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قرية نموذجية للنازحين السوريين

تنفذه  الذي  لقطر اخلريية  النوعية  امل�شاريع  اأحد 
وجاء  الرتكية،  احلدود  قرب  ال�شوري  ال�شمال  يف 
تلك  اإىل  رين  واملهجَّ النازحني  ارتفاع عدد  يف ظل 
ومرافق  �شكنية  وحدة   400 ويت�شمن  املناطق، 
ارتوازية  وبئر  �شحي  ومركز  مدر�شة  على  ت�شتمل 

وغريها، وينتظر اأن ينتهي يف ظل 3 اأ�شهر.

» كّتاب المستقبل « .. 
انتشار أوسع وانطالقة نحو للعالمية

يو�شك  وهو  امل�شتقبل«  كّتاب   « برنامج  وا�شل 
على االنتهاء من ن�شخته الثالثة قفزاته التطويرية 
جلميع  ولتتاح  التعليمية،  املراحل  كل  ليغطي 
ترجمة  متت  كما  فيه،  امل�شاركة  قطر  يف  املدار�س 
ق�ش�س ن�شخته االأوىل اإىل اللغة الرو�شية بالتعاون 
يف  حا�شرة  وكانت  والريا�شة،  الثقافة  وزارة  مع 

معر�س مو�شكو الدويل االأخري للكتاب.  

يوسف المفتاح: 
قطر قطعت شوطا مهما في العمل التطوعي

من واقع خربته املمتدة واملتوا�شلة يف العمل التطوعي، 
بحكم اأنه اأحد رّواده يتحدث ال�شيد يو�شف املفتاح ل« 
يف  املوؤ�ش�شي  التطوعي  العمل  بدايات  عن   » غرا�س 
دولة قطر نهاية ال�شبعينات من القرن املا�شي، واأهم 
باالأم�س،  اليوم وما كان عليه  الفروق بني ما هو عليه 
اآراء  فيه  �شّجل  كما  بذلك،  املت�شلة  ذكرياته  واأهم 
به  والدفع  التطوعي  العمل  تطوير  �شاأنها  من  مفيدة 

قدما للأمام. 

مضّخات الطاقة الشمسية تواجه ندرة الماء 
والكهرباء  “ قصة نجاح “

يعترب �شكان قرية )) بيب جو بار(( بال�شند - باك�شتان 
املاء اأغلى من الذهب الأنهم يعانون من ندرة املاء 

وانعدام الكهرباء معا، ورغم حفر اآبار بعمق 250 
قدما اإال اأن احل�شول على املياه ب�شورة يدوية مثلت 

�شعوبة كبرية مع العمق الكبري، ومل يكن احلّل اإال من 
خلل م�شّخات الطاقة ال�شم�شية التي نفذتها قطر 

اخلريية يف اإطار م�شاريع املياه ل�شالح القرية
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 حصاد اإلنجاز والتكريم

كان عام 2018 حافال بالكثير من اإلنجازات.. ماليين 
استجابتنا  من  استفادوا  العالم  عبر  األشخاص 
ومن  العاجل،  اإلغاثي  وتدخلنا  الفورية  اإلنسانية 
مشاريعنا التنموية التي نفذت، أو من كفاالتنا التي 
المؤتمرات  ، حضور في  رفقاء”   “ عبر مبادرة  تمت 
متواصل  وتعزيز  الدولية،  اإلنسانية  والمعارض 
العالقة  ذات  الجهات  مع  والتعاون  للشراكات 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  من 
من  العالقة  ذات  والجهات  المحليين،  والشركاء 
الوزارات والمؤسسات والرعاة ومنظمات المجتمع 
في  جديد  لكل  ومواكبة  قطر،  داخل  المدني 
وتحديث  وتطوير  الرقمية  واألدوات  التقنية  عالم 
مستمر لها ، بهدف تسهيل عملية التبرعات على 
فاعلي الخير، وتعزيز تواصل وتفاعل قطر الخيرية 
ودولية  عربية  وجوائز  بها،  العالقة  أصحاب  مع 

وشهادات ودروع تكريم تقديرا لهذه اإلنجازات.

هللا  فضل  بعد   2018 في  تحقق  ما  كل  نعزو 
للمتبرعين وأهل الخير في قطر، الجهات الشريكة 
والمانحة والرعاة، ولفريق عملنا المتخصص الذي 
أجزل  منا  فلهم  ينقطع،  ال  وإخالص  بدأب  يعمل 
نواصل  بأن  الجميع  ونعد  الدعاء،  وأجّل  الشكر 
متطلعين  الكلل،  تعرف  ال  بهمة  العطاء  مسيرة 
نوعًا  وأفضل  كمًا  أكبر  إلنجازات    2019 نهاية  في 

لنغمر العالم بالخير.



22 مليون شخص يستفيدون  
من مشاريعنا التنموية

ـ تتوزع هذه المشاريع 
على مجاالت التعليم 

والصحة والمياه 
واإلصحاح والمشاريع 
المدرة للدخل وغيرها.
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بلغ إجمالي عدد املشاريع التنموية التي مت االنتهاء من تنفيذها أو التي متت مباشرة 
تنفيذها خالل العام املاضي واليزال يتواصل العمل فيها 21,505 مشروعا يف 42 دولة 
حول العالم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 558,566,000 ريال، وينتظر أن يصل 
على  املشاريع  هذه  وتتوزع  شخصا،   21,673,000 من  أكثر  منها  املستفيدين  إجمالي 

مجاالت التعليم والصحة واملياه واإلصحاح واملشاريع املدرة للدخل وغيرها.

املدر�شية  الكتب  وطباعة  امل�شاجد  وبناء  وت�شغيلها  املدار�س 
انتهت قطر اخلريية يف عام 2018 من تنفيذ 299 م�شروعا، 
فيما يتوا�شل العمل يف 1533 م�شروعا، وتبلغ التكلفة االإجمالية 
لهذه امل�شاريع حوايل 210 مليون ريال، ويف جمال بيوت الفقراء 
مت اإجناز 21 بيتا، وهناك 309 بيتا قيد التنفيذ، وتبلغ التكلفة 

االإجمالية لهذه البيوت حوايل 15.7 مليون ريال.

مكاتبنا  قبل  من  مبا�شر  باإ�شراف  امل�شاريع  هذه  تنفيذ  ويتم 
امليدانية )لقطر اخلريية 28 مكتبا وممثلية عرب العامل( اأو من 
خلل �شراكاتنا مع وكاالت االأمم املتحدة واملنظمات االإن�شانية 

الدولية واملوؤ�ش�شات املحلية ال�شريكة. 

وترميم  بناء  على  ي�شتمل  والذي  والثقافة  التعليم  جمال  يف 
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وتت�شمن قائمة امل�شاريع التي ا�شتغلت قطر اخلريية عليها يف 
العام املا�شي املراكز املتعددة اخلدمات التي ت�شتمل على اأكرث 
من مرفق خدمي مثل املدر�شة واملركز ال�شحي والبئر وغريها، 
جار  العمل  اليزال  فيما  مركزين،  اخلريية  قطر  نفذت  حيث 
على  69 مركزا اآخر ، بتكلفة اإجمالية تزيد عن 168 مليون 

ريال.

مراكز  وت�شغيل  وجتهيز  بناء   ( ال�شحية  للم�شاريع  وكان 
وبرامج  خميمات  وعلجات،  طبية  معدات  �شحية،  ووحدات 
�شحية كربامج مكافحة العمى وغريها ( ن�شيب مهم فيما مت 
 824 فيما اليزال   ، م�شروعا   545 منها  اأجنز  تنفيذه، حيث 

م�شروعا قيد التنفيذ بقيمة تزيد عن 21.7 مليون ريال. 

وبهدف متكني الفئات الفقرية من االعتماد على نف�شها معي�شيا 
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ـ بلغت قيمة المشاريع 
التنموية التي تم االنتهاء 
من تنفيذها أو التي تمت 

مباشرة تنفيذها خالل 
العام الماضي واليزال 

يتواصل العمل فيها عبر 
42 دولة عبر العالم  558,5 

مليون ريال.



للم�شاريع  اهتمامها  من  م�شاحة  اخلريية  قطر  وخ�ش�شت 
اجلماعية  كاالأعرا�س  م�شاريع  تت�شمن  التي  مثل  االجتماعية 
للأ�شر  والعينية  املالية  وامل�شاعدات  االأيتام  ك�شوة  وتوفري 
77 م�شروعا،  املنفذة  امل�شاريع  بلغ عدد  الفقرية وغريها وقد 
اإجمالية  121 م�شروعا وبتكلفة  بـ  فيما اليزال يتوا�شل العمل 

ت�شل حلوايل 14.5 مليون ريال. 

3737 م�شروعا مدرا للدخل  متكنت قطر اخلريية يف ت�شليم 
قيد  اآخر  م�شروعا   1676 اليزال  فيما  امل�شتفيدة،  للأ�شر 
االإجناز بقيمة ت�شل حلوايل 23 مليون ريال. ويف جمال املياه 
واالإ�شحاح الذي يعني بتوفري مياه ال�شرب، وي�شتمل على حفر 
دورات  وبناء  املياه  تنقية  وحمطات  واالرتوازية  العادية  االآبار 
م�شروعا،   6490 نفذت  التي  امل�شاريع  عدد  بلغ  حيث  املياه، 

فيما اليزال يتوا�شل العمل يف  5802 م�شروعا اآخر. 
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بلغ عدد املستفيدين من املشاريع اإلغاثية التي نفذتها قطر اخليرية العام املاضي 
2018 بدعم سخي من أهل قطر، حوالي 13 مليون شخص متضرر من األزمات 

والكوارث يف عدد من البلدان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 209 مليون ريال، وكان 
النصيب األكبر منها للنازحني والالجئني السوريني.

13 مليون متضرر 
حول العالم يستفيدون 

من مشاريعنا اإلغاثية 

الدول المستفيدة 

41 دولة خا�شة  وتوزعت هذه امل�شاعدات على املت�شررين يف 
واالأزمات  احلروب  مثل  ا�شتثنائية  ظروفا  تعاين  التي  تلك 
داخل  ال�شوريني  النازحني  الطبيعية، ويف مقدمتهم  والكوارث 
�شوريا واللجئني يف تركيا واالأردن والعراق ولبنان، باالإ�شافة 

اإىل م�شاعدات اإغاثية قدمت اإىل اليمن، فل�شطني ، ال�شومال، 
اأثيوبيا،  ال�شودان،  االأردن،  الهند،  النيجر،  ميامنار،  العراق، 
ال�شي�شان،  البو�شنة،  البانيا،  اأفغان�شتان،  الو�شطى،  اإفريقيا 
املغرب، اندوني�شيا، باك�شتان، بنغلدي�س، بنني، بوركينا فا�شو، 
زميبابوي،  رواندا،  جيبوتي،  ال�شودان،  جنوب  تنزانيا،  ت�شاد، 
مايل،  ماالوي،  كينيا،  كو�شوفا،  قرغيزيا،  غانا،  �شريلنكا، 
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3 مليني �شخ�س، فيما بلغ حجم م�شاريع االإغاثة ال�شاملة 58 
مليون ريال. وعلى نحو مت�شل بلغت تكلفة امل�شاريع التعليمية 
مثل ت�شغيل مدار�س، وطباعة مناهج درا�شية، وتدريب معلمني 
 7 اأكرث  ا�شتفاد  بينما  ريال،  مليون   30 عن  يزيد  ما  وغريه 
املر�شى  )علج  مثل  ال�شحية  امل�شاريع  من  �شخ�س  مليني 
واجلرحى، توفري اأدوات، وم�شتلزمات طبية، �شيارات اإ�شعاف 

وغريه( وبتكلفة بلغت اأكرث من 28 مليون ريال. 
اإليواء

نحو  االجمالية  تكلفتها  بلغت  التي  االيواء،  م�شاريع  وتت�شمن 
14 مليون ريال، توفري وحدات �شكنية وخيام واإيجارات، حيث 
الهند  من  كل  يف  �شخ�س  األف   108 من  اأكرث  منها  ا�شتفاد 

وفل�شطني وتركيا واندوني�شيا واململكة املتحدة وال�شومال. 
مشاريع أخرى 

وم�شاريع  واال�شحاح  املياه  م�شاريع  اخلريية  قطر  نفذت  كما 
التدريب  م�شاريع  بجانب  العي�س  و�شبل  االجتماعي  التما�شك 
االأ�شا�شية  االحتياجات  توزيع  اإىل  باالإ�شافة  القدرات  وبناء 
يف  ال�شتاء  ملواجهة  امل�شتهدفة  الفئات  حتتاجها  التي  ال�شتوية 
عدد من الدول التي تعاين من �شدة برودة اجلو ا�شتفاد منها 

اأكرث من 178 األف �شخ�س..

موريتانيا والنيبال وال�شنغال.
النصيب األكبر

و�شملت امل�شاريع االإن�شانية التي نفذت من خلل مكاتب قطر 
املتحدة  االأمم  وكاالت  مع  والتعاون  بال�شراكات  او  اخلريية 
االإغاثة  جماالت  املحليني،  ال�شركاء  او  دولية  ومنظمات 
ال�شاملة، واالحتياجات ال�شتوية االأ�شا�شية، واالمداد الغذائي، 
واالإيواء، وال�شحة، والتعليم، واملياه واالإ�شحاح، باالإ�شافة اإىل 
التما�شك االجتماعي و�شبل العي�س، واحلماية، والتدريب وبناء 

القدرات.
وتوزع حجم االإنفاق ح�شب االأزمات، وحظيت امل�شاعدات التي 
امل�شاعدات  تلك  من  االأكرب  الن�شيب  ال�شوري  لل�شعب  قدمت 
منها  وا�شتفاد  ريال،  مليون   85 تكلفتها  بلغت  حيث  االإغاثية 
نحو 4 مليني نازح والجئ، فيما حلت امل�شاعدات التي قدمت 
ملت�شرري الروهنجيا يف الدرجة الثانية بتكلفة قدرت باأكرث من 
46 مليون ريال، بينما احتل اأهل فل�شطني الدرجة الثالثة حيث 

بلغت تكلفة امل�شاريع حوايل 17 مليون ريال.
الغذاء والتعليم

وكانت م�شاريع االمداد الغذائي والتعليم وال�شحة على �شدارة 
�شملتها  التي  الدول  م�شاريع قطر اخلريية يف معظم  اأولويات 
يف  قدمتها  التي  امل�شاعدات  حجم  و�شل  حيث  امل�شاعدات، 
جمال االإمداد الغذائي 59 مليون ريال، وا�شتفاد منها اأكرث من 
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وت�شغيل  والوجبات اجلاهزة  الغذائية  ال�شلل  و�شملت  ريال  مليون 
املخابز واملطابخ، وا�شتفاد منها اأكرث من مليوين مليون م�شتفيد.

تدريب  ت�شمنت  التي  امل�شاريع،  تكلفة  بلغت  التعليم  جمال  ويف 
املدر�شني وت�شغيل املدار�س وتوفري املناهج املدر�شية، نحو 29 مليون 
األف �شخ�س، فيما �شملت امل�شاريع   18 ريال ، حيث ا�شتفاد منها 
ال�شحية بناء وت�شغيل الوحدات ال�شحية وامل�شايف وتوفري االأجهزة 

الطبية واالأدوية التي ا�شتفاد منها اأكرث من مليون م�شتفيد. 

اأما م�شاريع االإيواء، التي ا�شتفاد منها نحو مليون نازح فقد توزعت 
اأدوات  وتوزيع  النازحني  منازل  ايجارات  دفع  يف  امل�شاهمة  على 
الطبخ، وكذلك تنفيذ القرى ال�شكنية يف مدينة جرابل�س باالإ�شافة 

اىل م�شاريع اأخرى.

ومع ا�شتداد موجات الربد القار�س مت توفري االحتياجات ال�شتوية 
االأ�شا�شية ملواجهة ال�شتاء التي تتمثل يف الغذاء واالإيواء والتدفئة، 
حيث مت توزيع عدد من املنتجات التي حتتاجها الفئات امل�شتهدفة 

من  امل�شتفيدين  عدد  بلغ  قطر  يف  اخلري  اأهل  من  �شخي  بدعم 
الدول  يف  واللجئني  ال�شوري  الداخل  يف  النازحني  اإغاثة  م�شاريع 
املجاورة التي نفذتها قطر اخلريية يف العام املا�شي/  2018 نحو 
التعليم  وال�شحة  والغذاء  االإيواء  جماالت  يف  �شخ�س  مليني   4

واملياه وغريها، وبتكلفة اإجمالية بلغت اأكرث من 85 مليون ريال.

نزوح ولجوء 
باأكرث  ال�شوري  الداخل  امل�شاعدات يف  امل�شتفيدين من  ويقدر عدد 
مليون   65 نحو  بلغت  وبتكلفة  �شخ�س  األف  و400  مليني   3 من 
ريال، فيما قدر عدد امل�شتفيدين يف دول اللجوء باأكرث من ن�شف 
مليون �شخ�س يف كل من لبنان وتركيا واالأردن وبتكلفة ت�شل لـ 20 
مليون ريال، وبلغت ن�شبة امل�شاعدات التي نفذت يف الداخل ال�شوري 
ويحتل    .%  24 بـن�شبة  اللجوء  دول  يف  قدرت  بينما   ،%  76 بـ  
ل�شخامة  نظرا  امل�شاعدات  من  االأكرب  الن�شبة  ال�شوري  الداخل 
احتياجات النازحني وحجم التحديات تواجههم و�شعهم املعي�شي. 

الغذاء والصحة 
ونتيجة حلجم املعاناة واالأ�شرار التي خلفتها االأزمة ال�شورية فاإن 
م�شاريع التعليم واالإمداد الغذائي اأخذت حيزًا كبريًا من امل�شاعدات 
حيث بلغ حجم امل�شاعدات يف جمال االمداد الغذائي اأكرث من 24 

برامجنا اإلغاثية 
تصل  لـ       ماليين 

نازح والجئ سوري 

في  اإلغاثية  المشاريع  نسبة   76%
الداخل السوري و %24 في دول اللجوء.
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املدافئ،  البطانيات،  ال�شتوية،  امللب�س  الغذائية،  مثل)ال�شلل 
األف   84 نحو  منها  وا�شتفاد  الكرفانات(  اخليام،  التدفئة،  وقود 

�شوري بتكلفة تزيد عن 3 مليني ريال. 

المياه 
اخلريية  قطر  قدمت  واال�شحاح،  املياه  م�شاريع  يخ�س  وفيما 
املياه  النازحني واللجئني ل�شمان احل�شول على  امل�شاعدة الأ�شر 

ال�شاحلة لل�شتخدام يف بيئة نظيفة مع حت�شني مرافق اال�شحاح 
والنظافة ال�شحية، حيث مت تنفيذ م�شاريع مثل حفر وجتهيز اآبار 

�شرب وغريها لفائدة ما يزيد عن 89 األف �شخ�س.

كما نفذت قطر اخلريية م�شاريع اأخرى يف نف�س االإطار كم�شاريع 
يف  �شواء  ال�شوريني  واللجئني  النازحني  قدرات  وبناء  التدريب 

الداخل ال�شوري اأو دول اللجوء وم�شاريع االإغاثة ال�شاملة.
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حصاد مشاريع اإلغاثة 
للنازحين والالجئين السوريين لعام 2018

%76

%15

%2
%7

 نسبة تكلفة
 المشاريع اإلغاثية

 بحسب أماكن
تنفيذها

65,000,0003,400,000 %76

) النازحون : سوريا ( الداخل السوري 

المستفيدون / شخصالنسبة ٪التكلفة / ر،ق

QR

إجمالي عدد المستفيدين | نازح والجئ

85,000,000 4,000,000

   سوريا 
       لبنان

   تركيا
   األردن

    اإليواء     
    اإلمداد الغذائي    

    اإلحتياجات  األساسية والشتوية     
    إغاثة شاملة     

    الصحة  
    التماسك اإلجتماعي وسبل العيش    

    التعليم   
    المياه واإلصحاح

حوالي

%29

%8%2

%34

%1

%15 %7
%4

 نسبة تكلفة
 المشاريع اإلغاثية

 بحسب مجاالت
التدخل

إجمالي تكلفة المشاريع | ر.ق

 ) لبنان، تركيا، األردن (

20,000,000500,000 %24
المستفيدون / شخصالنسبة ٪التكلفة / ر،ق

QR

دول اللجوء
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تابعة  و�شراكة مع وكاالت  تعاون  اتفاقيات   9 وقعت قطر اخلريية 
للأمم املتحدة خلل عام 2018 من اأجل متويل م�شاريع اإن�شانية 
لفائدة النازحني واللجئني، 8 منها مع املفو�شية ال�شامية للأمم 
املتحدة ل�شوؤون اللجئني UNHCR ، وواحدة مع املجل�س التعاوين 
للأمم  التابع   )WSSCC( ال�شحي  وال�شرف  املياه  الإمدادات 

املتحدة. 
الت�شبيك  على  اخلريية  قطر  حر�س  املوقعة  االتفاقيات  وتك�شف 
والتعاون وتظهر حجم امل�شاريع والربامج التي متولها وتنفذها عرب 

العامل بالتعاون مع �شركائها. 
مبادرة تنسيق 

واأهم ما مت التوقيع عليه خلل هذا العام مبادرة لتن�شيق ال�شراكة 
املتحدة  للأمم  ال�شامية  واملفو�شية  اخلريية  قطر  بني  والتعاون 

وفعالية  كفاءة  اأجل حت�شني  اللجئني )QC4HCR( من  ل�شوؤون 
واتفق  امل�شرتكة.  االإن�شانية  اأهدافهما  يحقق  ومبا  االن�شاين  العمل 
30 مليون دوالر �شنويا لتمويل  الطرفان على جمع قطر اخلريية 

برامج املفو�شية االإن�شانية ملدة 5 �شنوات متتالية على االأقل.
الالجئون السوريون 

تلتزم  اتفاقيتني،  اللجئني  مفو�شية  مع  اخلريية  قطر  وقعت  كما 
 5 بقيمة  مالية  م�شاعدات  بتقدمي  االأوىل  مبوجب  اخلريية  قطر 
مليني دوالر، كمنحة للمفو�شية لتقدمي م�شاعدات نقدية للجئني 

تقوم قطر الخيرية بموجب االتفاقيات بتمويل 
برامج ومشاريع إنسانية لصالح النازحين 

والالجئين عبر العالم بعشرات الماليين من 
الدوالرات. 

مع وكاالت األمم المتحدة
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وبناء  التاأهيل  اإعادة  خلل  من  التعليم  اإىل  الو�شول  وبهدف 
تهدف  التي  العامة  التحتية  البنية  وبناء  تاأهيل  واإعادة  املدار�س، 
ال�شكن  ظروف  وحت�شني  ال�شحية،  اخلدمات  اإىل  الو�شول  اإىل 
لل�شوماليني العائدين وتقدمي وحت�شني �شبل املعي�شة لهم، التزمت 
قطر اخلريية مبوجب اتفاقية وقعتها مع مفو�شية اللجئني بتقدمي 
اإعادة  برنامج  لدعم  للمفو�شية  منحة  �شكل  على  مالية  م�شاعدة 
والنازحني  والعائدين  للجئني  العي�س  ك�شب  �شبل  ودعم  الدمج 
 9.6 عن  تزيد  بقيمة  ال�شومال،  يف  امل�شيفة  واملجتمعات  داخليا 
قطر  وقعت  كما  الربنامج.  من  ي�شتفيد  اأن  وينتظر  دوالر،  مليون 
مالية  منحة  مبوجبها  قدمت  اتفاقية  املفو�شية  مع  اخلريية 
للمفو�شية بقيمة ن�شف مليون دوالر، لدعم اللجئني ال�شوماليني 

باأثيوبيا.  
مأوى لنازحي اليمن 

واآخر اتفاقية وقعتها قطر اخلريية خلل 2018 كانت بال�شراكة 
مع �شندوق قطر للتنمية لدعم ا�شتجابة املفو�شية ال�شامية للأمم 

الثانية بتقدمي  ال�شوريني االأكرث �شعفًا يف االأردن، وتلتزم مبوجب 
كمنحة  اأي�شا،  دوالر  مليني   5 بقيمة  مماثلة  مالية  م�شاعدات 
 ، بلبنان  ال�شوريني  للجئني  نقدية  م�شاعدات  لتقدمي  للمفو�شية 
ي�شتفيد من االأوىل 27,780 الجئا ، ومن الثانية 31,439 الجئا 

 .
املو�شل/  يف  داخليا  النازحة  للعائلت  ملجئ  توفري  والأغرا�س 
املفو�شية  وقعتها مع  اتفاقية  العراق قامت قطر اخلريية مبوجب 
مليون   3.2 عن  تزيد  بقيمة  االإغاثي  امل�شروع  هذه  قيمة  بتمويل 

دوالر ل�شالح 31,092 نازحا.
الجئو الروهينجا

للجئني  االأ�شا�شية  واخلدمات  االأ�شا�شية  االحتياجات  ولدعم   
الروهينجا ببنغلدي�س يف جمال امللجئ واملخيمات، قامت قطر 
اخلريية بتمويل الربامج واالأن�شطة اخلا�شة بذلك مبوجب اتفاقية 
دوالر،  مليون   6.5 حلوايل  ت�شل  بقيمة  اللجئني  مفو�شية  مع 

وي�شتفيد منها 260.000 الجئ. 
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املتحدة ل�شوؤون اللجئني للحتياجات االإن�شانية لل�شعب اليمني، يف 
جمال توفري املاأوى للنازحني، بقيمة 3 مليني دوالر.  

والعائدين  للنازحني  االإيجارات  قيمة  توفري  اإىل  االتفاقية  وتهدف 
واملجتمعات املحلية يف اليمن لدعم العودة امل�شتدامة وتعزيز اإعادة 
بناء ما تهدم من منازلهم وتقدمي اخلدمات لهم. ومن املتوقع اأن 
ي�شتفيد من هذا امل�شروع اأكرث من 26,000 �شخ�س يف حمافظات 

اأبني وحلج واحلديدة. 
خدمات إصحاح بدارفور  

التعاوين  املجل�س  مع  اخلريية  قطر  وقعت   2108 عام  وخلل 

تعاون  اتفاقية   )WSSCC( ال�شحي  وال�شرف  املياه  الإمدادات 
بال�شودان  دارفور  �شكان  بدعم  مبوجبها  اخلريية  قطر  قامت 
وبتمويل من  10 مليون دوالر،  لـ  بقيمة ت�شل  االإ�شحاح،  بخدمات 

�شندوق قطر للتنمية. 
جتدر االإ�شارة اإىل اأن ملفو�شية اللجئني وقطر اخلريية تاريخ طويل 
وحتى   ،2001 عام  منذ  والنازحني  اللجئني  لدعم  التعاون  من 
14 م�شروعًا من م�شاريع  االآن. حيث قامت قطر اخلريية بتمويل 
من  كل  يف  دوالر  مليون   33 عن  تزيد  بقيمة  اللجئني  مفو�شية 
واالأردن  وال�شومال  والعراق  وبنجلدي�س  وميامنار  واليمن  �شوريا 

ولبنان

 حصاد 18 عاما من الشراكات
يذكر أن عدد االتفاقيات التي وقعتها قطر اخليرية مع املنظمات التابعة لألمم املتحدة ، 

يف الفترة من عام 
)2000  – 2018 ( بلغت 59 اتفاقية ومذكرة تفاهم ومتت مع املنظمات التالية : املفوضية 
للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق   ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم   السامية 
األغذية  برنامج   ،)OCHA( اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب   ،)unicef(
 UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،) IOM (  املنظمة الدولية للهجرة) WFP( العاملي
 ،)FAO(  منظمة األغذية والزراعة)unrwa( وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،)
املنظمة الصحية العاملية )WHO(. كما وقعت قطر اخليرية خالل نفس الفترة 40 اتفاقية 

مع منظمات دولية خيرية وجهات أخرى. 
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الشراكات والتعاون الدولي وأهم العضويات الدولية

حاصلة على 
الصفة االستشارية 

بالمجلس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم 

المتحدة

عضو مراقب في 
منظمة الهجرة 

الدولية

حاصلة على الصفة 
االستشارية في 
منظمة التعاون 

اإلسالمي

عضو في شبكة 
»ستارت نيتوورك« 

العالمية

اتفاقية تعاون
وشراكة بقيمة98

إجمالية
مليون

138.18M$دوالر

المياه
واإلصحاح

التمكين
اإلقتصادي

األمن
الغذائي

التعليمالصحة الزراعةالغذاء

اتفاقية تعاون وشراكة مع 
+16 منظمة ومانحة دولية بقيمة40

إجمالية
مليون

98.18M$دوالر

بلغ 
حجمها

بين
2018-2017

مليون
دوالر $40M اتفاقية شراكة و تعاون 

مع منظمات األمم المتحدة 58



تعّزيز االنضمام للتحالفات 
اإلنسانية وحضور مميز 
في المنتديات الدولية

االإن�شانية  املنظومة  داخل  عززت قطر اخلريية من ح�شورها 
بامل�شاعدات  املتعلقة  اجلهود  تن�شيق  على  وحر�شها  الدولية 
الثاين  الن�شف  بان�شمامها خلل  وذلك  العامل،  الدولية عرب 
لعام 2018 اإىل ع�شوية حتالف" املنظمات غري احلكومية يف 
ال�شومال" Somali NGO Consortium، و�شاركت يف اآخر 
نهاية  مقدي�شو  العا�شمة  يف  انعقد  والذي  للتحالف،  اجتماع 

�شهر نوفمرب املا�شي.
Ai- اأعمال املنتدى الدويل )ايديك�س(  ويف نف�س ال�شهر رعت 
بفاعلية  و�شاركت فيه  البلجيكية بروك�شل،  العا�شمة  dEx  يف 
من خلل املعر�س واحللقات النقا�شية، على اعتبار اأن املنتدى 
�شراكات جديدة  وللبحث عن  العلقات  لبناء  لها  فر�شة  يعد 
والتنموي،  االإن�شاين  املجالني  يف  الفاعلة  اجلهات  مع  وتعاون 

كما �شبق اأن كما �شاركت قطر اخلريية يف �شهر اإبريل املا�شي 
بوفد تراأ�شه �شعادة ال�شيخ حمد بن نا�شر اآل ثاين رئي�س جمل�س 
 Aid & Trade / " االإدارة يف موؤمتر ومعر�س " اإيد اآند تريد
العاملية  االإن�شانية  امل�شاعدات  جمال  يف  الفاعلني  يجمع  الذي 
ال�شريك  ب�شفقتها  الطوارئ،  حاالت  يف  واملجتمع  والتنمية 
اال�شرتاتيجي لهذه الفعالية الدولية، وذلك يف الفرتة من -25

26 اإبريل القادم مبدينة لندن.

تحالف المنظمات غير الحكومية في 
الصومال 

تاأ�ش�س حتالف املنظمات غري احلكومية يف ال�شومال يف عام 
ودولية  حملية  اإن�شانية  هيئة   33 ع�شويته  يف  وي�شم   ،1999
غري  املنظمات  من  فعالة  �شبكة  لي�شبح  تطور  وقد  حاليا، 
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�شنع  و  ال�شيا�شات  و�شع  يف  املتحدة  االأمم  مل�شاركة  الأع�شائه 
القرارات التي حتقق التنمية امل�شتدامة.

عدد  يف  ي�شارك  ال�شومال  يف  اخلريية  قطر  مكتب  اأن  يذكر 
ال�شومال  يف  االإن�شانية  للهيئات  التن�شيقية  االجتماعات  من 
االإ�شلمي  التحالف  منظمات  يف  ال�شهرية  كاالجتماعات 
باالإ�شافة  للأوت�شا  التابعة  التن�شيقية  واالجتماعات   )OIC(
احلكومية  اجلهات  تنظمها  التي  التن�شيقية  االجتماعات  اىل 

ال�شومالية.
)START NETWORK( شهادة ع�شوية�

يف  الكاملة  الع�شوية  �شهادة  ت�شلمت  اأن  اخلريية  لقطر  و�شبق 
�شبكة 3�شتارت نت وورك" )START NETWORK( االإن�شانية 
العا�شمة الربيطانية لندن يف فرباير  اأقيم يف  وذلك يف حفل 
وال�شيد  ال�شبكة  رئي�س  لوري  �شون  ال�شيد  بح�شور  املا�شي، 

يو�شف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية. 
وكانت قطر اخلريية قد ان�شمت اإىل �شبكة "�شتارت نت وورك" 
اأن يتّم منحها  2016 كع�شو مراقب، قبل  يف فرباير من عام 
نوفمرب  يف  ال�شبكة  اإدارة  جمل�س  قبل  من  الكاملة  الع�شوية 

2108 بعد ا�شتيفائها جميع �شروط الع�شوية. 

 )START NETWORK( وورك"  نت  "�شتارت  �شبكة  وت�شم 
اأكرب  من  واإقليمية  دولية  منظمة   42 بريطانيا  ومقرها 

احلكومية التي تعمل معًا لتح�شني تن�شيق امل�شاعدات الدولية، 
هيكل  يف  احلكومية  غري  املنظمات  متثيل  وجود  من  وترفع 
تن�شيق امل�شاعدات يف ال�شومال. ويدير التحالف اأموره املحلية 
يف ال�شومال من خلل مكاتبه يف كل من: هارجي�شا وغاروي 
ومقدي�شو ونريوبي. كما يعمل التحالف عن كثب مع منظمة : 
INSO )INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANIZA-

TION(  الربيطانية.  كما اأن حتالف املنظمات الغري احلكومية 

يف ال�شومال نف�شه ع�شو يف عدد من التحالفات الدولية املهمة 
مثل: 

ICVA( International Council of Voluntary Agen-(

اخلريية  للمنظمات  التحالفات  واأقدم  اأقوى   اأحد  وهو    cies

حيث تاأ�ش�س يف جنيف �شنة 1962 . 
ويفتح ان�شمام قطر اخلريية لتحالف املنظمات غري احلكومية 
اإن�شانية  حتالفات  اإىل  للن�شمام  اأمامها  الفر�س  بال�شومال 
اأخرى، وتنظيم �شراكات مع منظمات دولية كبرية، كما اأن هذا 
اأمانا من  اأكرث  اإطار عمل  التن�شيقية توفر  النوع من املن�شات 
ويعزز �شورة قطر اخلريية  العمليات،  وتنفيذ  القوانني  ناحية 
In- مثل: ع�شويات  لها  يفتح  حيث  االإن�شانية  املنظومة   داخل 

والذي   ternational Council of Voluntary Agencies

الفر�شة  يتيح  و  املتحدة،  االأمم  عند  خا�س  و�شع  ذو  يعترب 
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على  وتعمل  العامل،  يف  احلكومية  غري  االإن�شانية  املنظمات 
يف  للمت�شررين  وفعالة  �شريعة  اإن�شانية  م�شاعدات  تقدمي 

مناطق االأزمات االإن�شانية.
منتدى AidEx ببروكسل.. رعاية ومشاركة

الدويل  املنتدى  اأعمال  برعاية  اخلريية  قطر  قامت  كما 
AidEx  يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل يف �شهر  )ايديك�س( 
املخ�ش�س  معر�شه  يف  بجناح  و�شاركت   ، املا�شي  نوفمرب 
م�شتوى  على  االأكرب  يعد  والذي  والتنموية  االإن�شانية  للأعمال 
الرقمية  الثورة  دور  عن  نقا�شية  حلقة  نظمت  كما  اأوروبا، 

للجئني  والتوظيف  التعليم  على  احل�شول  فر�س  اإتاحة  يف 
والنازحني واأبناء املجتمعات اله�شة، وقد جاء ذلك على اعتبار 
اأن فعاليات املنتدى تعد فر�شة لها لبناء العلقات وللبحث عن 
�شراكات جديدة وتعاون مع اجلهات الفاعلة يف املجال االإن�شاين 
على  املا�شية  ال�شنوات  يف  تركيزها  مع  وان�شجامًا  والتنموي، 
ا�شتثمار جديد التكنولوجيا والتطبيقات الذكية من اأجل تنمية 
مواردها وزيادة اإيراداتها من اأجل الو�شول اإىل اأكرب �شريحة 
ممكنة من حمتاجي امل�شاعدات على م�شتوى العامل، واإطلقها 
طاقات  برنامج  مثل  االإبداعية  االإن�شانية  املبادرات  من  لعدد 

ومبادرة رفقاء لرعاية االأيتام واملدر�شة العاملية للجئني. 
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التعليم  تقدمي  اإىل  ت�شعى  عاملية  مبادرة  اأول  وهي   ،)WRS(
خلل  من  العامل  حول  والنازحني  للجئني  والنوعي  اجليد 
ع�شوا  اخلريية  قطر  اأن  حيث  االلكرتوين،  التعليم  تقنيات 

موؤ�ش�شا فيها و�شمن املجل�س العاملي اخلا�س بها.
ـ امل�شاركة يف الفقرة الرئي�شية اخلا�شة بالتعليم، حيث قدمت 
للجئني  التعليم  توفري  يف  والتقني  العلمي  االبتكار  عن  ورقة 
االإلكرتوين،  التعليم  نظام  خلل  من  العامل  يف  والنازحني 
تعزيز  يف  التعليم  دور  عن  )ندوة(  جانبي  حدث  وتنظيم 
مناطق  يف  االجتماعي  الوئام  وحتقيق  االجتماعية  امل�شاحلة 

النزاع ما بعد االأزمات. 

Aid & Trade مؤتمر ومعرض

ومتثلت م�شاركة قطر اخلريية يف موؤمتر ومعر�س " اإيد اآند تريد "  
Aid & Trade /

مبا يلي: 
جناح بالمعرض: 

يف  الدويل  امل�شتوى  على  اخلريية  قطر  وجهود  دور  عك�س 
والتنمية  االإغاثة  جماالت  يف  االأخرية  اخلم�س  ال�شنوات 
يف  اليه  و�شلت  الذي  التطور  واأظهر  االجتماعية،  والرعاية 
الربامج التقنية. كما عرف مببادرة املدر�شة العاملية للجئني 
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الغارمون

بعد التمكن من تقدمي امل�شاعدة لـ 120 غارما العام املا�شي، 
 ،2109 يف  ال�شريحة  لهذه  الدعم  زيادة  املبادرة  ت�شتهدف 
الوعي  لتعزيز  متكامل  اجتماعي  برنامج  اإطلق  اإىل  اإ�شافة 
م�شعى  يف  الديون،  لرتاكم  عر�شة  االأكرث  الفئات  لدى  املايل 

ملعاجلة جذور امل�شكلة.  

واجب الشكر 

وتربز املبادرة التي انطلقت حتت �شعار "عطاء بل حدود" اأن 
خري اأهل قطر ي�شل اإىل كل من ي�شكن على هذه االأر�س الطيبة، 
كما ي�شل يف ذات الوقت اإىل ع�شرات الدول حول العامل، وت�شم 
م�شاريع رئي�شية يف جماالت الرعاية االجتماعية وال�شحية   8

اإ�شافة للتعليم والتمكني االقت�شادي واملياه.

لكل  وتقديرها  �شكرها  خال�س  اخلريية  قطر  وجهت  وقد 
براجمها  دعم  يف  اأ�شهموا  الذين  الكرام  وال�شركاء  املتربعني 
نفذتها  التي  قطر  داخل  والتنموية  االجتماعية  وم�شاريعها 

خلل العام 2018 �شمن هذه املبادرة .

حددت قطر اخلريية توجهاتها املتعلقة مببادرة "خرينا الأهلنا 
" التي تنفذها داخل قطر للعام اجلاري 2019، بعد اأن متكنت 
يف العام املا�شي 2018 من حتقيق اإجنازات مهمة مت االإعلن 
منها  وا�شتفاد  لبلدنا،  الوطني  اليوم  مع  بالتزامن  عنها 
قرابة مليون حالة من االأ�شر ذات الدخل املحدود، والغارمني 
والطلب،  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  واالأرامل  واملر�شى 
االنفوغرافيك يف  )انظر  ريال  مليون   100 بلغت  وبتكلفة 

الصفحة التالية(. 

وتعك�س توجهات املبادرة يف عام 2019 زيادة برامج الرعاية 
الفئات  يخ�س  ما  خ�شو�شا  املجتمعية  والتنمية  االجتماعية 

التالية وعلى النحو التايل: 

العمال
األف   723 من  اأكرث  اإىل   2018 عام  يف  امل�شاعدات  و�شلت 
عامل، وت�شعى قطر اخلريية يف عام 2019 اإىل اأن يتجاوز عدد 

امل�شتفيدين من فئات العمال اإىل اأكرث من مليون عامل.

ذوو االحتياجات اخلا�شة

ذوي  من  االإعاقة  متحّدي  لفئة  املخ�ش�س  الدعم  زيادة 
االحتياجات اخلا�شة لتنفيذ 50 ن�شاطا على االأقل. 

األسر

وبالن�شبة لربامج الرعاية االجتماعية للأرامل وكبار ال�شن واالأ�شر 
ذات الدخل املحدود واالأيتام فاإن املبادرة ت�شتهدف اأن يتجاوز عدد 

املكفولني 2000 حالة.  

مليون شخص استفادوا من برامج التنمية 
المجتمعية والرعاية االجتماعية للمبادرة 
في عام 2018 بتكلفة 100 مليون ريال. 

“ خيرنا ألهلنا “..عطاء بال حدود
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إجمالي اإلنفاق على الرعاية االجتماعية 

والبرامج التنموية للداخل

مستفيد

مستفيد
مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد مستفيد

مستفيد

مستفيد

2,564

547

2,691

723,096

165,130

مستفيد

120
مستفيد

19,523

113

25,900

1,376

33,520

الفئات المستفيدة

مستفيدة



مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

م طالبًاتعين أسرةتعالج مريضًا ج كربةتعلِّ تفرِّ

تساعد عاماًلتدفع بالًء تسقي ماًء
الصدقة الجارية

تصنع معروفًا

مشاريع خيرية بتبرع واحد تدعمها

وطن واحد يعيش فينا
١

العطاء فيه بال حدود

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

) لعمالء أوريدو ( أرسل SMS بالرمز المختار إلى 92060 1qch.qa/qc  عبر الرابط

QR  أو بمسح رمز
من جوالك

2

44667711 تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية )2018/312(



لـ "رفقاء مشاريع نوعية مثل: مدينة 
الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد هللا 

العطية رحمها هللا في السودان التي 
يستفيد منها 5000 يتيم.

بدعم من الكافلني يف دولة قطر و�شل عدد مكفويل قطر اخلريية 
عرب  واالأطفال  االأيتام  لرعاية  رفقاء  مبادرة  عرب  دولة،   35 يف 
وبذلك    .2018 نهاية  حتى  يتيما   156.325 لها  التابعة  العامل 
جتاوزت حتقيق الهدف الذي و�شعته للمرحلة الثانية من خطتها 
اال�شرتاتيجية اخلا�شة باملبادرة نهاية العام املا�شي بزيادة تقدر 

بـ 6,325 مكفوال. 

رعاية متكاملة 
وكانت قطر اخلريية قد د�شنت مع بداية �شهر نوفمرب من العام 
املا�شي / 2107 املرحلة الثانية من اخلطة اال�شرتاتيجية ملبادرة 
3رفقاء_وي�شتمر_ �شعار:  حتت  لها،  تتبع  التي  رفقاء"   "

األف يتيم حتى نهاية   150 العطاء  م�شتهدفة الو�شول اإىل كفالة 
عام 2018. 

وقد بداأت قطر اخلريية م�شوارها يف كفالة االأيتام قبل اأكرث من 
ثلثة عقود، �شمن خدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها، ثم 
"رفقاء" التي تهتم ح�شرا  2013 مبادرة  اأطلقت يف نهاية عام 
بق�شايا االأطفال واالأيتام عرب العامل، بهدف الو�شول اإىل الريادة 
وي�شهم يف  االإن�شانية،  االجتماعي، ومبا يخدم  التكافل  يف حتقيق 

حتقيق التنمية امل�شتدامة.  

من  جتعل  اأن  "رفقاء"  مبادرة  ا�شتطاعت  �شنوات  خم�س  وخلل 
قطر اخلريية اأكرب حا�شنة للأيتام يف العامل، حيث رفعت عدد من 
تكفلهم اجلمعية اإىل 156.325 يتيما مع نهاية عام 2018، فيما 

مل يكن عدد املكفولني حتى نهاية العام املا�شي يتجاوز 107.500 
اآالف مكفول، اأي العام احلايل 2018 �شهد كفالة حوايل 49 األف 
كفالة  مبعدل  قطر،  يف  اخلري  اأهل  كبريين  وتفاعل  بدعم  يتيم 

134 يتيما يوميا، يحظون بالرعاية املتكاملة يف �شتى املجاالت. 

كفالة بثواٍن
اأولوها  ملن  واالمتنان  ال�شكر  بوافر  اخلريية  قطر  توجهت  وقد 
يجزل  اأن  اهلل  داعية  للأيتام عربها،  كفاالتهم  ثقتهم من خلل 

أكثر من  156 ألف مكفول 
يستظلون بمظلة "رفقاء"
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تطبيق  اأو  االئتمانية،  البطاقة  خلل  من   ،Rofaqa.com رفقاء 
مبادرة رفقاء الذكي على Apple Store  و Google Play ، اأو 
اأو  اأو عرب حم�شلي قطر اخلريية،   ،44667711 اخلط ال�شاخن 

اال�شتقطاع البنكي، اأو املح�شل املنزيل خدمة عرب التطبيق 

لهم العطاء يف الدنيا واالآخرة، ونظرا الأن االإح�شائيات ت�شري اإىل 
اأن 3 اأطفال يفقدون اأحد اأو كل اأبويهم كل 3 دقائق حول العامل، 
فاإن قطر اخلريية توا�شل فتح باب الكفالة اأمام اأهل اخلري، وميكن 
موقع   : التالية  الو�شائل  ثوان من خلل  الكفالة يف غ�شون  اإجراء 

“رفقاء” بلغة األرقام 

ـ ارتفع عدد المكفولين من 107.500 مكفول نهاية عام 2017 ، 
إلى 156.325 مكفوال نهاية عام 2018 .

بمعدل  مكفول،   49 حوالي   2018 عام  الكفاالت  عدد  حصيلة  ـ 
كفالة 134 يتيما يوميا. 

ـ تجاوزت “رفقاء” الهدف الذي وضعته للمرحلة الثانية من خطتها 
االستراتيجية في نهاية عام 2017، بزيادة تقدر  بـ 6,325 مكفوال.
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ومبجرد الكفالة يح�شل الكافل على تقرير تف�شيلي بحالة املكفول 
)ملرتني يف ال�شنة(، وتتاح له اإمكانية التوا�شل مع املكفول مبا�شرة 
ح�شاب  على  واحل�شول  واملرئية،  ال�شوتية  املكاملات  طريق  عن 
اإلكرتوين الإدارة عمليات الكفاالت وتتبع اال�شتقطاعات وا�شتعرا�س 
التقارير، اإ�شافة لتزويده بتقارير م�شورة ) فيديو وفوتوغرايف(، 
على  والتعرف  مكفوله  ملقابلة  ميدانية  رحلت  تن�شيق  واإمكانية 

اخلدمات املقدمة له.

مشاريع نوعية 
اإقامة  على  رفقاء  مبادرة  حتر�س  املكفولني  عدد  الرتفاع  واإ�شافة 

م�شاريع نوعية ل�شالح االيتام مثل مدينة ال�شيخة عائ�شة بنت حمد 
منها  ي�شتفيد  التي  ال�شودان  يف  اهلل  رحمها  العطية  اهلل  عبد  بن 
5000 يتيم ، ودور ومعاهد االأيتام يف بنغلدي�س التي ي�شتفيد منها 

2000 يتيم هناك. 

رعاية  وخدمة  رفقاء  مبادرة  نالت  واإجنازاتها  لدورها  وتقديرا 
للم�شوؤولية  ال�شنابل  : جائزة  اأهمها  االأيتام عددا من اجلوائز من 
املجتمعية يف موؤ�ش�شات رعاية االيتام مبجل�س التعاون اخلليجي عن 

العام 2015.
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ROFAQA.COM

ROFAQA.COM

#اكفل_يتيمًة

بهاتفك تفتح لها نافذة للحياة

RQ#200أرسل                      إىل 92652



يف  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  يف  جهودها  اخلريية  قطر  توا�شل 
العمل اخلريي، واإ�شافة عدد من اخلدمات االلكرتونية، وجملة من 
التحديثات ملن�شاتها املختلفة، �شواء ما يت�شل باملواقع والتطبيقات 
اجلوانب،  بهذه  املرتبطة  واملبادرات  اخلدمات  اأو  اجلوال  على 
بهدف ت�شهيل عملية التربع لفاعلي اخلري، وتعزيز توا�شل وتفاعل 

اجلمعية مع اأ�شحاب العلقة بها  
يف  واخلدمات  والتطبيقات  املواقع  هذه  باأهم  قائمة  يلي  وفيما 
قطر اخلريية والتحديثات واالإ�شافات التي متت يف العام املا�شي 

 :2018

موقع “ قطر الخيرية “ 

www.qcharity.org : الرابط
أبرز اإلجنازات:

و�شول  لت�شهيل  البحث  عملية  وتب�شيط  املوقع  هيكلة  اإعادة   •
مت�شفحي املوقع للمو�شوع مثار االهتمام ب�شرعة وي�شر

تتم  للمتربعني اجلدد  وتعريفية  ترحيبية  ر�شائل  �شل�شلة  اإ�شافة   •
اآليًا، لتبقيهم على اإطلع حول اأثر تربعاتهم ونتائجها الفعلية

• اإ�شافة م�شروع اليوم الذي يو�شح للمتربعني ما هي اأبرز امل�شاريع 
اخلريية اجلديدة التي يتم متويلها حاليا

اأق�شام  عدة  واإ�شافة  اخلريية  قطر  موقع  تطوير  يف  اال�شتمرار   •
وتوؤكد  التاأ�شي�س،  منذ  اخلريية  قطر  اإجنازات  جديدة تعر�س 
على اإي�شال التربع للمحتاجني يف اأقرب وقت، وتعريف ب�شيا�شات 

اجلمعية ومعايريها املهنية العالية
والكفارات  لل�شدقات  الو�شول  ت�شهل  جديدة  �شفحات  اإ�شافة   •
وامل�شاريع مع تطوير �شامل لطريقة البحث يف املوقع، وو�شع اأيقونات 

ثابتة ت�شرع الو�شول الأبرز جماالت التربع اخلريية
• حت�شني املوقع ملحركات البحث املختلفة مثل جوجل 

• جعل املوقع اكرث �شرعة و�شهولة للت�شفح عن طريق املوبايل 
• ربط املوقع بالتطبيق وتعزيز التحميلت للتطبيق من خلل املوقع 

• اال�شتعانة بربنامج لت�شهيل عملية التوا�شل وامتته عملية الرد 
• عك�س الهوية اجلديدة لقطر اخلريية يف الوان وت�شاميم املوقع 

تطبيق قطر الخيرية

qch.qa/app :الرابط
اأبرز االإجنازات

الدخول  ت�شجيل  وعملية  جديد،  ح�شاب  اإن�شاء  عملية  حت�شني   •
بب�شمة اليد وب�شمة الوجه

• تطوير ملف املتربع واإ�شافة مزايا متعددة مثل تقارير كافة اأنواع 
يف  املتبناة  امل�شاريع  ومتابعة  امللف،  حتديث  واإمكانية  التربعات، 

ثواب اأحد االأ�شخا�س،
• اإ�شافة خدمة 10x10 التي تركز على 10 جماالت خريية نوعية 
رم�شان(  من  االأواخر  )الع�شر  العام  يف  ليايل  ع�شرة  اأف�شل  يف 
احلجة(  ذي  من  االأوائل  )الع�شر  ال�شنة  يف  اأيام  ع�شرة  واأف�شل 
املباركة،  االأوقات  االأجر يف هذه  يلتم�شون  الذي  للمح�شنني  لتقدم 

فر�شة امل�شاهمة يف اأعمال خريية متنوعة وت�شتد احلاجة لها
• اال�شتمرار يف تطوير وحت�شني االأداء وتب�شيط البحث

طريق  عن  املبا�شرة  الر�شائل  ار�شال  الية  تطوير  يف  اال�شتمرار   •
التطبيق 

• ربط التطبيق بربامج التحليل واملتابعة 

يركز التطوير التقني المستمر على تسهيل 
عملية التبرعات، وتعزيز تواصل وتفاعل 

الجمعية مع الجهات ذات العالقة بها

األدوات الرقمية في قطر 
الخيرية.. تطوير مستمر 
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بح�شب  الزكاة  تقبل  التي  والتربعات  امل�شاريع  عر�س  اإمكانية   •
امل�شارف

• حت�شني طريقة عر�س الزكاة واإمكانية احت�شابها
يف  �شابقًا  زكاته  دفع  من  احلول  بحلول  ال�شنوي  االآيل  التذكري   •

النظام
المحصل المنزلي

طلب  ت�شهل  اخلريية  قطر  وتطبيق  موقع  عرب  متاحة  خدمة   •
وفق  التربعات،  ال�شتلم  ال�شخ�شي  للح�شور  حم�شلة  اأو  حم�شل 

GPS نظام
• مت تطوير وحت�شني اخلدمة وتفعيلها ب�شكل مكثف يف 2018

خدمة ثواب
qch.qa/thawab

خريية  م�شاريع  تبني  ت�شهيل  بغر�س  ابتكارها  مت  جديدة  خدمة 
اإطلق  عرب  اأموات،  اأو  اأحياء  من  نحب  من  ثواب  يف  خم�ش�شة 

• حت�شني �شفحة التطبيقات على حمركات بحث التطبيقات 
• اإعادة ترتيب االيقونات يف ال�شا�شة الرئي�شية مبا يت�شق مع �شلوك 

املتربعني يف قطر اخلريية 
موقع وتطبيق “رفقاء “ 

www.rofaqa.com املوقع 
qch.qa/q/rofaqaapp التطبيق

أبرز اإلجنازات:
• ت�شهيل عملية اإن�شاء ح�شاب جديد وت�شجيل الدخول بالب�شمة

• تب�شيط اإجراءات الكفالة اجلديدة
• متابعة مدفوعات الكفاالت وت�شديد الكفالة بخيارات متعددة

موقع وتطبيق الزكاة
zakaty.org :الرابط

اأبرز االإجنازات:
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�شهدت  وقد  حمدد.  خريي  م�شروع  ل�شالح  جماعي  تربع  حملة 
تفاعًل كبريًا واإقباال م�شتمرًا من اأولئك الذين يبحثون عن فر�شة 

لرد جميل اأو الت�شدق لعزيز فقدوه.
خدمة أمنيتي

qch.qa/wish

• اإمكانية البحث يف ملفات االأمنيات املتاحة على النظام
يف  االأطفال  فر�س  تكافوؤ  ت�شمن  ذكية  بطرق  االأمنيات  عر�س   •

حتقيق اأمانيهم
خدمة عاون

www.awen.org
م�شروع  توفري  حيث  من  املكفولني  اأمنيات  حتقيق  على  تعمل  وهي 
متاحة  وهي  منتجني،  ويجعلهم  احلاجة  يكفيهم  �شغري  اقت�شادي 

يف املوقع والتطبيق. 
تحسينات عامة 

في كافة أنظمة التحصيل
علقات  موظفي  لي�شتخدمه  املتربعني  لكبار  نظام  تطوير   •
والتوا�شل  وتربعاتهم  وزياراتهم  اجتماعاتهم  اإدارة  يف  املتربعني 

الفعال مع املح�شنني.
• اال�شتمرار يف تطوير جهاز التربع الذاتي وعمل ت�شاميم جديدة 

وحت�شني واجهته احلالية. 
التابعة  الذكية  والتطبيقات  املواقع  عرب  التربع  اآلية  تب�شيط   •
ثوان  يف  التربع  اإجناز  املتربع  مبقدور  اأ�شبح  بحيث  للجمعية، 

معدودة. 
مركز خدمة العمالء 

ـ يف مبادرة هي االأوىل من نوعها على م�شتوى املوؤ�ش�شات اخلريية يف 
املنطقة، مت اإدخال خدمات رائدة اإىل مركز قطر اخلريية اخلا�س 
جديد  عاملي  نظام  با�شتحداث  تتمثل  العملء،  وخدمة  بالتوا�شل 
واحرتايف، عرب  ب�شكل مهنّي  املتربعني  واإدارة علقات  االآيل  للرد 
 ،)Contact Center IVR( بالتوا�شل مركزها اخلا�س 
القدرة  االأفا�شل  واملتربعني  للعملء  النظام  هذا  يتيح  حيث 
وذلك  ُتذكر،  و�شاطة  وبدون  مبا�شرًة  اأنف�شهم  على خدمة  الكاملة 
او  )كفاالت  تربعاتهم  عن  لل�شتف�شار  املنا�شبة  اخليارات  عرب 

م�شاريع(، اأو اإجناز عمليات التربع وا�شتلم تقاريرهم اآليًا. 
ـ وكخطوة غري م�شبوقة اأي�شا؛مت االنتهاء من اإجناز خدمة )الدفع 
الهاتفي االآيل( بالكامل، حيث يتاح ملن يرغب من املتربعني التربع 
ير�شدهم  التي  االإر�شادات  وفق  وذلك  الهاتف،  خلل  من  والدفع 
عدة  يف  ينتقلون  حيث  الدفع،  ملرحلة  و�شولهم  حني  النظام  لها 
خطوات اآمنة يقومون خللها باإدخال معلومات بطاقتهم االئتمانية 
وبذلك،  اخلدمة،  ملوظف  الإعطائها  حاجة  اأي  وبدون  باأنف�شهم، 
ي�شمنون اأعلى درجات ال�شرية التي تتبعها قطر اخلريية عرب معايري 
ال )اآيزو( العاملية يف �شرية املعلومات، وبدون اأي �شقٍف لقيمة املبلغ 
ب�شكل  بطاقته  ملعلومات  الفا�شل  املتربع  اإدخال  املدفوع. ويف حالة 
خاطئ، ُيعطى فر�شًة اأخرى الإعادة اإدخالها، ثم ت�شله ر�شالة �شكر 
تلقائيًا الإجناز  اأو ُيحول ملوظف اخلدمة  اإمتام تربعه،  خا�شة بعد 

معاملته ب�شكل �شحيح.
حدد المشروعبناء مسجد

أهده لمن تحب

اختر  ثواب

حمل التطبيق

في خطوات بسيطة

qch.qa/thawab

امسح الرمز 
لمشاهـدة فيديو 

عن الخدمة

ابِن مسجدًا
وأهده في ثواب من تحـب

هذه الوسيلة مرخصة من 
هيئة تنظيم األعمال الخيرية

انضم إلى أكثر من 
مستخدم لتطبيق  قطر الخيـرية

100,000
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املا�شي  العام  خلل  متيزها  م�شوار  اخلريية  قطر  وا�شلت 
واالأو�شمة،  اجلوائز  من  جمموعة  على  بح�شولها   2018
ما  وهو  والدولية،  العربية  امل�شتويات  على  التكرمي،  و�شهادات 
يعك�س تقدير اجلهات التي قامت بالتكرمي الأداء قطر اخلريية 
املهني على م�شتوى الربامج وامل�شاريع التي تنفذها، واخلدمات 
االإغاثة  جمايل  يف  تطلقها  التي  واملبادرات  تقدمها،  التي 

والتنمية. 
أفضل مؤسسة خيرية عربية 

Ar-("اأف�شل العرب"  وللعام الثاين على التوايل؛ و�شمن جوائز
نوفمرب  �شهر  يف  اخلريية  قطر  نالت   )ab Best Award
املا�شي جائزة اأف�شل موؤ�ش�شة خريية عربية/ 2018، تقديرًا 
لتميزها املهني يف جمايل العمل االإن�شاين والتنموي، كما فازت 
عن  اخلريي،  العمل  فئة  عن  عربي  برنامج  اأف�شل  بجائزة 
يف  اأ�شهمت  التي   )WRS( للجئني  العاملية  املدر�شة  مبادرة 

تاأ�شي�شها مع �شركاء دوليني.
بهدف  املغربية،  اململكة  يف  العرب"  "اأف�شل  جائزة  وُتَنَظم 
مكافاأة التمّيز يف العامل العربي، يف فئة القيادة وفئة االأعمال 

وفئة جنوم املجتمع. 
قطر  اإىل  للجائزة  العامة  االأمانة  من  و�شلت  ر�شالة  يف  وجاء 
اخلريية: "نهنئكم على هذا االإجناز الكبري التي يتّوج جهودكم 
الفتية  لدولتكم  الكثري  فيه  قدمتم  متاألق  م�شار  يف  املتميزة، 
)قطر( والأمتكم العربية واالإ�شلمية ككل، وبذلتم فيه كل ما 

ميكن من ت�شحيات وتفان.
لعام  العرب  اأف�شل  جائزة  يف  فازت  قد  اخلريية  قطر  وكانت 

بجائزة  وكذلك  موؤ�ش�شة خريية عربية  اأف�شل  بجائزة   2017
اأف�شل فريق اإداري عربي عن فئة العمل اخلريي. 

قائمة التكريم  

جهات  قبل  من  اخلريية  قطر  تكرمي  مت   2018 عام  وخلل 
اأخرى واأهم ما ح�شلت عليه :

ـ  شهادة التميز ودرع الشرف 
حكومية(  )موؤ�ش�شة  الكوارث  الإدارة  الوطنية  الهيئة  قبل  من 
بباك�شتان تقديرا لدورها االإن�شاين وما تنفذه من م�شاريع يف 

املجاالت املختلفة، وحجم االأثر يف حت�شني حياة امل�شتفيدين.
ـ شهادة التميز من قبل وزارة الصحة النيجيرية 
قطر اخلريية تقديرا جلهودها يف مكافحة العمى؛ واإ�شهامها 
اللزمة  العمليات  الفقراء ومتويل  املر�شى  يف تخفيف معاناة 

ال�شتعادة ب�شرهم.
ـ جائزة صانع التغيير
:Change Maker

رئي�س جمل�س  ثاين  اآل  نا�شر  بن  ال�شيخ حمد  ل�شعادة  مت  قدِّ  
  Aid & Trade ومعر�س  موؤمتر  من  اخلريية  قطر  اإدارة 
العمل  لدوره يف خدمة  تقديرا  املا�شي،  اإبريل  �شهر  بلندن يف 
جهودها  و�شلت  التي  اخلريية  لقطر  وقيادته  االإن�شاين، 
التنموية واالن�شانية اإىل �شبعني دولة حول العامل، والتي اأهداها 
بدوره م�شكورا الأهل قطر باعتبارهم �شانعي التغيري احلقيقي، 

من خلل دعمهم امل�شتمر للم�شاريع االإن�شانية والتنموية. 

 جوائز وشهادات تكريم
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السيد ماهر أكجالر 
وزير اإلدارة العامة:  

م�شاريع واأن�شطة قطر اخلريية يف كو�شوفو �شكلت تنوعا مهما 
تلبية  يف  ي�شهم  ومبا  وحجمها،  امل�شاريع  نوعية  ناحية  من 
اأفراد املجتمع يف بلدنا، واأدعو اإىل ا�شتمرار هذا  احتياجات 

العطاء يف امل�شتقبل، بدعم اأهل العطاء يف قطر.
بوريم بريشا

رئيس بلدية فوش 
اإجنازات قطر اخلريية يف بلدية فو�س بكو�شوفا مهمة خ�شو�شا 

يف جمال املياه وبناء البيوت واالإغاثة، حيث مّت تنفيذ اأكرث من 
90 م�شروعا فيها.

أجيم بهتيري 
رئيس بلدية متروفيتسا 

اأ�شجل اإعجابي ال�شديد بطبيعة م�شاريع قطر اخلريية و�شرعة 
املوؤ�ش�شة  هذه  على  القائمني  حر�س  يعك�س  وهذا  اإجنازها، 
جودة  ذات  وخدمات  م�شروعات  تقدمي  يف  الرائدة  االإن�شانية 
االأكرث  ال�شريك  اخلريية  قطر  ونعترب  قيا�شي.  زمن  يف  عالية 

جدية واإجنازا . 

حازت املشاريع التنموية التي نفذتها قطر اخليرية يف أكثر من دولة عبر العالم خالل عام 2018 
على إشادات وزراء ومسؤولني محليني، عكست ارتياحا من جودتها وسرعة إجنازها واألثر الذي 
التي لقطر اخليرية  كوسوفو  اإلشادات من  لهذه  التقرير على مناذج  تتركه، وسنعرض يف هذا 

مكتب يشرف من خالله على ما تنفذه من مشاريع هناك: 

إشادات مسؤولين كوسوفيين
بمشاريعنا المنفذة خالل عام
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حصيلة اإلنجاز  في كوسوفو 

اإلصحاح  واملياه  والتعليم  املستدامة  التنمية  مجاالت  يف  مشروعا   373 تنفيذ  مت  ـ 
 74 بني  ما  املشاريع  تنوعت  بكوسوفا، حيث   2018 عام  البيوت خالل  وبناء  واإلغاثة 
مشروعا مدرا للدخل و279 مشروع مياه وإصحاح، باإلضافة إلى مشاريع أخرى كبيوت 

الفقراء واملشاريع التعليمية وغيرها والتي وصل عددها 20 مشروعا. 
ـ مت عقد 23 اتفاقية مع اجلهات احلكومية واحمللية الكوسوفية املختلفة خالل العام 

2018 فقط، وزادت عدد البلديات املتعاونة مع قطر اخليرية بنسبة 30%.

%50 من حيث العدد والتكلفة خاصة يف  ــ ويعكس املنجز  منوا ملحوظا يصل إلى 
املشاريع املدرة للدخل ومشاريع املياه، والتي استفاد منها 30 ألف شخص. 
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اأف�شل  فئة  املجتمعية يف  امل�شوؤولية  نالت قطر اخلريية جائزة 
جوائز  �شمن  امل�شتقبل"  كتاب  "برنامج  عن  وطنية  مبادرة 
الذي   "2018 عن   ال�شاد�شة/  "الدورة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
حممد  بن  يو�شف  ال�شيد  �شعادة  بح�شور  ال�شرق،  دار  تنظمه 
االجتماعية،  وال�شوؤون  والعمل  االإدارية  التنمية  وزير  العثمان 
حيث ت�شلم اجلائزة ال�شيد يو�شف بن اأحمد الكواري الرئي�س 

التنفيذي لقطر اخلريية.
موؤ�ش�شة   11 �شمن  اخلريية  قطر  تكرمي  احلفل  خـلل  وتـم 
وجهة حكومية وخا�شة ح�شلت على هذا التكرمي. وتهدف دار 
ال�شرق من تنظيم حفل توزيع اجلوائز امل�شوؤولية املجتمعية اإىل 
ن�شر الوعي واملعرفة بامل�شوؤولية املجتمعية واأثــرهــا االإيــجــابــي 
ال�شركات  وت�شجيع  اأفراده،  وتــرابــط  املـجـتـمـع  بــنــاء  فــي 
بــهــذا  االهــتــمــام  عــلــى  والــخــا�شــة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
الــجــانــب مـن اأن�شطتها واأعمالها لتعميم الفائدة على الوطن.

تنمية مهارات
 2017 العام  اأطلق يف  امل�شتقبل" الذي  "كتاب  ويعترب برنامج 
اأحد برامج قطر اخلريية التي تنفذها داخل قطر، ويعنى بتنمية 
املهارات الكتابية لدى طلب املراحل الدرا�شية املختلفة البنني 
القطري،  الثقايف  املوروث  اإطار  يف  الق�شة  كتابة  يف  والبنات 

ورعاية مواهبهم يف التاأليف واالإبداع، واالأخذ باأيديهم ليكونوا 
كتابا واعدين.

من  فيه  امل�شاركني  بني  التناف�س  على  الربنامج،  فكرة  وتقوم 
لتطوير  م�شاندة  عمل  ور�س  وتقدمي  تدريبي  برنامج  خلل 
مهاراتهم، حيث ا�شتفاد من الربنامج يف ن�شخته االأوىل 137 
طالبة من 32 مدر�شة اعدادية وثانوية، فيما ا�شتفاد يف ن�شخته 
ا�شتفاد  بينما  مدر�شة،   55 من  وطالبة  طالب   375 الثانية 
واعدادية  ابتدائية  مدر�شة   259 من  وطالبة  طالبا   1697

وثانوية يف ن�شخته الثالثة.
وللربنامج �شراكات مع عدة جهات، هي وزارة التعليم والتعليم 
العايل، ووزارة الثقافة والريا�شة، وامللتقى القطري للموؤلفني، 
ودار  جلي�س،  خري  الكتاب  نادي  اإىل  باالإ�شافة  قطر،  وجامعة 

روزا للطباعة، وبرعاية من بنك بروة.
وحقق الربنامج يف ن�شخته الثالثة انت�شارا وا�شعا، حيث �شاهم 
املحلية  وانطلق من  واعدين،  بكّتاب  الثقافية  ال�شاحة  رفد  يف 
اإىل رحاب العاملية، ومتت ترجمة ق�ش�س الن�شخة االأوىل اإىل 
اللغة الرو�شية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والريا�شة وم�شاركتها 

يف معر�س مو�شكو الدويل للكتاب. 
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  ضمن جوائز المسؤولية المجتمعية لدار الشرق

جائزة أفضل مبادرة وطنية 
لـ"كّتاب المستقبل"



ا�شتطاع العمل اخلريي واالإن�شاين قدميا وحديثا ت�شطري عدد كبري 
من ق�ش�س النجاح  success-stories، اأبطالها اأيتام اأو 
طلبة علم فقراء اأو اأ�شخا�س من ذوي االحتياجات اخلا�شة حتدوا 
معاناتهم االإن�شانية ومتكنوا من اأن يكون لهم �شاأن علمي اأو مهني 
اأو مهند�شني  اأ�شاتذة جامعيني  يكونوا  كاأن  املختلفة  يف جماالتهم 
اأو  ملوؤ�ش�شات  مدراء  رفيعة..  وظيفية  منا�شب  ُءوا  يَتَبَوّ اأو  المعني 
ممثلني ملجتمعاتهم يف الربملانات اأو وزراء يف احلكومات، اأو ينتقل 
بع�شهم من مرحلة الفقر والبطالة واالحتياج اإىل االكتفاء الذاتي 

بل وبناء عمل جتاري  يدّر عليهم الرزق الوفري. 

إضافات مهمة 
من  اخلريية  قطر  يف  االإعلم  اإدارة  اأ�شدرت  عامني  نحو  قبل 
خلل �شل�شلتها املطبوعة "غرا�س"  اجلزء االأول من كتاب "�شهد 
النجاح" الذي ت�شمن 20 ق�شة جناح، ليكون جهدا توثيقيا رياديا 
وم�شاريعها  اجلمعية  لكفاالت  االإيجابي  االأثر  يعك�س  جماله،  يف 
وخدماتها النوعية على الفئات واجلهات امل�شتهدفة، ولقي �شدى 
اجلزء  باإ�شدارها  اجلهد  هذا  توا�شل  واليوم  قرائه،  من  طيبا 
الثاين من الكتاب، والذي يت�شّمن 16 ق�شة جناح جديدة موزعة 

على 9 دول يف 3 قارات.

وكان ميكن لهذه الق�ش�س اأال تدّون اأو تروى ، وكان ميكن الأحلم 
اأبطال ق�ش�س النجاح اأن متوت يف مهدها دون اأن تتحقق اإن مل 

لتقدم  املنا�شبة  اللحظات  يف  لها  امتدت  معطاءة  يدا  ت�شادف 
التميز  اإىل فرحة  باأ�شحابها  الذي حتتاجه وت�شل  وال�شند  العون 
العلم  وطلب  االأيتام  كفاالت  خلل  من  والتفوق،  النجاح  وقمم 

وذوي االحتياجات اخلا�شة، وامل�شاريع ال�شغرية املدرة للدخل. 

يتمّيز اجلزء الثاين من " �شهد النجاح" مقارنة باجلزء االأول منه، 
بتفا�شيل اأكرث عن حياة ال�شخ�شيات التي تناولها الكتاب، ف�شل 
عن تلخي�س اأهّم ما يف الق�شة من خلل " البطاقة املخت�شرة "، 
واإ�شافة فقرة اإثرائية لكل ق�شة من الق�ش�س ت�شلط ال�شوء على 
احلجم  من  �شفحة   135 يف  الكتاب  ويقع  بها،  يت�شل  مهّم  جزء 

املتو�شط، وقد قام باإخراجه الفني ال�شيد خ�شر �شيخ هلل. 

صناعة قصص النجاح 
فاإن  االآخرين  الإ�شعاد  ال�شعي  ال�شعادة تكمن يف  اأنواع  اأ�شمى  والأن 
مماثلة  جناح  ق�ش�س  �شنع  يف  للم�شاركة  دعوة  يوجه  الكتاب 

ويو�شح  ذلك بطريقة ي�شرية.   

ولكي ت�شتمتعوا بق�ش�س الكتاب كاملة بكل تفا�شيلها ميكن قراءة 
النجاح"  "�شهد  كتاب  من  الثاين  للجزء  االلكرتونية   الن�شخة 
قطر  مبوقع   ) االلكرتونية  الكتب  )ق�شم  املطبوعات  �شفحة  على 

اخلريية على الرابط التايل: 

www.qcharity.org/ar/qa/media

َشهد النجاح 
..الجزء الثاني 

إعداد. علي الرشيد       الناشر: قطر الخيرية 
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مدير مركز األصدقاء الثقافي: 
حبيب الرحمن كنت

من أبناء الجاليات 
مستفيدون من 

فعالياتنا خالل 
3سنوات

قام مركز األصدقاء الثقايف التابع لقطر اخليرية بتنظيم مئات الفعاليات يف السنوات 
مختلفة  عمرية  فئات  من  شخص   46,500 يقارب  ما  شارك  حيث  املاضية،  الثالث 
واحلرفية  واملعرفية  واالجتماعية  الثقافية  املتنوعة  أنشطته  يف  واإلناث  الذكور  من 

والرياضية والبيئية وغيرها. 
لتسليط مزيد من الضوء على أهمية املركز وأنشطته وأدواره، وإجنازاته يف مختلف 

املجاالت كان هذا احلوار مع السيد حبيب الرحمن كنت مدير املركز.

تقيم اجلاليات املقيمة يف قطر مراكز ثقافية خلدمة 
أسرها والتفاعل بني أبنائها؛ فما األسباب التي دعت 

إلى إنشاء قطر اخليرية ملركز االصدقاء الثقايف؟
وتتنوع هذه  العامل،  اأنحاء  يقيم يف قطر جاليات من خمتلف 
وتقاليدها،  واأعرافها،  ومعتقداتها،  ثقافتها  يف  اجلاليات 
الهندية  وخ�شو�شا  االآ�شيوية  اجلاليات  اأن  غري  واأل�شنتها، 
االأكرث  هي  وتعد  ال�شاأن؛  هذا  يف  اأكرث  بالتنوع  تتميز  منها، 
عددا يف دولة قطر مما اأوجد حاجة ملحة اإىل تعزيز التفاعل 
اإن�شاء  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  بينها؛  فيما  والتقارب  وال�شداقة 
هذا املركز الذي ترعاه قطر اخلريية لتقدمي خدمات ثقافية 

متعددة ملختلف اجلاليات االآ�شيوية املقيمة يف قطر. 
نصب  اخليرية  قطر  وضعتها  التي  األهداف  هي  ما 

أعينها عند إنشاء املركز؟ 

كما هو وا�شح من كلمة “الثقايف” التي يت�شمنها ا�شم املركز 
التفاعل  حتقيق  اإىل  املركز  عرب  تهدف  اخلريية  قطر  فاإن 
القيم  تنمية  يف  ت�شاهم  التي  واالأفكار  االآراء  وتبادل  الثقايف، 
االآ�شيوية؛  اجلاليات  بني  واحل�شارة  الثقافة  ون�شر  االإن�شانية، 
اإال  اأبدا  تتحقق  ال  و�شعادتها  الب�شرية  رفاهية  باأن  ترى  الأنها 

بالتعاون والتفاعل بني خمتلف االأديان واالآراء واالأفكار.

أنشطة متنوعة
ينظم املركز الكثير من البرامج واألنشطة على مدار 
العالم؛ فما هي أهم املجاالت التي يعمل فيها وأهم 

الفعاليات التي يقيمها؟
املجاالت  اأهمها  من  عدة  جماالت  يف  حاليا  املركز  ين�شط 
واالأ�شرية؛  والرتبوية،  والتعليمية،  واحل�شارية،  الثقافية، 

40

حوار



خالل السنوات الثالث املاضية؟
الثلث  ال�شنوات  يف  الكبرية  الفعاليات  مئات  املركز  اأجنز 
وترفيهية،  وتربوية  ومعرفية  ثقافية  اأن�شطة  غطت  املا�شية، 
والن�شاء  الرجال  من  �شخ�س   46,500 من  اأكرث  مب�شاركة 

والطلب .
هل هناك خطة لتطوير املركز وتوسيع نطاق عمله؟ 

اجلاليات  يف  اأثره  وتعميق  التطوير  اإىل  دوما  املركز  يتطلع 
االآ�شيوية، فاملركز يهدف اإىل اإقامة �شراكة مع موؤ�ش�شات اأخرى 
يف جمال العمل اخلريي والتدريبي والتوعوي واالجتماعي من 
اأجل االرتقاء بالتفاعل الثقايف اإىل م�شتوى اأعلى مما هو عليه 

االآن.
الراأي  كما يقوم بالتخطيط لتنظيم جل�شات تفاعلية مع قادة 
لدى  باأن  علما  املختلفة،  اجلاليات  يف  املوؤثرة  وال�شخ�شيات 
املركز مكتبة حتتوي على اآالف املراجع والكتب العلمية واالأدبية 
وقاعات  م�شغرة  مكتبات  فتح  االآن  وينوي  العاملية  وباللغات 

للمطالعة يف اأماكن خمتلفة داخل الدولة. 
عرب  اجلمهور  من  عدد  اأكرب  ا�شتيعاب  يف  املركز  يفكر  كما 
اأن�شطة حرفية  اإقامة خمتلف االأن�شطة اجلديدة التي تت�شمن 
ومهنية وترفيهية عدة خا�شة باملراأة ودورات تاأهيلية للباحثني 
عن العمل وتخ�شي�س دورات خا�شة بال�شباب لتنمية املهارات 

اللغوية والعملية. 

اء بني اأبناء اجلاليات، وينظم  حيث يقيم ملتقيات للحوار البنَّ
دورات تعليمية وفعاليات اأخرى تتعلق باالآداب والفنون والرتبية 
والريا�شة، كما يجري م�شابقات بني الطلب واالأطفال، ويعطي 
اهتماما خا�شا للربامج املتعلقة ب�شوؤون االأ�شرة باعتبارها لبنة 
االآ�شيوية  للعمالة  دعمه  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  بناء  يف  اأوىل 

الوافدة والباحثني عن العمل وغريهم.

حجم التفاعل
ما هي الشرائح التي تستفيد من أعمال املركز؟ 

اإقامة  عرب  اجلاليات  جمتمع  مكونات  جميع  املركز  ي�شتهدف 
اإذ  منه؛  �شريحة  لكل  املنا�شبة  والفعاليات  االأن�شطة  خمتلف 
والطلب  واالأطفال  والن�شاء  الرجال  امل�شتفيدة  الفئات  ت�شمل 

واالأ�شرة.  

كيف ترون حجم التأثير الذي حققه املركز؟
اإذ  امل�شتفيدين؛  نفو�س  يف  كبريا  اأثرا  ترك  املركز  اأن  اأعتقد 
ل عليهم التوا�شل  تطور الوعي الثقايف واملعريف لديهم، مما �شهَّ
املختلفة،  االآ�شيوية  اجلن�شيات  من  االآخرين  مع  والتفاعل 
ال�شنوات  طوال  وبراجمه  اأن�شطته  يف  الطلب  اآالف  و�شارك 
مواهبهم،  واإبراز  مهاراتهم  �شقل  يف  �شاهمت  والتي  املا�شية 

كما اأن عدد امل�شاركني يف فعالياته ي�شتمر يف االرتفاع.  

إنجازات
ما هي أهم إجنازات املركز وكم وصل عدد املستفيدين 
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يف  اخلريية  قطر  �شاركت  نوعها  من  االأكرب  هي  تظاهرة  يف 
احتفاالت قطر بيومها الوطني وفعاليات درب ال�شاعي، بهدف 
التعريف بجهود دولة قطر يف دعم العمل االإن�شاين، والربامج 
الفقرية يف  والفئات  املجتمعات  تنفذها ل�شالح  التي  التنموية 
اأجزاء كثرية من العامل، وذلك من خلل جناح تفاعلي نوعي 
اإىل  اإ�شافة  الزوار،  اإىل  املتنوعة  االإن�شانية  املعاناة  �شور  نقل 
حب  قيم  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  امل�شاحبة  االأن�شطة  جمموعة 

التطوع والعطاء.
و�شهد جناح قطر اخلريية تفاعًل كبريًا من كافة فئات املجتمع 
حيث �شارك مئات االأطفال واأ�شرهم يف اأن�شطتها املتنوعة، كما 
على  وقفت  واإقليمية  حملية  ر�شمية  �شخ�شيات  اجلناح  زارت 

االإن�شاين  العمل  مفاهيم  تعزيز  يف  اخلريية  قطر  جمهودات 
والعطاء والتكافل االجتماعي.

الجناح 

ق�ش�شا  تفاعلية  اأق�شام  ثمانية  ت�شمن  الذي  اجلناح  وعك�س   
اإن�شانية خمتلفة، من خلل الفيديوهات واملج�شمات الواقعية 
حول  االإن�شاين  العمل  ملناطق  دقيقة  حماكاة  على  عملت  التي 
تعرف  التي  املتنوعة  االإن�شانية  للمعاناة  �شورا  ونقلت  العامل، 
الزائر عربها على اأثر العمل اخلريي يف التخفيف عن ال�شرائح 
االأكرث �شعفا، كما ا�شتعر�س كل ق�شم باالأرقام واالإح�شائيات 
جماالت ال�شحة والتعليم واملياه والغذاء والرعاية االجتماعية 

التي نفذتها قطر اخلريية. 
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من خالل جناح وفعاليات قطر الخيرية

العمل االنساني ألهل 
قطر يلفت األنظار في درب 

الساعي



على  للحث  الأبنائهم  حي  در�س  اأنها  االأطفال  اأمور  اأولياء  من 
العمل اخلريي، وقيمة العطاء، وكيف لتربعاتهم اأن تنقذ اآالف 

املعوزين.
ضيوف وزيارات

املحلية  الر�شمية  ال�شخ�شيات  من  عدد  زيارة  اجلناح  و�شهد 
وزير  اأوغلو  �شاوو�س  مولود  الدكتور  �شعادة  منهم  واالإقليمية 
العلي  ال�شيد �شلح بن غامن  اخلارجية الرتكي برفقة �شعادة 
وزير الثقافة والريا�شة، و�شعادة ال�شيد علي بن اأحمد الكواري 
وزير التجارة وال�شناعة، اإ�شافة اىل �شعادة ال�شيد يو�شف بن 
وال�شوؤون  والعمل  االإدارية  التنمية  وزير  فخرو  العثمان  حممد 
وزير  النابت  حممد  بن  �شالح  الدكتور  و�شعادة  االجتماعية، 

االأطفال  جمهور  امل�شاحبة،  واالأن�شطة  الفعاليات  وا�شتهدفت 
االأطفال  وركن  اخلري،  واأ�شبال  اخلري،  �شفراء  خلل  من 
قطر  م�شرح  عن  ف�شًل  اليتيم،  ك�شوة  �شنع  على  لتدريبهم 
وحب  االإن�شاين  بالعمل  مرتبطة  فقرات  قدم  الذي  اخلريية 
على  وال�شغار  الكبار  خللها  تعرف  فر�شة  وكان  الوطن، 
بهدف  واالإغاثي،  التطوعي  العمل  واأمناط  القطري،  الرتاث 
تعزيز املواطنة، باأ�شلوب جذاب وحمبب عرب االألعاب والتناف�س 

يف امل�شابقات والر�شم وغريها.
على  القائمني  جهود  اخلريية  قطر  جناح  زوار  ثمن  وقد  هذا 
فكرة اجلناح املبتكرة، يف حماكاة امل�شاريع التنموية واخلريية 
عدد  واعتربها  املعوزة،  الدول  يف  تنفيذها  على  تقوم  التي 
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هند  ال�شيخة  �شعادة  بجانب  واالإح�شاء،  التنموي  التخطيط 
بنت حمد بن خليفة اآل ثاين نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.
اآل  اأحمد  بن  نا�شر  بن  خالد  ال�شيخ  �شعادة  اجلناح  زار  كما 
قطر،  جامعة  رئي�س  الدرهم  را�شد  بن  ح�شن  والدكتور  ثاين، 
وال�شيد جا�شم البوعينني مدير معر�س الدوحة الدويل للكتاب، 
واملنظمات  العلقات  م�شت�شارة  الر�شيدي  فاطمة  وال�شيدة 
الدولية يف دولة الكويت، حيث عربوا عن مدى �شعادتهم بنجاح 
قطر اخلريية يف اإي�شال ر�شلتها االإن�شانية عن طريق املعاي�شة 

والتجربة من قلب ميدان العمل االإن�شاين. 
إشادة واسعة

حمليني  م�شوؤولني  من  وا�شعة  باإ�شادة  اجلناح  حظي  وقد 
تطوعية  مبادرات  واأ�شحاب  بارزين  واإعلميني  وخليجيني، 
نا�شر  بن  خالد  ال�شيخ  �شعادة  وعرب  اجتماعيني.  ونا�شطني 
اخلريية  قطر  بنجاح  �شعادته  مدى  عن  ثاين  اآل  اأحمد  بن 
والتجارب  ال�شور  طريق  عن  االإن�شانية  ر�شالتها  اإي�شال  يف 

التفاعلية واالأمثلة احلية من الواقع الفعلي. 
اإنه  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  املريخي  �شقر  ال�شيد  قال  بدوره 
تاأثر كثريا مبا �شاهده من ق�ش�س ماأ�شاوية حقيقية ترجمتها 
للتربع  قطر  يف  اخلري  اأهل  داعيا  جناحها،  يف  اخلريية  قطر 
وم�شاعدة مثل هذه احلاالت حتى يتم رفع ال�شيم عنها، فيما 
الدويل  الدوحة  معر�س  مدير  البوعينني  جا�شم  ال�شيد  اأ�شاد 
للكتاب بالتجربة التفاعلية االإن�شانية التي عاي�شها خلل جولته 

يف اجلناح.
العلقات  م�شت�شارة  الر�شيدي  فاطمة  ال�شيدة  واأعربت 
واملنظمات الدولية يف دولة الكويت عن �شعادتها باالأفكار التي 

عك�شت الواقع االإن�شاين يف �شورة ق�ش�س تفاعلية موؤثرة.
اإنه �شاهد يف جناح قطر  اأحمد املفتاح  من جهته قال املخرج 
اخلريي  العمل  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف  كيفية  اخلريية 

واالإن�شاين.
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ــرام. ــن الك ــة للمتبرعي ــن خدم ــر أحس ــى توفي عل
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اليوم الوطني 
لدولة قطر في 

عيون األيتام 
عبر العالم 

احتفل االأيتام الذين تكلفهم قطر اخلريية عرب العامل باليوم 
الوطني لدولة قطر عرب اأن�شطة وفعاليات خمتلفة، عربوا فيه 
عن ابتهاجهم بهذه املنا�شبة، وتقديرهم للدور الذي تقوم به 
االإن�شاين وما تنفذه من برامج يف  العمل  دولة قطر يف جمال 

جمال التنمية والرعاية االجتماعية  
ال�شلك  واأع�شاء  ال�شفراء  من  عدد  االحتفاالت  ح�شر 
وزراء  اإىل  اإ�شافة  البلدان،  تلك  لدى  القطريني  الدبلوما�شي 
وم�شوؤولني حمليني ومكفويل قطر اخلريية من االأيتام واأ�شرهم 
وكو�شوفو  واندوني�شيا  والبانيا  وكينيا  ال�شودان  من  كل  يف 

وجمهورية مايل.
وت�شمنت االحتفاالت عدد من الفقرات املتنوعة �شملت اأنا�شيد 
عك�شت  وترفيهية  وريا�شية  ثقافية  وم�شابقات  معربة  وكلمات 

حمبتهم وتقديرهم لكافليهم من اأهل اخلري ولدولة قطر.
ويف هذا االإطار نظم مكتب قطر اخلريية يف كو�شوفو احتفالية 
بح�شور  االأيتام  اأمهات  من   100 و  يتيم   300 فيها  �شارك 
املحلية   االإدارة  وزير  نائب  كرا�شنيت�شي  با�شكيم  ال�شيد/ 
وم�شوؤولون حمليون. ومت خلل احلفل عر�س فيلم تعريفي عن 
دولة قطر واأن�شطة قطر اخلريية، واختتم بتوزيع الهدايا على 

ع�شرات االأيتام. 
نظم  اخلرطوم  ال�شودانية  بالعا�شمة  ال�شرايا  منتجع  ويف 

مكتب قطر اخلريية احتفاال كبريا ح�شره نحو 250 يتيما من 
مكفوليه مع اأمهاتهم.. ومت خلل احلفل تكرمي ع�شرة من اأكرث 
االأيتام تفوقا  يف املجال الدرا�شي، وتقليدهم و�شاحا يحمل علم 

قطر و�شعار قطر اخلريية. 
اخلريية  قطر  يف  املكفولني  للأيتام  ال�شنوي  الن�شاط  و�شمن 
الذي  االحتفال  اأمهاتهم يف  مع  يتيم   300 �شارك  باإندوني�شيا 
ح�شره �شعادة ال�شفري اأحمد بن جا�شم احلمر �شفري دولة قطر 
ممثلي  من  وعدد  االإندوني�شي  الطاقة  ووزير  اإندوني�شيا  لدى 

املوؤ�ش�شات املحلية. 
 4400 تكفل  اخلريية  قطر  "اإن  احلمر  ال�شفري  �شعادة  وقال 
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فيلم  عر�س  ومت  قطرية  ملعامل  فنيا  معر�شا  احلفل  وت�شمن 
ت�شجيلي عن اإجنازات قطر اخلريية خلل عام 2018. 

يف  احتفاال  اخلريية  قطر  مكتب  نظم  مايل،  جمهورية  ويف 
 300 اأكرث من  فيه  �شارك  لليون�شيف،  التابعة  االأطفال  مدينة 
ال�شنيدي  الرحمن  عبد  احمد  ال�شيد  �شعادة  بح�شور  يتيم، 
�شفري دولة قطر، وال�شيدة ديكاتي عائ�شة تراوري وزيرة رعاية 
من  عدد  توزيع  احلفل  خلل  ومت  واالأ�شرة.  والطفل  املراأة 
امل�شاريع املدرة للدخل على اأ�شر االأيتام املتفوقني يف درا�شتهم 
كما مت و�شع حجر االأ�شا�س لبناء م�شجد وحفر بئر ارتوازي يف 

مدينة االأطفال.  

واالإ�شحاح  املياه  م�شاريع  مئات  العام  خلل  ونفذت  يتيم، 
وامل�شاكن، وبلغ ما مت اإنفاقه 11 مليون دوالر ".

واالأن�شطة  الفعاليات  يف  واأمهاتهم  االأيتام  مئات  �شارك  كما 
ممثل  ح�شره  والذي  بكينيا  اخلريية  قطر  مكتب  اقامها  التي 
اأ�شاد بدور  النعيمي حيث  ال�شيد فهد را�شد  �شفارة دولة قطر 
قطر اخلريية يف كينيا واجلهود الكبرية التي تبذلها يف املجال 

االإن�شاين. 
وعلى �شعيد مت�شل نظم مكتب قطر اخلريية يف األبانيا احتفال 
ملكفوليها بح�شور امللحق الدبلوما�شي بال�شفارة القطرية را�شد 
العامة.  ال�شخ�شيات  من  وعدد  البلديات  وعمد  ال�شهواين 
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اأجنزت قطر اخلريية بدعم كرمي من حم�شني دولة قطر حتى 
"حتت  م�شاريع حملتها  %70 من  ن�شبة  املا�شي،  يناير  نهاية 
ال�شفر" ملواجهة برد ال�شتاء، فيما الزالت توا�شل تنفيذ بقية 
الدول  يف  واملحتاجني  واللجئني  النازحني  ل�شالح  م�شاريعها 

امل�شتهدفة.
عدد  بتنفيذ  احلملة  ت�شتهدفها  التي  الدول  من  عدد  وحظيت 
غزة  يف  امل�شت�شفيات  وقود  توفري  منها  املهمة  امل�شاريع  من 
وتوفري الوقود ملراكز �شحية وم�شايف ومدار�س تخدم اللجئني 
ال�شتوية  امل�شتلزمات  توزيع  بجانب  لبنان،  يف  ال�شوريني 
ودول  ال�شوري  الداخل  يف  واللجئني  للنازحني  االأ�شا�شية 
اللجوء املجاورة مثل )ال�شلل الغذائية وو�شائل التدفئة وتوزيع 
البطانيات وغريها( ملواجهة الظروف القا�شية التي تواجههم.
�شعار  املا�شي حتت  نوفمرب  انطلقت يف  التي  وتهدف احلملة، 
على  ال�شوريني  للجئني  البيلي  خميم  من  الدفء"  "امنح 
واللجئني  النازحني  اإعانة  اإىل  ال�شورية  الرتكية  احلدود 
مناخية  وظروفا  ا�شتثنائية  ظروفا  يعانون  الذين  واملحتاجني 
والعراق،  وفل�شطني  �شوريا  وهي:  الدول  من  عدد  يف  �شعبة 
وقرقيزيا، والنيبال، وباك�شتان، واألبانيا، والبو�شنة والهر�شك، 
الغذاء  يف  تتمثل  التي  ال�شرورية  ال�شتاء  احتياجات  وتوفري 

وااليواء والتدفئة.
املتربعني  لكل  اجلزيل  بال�شكر  اخلريية  قطر  توجهت  وقد 
الفرتة  خلل  قطر  يف  اخلري  اأهل  من  للحملة  والداعمني 
ف�شله  من  ويزيدهم  منهم  يتقبل  اأن  اهلل  داعية  املا�شية، 
واأ�شحاب  الفقراء  وحاجة  الربد  موجات  ال�شتمرار  .ونظرا 
 ، ال�شتاء  تبقى من ف�شل  ما  يعينهم على مواجهة  ملا  احلاجة 
للحملة  دعمهم  موا�شلة  على  اخلري  اأهل  اخلريية  قطر  حتث 
ومد يد العون ملن �شي�شتفيد منها، رغبة يف حتقيق ما ا�شتهدفته 
ل�شالح  ريال،  مليون   66 جمع  بجمع  واملتمثل  اإطلقها،  عند 

800.000 �شخ�س. 

للدعم والتربع 
قطر  موقع  خلل  من   " ال�شفر  حتت  حلملة"  التربع  وميكن 
 ،QCH.QA/APP تطبيقها  اأو   ،QCH.QA/B0 اخلريية 
وكذلك طلب خدمة املح�شل املنزيل عرب التطبيق، اأو االت�شال 

على اخلط ال�شاخن للجمعية: 44667711.
الرمز )  باإر�شال  الن�شية  الر�شائل  لها عرب  التربع  كما ميكن 
B0 ( اإىل الرقم92642  للتربع مببلغ 100 ريال، واإىل الرقم 
92428  للتربع مببلغ 500 ريال، واإىل الرقم 92015  للتربع 
مببلغ 200 ريال، اأو عرب ٢٧فرعا من الفروع املنت�شرة يف انحاء 

فيما ال تزال تواصل استقبال التبرعات 

حملة الشتاء “تحت الصفر” 
تنجز 70 % من مشاريعها
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الدولة، ومن خلل 97 نقطة حت�شيل يف 

املجمعات التجارية.
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إعادة تأهيل األراضي 
الزراعية في غزة.. يدعم 

الفلسطيني اإلقتصاد  
غزة  قطاع  يف  الزراعية  االأرا�شي  تاأهيل  اإعادة  م�شروع  يعترب 
من امل�شاريع النوعية التي تنفذها قطر اخلريية لفائدة اأهايل 
اإ�شهاما منها يف تعزيز �شمودهم وتر�شيخ ارتباطهم  القطاع، 
خلله  من  يتم  حيث  االقت�شادية،  �شائقتهم  وفك  باأر�شهم 
العمل على ا�شت�شلح كثري من االأرا�شي لزراعتها، باعتبار اأن 
الزراعة م�شدرا ورافدا مهما يف اقت�شاد القطاع وعامل مهما 

يف توفري احتياجات اأهلها.
ويت�شمن امل�شروع تاأهيل 7750 دومنا من االأرا�شي الزراعية 
املتخ�ش�شة للزراعة يف قطاع غزة، وتوفري حموالت كهربائية 
عن  يزيد  ما  لري  بئرا   42 لت�شغيل  اللزمة  الكهرباء  لتاأمني 
اأرا�شي املزارعني املت�شررين، بقيمة  7500 دومن زراعي من 
مالية ت�شل اإىل قرابة املليون ريال على اأن ي�شتفيد منه 200 

مزارع مت�شرر.
الشركاء

الكهرباء  و�شركة  الزراعة  وزارة  مع  بال�شراكة  امل�شروع  ينفذ 
وقد مت االنتهاء من 75%  منه فيما ينتظر اأن ينتهي ب�شورة 
االآن  االنتهاء حتى  تاريخه، حيث مت  كاملة خلل �شهرين من 
من تركيب حموالت كهربائية و�شبكة كهرباء االآبار الزراعية يف 

�شمال قطاع غزة وتاأهيل 200 دومن )حقل مفتوح( وزراعتها 
باالأ�شتال املثمرة واخل�شار للمزارعني املت�شررين، فيما يجري 
ت�شغيل  وهي  امل�شروع  من  االأخرية  املرحلة  تنفيذ  على  العمل 
االآبار با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية، التي �شيتم ا�شتخدامها يف 
ت�شغيل بئرين زراعيني، للم�شاعدة يف �شخ املياه من اأجل ري ما 

يزيد عن 150 دمنا زراعيا.
االكتفاء الذاتي

يف  املت�شررين  املزارعني  وم�شاندة  دعم  اإىل  امل�شروع  يهدف 
اإىل  الو�شول  اأجل  من  املحلية  الزراعة  وت�شجيع  غزة  قطاع 
واحلد  االأ�شا�شية،  الزراعية  املحا�شيل  من  الذاتي  االكتفاء 
والعمال  للمزارعني  فر�س عمل  توفري  البطالة من خلل  من 
االأعباء  تخفيف  على  امل�شروع  يعمل  كما  الزراعي.  القطاع  يف 
خ�شروات  توفري  خلل  من  املواطنني  كاهل  عن  االقت�شادية 
باأ�شعار منا�شبة ف�شل عن ذلك فاإن امل�شروع ي�شاعد املزارعني 
ذلك  من  حرموا  بعدما  للخارج  حما�شيلهم  ت�شدير  على 
توفر  عدم  نتيجة  الزراعية  حما�شيلهم  ت�شويق  �شعوبة  ب�شبب 

االإمكانات.
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من امل�شاريع النوعية التي تنفذها قطر اخلريية بدعم من اأهل اخلري يف قطر 
م�شروع "القرية النموذجية للنازحني ال�شوريني" التي مت االنتهاء من %75 

وينتظر االنتهاء منها ب�شورة كاملة خلل ثلثة �شهور من تاريخه. 
الموقع 

ال�شمال ال�شوري قرب احلدود الرتكية 
دواعي اإلنشاء 

ـ ارتفاع عدد النازحني واملهجرين لهذه املناطق يف الفرتات االأخرية.
وندرة  ال�شكانية  الكثافة  ب�شبب  البيوت  اإيجارات  اأ�شعار  الكبري يف  االرتفاع  ـ 

امل�شاكن.
فر�س  �شح  نتيجة  االيجارات  مبالغ  دفع  على  ال�شكان  من  كثري  قدرة  ـ عدم 

العمل وقلة الدخل. 
ـ عدم �شلحية كثري من خميمات تلك املناطق لل�شكن ب�شبب اهرتاء ومتزق 

اخليام فيها واكتظاظها بال�شاكنني. 
األهداف

تخفيف معاناة املهجرين من خلل توفري م�شاكن حتفظ الكرامة االإن�شانية 
لهم والأ�شرهم وتتوفر فيها فر�س الرعاية ال�شحية والتعليم الأبنائهم. 

مكّونات القرية 
400 وحدة �شكنية مب�شاحة 50م 2 لكل منها، م�شجد، مركز طبي، ومدر�شة 
مع  ارتوازية،  ماء  وبئر  اإداري،  ومبنى  جتارية،  حملت  دورين،  من  مكونة 

ر�شف كافة الطرقات داخل القرية. 
التكلفة 

6 مليني ر.ق 
بتمويل من اأهل اخلري يف قطر .

نسبة إنجاز المشروع
مت االنتهاء من 75% من التنفيذ .

االنتهاء من المشروع
 وينتظر االنتهاء منها ب�شورة كاملة خلل ثلثة �شهور من تاريخه. 

القرية النموذجية 
للنازحين السوريين 

تقرير
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 يعتقد بع�س العاملني ) التقليديني( يف جمال الت�شويق  اأنهم 
بحاجة اإىل اأفكار براقة اأو تكنولوجيا ذكية اأو حملت ت�شويقية 

لرفع االإيرادات .... ولكن ماذا عن والء العميل
 Customer loyalty ؟

 نتكلم دائما عن والء العميل ون�شعى اإليه بكل ما اأوتينا من قوة، 
لربهه  يتوقفون  الت�شويق  جمال  يف  العاملني  من  القليل  ولكن 
وهم يعلمون متاما باأنه لكي حت�شل على �شيء من عميلك ... 
يجب عليك اأن تقدم له �شيئا يف املقابل ولكن على اأن يكون هذا 

.win-win situation  ال�شئ ذا قيمة م�شافة
ولهذا على العاملني يف جمال الت�شويق اأن يتذكروا  اأن: 

الوالء هو عبارة عن خطة طويلة االأمد .  ــ 

ويجعلها  الزمن،  من  لعقود  ال�شركات  ي�شند  ما  هو  الوالء  ــ 
. apple تنجح يف مواجهة االأزمات... على �شبيل املثال �شركة
طرح  من  التجارية  العلمات  بع�س  مينع  ما  هو  ــوالء  ال ــ 
خطط للإنقاذ تتمثل يف طرح تخفي�شات كبرية على منتجاتها 
قد ت�شل اإىل 60%، على اعتبار اأن والء العميل لهذه املنتجات 

كبري  وثقته بها را�شخة.
وعليه:

هل تريد اأن ترفع ال�شعر وجتني مزيدًا من
    االأرباح  ؟ ...   ازرع الوالء 

هل تريد عميل  متفاعل ؟ .. ازرع  الوالء ــ 

هل تريد عميل  م�شتمرا ؟ .. ازرع  الوالء ــ 

هل تريد اأن تبني قاعدة بيانات لعملء اأكرث ــ 

    قوة ... ازرع الوالء 
هل تريد ان تنجح خططك الت�شويقية   ــ 

     ... ازرع الوالء 
تتغلغل يف جميع  ثقافة  اأن الــوالء هي  يتذكر اجلميع  اأن  يجب 
اأي  له  لي�س  كلم  جمرد  ولي�س   ... املوؤ�ش�شة  يف  العمل  نواحي 

معنى يف روؤية ومهمة واأهداف املوؤ�ش�شة.
ثمة فرق بني ر�شا العميل ووالء العميل ..وميكن القول اإن ر�شا 
العميل هو �شعوره باأن ما قام ب�شرائه من منتج اأو خدمة يتنا�شب 
والفوائد  وال�شعر  اجلــودة  حيث  من  وتوقعاته  احتياجاته  مع 
ما  كل  باأّن  العميل  اإميان  هو  العميل  بينما والء  منه.  املتوقعة 
احتياجاته  مع  يتنا�شب  التجارية  العلمة  اأو  ال�شركة  تقدمه 
وتوقعاته من حيث اجلودة وال�شعر والفوائد املرجوة، باالإ�شافة 
ما  عادة  العميل  ر�شا  فاإّن  التامة..لذا  والثقة  امل�شداقية  اإىل 
مرتبطًا  يكون  ــوالء  ال بينما  منتج،  اأو  بخدمة  مرتبطا  يكون 

ب�شركة، اأو علمة جتارية.

بقلم : اأكرم العديني

والء العمالء .. 
السّر الذي يتقنه عباقرة 

التسويق في العالم 
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وتقنيات حديثة بين يديك
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(kiosk / كيوسك)

25
مكتب تحصيل

( 16 للرجال و 9 للنساء) 

6
معارض للتبرعات

العينية
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وقتنا  يف  العامل  ي�شهدها  التي  والــكــوارث   االأزمـــات  حــدة  تتفاقم 
الراهن من حيث التعقيد وطول االأمد ويتعمق التاأثري بها بني الفرد 
واالأمــرا�ــس  اجل�شدية  االإ�شابات  بني  اآثــارهــا  وتتنوع  واملجتمعات 
للحاالت  ال�شحية  الرعاية  وتوقف  النف�شية  واالإ�شابات  ال�شارية 
املر�شية املزمنة وغريها، وتوؤثر النزاعات والكوارث على حمددات 
ال�شحة مثل االمن الغذائي والتغذية واملاء ال�شالح لل�شرب ودمار 
البنية التحتية ونق�س يف عدد العاملني يف جمال الرعاية ال�شحية 
وهي  الطبية  وامل�شتلزمات  باالأدوية  االمداد  �شل�شلة  وتعطل  وانهيار 

كلها عوامل توؤثر �شلبا يف حجم الرعاية ال�شحية املتاحة وجودتها،
ورغم ذلك فاإن اخلدمات الطبية متثل اأحد ركائز العمل االإن�شاين 
اأثناء الكوارث واالأزمات وهو االأمر الذي ن�س عليه القانون الدويل 
اخلدمات  وتكتنف  وال�شحة،  احلياة  يف  احلــق  وهــو  اأال  االإن�شاين 
ال�شحية الكثري من املخاطر اأثناء االأزمات خ�شو�شا عندما ال يتم 
الدويل  القانون  عليها  ن�س  كما  االإن�شاين  العمل  بقواعد  االلتزام 
اخلدمات  تقدمي  جهود  تهدد  التي  املخاطر  اأهــم  ومن  االإن�شاين، 
اأثناء االأزمات ا�شتهداف الطواقم الطبية واأي�شا االأ�شول  ال�شحية 

الطبية الثابتة واملتحركة من م�شت�شفيات و�شيارات اإ�شعاف.
الكوارث  مناطق  يف  ال�شحية  التدخلت  تكون  اأن  على  وحر�شا 
من  البد  وم�شداقية  جــودة  ذات  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  الأي  واالأزمـــات 
الناجحة  الطبية  واملمار�شات  االإن�شاين  العمل  مبعايري  اال�شتعانة 
لعدد من املنظمات الدولية، بعد االأخذ باملبادىء واال�شرتاتيجيات 
واالإجراءات ذات االأولوية والتي اأقرها موؤمتر القمة العاملي للبتكار 

يف الرعاية ال�شحية 2018 يف الدوحة وهي: 
المبادئ األساسية الثمانية 

الرعاية ال�شحية يف مناطق النزاع هي حق من حقوق االن�شان 
لل�شكان  ال�شحية  الرعاية  توفري  م�شوؤولية  الدول  عاتق  على  تقع 

املت�شررين من النزاع 
تعد اجلهات الفاعلة املحلية عن�شرا حا�شما يف حتقيق التغطية 

ال�شحية ال�شاملة لل�شكان املت�شررين من النزاع 
على جميع مقدمي الرعاية ال�شحية واجب توفري الرعاية بنزاهة 

واإن�شاف 
ال�شحة تتجاوز النموذج الطبي احليوي بل يجب ان ي�شمل اأي�شا 

ال�شحة النف�شية واملجتمعية 
الرعاية ال�شحية لي�شت هدفا خلل ال�شراع 

ال�شحة  ل�شالح  النزاع  اأو�شاع  يف  ال�شحية  الرعاية  توفري  يتم 
وحدها

ان توفري التغطية ال�شحية ال�شاملة يف ظروف النزاع هو م�شعى 
وال�شحية  واالإمنائية  االإن�شانية  االأهداف  بني  يربط  م�شرتك 

العاملية 
االستراتيجيات 

التمويل امل�شرتك للرعاية ال�شحية لل�شكان املت�شررين من النزاع 
 اإجراء تقييمات م�شتقلة للحتياجات. 

 التوزيع العادل للموارد 
حزمة معيارية دنيا من اجل التغطية ال�شحية ال�شاملة يف اأو�شاع 

النزاع 
نظم املعلومات امل�شرتكة والتقييمات امل�شتقلة للنتائج واالثر

إجراءات ذات أولوية 
من  املت�شررين  وال�شكان  تهمي�شا  االأكرث  الفئات  اىل  الو�شول 

النزاع يتطلب:
- متكني واال�شتثمار يف اجلهات الفاعلة املحلية 

- ا�شتك�شاف توفري الرعاية ال�شحية الفردية للنازحني 
- دمج خدمات ال�شحة املجتمعية للجئني وامل�شيفني 
- ال�شماح بت�شاريح العمل للعمال ال�شحيني اللجئني 

د. عبد املجيد احلميدي  - خبير شؤون صحية 

العمل الصحي في 
مناطق االزمات والكوارث

المبادئ واالستراتجيات واإلجراءات 
والخدمات األساسية والمعايير
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وانطلقا من كل ما مت االإ�شارة اإليه �شابقا وبعد الرجوع اىل املعايري 
الدنيا يف جمال اال�شتجابة االإن�شانية )ا�شفري(  ميكن االإ�شارة اإىل  
حزمة من اخلدمات ال�شحية  وحاجتها اإىل  املعايري واملوؤ�شرات. 

الخدمات الصحية األساسية 
وعلجية  وقائية  �شحية  خدمات  هي  االأ�شا�شية  ال�شحة  خدمات 
منا�شبة تلبي احلاجات ال�شحية لل�شكان املت�شررين من الكوارث. 
وت�شم هذه اخلدمات اأن�شطة فعالة للغاية ترمي اإىل تفادي وتقليل 
االأمــرا�ــس  عن  الناجمة  والوفيات  االعــتــلل  يف  احلــاد  االرتــفــاع 
املعدية وغري املعدية، وعواقب النزاعات واالأحداث التي ميكن اأن 
توؤدي اإىل اإ�شابة اأعداد كبرية من النا�س. وميكن اأن يرتفع معدل 
ت�شخي�س  يعد  لذا  الــكــوارث،  اأثناء  يف  �شديدا  ارتفاعا  الوفيات 
ال�شحة  خدمات  لتخطيط  مهما  والوفيات  االعتلل  اأ�شباب  اأهم 

االأ�شا�شية املنا�شبة.
األقسام الرئيسة لخدمات الصحة األساسية 

خدمات ال�شحة االأ�شا�شية م�شنفة يف �شبعة اأق�شام هي: مكافحة 
واالإجنابية؛  اجلن�شية  ال�شحة  الطفل؛  �شحة  املعدية؛  االأمرا�س 

االإ�شابات؛ ال�شحة العقلية؛ االأمرا�س غري املعدية، التغذية.  
ترتيب خدمات الصحة األساسية حسب األولوية 

ينبغي اأن يح�شل النا�س على خدمات �شحية ُترتب ح�شب االأولوية 
للت�شدي الأهم اأ�شباب االرتفاع املفرط يف ن�شبة االعتلل والوفيات.

التدابير األساسية 
للت�شدي  ال�شحة  مب�شكلت  املتعلقة  املعلومات  وحتليل  جمع 
مع  بالتن�شيق  واالعتلل،  الوفيات  معدل  ارتفاع  اأ�شباب  الأهم 

ال�شلطات ال�شحية املحلية.
ال�شن  وكبار  واالأطفال  كالن�شاء  امل�شت�شعفني(  فئات  حتديد 

عر�شة  يكونون  قد  )الذين  الخ  االإعاقة،  ذوي  واالأ�شخا�س 
للخطر.

والقابلة  والفعالة  املنا�شبة  ال�شحة  خلدمات  االأولوية  اإعطاء 
االإ�شابة  معدل  ارتفاع  تقليل  اأجل  من  وتنفيذها  للتحقيق 
ال�شحية  ال�شلطات  مع  بالتن�شيق  وذلك  والوفيات،  باالأمرا�س 

املحلية.
خدمات  على  احل�شول  دون  حتول  التي  العقبات  عن  الك�شف 

ال�شحة ذات االأولوية، وتقدمي حلول عملية للت�شدي لها.
ميادين  كل  مع  بالتن�شيق  االأولوية  ذات  ال�شحة  توفري خدمات 
و/اأو جمموعات العمل االإن�شاين االأخرى واملجموعات امل�شرتكة 

املعنية مبوا�شيع معينة.
أهمية وضع المعايير

معايري  االأ�شا�شية  ال�شحة  خدمات  اأق�شام  من  ق�شم  لكل  ويكون 
خا�شة بها، مع التاأكيد على اأهمية اأن تراعي املوؤ�ش�شات االإن�شانية 
العاملة يف مناطق  الكوارث واالأزمات العبارة التي  ت�شمنها  تقرير 
باتا تعزيز  "مينع منعا  النزاع وهي:  الرعاية ال�شحية يف مناطق 
اإمكانية الو�شول ملزيد من خدمات الرعاية ال�شحية على ح�شاب 
ي�شمح  ال  التي  املحورية  امل�شائل  اإحدى  االأن اجلودة متثل  اجلودة 

بتجاهلها اأو اإهمالها".
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اأ�شحاب  خدمة  يف  عطاءه  امل�شتقبل"  "كّتاب  برنامج  يوا�شل 
التطّور  واثقة على طريق  الطلبة بخطى  الكتابية من  املواهب 
مع  الثالثة  ن�شخته  اأعمال  اأجنز  اأن  بعد  واالنت�شار،  والتو�شع 
مطلع العام احلايل 2019، حمتفيا بالفائزين والفائزات من 

الكّتاب الواعدين من كافة املراحل الدرا�شية. 
ـ مت تد�شني الن�شخة الثالثة من الربنامج برعاية �شعادة ال�شيد 
االأ�شبوع  يف  والريا�شة  الثقافة  وزير  العلي،  غامن  بن  �شلح 
االأخري ل�شهر �شبتمرب / 2018 يف حفل اأقيم ببيت احلكمة 

يف مقر الوزارة.
أهم اإلضافات

 في هذه النسخة
لل�شف  الرابع  ال�شف  )من  االبتدائية  املرحلة  اإ�شافة  ـ 
على  مقت�شرة  كانت  اأن  بعد  التناف�س،  ملجاالت  ال�شاد�س( 

املرحلتني االإعدادية والثانوية يف الن�شختني ال�شابقتني. 
اأنواع املدار�س يف دولة قطر امل�شاركة يف  ـ �شار متاحا جلميع 
اجلاليات  ومدار�س  والدولية  واخلا�شة  ) احلكومية  الربنامج 

  .)
ـ االنطلق من املحلية للعاملية برتجمة ق�ش�س الن�شخة االأوىل 
والريا�شة،  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  الرو�شية،  اللغة  اإىل 
 / �شبتمرب  يف  للكتاب  الدويل  مو�شكو  معر�س  يف  وح�شورها 

 2018

عددهم  بلغ  حيث  املدار�س،  طلبة  من  امل�شاركني  عدد  زيادة  ـ 
يف )املرحلة االأوىل للتناف�س(: 1437 طالب وطالبة من كافة 

املراحل الدرا�شية.
ـ زيادة يف عدد املدار�س امل�شاركة حيث و�شل عددها اإىل 259 

مدر�شة. 
وعدد  االأطفال  واأديبات  اأدباء  من  عدد  من  اال�شتفادة  ـ 
العلقة  ذات  املختلفة  املوؤ�ش�شات  يف  واالأكادمييني  املخت�شني 
وذلك يف اإطار الدورات التدريبية التي تقدم يف املرحلة الثانية 
للربنامج حول تقنيات كتابة الق�شة،  ويف عملية حتكيم اأعمال 

الطلبة امل�شاركني. 
فعاليات خالل 

إنجاز هذه النسخة
ـ مت تقدمي دورات تدريبية متقدمة للطلبة الفائزين يف الن�شخ 

ال�شابقة للربنامج.
ـ امل�شاركة يف عدد من الفعاليات واأهمها: 

وا�شت�شاف  جلي�س"  خري  "الكتاب  نادي  نظمها  اأدبية  اأم�شية  ـ 
من  الثانية  الن�شخة  يف  الفائزين  الواعدين  من  اثنني  فيها 
قدراتهما  تنمية  يف  وجتربتهما  ق�شتهما  ملناق�شة  الربنامج 
املري  حممد  الطالبان  وهما  الربنامج،  خلل  من  الكتابية 

ومعتز االأبر�س.
ـ ندوة يف معر�س الدوحة الدويل للكتاب / 2018 عن: تطوير 
املواهب الكتابية عند االأطفال مدخل نظري، ونظرة عملية من 
خلل التعريف بتجربة برنامج كتاب امل�شتقبل كتجربة رائدة، 
وقد �شارك يف اجلزء االأخري منها كتاب واعدون من الفائزين 

يف الن�شخ ال�شابقة للربنامج. 

االنتهاء من النسخة الثالثة

 “كّتاب المستقبل”..
تطور متواصل وانطالقة 

نحو العالمية 
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الدويل للكتاب / 2018 على الق�ش�س االثنتي ع�شرة الفائزة 
قطر  التابع  امل�شتقبل"  كّتاب   " لربنامج  الثانية  الن�شخة  يف 
الواعدين  الكتاب  من  الق�ش�س  موؤلفي  بح�شور  اخلريية، 
جلنة  واأع�شاء  الربنامج  مدربي  من  وعدد  اأمورهم  واأولياء 

التحكيم فيه واملهتمني. 

البرنامج كما يرونه ..

إبراهيم هاشم السادة/ رئيس امللتقى القطري للمؤلفني ومستشار وزير الثقافة والرياضة: 
إن الوزارة تسعد مبشاركتها يف البرنامج ومسابقته التي جمعت العديد من اجلهات املهتمة بالثقافة واألدب. 

ونعد بتقدمي كل الدعم م من أجل جناح هذه النسخة.
الدوس أيليشيف/ املستشار الثقايف بسفارة روسيا االحتادية بقطر:

قصص برنامج كتاب املستقبل التي متت ترجمتها للغة الروسية تلعب دورا أساسيا يف توطيد العالقات بني 
الشعوب وتسهم يف تالقح الثقافات، ومن شأنها تعزيز الصالت بني الشعبني القطري والروسي.

د. امتنان الصمادي/ األستاذة يف جامعة قطر وإحدى مدربات برنامج " كتاب املستقبل" 
رعاية القدرات الكتابية خالل سنوات التعليم األساسي هو اخليار األمثل، والورش التدريبية التي قدمناها 

يف إطار " كّتاب املستقبل" كشفت عن مواهب مميزة وخيال رائع.
السيد طالل/ والد الطالبة لني طالل إحدى الفائزات يف البرنامج: 

اهتمام قطر اخليرية مبواهب أبنائنا واستمرارها برعايتهم من خالل الدورات واإلصدارات فاجأنا، وأرى 
االستثمار يف اإلنسان هو أعظم استثمار.

الدويل  الدوحة  معر�س  يف  الق�شة  كتابة  عن  ور�س  تقدمي  ـ 
للكتاب / 2108 قدمها الدكتور اأحمد نتوف االأ�شتاذ بجامعة 

قطر.

ـ التوقيع يف جناح امللتقى القطري للموؤلفني يف معر�س الدوحة 
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د. مأمون مبّيض

َتناُذر االْحِتراق الَنْفسّي 
)Burnout Syndrome(

مقال

60

النف�شي"  "االحرتاق  ي�شمى  مبا  للإ�شابة  �س  معرَّ مّنا  واحد  كل 
والذي  الطموح  االإن�شان  ي�شيب  اأن  ميكن  خا�س  ب�شكل  والذي 
يتطلع لتحقيق الكثري من االأهداف، اأو يعتقد باأن ميكنه فعل كل 
�شيء، اأو الذي ال ي�شتطيع اأن يقول لنف�شه اأو للآخرين "ال"، مما 
يتوجب االنتباه واحلذر من هذا االحرتاق. فالطموح جدا ميكن اأال 
يعود يرى اأن لقدراته واإمكاناته حدود، وبالتايل يحّمل نف�شه فوق 
طاقتها، فيعمل ال�شاعات الطويلة جدا، ودون ا�شرتاحة، وي�شغط 

على نف�شه وحلّد كبري، مما يجعله �شحّية للحرتاق النف�شي.  
وهذا املقال خل�شة لتجربتي الطويلة يف العمل الطبي واالإغاثي 
الدعم  على  للتدريب  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  قمت  حيث 
زيارات  ومنها  والكوارث،  احلروب  عقب  االجتماعي  النف�شي 
متكررة لل�شفة الغربية وقطاع غزة واخلط االأخ�شر منذ 2002، 
 ،2006 عام  يف  وللبنان   ،2005 ك�شمري  زلزال  عقب  وزيارات 
2007، وعقب وقوع زلزال �ِش�شوان يف  وملخيم نهر البارد بلبنان 
2011، ومنذ  التون�شية يف عام  الليبية  وللحدود   ،2009 ال�شني 
تركيا  يف  ال�شوريني  وامل�شابني  للجئني  زيارات  عدة   2011
ولبنان واالأردن وتركيا. ومعظم هذه الزيارات كانت بالتعاون مع 

الهلل االأحمر القطري، وحتى قبل انتقايل للعمل يف قطر.
ما هو االحتراق النفسي؟

يوؤدي  اأن  ميكن  والذي  ال�شديد،  النف�شي  التوتر  من  حالة  هو 
والنف�شي،  البدين  واالإجهاد  بالتعب  كال�شعور  االأعرا�س  ملجموعة 
ال�شعور  وكذلك  االإجناز،  وعدم  والتق�شري  والعجز  وبال�شعف 
ال�شخ�س  هذا  ي�شعر  ولذلك  حوله.  من  الواقع  عن  باالنف�شال 
بها ب�شكل  التي كان يقوم  الواجبات  اأداء  باأنه مل يعد قادرا على 
فّعال، �شواء يف حياته اخلا�س اأو االجتماعية اأو عمله ومهنته. اإال 
النف�شي ال يحدث فجاأة، واإمنا تبداأ االإ�شابة ب�شكل  اأن االحرتاق 
كت�شرب  لها،  منتبه  غري  الواع  غري  االإن�شان  يجعل  مما  تدريجي 
املاء البطيء، اإال اأنه ميكن للإن�شان اأن ينتبه للموؤ�شرات االأولية، 

فيعمل على اإيقاف التدهور وجتنب االإ�شابة.
ما هي العالمات والمؤشرات األولّية؟

ميكن جل�شدنا ونف�شنا اأن يعطيانا علمات وموؤ�شرات مبكرة على 

اأننا على و�شك االإ�شابة باالحرتاق النف�شي، مما ي�شتدعي التنبه 
لها قبل فوات االأوان، وتن�شاأ عادة هذه العلمات واملوؤ�شرات من 
"الطبي-النف�شي-االجتماعي"  ن�شميه  الذي  الثلثي  خلل 
ب�شكل  املبكرة  املوؤ�شرات  وتكون هذه   .)Bio-Psycho-Social(
طيف ترتاوح بني اخلفيف جدا وال�شديدة، ولذلك فكلما انتبهنا 
العلمات  هذه  ومن  اأف�شل.  النتائج  كانت  كلما  اأبكر  ب�شكل  لها 

واملوؤ�شرات:
أوال- األعراض البدنية الطبية:

التعب واالإجهاد البدين املزمن
االأرق وا�شطراب النوم

القلب،  خفقان  ال�شدر،  اأمل  )ال�شداع،  البدنية:  االأعرا�س 
ع�شر اله�شم، الدوار...(

�شعف ال�شهية للطعام
نق�س الوزن

نق�س املناعة وكرثة االإ�شابة باالأمرا�س
�شعف الرغبة اجلن�شية

كرثة تناول االأدوية والعقاقري
االإدمانات املختلفة

ثانيا- األعراض النفسية:
التعب واالإجهاد النف�شي

القلق مما هو اآٍت
كرثة الن�شيان

�شعف االنتباه والرتكيز
النزق ونفاد ال�شرب و�شرعة االنفعال

الغ�شب والعنف
القلق العام

االكتئاب
ال�شعور بعدم القيمة الذاتية

استشاري الطب النفسي 
مدير إدارة العالج والتأهيل / مركز دعم الصحة السلوكّية/ قطر

رئيس اجلمعية السورية للصحة النفسية )سمح(/  تركيا
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فقدان املتعة
الت�شاوؤم

ال�شعور بعدم فائدة وجدوى كل �شيء
ال�شعور بالعجز وال�شعف
رمبا الرغبة بعدم احلياة

ثالثا - األعراض االجتماعية:
االن�شحاب من االأن�شطة االجتماعية والرتفيهّية

االنطوائية والعزلة:
�شعف القدرة على التوا�شل
�شعوبات العمل مع االآخرين
كرثة اخللفات مع االآخرين

قّلة تقدير م�شاعر االآخرين واحتياجاتهم
�شعف االأداء وتراجعه

عدم اإجناز االأعمال وامل�شاريع
كرثة التاأخر والتغّيب عن العمل

زيادة التعر�س حلوادث العمل
كرثة االنتقاد وال�شلبية مع االآخرين

ال�شخرية واال�شتخفاف بجهود االآخرين
اخللفات الزوجية واالأ�شرية 

اخللفات مع االأ�شدقاء والعلقات االجتماعية
عوامل ذاتية تعرضنا لإلصابة:

�شعف القدرة على و�شع احلدود على ما يطلبه االآخرون
�شعوبة قول »ال«

�شعف القدرة على و�شع احلدود على الذات
)Perfectionism( النزعة وامليل للكمال

حتمل ال�شخ�س ملا هو فوق طاقته
�شعف التوا�شل مع االآخرين

�شعف التنظيم واملهارات االإدارية
�شعف العلقات االجتماعية

�شعف االهتمام ملا هو خارج دائرة العمل واملهنة
ما هي مؤشرات أن الشخص مصاب باالحتراق النفسي؟

ال�شعور مبواجهة كل يوم جديد، وباأنه عبئ �شديد.
عدم ال�شعور بالر�شى والراحة من العمل واملهنة.

ال�شعور بالتعب معظم الوقت.
ال�شعور ب�شغط االأعباء وامل�شوؤوليات.
ال�شعور ب�شيء من الياأ�س من احلياة.

تراجع القدرة على ال�شرب مع االآخرين. 

فما هو املطلوب عمله؟
اإذا مل ي�شعر اأو يعاين ال�شخ�س من اأي من االإعرا�س والعلمات 
النف�شي،  باالحرتاق  م�شاب  وغري  بخري  اأنه  فالغالب  ال�شابقة، 
يت�شلل  النف�شي  االحرتاق  اأن  متذكرا  ملثلها  ينتبه  اأن  عليه  ولكن 

رويدا رويدا حلياتنا، فوجب التنبه الكت�شاف علماته املبّكرة. 
ولكن اإذا �شعر بوجود بع�س هذه االأعرا�س والعلمات فاملفرو�س 
ياأخذ  اأن  عليه  وهنا  باالحرتاق.  اإ�شابته  الحتمال  هذا  ينبهه  اأن 
حياته،  يف  يعي�شه  الذي  وال�شغط  التوتر  ليقّيم  الوقت  بع�س 
وبالتايل العمل على تخفيفهما قبل فوات االأوان، فج�شمه ونف�شه 
يقوالن له باأنهما على خطر، وباأن عليه اتخاذ االإجراءات اللزمة 
قبل االحرتاق. ومن املهم اأن يقوم ببع�س التغيريات يف منط حياته 
الطموح  للإن�شان  بالن�شبة  وخا�شة  هذا  �شعوبات  من  بالرغم 
التعديلت  بع�س  حتى  واأحيانا  والعطاء،  االإجناز  يحب  والذي 

الب�شيطة ميكن اأن تكون لها نتائج جدا طيبة وفعالة.  
ماذا تفعل إذا شعرت بأنك مصاب باالحتراق النفسي؟
الكثري مل�شاعدة نف�شك للخروج من هذا  اأنه ميكنك فعل  ال �شك 
احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على  ومنها  االأعرا�س،  وتخفيف  احلال، 

االأمور التالية:
اإن�شانية طبيعية لو�شع غري  اأن ما تعاين منه ردود فعل  تذكر 

طبيعي، ولي�س العك�س. 
ا�شغ ل�شوت ج�شمك ونف�شك.

تعّرف على اأ�شباب توترك وتعر�شك للإ�شابة.
حتدث مع من تثق به.

حاول اال�شرتخاء والراحة.
تاأكد من اأنك تنام �شاعات منا�شبة.

اتبع حمّية غذائية �شحّية.
مار�س الريا�شة.

مار�س هواياتك التي حتّب.
خذ اإجازة من العمل.

اأعد النظر يف ترتيب منط حياتك.
تدّرب على قول "ال".

عرب عن م�شاعرك وعواطفك.
ا�شتفد من ملحظات النا�س من حولك.

اهتم بذاتك وخا�شة حاجاتك االأ�شا�شية.
قم ببع�س االأعمال الروتينية الب�شيطة.

جتّنب علج ذاتك باالأدوية.
تلّطف مع ذاتك.

جتّنب النزعة وامليل للكمال، فالكمال هلل تعاىل.
اطلب امل�شاعدة.

املر�شد يف االأمرا�س النف�شية وا�شطرابات ال�شلوك. د. ماأمون مبي�س، بريوت 1997.  
الذكاء العاطفي وال�شحة العاطفية. د. ماأمون مبي�س، بريوت، 2005.

المراجع وللمزيد من القراءة:



يف ا�شتجابة عاجلة للأو�شاع االإن�شانية ال�شعبة التي عانى منها 
اللجئون ال�شوريون يف مدينة عر�شال ومناطق لبنانية اأخرى 
يناير  �شهر  يف  نورما"   " الثلجية  العا�شفة  من  تاأثرهم  ب�شبب 
"اأغيثوا_ با�شم  حملة  اخلريية  قطر  خ�ش�شت  ؛  املا�شي 

عر�شال"، من اأجل تقدمي امل�شاعدات الفورية للمت�شررين من 
العوا�شف الثلجية وال�شقيع واالأمطار من اللجئني ال�شوريني 
يف  االأ�شا�شية،  احتياجاتهم  �شد  يف  منها  اإ�شهاما  بلبنان، 

جماالت توفري و�شائل التدفئة والغذاء والدواء.   
مؤتمر صحفي

مت عقد موؤمتر �شحفي بهذه املنا�شبة حتدث فيه ال�شيد 
في�شل الفهيدة م�شاعد الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات 
وال�شراكات الدويل يف قطر اخلريية وقد ت�شمن حديثه ما 

يلي: 
ـ توجيه نداء با�شم قطر اخلريية اإىل اأهل اخلري يف قطر من 
يف  ال�شوريني  اللجئني  من  اإخوانهم  جانب  اإىل  الوقوف  اأجل 
ظل ظروف الطق�س القا�شية التي يواجهونها، والتربع للحملة 

من اأجل منحهم ومنح اأ�شرهم االأمل.
التوا�شل  �شبكات  على  والنا�شطني  االإعلم  و�شائل  حث  ـ 
للتفاعل مع احلملة ودعمها  ب�شكل عام  االجتماعي واجلمهور 

بكل ال�شبل املمكنة. 
أول الغيث

ـ التنويه باأن قطر اخلريية بف�شل اهلل اأوال ثم بف�شل تربعات 
اأهل اخلري يف قطر ثانيا كانت من اأوائل اجلمعيات االإن�شانية 
منطقة  يف  املت�شررة  املخيمات  اإىل  الو�شول  من  متكنت  التي 
عر�شال يف اليومني االأوليني من اأيام " نورما"، حيث قدمت يف 
التدفئة  ظروف بالغة ال�شعوبة م�شاعدات ا�شتملت على وقود 

من  اخليم  حلماية  وال�شوادر  ال�شتوية  وامللب�س  والبطانيات 
الغذائية  احل�ش�س  توزيع  اإىل  باالإ�شافة  والرياح،  االأمطار 
امل�شتفيدين من هذه  بلغ عدد  للعائلت املحا�شرة يف خيمها، 
والن�شاء  االأطفال  من  معظمهم  الجئ  األف   17 امل�شاعدات 

واملر�شى وامل�شنني واالأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
بداية مبكرة 

ال�شتاء  ف�شل  بداية  منذ  قامت  اخلريية  قطر  باأن  التنويه  ـ 
مع  بالتعاون  اأو  برتكيا  االإقليمي  مكتبها  خلل  من  مبا�شرة 
�شركائها من املنظمات االإن�شانية االأممية والدولية وال�شركاء 
املحليني الذين تعتز بهم بتنفيذ م�شاريع اإغاثية كبرية للنازحني 
يف الداخل ال�شوري واللجئني يف لبنان وتركيا واالأردن يف اإطار 
حملتها "حتت ال�شفر" من اأجل توفري ما يلزمهم ملواجهة برد 
ال�شتاء ، حيث بلغت قيمة ما متت تنفيذه اأو ما هو حتت التنفيذ 
حوايل 70 مليون ريال ، وينتظر اأن ي�شتفيد منها حوايل مليوين 

الجئ ونازح خلل ال�شتاء احلايل.
زيارة ميدانية

الهواء  على  تلفزيونيا  بثا  يناير   /15 يوم  احلملة  نفذت  وقد 
مبا�شرة، ح�شد تفاعل كبريا من تربعات اأهل قطر ، كما قام 
فريق اإغاثي من قطر اخلريية برئا�شة ال�شيد في�شل الفهيدة 
م�شاعد الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات وال�شراكات الدويل 

الفهيدة: 

مشاريع إغاثية قادمة لصالح 
المتضررين من الالجئين السوريين 

بلبنان. 

حظيت بتفاعل رسمي وشعبي كبيرين:

“اغيثوا_ عرسال” 
..استجابة عاجلة لصالح المتضررين 

السوريين من عواصف الشتاء  
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اإىل   4000 فيها  ي�شكن  خميمات   9 بزيارة  اخلريية  قطر  يف 
جممع  زيارة  اإىل  باالإ�شافة  عر�شال،  يف  �شوري  الجئ   4500
حيث  املنطقة،  يف  الوحيد  الطبي  املجمع  وهو  الطبي  عر�شال 
للأماكن  متنقلة  عيادات  وت�شيري  للأطفال  اأدوية  توزيع  مت 
املحا�شرة بالثلوج لتقدمي الرعاية الطبية للمر�شى، كما تقييم 
االأ�شرار عن قرب متهيدا لتنفيذ م�شاريع اإغاثية قادمة ل�شالح 

اللجئني ال�شوريني بلبنان.
حملة على الهواء 

 3 خلل  ريال  مليون   214 من  اأكرث  جمع  من  احلملة  متكنت 

�شاعات، كان من بينها تربع �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 
اآل ثاين اأمري دولة قطر حفظه اهلل، بقيمة 5 مليني ريال، كما 
حظيت احلملة بتفاعل �شعبي كبري يف و�شائل االإعلم ومواقع 
والطبية  التجارية  اجلهات  عن  ف�شل  االجتماعي،  التوا�شل 

64

تقرير

حظيت الحملة بتفاعل شعبي ورسمي 
كبيرين، واستطاع البث المباشر للحملة 

جمع 214 مليون ريال في 3 ساعات.



العوا�شف الثلجية. 

امتنانها  وعظيم  �شكرها  بخال�س  اخلريية  قطر  توجهت  وقد 
اجلهات  ولكافة  قطر  دولة  يف  والعطاء  والبذل  اخلري  الأهل 
الكبري وجتاوبهم  التي تربعت ودعمت احلملة، على تفاعلهم 
اللفت مع احلملة داعية املوىل اأن يجزل لهم العطاء يف الدنيا 

واالآخرة. 

من  جزءا  خ�ش�شت  التي  والتعليمية  والريا�شية  واالإعلمية 
مبيعاتها وخدماتها وتربعاتها ل�شالح احلملة اأو حل�شد الدعم 

لها.  
�شاحب احلملة اإقامة فعاليات يف عدد من املجمعات التجارية 
واالعدادية،  االبتدائية  املدار�س  طلبة  من  جمموعة  مب�شاركة 
بهدف  وم�شابقات،  واأنا�شيد  م�شرحية  عرو�س  على  ا�شتملت 
نتيجة  ال�شوريون  اللجئون  له  يتعر�س  مبا  اجلمهور  توعية 
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"اأغيثوا_ حلملة  العاجلة  امل�شاعدات  لتقدمي  ا�شتكماال 
عر�شال" و�شل وفد كبري من متطوعي قطر اخلريية اإىل قلب 
وامل�شاعدات  املعونات  توزيع  يف  للم�شاهمة  لبنان  يف  امليدان 
اأو�شاعا  يعانون  الذين  لبنان  يف  ال�شوريني  للجئني  االإغاثية 

اإن�شانية �شعبة يف ظل النزوح وبرد ال�شتاء القار�س.  
بتفقد  اأيام،  ثلثة  ا�شتغرقت  التي  الزيارة  خلل  الوفد  وقام 
عدد من املخيمات يف ثلثة مناطق هي البقاع وعر�شال وعكار، 
حيث قاموا بتفقد اأحوال بع�س العائلت املنكوبة التي ت�شررت 
ب�شبب العا�شفة واالطلع على اأحوالها وتوزيع املعونات العاجلة 
زيارة  اإىل  اإ�شافة  والتدفئة،  والدواء  الغذاء  جماالت  يف  لهم 

عدد من املرافق التي تقدم خدمات لهم. 
برنامج حافل 

اليا�شمني  خميم  من  كل  زيارة  االأول  اليوم  برنامج  وا�شتمل 
مت  حيث  البقاع،  منطقة  يف  ع�شوائي  وخميم  العودة  وخميم 
�شتوية  وملب�س  تدفئة  ووقود  غذائية  ح�ش�شًا  توزيع  خلله 
للتدفئة  وقود  ح�شة   560 توزيع  �شملت  للأطفال،  وهدايا 
و70  خرب،  ربطة  و700  غذائية  �شلة  و280  بطانية  و1120 
وبع�س  �شتوية  ملب�س  اإىل  باالإ�شافة  فر�شة  و140  �شادرًا 

الهدايا للأطفال ا�شتفاد منها 3150 الجئا.
خميمات  زيارة  الثاين،  اليوم  يف  الزيارة  برنامج  �شمل  كما 
امل�شاعدات  وت�شمنت  عر�شال  منطقة  يف  القرى  واأم  النخيل 
و153  فر�شة  و153  ح�شة مازوت،  و170  221ح�شة غذائية 
بطانية، وملب�س �شتوية وهدايا للأطفال باالإ�شافة اإىل ت�شيري 
الجئني   2,605 امل�شاعدات  من  ا�شتفاد  حيث  متنقلة،  عيادة 
ما  على  واطلع  عر�شال  م�شت�شفى  بزيارة  الوفد  قام  كما   .
اإ�شافة اإىل زيارة عدد من االأطفال  يقدمه من خدمات طبية 
امل�شتلزمات  من  عدد  وتقدمي  لهم  هدايا  وتقدمي  املر�شى 
واالأدوية الطبيه، واأي�شا �شيتم بناء طابق للأمومة والطفولة يف 
امل�شت�شفى. كذلك قام الوفد بزيارة مبنى بلدية عر�شال وقام 
بتوزيع 300 ح�شة غذائية على االأ�شر اللبنانية الفقرية هناك 
تقديرا  عر�شال  بلدية  رئي�س  تكرمي  البلدية.ومت  مع  بالتن�شيق 
جلهود لبنان كبلد م�شيف الإخوانهم ال�شوريني. ونظرا ما تقوم 

به بلدية عر�شال ب�شكل خا�س.
و�شملت زيارة الوفد يف اليوم الثالث خميم االإمناء يف منطقة 
عكار حيث قام بتوزيع م�شاعدات اإىل 1225 الجئا ، ت�شمنت 

وفد متطوعي قطر الخيرية 
يقدم مساعدات لالجئين 

السوريين بلبنان

باالإ�شافة  للتدفئة  مازوت  ح�شة  و245  غذائية  ح�شة   245
دعم  برنامج  تنفيذ  مت  كما  طفل.  ل600  �شتوية  ملب�س  اإىل 
امللب�س  وتوزيع  املخيم  يف  واالأيتام  للأطفال  اجتماعي  نف�شي 
واحللويات ل550 طفل بجانب زيارات ومقابلت مع العائلت 
واحتياجاتهم  معاناتهم  على  والتعرف  املخيم  يف  الفقرية 

وامل�شاكل التي تواجههم.
15 مخيما

االإمناء يف  البقاع وخميم  العودة يف منطقة  اأن خميمي  يذكر 
قطر  تدعمهم  التي  لـ15  املخيمات  من  يعتربان  عكار  منطقة 
" الذي ي�شاعد يف تاأمني  "ركيزة حياة  اخلريية �شمن برنامج 
قطر  دعمت  واأن  و�شبق  حمتاجة.  عائلة  لـ1500  كرمية  حياة 
االأطفال  الألعاب  طفل  ب�شمة  مب�شروع  االإمناء  خميم  اخلريية 
ال�شورية  للعائلت  جتارية  حملت  وهي  اخلري  واأ�شواق 
لتحويلها اإىل اأ�شر منتجة وكفالة املخيم من خلل توزيع مواد 
من  دعمه  مت  فقد  العودة  خميم  اأما  غذائية،  وغري  غذائية 
مثل  االقت�شادي  للتمكني  وم�شاريع  الطبي،  امل�شتو�شف  خلل 
ب�شمة  وم�شروع  املراأة،  لتمكني  ومركز  للخياطة  م�شغل  توفري 
طفل الألعاب االأطفال، بجانب بناء 100 وحدة �شكنية الذي مت 

ت�شميته با�شم "االأ�شقاء.
التنفيذي  الرئي�س  م�شاعد  الغامدي  حممد  ال�شيد  واأو�شح 
تقدمي  يوا�شل  الوفد  هذا  اأن  اخلريية  بقطر  احلوكمة  لقطاع 
امل�شاعدات يف اإطار حملة اأغيثوا _عر�شال ، لتوفري متطلبات 

اأ�شر اللجئني ال�شوريني يف املخيمات.
مشاهدات ميدانية 

بدوره قال ال�شيخ حمد بن فهد اآل ثاين  اإن الزيارة ك�شفت لنا 
اأن احلاجة اأكرب مما يت�شوره االإن�شان، ولكن دعم اأهل اخلري 
يف قطر  لن ي�شيع عند اهلل وال عند النا�س، ونعترب ذلك واجبا 
اأخويا واإن�شانيا،  فيما قال د. عبد الرحمن احلرمي اإن املعاناة 
الوفد  زيارة  اأن  مبينا  �شعبة،  واالأو�شاع  كبرية  راأيناها  التي 
ملخيمات اللجئني ال�شوريني جاءت لتمنحهم الدفء واالأمل، 

الشيخ حمد بن فهد آل ثاني:  
الزيارة كشفت أن الحاجة أكبر مما يتصوره اإلنسان، 
ودعم أهل الخير في قطر إلخوانهم واجب أخوي 

وإنساني
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من  جمموعة  املتطوعني  وفد  ي�شم 
االإعلميني والنا�شطني االجتماعيني، 
التوا�شل  �شبكات  على  واملوؤثرين 
قطر  من  وم�شوؤولني  االجتماعي 
عبد  ال�صيخ  �صعادة  وهم  اخلريية، 
و�صعادة  ثاين،  اآل  جا�صم  بن  العزيز 
ثاين،  اآل  فهد  بن  حمد  ال�صيخ 
م�شاعد  الغامدي  حممد  وال�صيد 
احلوكمة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
نا�صر  وال�صيد  اخلريية،  بقطر 
اإدارة االإغاثة بقطر  مدير  املغي�صيب 
العلي  اأحمد  وال�صيد  اخلريية، 
واالإت�شال  االإعلم   اإدارة  مدير 
حممد  وال�صادة   اخلريية،  بقطر 
عاي�س  والدكتور  املهندي،  غامن 
اجلبار،  عبد  ونا�صر  القحطاين 
عبد  والدكتور  اجلبار،  عبد  واأحمد 
واأ�صماء  احلرمي،  خالد  الرحمن 
حم�صن  اإىل  باالإ�شافة  احلمادي، 
واحمد  الكعبي،  واميان  الهاجري،  
وفاهد  البيطار  ونادين  اهلل،  عبد 
ال�صمري  نايف  والدكتور  العذبة 
ال�صحاق  وفوزية  حمود  وح�صن 
املال،  وفتحية  الكعبي  وا�صماء 
اهلل  وعبد  ال�صرياوي،  واأحمد 

الهالبي من تلفزيون قطر.    
 

أعضاء الوفد  "لقد كان يوم توزيع  وت�شهم يف رفع جزء من املعاناة التي اأملت بهم،  واأ�شاف قائل 
امل�شاعدات مبثابة يوم عيد لدى املت�شررين، من جهتها ذكرت االإعلمية اأميان الكعبي 
اأنه من خلل م�شاعدات اأهل قطر نحاول اأن ن�شهم من خلل حملة "اأغيثوا عر�شال" 
بلبنان،  الثلجية  العوا�شف  من  املت�شررين  ال�شوريني  اللجئني  معاناة  تخفيف  يف 
ونو�شل ر�شالة موؤداها اأن اأيادي اأهل قطر جميعا �شتبقى ممدودة باخلري الإخوانهم.   

اأما االإعلمية اأ�شماء احلمادي فقالت اإنه من خلل جولتنا التفقدية ال اأ�شتطيع ت�شور 
كيف اجتازت كثري من االأ�شر ال�شورية اللجئة هنا العوا�شف الثلجية وهم يقطنون 
النا�س  مايراه  باأن  منوهة  والتدفئة،  واالأمان  الراحة  اأ�شباب  الأب�شط  تفتقر  اأماكن 
قليل كان كثريا بالن�شبة للجئني ال�شوريني، واأ�شارت اإىل ابت�شامتهم دليل �شعادتهم 

ال�شتلمهم امل�شاعدات من اأهل اخلري يف قطر فجزاهم اهلل خريا . "
على  امل�شاعدات  بتوزيع  امليدان  يف  نقوم  "ونحن  القحطاين  عاي�س  الدكتور  وقال 
الر�شمي  التلحم  اأهل قطر تربز  الأن م�شاعدات  بالفخر  اأ�شعر  ال�شوريني،  اللجئني 
اإخوانهم املت�شررين خ�شو�شا يف  وال�شعبي ، جنبا اإىل جنب  يف الوقوف اإىل جانب 
حلظات ال�شدة، فهنيئا لكل املتربعني يف قطر مواطنني ومقيمني الأنهم اأ�شحاب االأجر 
بال�شكر  يلهجون  الذين كانوا  العاملني ودعاء من املحتاجني  اأجر من رب   ، الرئي�شني 

ل�شنيعهم اجلميل ".
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متضررو العاصفة الثلجية 
"نورما" في مخيمات عرسال..

٠٠مشـاهد مؤثرة
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بين شتاء وآخر، حكايات ُموجعة وصور مؤلمة ُتضاف إلى عذابات رحلة اللجوء المريرة 
للسوريين، خصوصا في ظل العواصف المطرية والثلجية التي تعصف بخيامهم وتتركهم 

نهبا للعراء، وعرضة للبرد القارس، الذي ينهك أجسادهم الواهنة.



يناير  �شهر  يف  لبنان  "نورما"  العا�شفة  �شربت  عندما 
العنيفة  والرياح  الكثيفة  واالأمطار  الثلوج  معها  حاملًة   2019
وانخفا�شًا كبريًا يف درجات احلرارة، كان اللجئون ال�شوريون 
يف خميمات لبنان االأكرث ت�شررًا من هذا املنخف�س اجلوي، اإذ 
لي�س لديهم ما يحميهم من ال�شقيع �شوى خيام تفتقر الأدنى 
ُحو�شرت  اأن  بعد  ق�شوًة  يزيد معاناتهم  مقّومات احلياة، مما 
بلدة عر�شال  البقاع، خ�شو�شا يف  مناطق  بالثلوج يف  خيمهم 

احلدودية مع �شوريا يف ظل نق�س حاد مبواد التدفئة.
من بني اأكوام الثلوج و�شواد ال�شباب، قطع فريق قطر اخلريية 

والتنموية يف  االإغاثية  مع احتاد اجلمعيات  بالتن�شيق  االإغاثي 
من  املت�شررين  لنجدة  عر�شال  نحو  البعيدة  امل�شافات  لبنان 
العاجلة  امل�شاعدات  قّدم  الذي  االأول  الفريق  ليكون  العا�شفة، 

من خلل حملة " حتت ال�شفر" ملواجهة برد ال�شتاء .
"ال  القي�شي  ال�شيدة جيهان  امل�شروع  تنفيذ  امل�شرفة على  تقول 
�شكل  ماأ�شاوية  م�شاهد  من  راأيناه  ما  املعاناة..  و�شف  ميكن 
من  االأطفال  وبكاء  االأمهات..  ا�شتغاثات  �شمعنا  لنا..  �شدمة 
الربد واجلوع، حيث تتك�ّشف املعاناة اأكرث مع العا�شفة يف هذه 

املخيمات.. 
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لكن  �شعبة،  ظروف  يف  م�شيا  هنا  اإىل  و�شلت  جدًا،  �شغارا 
العي�س هنا يف املخيم يفتقر لكل ما يلزمني اأنا واأطفايل خا�شة 

يف ظل هذا الربد. اأطفايل حمرومون من كل �شيء. 
الربد،  من  اأموت  اأن  من  اأخاف  فاأنا  االأطفال؛  كباقي  ل�شت  ـ 
الثياب  الدفء، هذه  اإىل  واأحتاج  الطعام،  الثياب وال  اأملك  ال 
اأخي  واأجد  ال�شبح  اأ�شتيقظ يف  اأن  الربد.اأخاف  تقيني من  ال 
ال�شغري ميتا ب�شبب جتمده من الربد، لكن اعتقد اأين واأ�شرتي 
اأهل اخلري يف  اأن و�شلتنا م�شاعدات  الليلة �شننام بدفء بعد 

قطر ) املازوت واالألب�شة ( �شكرا لهم ولكم. 

من  االإغاثي  اخلريية  قطر  فريق  ر�شدها  �شهادات  يلي  وفيما 
االآثار  املخيمات يف عر�شال على �شوء  واأطفال من قلب  ن�شاء 

التي اأحدثتها عا�شفة نورما : 
ـ توفيت طفلتي وعمرها 7 اأ�شهر، ماتت ب�شبب اجلوع والربد، 

مل يكن لدّي املال ل�شراء احلليب اأو اإ�شعافها اإىل امل�شت�شفى
اأج�شاد  نخر  وال�شقيع  العا�شفة،  ظل  يف  جدًا  �شعب  الو�شع 

اأطفايل. 
اأطفاال   ـ تعذبت كثريًا، فقد فقدت زوجي يف �شوريا تاركا يل 
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تدخل الهدية ال�شرور على قلوب الكبار وال�شغار، وترتك اأثرا 
االأ�شر  واأبناء  االأيتام،  باالأطفال  فكيف  نفو�شهم،  يف  مبهجا 

الفقرية؟! 
ج�شرا  االأيتام  كفالة  تكون  اأن  حتر�س  اخلريية  قطر  والأن 
حقيقيا للتوا�شل بني الكافلني واملكفولني، لت�شعر الكافلني من 
خللها بلذة عمل اخلري، وت�شعر املكفولني بدفء االأبوة، فقد 
اأتاحت للكافلني ـ ف�شل عن تخ�شي�س مبلغ الكفالة ال�شهري ـ 
فر�شة حتقيق اأمنيات مكفوليهم وتلبية بع�س احتياجاتهم التي 

حتدث اأثرا طيبا يف حياتهم. 
فارق مهم 

تاأثريها،  يف  الكبرية  قيمتها،  يف  الب�شيطة  الهدايا  هذه  تتنوع 
)اللبتوب(،  حممول  كمبيوتر  هوائية،  دراجة  يلي:  ملا  وفقا 

�شرير نوم، طاولة، ملب�س ريا�شية ، فرا�س وخزانة ملب�س، 
اإ�شلح البيوت وترميم اأجزاء منها، رحلة عمرة، م�شخة مياه، 

ماكنة خياطة، غ�شالة ، ثلجة ..الخ . 
اأندوني�شيا  يف  االأيتام  من  اخلريية  قطر  مكفولو  حظي  وقد 
واأ�شرهم بن�شيب مهم من حتقيق اأمنياتهم وحتقيق اأحلمهم، 
حيث ارتفع عدد الهدايا املقدمة لهم با�شطراد منذ عام 2015 
وحتى االآن، وهو ما انعك�س اإيجابيا عليهم، نظرا للفرق الذي 

اأحدثته يف حياتهم وحياة اأ�شرهم. 

دال ذاكرا: 

عاجزة عن شكر كافلي الكريم، وسعيدة 
بهديته، ألنه منحني إحساس األبوة الذي 

افتقده.
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يف بندا اأت�شيه ارت�شمت ابت�شامة عري�شة على حميا "عليا زلفا 
بنت فردو�س" الطالبة يف ال�شف اخلام�س عندما حت�شلت على 
�شرير من كافلها ودعت به حالة ال�شيق عندما كانت تتقا�شم 
مع �شقيقتها فرا�شا تنام عليه على االأر�س، وقالت اإنني ممتنة 
لهذه الهدية العظيمة التي لها اأثر كبري يف نف�شي. وفرحة زلفا 
ت�شاهيها فرحة يتيمة اأخرى هي نبيلة بنت ر�شلي بعد ح�شولها 
تنفقهما  كانت  ثمينني  وماال  وقتا  لها  وفر  بتوب  ال  على جهاز 
ما  لتلبية  بعيدة  م�شافة  على  االنرتنت  مقهى  اإىل  الذهاب  يف 

يلزمها من متطلبات درا�شية. 
دموع االمتنان 

وامتد كرم الكفلء من قطر اخلريية لزراعة الفرحة يف نف�س 
حممد اآدم، الذي ح�شل على دراجة هوائية تعينه على الذهاب 

دارجة محمد
وكان  والده  تويف  يو�شف  حممد  يو�شدي  بن  الريان  حممد 
لتوفري  للخروج  والدته  دفع  الذي  االأمر  �شهرا  ع�شرين  عمره 
املدر�شة.  بدخولهم  تطورت  التي  واحتياجاتهم  عيالها  قوت 
ويف خ�شم همومها الكثيفة تلقت خربا زرع البهجة يف نف�شها 
اأن هناك متربعا لديها يف دولة  اأبلغتها قطر اخلريية  عندما 
االبتدائي  الثاين  بال�شف  كان  الذي  بابنها  �شيتكفل  قطر 
طاولة  على  ح�شوله  عند  فرحتها  دائرة  وات�شعت  حينذاك، 
ت�شتطع  مل  موؤخرا.  كافله  قبل  من  مدر�شية  وحقيبة  درا�شية 
اأم ريان كفكفة دموعها وقالت والفرحة ال ت�شعها نظرا ملا قام 
التعليمية  االحتياجات  وتوفري  الكفالة  اإن   : الكرمي  الكافل  به 

االأخرى متهد �شبل النجاح البني. 
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للمدر�شة البعيدة عن بيته، وديليفيتا التي ح�شلت على خزانة 
بل�شان  وقاال  اأغرا�شها،  ترتيب  بوا�شطتها  ا�شتطاعت  ملب�س 

يلهج بالثناء: "�شكرا ملن كفلنا ومنحنا هذه الفرحة."
وجاء رم�شان يحمل يف طياته اخلري ل /دال ذاكرا / البالغة 
خم�شة ع�شر عاما وبال�شف الثالث االإعدادي يف ات�شيه بي�شار 

وذلك عندما ت�شلمت هدايا متنوعة مثل �شلة رم�شان الغذائية 
واأدوات مدر�شية و�شرير وخزانة ملب�س وطاولة درا�شية وجهاز 
�شكر  عن  عاجزة  اأنا  دموعها:  حتب�س  وهي  وقالت  البتوب، 
االأبوة  اإح�شا�س  منحني  الأنه  بهديته،  و�شعيدة  الكرمي،  كافلي 

الذي افتقده.

ازدادت وتيرة تقدمي الهدايا املقدمة من الكافلني 
يف قطر ملكفوليهم من األيتام يف اندونيسيا عاما 
بعد آخر، حتقيقا ألمنياتهم البريئة التي تناسب 
آثارا طيبة يف حياتهم، فقد  أعمارهم، محدثة 
بلغ عددها 289 هدية يف عام 2015 ، و 420 

2016، بينما وصل عدد الهدايا   هدية يف عام 
664 يف عام 2017 ، وواصل عددها يف االرتفاع 

املاضي / 2108 لتصل إلى 807هدايا.  

الهدايا بلغة األرقام 
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بامليدان  االحتكاك  أهمية  هي  ما 
على  اإلنساني  املجال  يف  للعاملني 

املستويني املهني والشخصي ؟
يف  مهما  دورا  يلعب  امليداين  العمل 
له  ويتيح  نف�شه  للعامل  ال�شعادة  حتقيق 
االجتماعية  التنمية  يف  امل�شاهمة  فر�شة 
يعي�س  الذي  واملجتمع  للأفراد  واالقت�شادية 
يف ظروف �شعبة، كما ينمي لديه االإح�شا�س 

خالصة 23 عاما من العمل اإلنساني والتنموي 

للسيد مصطفى السطي مع أكثر من مؤسسة 
خيرية وفي عدد من الدول بكل ما تختزنه من 
 " لقراء  نقدمها  متنوعة  وخبرات  غنية  تجارب 
أجريناه  الذي  الشامل  الحوار  هذا  في  غراس" 

معه.  

حديث الذكريات
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مصطفى السطي.. 
عندما يتحول  

العمل اإلنساني 
الميداني إلى درجة 

العشق 



العاملي  باليوم  االحتفال  خلل  املتحدة  االأمم  عليهم  اأطلقته 
للعمل االإن�شاين �شنة 2015.

 
حتديات اللغة

ـ من خالل خبرتك الطويلة.. ما هي أهم التحديات 
امليدان  يف  العاملني  تواجه  قد  التي  واملصاعب 

اإلنساني، على املستويني الشخصي واملهني؟
م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  يواجه  اليوم  االإن�شاين  العمل  اأ�شبح 
حتديات و�شعوبات والتي اأثرت ب�شكل اآو اآخر على اأداء العاملني 

بامل�شوؤولية والرغبة يف مزيد من العطاء.
اآخر  نوع  من  ع�شق  يل  بالن�شبة  امليداين   االإن�شاين  العمل   
ي�شعب االفرتاق عنه اأو تركه ملدة طويلة. وقد حاولت اأكرث من 
مرة تغيري جمال العمل لكن وبكل �شدق مل ا�شتطع ورجعت اإىل 

امليدان حيث اأجد راحتي النف�شية . 
تقدمي  على  ي�شرفون  الذين  العاملني  باأن  القول  وميكن 
اأو  ال�شلم  اأوقات  يف  �شواء  امليدان   يف  االإن�شانية  اخلدمات 
االأزمات، ويتفانون يف نكران الذات ويعر�شون اأنف�شهم يف كثري 
االأ�شخا�س  اأجل م�شاعدة  اإىل خماطر كبرية من  من االأحيان 
االإن�شانية" وهو عنوان   "ر�شل  لقب  ي�شتحقون  احتياجا،  االأكرث 

23 عاما  من العمل اإلغاثي والتنموي في 
8 دول بالقارتين األفريقية واآلسيوية 
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بامليدان نذكر منها :
على المستوى الشخصي:  

•  عدم اال�شتقرار االأ�شري: يف بع�س االأحيان  ومل�شلحة العمل  
معه  ي�شعب  بلد جديد  اإىل  املوظف  نقل  اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شطر 
التي  االأزمات  اأو  االأبناء  تعليم  اإليه ب�شبب �شعوبة  االأ�شرة  نقل 

يعاين منها.
وخا�شة  اأحيانًا  امليدان  للعاملني يف  وال�شلمة  االأمن  غياب   •

اأثناء اال�شطرابات يف البلد مما يعر�س حياتهم للخطر.
االإن�شاين  العمل  واإدارة  الإجناح  اأ�شا�شي  عامل  اللغة  تعد   •
امليداين بفعالية. لذا على املنظمات االإن�شانية اختيار العاملني 
فقط،  املهنية  والكفاءة  اخلربة  اأ�شا�س  على  لي�س  امليدان  يف 
التي  للبلد  الر�شمية  اللغة  اإتقان  اأن ي�شاف �شرط   بل ينبغي 

�شيعينون فيها. 

على المستوى المهني:

العمل  موؤ�ش�شات  لبع�س  وجهت  التي  الزائفة  االتهامات 
وفق  تعمل  اأنها  رغم  اأدلة  بدون  واالإ�شلمية  العربية  االإن�شاين 
منظمات  مع  �شراكات  ومبوجب  امل�شيفة  الدول  مع  اتفاقيات 
يف  ت�شبب  ما  وهو  واالإدارية،  املالية  ال�شفافية  وتراعي  دولية 
وبالتايل  املالية  التحويلت  يف  والتاأخر  عملها  على  الت�شوي�س 

التاأخر يف اإجناز امل�شاريع االإن�شانية والتنموية ميدانيا.   
ومعها  بها  عملت  التي  واجلهات  الدول  أهم  ـ 
مسيرتك  خالل  )امليداني(  اإلنساني  املجال  يف 

املهنية؟  
االإن�شاين  العمل  يف  ق�شيتها  التي  عملي  �شنواتي  عدد  ي�شل 
امليداين 23 عاما بف�شل اهلل، بداأتها منذ عام    1995 جمعية 
العون املبا�شر كمحا�شب مبكتب دولة مايل، و مل اأكتف بالعمل 
حلوة  تذوقت  بعدما  خ�شو�شا  فح�شب  املحا�شبي  االإداري 

السطي: 

رسل اإلنسانية "أجمل لقب للعاملين في ميادين 
الخيري سواء في أوقات السلم أو األزمات 
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اأو  الدوليني،  االأحمر  والهلل  لل�شليب  ال�شبعة  املبادئ  منها 
معايري  "م�شروع ا�شفري" اأو ميثاق االأمم املتحدة ، كاالإن�شانية، 

واال�شتقللية، واحليادية وعدم التمييز. 
ومنها ما يتعلق باأخلق وقناعات العاملني يف املجال نذكر منها 

على �شبيل املثال:
واأخذ  العمل،  اأثناء  والقانونية  االأخلقية  امل�شوؤولية  حتمل    •

زمام املبادرة يف اال�شتجابة االإن�شانية.  
يف  وروؤيتها  ر�شالتها  ون�شر  للموؤ�ش�شة  احلقيقي  االنتماء   •
اأعمالها  مبجاالت  واالإحاطة  عنها،  والدفاع  االإن�شانية،  خدمة 
اأهدافها  اإىل حتقيق  باملوؤ�ش�شة  للو�شول  املطلوب  وبذل اجلهد 

املن�شودة يف خدمة االإن�شانية .
•  التكوين والتطوير الذاتي امل�شتمر من اأجل متابعة م�شتجدات 

العمل االإن�شاين .
•  االإخل�س وح�شن النية واأن ال يكون هم املوظف هو االنتفاع 
والتحديات  وال�شعوبات  التعب  كل  يحت�شب  بل   ، فقط  املادي 

التي تواجهه ابتغاء وجه اهلل تعاىل.
• القوة واالأمانة ، فالقوة من خلل التدريب امل�شتمر واكت�شاب 
معارف جديدة تنفع املوؤ�ش�شة وعملها، اما االأمانة هي مراقبة 
اهلل تعاىل، واخلوف منه، واأن يتحرى الدقة يف الوفاء ب�شروط  

املتربع واحلفاظ على �شمعة املوؤ�ش�شة وممتلكاتها.
فهم الواقع 

بها  يتسلح  أن  ينبغي  التي  املهارات  أهم  هي  وما 
العاملون يف ميدان العمل اإلنساني؟ .

اأكرث  اأ�شبح  حتى  الع�شور  عرب  االإن�شاين  العمل  تطور  لقد 
تنظيما وحتكمه جمموعة من القوانني واملبادئ العامة واأطلق 
الثالث نظرا ملناف�شته للقطاع احلكومي)القطاع  عليه القطاع 
ب�شرعة  ولتميزه  الثاين(  )القطاع  اخلا�س  والقطاع  االأول( 
املبادرة وحتويل االأفكار اإىل م�شاريع. لذا فاإن من اأهم املهارات 

التي ينبغي الت�شلح بها: 
مة للعمل االإن�شاين وذلك من خلل:  • فهم الن�شو�س املنظِّ

• الفهم ال�شحيح  ملبادئ العمل االإن�شاين والقوانني واملعايري 
الدولية التي حتكمه لتفادي اأي ت�شاوؤالت 

م�شاركتي االأوىل يف تنفيذ اإغاثة عاجلة يف مدينة موبتي التي 
انت�شر فيها مر�س الكولريا، ورغم التحذير  من خطورة الو�شع 
القيام  عن  يثنني  مل  ذلك  فاإن  بالعدوى،  اإ�شابتي  واحتمال 
بالواجب االإن�شاين، وتغلبت على تلك املخاوف مبجرد دخويل 
ال�شلطات  من  الكبرية  والفرحة  الرائع  اال�شتقبال  و  للمدينة 
املحلية واالأهايل بهذه امل�شاعدات التي �شاهمت ب�شكل كبري يف 
احلد من انت�شار املر�س. وا�شتمر عملي مع العون املبا�شر اإىل 
2005، يف كل من بوركينافا�شو والنيجر، ثم التحقت بالهلل 
االأحمر القطري كمن�شق عملها بالنيجر واالإ�شراف على مراكز  
التي  الغذائية  االأزمة  اأثناء  التغذية  �شوء  من  االأطفال  علج 
عرفتها النيجر �شنة 2005، وا�شتمر العمل مع الهلل االأحمر 
القطري اإىل نهاية 2007 بعد االنتهاء من تنفيذ برنامج املياه 
كممثل  اخلريية  بقطر  التحقت   2008 يناير  ويف  واالإ�شحاح. 
لعملها بالنيجر ، ومت تكليفي بفتح مكتب لها هناك، ثم انتقلت 
اإىل مايل لبدء عمل قطر اخلريية واالإ�شراف على اإنهاء اأكرث 
من 70 م�شروعا معتمدا بالتعاون مع جمعيات حملية �شريكة، 
مع  االتفاقية  وتوقيع  للجمعية  ر�شمي  مكتب  فتح  مت  بعدها 
 ،2012 مار�س  اإىل  مايل  يف  عملي  وا�شتمر  املالية.  احلكومة 
قطر  مع  م�شريتي  وا�شلت  ثم  بوركينافا�شو،  اىل  انتقلت  ثم 
افتتاح مكتبها   اأ�شرفت  على  اإىل تون�س حيث  اخلريية منتقل 
"دعم"،   للم�شتقبل  العمل  دميومة  لربنامج  انطلقة  واإعطاء 
)قطر(  للجمعية  الرئي�س  باملكتب  التحقت  بداية2014  ومع 
كم�شئول لقطاع اإفريقيا، ويف نهاية 2014 وبالتزامن مع رغبة 
قطر اخلريية بفتح مكتب لها بجمهورية ت�شاد طلبت االلتحاق 
انتقلت  ثم  هناك،  مكتبها  فتح  يف  للبدء  بامليدان  اأخرى  مرة 
لفتح مكتب اجلمعية بجمهورية غانا،  ثم كلفت بفتح كل من 
انتقلت  واأخريا  �شريلنكا،  ثم  تركيا  مكاتب قطر اخلريية يف 
 2017 اأعمل مديرا ملكتب اجلمعية منذ مايو  لقرغيزيا حيث 

وحتى االآن.  
زمام المبادرة 

من واقع خبرتك.. ما هي أهم الصفات التي ينبغي 
أن يتحلى بها العاملون يف ميدان العمل اإلنساني؟.
وينبغي  عام  هو  ما  اإىل  واالأخلق  ال�شلوكيات  تق�شيم  ميكن 
االلتزام به، ويتمثل يف املبادئ االأ�شا�شية للعمل االإن�شاين والتي 
�شادقت عليها املنظمات االإن�شانية العاملة يف هذا املجال �شواء 
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اأو اتهامات توجه له اأو للموؤ�ش�شة التي يعمل معها، ب�شبب عدم 
احرتام تلك املبادئ والقوانني.

•  الفهم اجليد لروؤية ور�شالة واأهداف  واملجاالت اال�شرتاتيجية  
للموؤ�ش�شة التي يعمل معها، واالطلع وتطبيق اأنظمتها االإدارية 

واملالية.
•   فهم الواقع الذي يعمل فيه من خلل:

• املعرفة اجليدة للحتياجات االأ�شا�شية للبلد الذي يعمل فيه 
وذلك باالطلع على ال�شيا�شات احلكومية يف القطاعات التي 
لها علقة مبجاالت تدخل موؤ�ش�شته ،اأي احل�شول على الكادر 
احلكومة  تتبناه  الذي  الفقر  وحماربة  للنمو  اال�شرتاتيجي 

وغريه. 
وتقاليد  عادات  على  للتعرف  امليدانية  بالزيارات  القيام    •
لدى  املتاحة  والفر�س  احلقيقي  االحتياج  ومعرفة  املجتمع 
اأي  املتاحة،  واحللول  امل�شاكل  مناق�شة  يف  وم�شاركته  املجتمع 

تفعيل مبا ي�شمى بـ3املقاربة الت�شاركية مع املجتمع املحلي".
•  اإ�شراك العاملني املحليني يف اإعداد وتنفيذ امل�شاريع الأنهم 

اأدرى بالواقع املحلي .
•  اإبرام اتفاقيات تعاون مع ال�شلطات املحلية املنتخبة وخا�شة 
اإدارة  يف  ال�شلحية  لها  اأعطيت  والتي  الريفية  االأو�شاط  يف 

وتنمية تلك املناطق. 
التنموية  وامل�شاريع  والربامج  امل�شاريع  تنزيل  مهارات    •

واالغاثية على الواقع ومنها:
•  حتديد جمال امل�شروع مبا يخدم  التوجه العام حلكومة البلد 

وحتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة.
نوع  ح�شب  املخت�شة  الوزارات  اأو  اجلهات  مع  التن�شيق    •

امل�شروع. 
ي�شتهدفه  الذي  اجلغرايف  للمجال  امليداين  بامل�شح  القيام    •

امل�شروع والت�شاور مع االأطراف ذات علقة بامل�شروع.
املخت�شة  للجهات  ورفعه  للم�شروع  اأولية  وثيقة  اإعداد    •

للعتماد.
موقف مؤّثر

أكثر املواقف التي أّثرت بك يف عملك امليداني ؟
يف  اخلريية  قطر  بتمثيل  مايل  يف  ملكتبها  مدير  واأنا  ت�شرفت 

وبعد   ،2012 عام  فرن�شا   / مبر�شيليا  للماء  العاملي  املنتدى 
انتهاء املنتدى، ونحن يف الدار البي�شاء عائدين من مر�شيليا 
باماكو  اإىل  الرحلة  باإلغاء  املغربية  اخلطوط  باإعلن  تفاجاأت 
االنقلب  ب�شبب  للمطار،  املحلية  ال�شلطات  الإغلق  مايل،   /
الذي وقع وا�شطراب االأو�شاع االأمنية، توا�شلت فورا باأ�شرتي 
واأ�شوات  الر�شا�س  اأ�شوات  اأ�شمع  بي  واإذا  عليها  للطمئنان 
بكاء اأطفايل، مما زاد قلقي على حياتهم ، وبداأت يف التفكري 
بجانبهم   الأكون  اإليهم،  الدخول  كيفية  يف  �شريعا  حل   الأجد 
اخلطوط  مل�شئول  ظرويف  ب�شرح  قمت  معاناتهم.  من  واأخفف 
بوركينافا�شو،  اإىل  ال�شري  خط  حتويل  على  فوافق  املغربية 
الأدخل من هناك برا اإىل مايل، لكن للأ�شف ومبجرد و�شويل 
اإىل بوركينافا�شو مت اإغلق احلدود الربية اأي�شا، فما بقي اإال 
انتظار الفرج من اهلل. وبعد مرور يومني تلقيت مكاملة هاتفية 
من ال�شفارة املغربية مفادها اأن امللك حممد ال�شاد�س خ�ش�س 
اإىل  مايل  من  واالأجانب  املغاربة  الرعايا  لنقل  خا�شة  طائرة 
املطار،  اإىل  اأ�شرتي  بنقل  التكفل  اإال  علي  وما  البي�شاء،  الدار 
هياأ  فقد  مبايل  اخلريية  قطر  �شمعة  بف�شل  ثم  اهلل  وبف�شل 
اإىل  البيت  اأ�شرتي ومرافقتهم من  اهلل االأ�شباب ومت م�شاعدة 

املطار، ومن ثم و�شلوا اإىل املغرب ب�شلم. 
عملك  يف  قلبك  أسعدت  التي  املواقف  أكثر   

امليداني؟
بعد 4 �شنوات من مغادرتي مايل حيث كنت مديرا ملكتب قطر 
اخلريية هناك ، تو�شلت يف ال�شنة قبل املا�شية يف ح�شابي على 
كان  الذي  املاليني  ال�شباب  اأحد  من  �شكر  بر�شالة  الفي�شبوك 

ي�شكن بجوار بيتي وكان يزورين مرارا بحثا عن عمل.
 كان حلم هذا ال�شاب اأن ي�شل اإىل اأوروبا عن طريق الهجرة 
غري ال�شرعية، وكنت دائما اأن�شحه بال�شرب، موؤكدا له اأن بّره 
لوالدته التي لي�س لها غريه �شيكون مفتاحا للتفريج عنه اإن �شاء 
ف�شاألته  يتقن ت�شميم اجلرافيك،  اأنه  وبعد مدة علمت   ، اهلل 
بالفكرة  فرّحب  املجال،  هذا  يف  للعمل  ا�شتعداده  مدى  عن 
اإنه يبحث عن متويل هذا امل�شروع، فتم متويل م�شروعه  وقال 
ال�شغري عرب قطر اخلريية، وبداأ يعمل وحت�شن و�شعه املعي�شي 

وتخلى عن فكرة الهجرة.  
اأكرث هو ما جاء يف ر�شالته الفي�شبوكية، من  اأ�شعدين  لكن ما 
حديثة،  اأجهزة  على  يتوفر  اأ�شبح  بحيث  م�شروعه،  طّور  اأنه 
وي�شغل معه اأكرث من 5 اأ�شخا�س، واأنه يعي�س يف ا�شتقرار مادي 
لوالدته  وبره  اأوال،  لوال ف�شل اهلل  ليتم  كان هذا  وما  واأ�شري، 
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يف اإدخال الفرحة على االأطفال والن�شاء وكبار ال�شن لي�س فقط 
الفعاليات  خلل  من  بل  بفاعلية  امل�شاريع  تنفيذ  خلل  من 
من  نفذمت  ما  على  اأ�شكركم   : ـ   لهم  اأقاموها  التي  الرتفيهية 
املظلمة  القرى  هذه  يف  معنا  ولتواجدكم  ل�شاحلنا،  م�شاريع 
التي تنّورت طيلة مدة تواجدكم فيها ، وكنت اأود اأن اأقدم لكم 
هدية اأغلى، لكن طاملا اأنكم اطلعتم على حقيقة حالنا فاطلب 
اأن تتقبلوا مني هذه ال�شلة التي حتتوي على البي�س، تقديرا من 
ن�شاء القرية جلهودكم، فا�شتلمها ال�شيد الغامدي وهو مي�شك 
هذا  على  ون�شكرك  حّجة،  يا  جدا  غالية  اإّنها  قائل:  دموعه 
الكرم واالأخلق العالية، وتاأثر كثريا بهذا املوقف ، مما جعله 
يقّدم موعظة لل�شباب القطريني ال اأتذكر تفا�شيل ما جاء فيها 

، فما كان منهم اإال اأن اأجه�شوا بالبكاء جميعا. 
االبتسامات الصافية 

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

االنخراط وامل�شاركة الفعالة يف هذا املجال الأنه جزء ال يتجزاأ 
من ثقافتنا وهويتنا االإ�شلمية، يقول الر�شول )�س(: "اإن هلل 
وحبب  للخري  حببهم  النا�س،  حوائج  لق�شاء  اخت�شهم  عبادًا 

ثانيا، وامل�شروع املدر للدخل الذي مل تتجاوز تكلفة متويله �شوى 
2000 دوالر. ف�شكرا الأهل  اخلري يف قطر  الذين اأنقذوا عددا 

كبري من االأ�شر من الت�شرد وال�شياع. 
هدية ممّيزة 

موقف ال تنساه يف عملك امليداني؟ 
اخلري"  "�شفاري  برنامج  من  االأوىل  الن�شخة  اختتام  اأثناء 
�شنة  ببوركينافا�شو   ت�شويره  ومت  اخلريية  قطر  اأنتجته  الذي 
البوركينابية،  ال�شلطات  لدى  طيبا  اأثرا  ترك  والذي   ،2014
تنفيذ  مت  حيث  الربنامج  ا�شتهدفها  التي  القرى  اأهايل  ولدى 
والتعليم  ال�شحة  م�شاريع  بني  تنوعت  تنموية  م�شاريع  عدة 
اختتام  حفل  عند  وحتديدا  للدخل،  املدرة  وامل�شاريع  واملياه، 
تنازل  الذي  القرية  رئي�س  و  الأهايل  ال�شكر  لتقدمي  الربنامج 
عن منزله حمتفظا بغرفة واحدة له خارج البيت ليكون مكان 
ال�شباب القطريني  ا�شت�شافة الطاقم االإداري واملتطوعني من 
فقرات  انتهاء  ولدى  الربنامج..   يف  امل�شاركني  وامل�شورين 
احلفل تقّدمت عجوز وبيدها �شلة ال يظهر ما بداخلها، وقالت 
خماطبة امل�شوؤول على الربنامج اآنذاك )ال�شيد حممد بن علي 
الغامدي( ومن بجانبه من ال�شباب القطريني ـ الذين �شاهموا 
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اخلري اإليهم، اأولئك الناجون من عذاب يوم القيامة. 
اإدخال  التطوعي  العمل  يف  امل�شاركة  من  الهدف  يكون  اأن   •
الفقراء واملعوزين وابتغاء  الفرحة ور�شم االبت�شامة على وجه 

وجه اهلل تعاىل ولي�س ال�شهرة والتفاخر.
امل�شاعدات  تقدمي  يقرتن  واأن  امل�شتفيدين  م�شاعر  مراعاة   •
لهم بالكلمات طيبة وباالبت�شامات ال�شافية وتفادي ال�شور اإال 

يف حاالت نادرة كعمل تقرير  للمتربعني.
العمل  ملهمتك يف  تعتبر  شخصية/ شخصيات.. 
املكانة  هذه  احتلت  وملاذا  هي..  ..من  اإلنساني 

لديك؟
املعا�شر  االإن�شاين  العمل  ال ميكن احلديث عن �شخ�شيات يف 
دون ذكر ذلك الطبيب الذي هجر الدنيا اإال من �شيء واحد هو 
ال�شميط  الرحمن  الدكتور عبد  املرحوم  اإنه  االإن�شانية،  خدمة 
يف  وجال�شته  معه،  بالعمل  ت�شرفت  الذي  ثراه،  اهلل  طيب 

 بطاقة تعريفية

ـ  مصطفى السطي
ـ العمر :51 سنة

ـ احلالة االجتماعية: متزوج وأب لثالث أوالد
ـ اجلنسية: مغربي
املؤهالت العلمية:

- متابعة الدراسة العليا للحصول على املاجستير يف 
إدارة املشاريع والتنمية احمللية باملدرسة اإلفريقية 

للتسيير  مبالي 2010-2012 
- بكالوريوس يف العلوم اجليولوجية  1992-1993 

جامعة سيدي محمد بن عبداهلل فاس
- دبلوم يف احملاسبة العامة 1995  مدرسة خاصة 

باماكو - مالي 
- شهادة يف مجال إعداد اإلطار املنطقي للمشروع 

نيامي- النيجر 2007.  

اخلبرات العملية:
مالي  من  كل  يف  املباشر  العون  مكتب  محاسب   -

وبوركينافاسو والنيجر 1995-2004
التنموية  املشاريع  وخلية  املهنية  املراكز  مسئول   -

مكتب العون املباشر بالنيجر 2004-2005
- ممثل الهالل األحمر  القطري بالنيجر  ومشرف 
على مراكز سوء التغذية. أكتوبر 2005 الى يونيو 

2006
ومدير  بالنيجر  القطري  األحمر  الهالل  ممثل   -
3 ديسمبر   2006 يونيو  املياه واإلصحاح   برنامج 

2007
النيجر- من  كل  اخليرية يف  مكاتب قطر  مدير   -
يناير  بوركينافاسو  تونس-  مالي-بوركينافاسو- 

2008 إلى 2014
- مسئول قطاع إفريقيا  ديسمبر 2014 الى 2015

تشاد  من  كل  يف  جديدة  مكاتب  بافتتاح  مكلف   -
3تركيا-غانا-قرغيزيا  يناير 2016 الى مايو 2017
- مدير املكتب اإلقليمي بقرغيزيا  مايو 2017 والى 

االن

العون  جمعية  ملكاتب  امليدانية  زياراته  خلل  املرات  من  عدد 
اأجل الوقوف  املبا�شر، حيث كان يرافقنا يف زيارة القرى من 
التي  االأمرا�س  تلك  تثنه  ومل  املتربعني،  م�شاريع  على  بنف�شه 

كان يعاين منها  كمر�س ال�شكري عن ذلك.

واأتذكر اأننا خلل بع�س الزيارات خارج عا�شمة بوركينافا�شو 
بحوايل 200 كلم، وقبل الو�شول لعني املكان، توقفنا للفطور، 
واإذ به يطلب مني حقيبته التي ال تفارقه الأخذ حقنة االأن�شولني، 
وتاأجيل  الرجوع  ن�شيها مبكتب اجلمعية، فطلبت  باأنه  ليتفاجاأ 
االأمر  امل�شري، رغم خطورة  فاأ�شّر على موا�شلة  للغد،  الرحلة 

على �شحته، رحمه اهلل تعاىل وجعل ذلك يف ميزان ح�شناته. 
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بسبب  عامليا  والالجئني  النازحني  أعداد  تتضاعف 
يف  السيما  الطبيعية  والكوارث  والنزاعات  احلروب 
االقتصاديني،  املهاجرين  عن  فضال  األخيرة،  السنوات 
بسبب رغبتهم ببناء حياة جديدة لهم وألسرهم يف دول 
أخرى،  ويرتبط بكل ما سبق صعوبات وحتديات  كثيرة 

تواجه هذه الشرائح من البشر.    
وإلعطاء األمور املرتبطة  بقضايا اللجوء والنزوح حقها 
معّمقة  تغطية  من  لها  البّد  وإنسانيا  إعالميا  املطلوب 
ومتعاطفة ومبدعة من قبل الصحفيني تسلّط الضوء على 
معاناتهم  والظروف التي دفعتهم للبحث عن مالذات يف 

أماكن ودول أخرى. 
تطوير المهارات

من هذا املنطلق جاء كتيب: " تغطية قصص الالجئني " 
ملعهد اجلزيرة لإلعالم بقطر الذي صدر مؤخرا )2018(، 
كدليل مختصر متضمنا مجموعة املهارات التي يجب أن 
يطّورها الصحفيون الذين يغّطون قصص الالجئني وهم 
" السأم من  يخاطبون جمهورا عامليا يعاني مما يسمى 
التعاطف" مع القضايا اإلنسانية املستمرة ألسباب كثيرة.
كما حاول الدليل التعريف باألدوات الضرورية املطلوبة 
لتغطية هذه القصص بطريقة مهنية وإنسانية: بدءا من 
بعيدا  يطلبون مالذا  اللغوية لوصف من  الفروقات  فهم 

عن بلدانهم، مرورا بكيفية التخطيط للقصة، والتحضير 
لزاوية املوضوع، ، واالستعدادات اللوجستية لها، وكيفية 
االنتهاكات  وتوثيق  األرض  على  أخالقيا  التصرف 
القصص،  هذه  عرض  كيفية  إلى  وصوال  اإلنسانية، 
ويتضمن اعتماد مقاربات أكثر إبداعا يف تغطية قصص 
الالجئني للحفاظ على اهتمام اجلمهور، وإدماج وسائط 

متعددة والسرد بلغة املتكلم وغيرها من األساليب.
تذكير فّعال

وينّبه الدليل إلى أّنه بواسطة األدوات املناسبة والتحضير 
اجليد ، ميكن للصحفيني يف وسائل اإلعالم املختلفة أن 
يوجهوا تذكيرا فّعاال وقويا للبشرية، بضرورة الوقوف مع 
معا  والعمل  اإلنسانية،  محنتهم  والالجئني يف  النازحني 

من أجل عالم خال من األزمات. 
بشكل  الدليل  قّدمها  التي  الثرّية  املعلومات  إلى  إضافة 
مختصر وسلس؛ فإّن مما متيز به أن من أسهم يف حتريره 
إعالميون يف قنوات اجلزيرة ممن لديهم خبرات سابقة 
والهجرة،  والنزوح  باللجوء  املتصلة  القضايا  تغطية  يف 
وقد تضمن نصائح عملية يف هذا الصدد، كما تضمن 
زاوية معاجلة قصص  " اإلبداعية يف  " اجلزيرة  جتربة 
الالجئني من خالل إيراد مجموعة من النماذج واألمثلة 

العملية، فضال عن  إخراجه بطريقة جّذابة. 

تغطية قصص
الالجئين 

الناشر: الجزيرة لإلعالم - تحرير : ديانا الريا 

عرض كتاب
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اأول عمل تطوعي قمتم به؟ ومتى  لو رجعنا للبدايات.. ما هو 
كان؟ واأين؟

اأول عمل تطوعي �شاركت به كان مع الهلل االأحمر القطري 
عام 1979م كنت اأحد اأع�شاء فريق للجوالة، وكنا ذاهبني اإىل 
الهلل  و�شاركت مع  القطرية،  بعثة احلج  املكرمة �شمن  مكة 
االأحمر اأي�شا بعمل حديقة خا�شة لذوي االحتياجات اخلا�شة، 
النف�شية  باالأمرا�س  خمت�س  م�شت�شفى  �شمن  احلديقة  كانت 
وذوي االإعاقة، فقد طلب الهلل االأحمر من اجلمعية القطرية 
للك�شافة العمل على اإن�شاء هذه احلديقة، وكانت اأول م�شاركة 
عملية بجهد وا�شح بعد رجوعنا من احلج مبا�شرة، فانخرطت 

بالعمل التطوعي منذ ذلك الوقت.
العمل  جمال  يف  املبادرة  على  ت�شجع  التي  االأمور  اأهم  هي  ما 

التطوعي، والتفاعل مع االأن�شطة املختلفة؟
- اأوال يجب اأن يكون هناك قناعة �شخ�شية من املتطوع نف�شه 
التطوعي،  بالعمل  م�شاهمته  يف  به  يقوم  الذي  الدور  باأهمية 
عمل  اأي  تقدمي  امل�شتحيل  من  �شيكون  القناعة  هذه  غري  ومن 
على  النا�س  ت�شجيع  اأ�شباب  اأهم  من  لكن  اإجناز،  حتقيق  اأو 
االإنخراط بالعمل التطوعي هو تقبل وت�شجيع اجلهات املنظمة 

يعّد السيد يوسف املفتاح أحد رواد العمل التطوعي يف دولة قطر، بدأ العمل التطوعي 
الهالل األحمر مبكة  1979 يف جتهيز مخيمات احلجاج القطريني ضمن فريق  يف عام 
املكرمة، وعمل مبواقع قيادية يف إدارة مؤسسات تقدم اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة 
ورعاية املسنني، كما أسهم يف تأسيس مراكز ومؤسسات ال تزال تقدم خدماتها حتى الوقت 
احلاضر، زار العديد من البلدان ضمن فرق قطرية لإلغاثة، ويــرى أن دولــة قطر قطعت 
أذرعــه ملزيد من االرتقاء  املستقبل يفتح  وأن  التطوعي واخليري،  العمل  شوطا كبيرا يف 

والتطوير.. 
وامل�شتفيدة للمتطوع، واإ�شعاره باأهمية العمل الذي يقوم به. 

هل هناك جهات لها دور يف هذا اجلانب كاالأ�شرة اأو املدر�شة، 
وما هي االأ�شياء التي قد تكون حمفزة و�شببا يف اإقبال النا�س 

على العمل التطوعي؟
هناك دور مهم للأ�شرة واملدار�س واملجتمع واجلهات املنظمة 
يف حتفيز النا�س على العمل التطوعي، ويف بداية العمل اخلريي 
املوؤ�ش�شي يف قطر ) الثمانينات وما بعدها( مل يكن هناك اإال 
اخلريية  قطر  هما  التطوعي،  العمل  تنظمان  كبريتان  جهتان 
ال�شباب  ت�شتقبلن  اجلهتان  هاتان  وكانت  االأحمر،  والهلل 
يف اأعمال تطوعية، واأعطتهم �شلحيات جيدة يف العمل مما 

اأك�شبهم ثقة بالنف�س..
للمبادرة  التي حركتك  االأ�شباب  بالن�شبة لك �شخ�شيا ما هي 
واالإنخراط يف العمل التطوعي واالندفاع اإليه واال�شتمرار فيه؟

للعمل  وحمبتي  حتفيزي  يف  كبري  دور  اهلل  رحمه  لوالدي  كان 
وكنت  تطوعية  باأعمال  يقوم  �شخ�شيا  هو  كان  التطوعي، 
اأرافقه فيها، يف عام 1979 ذهبت رفقته اإىل مكة املكرمة مع 
البعثة القطرية، وهناك �شاهمت معه ب�شكل ميداين يف اختيار 
االأرا�شي ون�شب اخليام يف منى والتهيئة والتجهيز ال�شتقبال 

يوسف المفتاح متحدثا عن تجربته الممتدة:

العمل التطوعي  في قطر 
قطع شوطا كبيرا
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احلجاج القطريني، كنا نقوم بالتجهيزات الكهربائية وال�شباكة 
وامل�شاركة  االأعمال  هذه  حلب  دفعني  وهذا  اأخرى،  واأعمال 
اأو فكريا، وكان للهلل االأحمر  فيها �شواء كان العمل ميدانيا 

القطري دور مهم يف �شقل جتربتي يف العمل التطوعي..
 بعد م�شرية طويلة لك يف العمل التطوعي، ما هي الفروق يف 

العمل بني االأم�س واليوم؟
طبعا هناك فروق كبرية بني العمل التطوعي نهاية ال�شبعينات 
واليوم، فقد برزت العديد من اجلهات واملوؤ�ش�شات التي متار�س 
العمل اخلريي، مما اأ�شهم بانخراط اأعداد كبرية من النا�س 
يف العمل، وقد اأ�شبحت هذه اجلهات تدعم املبادرات ال�شبابية 
بالعمل  الراغبني  من  بها  باأ�س  ال  اأعدادا  وت�شتوعب  وجتتذب 

التطوعي، كما تغريت نظرة اجلهات الر�شمية للعمل التطوعي، 
ومت العمل بجد على االرتقاء به، وقد اأ�شبح اأكرث تخ�ش�شية، 
هذا  تنظيم  يف  مهم  دور  التطوعي  للعمل  قطر  ملركز  وكان 

العمل.
ما هي االأمور التي تدفع باجتاه تطوير وحت�شني العمل التطوعي 

نحو االأف�شل يف امل�شتقبل؟
وحتقيق  ال�شتمراره  احلوافز  اإىل  التطوعي  العمل  يحتاج 
مادية  لي�شت  هنا  املطلوبة  واحلوافز  فيه،  ملمو�شة  اإجنازات 
م�شتمر  وارتقاء  تدريب  لعمليات  يحتاج  كما  معنوية،  واإمنا 
على  االأعمال  وتوزيع  امل�شتنري،  بالفكر  و�شحنهم  باالأ�شخا�س 

املتطوعني مبا يلئم رغباتهم وقدراتهم

الهالل األحمر وقطر الخيرية أول مؤسستان 
احتضنتا العمل التطوعي وحولتاه لعمل 

مؤسسي منظم في قطر
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ما راأيك يف اإدخال ثقافة العمل التطوعي يف املناهج باملدار�س 
واجلامعات، وتطوير القوانني الناظمة له؟

قرارا  املفدى  البلد  اأمري  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  اأ�شدر  لقد 
العمل  عن  حديث  اأي�شا  وهناك  التطوعي،  العمل  على  يحث 
العمل  ثقافة  اإدخال  يتم  اأن  يجب  ولكن  املناهج،  التطوعي يف 
العمل  تفعيل  يتم  اأن  املناهج، ونرجو  اأكرب يف  ب�شكل  التطوعي 
التطوعي بحيث تكون ال�شهادة بال�شاعات العملية التي ق�شاها 
حقيقية  ح�شيلة  وفيها  حقيقية،  التطوعي  العمل  يف  الطالب 
للطالب، واأن يكت�شب الطلبة فكرا وثقافة حقيقية، ولي�س جمرد 

عمل روتيني منف�شل عن الواقع.
بالنظر اإىل طبيعة وخ�شو�شية املجتمع القطري، ما هي اأهم 

االأعمال التطوعية التي يجب الرتكيز عليها يف داخل قطر؟
ي�شهد املجال االجتماعي انخراطا جيدا لل�شباب يف دولة قطر، 
من  اأعداد  ا�شتيعاب  يف  اخلريية  اجلمعيات  وجود  اأ�شهم  وقد 

ال�شباب يف مبادراتها التي تخدم املجتمع يف داخل الدولة. 
كيف ميكننا جعل ثقافة العمل التطوعي مكونا رئي�شيا متجذرا 

يف ثقافة املجتمع و�شخ�شيات االأفراد؟  
تقبلت  واإذا  ال�شخ�س،  لدى  الداخلية  القناعة  توافرات  اإذا 
ب�شكل جاد  تعمل  اأن  قانونية  ت�شكل مظلة  التي  املنظمة  اجلهة 
على اال�شتفادة من جهود املتطوعني، وتطوير اإمكاناتهم، فاإن 
للأفراد،  النف�شي  التكوين  �شتتجذر يف  التطوعي  العمل  ثقافة 

وت�شبح اأ�شلوب حياة للمجتمعات.
لقد الحظت اأنك ويف اإطار عملك التطوعي واخلريي قد ركزت 
داخل  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  على  االأخريين  العقدين  يف 
دفعك  الذي  ما  والبكم(  ال�شم  املكفوفون  )امل�شنون  الدولة 

جلعل هذه ال�شرائح يف بوؤرة اهتمامك؟
من  ال�شرائح  هذه  يخدم  كان  الذي  االأحمر  الهلل  مع  بداأت 
واال�شتمرار  الرميلة،  م�شت�شفى  االجتماعية يف  براجمه  خلل 
يف خدمة هذه الفئة اأ�شهم ب�شكل فعال يف ارتباطي بهم ، وبعد 

تخرجي من اجلامعة عملت مبدر�شة االأمل لذوي االإعاقة، ثم 
يف مدر�شة الرتبية ال�شمعية ، ولرغبتي يف خدمة هذه الفئات، 
اإ�شهارها،  منذ  للم�شنني  القطرية  باملوؤ�ش�شة  للعمل  قدمت 
م�شت�شارا  وبقيت  تاأ�شي�شها،  بداية  يف  اإدارتها  وا�شتلمت 
اإن�شاء  وعند  لها،  عاما  مديرا  موقعي  مغادرة  بعد  للموؤ�ش�شة 
م�شاركتي  على  كان زملئي حري�شني  للمكفوفني  مركز قطر 
 10 ملدة  االإدارة  مبجل�س  معهم  فعملت  العمل،  بهذا  اإياهم 

�شنوات، ثم انتقلت للعمل مبركز ال�شم.
ما اأهمية التخ�ش�س يف العمل اخلريي؟

اأعتقد اأن التخ�ش�س يف تقدمي العمل التطوعي مهم جدا، لكن 
لديه  يكون  اأن  فاملتطوع يجب  ب�شكل مبا�شر،  التخ�ش�س  لي�س 
قدرة على العمل يف اأكرث من جمال اجتماعي، وبنف�س الوقت 

ينبغي اأن يكون له تركيز على عمل متخ�ش�س.
خلربة  امليداين  واالإن�شاين  االإغاثي  العمل  ي�شيفه  الذي  ما 

وقدرات املتطوع؟
اليمن  يف  كثرية  ميدانية  تطوعية  اأعمال  يف  �شاركت  لقد 
وال�شومال وغريها، وعرفت اأن العامل بامليدان يرى ال�شورة 
وتقدير  االأو�شاع  فهم  على  قدرة  اأكرث  وي�شبح  الواقع،  على 

احلاجات وتوجيه الطاقات.
ما العمل الذي تركز عليه جهودك حاليا، وما هي االأعمال التي 

تخطط للهتمام بها يف االأعوام القادمة؟
اأعمل حاليا يف ن�شاط تطوعي اجتماعي، مع الرتكيز على مركز 
ذوي االإعاقة، وال اأتردد يف امل�شاركة باأي ن�شاط وجهد تطوعي 

للموؤ�ش�شات اخلريية واجلهات ذات العلقة بالعمل التطوعي.
موقف موؤثر يف عملك التطوعي ال يغادر الذاكرة؟

تغادر ذاكرتي طفل كفيف ومن  التي ال  املواقف  اأكرث  لعل من 
ال�شم والبكم، راأيته مب�شت�شفى الرميلة، وكنت اأداعبه وهو ال 
يرى وال ي�شمع، وملا ابتعدت عنه راأيته يبحث عن �شخ�س اآخر 
نرى  كنا  ال�شومال  يف  كنت  اآخر  موقف  ويف  اللعب..  ي�شاركه 
خرجنا  وملا  هناك،  لتقدميها  ن�شعى  التي  امل�شاعدات  طبيعة 

لألسرة والمؤسسات الخيرية والجهات الرسمية 
والخاصة دور أساسي في تحفيز الشباب على 

العمل التطوعي.
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متوجهني اإىل املطار، راأيت طفل مي�شي مبلب�شه 
الهلل  من  م�شاعدة  واأعطيناه  وقفنا  الداخلية، 
اأن  وقال  امل�شاعدة،  قبول  رف�س  اأنه  اإال  االأحمر، 
لها، لقد منعته عزة  اأكرث منه حاجة  غريه رمبا 

نف�شه من قبول املعونة.

موقف اأ�شعدك يف العمل التطوعي؟
االبت�شامة التي نراها على وجوه ذوي االحتياجات 

اخلا�شة ونحن ن�شاركهم حياتهم وتعليمهم. 

ما احلكمة التي خرجت بها بعد اأربعة عقود من 
العمل اخلريي والتطوعي؟

وم�شاعدات  خدمات  من  االإن�شان  قدم  مهما 
�شاء  اإن  هباء  تذهب  ال  فاإنها  املحتاجني  للنا�س 
القيامة  يوم  اأعماله  ميزان  يف  و�شتكون  اهلل، 

باإذنه �شبحانه وتعاىل. 

يزال  وال  تاأ�شي�شه  يف  �شاهمت  عمل  هناك  هل 
يقدم خدماته؟

االحتياجات  لذوي  القطري  االحتاد  هناك  نعم 
الهلل،  نادي  يف  بداياته  كانت  اخلا�شة.. 
االحتياجات  لذوي  القطري  النادي  اأ�شبح  ثم 
اخلا�شة، ثم حتويله اإىل "االحتاد القطري لذوي 

االحتياجات اخلا�شة".. 

التطوعي  العمل  يف  اخلربات  انتقال  ترون  كيف 
من جيل اإىل اآخر؟

الذي  االأ�شا�س  على  تبني  اجلديدة  االأجيال  اأرى 
مت و�شعه يف ال�شابق، واأن االأعمال اجلديدة فيها 
واأعتقد  اخلري،  عمل  يف  والتناف�س  التطوير  روح 
هذا  موا�شلة  على  قادرة  اجلديدة  االأجيال  اأن 

الدرب االإن�شاين النبيل.

اأمنية تتمنى حتقيقها؟ 
كافة  ت�شتوعب  التي  التطوعية  املبادرات  زيادة 

الفئات الراغبة يف العمل االإن�شاين.  

"مهاجر نيوز" موقع يحارب األخبار الزائفة التي يذهب 
ضحيتها املهاجرون حيثما كانوا يتواجدون: يف بلدانهم 
األصلية، على الطريق، أو يف البلدان التي يأملون بناء 
حياة جديدة فيها. وملخاطبة أكبر عدد ممكن من القراء 

ينشر بثالث لغات: الفرنسية، العربية واإلجنليزية.
أزمة هجرة 

باستمرار  يوجد  جديدة،  ظاهرة  ليست  الهجرة  إن 
انــدالع  ومــع  أفضل.  مستقبل  عن  يبحثون  أشخاص 
أزمــة هجرة  العالم  واجــه   ،2011 السورية يف  األزمــة 
السواحل  ــى  إل يصلون  األشــخــاص  آالف  تاريخية. 
هذا  وملواجهة  بهم.  احملدقة  األخطار  رغم  األوروبية 
ــــي حول  تــعــددت اآلراء يف االحتـــاد األوروب الــتــدفــق، 
أخبار،  تقدمي  فكرة  لكن  اتباعها،  املفروض  الطريقة 
النزاعات،  من  فارين  ألنــاس  ومتوازنة  منها  موثوق 
حظيت بإجماع البلدان األوروبية. ألن املهاجرين الذين 
يحاولون الفرار أو غادروا مناطقهم يتلقون يف الكثير 

من احلاالت أخبارا تنعدم فيها املصداقية. 
شراكة إعالمية 

ثالث  عليه  تشرف  تشاركي،  مشروع  “مهاجر”  موقع 
مؤسسات إعالمية أوروبية كبرى “فرانس ميديا موند” 
)فرانس 24، إذاعة فرنسا الدولية، إذاعة مونت كارلو 
)دويتشه  الدولية  لألخبار  األملانية  والقناة  الدولية(، 
يف  ويساهم  )أنسا(،  اإليطالية  األنباء  ووكالة  فيله(، 

متويله االحتاد األوروبي.
األقسام الرئيسة

للموقع أربع أقسام رئيسة هي:  االخبار ، نظرة على 
األحداث، شهادات ، تعرف على اأوربا. 

رابط  املوقع/ النسخة العربية : 
  www.infomigrants.net/ar 
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تأهيل وحــدتين للتصنيع الغذائي..

يسجل قصص نجاح في تدريب 
وتشغيل النساء الفقراء بغزة 

قطاع غزة ـ فلسطين

عن امتنانها ال�شتخدام وحدة  "اأمينة حمدان"  عرّبت ال�شيدة 
املراأة  متكني  ملراكز  تابعتني  الغذائي  للت�شنيع  وحدتني  من 
مت  اأن  بعد  غزة،  بقطاع  االجتماعية  التنمية  بوزارة  والطفل 
تاأهيلهما وتزويدهما مبا حتتاجانه من معّدات واأدوات موؤخرا. 
االأبناء،  من  اأربعة  ولديها  اأرملة  وهي  اأمينة  ال�شيدة  وذكرت 
بعد  الوحدتني  باأّن  اخلريية  قطر  قبل  من  مكفول  اأ�شغرهم 
العاملت  على  واجلهد  الوقت  توفري  يف  �شاهمتا  تاأهليهما 
فيهما، و�شاعدتهما على االإ�شراع يف اإعداد الوجبات حتى واإن 
كانت كمياتها كبرية، م�شرية اإىل االأدوات اجلديدة واملتكاملة 
طفل   250 لنحو  اليومي  الطعام  توفري  من  �شخ�شيا  مّكنتها 
وزارة  عليها  ت�شرف  التي  ال�شيفية  املخيمات  باأحد  ملتحقني 

التنمية االجتماعية يف املو�شم املا�شي.
لي�س هذا فح�شب؛ بل منح تاأهيل الوحدتني يف كل من حمافظتي 
�شمال وو�شط القطاع فر�س عمل ثابته لـ 40 امراأة فقرية ، وقد 
اأطفال وتعاين  اأم ل�شتة  "وفاء م�شطفى" وهي  ك�شفت ال�شيدة 
البطالة عن �شعادتها بوظيفتها اجلديدة يف هذه  اأ�شرتها من 
الوحدة، الأنها �شتمّكنها من تلبية احتياجاتها االأ�شرية، بعد اأن 
�شار مبقدورها احل�شول على راتب �شهري نتيجة عملها داخل 

الوحدة. 
تدريب وتطوير

الن�شاء  اأمام  تاأهيل الوحدتني االأفق  التدريب؛ فتح  ويف جمال 
الفقريات يف كل من املحافظتني لل�شتفادة من جممل االأن�شطة 
بطهي  اخلا�شة  التدريب  دورات  ال�شيما  املراكز  تقدمها  التي 

 450 لـ  الطعام، ويقدم مركزا متكني املراأة والطفل، اخلدمة 
الفقرية  االأ�شر  واأطفال  ن�شاء  يومي، وهم من  ب�شكل  م�شتفيدًا 
اأن�شطتهما  من  لل�شتفادة  املركزين  على  يرتددون  الذين 
املتنوعة. كما اأنهما يتيحا تقدمي وجبات الطعام لفئات املجتمع 
�شواء من خلل براجمهما التي ينفذانها اأو من خلل الطلبات 
اخلارجية، والتي لها مردود مايل على املركز والعاملت فيه.  

تمكين اقتصادي
وقد  جاء تاأهيل وحدتي الت�شنيع الغذائي �شمن اإطار م�شروع 
خمبز املخبوزات واملاأكوالت ال�شعبية، الذي مّوله حم�شنون من 
قطاع  يف  مكتبها  خلل  من  اخلريية  قطر  ونفذته  قطر  دولة 
غزة، بغر�س تقدمي خدماتهما املتنوعة بكفاءة وجودة عالية، 
ومتكينهن  املحدود  الدخل  ذات  للن�شاء  عمل  فر�س  ري  وتوف
التمكني  م�شاريع  من  وهو  ـ  امل�شروع  هذا  ن  وَت�شمَّ اديا.  اقت�ش
واملعدات  االأجهزة  بكافة  تزويدهما  ـ  النوعّية  �شادي  االقت
اللزمة للت�شغيل من: عّجانات اأتوماتيكية، اأفران تعمل بالغاز 
فرامة   ، طبخ،  وقدور  اأواين  ثلجات،  خلطات،  هرباء،  ك وال

اإلكرتونية، طاوالت، وغريها من اأدوات الطبخ.

السيدة "أمينة حمدان": 

التأهيل ساعدنا على اإلسراع في إعداد 
الوجبات حتى وإن كانت كمياتها كبيرة. 
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فادي الحسني



السيدة "وفاء مصطفى": 

سعيدة ألن تطوير الوحدتين منحني 
وظيفة ستمكنني من تلبية 

احتياجات أسرتي. 
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جبل لقوس قزح
كلنــا ســمع عــن قــوس قــزح، ولكــن هــل ســمعتم عــن جبــل لهــذا القــوس 

الجميــل؟.

يعتبــر جبــل قــوس قــزح تكوينــًا جيولوجّيــًا غريبــًا، لــذا يعتبــر وجهــًة ســياحية، يقــع 

علــى بعــد أكثــر مــن 96 كــم جنــوب شــرق مدينــة كوســكو فــي البيــرو، وُيطلــق 

ــا  ــل بألوانه ــذا الجب ــة ه ــاز قّم ــكا، تمت ــم فينيكون ــون اس ــكان المحلّي ــه الُس علي

الذهبّيــة، والفيروزّيــة، والخضــراء، ويصــل ارتفاعــه إلــى أكثر مــن 5181 متــرا تقريبًا 

، أّمــا فيمــا يخــّص األلــوان التــي تكســو قّمتــه، فــإّن التفســير العلمــي يوّضــح أّن 

التركيــب المعدنــي الغريــب للجبــل، وتــآكل طبقــات صخــوره همــا الســبب فــي 

الُممّيــزة، فــي حيــن يكتســب  ألوانــه 

لونــه األصفــر مــن معــدن الكبريتيــد، 

فإّنــه يكتســب اللــون األحمــر مــن 

ُأكســيد الحديــد

إستراحة العدد

رة يوم مختلف في حياة معمِّ
رغــم أنهــا عّمــرت 129 عامــا وتوفيــت فــي ينايــر الماضــي، إال أن الســيدة كوكــو 
إســتمبولوفا، التــي كانــت مــن بيــن الناجيــن مــن عمليــات قمــع »ســتالين« ضــد 
الشــعب الشيشــاني فــي النصــف األول مــن القــرن الماضــي، كشــفت لصحيفــة 
3ديلــي ميــل« البريطانيــة أ نهــا لــم تســتمتع ســوى »بيــوم وحــد فقــط3 طيلــة 

حياتهــا الطويلــة، أال هــو حيــن دخلــت منزلهــا الــذي بنتــه بيدهــا بعــد عودتهــا مــن 
كازاخســتان.

يذكر أن ستالين أصدر أمرا في 23 فبراير 1944، 
بترحيل الشعبين

الشيشاني واإلنغوشي
إلى آسيا الوسطى 

وسيبيريا.

فرق شاسع
قالــوا: مــا أنبــل الكــرم حيــن يأتــي 
مــن فقيــر معــدم ال يملــك مــن 
ــق،  ــه الرم ــد ب ــا يس ــه م ــوت يوم ق
ومــا أفظــع الجشــع حيــن يصــدر 
مــن غنــي ميســور إن ُوِهــب مــا 
مــن ذهــب لطمــع  األرض  علــى 
فــي كنــوز الســماء ولمــا تنــازل 

لســواه عــن حبــة خــردل.

االبتسامة االجتماعية
الحقيقيــة  االبتســامة  ُتعــرف 
دوشــيني  ابتســامة  باســم 
تتطلــب  وهــي   Duchenne smile

المحيطــة  العضــالت  اســتخدام 
العضلــة  وليــس  بالعينيــن 
الفــك  تحــرك  التــي  الرئيســية 
وتحتــاج  فقــط،  وعموديــًا  أفقيــًا 
قبــل  بصــري  تواصــل  إلــى 

. لتبّســم ا
الحالــي،  القــرن  مطلــع  حتــى 
كان ُيعتقــد أن األطفــال حديثــي 
الــوالدة يبتســمون فقــط اســتجابة 
لتشــنجات العضــالت أو تحــركات 
ــبب  ــة أو دون س ــاء أو المثان األمع
معيــن ، والعالقــة لذلــك بمشــاعر 

الســعادة والفــرح.
لألكاديميــة  جديــدا  بحثــا  لكــن 
أول  أن  أثبــت  ناجــي  إيميــس 
»ابتســامة اجتماعيــة« ألطفالهــم 
كانــت فــي عمــر أربعــة أســابيع 

المتوســط.  فــي 

 هل تعلم؟!
رغــم أن مدينــة ســان فرانسيســكو تضــم نحــو ثلــث االســتثمارات فــي 
الواليــات المتحــدة، وشــركات كبيــرة مثــل "تويتــر"  و"أوبــر تكنولوجيــز" 
التشــرد  ظاهــرة  مــن  تعانــي  المدينــة  أن  االســتغراب  يثيــر  مــا  إال 
والقمامــة فــي الشــوارع بشــكل مشــابه لألحيــاء الفقيــرة فــي البلــدان 

حــي  فــي  المشــردون  الناميــة، ويتركــز 
كبيــرا  تدهــورا  ويعانــون  تندرلويــن، 
فــي صحتهــم الجســدية والنفســية، 

أنــه  اإلحصــاءات  وتقــدر 
يوجد في المدينة

 7 آالف مشرد ومتسول.

نقاط التحصيلتطبيق الجوال90 44667711

) SYA ( أرسـل SMS للتبرع بــ) لعمالء أوريدو/ فودافون (

92642
100 رق

92428
500 رق

92632
50 رق

92429
1000 رق

سلة غذائيةخدمات طبية إيواء

 مكمالت غذائيةتوفير مياه
مستلزمات إيواءلألطفال

تنقذ حيـاة 20 فـرد بينهم 15 طفل على األقل

6,000 ر.ق
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نازح سوري معرض 
للتشريد والموت

2.8 مليون
طفل نازح بحاجة إلى 

الغذاء والرعاية
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اإنَّ م�شاألة تربَية الفرد على ِخدَمة جُمتمعه واأُمِته ِمن ِخلل 
ل امل�شوؤولَية والرغبة يف  حَتِليه بِقَيم املواطَنة ال�شاحَلة وحَتمُّ
امل�شاهمة يف اإعمار االأر�س وخدمة الِعباد والبلد من ِخلل 
ة اأنَّها تهِدف  العَمل التطوِعي؛ م�شاألٌة غاية يف االأهميَّة خا�شَ
اإىل تنِظم احلياة داِخل املجتمع االإن�شايِن الواِحد، واحِلفاظ 
اإ�شافة  اجلميلة  العربيَّة  والعادات  امل�شلم  املجتمع  قيم  على 
اإىل  بها  ــواًل  و�ــشُ واجلــمــاعــات  ــراد  ــ االأف �شلوك  توِجيه  اإىل 

ال�شاملة.  التنمية  االإيجابية يف  امل�شاهمة 

ــة لـــُه مــو�ــشــومــة بـ  ــش يــقــول الــبــاحــث عــلــي الـــوبـــاري يف درا�
العمل  "اإن  املتطوعني(:  ال�شتقطاب  االجتماعية  )الو�شائل 
يف  اإال  العربي  الــعــامل  يف  يتبلور  مل  التطوعي  االجتماعي 
كردة  وذلك  الع�شرين  القرن  من  االأخــرية  اخلم�شة  العقود 
االإ�شلمي،  العامل  اجتاحت  التي  اال�شتعمار  فعل على حركة 
ب�شكل  تطوعت  اأهلية  وهيئات  موؤ�ش�شات  هــنــاك  فكانت 
منظم و ب�شيط للت�شدي حلركة اال�شتعمار و توعية املجتمع 
وامل�شرب  كاملاأكل  ال�شرورية،  االأمور  يف  املواطنني  مل�شاعدة 
وتطور  جزئي،  ب�شكل  الفقر  ومعاجلة  ال�شحة  و  والتعليم 
وجمــلت  �شحف  مــن  االأعـــلم  و�شائل  ظهرت  حتى  االأمــر 
النا�س  توعية  يف  الكبري  االأثر  لها  فكان  وتلفزيون؛  واإذاعــة 
ب�شكل  التطوع  حركة  وبلورة  االجتماعي  التطوعي  بالعمل 
العمل  دور  اأهمية  ــراز  اإبـ منها:  اأمـــور  عنها  نتج  و  منظم 
خلل  من  االجتماعي  الوعي  ن�شر   ، التطوعي  االجتماعي 
بالتربع  الــرب  ــال  ورج املوؤ�ش�شات  حتفيز  االأعـــلم،  و�شائل 

و�شائل  من  املبا�شرة  امل�شاركة  اخلــريي،  التطوعي  للعمل 
و�شائل  يبتكر  االإعلم  و�شائل  اخلريية،  بالتربعات  االأعلم 
جديدة للعمل التطوعي االجتماعي، و�شائل االأعلم ت�شاهم 
و  مــعــاين  تعميق  التطوعي،  للعمل  والــتــدريــب  التعليم  يف 
م�شاركة  النا�س،  لدى  االجتماعي  التطوعي  العمل  مفاهيم 
بني  والتعاون  بامل�شئولية  احل�س  تعميق  يف  االإعــلم  و�شائل 

اأفراد املجتمع".

الرقابي،  االإعلم متعددة، فمنها دورها  و�شائل  اإن وظائف 
الفكرية،  االآفـــاق  وتو�شيع  والــتــوعــيــة  التعليم  يف  ودورهـــا 
باالإ�شافة اىل دورها يف معرفة اأ�شلوب حياة االآخرين وتنمية 
قيادة  تقدمي  دور  ومنها  النا�س،  بني  بالتقريب  التعاطف 
ومعتقداتها  اأفكارها  بث  بهدف  لل�شعب؛  احلكومية  االإدارة 
اإىل  والتطلع  الطموح  بعث  اأدوارهــا،  ومن  عملها،  وخطوات 
التغيري  على  النا�س  يحفز  فكري  مناخ  واإيجاد  اأف�شل  حياة 
دور  توؤكد على  االأدوار مبجملها  فاإنَّ كل هذه  اإذن  والتطور، 
والتوعية  التنمية  عملية  يف  به  تقوم  فيما  االإعــلم  و�شائل 

االجتماعية.

ــُه يــتــوجــب عــلــى و�ــشــائــل االتــ�ــشــال اجلــمــاهــريي  ــ اأعــتــقــد اأنَّ
)الر�شمية  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اىل  بــاالإ�ــشــافــة 
هادًفا  اإعلمًيا  خطاًبا  تقدم  اأن  االإعلمية(  للموؤ�ش�شات 
املجتمع  مــن  تنبع  راقــيــة  اإن�شانية  قيما  طياته  يف  يحمل 
والــدرامــا  احلــواريــة  الــربامــج  عرب  وذلــك  ومبادئه،  وقيمه 

خولة مرت�شوي / كاتبة - وباحثة

دور اإلعالم الَتوعوّي 
في غرس وتعزيز ِقَيم 

العَمل التَطوعّي 
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اأن  يجب  حيُث  واالأخــبــار،  والتحقيقات  واالأفـــلم 
وثقافة  هموم  االإعلمية  التوليفة  هذه  كل  تعك�س 
التنموي  التغيري  حتدث  وبالتايل  املــدين؛  املجتمع 
البناء  يلي  فيما  وت�شكل  للمجتمع،  املطلوب  والوعي 
نحو  وتدفعه  واملجتمع  االأفـــراد  ل�شلوك  االإدراكـــي 
احلقيقية  وامل�شاهمة  التطوعي  العمل  من  املزيد 
يف التنمية والبناء الوطني ال�شامل مادًيا ومعنوًيا.

جنزم  اأن  اإال  مُيكننا  ال  بقطر،  املحلي  واقعنا  ويف 
متنامي  جمتمعي  تنموي  اإعلمي  توجه  لدينا  اأنه 
اأعتقد اأن جمتمعنا  يف كافة و�شائل االإعلم لدينا، 
وهناك  حــولــه  يح�شل  مبــا  الكفاية  فيه  مبــا  واٍع 
ت�شتوجب  التي  املجاالت  كافة  يف  منا�شبة  جرعات 
التنمية والتوعية املجتمعية، منها على �شبيل املثال 
الغذائي،  االإعـــلم  االأمــنــي،  االإعـــلم  احل�شر:  ال 
تنموية  جهود  وجميعها  اإلــخ،  ال�شياحي  االإعـــلم 
اأجــل  مــن  وتكثيفها  عليها  التاأكيد  يتم  اأن  يجب 
اإىل  اإ�شافة   ،2030 الوطنية  قطر  روؤيــة  حتقيق 
ت�شع  التي  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  حتقيق 
واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية  العملي  الت�شور 
ال�شنوات  يف  للبلد  والبيئية  واالإن�شانية  والثقافية 
املقبلة، و�شواًل اإىل حتقيق املزيد من االزدهار فيها 

م�شتقبًل اإن �شاء اهلل تعاىل. 

%51

%61

%86

%32

المعاناة اإلنسانية
 في ظل األزمة اليمنية

أزمة  ـ  تــزال  وال  ـ  األخيرة  السنوات  اليمن خالل  شهدت 
إنسانية شديدة ومتفاقمة، شملت جميع املجاالت، وألقت 
بظاللها على جميع احملافظات واملديريات فيها، وتسببت 
واألطفال  النساء  للسكان خصوصاً  املعاناة  من  الكثير  يف 
الذين يشكلون ما نسبته 76 % من إجمالي عدد السكان، 
وفيما يلي رصد لبعض مؤشرات املعاناة وفق تقارير لألمم 

املتحدة ومنظمات دولية: 
ـ يعاني 17.8 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي، من 
غذائي  أمن  انعدام  من  يعانون  شخص  مليون   8.4 بينهم 

شديد ومن خطر املجاعة.
- ـ حوالى 1.8 مليون طفل و1.1 مليون امرأة حامل يعانون 
سن  دون  طفل   400000 ذلــك  يف  مبــا  التغذية،  ســوء  مــن 

اخلامسة ـ يعانون من سوء التغذية احلاد الشديد. 
الوصول  إلى مساعدة لضمان  مليون ميني   16،4 يحتاج  ـ 
بحاجة  ماليني   9,3 بينهم  من  الصحية،  للرعاية  الكايف 
ماسة، يف حني يعمل فقط %50من املرافق الصحية بكامل 

طاقتها.
يستطيعون  ال  اليمنيني  من  املائة  يف   60 من  يقرب  ما  ـ 

الوصول إلى الرعاية الصحية أو املياه النقية. 
ـ %80 من األمراض غير املعدية مثل السرطان والسكري 
املرافق  يف  عالجات  لهم  تتوفر  ال  الــدم  ضغط  وارتــفــاع 

الصحية احلكومية.
ـ هناك 3 ماليني شخص أجبروا على مغادرة منازلهم.

وغير  مباشر  بشكل  اليمن  يف  اإلنسانية  االزمــة  خلفت  ـ 
مباشر 1.2 مليون معاق

ـ 11,9 مليون شخص بحاجة شديدة الى مساعدات للحصول 
على املياه اآلمنة ووسائل النظافة األساسية.

ـ 2500 مدرسة لم تعد تعمل، ثلثاها تعرضت ألضرار بسبب 
األزمة، وأكثر من 4.5 مليون طفل يف سن الدراسة يحتاجون 

للمساعدة ملواصلة تعليمهم. 
أصبحوا  حيث  النزاع،  بسبب  شخص  مليون   8.4 تضرر  ـ 
بحاجة إلى مساعدات يف مجال سبل كسب العيش وإعادة 

اعتمادهم على الذات لتلبية احتياجاتهم األساسية. 
ـ ميوت طفل كل 10 دقائق يف اليمن بسبب أمراض ميكن 
الوقاية منها، ويعاني 400 ألف طفل من سوء التغذية احلاد 

الشديد. 

%48

%90

%56

%51

%61

%86

%45

%21

%41

%32

%38
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تقنّية الطاقة الشمسّية 
تحّل مشكلة ندرة المياه 

في قرى السند

بار"  جو  "بيب  قرية  يف  عاما"   50  " باغي  ال�شيدة  تقيم  
اأفقر مناطق  تعّد من  التي  ال�شحراوية  "ثارباركار"  مبقاطعة 

اإقليم ال�شند بباك�شتان.
تعاين املقاطعة من �شّح هطول االأمطار )ي�شل معدلها لـ 9 ملم 
�شنويا (، وم�شتويات منخف�شة من املياه اجلوفية، ت�شل لعمق 
متكرر  انقطاع  اأو  وانعدام   ،) قدم   400 )250ـ  بني  يرتاوح 
للكهرباء اللزم ل�شّخ املياه، مما يجعل املياه ال�شاحلة لل�شرب 
عليها  احل�شول  وي�شتلزم  القرية،  ل�شكان  املنال  بعيد  حلما 
ونتيجة  طويلة.  �شاعات  ي�شتغرق  بدائية  بطرق  بدنيا  جهدا 
5 % من �شكان املقاطعة فقط يح�شلون  لذلك؛ فاإن اأقّل من 

على اإمدادات املياه العذبة.  
اأهل قريتها  يف احل�شول على  باجو معاناة  ال�شيدة/  تلّخ�س 
املياه يف ظل انعدام اأو االنقطاع الكبري للكهرباء بقولها : "اأنت 
بحاجة اإىل جمل اأو زوج من احلمري ل�شحب دلو من املياه من 
قريتنا  قدمًا يف   250 يبلغ عمقها حوايل  التي  العميقة  االآبار 
وغريها من القرى املجاورة، واإال لن يكون من املمكن الأحد اأن 

يلقي دلوًا بعمق يف البئر وي�شحبه مبفرده".
وت�شاطرها ال�شيدة باغي الراأي يف امل�شاق الكبرية التي تواجه 
اأهل القرية يف احل�شول على املياه التي تعترب عن�شرا اأ�شا�شيا 
ويقوده  اجلمل،  عنق  عن  حول  حبل  يربط   " بقولها:  للحياة 
على  البئر  عن  بعيدًا  االأمام  اإىل  ببطء  فتاة  اأو  �شغري  �شبي 
م�شافة تعادل عمقه، مما ي�شمح للقرويني باحل�شول على دلو 
من املياه. حيث يحمل رجل الدلو ويفرغه يف مكان اآخر، بينما 
يقوم رجل اآخر بامت�شا�س الهواء من الطرف االآخر للأنبوب 
جلعل املياه تتدفق مبا�شرة اإىل اخلزان املبني على بعد خطوات 

من البئر".  وتت�شح حجم املعاناة مقارنة بحجم احل�شول على 
كمية �شئيلة من املاء بقولها: "نق�شي من 3ـ 4 �شاعات جللب 
اأ�شرة واحدة ملء  ـ12 لرتًا من املاء. وال ت�شتطيع   10 ما بني 
على  احل�شول  االآخرون  يريد  حني  يف  واحد،  يوم  يف  خزانها 

دورهم اأي�شًا". 
فتقول  الذهب  من  لديهم  اأثمن  املاء  باغي  ال�شيدة  وتعترب 
اأي  قدرة  عدم  ل�شمان  اخلزانات  هذه  بغلق  النا�س  "يقوم   :
املحلي.  لل�شتهلك  �شرقتها  اأو  ا�شتخدامها  على  �شخ�س 
يحّبها  اأو زخارف  ذهبية  اأموال  اأي  اأغلى من  املاء  نعترب  لذا 
املناطق  يف  كما  امل�شرفية،  اخلزائن  يف  النا�س  بها  ويحتفظ 

احل�شرية". 
املاء لي�س �شروريا فقط  للب�شر الذي يقّدر عددهم يف " ثاربار 
عددها  يقدر  التي  للموا�شي  بل  ن�شمة،  مليون   1.5 بـ  كار" 
بحوايل 5 مليني راأ�س. لكن م�شكلة املياه يف قرية " بيب جو 
بار"  مت التغلب عليها بف�شل تدخل قطر اخلريية التي قامت 
ل�شخ  ال�شم�شية  الطاقة  م�شتخدمة  فيها  ارتوازية  بئر  بحفر 
املياه منها تعوي�شا عن انعدام الكهرباء ، وتقوم اجلمعية من 
خلل مكتبها يف اإ�شلم اآباد بتطويع التقنيات املختلفة من اأجل 
مناطق  بع�س  منها  تعاين  التي  للم�شاكل  ملئمة  حلول  توفري 

باك�شتان يف جمال املياه. 
يقول حممد علي اأحد �شكان قرية " بيب جو بار"  بنربة يغمرها 
البئر  بف�شل  قريتنا،  يف  املياه  م�شكلة  حّلت  "لقد  االرتياح: 
وامل�شّخة التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية، وتدفق املاء العذب عرب 

االأنابيب اإىل بيوتنا ب�شورة ال نكاد ن�شدقها".  

قصة نجاح
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باكستان



 أرقام ذات داللة 

 ـ أكثر من %60 من سكان باكستان ال يحصلون على مياه الشرب النقية.  

ـ بلغ عدد المشاريع المائية التي تم نفذتها قطر الخيرية في باكستان 561 
مشروعا مائيا لفائدة 74,000 شخص خالل النصف األول لعام 2018،   ،فما نفذت 

1079 مشروعا مائيا خالل عام 2017 . 
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تقرير
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مشروع نوعي

اجلهود  و�شمن  دارفور  لتنمية  قطر  دولة  مبادرة  اإطار  يف 
لتعزيز  اخلريية  قطر  بها  تقوم  التي  امل�شتمرة  التنموية 
اال�شتقرار يف دارفور من خلل دعم برامج التنمية واالإعمار، 
اأجنزت قطر اخلريية بالتعاون مع �شندوق قطر للتنمية م�شاريع 
املرحلة االأوىل من م�شاريع مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور يف 
عام 2017 وبتكلفة اإجمالية تقدر ب 22.6 مليون ريال )اأنظر 
، فيما  االأوىل(  املرحلة  تفا�شيل واجنازات  التايل  التقرير  يف 
الثانية من املبادرة والتي تت�شمن  يجري حاليا تنفيذ املرحلة 
اإن�شاء 8 جممعات خدمية يف 4 واليات دارفور، ومن املتوقع اأن 

ي�شتفيد من املجمعات اخلدمية الثمانية 250,000 م�شتفيد. 
التكلفة

 126,144,000 الثمانية  للمجمعات  االإجمالية  التكلفة  تبلغ   
ريال 

 الموقع 
�شرق   - دليبة(  و�شاين  مر�شينج  )منطقتي  دارفور  جنوب 
دارفور  و�شط   - اويكارنيكا(  و  ابدنقل  )منطقتي  دارفور 
)منطقتي اروال وفا�شي( -  �شمال دارفور )منطقتي ال�شياح 

و�شاين كرو(
مكونات المشروع

ي�شم كل جممع من جممعات اخلدمات، ريا�س اأطفال )تعليم 
وبنات،  بنني  وثانوي  اأ�شا�س  مدار�س  و4  املدر�شي(،  قبل 
ملوظفي  بيتا   15 و  م�شجــد،  �شرطة،  مركــز  �شحي،  مركز 
الوحدات  جميع  وتزويد  مياه،  حمطة  اإىل  باالإ�شافة  املجمع، 

بالطاقــــــــــــــــــة ال�شم�شيــة.

أهداف المشروع 
دعم  يف  االإ�شهام  اإىل  اخلدمية  املجمعات  م�شروع  يهدف      
جهود التنمية من اأجل تعزيز ال�شلم يف دارفور وجعل ال�شلم 
اخلدمات  توفري  طريق  عن  االأطراف  جلميع  جاذبا  خيارا 
اخلدمات  اإىل  الو�شول  فر�س  زيادة  مثل  لل�شكان،  االأ�شا�شية 
املنطقة،  ل�شكان  التعليم  فر�س  وزيادة  االأ�شا�شية  ال�شحية 
وتوفري خدمات املياه ال�شاحلة لل�شرب، وتوفري املرافق الدينية 

والثقافية والرتفيهية لل�شكان.
نتائج امل�شروع:

على  اإيجابا  تنعك�س  التي  االآثار  من  عدد  جممع  لكل  و�شيكون 
املناطق املقامة فيها

في مجال التعليم
»  2000 قرابة  ا�شتفادة  املنطقة  يف  التعليم  ظروف  حت�شن 

طالب بالدرا�شـــة يف ظروف جيدة.
زيادة ن�شبة الطالبات والطلب امللتحقني باملرحلة الثانوية  «
ا�شتقرار املعلمني، وذلك بتوفري م�شاكن لهم «
مع�شو�شب  « ملعب  بتوفري  وذلك  املدر�شية  الريا�شة  ت�شجيع 

ا�شطناعيا.
في مجال الصحة

وجتهيز  « بتشييد  الصحية  اخلدمات  حتسن 
مستوصف طبي 

وذلك  « األطفال  عند  الوفيات  نسبـــة  انخفاض 

مبادرة دولة قطر
لتنمية دارفور ... 

   المرحلة الثانية

بناء وتجهيز  8 مجمعات 
خدمية متعددة األغراض
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في مجال المياه
النقيـــــــــة  املياه  توفر  من  �شخ�س   4000 يقارب  ما  ا�شتفادة 

بكميات معتربة لل�شكان املجاورين للمجمعات.
 انخفاض األمراض التي تسببها املياه غير النقية  «

لسكان املنطقة احمليطة مبحطات املياه.
 زيادة نصيب الفرد من املياه يف املنطقة احمليطة  «

باملجمعات اخلدمية.
تزويد جميع الوحدات بالطاقة الشمسيــة.   «

  

بتوفير العالج املجاني
للعائدين  « خاصة  منخفضــة  بأسعار  األدويـة  توفير 

والنازحني. 
حتسن الوعي الصحي لدى النساء احلوامل لوجود  «

4قابالت يف املركز الصحي
استقرار الكادر الطبي بالذات يف األرياف بتوفير  «

سكن الئق وحوافز

مبادرة قطر 
لتنمية دارفور

المساحة 
الكلية
لألرض

24
شهر

مدة التنفيذ عدد المستفيدين

34,392
شخص

3,761
متر مربع

1

8

8

9 10

2

7

5

6

3

4

تكلفة
 الوحدة

عدد 
المستفيدين

المساحة
المبنى م2 م

703,400 800 477 المسجد  1

876,000 27,000 384 المركز الصحي 2

2,138,000 450 879 مدرسة أساس
3 للبنين)400طالب(

2,138,000 450 879 مدرسة أساس 
للبنات )400طالبة( 4

1,215,100 240 654 مدرسة ثانوية 
للبنين 5

1,215,100 240 654 مدرسة ثانوية
6 للبنات

347,553 100 268 روضة  اطفال  7

102,200 7 85 8 وحدة سكنية

237,300 5,000 بعمق
م 130 

محطة مياه تعمل 
بالطاقة الشمسية 

مع بئر إرتوازي
9

طرق التبرع

44667711qch.qa/dda



ــة مــن  ــطة االجتماعي ــة والنا�ش ــزاب االأكادميي ــورة اآل حن ــد ن تع
اأوائــل القطريــات اللئي ح�شلن على �شــهادة الدكتوراه واأثرين 
العمــل االجتماعــي بالعديــد مــن املبــادرات واالأن�شــطة، واأول 

�شــيدة تن�شــئ مركــزا لتعليــم القــراآن الكــرمي وعلومه.
الثــاين  يناير/كانــون  مــن  االأول  يف  حنــزاب  اآل  نــورة  ولــدت 
1959 يف قطر ون�شــاأت يف اأ�شــرة قطرية حمافظة، كان لها دور 
كبــري يف تربيتهــا الدينيــة والتزامهــا بالقيم والعــادات والتقاليد 

االإ�شــلمية والعربيــة.
تلقــت نــورة اآل حنــزاب تعليمهــا يف املرحلــة االبتدائيــة والثانويــة 
واجلامعيــة يف قطــر، وح�شلــت علــى درجــة البكالوريو�ــس يف 
العلــوم البيولوجيــة مــن جامعــة قطــر عــام 1981 بتقديــر جيــد 
جــدا، ثــم التحقــت بجامعــة عــني �شم�ــس مب�شــر وح�شلــت منهــا 
علــى �شــهادتي املاج�شــتري عــام 1989، والدكتــوراه عــام 1997.
عينــت نــورة اآل حنــزاب اأ�شــتاذة بجامعــة قطــر عــام 1981، 
املوؤ�ش�شــات  العديــد مــن  2005. وهــي ع�شــو يف  وحتــى عــام 

واملراكــز املجتمعيــة يف قطــر وخارجهــا.
اآل  نــورة هــي رئي�شــة مركــز  تولتهــا  التــي  امل�شــوؤوليات  واأهــم 
حنــزاب للقــراآن وعلومــه، وم�شــاعدة االأمــني العــام للمــال يف 
االحتــاد الن�شــائي االإ�شــلمي العاملــي 2000، وع�شــو جمل�ــس 
اأمناء دار االإمناء االجتماعي �شنة 1995، ونائبة رئي�س جمل�س 
االأمناء 2009، ورئي�شــة للوحدة اخلريية ملر�شى الف�شــل الكلوي 
1999، كما عينت رئي�شة ملجل�س اإدارة مركز اآل حنزاب للقراآن 
الكــرمي وعلومــه منــذ 2003، باالإ�شافــة اإىل رئا�شــتها ملجل�ــس 

اأمنــاء مدر�شــة الر�شــالة امل�شــتقلة للبنــات -2007 2008.
جمــال  يف  عديــدة  اإ�شــهامات  حنــزاب  اآل  نــورة  للدكتــورة 
العمــل الدينــي الرتبــوي والعمــل االجتماعــي والتنمــوي وتن�شــبُّ 
اهتماماتهــا علــى مركزهــا الذي يعنى بالقــراآن الكرمي وعلومه.
تــرى اأن اهتمــام مركزهــا بتحفيــظ كتــاب اهلل للن�شــاء يعــود اإىل 
تخلفهــن عــن الرجــال يف هــذا املجــال، اإذ ال ميكــن مقارنــة عــدد 
احلافظــات بعــدد احلفــاظ؛ لــذا فهــي ت�شــعى اإىل ج�شــر الهــوة 
بــني اجلن�شــني يف هــذا املجــال، وي�شــاعدها علــى ذلــك اإميانهــا 
بقيمــة الوقــت واجلهــد، وثقافتهــا الوا�شــعة، وترتيــب االأولويــات 

التــي اكت�شــبته مــن خربتهــا الطويلة يف ميــدان العمل يف خمتلف 
املوؤ�ش�شات.

و�شمــن هــذا االإطار، ت�شــعى نــورة اآل حنزاب من خلل مركزها 
اإىل تخريج مليون حافظة للقراآن الكرمي موؤهلة مبهارات القرن 

الواحد والع�شرين بحلول عام 2030.
�شــاركت نــورة اآل حنــزاب يف العديــد مــن املوؤمتــرات والنــدوات 
ــز  ــد مــن اجلوائ ــى العدي ــت عل ــا ح�شل ــة، كم ــة والدولي االإقليمي
للعمــل  الوطنــي  جائــزة  منهــا:  والدوليــة  واالإقليميــة  املحليــة 
التطوعي يف فئة امل�شــاريع 2005 وذلك عن م�شــروعها: الوحدة 
الوطنيــة اخلرييــة ملر�شــى الف�شــل الكلــوي، وجائــزة الوطنــي 
للعمــل لتطوعــي يف فئــة االأفــراد 2008، وجائــزة املــراأة العربيــة 
يف املجــال االإن�شــاين بقطــر 2014.كما مت تكرميها من االأ�شــبوع 
العربــي اخلليجــي اخلام�ــس للعمــل التطوعــي يف الدوحــة 2003 

باعتبارهــا واحــدة مــن رواد العمــل االجتماعــي يف قطــر.

       عن مو�شوعة اجلزيرة بت�شرف 

شخصيات قطرية
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وصف 
المشروع

130مترا  بئر بعمق  تتكون من مضخة غاطسة كهربائية وحفر  الشمسية،  بالطاقة  تعمل  مياه  محطة 
وإنزال مواسير pvc 12 بوصة، وطاقة شمسية، وخزان مائي حديد بسعة 50م3 وبرج بارتفاع 10 أمتار، وتوريد 

وتركيب غرفة من المواسير والزنك، باإلضافة إلى مضخة إيطالية 3 بوصة ومفتاح تحكم 3 خطوط.

أهداف
المشروع

مبررات
المشروع

والري 	  الدواب  لسقي  وكافية  البشري  لالستخدام  صالحة  ومستدامة،  طبيعية  مياه  مصادر  توفير 
الزراعي.

الحد من انتشار األمراض المعدية واألوبئة الفتاكة الناتجة عن استهالك المياه الملوثة	 
الحد من النزوح والهجرة في مناطق الجفاف للبحث عن مصادر المياه	 
وتحسن 	  االقتصادية  التنمية  وتطور  االجتماعية  الروابط  وتقوية  االستقرار  تحقيق  في  المساهمة 

االصحاح البيئي.

 تراجع خدمات مياه الشرب في قطاع غزة على مستوى الكم والنوع، في ظل استنزاف حاد للمورد 	 
الوحيد لمياه الشرب وهو الخزان الجوفي.

تراجع نصيب الفرد من مياه الشرب في قطاع غزة وخصوصا في المناطق البعيدة إلى أقل من ثلث 	 
الحد األدنى المحدد عالميا.

طرق التبرع:
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عدد
المستفيدين

الجهة 
المنفذة

مدة 
التنفيذ

التكلفة 
الكلية

QRQRQR QR

5,000
شخص

2,500
ر.ق

237,300
ر.ق

24
شهرًا

قطر الخيرية

محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية
مشروع المجمعات الخدمية في دارفور   – السودان

مشاريع تنتظر 
التمويل

44667711

سهم التبرع



الموقع الجغرافي 
يف  اال�شــرتاكية  الدميقراطيــة  �شــرييلنكا  جمهوريــة  تقــع 
ــمال  ــة ال�ش ــن جه ــال م ــج البنغ ــا خلي ــدي، ويحده ــط الهن املحي
ال�شــرقي. وهــي جــزء مــن الكتلة القارية الهنديــة، ويف�شلها عن 
الهند )التي تبعد عنه حوايل 31 كيلومرتا( خليج منار وم�شيق 

بالك. 
وتبلــغ م�شــاحة �شــرييلنكا 65,610 كــم²، ومتتــد مــن �شــمالها 
اإىل جنوبهــا علــى 353 كــم، ومــن ال�شــرق اإىل الغــرب علــى 220 

كــم، بينمــا يبلــغ طــول حميطهــا ال�شــاحلي 1340 كم.
21.48 مليــون ن�شــمة. ون�شــبة  يبلــغ عــدد �شــكان �شــرييلنكا 
ال�شــكان احل�شريــني هــي %21.1 وتبلــغ الكثافــة ال�شــكانية 327 

ن�شــمة/كلم مربــع.
التدخل والتأسيس

بــداأت قطــر اخلرييــة عملهــا يف �شــريلنكا عــام  1993. فيما مت 
تاأ�شي�ــس مكتبهــا يف العــام املا�شــي 2018، وي�شــرف املكتــب علــى 
كافــة االأن�شــطة والربامــج وامل�شــاريع التي تنفذهــا قطر اخلريية 

يف �شــريلنكا تخطيطًا وتنفيذًا، ومتابعة وا�شــرافا.
مجاالت العمل

وت�شــمل جمــاالت العمــل، الرعايــة االجتماعيــة والتعليــم ودعــم 
الثقافــة وامليــاه واال�شحــاح البيئي، بجانب التمكــني االقت�شادي 

واالمــن الغذائــي وحماربــة الفقر وتنفيذ امل�شــاريع املو�شــمية.
اإلنجازات

حقــق مكتــب قطــر اخلرييــة يف �شــريلنكا اإجنــازات عديــدة 
بنــاء  يف  متثلــت  م�شــروعا،   365 نفــذ  حيــث   2018 عــام  يف 
مراكــز متعــددة اخلدمــات وبيــوت للفقــراء وحفــر العديــد مــن 
االآبــار ال�شــطحية واالرتوازيــة، باالإ�شافــة اإىل م�شــاريع التمكــني 
االقت�شــادي، وعــدد من امل�شــاريع االإغاثيــة العاجلة للمت�شررين 

مــن النزاعــات الداخليــة وم�شــاريع مو�شــمية.

بطاقة تعريفية
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مكتب قطر الخيرية 
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اإلطالق: 2018
الموقع : العاصمة كولومبو

الفئات المستفيدة: األسر الفقيرة  ، األيتام ، طلبة       
العلم ، الفقراء



بواليات وصف المشروع الطوعية  العودة  قرى  مكونات  أحد  ويعد  384م2  بمساحة  طبي  مستوصف  إنشاء 
األسرة،  طب  ووحدة  والدة،  وغرفة  الطبي،  للكشف  غرفتين  من  ويتكون  الخمسة.  دارفور 
وغرفة للطوارئ، وعناية صحية أولية، وغرفة تحصين، ومعمل، وصيدلية، باإلضافة إلى غرفة 
مراجعة، وغرفتي استراحة واستقبال ومكتب لطبيب األسنان ومكتب إداري وصالة انتظار 

المرضى، و5 دورات مياه .

	 توفير مرافق صحية بمواصفات جيدة      	 المساهمة في خفض وفيات األطفال الرضع أهداف المشروع
دون الخمسة سنوات       	 تيسير الخدمة الطبية العالجية دون قطع مسافات طويلة     

	 تحسين ظروف العودة الطوعية واالستقرار في المنطقة        	 المساهمة في جهود 
التنمية لتوفير الخدمات والمنشآت المختلفة

طرق التبرع:
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قطر الخيرية

بناء مركز صحي
مشروع المجمعات الخدمية في دارفور   – السودان

44667711
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املراكز  اأحد  االإن�شاين"  والعمل  النزاع  درا�شات  "مركز  يعّد 
العليا،  للدرا�شات  الدوحة  ملركز  التابعة  واالأكادميية  البحثية 

وهو من املراكز العلمية الرائدة يف العامل العربي.  
ُيجري  اإذ  �شات؛  للتخ�شّ عابًرا  اأكادميًيا  نهًجا  املركز  يعتمد 
عملها  واآليات  النزاعات،  اأ�شباب  عن  ودقيقًة  مبتكرًة  اأبحاًثا 
وتطورها، واآثارها، واال�شتجابة لها. كما يدر�س املركز التعامل 
ال�شرق  يف  احلرب  بعد  ما  واالإعمار  االإن�شانية،  االأزمات  مع 
اخلا�شة  التعريفية  النبذة  اأفريقيا..وبح�شب  و�شمال  االأو�شط 
الرئي�شة  التعلم  اأ�شاليب  بني  ما  للدمج  ي�شعى  املركز  فاإن  به؛ 
اأجل  العملي؛ وذلك من  والتطبيق  النظري  البحث  املتمثلة يف 
تعاي�شها  التي  اإيجاد حلول عملية تتلءم مع واقع ال�شراعات 

املنطقة. 
برنامج الماجستير

يوّفر املركز عرب برنامج املاج�شتري يف )درا�شات اإدارة النزاع 
والعمل االإن�شاين ( ومدته �شنتان فر�شًة للتعليم العايل للباحثني 
التحديات  فهم  يف  واملهتمني  االإن�شانية  ال�شوؤون  يف  والعاملني 
مّزقتها  التي  العربية  املحلية  املجتمعات  بع�س  تواجهها  التي 
خلل  من  ر�شالته  ويوؤدي  املنطقة،  يف  وال�شراعات  احلروب 
واالأ�شاتذة  باملركز  اخلا�شة  التدري�شية  الهيئة  على  االعتماد 

www.dohainstitute.edu.qa/AR/Aca-
demics/CHS/Pages/default.aspx

االأكفاء يف معهد الدوحة للدرا�شات العليا والباحثني يف املركز 
�شراكات  اإىل  اإ�شافة  ال�شيا�شات،  ودرا�شة  للأبحاث  العربي 
ال�شيا�شات  اأبحاث  ومراكز  االأكادميية  املراكز  ببع�س  تربطه 

الرائدة يف العامل. 
ال�شركاء 

يتمتع مركز درا�شات النزاع والعمل االإن�شاين بعلقات �شراكة 
مع عدة موؤ�ش�شات وجامعات دوليه، منها:   

)PRIO(   ـ معهد درا�شات ال�شلم يف اأو�شلو
ـ معهد الهاي للعدالة العاملية 

ـ جمموعة ال�شيا�شات االإن�شانية لدى معهد التنمية الدويل يف 
)HPG (   لندن

ـ املنتدى االإن�شاين. 
 مزيد من التفاصيل  

ميكن االطلع على مزيد من التفا�شيل حول املركز وبرنامج 
املاج�شتري التابع له : 

تعّرف على 

مركز دراسات النزاع 
والعمل اإلنساني
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بناء مدرسة ابتدائية بمساحة 879م2 . وتتكون من 9 فصول دراسية و4 مكاتب ومكتبة ومسرح وصف المشروع
باإلضافة إلى كافتيريا ومخزن و10 دورات مياه.

أهداف المشروع

تهيئة بيئة تعليمية الئقة وجاذبة في قرى العودة الطوعية تمّكن الطالب من زيادة نسبة 	 
التحصيل.

إنشاء مرافق تعليمية بمواصفات تمكنها من الديمومة ألطول فترة ممكنة	 
تحسين ظروف العودة الطوعية واالستقرار في المنطقة	 
المساهمة في جهود التنمية لتوفير الخدمات والمنشآت المختلفة	 

طرق التبرع:

عدد
المستفيدين

الجهة 
المنفذة

مدة 
التكلفة سهم التبرعالتنفيذ

الكلية

QRQRQR QR
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ر.ق

24
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رحلة الوصول للمــاء
تصوير: محمد إناس عبد العليم 

مشاهد

ال يــزال الحصــول علــى المــاء يمثــل مشــكلة يوميــة 
شــرق  دارفــور  فــي  النســاء  مــن  للكثيــر  كبــرى 
الســودان، حيــث تحتــاج األســرة الواحــدة لمــا يقــرب 
ــخ  ــرب والطب ــراض الش ــاء ألغ ــر  م ــى 60 لت ــن 40 إل م

وتلبيــة احتياجــات األســرة اليوميــة.

وفــي القــرى النائيــة يقطــع النســاء غالبــًا مــا يقــرب 
مــن 20 إلــى 40 كيلــو متــر ا للوصــول للمــاء، لــذا تعــد 
العربــات البدائيــة والــدواب  هــي الوســيلة الوحيــدة 
ومســاندتهم  لمســاعدتهم  اآلن  حتــى  واألهــم 

فــي هــذه الرحلــة الشــاقة.
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اهتمت  التي  واملعاهدات  القوانني  من  العديد  هنالك  ان  �شك  ال 
جوانبها  بكل  الكرمية  احلياة  يف  االن�شان  بحق  اأ�شا�شية  ب�شورة 
حمايته  يتوجب  وما  واحلــروب  امل�شلحة  بالنزاعات  اهتمت  كما 
الدويل  القانون  وكان  امل�شلحة  والنزاعات  احلروب  اأثناء  و�شونه 
االإن�شاين والقانون اأو ما ي�شمي بقوانني ال�شرعة الدولية هي علمة 
فارقة يف هذا اخل�شو�س اإذا ارتكز القانون الدويل االإن�شاين على 
االإ�شافية،  وبروتوكوالتها  جنيف  اتفاقيات  �شيما  وال  معاهدات، 
بجانب �شل�شلة من االتفاقيات والربوتوكوالت االأخرى التي تغطي 
جوانب معينة. كما ان هنالك جمموعة كبرية اأخري من القواعد 
النزاعات.  امل�شاركة يف  واالأطراف  الدول  امللزمة جلميع  العرفية 
ومن اأهم االتفاقيات واملعاهدات املكونة لقوانني ال�شرعة الدولية 

ما يلي:
• اتفاقية جنيف االأوىل، 1949
• اتفاقية جنيف الثانية، 1949
• اتفاقية جنيف الثالثة، 1949

• اتفاقية جنيف الرابعة، 1949
• امللحق )الربوتوكول( االأول االإ�شايف اإىل اتفاقيات جنيف، 1977
جنيف،  اتفاقيات  اإىل  االإ�شايف  الثاين  )الربوتوكول(  امللحق   •

1977
جنيف،  اتفاقيات  اإىل  االإ�شايف  الثالث  )الربوتوكول(  امللحق   •

2005
• اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 - 1990 

ا�شرتاك  ب�شاأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول   •
االأطفال يف املنازعات امل�شلحة، 2000 

الدولية  للحركة  ال�شلوك  مدّونة  املقال  هذا  يف  �شاأتناول  اأنني  اإال 
يف  احلكومية  غري  واملنظمات  االأحمر  والهلل  االأحمر  لل�شليب 
جمال اأعمال االإغاثة يف حاالت الكوارث )ت�شمى اخت�شارا يف هذا 
املقال مبدونة ال�شلوك( ببع�س التاأملت التي اأرجو ان تكون مفيدة 

للقارئ الكرمي 
ُكِتبت "مدّونة ال�شلوك"، قبل اأكرث من 22 عاما وحتديدا يف عام 
1994 وهي جمموعة من املبادئ االإر�شادية للمنظمات امل�شاركة 
يف االأن�شطة االإن�شانية. وتبقي مدونة ال�شوك هذه حمتفظة بكامل 
اأهميتها مثلما كان احلال قبل اأكرث من 22 عاما، ولقد ذكر هذا 
من قبل ال�شيد برو�س بايرب نائب رئي�س �شعبة ال�شيا�شات والتعاون 
باللجنة الدولية لل�شليب االأحمر الدولية يف مقال له ن�شر يف عام 

.2004
لقد جاءت �شياغة واالعلن عنها مدّونة ال�شلوك للحركة الدولية 
يف  احلكومية  غري  واملنظمات  االأحمر  والهلل  االأحمر  لل�شليب 
جمال اأعمال االإغاثة يف حاالت الكوارث " كتطور طبيعي ملا �شبقها 
من مبادرات يف هذا املجال  وكانت هنالك حاجة ملحة وحقيقة 
ملثل هذه املدونة وذلك نظرًا الأن الكثري من املانحني كانوا ي�شعرون  
بخيبة االأمل الكبرية من طريقة تقدمي ونتائج امل�شاعدات التي مل 
ما  رغم  امللمو�شة  االإيجابية  النتائج  من  جدا  القليل  �شوى  تقدم 
بذل فيها من متويل،  ويف تلك الفرتة اأ�شبح العمل االإن�شاين بالغ 
االأهمية والقابلية ، مبا اأظهره من تاأثري �شريع واإيجابي يف بع�س 
حدث  ما  مثل  الكبرية  والنزاعات  الكوارث  اأثناء  خا�شة  االأحيان 
من نزاعات يف رواندا ويوغ�شلفيا والتي اأدت اإىل مقتل العديد من 

االأ�شخا�س وت�شريد اأعداد اأخرى كبرية من ال�شكان.

إعداد/ عبد القادر جالل أحمد
خبير في مجال التعليم

دراسة

للصليب األحمر والهالل األحمر 
والمنظمات غير الحكومية 

في مجال أعمال اإلغاثة

تأمالت في 
مدّونة السـلوك
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ومع ا�شتمرار تنامي الكوارث الطبيعة والنزاعات واحلروب وزيادة 
وزيــادة  االإن�شاين  احلقل  يف  العاملة  والــوكــاالت  املنظمات  عــدد 
وامل�شاعدات االغاثية ظهرت وكاالت ومنظمات  التمويل للأعمال 
جديدة مل تكن موجودة من قبل بع�شها ا�شتخدم  معايري اأخلقية  
تتنافى مع معايري العمل االإن�شاين لتمرير وتنفيذ اأجندات اأخرى ال 
علقة لها بالعمل االإن�شاين، وقامت بتمريرها حتت غطاء العمل 
االإن�شاين رغم ادعائها اأنها وكاالت اإن�شانية، مما �شكك يف نزاهة 

وحيادية امل�شاعدات االإن�شانية. 
اأ�ش�شت  والتي   " ال�شلوك  مــدّونــة   " اأتــت  التطورات  هــذه  ظل  يف 
ر�شخت  كما  الكوارث  حاالت  يف  للإغاثة  م�شرتكة  معايري  الإقــرار 
وانطباقه  االإن�شاين  الــدويل  القانون  اأهمية  على  التاأكيد  املدونة 
اأن  اأن امل�شاعدات االإن�شانية يجب  يف حالة النزاع امل�شّلح. واأقرت 
معايري  اأي  اأ�شا�س  على  ولي�س  وحدها  احلاجة  اأ�شا�س  على  نح  مُتْ
كو�شيلة  االإن�شانية  امل�شاعدات  ا�شتخدام  اأو  اأخرى  ا�شرتاطات  اأو 
اأن  مبعنى  اخلارجية.  االأجندات  اأو  احلكومية  ال�شيا�شات  لتنفيذ 
هي  واال�شتقللية  التحيز  وعدم  واحلياد  االإن�شانية  مبادئ  تكون 

املبادئ االأ�شا�شية للعون االإن�شاين.
و�شاأتناول بالتف�شيل يف الفقرات القادمة بع�س من مكّونات مدونة 
تناولها  اآخر  وقت  يف  لنا  يتاح  ان  واأرجــو  عامة  بتاأملت  ال�شلوك 

بطريقة اأكرث عمقا وحتليل:
أوال- الغرض من مدونة السلوك: 

ال�شلوك  على  احلفاظ  هو  ال�شلوك  مدونة  من  االأ�شا�شي  الغر�س 
العمل  جمال  يف  العاملة  والهيئات  والــوكــاالت  للمنظمات  املهني 
فيما  امليداين  العمل  بتفا�شيل  هنا  االأمر  يتعلق  ال  االإن�شاين حيث 
اأدوات  وتوزيع  الغذاء  وح�ش�س  املياه  كمية  ح�شاب  كيفية  يخ�س 
الطهي وما اإىل ذلك من تفا�شيل تناولها امليثاق االإن�شاين للمعايري 
املدّونة  حتــاول  ولــذا  )ا�شفري(.  االإن�شانية  للم�شاعدات  الدنيا 
والفعالية  التحيز  وعدم  للحياد  العالية  امل�شتويات  على  احلفاظ 
يف  امل�شاهمة  احلكومية  غري  املنظمات  اإليها  ت�شبو  التي  والتاأثري 
اال�شتجابة للكوارث. وهي مدّونة اختيارية تعززها اإرادة املنظمات 
ِقَبل  من  معايري  من  عليه  تواثقت  ما  على  للحفاظ  والــوكــاالت 
فيها  جاء  وما  باملدونة  قبلت  التي  والهيئات  والوكاالت  املنظمات 

من مبادئ.
ويجب االإ�شارة هنا اإىل اأنه يف حالة النزاع امل�شّلح �شوف يتم تف�شري 
مدّونة ال�شلوك وتطبيقها مبا يتفق والقانون الدويل االإن�شاين. كما 
يجب اأن تكون احلكومات امل�شيفة واحلكومات املانحة واملنظمات 
احلكومية على علم مبدونة ال�شلوك واأهدافها ومبادئها وما ت�شعى 
وفاعلة  �شفافة  ب�شورة  االإن�شانية  امل�شاعدات  لتنفيذ  حتقيقه  اإىل 
ت�شهيل  يف  دورهــا  معرفة  من  احلكومات  لتمكن  عالية  وبكفاءة 

العمل االإن�شاين املطلوب.
ثانيا التعريفات:

�شملت التعريفات امل�شلحات الواردة يف مدونة ال�شلوك االتي:
• املنظمات غري احلكومية: ي�شري هذا امل�شطلح هنا اإىل املنظمات 
عن  منف�شل  نحو  على  املن�شاأة  ال�شواء  على  والدولية  الوطنية 

حكومة البلد الذي تتاأ�ش�س به.
• الوكاالت االإن�شانية غري احلكومية: الأغرا�س هذا الن�س ي�شمل 
مكونات  وهــي  احلكومية"  غري  االإن�شانية  "الوكاالت  م�شطلح 
اللجنة  اأي  ـ  االأحمر  والهلل  االأحمر  لل�شليب  الدولية  احلركة 
ال�شليب  جلمعيات  ــدويل  ال واالحتـــاد  االأحــمــر  لل�شليب  الدولية 
باالحتاد  الع�شوة  الوطنية  واجلمعيات  االأحمر  والهلل  االأحمر 
اأعــله.  تعريفها  ورد  كما  احلكومية  غري  املنظمات  عن  ف�شًل  ـ 
وت�شري املدّونة حتديدًا اإىل تلك الوكاالت االإن�شانية غري احلكومية 

املنخرطة يف اال�شتجابة للكوارث.
التي  املنظمات  اإىل  التعبري  هــذا  ي�شري  احلكومية:  املنظمات   •
االأمم  وكــاالت  جميع  اإذن  ي�شمل  وهو  اأكــرث.  اأو  حكومتان  ُتْن�ِشئها 

املتحدة واملنظمات االإقليمية.
• الكوارث: الكارثة هي حدث فاجع ي�شفر عن خ�شائر يف االأرواح 

ومعاناة وكرب اإن�شانيني هائلني ودمار مادي على نطاق وا�شع.
• مدّونة ال�شلوك: مبادئ �شلوك احلركة الدولية لل�شليب االأحمر 
اال�شتجابة  برامج  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  االأحمر  والهلل 

حلاالت الكوارث
ثالثا المبادئ األساسية الواردة في المدونة:

هذا  ن�س  االأّول:  املقام  تاأتي يف  االإن�شانية  ال�شرورة  االأول:  املبداأ 
املبداأ على اأن احلق يف تلقي امل�شاعدة االإن�شانية، ومنحها، هو مبداأ 
اإن�شاين اأ�شا�شي يجب اأن يتمتع به كافة املواطنني يف جميع البلدان. 
العاملة  والهيئات  والوكاالت  املنظمات  جميع  على  اأنه  اأرى  وعليه 
الدويل  املجتمع  اأع�شاًء يف  وبو�شفها  االإن�شاين    العون  يف جمال 
االإقرار بواجبها يف تقدمي امل�شاعدة االإن�شانية متى قامت احلاجة 
يف  الكوارث  حلــاالت  ال�شتجابتها  االأّول  الدافع  يكون  واأن  اإليها. 
تخفيف املعاناة االإن�شانية بني �شفوف اأولئك ال�شعفاء واملهم�شني 
ذوي القدرات ال�شعيفة على حتّمل ما ت�شببه الكوارث من �شغوط. 
وحينما نقّدم املعونة االإن�شانية فاإننا ال نقوم بعمل �شيا�شي او حزبي 
اجندات  غري  اأخــري  اجندات  اأي  لتمرير  او  جهوي  او  وعقائدي 

العون االإن�شاين.
املبداأ الثاين: ن�س هذا املبداأ على ان يتم منح املعونة بغ�س النظر 
عن عرق اأو عقيدة اأو جن�شية املتلقني ومن دون اأي متييز جمحف 
احلاجة  اأ�شا�س  على  املعونة  اأولــويــات  ح�شاب  ويتم  نــوع.  اأي  من 

وحدها
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اأن تقوم جميع املنظمات والوكاالت والهيئات العاملة يف  اأرى  لذا 
جمال العون االإن�شاين ـ كلما كان ذلك متاحًا ـ بتقدمي م�شاعدات 
الكارثة  �شحايا  الحتياجات  �شامل  تقييم  اإىل  ا�شتنادًا  االإغاثة 
ومن  االحتياجات.  بتلك  للوفاء  بالفعل  القائمة  املحلية  والقدرات 
التي  املعاناة  مــدى  تعك�س  �شوف  تقدمها  التي  املعونات  فــاإن  ثم 
الدور  تعي  فاإنها  النهج  لهذا  تنفيذها  وعند  تخفيفها.  اإىل  ترمي 
للكوارث  املعّر�شة  املجتمعات  الن�شاء يف  تلعبه  الذي  االأهمية  بالغ 
و�شوف تكفل دعم هذا الدور، ال احلد منه، كما اأنها تعي اإن تنفيذ 
مثل هذه امل�شاعدات االإن�شانية التي تت�شم بالعاملية وعدم التحّيز 
وبو�شع  بو�شعها  يكن  مل  ما  فعااًل  يكون  اأن  ميكن  ال  واال�شتقلل 
�شركائها احل�شول على املوارد اللزمة لتوفري م�شاعدات االإغاثة.
اأو ديني   املبداأ الثالث: لن ت�شتخدم املعونة لدعم موقف �شيا�شي 
االإن�شانية  املعونة  يتم منح  �شوف  اأنه  املبداأ على  بعينه: ن�س هذا 

وفقًا الحتياجات االأفراد واالأ�شر واملجتمعات. 
يف  العاملة  والهيئات  والوكاالت  املنظمات  حق  من  الرغم  وعلى 
جمال العون االإن�شاين  يف تبني اآراء �شيا�شية اأو دينية حمّددة، فاإنه 
يجب عليها اأن توؤكد اأن امل�شاعدة لن تعتمد على مدى تبنى املتلقني 
لتلك االآراء. ولن تربط الوعد باملعونة اأو تقدميها اأو توزيعها بتبني 

اأو قبول عقيدة �شيا�شية اأو دينية معينة.
العمل  لعدم  ال�شعي  علينا  اأن  على  املبداأ  هذا  ن�س  الرابع:  املبداأ 
كاأدوات لل�شيا�شة اخلارجية للحكومات اأي اأن الوكاالت االإن�شانية 
غري احلكومية هي وكاالت تعمل على نحو م�شتقل عن احلكومات. 
عليه اأرى اأنه يجب على جميع املنظمات والوكاالت والهيئات العاملة 
وا�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ت�شيغ  اأن  االإن�شاين  العون  جمال  يف 
اإال  حكومة،  اأي  �شيا�شة  لتنفيذ  ت�شعى  وال  بها  اخلا�شة  التنفيذ 
اأو  لنف�شها  اأبــدًا  ت�شمح  وال  امل�شتقلة.  �شيا�شتها  مع  تلتقي  ما  بقد 
معلومات  اأو جلمع  ا�شتخدامهم  يتم  باأن  �شهوا  او  ملوظفيها عمدا 
ل�شالح  ح�شا�شة  اقت�شادية  اأو  ع�شكرية  اأو  �شيا�شية  طبيعة  ذات 
اأخرى  اأهدافًا  تخدم  قد  التي  الهيئات  من  غريها  اأو  احلكومات 
لل�شيا�شة  كــاأدوات  تعمل  لن  كما  البحتة  االإن�شانية  االأغرا�س  غري 
التي  امل�شاعدة  ت�شتخدم  و�شوف  املانحة.  للحكومات  اخلارجية 
امل�شاعدة  تلك  يتعنّي توجيه  تتلقاها لل�شتجابة للحتياجات، وال 
بدافع التخل�س من فائ�س �شلع البلدان املانحة اأو تلبية امل�شلحة 
ال�شيا�شية الأي جهة مانحة بعينها. كما عليها اأن تثّمن وتعّزز التربع 
الطوعي بالعمل واالأموال من جانب االأفراد املعنيني بدعم اأعمالها 
عمل  من  الطوعية  البواعث  هذه  مثل  عليه  ت�شجع  مبا  واالإقـــرار 

م�شتقل. 
هذا  ن�س  واالأعــراف:  الثقافة  نحرتم  اأن  علينا  اخلام�س:  املبداأ   
املجتمعات  واأعــراف  وهياكل  ثقافة  الحــرتام  ال�شعي  علي  املبداأ 

والبلدان التي نعمل بها.
مدونة  عليها  ا�شتملت  التي  املهمة  املــبــادئ  اأحــد  هــذا  اأن  واأرى 
يف  العاملة  والهيئات  والــوكــاالت  املنظمات  جميع  فعلى  ال�شلوك 
الثقافة  احرتام  على  العمل  بها  والعاملني  االإن�شاين  العون  جمال 

والعادات واالأعراف املختلفة للمجتمعات  يف البلدان التي نعمل بها 
والعمل على عدم تدمريها او االنتقا�س منها او تغيريها واإبدالها 

باأخرى يعتنقها العاملني يف احلقل االإن�شاين.   
 املبداأ ال�شاد�س: لقد ن�س هذا املبداأ على انه  علينا اأن نحاول بناء 

اال�شتجابة للكوارث ا�شتنادًا اإىل القدرات املحلية
واأرى اأنه يجب علينا كعاملني يف عمليات العون االإن�شاين اأن ندرك 
الكوارث  ـ حتى يف حاالت  واملجتمعات  ال�شعوب  باأن جميع  ونوؤمن 
متى  نعمل،  و�شوف  ال�شعف.  نقاط  عن  ف�شًل  قــدرات  لديها  ـ 
املوظفني  با�شتخدام  القدرات  تلك  تقوية  على  ممكنًا،  ذلك  كان 
املحليني و�شراء املواد املحلية. و�شوف نعمل متى كان ذلك ممكنا 
املحلية  احلكومية  االإن�شانية غري  والوكاالت  املتاأثرين  ال�شكان  مع 
الهياكل  مع  نتعاون  �شوف  كما  والتنفيذ،  التخطيط  يف  ك�شركاء 
كبرية  اأولوية  و�شنويل  ملئمًا.  ذلك  كان  متى  املحلية  احلكومية 
على  ذلك  حتقيق  وميكن  الطارئة.  ال�شتجاباتنا  ال�شليم  للتن�شيق 
النحو االأف�شل داخل البلدان املعنية بوا�شطة اأولئك امل�شاركني يف 
عمليات االإغاثة، ويجب اأن ي�شمل هذا التن�شيق ممثلني عن هيئات 

االأمم املتحدة املعنية.
 املبداأ ال�شابع: ن�س هذا املبداأ على اأنه  يتعنّي اإيجاد ال�شبل الإ�شراك 

امل�شتفيدين من الربامج يف اإدارة معونات االإغاثة
االأحــوال فر�س  بــاأي حال من  اأنــه ال يجوز  نــدرك  اأن  من واجبنا 
على  الــكــوارث  حلــاالت  اال�شتجابة  اإطــار  يف  املقدمة  امل�شاعدات 
ــادة  واإعـ الفعالة  ــة  االإغــاث حتقيق  بــاالإمــكــان  واأن  امل�شتفيدين. 
التاأهيل امل�شتدامة على النحو االأف�شل حينما ي�شارك امل�شتفيدون 
امل�شتهدفون يف ت�شميم برنامج امل�شاعدة واإدارته وتنفيذه. ويجب 
اأن نعمل من اأجل حتقيق امل�شاركة املجتمعية الكاملة يف براجمنا 

للإغاثية واإعادة التاأهيل.
املبداأ لثامن: ن�س هذا املبداأ على اأن معونات االإغاثة ال�شعي للحد 
من اله�شا�شة امل�شتقبلية اإزاء الكوارث اإىل جانب تلبية االحتياجات 

االأ�شا�شية
لقد الحظنا يف كثري من االأحيان اأن اأعمال االإغاثة توؤثر على اآفاق 
واإقــرارًا  �شلبي.  اأو  اإيجابي  نحو  على  �شواء  املدى،  طويلة  التنمية 
من الوكاالت واملنظمات والهيئات بذلك، فاإن عليها ان تعمل من 
اأجل تنفيذ برامج االإغاثة التي تقّلل على نحو ملمو�س من ه�شا�شة 
اأ�شاليب  اإيجاد  اإزاء الكوارث امل�شتقبلية وت�شاعد على  امل�شتفيدين 
احلياة القابلة للبقاء. واأن تويل عناية خا�شة لل�شواغل البيئية عند 
ت�شميم برامج االإغاثة واإدارتها. كما عليها ان ت�شعى اأي�شًا للتقليل 
حماولني  االإن�شانية،  للم�شاعدة  ال�شلبي  االأثــر  من  حد  اأدنــى  اإىل 

جتنب االعتماد طويل املدى للم�شتفيدين على املعونة اخلارجية.
 املبداأ التا�شع: ن�س هذا املبداأ على اأن نعترب اأنف�شنا م�شوؤولني اأمام 
كل من اأولئك الذين نحاول م�شاعدتهم واأولئك الذين نقبل تلقي 

مواردهم
امل�شئولية واملحا�شبية وال�شفافية من املبادئ االأ�شا�شية التي �شملتها 

دراسة
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واجلمعيات  واملنظمات  ــوكــاالت  ال اأن  بحيث  املــدونــة 
اأولئك  بني  موؤ�ش�شية  ك�شلة  تعمل  ما  كثريًا  والهيئات 
الراغبني يف امل�شاعدة واأولئك الذين يحتاجون امل�شاعدة 
كل  اأمام  م�شوؤولة  تعترب  فاإنها  ثم  ومن  الكوارث.  اأثناء 
وامل�شتفيدين  املانحني  مع  ملعاملتها  ويتعنّي  الطرفني. 
بتقدمي  تلتزم  واأن  و�شفافًا.  منفتحًا  موقفًا  تعك�س  اأن 
من  اأو  مايل  منظور  من  �شواء  اأن�شطتها،  عن  التقارير 
يف  املتمثل  بواجبها  تقر  اأن  يجب  كما  الفعالية.  منظور 
واإجراء  املعونات  توزيع  لعمليات  ملئمة  مراقبة  كفالة 
عمليات تقييم منتظمة حول اأثر امل�شاعدات املقّدمة يف 
حاالت الكوارث. كما عليها تقدمي التقارير ب�شاأن تاأثري 
عملها والعوامل التي حتد من هذا التاأثري اأو تعّززه. واأن 
ت�شتند براجمها اإىل م�شتويات راقية من املهنية واخلربة 
من اأجل التقليل اإىل اأدنى حد من فقدان املوارد الثمينة.

ننظر،  �شوف  اأننا  عل  املبداأ  هذا  ن�س  العا�شر:  املبداأ   
اإعلنية،  واأن�شطة  ون�شرات  معلومات  من  نطرحه  فيما 
ولي�س  بالكرامة  متمتعني  كب�شر  الكوارث  �شحايا  اإىل 

ككائنات بائ�شة
يتمثل  بينها  من  اأهمية  االأكــرث  يكون  وقد  املبادئ  اآخــر 
الكوارث  �شحايا  احــرتام  ن�شيان  ــدًا  اأب يجوز  ال  اأنــه  يف 
وعلى  امل�شاواة.  قــدم  على  العمل  يف  �شركاء  بو�شفهم 
تقدم يف  اأن  والهيئات  واجلمعيات  واملنظمات  الوكاالت 
بحيث  الكوارث،  مو�شوعية عن حاالت  �شورة  اإعلمها 
فقط  ولي�س  واأمانيهم  الــكــوارث  �شحايا  قــدرات  تــربز 
مع  تتعاون  �شوف  اأنها  حني  وعلى  وخوفهم.  ه�شا�شتهم 
فاإنها  العام،  الــراأي  ا�شتجابة  تعزيز  اأجل  من  االإعــلم 
اأن  الداخلية  اأو  اخلارجية  االإعــلن  لطلبات  ت�شمح  لن 
حتظى باالأولوية مقارنة مببداأ تعظيم م�شاعدات االإغاثة 
من  غريها  مــع  املناف�شة  تتجنب  و�ــشــوف  االإجــمــالــيــة. 
التغطية  اأجل  من  الكوارث  حلاالت  اال�شتجابة  وكــاالت 
التغطية  هذه  مثل  فيها  تكون  قد  حــاالت  يف  االإعلمية 
اأمــن  اأو  للم�شتفيدين  املــقــّدمــة  اخلــدمــة  ح�شاب  على 

موظفيها اأو امل�شتفيدين.

المراجع:
• املقال لل�شيد “برو�س بايرب” نائب رئي�س �شعبة ال�شيا�شات والتعاون 

باللجنة الدولية لل�شليب االأحمر 
• 1996-02-29 مقال، املجلة الدولية لل�شليب االأحمر.

ميدان  يف  واال�شتجابة  “املبادئ  مــن  مقتطف  ـ  الــرابــع  امللحق   •
امل�شاعدة واحلماية االإن�شانيتني الدوليتني”; املوؤمتر الدويل ال�شاد�س 
دي�شمرب   3-7 جنيف،  االأحمر،  والهلل  االأحمر  لل�شليب  والع�شرون 

)كانون االأّول( 1995. 

المتحدة األمم  جامعة 

منظمات 
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رغم أن جامعة األمم املتحدة هي واحدة من أصغر املنظمات 
يف األمم املتحدة وتعتمد يف مواردها على التبرعات الطوعية 
األمم  الوحيدة يف  اجلامعة  كونها  فريدا  مكانا  فإنها حتتل 
وتوجيه  وتــداولــهــا  املعرفة  بإنتاج  تضطلع  الــتــي  املتحدة 
والــدراســات  واملطلوبة  األســاســيــة  البحوث  يف  فعالياتها 

السياسية البعيدة املدى وتعزيز التنمية.
وتتخذ  بلدا   30 من   336 فيها  ويعمل   1973 عام  تأسست 
البروفسور د. كونارد  من طوكيو مقرا لها. يديرها كل من 
اوستروالدر والبروفسور موتاياكو سوزوكي والبروفسور يازو 

يوكاتا ومقرها طوكيو.
وللجامعة 13 برنامجا ومركزا للبحوث والتدريب يف مختلف 
أنحاء العالم، إضافة إلى املركز الرئيسي يف طوكيو ومكاتب 
االتصال يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ويف مقر اليونسكو 
يف باريس، ويعمل معها عدد كبير من معاهد البحوث موزعة 

يف أماكن عديدة من العالم.
ترّكز اجلامعة على نشر املعرفة بني األجيال وخاصة الشباب 
وتعزيز وتطوير الكفاءات الدراسية لألفراد واملعاهد البحثية 
املساعدة املنتشرة يف أرجاء العالم لتحقيق مبادئ وأهداف 

ميثاق األمم املتحدة.
وتعزيز  األبــحــاث  خــالل  مــن  اإلســهــام  هــي  اجلامعة  مهّمة 
وتطوير الكفاءات الفردية، يف اجلهود املبذولة والرامية إلى 
إيجاد حلول للمشاكل العاملية امللحة والتي هي محط اهتمام 
األمم املتحدة والعاملني بها والدول األعضاء فيها. ولتحقيق 
هذه املهمة فان اجلامعة تتبنى التعاون الفكري بني العلماء 
وبشكل  العالم  أنحاء  كل  من  واملتدربني  البحوث  وطــالب 
األمم  بني  وهي مبثابة جسر  النامية،    البلدان  من  خاص 
املتحدة واملجوعة األكادميية العاملية وكمخزن أفكار ملنظومة 
األمم املتحدة وكمعزز للكفاءات وخاصة يف البلدان النامية .
أهمها  متعددة  مجاالت  يف  دراسية،  منحا  اجلامعة  تقدم 
التنمية، حلاملي الشهادات العليا لتطوير إمكانياتهم البحثية 

مع األفضلية يف القبول للقادمني من البلدان النامية.
دراسية  دورات  اإلليكتروني  موقعها  عبر  اجلامعة  وتوّفر 
عن بعد يف عدد من املجاالت. ويتضمن املوقع مواد بحوث 
يوفر  مما  اجلامعة،  بها  قامت  وتدريبية  تعليمية  وبرامج 
منها حيث  االستفادة  والباحثني يف  للدارسني  ثمينة  فرصا 

إنها تشكل مصادر مرجعية حديثة.
املتاحة  ــوارد  وامل اجلامعة  برامج  حول  املعلومات  من  ملزيد 

ميكنكم زيارة املوقع اإللكتروني
http://www.unu.edu :

عن موقع منظمة العفو الدولية بتصرف. 



ع الذي يقدم االإغاثة للآخرين  من اأ�شعب االأمور اأن يتحّول املتطوِّ
اأو عامل االإغاثة يف غم�شة عني اإىل �شخ�س يحتاج اإىل من يغيثه، 
وميّر بلحظات �شعبة للطمئنان على اأهله وبيته بعد اأن طالتهم 
والقلق  التوج�س  من  حلظات  اإّنها   . عنهم  بعيد  وهو  الكوارث  يد 
ا�شماعيل" من �شكان اجلزء  ال�شيد "جانبي  لنا  واملعاناة يرويها 
�شوء  على  عا�شها  كما  االندوني�شية،  لومبوك  جلزيرة  ال�شمايل 

الزالزل التي تعر�شت لها يف �شهر اأغ�شط�س املا�شي.  
لحظات مرِعبة 

يقول جانبي: يف يوم 5 اأغ�شط�س 2018 حدث زلزال غري مدّمر 

فاأخذُت  البيوت،  بع�س  لت�شدع  اأدى  ولكّنه  ال�شرقية،  لومبوك  يف 
املنكوبني  اإخواين  اإغاثة  يف  الأ�شاهم  وامللب�س،  االأطعمة  بع�س 
واأنا يف طريق  العون لهم، وقد مت ذلك بف�شل اهلل، لكن  وتقدمي 
ال�شمالية حدث زلزال  لومبوك  اإىل  ال�شرقية  لومبوك  عودتي من 
يف اجلزء ال�شمايل للجزيرة ـ حيث اأ�شكن ـ وكان بيني وبني بيتي 
�شاعتني تقريبا. حاولت اأن اأ�شرع الأ�شل اإليه، لكن ال�شوارع كانت 
اأ�شبحت  الطريق  ب�شورة كبرية، ويف  �شاءت  واالأمور  اأغلقت،  قد 
اأفكر  بزوجتي واأوالدي، هل اأ�شيبوا يا ترى؟ لكن دون اأن اأحظى 

باإجابة �شافية، فحتى الهواتف خرجت عن نطاق اخلدمة. 

من الميدان

110

ر�صدها:  عدد من اأع�صاء فريق 
قطر اخلريية التطوعي 

مكتب أندونيسيا

كيف تحّول »جانبي« من متطّوع 
إلى نازح في لحظات 



بيتي هو  يكن  .. مل  موؤملا  امل�شهد  ..كان  بعد عناء  القرية   و�شلت 
ذلك  حتى  لكن  فيه،  اأ�شكن  الذي  احلّي  كّل  بل  فح�شب،  املهّدم 
كنت  لو  لنف�شي  وقلت  واأبنائي،  زوجتي  م�شري  اأعرف  مل  الوقت 
حلظات  مرت  احلرجة،  اللحظات  تلك  يف  ل�شاعدتهم  موجودا 
االأنقا�س.. هكذا كنت  اأم هم حتت  ..ترى هل جنوا  قلق مرعبة 
اأحدث نف�شي، اإىل اأن �شادفت اأحد جرياين الذي كان يجمع بع�س 
واأهل  وزوجتي  اأوالدي  باأن  فطمئنني  الزلزال  وقوع  بعد  اأغرا�شه 
احلّي خرجوا اإىل منطقة اجلبل، ليحتموا به خوفا من اأن يطالهم 

ت�شونامي جديد.

في الجبل
اأ�شابتني حلظة اإحباط مزعجة الأنني فقدت كل �شيء.. البيت وكل 
ما فيه من متاع، ولكنني حمدت اهلل بعد اأن و�شلت اجلبل ووجدت 
كان  اأنني  خلدي  يف  دار  اأن  بعدما  و�شلمة،  بخري  اأ�شرتي  اأفراد 

ميكن اأن اأفقدهم اإىل االأبد.
"جانبي" الذي اأ�شبح نازحا يخ�شى اأن يطول به املقام يف اخليام 
اأخرب  كما  الليل،  برد  وال  النهار  حّر  اأ�شرته  وتقي  تقيه  ال  التي 
الفريق االإغاثي لقطر اخلريية واأكد: اأنه ال راحة اإال بالعودة اإىل 

بيته وحّيه.  
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والعشرين  التاسعة  نسخته  في  للكتاب  الدوحة  معرض  في  الخيرية  قطر  لحضور  كان 
نكهة مميزة، فقد ركزت على جانبين رئيسين هما نشر ثقافة التطوع والعمل اإلنساني 
وتنمية مواهب الناشئة وذلك من خالل مشاركتها التي تعد األكبر من نوعها عبر جناحها 

وإصداراتها المطبوعة، والندوات والورش التي نظمتها. 

عبر جناح قطر الخيرية وإصداراتها والندوات التي نظمتها: 

حضور الفت لثقــافة العمل 
التطوعي وتنمية مواهب الناشئة 

في معرض الدوحة للكتاب

تقريرتقرير
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جناح وفعاليات

وركن  للمطبوعات،  ق�شم  على  اجلمعية  جناح  وا�شتمل 
للأطفال، وركن للمكتبة االلكرتونية، ونفذ من خلله عدد من 
عر�س  فيه  ومت  لل�شغار،  املخ�ش�شة  وامل�شابقات  الفعاليات، 
باللغتني  اأ�شدرتها قطر اخلريية  التي  الكتب  وتوزيع عدد من 
العربية واالإجنليزية، �شمت جمموعة للكبار واأخرى للأطفال 
"�شهد  والنا�شئة، من اأهمها:  اجلزء الثاين من كتاب 
وكتاب  االأول(،  )اجلزء  منه  االإجنليزية  والن�شخة  النجاح"، 
ال�شدقة  يف  "االأربعون  وكتاب  يديك"،  بني  زكاتك  "ح�شاب 

قطر  با�شم  الناطقة  غرا�س"   " جملة  عن  ف�شل  وف�شلها"، 
كتاب  برنامج  وق�ش�س  الثلثة،  االأبطال  وق�شة  اخلريية، 

امل�شتقبل " 12 ق�شة “، واألّون واأ�شاعد.
واأتاح جناح قطر اخلريية فر�شة للزوار للطلع على جتارب 
ال�شباب  من  ملجموعة  والتطوعي  االإن�شاين  العمل  يف  مميزة 
زاروا  الذين  االجتماعيني  والنا�شطني  واالإعلميني  القطريني 
 " اخلريية:  قطر  كتابي  خلل  من  االإن�شاين  العمل  ميادين 

قلب  يف  متطوعون  و"  التطوعي"  العمل  يف  �شبابية  جتارب 
امليدان."كما وّفر خدمة "املكتبة االإلكرتونية" التي مكنت زوار 
اإمكانية ت�شفح كتبها الكرتونيا، وتنزيل وحتميل  جناحها من 

ما يرغبون منها. 
الندوات

وقد نظمت قطر اخلريية ثلث ندوات، هي : "التطوع الثقايف 
والفكري" و"رعاية املواهب الكتابية عند النا�شئة وال�شباب" ، 

و"العمل اخلريي وكرامة االإن�شان".
التطوع الثقافي والفكري

املشاركون:  
�شارك يف الندوة، كوكبة من ال�شخ�شيات التي جتمع يف عملها 
نا�شر  ال�شيد  وهم  والتطوعي،  الثقايف  اجلانبني  بني  وخربتها 
موؤ�ش�شي  واأحد  التطوع  جمال  يف  واملدرب  النا�شط  املغي�شيب 
عائ�شة  وال�شيدة  واالإن�شانية،  التطوعية  املبادرات  من  عدد 
الكواري رئي�س جمل�س اإدارة مركز قطر للعمل التطوعي ورئي�س 
دار روزا للن�شر، باالإ�شافة اإىل املحامية والباحثة نوف املهندي، 
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" كّتاب امل�شتقبل".
محاور الندوة

والقراءة،  التعليم  خلل  من  االإبداع  مو�شوع  الندوة  ناق�شت   
التجربة  وا�شتعرا�س   ، واالكت�شاب،  املوهبة  بني  واالإبداع 
االإبداعية للكاتبة ح�شة العو�شي منذ ال�شغر ، والعوامل التي 
املواهب  لرعاية  كبرية  م�شاريع  تبني  واأهمية   ، تطورها  اأّثرت 
"كتاب  برنامج  الإطلق  اخلريية  قطر  دوافع  و  الكتابية، 
امل�شتقبل" كنموذج عملي لرعاية املواهب، واآثاره التي حتققت 

خلل ثلث �شنوات. 
الكرامة اإلنسانية 

املشاركون
�شارك يف الندوة كل من الدكتور جا�شم ال�شلطان، مدير مركز 
خبري  �شحراء،  بن  ربي  عبد  واالأ�شتاذ  احل�شاري،  الوجدان 
رائد  االإبراهيم،  ونائف  اخلريية،  بقطر  والتخطيط  التطوير 

االأعمال و�شاحب �شركة ابتكار للحلول الرقمية. 
محاور الندوة

وال�شيد اأكرم العديني النا�شط يف جمال الت�شويق االلكرتوين.
محاور الندوة

وطرق  اأنواع  اأبرزها  املحاور،  من  عددا  الندوة  ناق�شت 
والتدوين  التاريخ،  عرب  منه  ومناذج  والثقايف  الفكري  التطوع 
اإىل  اإ�شافة  االإن�شاين،  للعمل  الداعم  دوره  واأهمية  االلكرتوين 
ا�شتعرا�س مناذج تطبيقية للتطوع الثقايف، من خلل تبني دار 
روزا طباعة ق�ش�س برنامج " كتاب امل�شتقبل" كاأحد م�شاريع 
قطر اخلريية التي تعمل على تطوير املواهب الكتابية النا�شئة 
يف قطر، والكتاب التي األفته الباحثة نوف املهندي وجعلت ريع 

بيعه ل�شالح قطر اخلريية . 
رعاية المواهب الكتابية 

املشاركون:  
الدكتورة  واالإعلمية  االأطفال  اأديبة  الندوة كل من  �شارك يف 
والنقد  االأدب  اأ�شتاذ  خليل  لوؤي  والدكتور  العو�شي،  ح�شة 
امل�شاريع  اإدارة  مدير  �شديقي  فريد  وال�شيد  قطر،  بجامعة 
واملراكز بقطر اخلريية، وثلثة من الكتاب الواعدين بربنامج 
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االإن�شاين  بالعمل  املت�شلة  القانونية  اجلوانب  الندوة  ناق�شت 
ب�شكل  واخلريية  االإن�شانية  باالأعمال  القيام  ت�شمن  والتي 
�شحيح، واالمتثال للوائح القانونية للدول التي يتم فيها تنفيذ 
الدولية  بالقوانني  االلتزام  اإىل  باالإ�شافة  االإن�شانية  امل�شاريع 
اخلا�شة بالعمل االإن�شاين واخلريي من اأجل حماية املوؤ�ش�شات 

االإن�شانية والعاملني فيها من الوقوع يف املخاطر القانونية.
املجتمعات  يف  الوعي  ن�شر  �شرورة  الندوة  ا�شتعر�شت  كما 
العربية  للمجتمعات  الراهنة  واالأو�شاع  واالإ�شلمية،  العربية 
�شحيح  ب�شكل  التكنولوجيا  توظيف  اإىل  اإ�شافة  واالإ�شلمية، 
�شفاف من اأجل تخطي حتديات الزمان واملكان والطاقات التي 

تعرت�س �شبيل العمل االإن�شاين.
ورشة األطفال 

املدرب : الدكتور اأحمد نتوف االأ�شتاذ بجامعة قطر 
فيها  ومت  كرتوين"  فيلم  اإىل  الق�شة  "حتويل  بعنوان  وكانت 
تناول  خلل  من  من�شورة  كرتونية  حلقات  ن�شو�س  قراءة 
مرحلة  يف  للأطفال  املوجهة  الق�ش�س  يف  احلدث  م�شتوى 

باالإ�شافة  ت�شمنتها،  التي  وال�شخ�شيات  املتو�شطة،  الطفولة 
حتليل عدد من االأغنيات اخلا�شة باالأطفال. 

توقيع الكتب الجديدة 

الدوحة  معر�س  يف  للموؤلفني  القطري  امللتقى  جناح  �شهد 
 ، التوقيع على كتابني جديدين لقطر اخلريية  للكتاب  الدويل 
االأول هو : "�شهد النجاح" / اجلزء الثاين، واالآخر : جمموعة 
الق�ش�س االثنتي ع�شرة الفائزة يف الن�شخة الثانية لربنامج " 

كّتاب امل�شتقبل" التابع لقطر اخلريية.
شهد النجاح  

على  توزعت  جناح  ق�شة   16 النجاح"   "�شهد  كتاب  وت�شمن 
والهر�شك  والبو�شنة  اأندوني�شيا  هي:  دول   7 يف  قارات   3
وتركز   وبنغلدي�س،  وكينيا  وال�شومال  واأفغان�شتان  وفل�شطني 
على  الر�شيد  علي  الكتاب  معّد  عر�شها  كما  الق�ش�س  هذه 
قطر  مكفويل  بع�س  على  االجتماعية  الرعاية  م�شاريع  اأثر 
اخلا�شة(  االحتياجات  ذوو  العلم،  طلب  )االأيتام،  اخلريية 
واأثر امل�شاريع التعليمية وامل�شاريع ال�شغرية املدرة للدخل التي 
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حتكيم  جلنة  ع�شو  الر�شيد  علي  ال�شيد  اعترب  جهته  من 
الكاتب  فرحة  اأن  الق�ش�س  اإنتاج  على  وامل�شرف  الربنامج 
اإذا كان هذا الكاتب  باالإ�شدار االأول ال تعادلها فرحة، فكيف 
ثمرة  تعك�س  باأنها  منوها  �شنة،   -18  14 بني  يرتاوح  عمر  يف 

املوهبة واالإبداع.   
بدورهم عرب الكتاب الواعدون عن فرحتهم بتحقيق اأحلمهم 
اخلريية  لقطر  �شكرهم  وقدموا  الواقع  اأر�س  على  االبداعية 
قيمة  وزرعت  املدار�س  يف  الدفينة  مواهبهم  اكت�شفت  الأنها 
الكتابة االإبداعية لديهم، ومتنوا اأن يتوا�شل برناجمها لي�شل 

اأثره لكل الطلب. 
زيارات 

من  ال�شخ�شيات  من  عدد  بزيارة  اخلريية  قطر  جناح  حظي 
البلدي،  املجل�س  رئي�س  �شايف  اآل  ال�شيد حممد حمود  اأبرزها: 
وال�شيد جا�شم البوعينني االأمني العام للجنة االأوملبية، وال�شيد 
اإبراهيم الدهيمي املدير العام لهيئة تنظيم االعمال اخلريية، 

والدكتور حمد بن عبد العزيز  الكواري وزير الدولة .  

النجاح  عجلة  الإدارة  مفاتيح  باعتبارها  العامل  عرب  تنفذها 
ومتيز اأ�شحاب الق�ش�س.

قصص “ كّتاب المستقبل”

ومت التوقيع على الق�ش�س االثنتي ع�شرة الفائزة يف الن�شخة 
الق�ش�س  موؤلفي  بح�شور  امل�شتقبل"،  كّتاب   " لربنامج  الثانية 
مدربي  من  وعدد  اأمورهم  واأولياء  الواعدين  الكتاب  من 
وقد عك�شت  واملهتمني،  فيه  التحكيم  واأع�شاء جلنة  الربنامج 
مت  وما  التجربة  هذه  من  ارتياحهم  امل�شاركني  مداخلت 

حتقيقه يف اإطارها. 
للموؤلفني  القطري  امللتقى  من  غريب  �شالح  الكاتب  واأ�شاد 
يحتفي  اأ�شبح  الذي  امل�شتقبل"  "كتاب  برنامج  عطاء  بتوا�شل 
من  جديدة  كوكبة  ق�ش�س  بتوقيع  الكتاب  معر�س  يف  �شنويا 
الك�شف عن  الربنامج يف  اأهمية  على  موؤكدا  الواعدين،  كّتابه 
رفد  يف  املنتظر  واأثرها  قدراتها،  وتطوير  الكتابية  املواهب 

ال�شاحة الثقافية القطرية باأقلم مبدعة �شابة.
فرحة الكّتاب الواعدين 
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ك�شف تقرير ن�شرته منظمة االأمم املتحدة للطفولة )يوني�شيف( 
اأن هناك حوايل 600 مليون طفل، اأي طفل واحد من بني كل 
اأطفال عرب العامل، �شيعي�شون يف مناطق ذات موارد مائية   4

حمدودة للغاية بحلول عام 2040
وقد جاء التقرير الذي �شدر بعنوان "العط�س للم�شتقبل: املاء 
واالأطفال يف مناخ متغري"، لي�شلط ال�شوء على التهديدات التي 
متثلها امل�شادر امل�شتنفدة للمياه االآمنة بالن�شبة حلياة االأطفال 
ورفاهيتهم، م�شريا اإىل اأن التغري املناخي �شي�شاهم يف تفاقم 

املخاطر يف ال�شنوات القادمة. 
اأنتوين  لليوني�شف  التنفيذي  املدير  قال  التقرير  على  وتعليقا 
ليك، "املاء هو العن�شر االأ�شا�شي الذي ال ميكن بدونه اأن ينمو 
من  يتمكون  ال  العامل  حول  االأطفال  مليني  ولكن  �شيء.  اأي 
احل�شول على مياه ماأمونة، مما يعر�س حياتهم للخطر وي�شر 
�شتزداد  االأزمة  هذه  اأن  موؤكدا  م�شتقبلهم،  ويهدد  ب�شحتهم 

خطورة، اإذا مل نقم باتخاذ اإجراءات جماعية االآن"  
ووفقا للتقرير، يعاين 33 دولة يف الوقت الراهن من م�شتويات 
يفوق  عندما  يحدث  الذي  املائي،  االإجهاد  من  جدا  عالية 
الطلب على املياه بكثري االإمدادات املتجددة املتاحة، كما تطرق 
التقرير اإىل العوامل التي توؤثر على نوعية املياه وتوافرها ف�شل 
احلرارة  درجات  بينها  من  ال�شحي،  ال�شرف  �شبكات  عن 
وزيادة  البحار  املياه يف  من�شوب  م�شتوى  وارتفاع  دفئا،  االأكرث 

الفي�شانات واجلفاف، وذوبان اجلليد. 
وارتفاع  املياه،  ا�شتهلك  وزيادة  ال�شكاين،  النمو  وي�شتنزف 
والتح�شر،  الت�شنيع  ب�شبب  كبري  حد  اإىل  املياه  على  الطلب 
موارد املياه يف العامل. كما اأن النزاعات التي تن�شب يف اأجزاء 

املياه  على  االأطفال  ح�شول  اإمكانية  تهدد  العامل  من  كثرية 
املاأمونة.

غري  املياه  ا�شتخدام  على  االأطفال  جترب  العوامل  هذه  كل 
املاأمونة، مما يعر�شهم الأمرا�س فتاكة مثل الكولريا واالإ�شهال. 
ويق�شي العديد من االأطفال يف املناطق املت�شررة من اجلفاف 
الذهاب  فر�شة  بذلك  فيفقدون  املياه،  جلمع  يوم  كل  �شاعات 

اإىل املدر�شة. 
واأفاد التقرير اأن االأطفال االأكرث فقرًا واالأكرث �شعفًا �شيكونون 
االأكرث تاأثرًا بزيادة االإجهاد املائي، حيث يعي�س املليني منهم 
اإمكانية احل�شول على  بالفعل يف مناطق تعاين من نق�س يف 

املياه املاأمونة وخدمات ال�شرف ال�شحي.
كما ي�شري التقرير اإىل ما يلي:

• هناك 663 مليون �شخ�س يف اأنحاء العامل ال يح�شلون على 
م�شادر مياه كافية و 946 مليون �شخ�س يق�شون حاجتهم يف 

العراء.
• اأكرث من 800 طفل دون �شن اخلام�شة ميوتون كل يوم ب�شبب 
ال�شحي  وال�شرف  الكافية  املياه  بانعدام  املرتبط  االإ�شهال 

والنظافة.
• تق�شي الن�شاء والفتيات 200 مليون �شاعة يف جمع املياه كل 

يوم على ال�شعيد العاملي.
املياه  م�شادر  على  املناخي  التغري  تاأثري  اإن  اليوني�شف  وتقول 
لي�س حتميًا. ويختتم التقرير ب�شل�شلة من التو�شيات التي ميكن 
اأن ت�شاعد يف كبح تاأثري تغري املناخ على حياة االأطفال. وت�شتمل 

هذه التدابري على ما يلي:

ترجمات

118

 طفل 
يعيشون في مناطق ذات موارد
مائية محدودة للغاية في 2040 



119

ت�شتهدف  اأن  وينبغي  ال�شحي،  وال�شرف  باملياه  املتعلقة 
اال�شتثماراُت ال�شكاَن املعر�شني ملخاطر ج�شيمة.

• حتتاج اجلهات التجارية اإىل العمل مع املجتمعات املحلية ملنع 
التلوث وا�شتنزاف م�شادر املياه املاأمونة.

•  ينبغي للمجتمعات املحلية نف�شها اأن ت�شتك�شف �شبل لتنويع 
م�شادر املياه وزيادة قدرتها على تخزين املياه باأمان.

عن موقع اليوني�شيف بت�شرف ـ 2018

توافر  يف  تغيريات  الإجراء  التخطيط  اإىل  احلكومات  حتتاج   •
املياه والطلب عليها يف ال�شنوات القادمة؛ وفوق كل �شيء، فاإن 
ذلك يعني اإعطاء االأولوية للأطفال االأكرث �شعفًا يف احل�شول 
على املياه املاأمونة فوق احتياجات املياه االأخرى لتحقيق اأق�شى 

قدر من النتائج االجتماعية وال�شحية.
• ينبغي دمج املخاطر املناخية يف جميع ال�شيا�شات واخلدمات 




