وقد حصلنا يف الفترة األخيرة 
على اهتمام الوكاالت األممية أسفرت عن دعم قطر 
التعليم  مجاالت  يف  املشاريع  بعض  لتنفيذ  اخليرية 

واألمن الغذائي. 
الجودة والمساءلة     

الكوارث واحلروب مراعاة  العمل يف ظل  هل يحتاج 
أمور إضافية.. ماهي؟

يتقاطر  الكوارث  حتدث  عندما  الصميم.  يف  سؤال 
العاملون اإلنسانيون على مكان الكارثة من عدة جهات 
بضعف  اإلغاثة  عمليات  تتسم  ما  وعادة  مختلفة، 
تعقب  التي  األولى  األيام  خالل  خصوصا  التنسيق 

خلفتها  التي  الصدمة 
الكارثة، إذ يكون االهتمام 
إنقاذ  منصبا حينها على 
األرواح. وتتحسن ظروف 
شيئا  بعدها  اإلستجابة 
فشيئا وتأخذ زخما أكبر 
من  اإلنتهاء  بعد  خصوصا  العام  إطارها  تأخذ  كما 
إجراء املسوحات الالزمة وحتديد اإلحتياجات. لكن 
يبقى من املعيب أنه يف بعض احلاالت تنتهي عمليات 
اإلستجابة من دون أن يتغير الشيء الكثير يف ظروف 
عيش األهالي البل إن أوضاعهم قد تسوء عما كانت 
املتاح  الكارثة. ولتفادي حصول فجوة بني  عليه قبل 
يتم ضرورة  أن  أرى  املتضررين  وتطلعات  املوارد  من 
األساسية  اإلنسانية  باملعايير  واإللتزام  اإلسترشاد 

التسعة املتعلقة باجلودة واملساءلة وهي كالتالي:
1. اإلستجابة اإلنسانية مناسبة ومالئمة

التوقيت  يف  وتتم  فعالة  اإلنسانية  اإلستجابة   .2
املناسب

احمللية  القدرات  تعزز  اإلنسانية  اإلستجابة   .3
وتتجنب اآلثار السلبية  

التواصل  أسس  على  مبنية  اإلنسانية  اإلستجابة   .4
واملشاركة والتعليقات

5. الشكاوي مرحب بها وتتم معاجلتها
6. اإلستجابة اإلنسانية منسقة ومكملة

7. العاملون اإلنسانيون يتعلمون ويتطورون باستمرار
8. يتم دعم املوظفني للقيام بعملهم على نحو فعال، 

ويتم التعامل معهم بطريقة عادلة ومنصفة
مسؤولة  بطريقة  واستخدامها  املوارد  إدارة  يتم   .9

لتحقيق الهدف املنشود.
وتتجلى أهمية هذه املعايير يف أنها توّفر قدرا أكبر 
من املساءلة جتاه املجتمعات واألشخاص املتضررين 
املنظمات  به  تلتزم  ما  معرفة  أن  إذ  األزمات  من 
اإلنسانية سيسمح للمجتمعات بإخضاع تلك املنظمات 

للمساءلة.
واعون  امليدانية  اخليرية  قطر  مكاتب  يف  ونحن 
وملتزمون بهذه املعايير ألنها من املمارسات الفضلى 
اإلنسانية  "املعايير  نواة  تشكل  اإلنساني وهي  للعمل 
 )Core Humanitarian Standards( األساسية" 
الذي   )CHS Alliance( التحالف  عمل  تؤطر  التي 

انضمت إليه قطر اخليرية منذ سنوات.
أكثر املواقف التي أّثرت بك يف عملك امليداني؟
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كثيرة هي املواقف التي أثرت يف شخصي من خالل 
إنساني  موقف  هنا  يحضرني  لكن  امليداني،  عملي 
بلدة وجير بشمال شرق  أشتغل يف  كنت  ملا  عايشته 
الطفل  بحالة  األمر  يتعلق  األلفية.  بداية  يف  كينيا 
واملجاعة  اجلفاف  تأثر مبوجة  والذي  كينان  صديق 
التي عصفت باملنطقة يف سنة 1992م، وكان الدكتور 
عبد الرحمن السميط ـ رحمه اهلل ـ يف بعثة إنسانية 
هذا  حالة  عليه  وعرضت  حينها،  املناطق  هذه  إلى 
ومحكوم  شديد  هزال  من  يعاني  كان  الذي  الطفل 
أي  الطبية مبفارقة احلياة يف  املقاييس  بحكم  عليه 
حلظة، وكان هناك احتمال أن ميوت بني يدي فضيلة 
عبد  للدكتور  املرافقون  األطباء  أشار  وقد  الدكتور. 
الرحمن حينها بأنه ال جدوى من مساعدة هذا الطفل 
عمال مببدأ "اإلنتقاء" )Triage( وإعطاءه فرصة يف 
مركز اإليواء، وأشاروا عليه بأن هناك أطفال آخرين 
يف سنه تتوفر لديهم حظوظ وافرة يف البقاء على قيد 
احلياة. مع إسرار أمه واستجدائها لقبول طفلها يف 
املركز رغم اعتقادها بأن أمل بقاءه على قيد احلياة 
يف  وقبله  نفسه  الدكتور  فضيلة  غالب  جدا،  ضئيل 
نسي  وبعدها  األطباء.  توجيهات  من  بالرغم  املركز 
فضيلة الدكتور املوضوع بني آالف املشاهد واملواقف 
الشبيهة التي تعرض لها يف هذا البلد ويف غيره من 

البلدان األفريقية.
 ،1999 يف  البلدة  نفس  يف  بالعمل  التحقت  عندما 
التي  السابقة  اجلهود  يف  البحث  عمليات  قادتني 
كينان  صديق  على  التعرف  إلى  اجلمعية  بها  قامت 

بالتعاون مع زمالء العمل حينها.
رفعت التقرير عن حالته إلى الدكتور ولم يكد يصدق 
األمر يف البداية خصوصا وأن الهيكل العظمي الذي 
عرض عليه قبل سنوات وكان على شفا موت محقق، 
أصبح شابا يافعا يحفظ القرآن كامال ويتابع دراسته 
حياة  إنقاذ  مت  فقد  وللمفارقة  عوده.  اشتد  وقد 
الدكتور  إفادة  حسب  فلسا   16 مببلغ  كينان  صديق 

عبد الرحمن ـ رحمه اهلل.  
وكنت أقول يف نفسي "يابخته للدكتور عبد الرحمن". 
غير  حاالت  وكلها  اآلالف،  حياة  أنقذ  أنه  شك  بال 
مسجلة لكن اهلل أكرمني بالوقوف على هذه احلالة 

ألكون سببا يف الوقوف عليه بنفسي وتوثيقها. 

مواقف التنسى
يف  تنساها  ال  قصص  قصة/  أو  مواقف  موقف/ 

عملك امليداني؟ 
 يف بداية عملي يف منطقة شمال شرق كينيا تعرضت 
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العاصمة  من  السفر  يتم  عادة  جدا.  طريف  ملوقف 
تدوم  رحلة  يف  عملي  حيث  وجير  بلدة  إلى  نيروبي 
عادة  إذ  باملخاطر  محفوفا  برا  السفر  ويعد  يومني. 
يف  األخرى  النقل  ووسائل  احلافالت  تتعرض  ما 
ملمتلكات  والنهب  السرقة  عمليات  إلى  الوقت  ذلك 
الطريق  من  الترابي  اجلزء  يف  خصوصا  املسافرين 
حوادث  وتتكرر  بوجير.  كاريسا  مدينة  يربط  الذي 
القتل  حوادث  حتصل  األحيان  بعض  ويف  النهب 
يف  اإلخوة  كان  املواقف  هذه  ولتفادي  واإلختطاف. 
املكتب ــ مشكورين ــ يحاولون تأمني السفر بالطائرة، 
طائرة  هي  إمنا  عادية  جتارية  طائرة  ليست  وهي 
صغيرة تسع 14 راكبا يتم حتميلها يف رحلة الذهاب 
بنبتة القات ويف العودة يتم حتميل الركاب. ويف إحدى 
املرات القليلة التي كنت فيها محظوظا لتأمني رحلة 
الطائرة  لوحدنا على منت  والطيار  أنا  الذهاب كنت 
احململة بالقات وكنت جالسا جنبه يف املقعد األمامي.
تقريبا.  الساعتني  قرابة  العادة  يف  الرحلة  وتدوم 
بالتعب  وأحسست  الطريق  منتصف  إلى  وصلنا 
وقعت  لالسترخاء.  رجلي  أمددت  الشعوري  وبشكل 
من  عليها  الضغط  وواصلت  الدواسات  على  رجلي 
دون أن أحس بفداحة ذلك. فجـأة بدأ الطيار يحس 
ونهرني  إلي  التفت  ملفت.  بشكل  ترجت  الطائرة  بأن 
"توقف، توقف قتلتنا، هذا أمر  بصوت مرتفع قائال 
خطير." سحبت رجلي وكنت فزعا للغاية ألنني عملت 
عمال من غير قصد ولم أكن أعلم بان له تبعات على 
سالمة مالحة الطائرة. اعتذرت من الطيار وواصلنا 

الرحلة إلى أن حطت الرحلة بسالم يف وجهتنا.
لو خّيرت بني العمل امليداني من جهة والعمل اإلداري 

اإلشرايف من جهة أخرى فأي منهما تختار ؟
لألسباب  امليداني  العمل  سأختار  تردد  دون  من 
السالفة الذكر أعاله وألنني أجد فيه نفسي وراحتي. 
أضيف لذلك بعض اإلعتبارات األخرى التي جتعلني 
وميكنني  غيره  من  أكثر  امليداني  بالعمل  مهتما 

تلخيصها يف اآلتي:
السياقات  فهم  من  ميكنني  امليداني  العمل   •
الرئيسية  املعنية  واألطراف  التشغيلية  )السياقات 
اإلغاثية  اإلجراءات  على  تؤثر  التي  واملمارسات 

احلالية واملستقبلية( أكثر وتطبيق مبادئ اإلغاثة  
• ميكنني العمل امليداني من حتقيق النتائج وتطوير 

عالقات التعاون واحملافظة عليها
• احملافظة على سالمة العمل وأمنه طوال الوقت
• إدارة الذات يف بيئات الضغط والبيئات املتغيرة.

بالتطوع  ترغب  التي  الشابة  للكوادر  نصائح  ثالثة 
وزيارات امليدان ألداء مهام إنسانية ؟

أوال أشد على أيدي هذه الكوادر الشابة وأهنئها على 
طيب املسعى وأقول لها:

الناس  خدمة  استشعار  يرجى  السفر  قبيل   .1
واحتساب األجر عند اهلل سبحانه وتعالى

2. يرجى اإللتزام بالتوجيهات الصادرة عن مسؤول 
الرحلة بالتنسيق مع املكتب امليداني ضمانا لسالمة 
بأعضاء  املنوطة  للمهمات  وحتقيقا  الوفد  أعضاء 

الوفد على أكمل وجه.
يعيشها  التي  املأساوية  األوضاع  استحضار   .3
املتضررون يف الغالب وعدم ارتداء مالبس وحلي غير 

مناسبة لسياق الدعم اإلغاثي.
شخصيات مؤثرة

العمل  يف  ملهمتك  تعتبر  شخصيات..  شخصية/ 
اإلنساني ..من هي ..وملاذا احتلت هذه املكانة لديك؟  
وهبوا  الذين  اخلفاء  بجنود  مليء  اإلنساني  العمل 
أنفسهم خلدمة إخوانهم ونسأل اهلل أن يتقبل منهم 
مجهوداتهم. كثير من زمالئي الذين دونوا جتربتهم يف 
إطار هذا العمود )حديث الذكريات( تأثروا بشخصية 
املرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط. ولن أشد عن 
هذه القاعدة، وكلنا نرى فيه مثاال للتضحية والتجرد 
أزيد عن  أنني  إال  العزمية وصالبتها.  والصبر وقوة 
ألنني  الرجل  بهذا  إعجابي  سبقوني  الذين  إخواني 
عاشرته عن قرب وملدد طويلة. عندما كنت أشتغل يف 
مدغشقر، قرر ــ رحمه اهلل ــ أن يستقر نهائيا فيها 
خلدمة إخوانه من قبيلة األنتيمور. وكانت هذه الفترة 
التي عاشرت فيها فضيلة الدكتور عن قرب ووجدته 
ذلك الشخص القوي يف احلق والرقيق يف مشاعره. 
وقد وهب نفسه خلدمة القضايا اإلنسانية دون كلل 
أو ملل وعلى حساب صحته التي بدأت تعتل حينها 
على  الشديد  حرصه  منه  تعلمت  وقد  كبير.  بشكل 
غضبا  يغضب  وكان  املتبرعني،  أموال  على  احلفاظ 
من  واحدا صرف  قرشا  بأن  أحس  لو  فيما  شديدا 
أن  اهلل  أسأل  ألجله.  التبرع  مت  الذي  الهدف  غير 
يتقبل منه صالح األعمال ويأجره على كل ما قدمه 

إلخوانه.
لي  بالنسبة  ملهمة  البنا  هاني  الدكتور  شخصية  ـ 
أيضا ألنه متكن من تشييد صرح يف خارطة العمل 
العالم  عبر  اإلسالمية  اإلغاثة  يف  ممثال  اإلنساني 
والتي استفادت من تواجدها يف الغرب لتنمو وتكبر 
املشاريع  بتنفيذ  مهتمة  صغيرة  منظمة  مجرد  من 
املوسمية الصغيرة إلى منظمة كبيرة تعتبر بالنسبة لي 
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الحياد في 
العمل اإلنساني

جانب  إلى  التحيز  عدم  يعني  محايًدا  تكون  أن 
بالتحالف  أو  مباشرة،  بصورة  سواء  ما،  نزاع  خالل 
هذه  وترتبط  النزاع.  أطراف  من  آخر  أو  طرف  مع 
الفكرة بالسياسة الدولية، فقد استحدثت دول معينة 
مفهوم احلياد كي تتمكن من البقاء خارج التحالفات 
توسيع  وعند  جيرانها.  فيها  يدخل  التي  والنزاعات 
هذا املفهوم ليشمل املنظمات اإلنسانية، يجب مقارنته 

وتفسيره بطريقة مختلفة.
ويتمثل احلياد اإلنساني يف جعل أطراف النزاع تتقبل 
أعمااًل  ليست  طبيعتها  بحكم  اإلغاثة  عمليات  أن 
يف  الواقع  بحكم  مساهمة  عمليات  هي  وال  عدائية 

اجلهود احلربية ألحد األطراف املتحاربة.
وقد ساعد هذا املبدأ أصاًل يف توفير احلماية ألفراد 
جمعيات اإلغاثة من األعمال العدائية. وهو من املبادئ 
والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األساسية 
األحمر، والذي ال يقوم فقط على أساس االمتناع عن 
من  عدائية،  عمليات  يف  األطراف  أحد  إلى  التحيز 
على  بل  األطراف،  جميع  بثقة  التمتع  مواصلة  أجل 
أساس رفض االشتراك يف حاالت اجلدل ذات الطبيعة 
األيديولوجية يف  أو  الدينية  أو  العرقية  أو  السياسية 
جميع األوقات. وقد تطوَّرت نظرية الصليب األحمر 
التنديد  أن  باعتبار  التسعينيات،  منذ  احلياد  بشأن 
ترتكبها  التي  اإلنساني  للقانون  باالنتهاكات اخلطيرة 
األطراف املختلفة يف نزاع ما ليس مشاركة يف اجلدال 

السياسي وبصفته هذه ليس انتهاًكا حلياديته.
 1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  إلى  وباإلضافة 
تناولت  لعام 1977، فقد  األول  والبروتوكول اإلضايف 

مختلف االتفاقيات الدولية األخرى مسألة احلياد.
للقانون  العملي  القاموس  كتاب:  من  مقتبس 

اإلنساني
تأليف: فرانسواز بوشيه- سولنييه

ترجمة: محمد مسعود
وله موقع الكتروني تابع ملنظمة أطباء بال حدود:

ar.guide�humanitarian�law.org/content/
/article/5/mbdy�nsnyw

تعريفات إنسانية

مدرسة يف العمل اإلنساني. وأكون سعيدا عندما 
أجد اإلغاثة اإلسالمية مساهمة يف أهم األدلة 
اإلنساني  للعمل  والتوجيهية  اإلرشادية  واملراجع 
العمل  يف  مؤثرة  ملنظمة  إال  ذلك  يتأتى  وال 
الشفافة  عملها  وأساليب  بتواجدها  اإلنساني 
أخرى أسفرت عليها  مبادرة  للمساءلة.  والقابلة 
جهود الدكتور هاني البنا ـ حفظه اهلل ـ ومتثلت 
بأدوار  قام  والذي  اإلنساني  املنتدى  تأسيس  يف 

كبيرة يف عمليات اإلصالح اإلنساني اجلارية.  

       البطاقة الشخصية 

ـ محمد واحي 
العمر: 46 عاما	 

الحالة االجتماعية: متزوج وأب 	 
ألربعة أطفال )ذكر واحد وثالث 

إناث(

المؤهالت العلمية:	 

شهادة البكالوريوس في اللغة 	 
اإلنجليزية من المغرب

شهادة الماجستير في إدارة 	 
األعمال من باكستان

الخبرات العملية	 

20 عاما في العمل الخيري 
الميداني في عدة دول

الدورات والورش التدريبية	 

حضور العديد من الدورات 
التخصصية في العمل 

اإلنساني في قطر، مصر، 
تونس، اإلمارات، السعودية، 

سويسرا، باكستان، اليمن، 
والفيتنام، كينيا، تنزانيا، 

مدغشقر .
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ـ ركزت احلملة على مناطق األزمات وعلى النازحني 
والالجئني والفئات الفقيرة يف 31 دولة.

ـ ازداد عدد املستفيدين من املشروع خالل هذا العام 
بنسبة 15 % مقارنة بالعام املاضي.

من  هـ   1440 لعام  هدايا"  "أضاحيكم  حملة  متكنت 
مليون  حوالي  إلى  األضاحي  حلوم  وإيصال  توزيع 
شخص يف 31 دولة مبا فيها دولة قطر، مع التركيز 
على املناطق والفئات التي تعاني من ظروف استثنائية 
إلى  إضافة  واحلصار،  والكوارث  األزمات  بسبب 

الفئات األشد فقرا.
بلغ إجمالي عدد األضاحي التي مت توزيعها عبر حملة 
قطر اخليرية " أضاحيكم هدايا" 50,791 أضحية من 
الضأن والبقر، وبتكلفة وصلت حلوالي 26.2 مليون 
شخص ريال، كما نفذت قطر اخليرية مشاريع أخرى 
ضمن نشاط حملة "أضاحيكم هدايا " اشتملت على 
كسوة العيد والعيدية، لصالح األطفال األيتام وأطفال 

األسر ذوي الدخل احملدود.
مناطق التنفيذ

تقع الدول التي مت توزيع األضاحي يف 3 قارات: آسيا 
وأفريقيا وأوروبا وهي: قطر، تركيا، تونس، األردن، 
العراق، السودان، تشاد، مالي، اليمن، بوركينافاسو، 
كينيا،  الصومال،  توجو،  بنني، قرغيريا،  سريكالنكا، 
فلسطني، كوسوفا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، لبنان، 
نيجيريا، غانا،  الفلبني،  الهند،  بنغالديش،  باكستان، 
نيبال، أثيوبيا، السنغال، جامبيا، وقد مت املشروع يف 
وقته احملدد، من قبل مكاتب قطر اخليرية عبر العالم 

وفرق عملها يف امليدان وشركائها احملليني.
نمو ملحوظ

قطر  دأبت  الذي  املوسمي  املشروع  هذا  أسهم  وقد 
النازحني  على  التوسعة  يف  تنفيذه  على  اخليرية 
خالل  من  األيتام  وأسر  الفقيرة  واألسر  والالجئني 
أبناء  للمقتدرين من  الفرصة  وإتاحة  الطعام،  إطعام 
األمة كي يشاركوا ذوي احلاجة واحملرومني وأطفالهم 
فرحتهم بعيد األضحى املبارك، وتعزيز قيم التكافل 
والتراحم. وقد وصلت األضاحي بالفعل إلى النازحني 
تركيا  يف  السوريني  والالجئني  السوري  الداخل  يف 

تقرير

“أضاحيكم هدايا“
وصلت إلى مليون شخص 
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ولبنان واألردن وغيرها، وإلى الصوماليني يف مخيمات 
داداب بكينيا، والروهينغيني يف بنجالديش وغيرهم، 

تقديرا ألوضاعهم الصعبة ومعاناتهم اإلنسانية.
توسعا  آلخر  عام  من  األضاحي  مشروع  ويشهد 
وعدد  التكلفة  جلهة  مضطردا  ومنوا  ملحوظا 
عدد  ارتفع  هـ   1440 العام/  هذا  ففي  املستفيدين، 
املستفيدين من املشروع بحوالي %15 مقارنة بالعام 

املاضي 1439 هـ .
داخل قطر

وتوزيعها  تنفيذها  مت  التي  األضاحي  عدد  أن  يذكر 
ودام  شركة  مع  بالتعاون  العام  لهذا  قطر  داخل 
استفاد  الضأن،  من  أضحية   5,500 بلغ  الغذائية 
منها 65,791 شخصا من األسر ذات الدخل احملدود 
واألرامل واأليتام املسجلني لدى قطر اخليرية وأسر 

اجلاليات باإلضافة الى العمال.
كما نفذت قطر اخليرية قبيل عيد األضحى املبارك 
حيث  قطر،  داخل  العيد  وكسوة  العيدية  مشروعي 
استفاد منهما 1000 طفل من األطفال األيتام وأبناء 

السرور  إدخال  بهدف  احملدود  الدخل  ذات  األسر 
على قلوبهم وإشعارهم بفرحة العيد من خالل توفير 
املالبس اجلديدة لهم واالحتياجات األخرى، كما قام 
متطوعو قطر اخليرية وعدد من اإلعالميني من خالل 
للمرضى  معايدة  بزيارات  معاهم"  "عيدك  فعاليات 

وكبار السن وقدموا لهم الهدايا بهذه املناسبة.

بطاقة شكر

ويف ختام حملة األضاحي توجهت قطر اخليرية 
يف  اخلير  أهل  إلى  واالمتنان  الشكر  بخالص 
للحملة  السخية  لتبرعاتهم  العالم  وعبر  قطر 
والتي أدت إلى جتاوز األعداد املستفيدين الذين 
استهدفتهم احلملة عند اإلعالن عن انطالقتها، 
داعية املولى عز وجّل أن يكتب لهم األجر وأن 
يف  لهم  ويبارك  حسن  بقبول  أضاحيهم  يتقبل 

أرزاقهم وأهليهم

تقرير  |  “أضاحيكم هدايا“ وصلت إلى مليون شخص
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يف  املشاِركة  القطرية  األسر  اخليرية  قطر  كّرمت 
النسخة الثانية من البرنامج، خالل حفل أقيم لإلعالن 
عن أسماء األسر الفائزة يف املسابقة بفئتيها، املبلغ 

األعلى والتصميم األفضل..
وفازت 3 أسر قطرية باملراكز الثالثة األولى عن فئة 
اجلفيري،  عائلة  التوالي:  على  وهي  األعلى  املبالغ 
وعائلة بهزاد، وعائلة القحطاني، فيما فازت كل من 
عائلة االنصاري والدرويش واحلمر بأفضل معارض.  
تبرع  حجم  أعلى  على  االختيار  معايير  واعتمدت 
كل  أقامته  الذي  الركن  مبيعات  أرباح  من  مت جمعه 
وستنفذ  للمعارض،  تنظيم  وأفضل  األسر  هذه  من 
اختيار  مت  حيث  األسر،  هذه  باسم  خيرية  مشاريع 

نوعها ومكان التنفيذ بناء على رغبتها.
اليمن  يف  للفقراء  بيت  بناء  سيتم  الصدد  هذا  ويف 
أسرة احلمر، وحفر  باسم  50 شخصا  منه  يستفيد 
بئر  وحفر  الدرويش،  أسرة  باسم  الصومال  يف  بئر 
الهند  دواجن يف  وكذلك مشروع متليك  قرقيزيا  يف 
يف  مسجد  بناء  سيتم  كما  القحطاني،  أسرة  باسم 
إلى  باإلضافة  اجلفيري  أسرة  باسم  بوركينافاسو 
 50 منه  يستفيد  قطر  داخل  سقيا  برادة  مشروع 
العراق  يف  بئر  وحفر  اليافعي،  أسرة  باسم  شخصا 

باسم أسرة املناعي.
فكرة البرنامج

وتقوم فكرة البرنامج على اختيار األسر مشروعاً من 
دليل مشاريع قطر اخليرية، وتسعى جلمع مبلغ لتنفيذ 
خالل  من  األعمال،  ريادة  ملبدأ  وفقاً  املشروع  هذا 
مجموعة  فيه  توضع  املنزل،  يف  خاص  ركن  تصميم 
من املواد التي تالقي إقباالً من األطفال مثل األلعاب 
واحللويات، إضافة إلى بعض االحتياجات التي تعتبر 

لصالح  باألرباح  والتبرع  بيعها  ليتم  للكبار،  ضرورية 
املشروع احملدد الذي سينفذ باسم األسرة املشاِركة.

أثر طيب
األسر  نفوس  اثرا طيبا يف  البرنامج  ترك هذا  وقد 
املشاركة وبث روح العطاء بني أفرادها وشجعهم على 

املشاركة والتنافس يف فعل اخلير.
لهذا  ارتياحها  عن  بهزاد  كلثم  السيدة  وعّبرت 
جدا  مهم  اخلير  بيوت  برنامج  إن  وقالت:  البرنامج 
يف  واشراكهم  األطفال  تعليم  أهمها  عديده  ألسباب 
وأضافت  األسر  أفراد  لتجمع  وفرصة  اخلير،  عمل 
حتى  تشويه  هناك  وأصبح  مستهدفون  أطفالنا  "إن 
يف مجال العمل اخليري، لذلك يجب أن ندفعهم إلى 

الطريق الصحيح وهو طريق اخلير".
وقالت فاطمة املطوع من عائلة احلمر "إن البرنامج 
رائع وشامل يحفز ويشجع على عمل اخلير، ويجمع 
األطفال  وتشجيع  وتعالى  سبحانه  اهلل  رضا  بني 
اإلنسانية  القيم  وغرس  املشاركة  على  وحتفيزهم 

والشعور باآلخر.
عن  الدرويش  لطيفة  الدكتورة  أعربت  بدورها 
سعادتها باملشاركة يف البرنامج وقالت "كانت املسابقة 
فقد  التكرمي  خاصة  األطفال  أسعدت  جدا  جميلة 
أثلج صدورهم وحفزهم وأعطاهم دافع ورغبة أكبر 

للمشاركة يف البرنامج وعمل اخلير".
عضو  الكواري  فاطمة  السيدة  أشادت  جهتها  من 
املجلس البلدي بفكرة برنامج بيوت اخلير وقالت إنها 
فكرة رائعة ومتميزة ألن البرنامج يسهم يف مساعدة 
اآلخرين ويدمج أفراد األسرة عملياً يف تنفيذ مشروع 
املبادرة  روح  على  األطفال  ويحث  مشترك  خيري 

والتطوع والتنافس يف عمل اخلير.
 
 

تقرير
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األولويات  سلم  يف  عليا  درجة  املالئم  املسكن  يحتل   
أهمية  يقل  ال  فهو  مجتمع،  أي  يف  لإلنسان  الضرورية 
عن حاجة االنسان إلى املأكل واملشرب، كما أنه ضروري 
من  الفرد  يستطيع  الذي  املجتمعي  االستقرار  لتحقيق 
حياة  ويعيش  املجتمع  يف  املأمول  دوره  يؤدي  أن  خالله 
صحية وسليمة ومن هذا املنطلق تعمل قطر اخليرية على 
باملجتمع  احملدود  الدخل  ذات  األسر  جتاه  واجبها  أداء 
برنامج  خالل  من  كرمية  حلياة  معا  شعارها  لتحقيق 
ترميم الذي أطلقته لتجديد بيوت األسر من ذات الدخل 

احملدود وحتسني ظروف سكنها.
التي  البرامج  أحد  وهو  ترميم"،  "حتدي  فكرة  وتقوم 
مع  التعاون  عبر  احمللي  للمجتمع  اخليرية  قطر  تقدمها 
املبادرات التطوعية والشركات يف قطر، واملستمرة طوال 
للمنازل  املناسب  األثاث  وتوفير  البيوت  بتجديد  العام، 

القدمية التي تعرضت للتلف والتصدعات.
ويهدف ترميم إلى توفير بيئة مناسبة للمعيشة، وحتسني 
ذات  لألسر  والصحي  والنفسي  االجتماعي  الوضع 
الدخل احملدود، وحتقيق التكافل االجتماعي عبر تفعيل 

العيش  لضمان  املجتمع  خلدمة  املجتمعية  الشراكات 
العمل  تشجيع  إلى  إضافة  املجتمع،  أفراد  لكافة  الكرمي 

التطوعي.
ويركز برنامج حتدي ترميم بشكل رئيسي على املنافسة 
وجتديد  بالكامل  الصيانة  أعمال  لتنفيذ  الشركات  بني 
هذا  ويف  احملدود،  الدخل  ذات  األسر  بيوت  مفروشات 
اإلطار مت صيانة عدد مقدر من بيوت األسر ذات الدخل 
مؤخرا  الشركاء، حيث مت  من  من عدد  بتمويل  احملدود 
ترميم ثالثة بيوت، وتأثيثها شملت اعمال الصيانة بالكامل 
من كهرباء وسراميك وطالء وسباكة وتكييفات باإلضافة 
إلى جتهيزات متكاملة للمطبخ من ثالجة وبوجتاز وفريزر 

وخزائن ألواني املطبخ.  

إنجازات 

وقد مت خالل شهر رمضان املاضي، ترميم وصيانة 
منطقة  يف  أحدهما  بالكامل،  منزلني  وتأثيث 
كونتر  اند  اجنيرنغ  باور  "قطر  برعاية شركة  الوكير 
اكتنيغ"، واالخر برعاية فودافون، ومت تسليمهما إلى 
أصحابهما، فيما تقوم شركة احللول املثالية، بترميم 
نفوس  يف  الفرحة  أدخل  الذي  األمر  الثالث،  املنزل 
أكملت  كما  العون.  إلى هذا  التي حتتاج  األسر  هذه 
الدولة  من  مختلفة  مناطق  منازل يف  صيانة خمسة 
مع  متعددة  بشراكات  ذلك  ومت  رمضان،  شهر  قبل 
مسؤوليتها  ضمن  والشركات  التطوعية  املجموعات 

جتاه املجتمع.
 

تقرير
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بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/966

بناء مدرسة
صدقة لك وهدية لألطفال

التعليم يغير حياة اإلنسان إلى األفضل، وعندما نبحث 
عن أجمل هدية يمكن أن نقدمها لألطفال فإن التعليم 
يكون دائما الخيار المفضل، ألنه يطلق إمكانات الطفل 
صعوبة  كانت  مهما  مستقبله  بناء  على  ويساعده 

الحياة من حوله

اجعل بناء مدرسة هديتك لألطفال.

لالطالع على 
المشاريع
QR امسح  الرمز
أو عبر الرابط
qch.qa/E

الفلبين

رقم النموذج 110781   ترخيص 2019/543

بناء فصلين دراسيين 
بمساحة 84م2

84,660
80  مستفيدًا

ر.ق

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/E

#أجمل_هدية

نيبال

رقم النموذج 110557   ترخيص 2019/611

تأثيث
 مدرسة وتجهيزها

60,000
80  مستفيدًا

ر.ق



الهالل األحمر التركي 
يكرم قطر الخيرية

بالفئة الذهبية
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اخليرية  قطر  بتكرمي  التركي  األحمر  الهالل  قام 
دعم  يف  بجهودها  اعترافا  األولى  الذهبية  بالفئة 
مبادراته اإلغاثية وحتقيق أهدافه اإلنسانية وتقديرا 

منه للشراكة االستراتيجية التي تربطه بها.
التركية  إسطنبول  مبدينة  اخليرية  قطر  تكرمي  ومت 
مبناسبة احتفال الهالل األحمر التركي بالذكرى 151 
من  قائمة  املاضي، وضمن  يونيو  لتأسيسه يف شهر 
املانحني الدوليني وشركاء العمل اإلغاثي واإلنساني.

الفهيدة  راشد  بن  فيصل  السيد  التكرمي  وتسلم 
والشراكات  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  مساعد 
الدولية، بحضور كل من رئيس الهالل األحمر التركي 
الدكتور كرم كينك، ووزير الصحة الدكتور فرح الدين 
خوجة، ورئيس الشؤون الدينية الدكتور علي إرباش. 
وقد جاء حفل التكرمي حتت الرئاسة الفخرية لفخامة 

الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية.  

وأعرب السيد فيصل بن راشد الفهيدة عن سعادته 
بالتكرمي واعتزاز قطر اخليرية بالشراكة مع الهالل 
التركي يف تنفيذ كثير من املشاريع االغاثية  األحمر 
واالنسانية. وقال يف تصريح صحفي "تشرفنا بتوقيع 
التركي  األحمر  الهالل  مع  استراتيجية  اتفاقيات 
لصالح  منها  كبير  جزء  خصص  مشاريع  لتنفيذ 
النازحني والالجئني السوريني، مؤكدا على أن التعاون 

سيستمر وينمو خالل الفترة القادمة.
اسطنبول  مبركز  أقيم  الذي  احلفل  خالل  ومت 
اجلهات  إلى  اجلوائز  توزيع  واملعارض،  للمؤمترات 
املانحة التركية واألجنبية على حد سواء فضال عن 
توجيه جزء منها ألشخاص يعتبرون قدوة يف ممارسة 
من  سبعة  حصل  حيث  واإلنساني،  التطوعي  العمل 
املانحني الذين حصلوا على هبات خاصة يف احلفل 
على سلسلة جنوم الهالل، بينما مت منح 59 ميدالية 

بالتينية و61 ميدالية ذهبية و32 ميدالية فضية.

تقرير
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تعاون استراتيجي

تفاهم استراتيجية مع  2016 مذكرة  كانت قد وقعت يف ديسمبر  أن قطر اخليرية  إلى  جتدر اإلشارة 
الهالل األحمر التركي تتضمن التعاون يف مجاالت العمل اإلنساني املختلفة داخل وخارج تركيا مع التركيز 
على مجاالت االستجابة الطارئة واملأوى والصحة والتأهب واالستعداد للكوارث واملياه واإلصحاح واألمن 
الغذائي وسبل العيش. ومنذ توقيع مذكرة التفاهم تزايد التعاون بني الطرفني يف املجاالت املشار إليها 

أعاله، ويتوقع أن يستمر هذا التعاون بوثيرة متصاعدة خالل الفترة القادمة.
ومن بني املشاريع احلالية املتميزة التي تدعمها قطر اخليرية بالتعاون مع الهالل األحمر التركي مشروع 
التوجيه  القريبة من مدينة إسطنبول. وتقدم هذه املراكز خدمات  املركز املجتمعي يف مدينة كوجيالي 
واألنشطة التدريبية وأنشطة تنمية سبل املعيشة وخدمات التغذية والصحة واألنشطة االجتماعية وأنشطة 
احلماية والتطوع وأنشطة التماسك االجتماعي. ويتوقع أن يستفيد من خدمات املراكز الـ 16 احلالية إلى 

نهاية السنة اجلارية حوالي 937000 شخص من األتراك والالجئني السوريني. 
 

تقرير  |  الهالل األحمر التركي يكرم قطر الخيرية بالفئة الذهبية
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نظمت  وثيق"  ثقايف  تبادل  أجل  "من  شعار  حتت   
مبشاركة  العربية  اجلاليات  مهرجان  اخليرية  قطر 
والسودان،  فلسطني  هي  عربية  دول   5 جاليات 
واألردن واملغرب، وسوريا، وبحضور عدد من سفراء 
الدول املشاركة وأسرهم ومسؤولني من قطر اخليرية 

واجلهات الراعية.
ويهدف املهرجان، الذي أقيم ضمن فعاليات برنامج 
التعرف  إلى  اخليرية،  لقطر  التابع  اجلاليات  براحة 
املتصلة  والعادات  املختلفة  العربية  الثقافات  على 
بشهر رمضان، لتعزيز قيمة التضامن والتواصل بني 
أبناء اجلاليات العربية املقيمة وتعزيز التبادل الثقايف 

فيما بينها.
أركان وأنشطة

واشتمل املهرجان، الذي أقيم برعاية شركة احللول 
تضمنت  متنوعة،  وترفيهية  ثقافية  فعاليات  املثالية، 
وعروضا  شعبيا  وفلكلورا  باألطفال  خاص  ركنا 

مسابقات  إلى  باإلضافة  ثقافية  وأركانا  مسرحية 
لألطفال  أزياء  وعرض  واألسر  لألطفال  وجوائز 
باملالبس التراثية لكل دولة مع التركيز على ما يخص 

شهر الصوم.
وضم الركن اخلاص باألطفال مجموعة من الفعاليات، 
منها تلوين الرسومات اخلاصة مبعالم الدول والرسم 
على الوجه وركن أعمال يدوية ومناذج ملشاريع خيرية 
للمالبس  الفوري  التصوير  وركن  ومدرسة،  بئر  مثل 

الشعبية للدول.
ثقافة  للدول  والتراثية  الثقافية  األركان  وعكست 
هذه الدول املتنوعة والغنية من خالل عرض األزياء 
واملشغوالت  التراثية  واملقتنيات  والتقليدية  التراثية 
واملشروبات  واملأكوالت  التراثية  واملعالم  اليدوية 
التقليدية، إضافة إلى مجسمات اخلرائط اجلغرافية 

ومجسمات ورقية جلوازات هذه الدول.

    بمشاركة سفراء وجاليات 5 دول عربية

مهرجان الجاليات العربية يعزز 
التواصل والتبادل الثقافي



اخلير واألنشطة التي تخدم املجتمع سواء كانت داخل 
قطر او خارجها ولديها يف السودان أياد بيضاء كبيرة 

وتأثير فعال خاصة يف مجالي السالم والتنمية.
شكر مستحق

السفير  غنام  منير  السيد  سعادة  عبر  جهته  من 
بالدوحة عن شكره لقطر اخليرية على  الفلسطيني 
تنظيم هذا املهرجان االجتماعي الثقايف الذي يجمع 
البلد  هذه  يف  العربية  اجلاليات  أبناء  األخوة  بني 
والتعارف وخلق  التآلف  ملزيد من  يؤدي  الطيبة مما 
روابط األلفة واحملبة وهذا له قيمة كبيرة من الناحية 
النفسية واالجتماعية واألخالقية، مثمنا ما تقوم به 

دولة قطر وقطر اخليرية يف فلسطني.
الجهة الراعية

مجلس  رئيس  عامر  محمود  املهندس  أعرب  بدوره 
إدارة شركة احللول املثالية الراعي الرسمي ملشاريع 
قطر اخليرية خالل شهر رمضان، عن فخره بتعاونهم 
مع قطر اخليرية يف رعاية بعض املشاريع التي تنفذها 

خالل الشهر الفضيل.
مسؤولة  الشكاري  اميان  السيدة  أعربت  جهتها  من 
نادي الطفولة والشباب باجلالية املغربية عن سعادتها 
باملشاركة يف هذا املهرجان، وقالت إن املهرجان فرصة 

للتعارف والتواد وعكس الثقافات املختلفة.

ثقافات مختلفة
ويف بداية فعاليات املهرجان، قال السيد عبد الناصر 
بقطر  التدقيق  إلدارة  التنفيذي  املدير  اليافعي 
اخليرية، إن مهرجان اجلاليات العربية الذي تنظمه 
وسفارات  جاليات  خمسة  مبشاركة  اخليرية  قطر 
واالنفتاح  لالطالع  للحاضرين  فرصة  يعتبر  عربية، 

على بعضهم يف العادات والتقاليد اخلاصة بهم.
وأضاف أن املهرجان يأتي ضمن املشاريع التي تقوم 
بها قطر اخليرية يف شهر رمضان املبارك، لتستكمل 
ثقافة  ونشر  اإلنساني،  للعمل  التأصيل  يف  رسالتها 
العمل اخليري يف العالم، ولكي يتم توضيح دور قطر 
عاتقها  على  تأخذ  مدني  مجتمٍع  كُمنظمة  اخليرية 
دور التنمية يف املجتمعات احمللية واخلارجية، مقدما 
شكره وتقديره لكل اجلهات الشريكة والداعمة لهذا 

املهرجان.
رد الجميل

وتوجه سعادة السيد فتح الرحمن علي سفير السودان 
ولشعبها  قطر  لدولة  وتقديره  بشكره  قطر  بدولة 
املضياف ولقطر اخليرية على أعمالها اجلليلة التي 
اجلاليات  مشاركة  إن  وقال  السودان  يف  بها  تقوم 
مؤكدا  للجميل،  رداً  تأتي  املهرجان  هذا  يف  العربية 
على أن قطر اخليرية سجلها كبير يف كافة ميادين 
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لأ�سرة  معيل  �سيخون  خان  مدينة  من  �سوري  مواطن  املرعي  ح�سام 
تتكون من ع�سرة اأفراد، اأجربته الأزمة الدائرة يف بالده على النزوح 
داخليا ملدينة اأطمة على احلدود ال�سمالية ل�سوريا بالقرب من تركيا. 
عن  بحثا  الرتكية  احلدود  لعبور  ا�سطر  الدخل  م�سادر  لقلة  ونتيجة 

عمل ليعيل اأ�سرته حيث عمل يف اأعمال البناء ملدة �ستة اأ�سهر
اأجربته ظروف املعي�سة ال�سعبة يف تركيا للعودة اإىل �سوريا ليقوم ببناء 
له  توفر  عمل  فر�سة  عن  باحثا  عائلته  فيها  يوؤوي  �سغريتني  غرفتني 

الحتياجات الالزمة له ولأ�سرته.
لزراعة  زراعية  �سالل  توفري  م�سروع  اخلريية  قطر  اأطلقت  وعندما 
خ�سروات �سيفية يف اأبريل 2018 كان ح�سام من امل�ستفيدين من هذا 
امل�سروع حيث ا�ستلم �سلة زراعية تكفي لزراع دومن واحد حتتوي على 
اأمينية  واأحما�س  لالأ�سمدة،  ومر�سة ظهرية  والأ�سمدة،  بذور اخليار، 

للر�س الورقي وغريها من م�ستلزمات الزراعة.
ا�ستطعت احل�سول على  الزراعية  ال�سلة  يقول ح�سام من خالل هذه 
اخل�سروات ال�سيفية الطازجة لأ�سرتي وكذلك توفري م�سدر دخل يل 

ولعائلتي ملدة ثالثة اأ�سهر خالل مو�سم الإنتاج.
كان ح�سام �سعيدا ومرتاحا حل�سوله على هذه ال�سلة التي وفرت عليه 
�سقاء الغربة والبتعاد عن عائلته من اأجل العمل وتوفري الحتياجات 
الأ�سا�سية.حيث اأن ح�سام ينتمى لأ�سرة تعمل يف الزراعة وورث مهنة 

الزراعة عن اأ�سرته.
ياأمل ح�سام يف اأن ي�ستمر تقدمي ال�سالل الزراعية للعوائل يف ال�سمال 
ال�سوري اإذ اأن املنطقة زراعية يعتمد اأكرث من 70 % يف �سكانها على 

هذا املورد يف توفري مورد رزقهم.
كما ياأمل يف زيادة ن�سبة الدعم لالأ�سرة الواحدة من خالل زيادة عدد 
الدومنات املزروعة ل�سد احتياج الأ�سر ب�سكل اأف�سل عرب زيادة الإنتاج، 
ما ي�ساهم يف تغطية الحتياجات ب�سورة اأف�سل مع زيادة دخل الأ�سر 

املنتجة.
اإطالق م�ساريع جديدة يف  العام احلايل.  تعتزم قطر اخلريية خالل 
ال�سلل  توزيع  خالل  من  الزراعة  جمال  يف  العي�س  �سبل  دعم  جمال 

الزراعية لفائدة ما يزيد عن 500 عائلة.

مشروع نوعي
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مع  والنظيفة  الكافية  باملياه  إمـــداداً  متتلك  كنت  إذا 
الفقر  إن  إذ  إذا أنت لست بفقير،  صرف صحي جيد 
ال يعني قلة الدخل فحسب بل ميكن اعتبار عدم كفاية 

املياه والصرف الصحي سمات للفقر.
تعتبر املياه مكون مهم وشامل من أجل حتقيق أهداف 
املياه تدخل يف كل  2030 وذلك ألن  املستدامة  التنمية 
شيء يهم حياة الناس من صحة وتعليم وزراعة وصناعة 

وبيئة ...الخ.
يواجه العالم حتديا جديداً يلوح يف األفق حيث سيصل 
10 مليار شخص بحلول عام  العالم إلى حوالي  سكان 
2050 وكثير من املدن سوف تتطلب املزيد من الطاقة 

ومياه الشرب.
يف الوقت الذي متثل فيه أزمة املياه واحدة من أخطر 
شخص  مليون   750 من  أكثر  على  تؤثر  التي  القضايا 
على الصعيد العاملي، إال أنه ال توجد منطقة تأثرت وال 
زالت تتأثر أكثر من الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، 
حيث أصبح الفقر وباء بسبب عدم االستقرار السياسي 
والصراعات العرقية، والنقص يف اخلدمات الضرورية 
مثل مياه الشرب النظيفة واآلمنة. كما ساهمت الزيادة 
كمية  انخفاض  يف  األنهار  روافــد  وتدمير  التلوث  يف 

املياه العذبة. 
يف  املياه  أزمــة  حدثت  وملــاذا  كيف  فهم  جدا  املهم  من 
أفريقيا وذلك من أجل زيادة عدد املهتمني بهذه القضية 

واملساهمة يف حلها بشكل أو آخر.

حقائق عن أزمة المياه في إفريقيا:

1. 40 % من سكان إفريقيا جنوب الصحراء ال 
ميكنهم الوصول للمياه النظيفة.

حقق إقليم شمال إفريقيا تقدما ملموسا يف توفير املياه 
الذين يحصلون على  نسبة  متوسط  بلغ  النظيفة حيث 
مياه نظيفة 90 % تقريبا يف حني ان نسبة الذين ميكنهم 
الوصول للمياه النظيفة يف إفريقيا جنوب الصحراء ال 
تتعدى 60 % أي ان 40 % من جملة 789 مليون الذين 
جنوب  إفريقيا  يف  يسكنون  النظيفة  للمياه  يصلون  ال 

الصحراء.
 2. بعد املسافات بني السكن ومصادر املياه:

تسافر  الصحراء  إفريقيا جنوب  األسر يف  من  العديد 
ما  وعادة  املاء  على  اجل احلصول  من  بعيدة  ملسافات 
املاء  للبحث عن  التي تخرج  املرأة  تكون هذه مسؤولية 
لترا من   15 أكثر من  بصورة يومية حتمل وعاء يحوي 
أصبح  السبب  ولهذا  اآلمــن.  وغير  النظيف  غير  املاء 
وظائف.  لديهن  وليس  متعلمات  غير  النساء  معظم 
باملقابل يؤدي هذا لتدهور احلالة االقتصادية لألسرة.
الفتيات غالباً ما يتسربن من املدرسة بسبب عدم توفر 
املرافق الصحية واملراحيض باملدارس، وسرعان ما يتم 

تدريبهن كناقالت جدد للمياه.
 3. أكثر من 60 % يعتمدون على املياه السطحية:

ــودة عــلــى سطح  ــوجـ املــيــاه الــســطــحــيــة هــي املــيــاه املـ

إبراهيم محمد / خبير مياه يف قطر اخليرية 
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المياه في إفريقيا
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األرض، مثل مياه البحيرات، األنهار، األراضي الرطبة 
اليومية  حياتهم  يف  السكان  معظم  يعتمد  واحمليطات. 
على املياه السطحية بدالً عن املياه اجلوفية ، ومعروف 
أكثر من  للتلوث  آمنة وقابلة  املياه السطحية ليست  أن 
فإنه  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  اجلوفية، هذا  املياه 
مخاطر  وتزيد  السطحية  املياه  مصادر  تغذية  يصعب 
التلوث كلما زاد إستخدامها وآلت للجفاف واالنحسار.

4. االجهاد املائي:
يف  املــيــاه  مـــوارد  تكون  عندما  يحدث  املــائــي  اإلجــهــاد 
لتلبية االحتياجات ومن مسبباته  منطقة ما غير كافية 
 14 تغير املناخ وتغير أمناط الطقس. يجدر بالذكر أن 
هناك  وأن  إفريقيا  يف  املائي  االجهاد  من  تعاني  دولة 
11 دولة أخرى سوف تنضم لهذه املجموعة إذا لم يتم 

توفير املياه النظيفة.
5. كوارث التعدين تتسبب يف تلوث املياه:

توجد العديد من أسباب تلوث املياه يف إفريقيا، ولكن 
مسببات  أكبر  من  التعدين  سدود  وانهيار  فشل  يعتبر 
عنه  نتجت  والذي  املائية  واملسطحات  لألنهار  التلوث 

الكثير من األمراض والوفيات.
 6. انحسار مستوى املياه اجلوفية يف افريقيا:

تتضاءل املياه اجلوفية كلما زادت الضغوط على مصادر 
البلدان  أكــثــر  ستكون  جــدا  وقريبا  السطحية  املــيــاه 
التي أصبحت  العذبة  للمياه  االفريقية يف حاجة ماسة 

بل  افريقيا وحدها  ،وال تنحصر هذه املشكلة يف  قليلة 
تتعداها للعالم بأسره.

 7. يــســتــخــدم الــقــطــاع الـــزراعـــي مــعــظــم مــصــادر 
املياه العذبة يف إفريقيا، رغم ان هذه هي احلقيقة 
يف معظم الدول حول العالم إال أن هذا يؤثر كثيرا على 

الوصول ملياه الشرب يف معظم الدول االفريقية.
 8. هناك 677 بحيرة يف إفريقيا

املياه اآلمنة يف أفريقيا، يعتقد البعض أن  بسبب أزمة 
القارة االفريقية تتوفر بها كميات قليلة من املياه ، ولكن 
يف الواقع، أنه يوجد فيها 677 بحيرة مما يجعلها القارة 
التي بها أكبر كمية من املياه غير املتجمدة. لذلك فإن 
املشكلة ليست نقص املياه، ولكن صعوبة احلصول على 

مياه الشرب النظيفة واآلمنة.
 انطالقا مما ذكر أعاله يأتي دور قطر اخليرية وكثير 
املتحدة  األمم  وهيئات  احلكومية  غير  املنظمات  من 
إلى  الوصول  يف  والهشة  الضعيفة  املجتمعات  ملساعدة 
املياه النظيفة واآلمنة حتقيقا لهدف التنمية املستدامة 
يتم  وال  األخرى،  املستدامة  التنمية  وأهداف   )6( رقم 
إيفاء  املــانــحــة  واجلــهــات  املتبرعني  بتفاعل  إال  ــك  ذل

للمسؤولية املجتمعية على عاتق كل منهم.



والتفاعل  للتواصل  أداة  ميثل  كافة  بأشكاله  اإلعالم   
كما  والعالقات،  واألفكار  لألحداث  أساسي  ومحرك 
أنه عنصر أساسي للنهوض بالعمل اإلنساني ألي جهة 
املجتمع  يف  لــألفــراد  الــوصــول  تستهدف  مؤسسة  أو 
ودفعهم للمشاركة يف مسيرتها، وهذا الدور يكون عبر 
)املقروءة  الصحافة  وأدوارهم يف  الناس  تفاعل  تنظيم 
ــل اإلعـــالم  ــة( ويف جــمــيــع وســائ ــي ــرئ واملــســمــوعــة وامل
العصرية، لتحقيق النفع للناس داخل الدولة وخارجها. 
فثقافة اخلير يلزمها ارتباط عضوي بالعمل اإلعالمي 
يف  االنــدمــاج  على  األفــراد  وتشجيع  املجتمع  لتثقيف 
بشكل  واملــعــنــوي  ــادي  املـ ــام  واإلســه التطوعي  العمل 
القطري  اإلعــالم  حــاول  ــذي  ال الــدور  وهــذا  مستمر، 
على مدار العقود السابقة أدائه والنهوض به مبا يليق 
اإلنسانية  مؤسساتها  ودور  سكانها  وِقيم  َقطر  مبكانة 

ويف مقدمتها مؤسسة قطر اخليرية.
 - اإلعالم الَقطري حامل أساسي للعمل اخليري:

نال اجلانب اإلنساني اهتماماً واسعاً من أفراد املجتمع 
اإلعالمية  برامجها  يف  احلــكــومــة  ــت  وأولـ الــَقــطــري، 
والتسويقية عمل اخلير األولوية، حني تشهد الفضاءات 
كبير  بشكل  اخلير  لفعاليات  نقاًل  الَقطرية  اإلعالمية 
على مستوى األداء والنوعية والتأثير، ومَتؤسس العمل 
وجدير  متواصل.  إعالمي  غطاء  على  بناء  اخليري 
القول بأن قطر اخليرية تعتبر واحدة من أكبر  باملقام 
املؤسسات -الغير حكومية -التي احتلت مكانة متميزة 
وعاملياً،  وعربياً  محلياً  اإلنساني  العمل  مجاالت  يف 
أشكال  ومكافحة  املستدامة،  التنمية  يف  وخصوصاً 
واحلروب  الكوارث  مناطق  يف  املنكوبني  وإغاثة  الفقر 
الثالث  ــارات  ــق ال مشاريعها  ــاوزت  وجتــ واملــجــاعــات، 

من  برامج  وفق  وآسيا(،  وأفريقيا  )أوروبــا  الرئيسية 
التخطيط النوعي اإلداري واملهني واإلعالمي.

إنساني  دور  لها  كمؤسسة  اخليرية،  قطر  اسم  ارتفع 
ريادي، نالت ثقة أبناء املجتمع ورجال األعمال والشباب، 
جميعها.  القطرية  اإلعــالم  وسائل  مسيرتها  وواكبت 
اخليرية  قطر  وتُوقع  إال  قصيرة  مرحلة  متر  تكاد  وال 
والشبكات  املراكز  مع  والتنسيق  التعاون  بروتوكوالت 
شبكة  مع  التعاون  مذكرات  ومنها  الَقطرية،  اإلعالمية 
اجلزيرة اإلعالمية وآخرها يف 31 أكتوبر 2018، لتشمل 
وجتديد  أعمق،  بشكل  املؤسستني  بني  التعاون  تعزيز 
واإلعالنات  التلفزيونية  الدعاية  مجاالت  يف  الشراكة 
نطاقات  وعلى  والرقمي  الوثائقي  واإلنتاج  اإللكترونية 

عاملية أرحب.
اخليري  العمل  وتأصيل  التطوع  بثقافة  التوعية  إن 
املجتمع  يف  ودوره  اإلعــالم  مسيرة  يف  حيوي  جزء  هو 
خبرات  اإلعالميني  وإكــســاب  املــدنــي  العمل  وتطوير 
وحرص  ومهنياً،  معرفياً  جهداً  يتطلب  وذاك  واسعة، 
خطط  يف  ودوره  اإلعــالم  مبهنية  االرتــقــاء  على  كبير 

مؤسسات اخلير والعطاء.
- تنامي العمل اخليري الَقطري مؤشر تنموي:

إليه  وصلت  ما  على  تنموي  مؤشر  هو  اخليري  العمل 
قــطــر ومــؤســســاتــهــا اخلــيــريــة واإلعــالمــيــة مــن تطور 
اإلستراتيجية  الرؤية  من  جــزءاً  يشكل  وهو  وارتــقــاء، 
املدروسة للتنمية الوطنية يف قطر لعام 2030. وأهمية 
املشاريع  إجنــاح  يف  تتمثل  التنمية  يف  اإلعــالم  وسائل 
وتعميق روح التعاون والتكامل االجتماعي، وإنها معيار 
اجلهد اإلنساني ومدى جتاوب األفراد من خالل زيادة 

فالح بن حسني الهاجري

إستراتيجية التوظيف 
اإلعالمي في مسيرة 

العمل الخيري بَقطر
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مقال  |  إستراتيجية التوظيف اإلعالمي في مسيرة العمل الخيري بَقطر

وحتمل  التنموية  املشروعات  وتنويع  التطوعية  األعمال 
للترويج  أداة  ليس  فــاإلعــالم  اجلماعية؛  املسؤولية 
والتواصل فحسب، بل لتغيير القناعات وحوار الثقافات 
ذات  اإلعالمية  الرسالة  كانت  وكلما  األفكار،  وانتقال 
أساليب  استخدمت  كلما  متميز،  ومحتوى  مصداقية 
تراكمية  بطريقة  تتكون  -والتي  املباشر  -غير  التأثير 
الرسالة  إليه هذه  أثرها يف ذهنية كل من تصل  تترك 

اإلعالمية.
فالعمل اخليري ال يُؤتي ثماره ما لم ترافقه آلة إعالمية 
فاعلة، فلم يعد باإلمكان القيام بأعمال ناجحة إال من 
خالل وسائل إعالمية قوية مبا فيها اإلعالم اجلديد، 
وشبكات التواصل االجتماعي، ألن اخلروج عن األسلوب 
التقليدي )التلفزيون – الصحف...( حول تعزيز العالقة 
األهمية،  غاية  يف  أمر  اإلنساني  والعمل  اإلعــالم  بني 
ملواكبة املستجدات واملتطلبات التي حتتاجها اإلنسانية 

يف جميع األوقات.  
- العمل اخليري واإلعالم الَقطري متكامالن:

والعمل  اإلعــالم  يتكامل  عندما  النوعية  النقلة  حتدث 
اخليري يف قطر ويتشاركان اجلهد والثمار بشكل أكبر، 
ويتطور العمل بينهما حتى يخلق مساحات ويفتح آفاقاً 
للتعاون. وجناح اإلعالم يف العمل اخليري يتوقف على 
أهدافها  حتديد  على  اخليرية  املؤسسات  قــدرة  مدى 
امتيازات  من  واالستفادة  وأنشطتها،  برامجها  وعرض 
املؤسسات  تتعاون  وأن  بد  فال  واالتــصــال.  املعلومات 
وبرامج  إعالمية  وسائل  إلصــدار  بينها  فيما  اخليرية 
اخليري  العمل  ثقافة  إشــاعــة  على  تساعد  وثائقية، 
باملؤسسات  النهوض  ضــرورة  وبالتالي  باملجتمعات. 
اخلــيــريــة الــَقــطــريــة مــن احلــيــز الــضــيــق، وهـــو إعــانــة 

يف  اخليرية  املؤسسات  دور  إلى  والفقراء،  احملتاجني 
اخلبرات  لتطوير  حاجة  فهناك  املستدامة.  التنمية 
التنموية  املـــجـــاالت  يف  اخلــيــريــة  املــؤســســات  داخـــل 
يكونوا  حتى  اخلــيــري  العمل  يف  وتأهيلها  اإلعالمية 
األقدر على نقل رسالة العمل اإلنساني يف ظل الظروف 
يقتضي  وهـــذا  ــيــوم.  ال الــعــالــم  يعيشها  الــتــي  املــعــقــدة 
الوطنية  اإللكترونية  الصحف  مع  بالتواصل  االهتمام 
يتطلب  كما  واسعاً،  انتشاراً  لقيت  التي  تلك  وخاصة 
تطوير العمل اإلعالمي اخليري احلضور يف الفعاليات 
واملــؤمتــرات اخلــارجــيــة؛ الكتساب جتــارب جــديــدة يف 

الدعاية والتشارك والتواصل.

تغيير  دوره جوهري يف  منه  فاإلعالم وخاصة اجلديد 
االجتاهات واألفكار حول العمل اإلنساني وبناء مشاريع 
التنمية والتمكني وتغيير املفاهيم يف مجاالت من العمل 
اخليري مبا يحقق مصلحة الفرد واجلماعة واإلنسانية 
يف طريق اخلير والسالم، ومن هنا أيضا يجب أن تهتم 
كل جمعية أو مؤسسة أو هيئة خيرية بإنشاء حسابات 
خاصة بها عبر وسائل التواصل االجتماعي لنشر وتغطية 
كل ما يتعلق بأعمالها ونشاطاتها ونقل األحدث واألهم 
املتعارف  الوسائل اإلعالمية  التعاون مع  إلى  باإلضافة 
عليها، ألن لوسائل اإلعالم التقليدية مساحات محدودة 
ما  باستمرار  أوقات محددة ال يستطيعون جتاوزها  أو 
لم يكن هناك تعاون مثمر وبناء وتواصل للجهة املعنية 

عبر حساباتها والوسائل اإلعالمية األخرى.



أنشطة وفعاليات
ملواضيع  االنتباه  للفت  فرصة  العاملية  األيام  وتعد 
محددة، وتوفر فرصة إلقامة أنشطة توعوية مبوضوع 
منظومة  ومكاتب  مؤسسات  قبل  من  وأهدافه  اليوم 
وقطاعي  احلكومات  الى  باإلضافة  املتحدة،  األمم 
التعليمية  واملؤسسات  واخلاص  املدني  املجتمع 

واملواطنني بشكل أعم.

من يحدد األيام ؟
كونها  املتحدة،  لألمم  العمومية  اجلمعية  تضطلع 
حتديد  مبهام  املنظمة،  يف  متثيال  األجهزة  أكثر 
الدول  تقترحها  التي  الدولية  باأليام  تاريخ االحتفال 
اجلمعية  وتقرر  اجلمعية.  اجتماعات  على  األعضاء 
القرار يف  إذا كانت ستتخذ  العامة بتوافق اآلراء ما 

االحتفال مبوضوع معني وحتدد تاريخ ذاك اليوم.

العامة  اجلمعية  فيها  تعلن  ال  التي  املناسبات  ويف 
الوكاالت  تتبنى  الدولية،  األيام  ببعض  االحتفال  عن 
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة هذه األيام جلذب 
انتباه اجلمهور إلى املوضوعات التي تندرج يف مجال 
الفكرية  وامللكية  والطيران  كالصحة  اختصاصها، 
وغيرها، فعلى سبيل املثال حددت منظمة اليونسكو 
تاريخ 21 فبراير / شباط من كل عام لالحتفال كيوم 

دولي للغة األم.
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فعاليات  تقام  آلخر  حني  ومن  العام؛  مدار  على 
أيام  مع  بالتزامن  العالم  مستوى  على  وأنشطة 
مخصصة، فماهي هذه األيام؟ وملاذا توصف بالعاملية 
أو الدولية؟ ومتى بدأ االحتفال بها؟ وما هو الغرض 
منها ؟ ومن يحدد هذه األيام واملوضوعات املرتبطة 
بها؟ فيما يلي إجابات مختصرة عن هذه التساؤالت:  

البدايات
سبق  الدولية  األيام  ببعض  االحتفاالت  أن  رغم 
إنشاء األمم املتحدة، إال أن األمم املتحدة تبنت هذه 

االحتفاالت كأداة قوية لنشر الوعي.  
موضوعات االحتفاالت

مبجاالت  دائًما  الدولية  األيام  موضوعات  وترتبط 
العمل الرئيسية لألمم املتحدة، وهي: صون السالم 
وحماية  املستدامة  التنمية  وتعزيز  الدوليني  واألمن 
حقوق اإلنسان وضمان القانون الدولي ودعم العمل 

اإلنساني.
هدف االحتفاالت:

لعدة  بها  العالم  الدولية مناسبات يحتفل  األيام  تعّد 
غايات:  

ـ تثقيف وتوعية اجلمهور بالقضايا املرتبطة باليوم
املشاكل  ملعاجلة  السياسية  واإلرادة  املوارد  تعبئة  ـ 

العاملية
ـ االحتفال باإلجنازات اإلنسانية وتعزيزها.

لماذا يحتفل العالم 
باأليام الدولية؟

األيام الدولية
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العدد األكبر
ومن امللفت للنظر أن خمسة أيام دولية يتم االحتفال 
مارس(،   21 حتديدا   ( آذار/مارس   21 يف  بها 
من  األكبر  العدد  حزيران/يونيه  شهر  يشهد  فيما 

االحتفاالت واملناسبات الدولية.

أيام العمل اإلنساني
ارتبطت بعض األيام العاملية والدولية بالعمل اإلنساني 

واخليري ارتباطا وثيقا ومن أهمها:

ـ اليوم العاملي للعمل اإلنساني ) 19 أغسطس(

ـ اليوم الدولي للعمل اخليري ) 5 سبتمبر(

ـ اليوم الدولي للمتطوعني ) 5 ديسمبر (

ترتبط مبجاالت  كثيرة أخرى  أيام  فضال عن وجود 
والصحة  كالتعليم  الرئيسة  والتنموي  اإلغاثي  العمل 

واإلصحاح.

مؤيدون ومعارضون
معرض  األشخاص يف  بعض  يطرحها  تساؤالت  ثمة 
اعتراضهم على االحتفاالت باأليام العاملية وتتلخص 
زمني  موعد  نحتاج حتديد  فعال  نحن  هل  يلي:  مبا 
يف أجندة عاملية لنعطي األم واملرأة والعامل والطفل 
يستحقونه  أصاًل  هم  اهتماماً  وغيرهم  السن  وكبير 
 24" يف  تكرميهم  نختزل  وملاذا  العام؟!  مدار  على 

االهتمام  دائرة  يغادروا  أال  يستحقون  وهم  ساعة" 
بهذه  لالحتفال  املؤيدين  أن  على  أصاًل؟!  البشري 
األيام يقولون إن الفعاليات التي تقام بهذا اليوم تريد 
أن  دون  باالهتمام،  إزاء ظاهرة جديرة  االنتباه  لفت 
يعني ذلك اقتصار العناية بها على هذا اليوم فحسب، 
بل يفترض أن يكون متواصال على مدار العام، وجزءا 

من سلوكيات أصيلة وبرامج مستدامة.  
غرابة وطرافة

وطرافة  غرابة  ثمة  األيام  هذه  ببعض  عالقة  وعلى 
تثيرها تسميات هذه األيام وموضوعاتها والفعاليات 
التي تقام فيها، ومن ذلك: اليوم العاملي للقهوة ) 5 
أكتوبر(، واليوم العاملي إلطالق اللحية ) 5 سبتمبر(، 
جزء  هي  القهوة  ألن  به،  االحتفال  يتم  القهوة  فيوم 
متثل  وألنها  املاليني،  عند  عنه  االستغناء  ميكن  ال 
واحتفاالت  الناس.  توحيد  يف  كبيرا  مشتركاً  عاماًل 
هذا اليوم تتمثل يف شرب فنجان من القهوة، بحسب 
نوعها املفضل عند احملتفني بها، مع شخص يحبونه، 
التواصل معه منذ مدة،  أو مع شخص انقطعوا عن 

ليتذكروا أن القهوة جمعتهم معاً يف السابق.
املتحدة  األمم  موقع  ـ  الدولية  األيام  صفحات  املراجع: 

االلكتروني )بتصرف( إضافة ملقاالت أخرى.

األيام الدولية  |  لماذا يحتفل العالم باأليام الدولية؟
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بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري

قطر الخيرية: بأنشطتنا 
اإلنسانية سنغمر العالم بالخير

األيام الدولية

 1992 عام  انطالقها  ومنذ  العربي،  العالم  مستوى 
تسعى خلدمة االنسان وتوفير حياة كرمية له وحمايته 
بفعالية  وتعمل  والعنف،  والفقر  اجلهل  مخاطر  من 
وكفاءة يف مجاالت التنمية املستدامة ومحاربة الفقر 
والكوارث.  األزمات  حاالت  يف  املنكوبني  وإغاثة 
وجنحت يف تقدمي مساعداتها ألكثر من 70 دولة يف 
اإلقليمية  وبلغ عدد مكاتبها  وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا 

وامليدانية حوالي 28 مكتبا.
وتتطلع قطر اخليرية يف هذه املناسبة إلى إيالء مزيد 
وخدماتها  ومشاريعها  برامجها  بجودة  االهتمام  من 
املنفذة والوصول إلى أكبر عدد من الفئات احملتاجة 
شراكاتها  وتعزيز  لها،  العون  يد  ومد  العالم  عبر 
العمل  بأهمية  التوعية  على  واحلرص  اإلنسانية 
على  املجتمع  أفراد  من  املزيد  وتشجيع  اخليري 

التطوع.

عام  كل  من  سبتمبر  من  اخلامس  العالم يف  يحتفل 
على  الناس  لتشجيع  اخليري،  للعمل  الدولي  باليوم 
وتوعيته  اجلمهور  وتثقيف  اخليرية  القضايا  دعم 
حدة  من  التخفيف  يف  اخليرية  االنشطة  بأهمية 

األزمات االنسانية حول العالم.
وتبرز أهمية االحتفاء باليوم الدولي للعمل اخليري، 
املتحدة يف عام  العامة لألمم  أعلنته اجلمعية  الذي 
عن  الناجمة  اآلثار  من  التخفيف  يف  رسمياً،   2012
رئيسيا  تركيزا  ويركز  اإلنسانية،  واألزمات  الكوارث 
وأشكاله  صوره  بجميع  الفقر  على  القضاء  على 
يف  عنه  غنى  ال  ومتطلب  عاملي  حتد  وهو  وأبعاده 
توفير  على  ويساعد  املستدامة،  التنمية  حتقيق 
اخلدمات العامة يف مجال الرعاية الصحية والتعليم 

واإلسكان وحماية الطفل.
وتعد قطر اخليرية يف طليعة املؤسسات اخليرية على 
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إنجازات نعتز بها عام 2018

من  مزيد  حتقيق  من  اخليرية  قطر  متكنت 
واملشاريع  اإلغاثة  مجال  يف  املهمة  اإلجنازات 
واستحقت  والشراكات،  والكفاالت  التنموية 
يف  واإلشادات  التقديرية  اجلوائز  من  العديد 

العام املاضي 2018 على النحو التالي:
اتفاقية تعاون وشراكة 79   102 ـ توقيع حوالي 
لألمم  التابعة  واملنظمات  الوكاالت  مع  منها 

املتحدة حتى نهاية 2018.
ـ تنفيذ  21,505 مشروعا تنمويا مجاالت التعليم 
املدرة  واملشاريع  واإلصحاح  واملياه  والصحة 
إلى  وصلت  إجمالية  بتكلفة  وغيرها،  للدخل 
أكثر من  559,566,00 ريال قطري، وينتظر أن 

يستفيد منها 22 مليون شخص .
يف  اإلغاثية  املشاريع  من  مستفيد  مليون   13 ـ 
الدول واملناطق التي تعاني من األزمات والكوارث
ـ كفالة 162,279 شخص وأسرة حتى نهاية 2018 

منهم 145,595 يتيما يتلقون الرعاية الشاملة .
الدخل  ذات  األسر  من  شخص   1,000,000 ـ 
وذوي  واألرامل  واملرضى  والغارمني  احملدود، 
االحتياجات اخلاصة والطالب والعمال إجمالي 
 " ألهلنا  خيرنا   " مبادرة  من  املستفيدين  عدد 

داخل قطر ، وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال.
والشباب  الناشئة  القدرات  تنمية  اإلسهام يف  ـ 
البرامج مثل  تنفيذ عدد  داخل قطر من خالل 
اكتشاف  على  يعمل  الذي  املستقبل"  "كتاب 
هذا  يف  مهاراتهم  وتطوير  الكتابية،  املواهب 
التطوعي  بالعمل  املجتمع  أفراد  ودمج  املجال، 
"بيوت  مثل  التطوعية  املبادرات  دعم  وتشجيع 
بجانب  املبادرات"،  و"حتدي  و"ترميم"  اخلير" 

دعم األسر القطرية املنتجة.
خيرية  مؤسسة  أفضل  جائزة  على  احلصول  ـ 
عربية/ 2018، تقديراً لتميزها املهني يف مجالي 
أفضل  وجائزة  والتنموي،  اإلنساني  العمل 
برنامج عربي عن فئة العمل اخليري، عن مبادرة 
أسهمت  التي   )WRS( لالجئني  العاملية  املدرسة 
جوائز  ضمن  دوليني،  شركاء  مع  تأسيسها  يف 
"أفضل العرب")Arab Best Award(، فضال عن 

3 شهادات وجوائز تكرمي أخرى.
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نادي أهداف الّتنمية 
المستدامة للكتاب

اّلذي  للكتاب  املستدامة  الّتنمية  أهــداف  نــادي  يقوم 
على  باالرتكاز   ،2018 سبتمبر  يف  عنه  اإلعــالن  مّت 
األطفال  تستهدف  لكتب  عناوين  تضّم  للقراءة  قائمة 
والّشباب بغرض تثقيفهم عن أهّمّية األهداف الّتنموّية 
أمران أساسّيان  والّتعلّم  القراءة  إّن   SDG. املستدامة 
تغّذي  أن  للقصص  وميكن  األطــفــال،  وتطوير  لنمّو 
واالحتماالت  باإلمكانّيات  وعيهم  من  وتزيد  مخّيلتهم 
يف  أساسّي  عنصر  اآلن  الّشباب  وباعتبار  اجلديدة. 
حتقيق األهداف فإّن نادي أهداف الّتنمية املستدامة 
تلك  على  الّتعّرف  على  تشجيعهم  إلى  يهدف  للكتاب 

األهداف بطريقة شّيقة وأسلوب جّذاب.
شهرّيًا  هدف  لكّل  املختارة  الكتب  عن  اإلعــالن  ويتّم 
على مدار سبعًة عشر شهًرا، بدايًة من الهدف األّول 
الهدف  إلــى  وصــواًل   2019 نيسان   / أبريل  شهر  يف 

الّسابع عشر يف سبتمبر 2020.
أقسام الموقع

يتضمن املوقع عدد من النوافذ والتي تشتمل على ما 
يلي:

ــارة إليه يف  ـ تــعــريــف بــالــنــادي: وفــق مــا متــت اإلشـ
املقدمة.

ـ قائمة الكتب: اعتمد نادي أهداف الّتنمية املستدامة 
للكتاب على قائمة بكتب مخصصة لألطفال بني سني 

6 و 12.
ـ نبذة عن املنظمني: وهو احّتاد الّناشرين الّدولّي

نبذة عن األهداف: مّت تبّني أهداف الّتنمّية املستدامة 
املستدامة  الّتنمية  قّمة  العالم يف  قادة  قّبل  من  الـ17 

الّتاريخّية يف سبتمبر 2015.
بهدف  االلكتروني  البريد  خالل  من  معنا:  اشتركوا 
متابعة ما يستجد عن الكتب والفعاليات وغيرها كثير.
وعمل  باملوقع  تتعلق  التي  الشائعة:  األسئلة  قائمة 

النادي.
التي  والقصص  الكتب  أرشيف  الكتب:  ـ محفوظات 

مت اختيارها ونشرها.
رابط الموقع: 

ملعرفة املزيد حول النادي
www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sdg�

 /bookclub

األيام الدولية
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18 ألف مستفيد من 2015 إلى اآلن

مشاريع قطر الخيرية 
التعليمية لمتضرري األزمات

االغاثية  االحتياجات  وتقدمي  الدراسية،  واملنح 
التعليمية ملدارس الالجئني والنازحني وتقدمي اإلغاثة 
العاجلة ملتضرري الزالزل من خالل )إقامة مدارس 

طوارئ( وغيرها من املشاريع.

مبادرات تعليمية
وفضال عن مشاريعها االغاثية التي تنفذها يف عدد 
من الدول قامت قطر اخليرية باالنضمام إلى عدد 
هذه  تخدم  التي  الدولية  التعليمية  املبادرات  من 
والوطنية  العاملية  الشراكات  خالل  من  الشريحة 
برعاية  يقوم  الذي  للتنمية  خاصة مع صندوق قطر 
مبادرة "كويست" لتعليم وتدريب األطفال املتأثرين من 
األزمات املتواصلة يف سوريا واملنتشرين داخل سوريا 

وخارجها يف كل من لبنان واألردن والعراق وتركيا.
وكفاءات  قدرات  رفع  إلى  املبادرة  هذه  وتسعى 
الفرصة  وإعطائهم  السوريني  والنازحني  الالجئني 
بالتعليم  االلتحاق  من  والتمكن  مؤهالتهم  لبناء 
الرسمي وسوق العمل يف سبيل أن يساهموا بطريقة 

فعالة بتنمية وتطوير مجتمعهم.
WRS املدرسة العاملية لالجئني

كما ساهمت قطر اخليرية يف مبادرة املدرسة العاملية 
WRS )World Refugee School(، بصفتها  لالجئني 

بلغ عدد املستفيدين من املشاريع التعليمية االغاثية 
وحتى   2015 عام  منذ  اخليرية  قطر  تنفذها  التي 
اآلن لصالح املتضررين يف مناطق األزمات والكوارث 
الطبيعية 810 ألف مستفيد، بقيمة تقدر بنحو 107 
مليون ريال قطري، فضال عن مشاركتها يف عدد من 
املبادرات التعليمية الدولية التي تخدم هذه الشرائح.
ويأتي تدخل قطر اخليرية يف هذا املجال استجابة 
حاالت  وازدياد  الالجئني  تعليم  أزمة  حجم  الزدياد 
التسرب املدرسي، والدمار الذي تتعرض له املؤسسات 
التي  واألزمات  الطبيعية  الكوارث  بسبب  التعليمية 
تشهدها عدد من الدول، حيث يشير تقرير أصدرته 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
إلى أن من بني 7.1 مليون طفل الجئ ممن هم يف سن 
الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل منهم لم يتمكنوا من 

االلتحاق باملدرسة يف عام 2018.
ويف هذا االطار تنفذ قطر اخليرية مشاريع يف مجال 
وفلسطني  وسوريا  تركيا  يف  الطواري  أثناء  التعليم 
وإندونيسيا  واليمن  وبنغالديش  ولبنان  والسودان 
املجال،  هذا  يف  اخليرية،  قطر  تدخالت  وشملت 
عمل الصيانة وإعادة اعمار املؤسسات التعليمة التي 
دمرت ووفرت فيها املياه معينات النظافة والصرف 
الصحي، وحتسني مستوى الطالب من خالل طباعة 
املدرسية  واحلقائب  املدرسية  الكتب  وتوزيع  املناهج 
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عضوا مؤسسا ضمن مجلس اإلدارة العاملي اخلاص 
 Aid & مؤمتر  خالل  عنها  اإلعالن  مت  والتي  بها، 
Trade أكبر املؤمترات التي تقام سنوياً بلندن، والذي 

سريع  بشكل  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي  يستهدف 
إلى املناطق التي تعاني حول العالم.

وتعتبر مبادرة املدرسة العاملية لالجئني مبادرة عاملية 
لالجئني  والنوعي  اجليد  التعليم  تقدمي  إلى  تسعى 
التعليم  تقنيات  خالل  من  العالم  حول  والنازحني 
االلكتروني، حيث تتميز هذه املبادرة بانها تقدم حلوالً 

يف التعليم يف مناطق الصراعات.
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تعّد املدارس األساسية والثانوية بأقسامها الداخلية ومراكز التدريب املهني واألنشطة من أبرز 
املشاريع النوعية التي نفذتها قطر اخليرية خصيصا لأليتام، أو يكون األيتام أكبر املستفيدين 
منها، يف عدة دول كبنغالديش والصومال وكينيا وباكستان وألبانيا والسودان، إميانا منها بأهمية 
الرعاية الشاملة لهم، ودور التعليم يف بناء مستقبلهم، وتوفير حياة كرمية لهم وألسرهم، وفيما 

يلي أهم 10 مشاريع ومراكز تعليمية استفاد منها منذ تأسيسها مئات اآلالف :   

مشـاريع تعليم وتدريب 
نوعية لأليتام

10

مشروع نوعي
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          مركز خبيب بن عدي
مديرية  غونغاشارا  منطقة  ـ  بنغالديش  الدولة: 

رانغبور )400 كم من العاصمة دكا(
مع  لأليتام  دار  من  املركز  يتكون  املشروع:  وصف 
تتسع  ومدرسة   يتيم،   500 حلوالي  تتسع  املرافق 
ومساكن  ومسجد  صحي،  ومركز  طالب،   700 لـ 

للموظفني، وساحات ومالعب وأراض زراعية.
عدد املستفيدين: 5000 شخص سنويا، فيما بلغ 

العدد التراكمي للمستفيدين:
100000 شخص حتى نهاية 2017.

تاريخ التأسيس: 1994

        المدرسة القطرية
الدولة : ألبانيا ـ تيرانا

التربية  بوزارة  مسجلة  مدرسة  املشروع:  وصف 
حتى  االبتدائية  من  املراحل  لكل  األلبانية،  والتعليم 

الثانوية.
مساحة املشروع : 2400 متر مربع

العام  يف  وطالبة  طالب   200 املستفيدين:  عدد 
)من األيتام واليتيمات املكفولني من قطر اخليرية أو 
مؤسسات أخرى أو من أبناء أسر مدينة تيرانا(، فيما 
تبلغ الطاقة االستيعابية للمدرسة 350 طالبا وطالبة.

سنة االفتتاح: يف العام الدراسي 2010 ـ 2011

        دار أيتام المسلمين
الدولة: كينيا ـ قاريسا

األيتام،  ورعاية  وتعليم  إليواء  دار  املشروع:  وصف 
من أنشطتها الدورات التربوية، األنشطة الرياضية، 
ومسابقات  ثقافية،  املسابقات  الطبية،  الفحوصات 
القرآن الكرمي يف موسم رمضان وغيرها من األنشطة.  

مساحة املشروع: 829,605.48 م2. )205 فدان(
الطاقة  تبلغ  فيما  يتيم،   400 املستفيدين:  عدد 

االستيعابية للدار: 500 يتيم.
عام االفتتاح: 1996

       مركز النجاح لأليتام
الدولة : كينيا - قاريسا

األيتام،  ورعاية  وتعليم  إليواء  دار  املشروع:  وصف 
من أنشطتها الدورات التربوية، األنشطة الرياضية، 
الثقافية، ومسابقات  الفحوصات الطبية، املسابقات 
القرآن الكرمي يف موسم رمضان وغيرها من األنشطة

مساحة املشروع: 101,171.4 م2
الطاقة  تبلغ  فيما  يتيما،   245 املستفيدين:  عدد 

االستيعابية للدار: 600 يتيم
عام االفتتاح: 1989م

       مركز الرعاية االجتماعية للبنات
مديرية   - بهيروب  مدينة  ـ  بنغالديش  الدولة: 

كيشورغنج ) 90 كيلو مترا عن العاصمة دكا(
لليتيمات  دار  على:  املركز  يشتمل  املشروع:  وصف 
مع املرافق تتسع حلوالي 800 يتيمة ) يوجد يف داخل 
الدار مسجد و مشغل للتدريب على اخلياطة واحلرف 
اليدوية(، ومدرسة مع املرافق تتسع ل 1000 طالبة، 

ومستشفى  بسعة 50 سريرا، وساحات ومالعب.
عدداملستفيدين: حوالي  10.000  سنويا، وسيزيد 
عند اكتمال جميع مكونات املشروع. فيما بلغ العدد 
التراكمي للمستفيدين ما يزيد على 70.000 شخص 

حتى نهاية 2017 .
وال    ،2011 عام  التأسيس  بدأ  التأسيس:  تاريخ 
تطويره  يجري  املركز  هذا  أن  حيث  مستمرا،  زال  

باستمرار.

       مركز الكبيسي
 الدولة: بنغالديش ـ منطقة دامراي مديرية  دكا

وصف املشروع: يتكون املركز دار لأليتام مع املرافق 
 1000 لـ  تتسع  مدرسة  و  يتيم،   500 تتسع حلوالي 

طالب، ساحات ومالعب واراض زراعية.
سنويا،  شخص   2500 حوالي  املستفيدين:  عدد 
فيما بلغ العدد التراكمي حوالي 5000 شخص حتى 

نهاية 2017.
سنة التأسيس: 2016
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        مركز سخاء.
الدولة : بنغالديشـ  منطقة ديبيدارـ  مديرية كوميال

وصف املشروع: يتكون املركز من: دارين إيواء واحدة 
حلوالي  تتسعان  املرافق  مع  للبنات  وأخرى  لأليتام 
500 يتيم لكل دار، ومدرسة  تتسع ل 700 طالب، ول 
700  طالبة ، ومركز لتعليم القرآن الكرمي، ومسجد، 
ومشغل لتصنيع املالبس اجلاهزة، وساحات ومالعب 

واراض زراعية، ومحالت جتارية.
عدد املستفيدين: 4000 يتيم ويتيمة سنويا ، فيما 
نهاية  حتى  شخص   100.000 التراكمي  العدد  بلغ 

. 2017

تاريخ التأسيس : 2006

        مركز غوداغاري
مديرية  ـ  غوداغاري  منطقة  ـ  بنغالديش  الدولة: 

راجشاهي
مع  لأليتام  دار   : من  املركز  يتكون  املشروع:  وصف 
تتسع  ومدرسة   يتيم،   500 حلوالي  تتسع  املرافق 
ومساكن  ومسجد،  صحي،  ومركز  طالب،   700 ل 

املوظفني، وساحات ومالعب وأراض زراعية.
عدد املستفيدين: حوالي 5000 سنويا ، فيما بلغ 
العدد التراكمي مايزيد عن 50.000 يتيم حتى نهاية 

. 2017

سنة التأسيس: 1994

        مركز بوالشي
مديرية  ـ  ماري  اديت  منطقة  ـ  بنغالديش   : الدولة 

الملنيرهات
مع  لأليتام  دار  من  املركز  يتكون  املشروع:  وصف 
تتسع  ومدرسة  يتيم،   300 حلوالي  تتسع  املرافق 
ومساكن  ومسجد،  صحي،  ومركز  طالب،   400 لـ 

للموظفني، وساحات ومالعب وأراض زراعية.
فيما   ، سنويا  شخص   5000 املستفيدين:  عدد 
عام  نهاية  يف  60.000 شخص  التراكمي  العدد  بلغ 

.2017

سنة التأسيس: 2010

       المركز المهني لأليتام
الدولة : باكستان ـ إقليم البنجاب ـ مدينة أتك

يف  شهرة  اكتسب  مهني  مركز  املشروع:  وصف 
مجال التعليم احلريف، وشهاداته معترف بها الدوائر 
احلكومية، ويستفيد من برامجه املقدمة األيتام وغير 
األيتام من أبناء األسر الفقيرة باملنطقة من اجلنسني، 
ويقدم دورات وورشا على يد مدربني أكفاء يف مجال 
 ) اآللي  احلاسوب  امليكانيكا،  السباكة،  الكهرباء،   (

إضافة لدورات يف التطريز والتجميل ) للنساء (.  
عدد املستفيدين: يتخرج من املركز سنويا أكثر من 
طالبة  طالبا   1032 منه  تخّرج  وقد   ، طالب    300

حتى نهاية 2017 .
التأسيس: عام 2015
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#أجمل_هدية

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/966

إسكان الفقراء
صدقة لك وهدية لهم

السكن هو أول وأقدم حق من حقوق اإلنسان منحه هللا 
تعالى ألبو البشر آدم عليه السالم حيث قال عز وجل: 
والكوارث  النزاعات  ومع  وزوجك،  أنت  اسكن  آدم  ويا 
هذا  في  يعيشون  وباتوا  البشر  من  هائل  عدد  تشرد 
العالم بال مأوى، فهل هناك أجمل من أن تمنح أسرة 
ذكرياتهم  ويضم  شملهم  يجمع  مسكنا  فقيرة 

الجميلة ولحظاتهم السعيدة.

اجعل بناء بيت هديتك للفقراء.

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/B

توجو

رقم النموذج 110313   ترخيص 2019/107

بناء بيت فقراء 
بمساحة 30م2

30,560
2  مستفيدان

ر.ق

بوركينافاسو

رقم النموذج 110339   ترخيص 2019/103

بناء بيت فقراء 
بمساحة 45م2

37,780
5  مستفيدين

ر.ق

لالطالع على 
المشاريع
QR امسح  الرمز
أو عبر الرابط
qch.qa/B
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كـيـنـيا
ويف كينيا تنفذ قطر اخليرية مشروع مركز "مهاجنو 
أبرز  من  يعد  الذي  اخلدمات،  املتعدد  التعليمي" 
على  اخليرية  قطر  أوشكت  التي  النوعية  املشاريع 
املرافق  من  كبيراً  عددا  املركز  ويضم  منها.  االنتهاء 
اخلدمية التي تهدف لتأهيل األيتام وأسرهم باحلرف 
األيتام،  فئة  لدى  التمدرس  نسبة  ورفع  األساسية، 

واحلد من التسرب الدراسي الناجت من الفقر.
المرافق

ويحتوي  1200مترمربع،  مساحة  على  املركز  وأقيم 
على 8 فصول دراسية، و4 صاالت للقسم الداخلي، 
وبئر  ومسجد  ومطعم  والتأهيل،  للتدريب  وصالتني 
ارتوازي، إلى جانب مرافق أخرى مهمة، كما يشمل 
املشروع على مدرسة داخلية منوذجية لأليتام تضم 

مواصلة ملشاريعها النوعية التي تخدم شريحة األيتام وغيرهم من األطفال وبدعم من محسني 
قطر، تنشئ قطر اخليرية مرافق تعليمية جديدة يف كل من كينيا والصومال.

مدرسة أساس من الصف األول حتى الصف السادس 
حتى  الثالثة  السن  من  أطفال  وروضة  االبتدائي، 

اخلامسة وينتظر أن يستفيد منه 1000 شخص.

أهمية الموقع
واختيرت منطقة املركز بعناية، ألن حي مهاجنو يقع يف 
منطقة مأهولة بالسكان، ويعتبر من املناطق السكنية 
اجلديدة التي توسع العمران فيها خالل العقد األخير، 
املتوسطة،  الطبقة  من  سكانها  من   45% من  وأكثر 
الدخل احملدود 55%.  السكان من ذوي  فيما يشكل 
وتبلغ نسبة البطالة فيه %46، وتندرج ضمن املناطق 
كالصحة  األساسية،  للخدمات  الفتقارها  املهمشة 
ويعاني  النظيفة،  الشرب  ومياه  الصحي  والصرف 
السكان من قلة املدراس وبعدها النسبي عن املنطقة 
السيما املدارس التكاملية، مما يضطر األهالي ألخذ 

إنشاء مرافق تعليمية جديدة           
في كينيا والصومــال



الغامرة بافتتاح املدرسة، مشيرا إلى أن وزارة التربية 
نحو األمام من أجل  العالي ستمضي قدماً  والتعليم 
مبا  اخليرية  املنظمات  مع  والتعاون  الشراكة  تعزير 
االجتماعي  التضامن  وجمعية  اخليرية  قطر  فيها 
تطوير  أجل  من  اخليرية(  لقطر  الشريكة  )اجلهة 
التعليم، كما شكر املتبرعني من أهل دولة قطر على 
املدرسة،  هذه  بنيت  ما  لواله  الذي  السخي،  دعمهم 

آمال أن تسهم يف بناء جيل مسلح باملعرفة.
دار  أبشر مدير  السيد عبد طاهر  أعرب  من جهته 
السالم االبتدائية عن أمله يف أن تشكل هذه املدرسة 
للمنطقة  بالنسبة  يتحقق  وحلما  نوعية  علمية  منارة 
التي كانت يف حاجة ماسة ملدرسة جديدة تستوعب 

األعداد املتزايدة من الطلبة.
وتوجه عبد طاهر بالشكر لدولة قطر ولقطر اخليرية 
جلهودهم املتواصلة يف اإلسهام بتوفير بيئة تعليمية 

مالئمة وحتسني املستوى العلمي والتربوي للطلبة.
دور ريادي

بدوه أكد السيد عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن 
مدير جمعية التضامن االجتماعي على عمق العالقة التي 
تربطهم بقطر اخليرية الفتا إلى الدور اإلنساني الريادي 
الذي تقوده يف الصومال ـ من خالل مكتبها يف مقديشو ـ 
يف املجاالت اإلغاثية والتنموية السيما التعليم، فضال عن 

كفاالت األيتام وطلبة العلم واملعلمني.  

ابنائهم إلى مدارس يف مناطق بعيدة نسبيا.
وسيساهم املشروع بشكل كبير يف احلد من مشاكل 
التعليم يف املنطقة، ويخفف العبء عن األهالي ويوفر 
بيئة تعليمية مناسبة للتالميذ يف املنطقة، كما سيسهم 

يف احلد من مشكلة االكتظاظ الدراسي.  
يشار إلى أن عدد األيتام الذين تكلفهم قطر اخليرية 
نهاية  حتى  ويتيمة  يتيم   )4%300( بلغ  قد  كينيا  يف 

عام 2018.

الصومــال
ويف الصومال، افتتحت قطر اخليرية مدرسة ابتدائية 
يف مدينة جرووي بوالية بونت الند، بتمويل من أهل 
تبلغ مساحتها  التي  املدرسة  اخلير يف قطر. وتضم 
400 متر مربع عددا من الفصول الدراسية وغرفا 
منها  يستفيد  أن  وينتظر  واملدرسني،  باملدير  خاصة 

400 طالب.
العملية  وتطوير  دعم  الى  املشروع  هذا  ويهدف 
التعليمية يف الصومال، واملساهمة يف تخفيف نسبة 
التربوية،  املنشآت  يف  النقص  من  واحلد  األمية، 
نهضة  دعم  يف  املشاركة  على  قادرة  أجيال  وتنشئة 

بالدها.
منارة علمية

سعادته  عن  حسن  محمد  اهلل  عبد  الوزير  وأعرب 
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قطر  أطلقتها  التي  يبصر"،  "طفل  مبادرة  تسعى 
مع  بالتعاون  ألهلنا"  "خيرنا  حملة  ضمن  اخليرية 
الطبي،  استر  ومركز  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
إلى إعادة إبصار الكثير من األطفال من األسر ذات 
بالتبرع  للجميع  الفرصة  اتاحة  الدخل احملدود عبر 
بتكلفة توفير نظارة جديدة وتوزيعها للفئة احملتاجة.

وتكمن فكرة املشروع يف أن الكثير من األطفال بحاجة 
للعيون ملمارسة حياتهم الطبيعية  العالج الطبي  إلى 

إذ أن ارتفاع تكاليف النظارة الطبية يف مختلف دول 
يؤثر  مما  الطبي،  للعالج  اللجوء  دون  يحول  العالم 
ذلك على ضعف النظر بشكل أساسي على املستوى 
القدرة  ضعف  إلى  يؤدي  وبالتالي  للطالب  التعليمي 

االستيعابية لدى الطفل.
النظارات  من  كمية  أكبر  توفير  إلى  املبادرة  وتهدف 
األسر  أبناء  من  األطفال  ملساعدة  اجلديدة  الطبية 
ذات الدخل احملدود داخل قطر، واشراك املجتمع يف 

مبادرة “طفل يبصر”  توفر 
النظارات لـ 1000 طالب بقطر

ضمن برنامج »خيرنا ألهلنا« وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي
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دعم هذه الشرائح وصوالً ألكبر عدد من 
الطالب الذين يحتاجون للنظارات إلعادة 
االبصار لديهم ملمارسة حياتهم الطبيعية.

مع  بالتعاون  اخليرية  قطر  قامت  وقد 
وزارة التعليم والتعليم العالي بتوزيع 338 
كوبونا على الطالب من األسر ذات الدخل 
احملدود كمرحلة أولى لتمكنهم من شراء 
نظارات طبية شملت 68 طالبا من مدرسة 
أبوبكر الصديق اإلعدادية املستقلة للبنني، 
السعدية  حليمة  مبدرسة  طالبة  و23 
فيما  أخرى،  مدارس  وطلبة  االبتدائية، 
من  املستفيدين  إجمالي  يصل  أن  ينتظر 

هذه املبادرة 1000 طالب وطالبة.

المرحلة األولى

املراحل  جميع  يف  املدارس  طلبة  املبادرة  وتستهدف 
طبي  فحص  وإجراء  سنة   4�18 عمر  من  التعليمية 
استر  أطباء مختصني مبركز  لهم عن طريق  مجاني 
حاجة  بحسب  النظارة  استالم  كوبون  وتوزيع  الطبي 
الطفل، وتشمل املبادرة، يف املرحلة األولى، 9 مدارس 

حكومية وخاصة. 
يشار إلى أن املدارس التي تشملها املبادرة يف املرحلة 
االولى هي مدرسة أبوبكر الصديق اإلعدادية املستقلة 
للبنات،  االبتدائية  السعدية  حليمة  ومدرسة  للبنني، 
نيكادين  شاندي  ومدرسة  للبنات،  ميمونة  ومدرسة 
إلى  باإلضافة  الهندية،   MES ومدرسة  العاملية، 
ـ  اإلسالمية  واملدرسة  الدوحة،  ـ  اإلسالمية  املدرسة 

اخلور، واملدرسة اإلسالمية ـ معيذر.

تقرير  |  مبادرة “طفل يبصر”  توفر النظارات لـ 1000 طالب بقطر
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مؤسسات 
قطرية

مؤسسة 
التعليم فوق 

الجميع



التأسيس
بنت  موزا  الشيخة  سمو  أسستها  عالمية  مبادرة 
ناصر في قطر عام 2012، وتعمل من خالل برامج 
التعليمية  الفرص  توفير  على  الثالثة  المؤسسة 
الفقر  من  تعاني  التي  المجتمعات  وخاصة 

والنزاعات.
والنساء  األطفال  حاجة  المؤسسة  وتلبي 
نشطين  أعضاء  يكونوا  أن  على  وتساعدهم 
على  الطلب  تلبية  خالل  ومن  مجتمعاتهم،  في 
على  تساعد  التي  باألدوات  نساعدهم  التعليم 
السلم  من  بيئة  وخلق  المستدامة  التنمية  دعم 

واألمن والعدالة واالزدهار.

األهداف
خالل  من  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة  وتهدف 
ما  إلى  والدوليين  المحليين  شركائها  مع  العمل 

يلي:
ـ التدخل الناجح والمبتكر في العملية التعليمية

يتعرض  مكان  أي  في  التعليم  في  الحق  حماية  ـ 
فيه هذا الحق للخطر.

التعليمية  للقضايا  العالم  أنظار  للفت  المناصرة  ـ 
الملحة

لمواجهة  رائدة  عالمية  منظمات  مع  التعاون  ـ 
التحديات المتعلقة بالتعليم.

البرامج الرئيسية
ـ عّلم طفال

ـ الفاخورة
النزاعات  ظروف  في  التعليم  في  الحق  حماية  ـ 

المسلحة وانعدام األمن
ـ أيادي الخير نحو آسيا

اإلنجازات
غير  طفل   600,000 إلى  الوصول  من  التمكن  ـ   
األولى  الستة  الشهور  في  المدارس  في  ملتحق 

لبدء عمل المؤسة
الجئ   1.3 منهم  شخص  مليون   6.8 حياة  تغيير  ـ 

ونازح )أغسطس 2018(
" بتغيير حياة 10  الجميع  التعليم فوق   " وتتعهد 

ماليين طفل في العالم إلى األفضل.

مؤسسات 
قطرية

%51

%61

%86

%32
ـ ُعشر سكان املناطق النامية )بحدود 700 مليون( 
لم يزلوا يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 دوالر 

يوميا.
ـ  42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون 

حتت خط الفقر
العالم  أنحاء  كل  يف  وأسرهم  املوظفني  من  ـ 8 % 

عانوا من الفقر املدقع يف عام 2018.
ـ على الصعيد العاملي، تعيش 122 امرأة )يف الفئة 
مقارنة  مدقع،  فقر  يف  عاما(   34  –  25 العمرية 

بـ100 رجل من نفس الفئة العمرية.
العالم  سكان   55% كــان   ،2018 عــام  حلول  مــع  ـ 

يفتقدون احلماية االجتماعية.
ـ يؤثر الفقر يف األطفال تأثيرا غير متناسبا، فواحد 
من كل خمسة أطفال ) 1 من كل 5 (  يعيش يف فقر 

مدقع.
يعيشون يف  1.1 مليار شخص  ـ كان هناك حوالي 

فقر مدقع يف عام 1990.
 "2019 لعام  األبعاد  متعدد  الفقر  "مؤشر  يوضح  ـ 
الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه يف 
مليار شخص   1.3 هناك  دراستها  دولة متت   101

يعانون الفقر "متعدد األبعاد".
ـ من بني 1.3 مليار شخص ممن مت تصنيفهم كفقراء 
وفق مؤشر الفقر لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
هناك حسب التقرير حوالي 663 مليونا من أطفال 
أي  منهم،  الثلث  وحــوالــي  عاما،   18 الـــ  سن  دون 

حوالي 428 مليون هم أطفال دون سن العاشرة.
ـ من بني 736 مليون شخص من الفقراء فقرا مدقعا 
 368 كان   ،2015 عام  تقديرات  وفق  العالم  حول 
مليون شخص - أي نصفهم - يعيشون يف 5 بلدان 
من  أكبر عدد  لديها  التي  اخلمسة  البلدان  فقط. 
الفقراء فقراً مدقعاً هي )بالترتيب التنازلي(:الهند 
ونيجيريا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا 

وبنغالديش.
 
 

مؤشرات الفقر 
حول العالم

%48

%90

%56

%51

%61

%86

%45

%21

%41

%32

%38
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عاءات ال تبني األوطان، والكالم الذي ال يُقَرن بعَمل  االدِّ
واألحالم  األماني  بحر  واإلغــراق يف  ساكًنا،  ك  يُحرِّ ال 
احلقيقة،  أرِض  على  لتجِسيِدها  وعــزٍم  ُمــبــادرٍة  دون 
ال  التي  الــفــاِســَدة  اليُوغا  من  نــوٌع  هي  الــواِقــع؛  أرض 
مطاِمع  بلَغت  مهما  فإنَُّه  وعليه  شيء.  أيِّ  إلى  تُفِضي 
املأمولة فإنَّها  لبناء نهضِته  املُجتمع يف استثمار شبابه 
املجتمع  هذا  س  يُؤسِّ مالَم  الرجاء  خائبة  آمااًل  ستكوُن 
يوم،  بعد  يوًما  لتحقيقها  وِجّديَّة  بشوٍق  بأبناِئه  ويدَفع 
ال  الفرد  »إنَّ  نبي:  بن  مالك  اجلــزائــري  املفكر  يقول 
اإلراَدة  هي  معنويَّة  بُشروط  إاّل  نَفِسه  تكِوين  يستِطيع 
احلضاريَّة أو العقيَدة مبعناها العاّم وُشروٍط ماّديَّة هي 
اإلمكان، ألنَّ  َعلى  واإلراَدة ساِبَقة  اإلمكاُن احلضاِري، 
ُن  تتكوَّ نتيَجٌة  اإلمكاُن  بينََما  النُفوس  يف  ُن  تتكوَّ اإلرادة 

يف الَزَمن«.
ِبِه األمُم  ى  التنميَة متراًسا تتصدَّ تُعتبَر  قارئي الكرمي، 
ة عواِمل التخلُّف، فِمن ِخاللها تتم حتقيق أهداف  لكافَّ
ر،  ر والتحضُّ ن والُرِقّي والتطوُّ م والتحديث والتمدُّ التقدُّ
ق لهذه األمَُم مطلب االستقالل  وُكل هِذِه األهداف حُتقِّ
وبناًء على ذلك  املُهيمنة،  الغربيَّة  االمبرياليَّة  التام عن 
أهــداف  لتحقيق  جهودها  بتكثيف  احلكومات  قامت 
لزاًما  وكان  املنشود،  االستقالل  مطلب  وبلوغ  التنمية 
عليها أن تُشِرك فئة الشباب يف حتقيق رؤاها التنمويَّة 
اإلشارة  من  بُدَّ  ال  وُهنا  ه.  موجَّ واٍع  بشكٍل  املوُضوَعة 
املنوطة  التنمويَّة  األدوار  تشخيص  وهو  هام،  ملوُضوٍع 
فئات  من  الهامة  الفئة  هــذه  بها  تقوم  أن  يِجب  التي 
هو  فالفرد  ُقــدراِتــِهــم،  تنظيم  بهدف  وذلــك  املجتمع، 
الوسيلة  كذلك  وهو  للتنمية  األبلغ  األساسي  الهدف 
الشباب  مشاركة  أنَّ  من  غم  وبالرُّ لتحقيقها،  الرئيسيَّة 
يف التنميَة هي ِفعٌل إراِديٌّ وَطوِعٌي ُحّر إال أنَّها حتتاُج 
جتسيد  من  الفئة  هذه  فيه  ن  تتمكَّ طريٍق  خارطة  إلى 

أدوراها على أرض الواِقع واالنتقال من مرحلة القول إلى 
التكتيكات  هذه  إلى  فاملجتمعات حتتاُج  العمل،  مرحلة 
واالستراتيجيات  الرؤى  أهداف  حتقق  التي  املرُسوَمة 
الُعليا، وِمن ُدونها تبقى هذه الرؤى أحالًما ومزاِعم ال 

يبلُُغها الطرفان أبًدا، إال بَشقِّ األنُفس.
إنَّ إشراك الشباب يف العملية التنموية يحتاُج، إضافة 
إلى املناخ الدميوقراطي، إلى وجوِد قوانني ومؤسسات 
ن هذه الفئة، من خاللها، ممارسة ُحرياِتِه وُحقوَقه  متكِّ
وتسَمُح لُه باملشاركة يف عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذ 
اخُلطط والبرامج وكافة أنواع املُشاركة يف تقدمي الفكر 
والعمل واالبداع، األمر الذي يُحتِّم وجود آذان صاغية 
لهِذِه الفئة، تلتِفت إليها بعناية وتأخذ مبشورتها وآرائها 
أولويات  تعكس  ال  التي  التنمية  فعمليات  جاّد،  بشكٍل 
ملجتمعاٍت  ُرسَمت  عمليات  هي  الشباب  واحتياجات 
تلتِفت  لــم  إذا  الفعلية  رؤاهـــا  حُتقق  لــن  وهــي  أُخـــرى 

وتعتِني بأبنائها، أصواتهم ومطالبهم.
تناَست  التي  والدويالت  األمُم  أنَّ  يُخبرنا  احلال  واقع 
وتنميتها؛  نهضتها  حتقيق  يف  أبنائها  توظيف  أهمية 
دم  فيها  هاَج  تنتهي،  ال  ثــوراٍت  إلى  احلال  بهم  أفضى 
النابض، ويف مقابل ذلك، يُخبرنا واقع احلال  الشباب 
وال  املخلصة  املــواطــنــة  ِعــي  تــدَّ التي  الشباب  فئة  أنَّ 
األوطان،  على  ُكبرى  عالٌة  هي  املنوطة  بأدوارها  تقوم 
ويِجب تنويُرها وتوعيتُها وتوجيُهها بالبرامج واحلمالت 
أقــوااًل  ليست  فالتنمية  املختلفة،  واملناِشط  التوعوية 
ولتحقيقها  عمل،  إلــى  تُفِضي  ال  ُكــبــرى  ومانشيتات 
تفاُعٌل حيوٌي جاّد بني ُمخططي  يُكون هناك  أن  يجب 
ألصوات  وتفعيلهم  متكينهم  خالل  من  االستراتيجيات 
وبني  التنموية،  الـــرؤى  يف  الشباب  وأدوار  ومطالب 
مًعا  واالنفعال  والتفاُعل  االقــدام  خــالل  من  الشباب 

حتقيًقا لغٍد أفضٍل للجميع.

خولة مرت�سوي / 

شباُبنا والتنمَية
بيَن الَقوِل والِفعل
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شبكة  عن  سنويا  املتجددة  الطاقة  حالة  تقرير  يصدر 
 ،REN21 سياسة الطاقة املتجددة للقرن الواحد والعشرين
األمم  برنامج  عن  منبثقة  دولية  سياسات  شبكة  وهي 
واملنظمات  احلكومات  من  خبراء  وتضم  للبيئة،  املتحدة 
غير  واملنظمات  الصناعة  ورابطات  الدولية  احلكومية 

احلكومية والعلوم واألوساط األكادميية.
ووفقا لتقرير عام 2019 فقد ازداد دور الطاقات املتجددة 
يف إمداد العالم بالطاقة، ولكن السياسات الغير متناسقة 
احلد  يف  اسهامه  إمكانية  من  القطاع  تعيق  والعشوائية 
باملناخ  املتعلقة  األهداف  وبلوغ  الكربونية  االنبعاثات  من 

والتنمية.
هناك  التوالي  على  الرابعة  للسنة  أنه  التقرير  ويؤكد 
زيادة يف قدرات الطاقة املتجددة املركبة مبا يفوق طاقة 
الوقود األحفوري والطاقة النووية؛ حيث مت إضافة 100 
يف  وحدها  فولطية  الفوتو  اخلاليا  طاقة  من  جيجاوات 

،2018
الطموحة  السياسات  غياب  فان  ذلك  من  الرغم  وعلى 
واملستدامة لدفع التحول نحو إزالة الكربون عبر قطاعات 
التدفئة، والتبريد والنقل يعوق الدول دون حتقق أقصى 
قدر من االستفادة من هذا التحول- الذي يتضمن هواء 

أنظف وأمن الطاقة- لصالح شعوبها.
النقاط المهمة

ويوضح التقرير عددا من النقاط الهامة منها:
فولطية 	  الفوتو  الرياح وطاقة اخلاليا  أصبحت طاقة   

قطاع  يف  املتاحة  اخليارات  ضمن  احلالي  الوقت  يف 
الطاقة. وهناك تسع دول على األقل تولد أكثر من 20 
% من الكهرباء من خالل طاقة اخلاليا الفوتو فولطية 
وأيرلنديا،  أوروجواي،  الدمنارك،  )وهم  الرياح  وطاقة 
وأملانيا، والبرتغال، وإسبانيا، واليونان، واململكة املتحدة، 

وهندوراس(.
 لم يعد استغالل الطاقة املتجددة على املستوى العاملي 	 

نشر  كان   ،2018 عام  ففي  دول.  بضع  على  يعتمد 

املستوى  على  ثابتة  بخطى  يجرى  املتجددة  الطاقات 
العاملي مع زيادة انتشار الطاقات املتجددة يف االحتاد 

األوروبي زيادة طفيفة.
الطاقات 	  لنشر  قوي  كمحرك  املدن  تأثير  يتزايد   

الطموحة  املدن بعض األهداف  تتبنى  املتجددة، حيث 
لنشر الطاقات املتجددة على املستوى العاملي. وهناك 
الكهرباء من  70 % من  100 مدينة تستخدم  أكثر من 
املتجددة. كذلك تضع خمسون مدينة  الطاقة  مصادر 
والتي  املتجددة  بالطاقات  خاصة  أهداف  األقل  على 

تتضمن الطاقة، والتدفئة، والتبريد والنقل.
 وهناك فرص هائلة أمام الدول للدفع بعجلة العمل من 	 

خالل زيادة التوسع يف االنتقال إلى قطاعات التدفئة، 
حوالي            متد  املتجددة  فالطاقات  والنقل.  والتبريد، 
26 % من الكهرباء على مستوى العالم، ومع ذلك فهي 
توفر 10 % فقط من الطاقة املستخدمة يف التدفئة والتبريد،    

و3 % من الطاقة املستخدمة يف قطاع النقل.
 وبالرغم من عدم كفاية الدعم، يتم تنفيذ بعض املبادرات 	 

يف قطاعات النقل، والتدفئة والتبريد. ويؤدي استخدام 
الوقود احليوي املستدام، واملركبات الكهربائية، واتباع 
سياسات االقتصاد يف استهالك الطاقة إلى التقليل من 

االعتماد على الوقود األحفوري يف قطاع النقل.
 يقدم تقرير الوضع العاملي ملصادر الطاقة املتجددة منذ 	 

صدوره ألول مرة عام 2005، حملة عامة وشاملة عما 
يحدث يف قطاع الطاقة املتجددة. ويركز التقرير هذا 
العام على تطورات وتوجهات األسواق، واالستثمارات، 
والسياسات عام 2018 على مستوى العالم. ويف عامة 
معيار  السنوي  التقرير  هذا  أصبح  عشر،  اخلامس 
البيانات  على  يستند  فهو  املتجددة.  للطاقة  صناعًيا 
واملعلومات التي يقدمها شبكة املساهمني الذين جتاوز 
عددهم أكثر من 99 مساهًما على مستوى العالم. ويف 
أجل  من  احلوار  لصياغة  املعلومات  تستخدم  املجمل، 
السليمة  اإلجراءات  واتخاذ  التفكير،  بشكل  االرتقاء 

فيما يتعلق بالطاقات املتجددة.   

تقرير حالة 
الطاقة المتجددة 

لعام 2019 

عرض كتاب
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تدخل إنساني عاجل إلغاثة متضرري 
فيضــانات الســودان ونيبـال

الفيضانات  متضرري  إلغاثة  اخليرية  قطر  بادرت 
شهر  من  اعتبارا  ونيبال  السودان  يف  والسيول 
عاجلة  مساعدات  فقدمت  املاضي،  أغسطس 
بقيمة  بالسودان  الواليات  من  عدد  يف  للمنكوبني 
كما  أولى،  كمرحلة  أسرة   3752 لفائدة  ريال  مليون 
تواصل تنفيذ مشاريع إغاثية بدعم من صندوق قطر 
للتنمية لصالح 110,000 شخص، وبالتزامن مع ذلك 
أطلقت حملة بهدف حشد الدعم للوصول إلى أكبر 

عدد من املتضررين.
الدفعة األولى

حضر تدشني الدفعة األولى من املساعدات االغاثية 
سناري  الدكتور  من  كل  اخليرية  لقطر  العاجلة 
مصطفى مفوض العون االنساني واللواء أبوبكر سيد 
والسيد  املدني  للدفاع  القومي  املجلس  امني  احمد 
العربية  املنظمات  منتدى  رئيس  السنوسي  احمد 
إلى  إضافة  دولية،  منظمات  ومدراء  واالسالميـــة 
السيد حسني كرماش مدير مكتب قطر اخليرية يف 
السودان، واشتملت على سالل غذائية تتضمن مواد 
بطانيات  على  تشتمل  ايواء  ومواد  أساسية  متوينية 

ومشمعات وفرش أرضية.

العون  مفوض  مصطفى  سناري  الدكتور  وأشاد 
االنساني بالعالقات التي تربط بني البلدين الشقيقني 
لقطر اخليرية يف مجال االستجابة  الريادي  والدور 
لقطر  وتقديره  شكره  مقدما  للكوارث،  السريعة 
اخليرية لتدخلها السريع يف مجالي الغذاء وااليواء. 
كما ثمن جهود دولة قطر يف مختلف القضايا خاصة 

دورها يف جهود دعم السالم يف دارفور.
السبيعي  محمد  اهلل  عبد  السيد  أشاد  جهته  من 
القائم باألعمال باإلنابة بسفارة قطر بالسودان بعمق 
العالقات القطرية السودانية املتينة مشيدا بدور قطر 
اخليرية يف السودان من خالل مشاريعها التنموية يف 

مختلف املجاالت.
مكتب  مدير  كرماش  حسني  السيد  أوضح  بدوره 
اخليرية  قطر  جهود  أن  بالسودان  اخليرية  قطر 
مزيد  وتقدمي  الكارثة  حجم  تقييم  يف  ستتواصل 
متضررة  مناطق  عدة  يف  االغاثية  املساعدات  من 
بالتنسيق مع السلطات احلكومية ممثلة يف مفوضية 
العون االنساني االحتادية والوالئيــة لترتيب اولويات 
التدخل  على  اخليرية  قطر  بحرص  منوها  التدخل، 
األخيرة  السنوات  يف  الكوارث  وقوع  فور  العاجل 
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واستجابتها اإلنسانية العاجلة.
دعم صندوق قطر

قطر  واصلت  للتنمية  قطر  صندوق  من  وبتمويل 
اخليرية مساعداتها اإلغاثية للمتضررين يف السودان، 
 110,000 إنقاذ ودعم  إلى  املساعدات   وتهدف هذه 
والفيضانات  األمطار  السيول  منكوبي  من  شخص 
وكسال،  اجلزيرة،  األبيض،  النيل  هي  واليات   3 يف 
8,000 طفل دون سن  بينهم  49,500 طفل من  منهم 

اخلامسة، باإلضافة إلى 31,000 من النساء.
غذائية  سلة   13,650 توزيع  املساعدات  تتضمن  كما 
أسرة،   4,000 لـ  األساسية  التموينية  املواد  تتضمن 
وتوزيع معينات اإليواء إلى 4000 أسرة والتي تشمل 
بطانيات ومشمعات وفرش أرضية، وتقدمي خدمات 
انتشار  ملكافحة  البيئة  وإصحاح  واملياه  الصحة، 
كما  والراكدة.  امللوثة  املياه  تنقلها  التي  األمراض 
ستتوفر ٦ عيادات متنقلة مزودة باألدوية واالسعافات 

األولية لتقدمي اخلدمات الطبية.
حملة إنسانية  

املساعدات؛  هذه  تقدمي  مع  وبالتزامن 
وحتت شعار “بر األمان"، أطلقت قطر 
إلغاثة  عاجلة  إنسانية  حملة  اخليرية 
والسيول  الفيضانات  من  املتضررين 

حجم األضرار
اجلدير بالذكر أن إجمالي املتأثرين من الفيضانات والسيول قد بلغ 245,700 شخص يف 15 والية من 
وبلغ عدد  منزالً   32,815 وجزئيا  كليا  املهدمة  املنازل  إجمالي  وبلغ  والية،   18 البالغة  السودان  واليات 

الضحايا 59 شخصا. ) وفقا لتقرير “أوتشا” يف 26 أغسطس املاضي(.
وقالت األمم املتحدة إن هناك حاجة إلى 150 مليون دوالر إضافية ملكافحة األضرار املتسببة فيها مياه 
األمطار، باإلضافة إلى 1.1 مليار دوالر الالزمة للمساعدة يف حل األزمة اإلنسانية الشاملة يف السودان.
ويف النيبال تأثر نحو 950%384 شخص من الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن االمطار املوسمية 
الغزيرة بحسب تقرير الهالل األحمر النيبالي الصادر يف 17 يوليو، وبلغ عدد الضحايا 78 فيما وصل 

عدد املفقودين 22 شخص. وبلغ اجمالي املنازل التي تأثرت كليا أو جزئيا 18,694.

التي اجتاحت معظم واليات السودان، ومناطق واسعة 
يف نيبال، بسبب تفاقم أوضاعهم اإلنسانية، وبهدف  
توفير الدعم ملزيد من املساعدات التي ستقدم لهم يف 
مجاالت الغذاء واإليواء والصحة والتعليم. وتستهدف 
احلملة يف مجال الغذاء توفير سالل غذائية مكونة 
من ثمانية أنواع من املواد التموينية الرئيسية، بجانب 
تقدمي اخلدمات الصحية للمصابني جراء الفيضانات، 
املياه  ذات  املناطق  يف  للشرب  صاحلة  مياه  وتوفير 
"خيام  الذي يشمل  املأوى  توفير  إلى  امللوثة، إضافة 
ودعم  أرضية"،  وفرش  معيشية  مستلزمات  وحقيبة 

العملية التعليمية.
طرق التبرع

وقياما بالواجب األخوي واإلنساني ميكن للمتبرعني 
أن يساهموا يف احلملة من خالل التبرع عبر املوقع 
 ، Qch.qa/App  أو التطبيق ،Qch.qa/SS اإللكتروني
 SS، 92642 بالرمز SMS أو عن طريق ارسال رسائل
للتبرع ب 100 ريال   و92014 للتبرع ب 150 ريال، 
و92015 للتبرع ب 200 ريال، و92428 للتبرع ب 500 

ريال.

تقرير  |  تدخل إنساني عاجل إلغاثة متضرري فيضــانات الســودان ونيبـال
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تقرير

استضافته قطر الخيرية 
بمشاركة 41 منظمة إنسانية دولية

اختتام أعمال االجتماع 
السنوي لشبكة ستارت نت 

وورك” START NETWORK “ بالدوحة
 "  اختتم االجتماع السنوي لشبكة ستارت نت ورك 
)START NETWORK( الذي استضافته قطر اخليرية 
مبقرها الرئيسي بالدوحة أعماله مبشاركة أكثر من 
وإقليمية من  دولية  41 منظمة  87 شخصية ميثلون 

أكبر املنظمات اإلنسانية غير احلكومية يف العالم.

وناقش االجتماع السنوي الذي انعقد ألول مرة بالشرق 
استراتيجية  أكتوبر،   1-2 من  الفترة  يف  األوسط 
الشبكة وخطة العمل املقترحة وموضوعات احلوكمة 
والشفافية، بجانب كثير من القضايا املتعلقة بتفعيل 
بني  فيما  والتعاون  وإمكانياتها  الشبكة  قدرات 

رئيس مجلس إدارة الشبكة:
الخيري  القطري للعمل  أعجبت بحب الشعب 

واستخدام قطر الخيرية للتقنيات الحديثة.

الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية:

 ندعو لتضافر الجهود والموارد إلحداث تغيير 
إيجابي في حياة المجتمعات الفقيرة 
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العمل  بقضايا  يتصل  فيما  لها  املكونة  املنظمات 
اإلنساني.

أعضاء جدد
منظمة   12 عضوية  اعتماد  االجتماع  خالل  مت  كما 
وباكستان  الهند  من  كل  من  للشبكة  انسانية جديدة 
عدد  أصبح  حيث  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
START NET�  املنظمات االنسانية األعضاء يف شبكة

WORK 53 منظمة.

الرئيس  مساعد  الغامدي  محمد  السيد  وقال 
يف  املؤسسي،  والتطوير  احلوكمة  لقطاع  التنفيذي 
كلمته االفتتاحية، إن قطر اخليرية تعبر عن فخرها 
واملساندة  والعون  الدعم  تقدمي  يف  لدورها  املستمر 
لكثير من بلدان إفريقيا والشرق األوسط وذلك عبر 
املوارد  من  مستفيدة  املتعددة  وحتالفاتها  شراكاتها 
للمنظمات  وشعبها  قطر  دولة  توفرها  التي  الكبيرة 

"كعبة  لشعار  وفية  ظلت  أنها  كما  احلكومية..  غير 
امللهوف  إغاثة  يف  قطر  دور  يترجم  الذي  املضيوم" 

وتقدمي يد العون للمحتاجني عبر العالم.
وأضاف الغامدي أن دخولنا يف حتالفات مع العديد 
يأتي  دولية  منظمات  مع  الشراكات  أو  الهيئات  من 
استجابة للنداء اإلنساني يف دعم املجتمعات واألفراد 

احملتاجني. ويف هذا الصدد انضممنا الى شبكة
الرئيس  سنيث  كاثرين  السيدة  أعربت  جهتها  من 

التنفيذي لشبكة ستارت نت ورك 
النعقاد  بالوكالة عن سعادتها   )START NETWORK(
اجتماع الشبكة بالدوحة، مؤكدة على أهمية االجتماع 
يف  عملها  وخطة  الشبكة  استراتيجية  مناقشة  يف 
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الفترة املاضية،  الفترة املقبلة وما مت حتقيقه خالل 
موضحة أن الشبكة تعتمد منهجية االبداع والتعاون 
إن  املعاناة اإلنسانية وقالت  سعيا خلفض مستويات 
ذلك يتطلب طرقا جديدة ومبتكرة من العمل للتصدي 

للتحديات اإلنسانية.
فعاليات مصاحبة

حفل  اخليرية  قطر  نظمت  االجتماع  هامش  وعلى 
يف  الدولة  يف  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  عشاء 
القطرية  بالهوية  للتعريف  الوطني  قطر  متحف 
والتراث القطري وتاريخ املنطقة، فضال عن التعريف 
مستوى  على  االنسانية  وجهودها  اخليرية  بقطر 

العالم.
السيد  عبر  الوطني،  قطر  متحف  يف  له  كلمة  ويف 
إدارة  مجلس  رئيس  ماييتس  جبرائيل  كريستوف 
باالستضافة  إعجابه  عن   )START NETWORK(
وتقدم  له،  املصاحبة  والفعاليات  لالجتماع  الرائعة 
تنظيم هذا احلدث  على  اخليرية  إلى قطر  بالشكر 

الذي وفر له وألعضاء الشبكة الفرصة ملعرفة قطر 
وعاداتها وتقاليدها التراثية األصيلة عن كثب، معربا 
من  اخليرية هي جزء  بأن قطر  اعتزازه  عن شديد 

الشبكة.
قطر،  يف  الفعالية  حضور  "سعدنا  قائال  وأضاف 
كثيرا  أعجبني  وما  القطرية  الضيافة  بكرم  وحظينا 
بالكرم  يتصفون  أنهم  هو  قطر  أهل  عادات  من 
وأجدهم على استعداد تام للقيام بعمل اخلير والتبرع 
اخليرية  قطر  استخدام  إلى  باإلضافة  ملشاريعه 
للتقنيات احلديثة وتطويرها املستمر من خالل آليات 

وأساليب متعددة."
تبادل الدروع

بدوره قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس 
إن قطر اخليرية  كلمته  التنفيذي لقطر اخليرية يف 
منذ انطالقتها يف عام 1992 كمنظمة غير حكومية 
رائدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، قد 
ساهمت يف انقاذ وتخفيف معاناة املاليني من الناس 

تقرير  |  اختتام أعمال االجتماع السنوي لشبكة ” START NETWORK “ بالدوحة



91

يف أكثر من 50 دولة حول العالم.
وتابع الكواري: " لقد حققنا الكثير من خالل العمل 
مع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير 
احلكومية الدولية"، داعيا إلى تضافر اجلهود واملوارد 
"معا  وقال  اإليجابي..   التغيير  لتسريع  معا  والعمل 

ميكننا أن نفعل الكثير".
عقب ذلك قام الوفد بجولة يف أقسام املتحف وأطلعوا 
تروي  وتراثية،  أثرية  مقتنيات  من  يحتويه  ما  على 
قصة وتاريخ قطر بدءا من املاضي مرورا باحلاضر 
تراثية  عروضا  البرنامج  تضمن  كما  املستقبل،  ثم 

قطرية .
ويف ختام البرنامج قام كل من السيد يوسف بن أحمد 
والسيد  اخليرية  لقطر  التنفيذي  الرئيس  الكواري 
إدارة  مجلس  رئيس  ماييتس  جبرائيل  كريستوف 
START NETWORK بتبادل الدروع والهدايا التذكارية. 

 START NETWORK في سطــــــور 

ستارت نت وورك )START NETWORK( شبكة 
تعمل على تطوير النظام الدولي احلالي للمعونة 
اإلنسانية وتقدمي مساعدات أكثر فعالية لدعم 
وتضم  اإلنسانية.  األزمات  من  املتضررين 
START NETWORK   التي تتخذ من بريطانيا 
مقرا لها، 41 منظمة دولية وإقليمية من أكبر 

املنظمات اإلنسانية غير احلكومية يف العالم.
وتقوم شبكة "ستارت نت وورك

مبتكرة  طرق  بتطوير   )START NETWORK(
بأشكال  معا  العمل  من  املعونة  وكاالت  متِكن 
املنظمات  إلعطاء  اجلديدة  التمويل  وأساليب 
احمللية مزيدا من القدرة على اتخاذ القرارات 
تتبعه  الذي  احملايد  النهج  ويرتكز  والتمويل. 
التزامها باملثل  شبكة "ستارت نت وورك" على 

اإلنسانية املشتركة عامليا.
وانضمت قطر اخليرية إلى شبكة "ستارت نت 
وورك" يف فبراير من عام 2016 كعضو مراقب، 
منحها  مّت   2017 عام  من  نوفمبر  شهر  ويف 
العضوية الكاملة من قبل مجلس إدارة الشبكة 

بناء على استيفاءها جميع شروط العضوية.
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على هامش االجتماع السنوي شبكة ستارت نت ورك 
مؤخرا  الدوحة  يف  انعقد  الذي   )Start Network(
بينيت  كريستينا  السيدة  مع  " غراس" حوارا  أجرت 
تطوير  معايير  على  ركز  للشبكة،  التنفيذية  الرئيسة 
وأهمية  اإلنسانية،  للمعونات  احلالي  الدولي  النظام 
توسيع النطاق اجلغرايف للشبكة لتضم منظمات من 
مختلف املناطق يف العالم، واآلفاق املستقبلية للتعاون 

بني قطر اخليرية والشبكة: 
 ،)Start Network( ما أهمية شبكة ستارت نت ورك
احلالي  الدولي  النظام  تطوير  على  تعمل  وكيف 
فعالية  أكثر  مساعدات  وتقدمي  اإلنسانية  للمعونات 

لدعم املتضررين من األزمات اإلنسانية؟
باستمرار  تقوم  اإلنسانية  املنظمات  أن  شك  ال 
العمل  ولكن  العالم،  عبر  رائعة  إنسانية  بتدخالت 
دولية  منظمات  من خالل شبكة تضم يف عضويتها 
القرارات  واتخاذ  املساعدة  لتقدمي  ومحلية  ووطنية 
بالقرب من أرض الواقع على قدر اإلمكان، هو األكثر 
مناطق  يف  للمستهدفني  وصوال  واألسرع  مالءمة 

األزمات، وينعكس بصورة أفضل على املتضررين.
من هذا املنطلق تأتي أهمية شبكة ستارت نت ورك 

للمساعدة  جديًدا  منوذًجا  لتمثل   )Start Network(
اإلنسانية، حيث تعتبر الشبكة نفسها منظمة متعددة 
األعضاء تتخذ من لندن مقرا لها، ولكنها تعمل بشكل 
العالم، معتبرة أن  ال مركزي مع أعضائها يف أنحاء 
من أهم نقاط قوتها وجود منظمات تتبع لها وتكون 
قريبة من املجتمعات التي تتأثر باألزمات والكوارث، 
وتستطيع أن تعتمد عليها يف اتخاذ القرارات األكثر 

مالئمة مع سرعة يف التدخل اإلنساني عموما.
أعضاء جدد

حتت  املنضوية  اإلنسانية  املنظمات  عدد  وصل  كم 
الشبكة  تقوم  وكيف  ورك،  نت  ستارت  شبكة  مظلة 

بتوسيع نطاقها اجلغرايف؟
عدد  أصبح  الدوحة  يف  الشبكة  اجتماع  بانتهاء 
أعضائها 53 منظمة مختلفة من جميع قارات العالم، 
بعض هذه املنظمات تعّد من أكبر املنظمات اإلنسانية 

الدولية، وبعضها منظمات صغيرة احلجم
ومن خالل العمل مع أعضائنا وجذب أعضاء جدد، 
نقوم بتوسيع نطاق الشبكة عبر العالم وخاصة تلك 
املناطق التي تعاني من أزمات مزمنة سواء األزمات 

Start Network:الرئيسـة التنفيذية لشبكـة          

نظام الشبكة يجعل قرارات التدخل اإلنساني 
أكثر مالءمة وأسرع وصوال للمتضررين

نعمل على توسيع نطاق عضويتنا 
خصوصا في مناطق الكوارث 

واألزمات المزمنة

حوار
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أو الكوارث الطبيعية .
أقوى،  يجعلنا  عضوينا  يف  التنوع  بأن  منا  وإميانا 
نرحب باملنظمات اإلنسانية من أي مكان ومهما كان 
 Start( حجمها للتقدم إلى عضوية يف ستارت نيتورك
كأعضاء  املتقدمة  املنظمات  قبول  ويتم   ،)Network
يف الشبكة عند استيفاء شروط العضوية وفق معايير 

محددة.
آفاق مستقبلية

كيف ترين أهمية قطر اخليرية كعضو يف الشبكة؟
تعد قطر اخليرية كعضو يف الشبكة منذ عام 2017 
وقد   ، اإلنسانية  ولتدخالتها  للشبكة  رائًعا  داعما 
للشكبة  السنوي  االجتماع  باستضافة  مؤخرا  قامت 
املزيد  ملعرفة  ثمينة  فرصة  كان  والذي  الدوحة،  يف 
إلظهار  وأيضا  عملها،  ومجاالت  اخليرية  قطر  عن 
الدوحة كمركز للعمل اإلنساني يقوم بجمع املنظمات 

ذات الصلة من جميع أنحاء العالم.
العناية  بإجرءات  تلتزم  أن قطر اخليرية  أعتقد  كما 

الواجبة لدينا وبسياسات وإجراءات الشبكة.

اخليرية  قطر  بني  املستقبلي   التعاون  آفاق  هي  ما 
وستارت نت ورك؟

آمل أن يكون التعاون مع قطر اخليرية تعاوًنا طوياًل 
ومثمًرا، حيث أنني خالل وجودي يف الدوحة حلضور 
مختلف  على  اطلعت  للشبكة،  السنوي  االجتماع 
داخل  تُنفذ  التي  وأنشطتها  ومشاريعها  برامجها 
أن  العالم، وهذا من شأنه  أنحاء  قطر وخارجها يف 
يجعل تعاوننا أقوى وأوثق بكثير. كما نأمل أن تكون 
هناك مبادرات أخرى يف املستقبل نتعاون فيها معا، 
حيث ميكننا التعاون يف عقد االجتماعات املستقبلية 
التي نخطط لتنظيمها يف الدوحة ولندن، كما ميكن 
اتخاذ  يف  الشبكة  يف  كعضو  اخليرية  قطر  إشراك 

بعض القرارات.

التنوع في أعضاء الشبكة 

التواجد والحجم  من حيث 

يجعلها أقوى

حوار  
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املاضي  سبتمبر  شهر  يف  اخليرية"  “قطر  نظمت 
على هامش مشاركتها يف أعمال الدورة 74 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، ورشة نقاشية جانبية، بعنوان " 
دور الرياضة يف حماية ومتكني الالجئني والنازحني"، 
مع  بالتعاون  بنيويورك  املتحدة  األمم  مبقر  وذلك 
الدولية  املنظمات  من  وعدد  للتنمية  قطر  صندوق 

اإلنسانية.
قصص األمل

الرئيس  الكواري  أحمد  بن  يوسف  السيد  افتتح 
التنفيذي لقطر اخليرية الورشة بكلمة افتتاحية قال 
مختلف،  بشكل  لكن  بالرياضة  اليوم  نحتفل   ": فيها 
األفضل  إلى  احلياة  تغّير  قصص  على  نركز  حيث 

وتبعث األمل وتعزز االحالم."
منظمات  مع  بالشراكة  نحظى  اليوم،  "إننا  وأضاف 
وأفراد يسعون إلى حتقيق السالم العاملي والتنمية من 
ابطاال  يننا بعضا من أصبحوا  وأن  الرياضة،  خالل 
ملصاعب  حتديهم  خالل  من  احلياة  يف  حقيقيني 
الى سماع قصص  يتطلع  هنا  والكل  والفقر  التشرد 
لقهر  للكثيرين  ودافعا  منوذجا  لتكون  جناحاتهم 

صعاب احلياة بالعزمية واإلرادة القوية."
وأكد الكواري التزام قطر اخليرية يف جعل الرياضة 
خاصة  ومشاريعها،  برامجها  يف  أساسيا  عنصرا 
ملا  وذلك  العالم،  بالنزاع يف  تأثرا  األكثر  املناطق  يف 
التوترات  حدة  خفض  يف  بالغ  تأثير  من  للرياضة 
والتقارب بني الشعوب، كما جدد التزام قطر اخليرية 

بتعزيز ُمثُل السالم واإلخاء والتضامن.
كلمة الصندوق

العام  املدير  الكواري  خليفة  السيد  قال  جهته  من 

لصندوق قطر للتنمية يف كلمته إن الرياضة بأشكالها 
االندماج  لتشكيل  قوية  أداة  أنها  أثبتت  املختلفة 
االجتماعي وكسر احلواجز وتعزيز التفاهم بني الناس 
وأن الرياضة يف مثل هذه احلاالت تعد فرصة لتوفير 

بيئة آمنة ومالذ داعم لالجئني واملشردين داخلياً.
لبناء  أداة  تكون  أن  ميكن  الرياضة  أن  على  وأكد 
البدني  رفاههم  وتعزيز  الفردية  وقدراتهم  مهاراتهم 
والنفسي واحترامهم لذاتهم، ووسيلة ملساعدتهم على 

عيش حياة كرمية.
أوراق العمل

وتضمنت الورشة النقاشية اجلانبية التي نظمتها قطر 
للتنمية   قطر  صندوق  من  كل  مع  بالتعاون  اخليرية 
UN� الالجئني  لشؤون  السامية  واملفوضية   QFFD
HCR، ومنظمة الهجرة الدولية IOM، والوكالة األملانية 
الدولية للتنمية GIZ و SAVE THE DREAM.، عرض 
مجموعة أوراق عمل تتناول التحول نحو الرياضة يف 
املجتمعات التي مزقتها النزاعات، وأهمية استخدام 
والتنمية،  السالم  أهداف  لتحقيق  كأداة  الرياضة 
واستعراض اإلطار العاملي لتعزيز الرياضة من أجل 
واآلفاق  املنظورات  إلى  باإلضافة  والسالم"،  التنمية 
أكثر  حياة  أجل  من  الرياضة  تخلقها  أن  التي ميكن 
تواجه  التي  والتحديات  واملشردين،  لالجئني  كرامة 

استخدام الرياضة كأداة للتنمية.
دولية  منظمات  من  مسؤولون  الورشة  يف  وحتدث 
اإلغاثي  العمل  يف  ومختصون  وخبراء  انسانية 
واخليري، بجانب عدد من جنوم الرياضة من كينيا 
يف  الظروف  دفعتهم  الذين  وأفغانستان  والصومال 
وحققوا  أخرى  بلدان  إلى  واللجوء  ملغادرتها  بالدهم 

جناحات يف مجالهم.



معرض مصاحب

تضمنت الفعالية معرضا مصاحبا يحتوي على صور ومواد مختلفة توضح البرامج واملشاريع 
اإلنسانية التي تستخدم الرياضة من أجل السالم والتنمية مثل مبادرة قطر اخليرية »الرياضة 
من أجل السالم يف دارفور« التي أطلقتها بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، باإلضافة إلى برامج 
منظمة  GIZ  األملانية »الرياضة من أجل التنمية يف مخيمات الالجئني يف األردن وفلسطني« 

.SAVE THE DREAM ومشاريع منظمة
فيديو   لقطات  خــالل  من  النازحني  أوضــاع  ومعايشة  مشاهدة  املعرض  لــزوار  الفرصة  وأتيحت 
VR«والرسوم التوضيحية القوية التي كانت مبثابة منصة تفاعل مع الزوار ودعوتهم الستخدام 

الرياضة يف جهود التنمية.
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موسم جديد عبر إذاعة القرآن الكريم

“تفريج كربة”
.... نافذة أمل

عبر األثير
تواصال للتعاون االستراتيجي بني قطر اخليرية وإذاعة القرآن 
بنجاح،  املتنافسون"   " لبرنامج  مواسم   3 انتهاء  وبعد  الكرمي 
لبرنامج  جديدة  دورة  انطلقت  الرمضاني  تراويح"   " وبرنامج 
"تفريج كربة" اإلذاعي اعتبارا من شهر سبتمبر املاضي بهدف 
واالسهام يف  املجاالت  مختلف  اإلنسانية يف  املشاريع  تسويق 

دعم احملتاجني حول العالم.  
وقت البث

ويبث البرنامج عبر أثير إذاعة القرآن الكرمي 103.4FM يوم 
الثالثاء من كل أسبوع يف متام الساعة الثامنة ويستمر حتى 
كما  احلرمي.  الرحمن  عبد  الدكتور  ويقدمه  مساء،  التاسعة 
يستضيف البرنامج يف كل حلقة ضيوف من مشايخ واعالميني 

والشخصيات االجتماعية.
ارسال  عبر  والتبرعات  املساهمات  البرنامج  فريق  ويستقبل 
الرسائل النصية إلى الرقم 92124 وأيضا عبر محصلي قطر 
اخليرية، أو عن طريق االتصال مبركز االتصال بقطر اخليرية 

.44667711

بطاقة شكر
إدارة  مدير  العلي  صالح  أحمد  السيد  قال  املناسبة  وبهذه 
االعالم واالتصال بقطر اخليرية "نحن سعداء جدا باستمرار 
شراكتنا االستراتيجية مع اذاعة القرآن الكرمي من خالل باقة 
برامج متميزة تالمس اجلوانب اإلنسانية وتعكس الكيفية التي 
ميكن لإلعالم أن يخدم وفقها العمل اخليري واإلنساني بجميع 
ومغاربها،  األرض  مشارق  الى  خيرها  يصل  بحيث  مجاالته، 
سواء البرنامج احلالي " تفريج كربة" أو البرامج التي قدمت يف 
مواسم سابقة مثل "املتنافسون" والبرنامج الرمضاني "تراويح".
وقّدم العلي جزيل شكره وامتنانه لسعادة الشيخ خالد بن عبد 
العزيز آل ثاني مراقب إذاعة القران الكرمي على هذه الشراكة 
املتميزة ودعمه املستمر للبرامج ومشاريع قطر اخليرية وفريق 

عمل اإلذاعة املتميز دائما.  

العلي: 

انطالقة البرنامج 
الجديدة تعكس 

عمق شراكتنا 
االستراتيجية 

مع إذاعة القران 
الكريم

إعالم 
إنساني
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"المتنافسون " 
اإلذاعي في 3 مواسم

في  اإلذاعي  المتنافسون   " برنامج  تمّكن 
ثالثة مواسم متتالية ) 2016 ـ 2017 ، 2017 ـ 

2018 ،2018 ـ 2019 ( من إنجاز ما يلي:

:) وحدات  ـ 9 مشاريع نوعية كبيرة تتضمن 
للطلبة  داخلي  سكن  ـ  مدرسة  سكنية، 
صحية،  مراكز   ، مسجد  بئر،  مستوصف،  ـ 

مشاريع سكن اجتماعي وغيرها(

ـ 160 مشروعا مدرا للدخل

ـ دمج 80 متطوعا من : من طلبة الجامعات 
والالعبين والموظفين.  

ـ  موريتانيا  من:  لكل  ميدانية  زيارات  ـ 
السودان ـ اندونيسيا ـ بنجالديش ـ الصومال 
الدول  كينيا)هذه  ـ  قرقيزيا  ـ  مالي  ـ  ألبانيا  ـ 
التنموية  المشاريع  فيها  أقيمت  التي  هي 
خالل  من  البرنامج  ونفذها  مولها  التي 

المتطوعين(

ـ عشرات اآلالف من المستفيدين سنويا.

إعالم 
إنساني



قارب صيد 
يبحر برمزان 

إلى حياة جديدة
سريالنكا 
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الساحلية  املدينة  من  فقير  رمزان صياد  محمد 
أهله  مع  يقطن  سريالنكا،  يف  جامبها  مبنطقة 
شاطئ  قرب  متواضع  صغير  بيت  يف  ووالديه 

البحر.
تلبية  أجل  من  ويكافح  بجد  يعمل  رمزان  كان 
يف  العمل  خالل  من  اليومية  أسرته  متطلبات 
البحر كصياد مساعد مثل معظم أهل بلدته الذين 
يعتمدون يف معاشهم على صيد السمك، ويتلقى 
مقابل اجلهد الكبير الذي يقوم به مكافأة يومية 
اليومية  مصاريفه  لتغطية  تكفي  بالكاد  بسيطة 

املتصاعدة مع ازدياد افراد اسرته.
ويعمل رمزان على قارب صيد مملوك آلخرين، 
وفقاً لصيغة العمل يدفع ثلث حصيلته من السمك 
لصاحب القارب، وثلث كوقود ومصاريف أخرى، 
ثالثة  أو  اثنني  بني  األخير  الثلث  تقاسم  ويتم 
عاد  وإذا  البحر،  الى  معه  ذهبوا  ممن  صيادين 

رمزان ورفاقه بكمية قليلة من األسماك من رحلة 
الصيد فإنهم يكونوا مدينني لصاحب القارب.

خاص  قارب  امتالك  لسنوات  رمزان  حلم  ظل 
به لكن تكلفة القارب التي تبلغ 800.000 روبية 
سريالنكية جعلت حلمه مستحيال يف نظره، لكن 
بفضل اهلل تعالى حتقق حلم الرجل حني تقدمت 

قطر اخليرية بتزويده بقارب صيد خاص به.
األلياف  من  مصنوع  جيدة  نوعية  من  القارب 
إلى  باإلضافة  سوزوكي،  ومبحرك  الزجاجية، 
شباك صيد ولوازم الصيد األخرى. عندما استلم 
محمد رمزان مشروعه انهمرت الدموع من عينيه 
وقال "اآلن فقط أستطيع أن أطعم أسرتي وجبات 
كاملة، وميكنني شراء دواء جيد لوالدي ومالبس 

لزوجتي وأطفالي"
وأضاف رمزان: إن مثل هذه املشاريع ال تخفف 
الظروف  تغير  بل  الفرد،  فقط من صعوبة حياة 
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بدورها  تعمل  والتي  بأكملها  لألسرة  املعيشية 
على حتسني املجتمع.

يحاول رمزان حتسني مشروعه وتنمية مدخوله 
قاربه  آمن على   GPS تثبيت جهاز  عن طريق 

من مدخراته، باإلضافة إلى أنه يخطط لشراء 
شباك صيد إضافية لزيادة الصيد. كما ينوي 
عمل صيانة مهمة يف منزله الصغيرواملتواضع.

 



الصفحة التفاعلية

أنقذوا السيدة » ب. س« وأسرتها بعطائكم ساعد
ـــاء،  ـــي تكـــون أقـــرب لألبن ـــي الت ـــت، فه األم عمـــود البي
يف  عليهـــم  وتســـهر  واحلنـــان،  الرعايـــة  متنحهـــم 
وتقـــوم  والدهـــم،  غيبـــة  وتســـد  املـــرض،  حلظـــات 

التربيـــة والتوعيـــة والنصـــح واإلرشـــاد. مبهـــام 
وتـــزداد أهميـــة دور األم بصـــورة أكبـــر عندمـــا تتعـــرض 
األســـرة ألزمـــة، ســـواء بســـبب مـــوت األب، أو بســـبب 

التفـــكك األســـري.
لهـــذه  منـــوذج  أ.س”  .س.  “ب  الســـيدة  أســـرة   
الصعوبـــات التـــي اجتمعـــت عليهـــا، بســـبب الطـــالق. 
تربيـــة  مســـؤولية  الطـــالق  منـــذ  حتملـــت  وتقـــول: 
وتنشـــئة أبنائـــي وعددهـــم 5 أوالد، وهـــو حمـــل ليـــس 
بســـيطا، خصوصـــا أنهـــم اليزالـــون يف ســـن املدرســـة 
جميعـــا. ورغـــم حصولـــي علـــى النفقـــة مـــن طليقـــي إال 
ـــغ  ـــر مـــن مبل ـــت أكب ـــات األوالد واملعيشـــة كان أن متطلب
النفقـــة، ممـــا دفعنـــي إلـــى التفكيـــر مبشـــروع خـــاص 
ـــاة  ـــر حي ـــة احتياجـــات أوالدي وتوفي ـــى تلبي ـــي عل يعينن
كرميـــة لهـــم، واضطـــررت مـــن أجـــل ذلـــك القتـــراض 
مبلـــغ مالـــي إلنشـــائه، وكان أملـــي أن ينجـــح املشـــروع 

ويأّمـــن مســـتقبال مريحـــا لنـــا.
مبـــرارة: حتملّـــت  أ.س”  .س  “ب  الســـيدة  وتتابـــع 
مســـؤولية إدارة املشـــروع واإلشـــراف عليـــه، فضـــال 
تربيـــة أوالدي ومتابعـــة شـــؤونهم، وكان هـــذا  عـــن 

ـــي نفســـي  مرهقـــا لـــي بدنيـــا ونفســـيا، ولكـــن كنـــت أمّن
ــل. ــاة أفضـ بحيـ

لـــم ينجـــح املشـــروع لألســـف، وتعّرضـــت خلســـارة 
ـــن  ـــر م ـــى أكث ـــت إل ـــون وصل ـــّي دي ـــرة، وتراكمـــت عل كبي
848,000 ريـــال، وصـــرُت مطالبـــة بســـدادها وفـــق 
أحـــكام قضائيـــة، وبـــُت مهـــّددة باحلبـــس إن لـــم أقـــم 
بذلـــك، وهـــو مـــا يجعلنـــي يف حالـــة هـــم وغـــّم وخـــوف.

هـــّب أهـــل اإلحســـان لتقـــدمي يـــد العـــون عبـــر قطـــر 
اخليريـــة، حتـــى ال تتعـــّرض الســـيدة للحبـــس، ويتشـــتت 
شـــمل أســـرتها، وســـددوا أكثـــر مـــن ربـــع مديونيتهـــا، 
ولكّنهـــا مـــا زالـــت عرضـــة للســـجن إن لـــم يتـــم تســـديد 

ـــن. ـــة الَدي بقي
ندعوكـــم لتلبيـــة النـــداء اإلنســـاني املوجـــه مـــن الســـيدة 
“ب .س أ.س” واملســـاهمة يف إنقاذهـــا كونهـــا مـــن 

الغارمـــني.

تبرع عن طريق موقعنا اإللكتروني
qch.qa/24357

شاهد

اضغط هنا
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https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/details?I=4308&T=7&P=False&C=542&AccountTypeId=1234&CA=null&Tfj=24357
http://qch.qa/51B40D
http://qch.qa/51B40D
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/details?I=4308&T=7&P=False&C=542&AccountTypeId=1234&CA=null&Tfj=24357
https://www.youtube.com/watch?v=kbdS253V-tA&feature=youtu.be&list=PLKP9zKsL5TdaEALaVDCa1JZvlkIbZVhel
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ســــــــــــاعد - شــــــــــاهد - شـــــــــــارك

شارك

@qcharity أضغط  إلضافة تعليقك على الصورة
 عبـــــــر حســـــابنا فـــــي انستغــــرام

استبيان
اإلنســانية  المـــــجاالت  فــي  الخيريــة  قطــر  تعمــل 
والتنمـــــــــوية واإلغـــــــــاثة العــــــاجلة وتنتشــر مكاتبهــا 
عــدد   يبلــغ  فكــم  العالــم  دول  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 

الخيريــة؟ لقطــر  الميدانيــة  المكاتــب 

- 10 مكاتب

- 20  مكتبًا

1

2

- 25 مكتبًا

- 34 مكتبًا

3

4

اضغط لتشارك في االستبيان 
عبر حسابنا في تويتر

اضغط هنا
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https://twitter.com/qcharity/status/1181901471018897410?s=12
https://www.instagram.com/p/B3ZUjcJlYyG/


ــري جــزءا أساســيا  ــر العمــل التطوعــي واخلي يعتب
يف حيــاة التربويــة الفاضلــة الســيدة شــيخة راشــد 
املفتــاح، رافقهــا منــذ مراحــل مبكــرة مــن عمرهــا، 
وتعــّد إحــدى رائداتــه يف دولــة قطــر، حيــث نشــطت 
مــن أجلــه داخــل وخــارج بالدهــا منــذ 37 عامــا، 
ــرا جلهودهــا يف  ــر مــن مــرة تقدي ومت تكرميهــا أكث

هــذا املجــال.
حمالت توعوية

وإلــى جانــب عملهــا معلمة ووكيلة ومديرة مدرســة ـ 
قبل تقاعدها ـ شــاركت الســيدة شــيخة داخل دولة 
قطــر متطّوعــة يف العديــد مــن البرامــج واحلمــالت 
اجلمعيــات  مــع  بالتعــاون  واألنشــطة  واملبــادرات 
يف  واملــدارس  احلكوميــة  واملؤسســات  اخليريــة 
ــة،  ــم األســواق اخليري عــدة مجــاالت أهمهــا: تنظي
ومناصــرة  التبرعــات  جلمــع  اجلهــود  وحشــد 
وإقامــة  املنكوبــة  للــدول  اإلنســانية  القضايــا 
الفقيــرة،  املجتمعــات  التنمويــة لصالــح  املشــاريع 
وتقــدمي احملاضــرات والــورش التوعويــة والقيميــة 
وحملــة  األخــالق"،  لتعزيــز  "ركاز  كـــ  يف حمــالت 
"إدارة املســنني وذوي اإلعاقــة" بالتعــاون مــع وزارة 
مخيمــات  ويف  وغيرهــا،  االجتماعيــة  التنميــة 
وبعــد  اخليريــة،  قطــر  مــع  تطوعــت  الفتيــات، 
ــرات مســؤولة  ــى فت ــت عل تقاعدهــا الوظيفــي عمل
احملســنات  عالقــة  ومســؤولة  النســائي  للفــرع 
فضــال عــن إدارة مشــروع "فرحــة وطاعــة" يف قطــر 

اخليريــة، وال تــزال متطوعــة فيهــا حتــى اآلن.
زيارات ميدانية

خــارج قطــر قامــت بعــدة زيــارات للمناطــق املنكوبــة 
الصومــال  يف  كمــا  العاجلــة  اإلغاثــات  لتقــدمي 
وكينيــا وجيبوتــي والالجئــني الســوريني يف تركيــا 
وغيرهــا، كمــا شــاركت يف متابعــة وتدشــني عــدد 
ــدرة للدخــل. ــة كاملشــاريع امل ــن املشــاريع التنموي م

كمــا قدمــت عــددا مــن أوراق العمــل يف مؤمتــرات 
متخصصــة كمؤمتــر " املــرأة وتنميــة املجتمــع" األول 

املجتمــع  ملنظمــات  الثالــث  "وامللتقــى  والثانــي،"، 
املدنــي ودورهــا يف التنميــة " داخــل قطــر، و"دور 
املــرأة العربيــة يف التنميــة املســتدامة " يف املغــرب، 
ــة األخــرى. وحضــرت عــدد مــن املؤمتــرات العلمي

تكريم 
مت تكرميهــا مــن قبــل عــدة جهــات وحصلــت علــى 
عــدة جوائــز منهــا جائــزة العمــل التطوعــي عــن 
فئــة األفــراد يف قطــر عــام 2009 ) دار اإلمنــاء 
ــم  ــوم العل ــزة ي ــي( ، جائ االجتماعــي والبنــك الوطن
ــة  ــات املجتمعي ــة اخلدم ــان عــن فئ ــارة عجم يف إم

عــام 2009.  

شخصيات قطرية
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وصف 
المشروع

بناء فصول دراسية إضافية لمدرسة قائمة مساحة الفصل الدراسي 64 م2 مساحة

أهداف
المشروع

مبررات
المشروع

النتائج 
المتوقعة

� ضمان تعليم جيد يعزز فرص إكمال التعليم االبتدائي للطالب من الجنسين.
� بناء المرافق التعليمية التي تراعي ذوي اإلعاقة.

� خفض نسبة األمية في المنطقة المستهدفة.

� قلة المؤسسات التعليمية الالئقة رغم ارتفاع أعداد من هم في سن الدراسة
المدارس  توفر  وعدم  الظروف  لصعوبة  المناطق  من  كثير  في  التعليم  على  اإلقبال  ضعف   �

االبتدائية الالئقة.

� وجود مدرسة تراعي  ذوي اإلعاقة
� تهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة 

� انخفاض نسبة األمية في المنطقة المستهدفة

103

عدد
المستفيدين

الجهة 
المنفذة

مدة 
التنفيذ

التكلفة
الكلية

QRQRQR QR

 600
طالب

1,472
ر.ق

94,270 
ر.ق

12
شهرًا

قطر الخيرية

مشاريع تنتظر 
التمويل

44667711طرق التبرع:

قيمة
السهم

إندونيسيافصول دراسية لمدرسة ثانوية 

ترخيص  هيئة  تنظيم األعمال الخيرية 2019/566 رقم النوذج: 111305

qch.qa/E566



مشاريع تنتظر 
التمويل
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وصف 
المشروع

بناء مسجد بمساحة 225 م2 مع 10 أماكن للوضوء، و8 حمامات، باإلضافة إلى مصلى نساء 
بمساحة 90م2 ومئذنة بطول 37 مترا.

أهداف
المشروع

مبررات
المشروع

� إيجاد مكان مناسب إلقامة الشعائر الدينية، وتعريف المسلمين بمبادئ دينهم الحنيف.
� المساهمة في نشر وتعزيز ثقافة السلم والسالم بين أفراد المجتمع.

� المساهمة في تحصين وحماية أفراد المجتمع.

� احتياج الكثير من التجمعات السكانية إلى بناء وتأثيث المساجد
� عدم قدرة السكان المحليين على بناء المسجد بسبب األوضاع االقتصادية

طرق التبرع:

عدد
المستفيدين

الجهة 
المنفذة

مدة 
التنفيذ

التكلفة 
الكلية

QRQRQR QR

346
مصل

6,666
ر.ق

 1,500,000
ر.ق

24
شهرًا

قطر الخيرية

44667711

قيمة 
السهم

بناء مسجد       -  ألبانيا

� تمكين أعداد كبيرة من السكان من أداء العبادة في أماكن مناسبة ومالئمة
ـ رفع نسبة الوعي خاصة لدى الشباب بالفهم الصحيح ألمور دينهم

النتائج 
المتوقعة

ترخيص  هيئة  تنظيم األعمال الخيرية 2019/160 رقم النوذج: 110952

qch.qa/M160



بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/966

حفر بئر
صدقة لك وهدية للظمآن

ينعدم  أو  يقل  والفقيرة  النائية  القرى  من  كثير  في 
المصدر للمياه النظيفة، وأجمل هدية يمكن أن تقدمها 
العطش  تسقي  التي  النظيفة  المياه  هي  إلنسان 

وتمنع األمراض التي تسببها المياه الملوثة

اجعل حفر بئر هديتك للفقراء. 

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/W

#أجمل_هدية

لالطالع على 
المشاريع
QR امسح  الرمز
أو عبر الرابط
qch.qa/W

تنزانيا

رقم النموذج 111038   ترخيص 2019/645

حفر بئر سطحي
بعمق 8م

4,340
200  مستفيدًا

ر.ق

باكستان

رقم النموذج 110756   ترخيص 2019/635

حفر بئر سطحي
بعمق 25م

4,640
200  مستفيدًا

ر.ق



مشاريع تنتظر 
التمويل
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وصف 
المشروع

تتكون محطة المياه من: 
الخام،  المياه  � مضخات  500 م3/اليوم(  ) سعة  المياه  وتنقية  وفلترة  لترسيب  خزانات   �

بإنتاجية 25 م3/الساعة
 � مصدر للكهرباء ) مولد ، طاقة شمسية ، تيار كهربائي عمومي( باإلضافة الى لوحات 

توزيع كهربائية ، 
� مضخات المياه المعالجة، بإنتاجية 25 م3/الساعة 

� مضخات الضخ المباشر، بإنتاجية 25 م3/الساعة، وعمود رفع 35 م وحدات تجريع المواد 
الكيميائية 

� مخزون مواد كيميائية لتشغيل المحطة )لمدة 6 أشهر( 
� خزان مياه عاٍل بسعة )50( متر مكعب و برج بارتفاع 12 مترا 

� الخط الناقل للمياه الخام من المصدر قطر 4 بوصة )بطول 500 متر( 
� الخطوط الناقلة للمياه النقية من المحطة للمستفيدين قطر 4 بوصة )بطول 500 متر( 

� مخزن للمواد الكيميائية و المعدات 
� بئر لتصريف وجميع التوصيالت الصحية 

� مختبر لفحص وتحليل المياه.

طرق التبرع:

عدد
المستفيدين

الجهة 
المنفذة

مدة 
التنفيذ

التكلفة 
الكلية

QRQRQR QR

500
شخص

2,665
ر.ق

 772,870
ر.ق

6
أشهر

قطر الخيرية

44667711

قيمة 
السهم

إنشـاء محطة المياه        - السودان

qch.qa/W622



مشاريع تنتظر 
|  إنشـاء محطة المياه  - السودان التمويل  

خفض نسبة األمراض والوفيات الناتجة عن المياه غير اآلمنة في هذه المنطقة، وذلك عن طريق:
1( توفير مصدر دائم للمياه اآلمنة وزيادة وصول المستفيدين إليه.

2( الحّد من معاناة النساء واألطفال الذين يبذلون جهدا ووقتا للبحث عن المياه اآلمنة.
4( زيادة نسبة الوعي الصحي والنظافة الصحية الشخصية.
5( تعزيز الظروف المساعدة في التحاق األطفال بالمدارس.

6( تثبيت السكان في مناطقهم والحد من هجرتهم بحثا عن المياه الصالحة للشرب بالنسبة 
للدول التي تعاني من الهجرة والنزوح

� يوجد في السودان حوالي )35( مليون شخص ال يحصلون على المياه الصالحة للشرب 

� ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المياه الملوثة )125 ألف شخص سنويا( 

� تفشي األمراض الناتجة عن تلوث المياه أو عدم توفر المياه للصحية الشخصية

 توفر الكمية الكافية من المياه الصالحة للشرب على مدار العام ألكثر من 5,000 شخص
�انخفاض معدل اإلصابة باألمراض الناتجة عن عدم توفر المياه أو عن استخدام المياه الملوثة

� زيادة نسبة الوعي الصحي في مجال المياه وإصحاح البيئة للمستفيدين.

أهداف
المشروع

مبررات
المشروع

النتائج 
المتوقعة
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الصورة ليتيمات في مركز الرعاية االجتماعية لليتيمات التابع لقطر الخيريةـ مدينة بهيروب ـ 

بنغالديش أثناء نشاط ترفيهي مع المتطوعين.

األطفال ثغر باسم ..وضحكة بريئة.. وهم سعادة اآلباء واألمهات وبهجة البيوت.. 

انضم لمبادرة “ رفقاء” التابعة لقطر الخيرية وكن جزءا من أكبر عائلة لرعاية األيتام 
عبر العالم لندخل الفرح إلى قلوبهم النقية،  التي حرمت دفء األبوة. 

كن جزءا من عائلتنا
مشاهد

108



مرافق المركز:  دار لليتيمات تتسع لحوالي 800 يتيمة، ومدرسة مع مرافقها، ومشغل 
للتدريب على الخياطة والحرف اليدوية، ومركز صحي ومسجد وساحات ومالعب.  

مشاهد   |  كن جزءا من عائلتنا

109



ظهر مفهوم التنمية الدولية بعد احلرب العاملية الثانية، 
جديدا  واقــعــا  احلـــرب  بعد  مــا  مرحلة  ــرزت  أفـ حيث 
تشكيله  مت  والــذي  اجلديد"  "العالم  ب  عليه  اصطلح 
يتكون من  الزمن من خالل إطار عمل دولي  مع مرور 
مجموعة من املفاهيم واملؤسسات والسياسات واخلطط 
والبرامج والتي مثلت فيه األمم املتحدة الركن األساس 

إلى جانب مجموعة من املنظمات اإلقليمية.
العاملية  احلــرب  بعد  ما  مرحلة  ميز  ما  أهــم  من  لعل 
الثانية وضع مجموعة من القواعد التي تنظم العالقات 
الدولية التي من شأنها أن توفر للعالم اجلديد مقومات 
استمراريته واستدامته وذلك استفادة من دروس وعبر 
ما بعد احلرب العاملية األولى حني عجزت هيئة األمم 
آنذاك على إدارة الصراعات الدولية وبالتالي لم متنع 
بعد  طاحنة  ثانية  عاملية  حــرب  يف  العالم  دخــول  من 
حوالي 20 سنة فقط على نهاية احلرب العاملية األولى.
العالم  مقومات  أهم  أحد  الدولية  التنمية  كانت  لهذا 
اجلديد، أي عالم ما بعد احلرب العاملية الثانية، حيث 
ارتباطا  آليات  من  به  يتعلق  ومــا  املفهوم  هــذا  ارتبط 
شديدا بتصنيف دول العالم إلى مجموعات على أساس 
جملة من مؤشرات التنمية، فشمل هذا التقسيم ثالث 
مجموعات رئيسة هي الدول املتقدمة، والدول النامية، 
والدول األقل منوا. جاءت التنمية الدولية لتسهم يف بناء 
العالقة بني هذه املكونات مبا يف ذلك االستجابة ألهم 

التحديات التنموية اجلديدة على املستوى الدولي والتي 
العاملية  احلرب  بعد  اإلعمار  إعــادة   .1 أهمها  من  كان 
الثانية، و2. التحول واالنتقال من مرحلة االستعمار إلى 
بني  احلرة  التجارة  آليات  وإقامة  و3.  العوملة،  مرحلة 
املعسكرين  النامية، و4. حاجة  والدول  املتقدمة  الدول 
النامية  الــدول  الستقطاب  حلوافز  والغربي  الشرقي 

خالل مرحلة احلرب الباردة.   
احلديثة  الدول  نحو  باألساس  الدولية  التنمية  وجهت 
اقتصاداتها  بناء  على  ملساعدتها  باالستقالل  عهد 
للعالم  واالستقرار  األمــن  من  ــى  األدن احلــد  يوفر  مبا 
املولود بعد احلرب، لهذا اقترن مفهوم التنمية الدولية 
املتحدة  للواليات  كان  وقد  االقتصادية.  بالتنمية  كثيرا 
الرئيس يف  الدور  األمريكية بحكم وضعها االقتصادي 
هذا املجال، بل جاء استخدام مصطلح التنمية الدولية 
األمريكي  للرئيس  الرئاسة  تولي  خطاب  مرة يف  ألول 
على  بالنص  فيه  أكد  الذي   1949 سنة  ترومان  هاري 
أنه "يجب علينا الشروع يف برنامج جديد جريء جلعل 
فوائد تقدمنا العلمي، والتقدم الصناعي املتاحة لتحسني 
ومنو املناطق املتخلفة. اإلمبريالية القدمية، االستغالل 
من أجل الربح األجنبي، ليس لها مكان يف خططنا. ما 
التعامل  مفهوم  على  يقوم  للتنمية  برنامج  هو  نتصوره 

الدميقراطي العادل."
ميكن التمييز بني مجموعة من املراحل ضمن السياق 

عبد ربي بن صحراء:
مدير التخطيط والتطوير

 قطر الخيرية

دراسة

التنمية الدولية 
بين سياقاتها التاريخية 

ودور منظمات المجتمع 
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مرحلة  كل  متيزت  حيث  الدولية،  للتنمية  التاريخي 
جهود  طبعت  التي  واخلصائص  األولويات  من  بجملة 

التنمية الدولية.
مرحلة 1946-1959

برينت  مؤمتر  هما  مهمان  حدثان  املرحلة  لهذه  مهد 
وودز Bretton Woods الذي انعقد سنة 1944 من 
أجل إعادة تشكيل النظام املالي الدولي ملا بعد احلرب 
البنك  هما  دوليتني  ماليتني  مؤسستني  أهــم  بإنشاء 
الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية )IBRD( وصندوق النقد 
الدولي )IMF(، ثم مؤمتر سان فرانسيسكو الذي انعقد 
1945 والذي أفرز تأسيس منظمة األمم املتحدة  سنة 
متيزت  اجلديد.  الدولي  النظام  هرم  أعلى  باعتبارها 
هذه املرحلة حتديدا ببداية مرحلة االستقالل ونشاط 
حركات التحرر عبر العالم، كما متيزت أيضا بتصاعد 
إطــار  يف  والغربي  الشرقي  املعسكرين  بــني  اخلــالف 
كما  اجلديد.  العالم  على  ستخيم ظاللها  بــاردة  حرب 
شهدت هذه املرحلة مجموعة من املبادرات واألحداث 
ذات االرتباط بالتنمية الدولية لعل من أهمها: إطالق 
برنامج مارشال إلعادة إعمار أوروبا سنة 1947 ليمتد 
التعاون  منظمة  وتأسيس  أيضا،  اليابان  إلــى  الحقا 
االقتصادي األوربي )OEEC( سنة 1947 والتي حتولت 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  إلى   1961 سنة 
مختبرا  وبالتالي  للمانحني  ناديا  باعتبارها   )OECD(
لدراسات التنمية. كما شهدت هذه املرحلة إصدار كل 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 الذي يعتبر 
اإلنسان،  حلقوق  الدولي  للقانون  األساسية  الركيزة 
وأيضا اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1949 التي متثل 
العمود الفقري للقانون الدولي اإلنساني. وتوجت هذه 
املرحلة بتأسيس املجموعة االقتصادية األوربية مبوجب 
إلى  تدريجيا  والتي حتولت   1957 لسنة  روما  اتفاقية 
توقيع  بعد  األوربي خصوصا  باالحتاد  اليوم  يعرف  ما 
التنمية  جهود  ركزت   .1992 سنة  ماستريتش  اتفاقية 

الدولية يف هذه املرحلة األولى على:
بإنشاء  اجلــديــد  الــدولــي  النظام  هياكل  استكمال   	
مجوعة من وكاالت األمم املتحدة املتخصص يف قضايا 

التنمية والتعاون.
	 إعطاء األولوية يف املساعدات اإلمنائية لدعم جهود 

حتقيق األمن.

 	 تقدمي الدعم الفني يف املجال املؤسسي.
 مرحلة 1960-1969

املرحلة  تصفية  نــشــاطــات  ذروة  املــرحــلــة  هــذه  مثلت 
لــلــدول  السياسية  ــدود  احلــ رســـم  فــتــم  االســتــعــمــاريــة 
املستعَمرة سابقا لتتشكل اخلارطة السياسية التي عليها 
عاملنا اليوم. ال تستطيع فرحة الشعوب بنيل استقاللها 
أن تخفي الوجع الذي أحست به وهي تواجه حتديات بناء 
الدولة بعد سنوات طويلة من استنزاف الثروات وجتهيل 
العقول وتفقير الشعوب طبع املرحلة االستعمارية بشكل 
عام. لهذا وجدت الدول احلديثة عهد باالستقالل نفسها 
يف حاجة ماسة للمساعدة اخلارجية ملواجهة حتديات 
بناء األوطان من جميع النواحي السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واملؤسساتية والقانونية واإلدارية 
وغيرها. إال أن طموح حكومات هذه الدول يف حتقيق 
الدولية  التنمية  فرص  من  باالستفادة  أوطانها  تنمية 
واجهته حتديات كبيرة ترتبط بواقع وتناقضات النظام 
 .1  : تلخيصها أساسا يف  والتي ميكن  الدولي اجلديد 
حاجة الدولة املستعِمرة لالستمرار يف استغالل ثروات 
مباشرة  غير  بطرق  السابقة  مستعمراتها  ومــقــدرات 
ملواجهة متطلبات منوها االقتصادي الذي متت هيكلته 
لعقود طويلة على أساس نهب املستعمرات، و2. اشتداد 
مما  والغربي  الشرقي  املعسكرين  بني  الباردة  احلرب 
أدى إلى استقطاب شديد يف صفوف الدول النامية على 
الدول العظمى أوال وليس على أساس  أساس مصالح 
كان  وقد  احملتاجة،  النامية  الــدول  وأولويات  خيارات 
الدول احلديثة  الوضع دخول أغلب  من تداعيات هذا 
عهد باالستقالل يف دوامة من االضطرابات السياسية 
يف  االقتصادي  االنفجار  و3.  العسكرية،  واالنقالبات 
نتيجة  احلديثة  للصناعة  التكنولوجي  والنمو  الغرب، 
الدول  بني  الهوة  اتساع  إلى  أدى  مما  العلمي  التطور 
املتقدمة والدول النامية. مقابل هذه التحديات، عرف 
الغرب نشاطا واسعا حلركة احلريات واحلقوق املدنية 
واحلداثة فكان ذلك عامال مهما أسهم يف تشكيل البوادر 
األولية لوضع قضايا التنمية على األجندات الدولية من 
املجتمع  منظمات  طرف  من  حقوقي خصوصا  مدخل 
املدني الغربية. بشكل عام، ركزت جهود التنمية الدولية 

خالل هذه املرحلة على األولويات التالية:
	 القضايا األمنية.
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	 الديون واملنح الثنائية.
	 التوسع يف الزراعة.

	 إرسال املتطوعني )فيالق السالم(.
	 متويل مشاريع البنية التحتية.

	 املساعدات بالسلع واملواد الغذائية. 
مرحلة 1970-1979

متيزت مرحلة السبعينيات بتسريع وتيرة التخلص من 
املد  وتصاعد  الــبــاردة،  احلــرب  واستمرار  االستعمار، 
االشتراكية،  ضد  اليمني  وتنامي  الغرب  يف  الليبرالي 
النامية.  ــدول  الـ يف  الغربية  الثقافة  هيمنة  ورفـــض 
األولية  واملــواد  النفط  سعر  بارتفاع  أيضا  متيزت  كما 
يف  النمو  مستوى  على  إيجابا  انعكس  مما  عام  بشكل 
التي  التبعية  نظرية  هيمنة  من  بالرغم  النامية  الــدول 
قسمت العالم إلى قسمني هما املركز الذي متثله الدول 
واإلنتاج،  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  حيث  املتقدمة 
واألطراف الذي متثله الدول النامية حيث توجد املواد 
التحديات  أهم  ومن  الرخيصة.  العاملة  واليد  األولية 
التي واجهت التنمية الدولية خالل هذ املرحلة هروب 
والفقر  املتقدمة،  الدول  إلى  النامية  الدول  العقول من 
وضعف  الفساد  واســتــراء  الريفية،  للمناطق  الشديد 
أداء املؤسسات احلكومية، واحلاجة لتكنولوجيا مالئمة 
أن من  النامية. كما  الدول  تناسب احتياجات وقدرات 
املرحلة  هذه  خالل  مت حتقيقها  التي  اإلجنــازات  أهم 
تبني الدول املانحة لهدف تخصيص %0.7 من ناجتها 
القومي اخلام لدعم جهود متويل التنمية الدولية. أما 
بخصوص أولويات املساعدات اإلمنائية فقد ركزت على 

ما يلي:
	 القروض واملنح الثنائية.

	 املساعدة الفنية.
	 التنمية الريفية.
	 تنمية القدرات.

مرحلة 1980-1989

متثل مرحلة الثمانينات مرحلة حرجة يف تاريخ التنمية 
الدولية حيث عرفت هذه املرحلة تراجعا اقتصاديا حادا 
أدى لظهور ما يعرف بأزمة الديون نظرا لعجز مجموعة 

من الدول على تسديد ديونها املستحقة، وكنتيجة لذلك 
تبني  الفقيرة  ــدول  ال على  املالية  املؤسسات  فرضت 
كما  الوقت  نفس  يف  احلــر  والــســوق  التقشف  سياسة 
جاء يف اتفاق واشنطن الذي ركز على القضايا الرئيسة 
العام،  اإلنفاق  وتقليص  الضريبي،  باالنضباط  املتعلقة 
هذه  عرفت  احلــرة.  والتجارة  احلــر  السوق  وتشجيع 
الدول  حتث  التي  الهيكلي  التقومي  بسياسة  التوجهات 
األدنــى  احلــد  إلــى  العام  اإلنفاق  تقليص  على  النامية 
لتعزيز قدرة هذه الدول على تسديد ديونها، كما حتثها 
الكفاءة.  لدواعي  العام  القطاع  خصخصة  على  أيضا 
تزايد  الثمانينات  مرحلة  خالل  النامية  الدول  شهدت 
مستويات البطالة لتراجع قدرات الدولة على التوظيف 
يف ظــل قــطــاع خــاص مــحــدود الــكــفــاءة. كما شهدت 
تراجع اخلدمات العمومية خصوصا يف مجالي الصحة 
انتشار  إلــى  أدى  مما  االجتماعية  واحلماية  والتعليم 

الفقر واستفحاله بشكل حاد.
ولعل من أهم ما ميز هذه املرحلة من منظور التنمية يف 
االقتصادية  املؤسسات  دور  1. هيمنة  الدولية  أبعادها 
على سياسات التنمية خصوصا البنك الدولي وصندوق 
سياسي،  كفاعل   G8 دور  تنامي  و2.  الــدولــي،  النقد 
قوامها  جديدة  تنموية  ومقاربات  سياسات  هيمنة  و3. 
التنمية  نظريات  مقابل  القطاعية  واملقاربات  العوملة، 
الوطني،  التنموي  التخطيط  وتنامي  الكالسيكية، 
املشتركة  التحديات  بعض  حــول  التحالفات  وظــهــور 
كاإليدز والتطعيم، وانخراط القطاع اخلاص يف العمل 
للشركات،  املجتمعية  املسؤولية  خالل  من  االجتماعي 
املجتمع  منظمات  دور  وتنامي  اجلندر،  قضايا  وبــروز 
املدني كفاعل تنموي، وبداية تبني املقاربة القائمة على 

احلق، وظهور صناعة التمويل الدقيق.
مرحلة 1990-1999

بالتراجع  متــيــزت  قــد  الثمانينات  مرحلة  كــانــت  إذا 
فإن  النامية،  ل  الدو  يف  الفقر  واستفحال  االقتصادي 
مع  بامتياز  األزمــات  مرحلة  تعتبر  التسعينات  مرحلة 
للوضعني  أكثر  تفاقم  من  األزمــات  ترتب على هذه  ما 
االقتصادي واألمني على حد سواء. شهد العالم خالل 
وآسيا  إفريقيا  يف  حــادة خصوصا  أزمــات  العقد  هذا 
السودان،  رواندا،  مالي،  الكونغو،  ليبيريا،  )سيراليون، 
الصومال، دول البلقان، أفغانستان، سريالنكا ...إلخ(، 
حيث أثبتت اآلليات الدولية آنذاك عجزها عن معاجلة 
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رواندا  التي خلفتها. ففي  لآلثار  بالنظر  األزمات  هذه 
وحدها، على سبيل املثال، لقي حوالي 800 ألف مواطن 
األهلية  احلــرب  من  أشهر  أربعة  من  أقل  حتفه خالل 
خالل سنة 1994 دون أن يحرك املجتمع الدولي ساكنا. 
االحتــاد  انهيار  العقد  هــذا  به  ما متيز  أهــم  من  ولعل 
العالم  التي سادت  الباردة  واختفاء احلرب  السوفياتي 
طيلة فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وكنتيجة لذلك 
Official Devel�  شهدت املساعدات الرسمية للتنمية

opment Assistance تراجعا كبيرا من 17 مليار دوالر 
أمريكي سنة 1992 إلى 12 مليار دوالر أمريكي فقط 
السياسي  االستقطاب  عالقة  يؤكد  مما   1999 سنة 
مراجعات  أيــضــا  املرحلة  هــذ  شــهــدت  بــاملــســاعــدات. 
جذرية يف مجال التنمية الدولية والعمل اإلنساني عبر 
حزمة  تنظيم  خــالل  من  املتحدة  األمم  قادتها  العالم 
مؤمتر  مثل  املتخصصة  الدولية  والقمم  املؤمترات  من 
)بيجني،  املــرأة  ومؤمتر   ،)1992 )ريــو،  املناخي  التغير 
1995(، ومؤمتر التعليم للجميع )دكار، 1990(. وبشكل 
عام، عرفت قضايا التنمية الدولية خالل هذه املرحلة 

حتوالت مهمة ميكن تلخيصها يف ما يلي:
باستراتيجيات  الهيكلي  التقومي  بــرامــج  استبدال   	
محاربة الفقر من أجل احلصول على صالحية التخفيف 

من الديون.
بالتنمية  اخلاص  السنوي  التقرير  إصــدار  يف  البدء   	

البشرية ومؤشراتها.
متنح    مديونية  األكثر  بالدول  خاصة  مبادرة  إعــالن   	

هذه الدول امتيازات خاصة من حيث املساعدات.
	 تغيير منوذج التنمية الدولية من املساعدة إلى التعاون.

	  تعزيز تبني مقاربة التنمية القائمة على احلق.

	 ارتفاع األصوات املطالبة باحلوكمة والشفافية.
مرحلة 2000 إلى اآلن

التي هيمنت على عقد  الهيكلي  التقومي  بعد سياسات 
الثمانينات من القرن املاضي، وسياسات محاربة الفقر 
القرن،  نفس  من  التسعينات  عقد  خالل  ســادت  التي 
تنموية  بسياسات  اجلديدة  األلفية  العالم  دخــل  فقد 
التي جاءت يف  التنمية  الرئيس مبادرة أهداف  قوامها 
أهــداف  سبعة  لتشمل   2000-2015 األولــى  نسختها 
 2016-2030 الثانية  نسختها  يف  توسعت  ثم  إمنائية، 

لتغطي 17 هدفا. واكبت جهود التبني الدولي ألهداف 
ويف  اإلمنائية،  للمساعدات  شاملة  مراجعة  التنمية 
هذا اإلطار مت تنظيم مجموعة من املؤمترات وإصدار 
مجموعة من اإلعالنات من بينها توافق مونتيري 2002، 
 ،2002 املستدمية  بالتنمية  اخلاصة  جوهانسبرغ  قمة 
وإعالن   ،2003 املساعدات  تنسيق  حول  روما  وإعالن 
وأجندة   ،2005 املساعدات  فعالية  بخصوص  باريس 
أكرا 2008، ومبادئ استنبول اخلاصة مبنظمات املجتمع 
املدني وفعالية التنمية 2010، وإعالن بوكوتا بخصوص 
التعاون جنوب/جنوب 2010، والقمة اإلنسانية العاملية 
باستنبول 2016. وعلى سبيل املثال تبنى إعالن باريس 
لفعالية املساعدات لسنة 2005 خمسة معايير أساسية 
 .1 تشمل  املساعدات  فعالية  قياس  أساسها  على  يتم 
استراتيجيات  تطوير  خالل  من   ownership امللكية 
املؤسسات  وتطوير  الفقر  محاربة  مجال  يف  وطنية 
ومحاربة الفساد، و2. انحياز Alignment الدول املانحة 
الختيارات الدول املستفيدة بدعم جهود حتقيق أهدافها 
Harmoni� 3. االنسجام وواستخدام أنظمتها احمللية، 

zation يف تقدمي املساعدات بتعزيز التنسيق وتبسيط 
و4.  االزدواجية،  لتفادي  املعلومات  وتبادل  اإلجــراءات 
تبني النهج القائم على النتائج Results بالتركيز على 
بشكل  قياسها  مؤشرات  واختيار  نتائج محددة  حتقيق 
Mutual Accounta� 5. املساءلة املتبادلة وموضوعي، 
bility التي تقتضي أن يخضع كل من املانحني وشركائهم 

على حد سواء للمساءلة.
وبشكل عام، ميكن القول أن من أهم القضايا والتوجهات 

التي ميزت التنمية الدولية خالل هذه املرحلة ما يلي:
.)BRICS( ظهور قوى صاعدة  

	 املناداة باحلوكمة.
 الوضع املالي العاملي املتأزم )األزمة املالية 2008(.

جنوب  أكرانيا،  )سوريا،  جديدة  بــاردة  حرب  ظهور   	
آسيا(.

)التغير  املناطق  بعض  يف  الغذائي  األمــن  اخــتــالل   	
املناخي(.

دور  وتنامي  التنمية،  أجل  من  التعاون  على  التأكيد   	
القطاع اخلاص يف هذا املجال. 
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أعداد الالجئين والنازحين حول 
العالم تصل إلى 70 مليون 

ترجمات

قالت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
واالضطهاد  احلروب  من  الفارين  األشخاص  عدد  إن 
مليون شخص يف   70 الـ  والنزاعات قد جتاوز حاجز 
عام 2018، وهو أعلى مستوى تشهده املفوضية منذ ما 

يقرب من 70 عاماً على تأسيسها.
وتُظهر البيانات الواردة يف تقرير “االجتاهات العاملية” 
السنوي، والذي صدر عن املفوضية اليوم، بأن ما يقرب 
النازحني  عداد  يف  اآلن  هم  شخص  مليون   70.8 من 
 20 قبل  عليه  كان  الذي  املستوى  ضعف  وهو  قسراً، 
املاضي،  العام  عن  شخص  مليون   2.2 بـ  وأكثر  عاماً، 

وهو ما يترواح بني عدد سكان تايالند وتركيا.
باب  من  شخص  مليون   70.8 البالغ  العدد  ويعتبر 
يف  باألزمة  اخلاصة  األرقام  وأن  خاصة  التقدير، 
فنزويال مت إضافتها جزئياً إلى هذا املجموع. وعلى وجه 
اإلجمال، غادر حوالي 4 ماليني فنزويلي بالدهم، وذلك 
بحسب بيانات صادرة عن احلكومات التي تستضيفهم، 
مما يجعلها من أكبر أزمات النزوح األخيرة يف العالم. 
إلى  أغلبية هؤالء اجلموع بحاجة  أن  الرغم من  وعلى 
حماية دولية خاصة بالالجئني، إال أنه حتى يومنا هذا 
لم يتخذ سوى نصف مليون شخص فقط اخلطوة من 

أجل التقدم بطلب رسمي للجوء.
لألمم  السامي  املفوض  قال  اخلصوص،  هذا  ويف 
املتحدة لشؤون الالجئني، فيليبو غراندي: “ما نراه يف 
هذه األرقام هو تأكيد إضايف على االجتاه املتزايد وعلى 
املدى الطويل من حيث عدد األشخاص الذين يحتاجون 
إلى األمان جراء احلروب والصراعات واالضطهاد. ويف 
ما  بالالجئني واملهاجرين غالباً  اللغة احمليطة  أن  حني 
تكون مثيرة للشقاق، إال أننا نشهد كذلك فيضاً هائاًل 
من الكرم والتضامن، خاصة من جانب املجتمعات التي 
تستضيف أعداداً ضخمة من الالجئني”. وأضاف: “إننا 
نشهد أيضاً مشاركة غير مسبوقة من ِقبل جهات فاعلة 
جديدة، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة يف مجال التنمية، 
يعكس  ال  الذي  األمر  واألفراد،  اخلاصة،  والشركات 
يعمل  بل  فحسب،  الالجئني  بشأن  العاملي  امليثاق  روح 
األمثلة  هذه  على  نبني  أن  ينبغي  أيضاً.  على حتقيقه 

األبرياء  من  اآلالف  مع  تضامننا  ونضاعف  اإليجابية 
الذين يضطرون للفرار من ديارهم كل يوم.

والوارد  شخص  مليون   70.8 البالغ  العدد  ضمن  ومن 
مجموعات  ثالث  هناك  العاملية،  االجتاهات  تقرير  يف 
الذين  األشخاص  أي  الالجئون،  هم  األولى  رئيسية: 
أو  الصراعات  بسبب  بلدانهم  من  الفرار  على  أجبروا 
احلروب أو االضطهاد، حيث بلغ عدد الالجئني يف عام 
2018 ما مجموعه 25.9 مليون شخص يف جميع أنحاء 
عام  عن  500,000 شخص  إلى  وصلت  بزيادة  العالم، 
2017. ويشمل هذا العدد 5.5 مليون الجئ فلسطيني 
األمم  وكالة  وهي  األونروا،  والية  حتت  ينضوون  ممن 

املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني.
وتضم املجموعة الثانية طالبي اللجوء – وهم أشخاص 
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يعيشون خارج بلدانهم األصلية ويتلقون احلماية الدولية، 
نتائج طلباتهم من أجل احلصول على  لكنهم ينتظرون 
 3.5 تسجيل  مت   ،2018 عام  نهاية  ويف  اللجوء.  صفة 

مليون طالب جلوء على مستوى العالم.
عددها  يبلغ  والتي  األكبر،  وهي  الثالثة  املجموعة  أما 
41.3 مليون شخص، فتشتمل على األشخاص النازحني 
إليها  يشار  فئة  وهي  بلدانهم،  داخل  أخرى  مناطق  يف 

عادًة باسم “األشخاص النازحون داخلياً”.
وقد استمر االرتفاع اإلجمالي حلاالت النزوح يف جتاوز 
لألشخاص  حلول  إلى  التوصل  فيه  يتم  الذي  املعدل 
النازحني. ويبقى احلل األفضل بالنسبة لالجئني هو أن 
يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم طواعية، وبأمان 
املجتمع  يف  االندماج  األخرى  احللول  وتشمل  وكرامة. 

املضيف أو إعادة التوطني يف بلد ثالث. ومع ذلك، فقد 
متت إعادة توطني 92,400 الجئ فقط يف عام 2018، 
أي أقل من %7 من مجموع األشخاص الذين ينتظرون 
إعادة توطينهم، يف حني متكن حوالي 593,800 الجئ 
من العودة إلى ديارهم، فيما حصل 62,600 الجئ على 

اجلنسية.
أينما كان ومهما  للجوء،  “مع كل وضع  وقال غراندي: 
طال أمده، يجب أن يكون هناك تركيز دائم على احللول 
من  األشخاص  متكن  دون  حتول  التي  العقبات  وإزالة 
تشارك  معقداً  عماًل  ذلك  ويعتبر  ديارهم،  إلى  العودة 
فيه املفوضية على نحو مستمر ولكنه يتطلب أيضاً من 
إن  العام.  الصالح  أجل  من  تتضافر  أن  البلدان  جميع 

ذلك من أحد التحديات الكبرى يف عصرنا احلالي”.
املصدر: موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني

 
 


