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برامجنا اإلعالمية في رمضان

70

افتتاح مزيد من المكاتب الميدانية ( حوار)

84

برامج التعافي المبكر خطوة نحو التنمية

بالتعاون مع شركائها يف وسائل اإلعالم قامت قطر
اخليرية بإنتاج مجموعة من البرامج التلفزيونية
واإلذاعية الرمضانية ،كما أنتجت قطر اخليرية
باقة منوعة من البرامج التوعوية واإلميانية للكبار
والصغار على قناتها على اليوتيوب .لالطالع على
نبذة تعريفية عن هذه البرامج والقنوات التي تبث
عبرها ومواقيت البث انظر ص 8

تعتزم قطر اخليرية افتتاح مكاتب ميدانية جديدة
يف  5دول إفريقية ،هذا ما كشف عنه السيد
فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع
العمليات والشراكات الدولية يف حوار أجرته
موجهات خطة القطاع
معه «غراس» يف إطار
ّ
للعام احلالي  ،2019فضال عن تنفيذ مشاريع
استراتيجية منوذجية واإلشراف عليها مباشرة.
نص احلوار ص 72

المستدامة (حوار)

لبرامج التعايف املب ّكر أهمية كبيرة بوصفها خطوة
نحو التنمية املستدامة ،هذا أحد عناوين حوار
أجرته «غراس» مع الدكتور غسان الكحلوت
األكادميي يف برنامج ماجستير دراسات النزاع
والعمل اإلنساني مبعهد الدوحة للدراسات العليا،
والذي يجمع إلى جانب اخلبرة العلمية خبرات
عملية طويلة يف املجال اإلنساني .احلوار يتضمن
مجموعة غنية من اآلراء القيمة تفيد للمهتمني
واملختصني ..مادة املقابلة كاملة ص 84

112

العب رئيسي في قطاع المياه
ببنجالديش ( دراسة)

أظهرت دراسة قامت بها مؤسسة خارجية
مختصة بالتقييم أن قطر اخليرية العب رئيسي
على مستوى املنظمات الدولية يف قطاع املياه
والصرف الصحي ببنجالديش ،وقد قيمت
الدراسة هذه املشاريع منذ بداية عام 2015
وحتى منتصف  2018والتي نفذت بإشراف من
مكتب قطر اخليرية يف العاصمة دكا .لالطالع
على كامل الدراسة ص 116

افتتاحية

يتزامن هذا العدد من مجلة “غراس” مع حلول شهر كريم،
ّ
وتتطلع النفوس بشغف
كل عام،
تتشوق القلوب لزيارته
ّ
ّ
إلى قدومه الميمون ،لما فيه من الخيرات والبركات
تميزه عن سائر الشهور،
الكثيرة ،واألفضال العظيمة التي
ّ
يعد في نظر المسلمين
إنه شهر رمضان ال مبارك الذي
ّ
أجمل الهدايا وأجزل العطايا.

مجلة دورية تصدر عن قطــر الخـيرية
العدد التاسع عشر
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أتوجه بأسمى آيات التهنئة
وبهذه المناسبة يطيب لي أن
ّ
والتبريكات إلى الشعب القطري وإلى األمتين العربية
يتقبل منهم صالح
وجل أن
واإلسالمية داعيا المولى عز
ّ
ّ
األعمال ،وأن يعينهم على اغتنام هذه المناسبة في
ومد
االستزادة من الطاعات ،وإشاعة روح التكافل والتراحم،
ّ
يد العون للتخفيف من معاناة الفقراء ،والمنكوبين في
مناطق األزمات.

أطلقنا على حملة قطر الخيرية الرمضانية لهذا العام/
 1440هـ ـ  2019م اسم “رمضان أجمل هدية” ألننا نرى في
الشهر الفضيل هدية الرحمن للمسلمين بصفة عامة
وألهل الخير منهم بصفة خاصة من أجل االستزادة من
عز وجل ،كما أنه هدية
الطاعات والقربات إلى المولى
ّ
للفقراء والمساكين ألنهم يجدون فيه أعظم نصيب ،حيث
تخرج فيه الصدقات والزكاة ،وتنتشر موائد اإلفطار لمن ال
يملك قوت يومه.

وال يفوتني بهذه المناسبة الطيبة أن أتقدم بالشكر
واالمتنان للمتبرعين الكرام من أهل قطر والمقيمين
على ثقتهم المتواصلة بقطر الخيرية ،وأن أنوه في ذات
الوقت بأن فرص التبرع عبر حملة “رمضان أجمل هدية”
مفتوحة لصالح المشاريع اإلنسانية والتنموية المتنوعة،
سواء في مجاالت المياه أو الصحة أو التعليم والسكن
االجتماعي والتمكين االقتصادي ،فضال عن مشاريع الرعاية
االجتماعية والمشاريع الموسمية“ :إفطار الصائم بشقيه
موائد اإلفطارات ،والسالل الغذائية  ،وكسوة العيد وزكاة
الفطر “ ،حيث أن حملة هذا العام تستهدف أكثر  3,4مليون
شخص من مشاريعها الموسمية التي تعتزم تنفيذها
داخل دولة قطر وفي أكثر من  30دولة عبر العالم ،وبقيمة
تصل إلى حوالي  72مليون ريال ،مع تركيزها على المناطق
األشد احتياجا ،ومناطق األزمات التي تشتد فيها معاناة
النازحين والالجئين.
ومقارنة بالعام الماضي  1439هـ فقد ارتفعت مخصصات
مشاريع حملتنا الرمضانية في هذا العام إلى الضعف،
وزاد عدد المستفيدين بنحو  75بالمئة.
إنه سميع مجيب.
نسأل هللا التوفيق والقبولّ ،

يوسف بن أحمد الكواري

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

ملف العدد

في قطر وحوالي  30دولة أخرى

3,400,000

شخص

إجمالي المستفيدين
من مشاريعنا الرمضانية
لعام  1440هـ

4

زيادة تصل إلى  75%في عدد المستفيدين،
و 100%في تكلفة المشاريع المنفذة مقارنة
بالعام الماضي
اعتبارا من بداية شهر رمضان املبارك شهر العطاء
والتراحم ،وحتت شعار "رمضان أجمل هدية" تشرع
قطر اخليرية بدعم من أهل اخلير يف قطر يف
تنفيذ مشاريعها املوسمية التكافلية يف حوالي 30
تقدم
دولة عبر العالم (مبا فيها دولة قطر) ،كما ّ

مساعدات وسالال غذائية للدول التي تعاني من
األزمات والكوارث ،إسهاما منها يف تخفيف املعاناة
اإلنسانية للنازحني والالجئني والفئات الفقيرة
واملهمشة عبر العالم.

أجمل هدية

بالتعاون مع وسائل اإلعالم وقنوات قطر اخليرية على
اليوتيوب وشبكات التواصل االجتماعي.

مت اختيار اسم احلملة "رمضان أجمل هدية" ألن الشهر
الكرمي هدية الرحمن لإلنسان لالستزادة من الطاعات،
كما أن للفقراء واملساكني فيه أعظم نصيب حيث تخرج
فيه الصدقات والزكاة وتنتشر موائد اإلفطار ملن ال ميلك
قوت يومه.
وترسل حملة ق طر اخليرية الرمضانية رسالة مؤداها أن
تبرعات أهل اخلير هي هدايا للمحتاجني حول العالم ،إذ
تقوم قطر اخليرية من خالل مكاتبها امليدانية بإيصال
هذه الهدايا ،وتضمن من خالل مكاتبها امليدانية وشركائها
وبرامجها التنموية املختلفة حفظ كرامة اإلنسان وتقدمي
املساعدات التي يحتاجها بأفضل صورة.

مشاريع الحملة

قائمة املشاريع الرئيسة حلملة تشتمل على :موائد
اإلفطارات ـ السالل الغذائية ـ توزيع زكاة الفطر ـ كسوة
العيد ،كما يتم من خاللها تقدمي مساعدات وسالال
غذائية كبيرة للدول التي تعاني من الكوارث واألزمات.
ويتزامن ذلك مع تنفيذ مشاريع توعوية ودعوية
وجماهيرية داخل الدولة ،وبرامج إعالمية متنوعة تبث

أرقام مضاعفة

خصص حلملة هذا العام 71,8مليون ريال ،وينتظر أن
يستفيد من احلملة  3,4مليون شخص داخل وخارج قطر.
ومقارنة بالعام املاضي  1439هـ فقد ارتفعت مخصصات
مشاريع احلملة إلى الضعف ،وزاد عدد املستفيدين بنحو
 75باملئة.

التكلفة وعدد المستفيدين

وتبلغ تكلفة املشاريع خارج قطر  54,5مليون ريال،
وينتظر أن يستفيد منها  2,6مليون شخص ،فيما تبلغ
قيمة املشاريع الرمضانية داخل قطر  17,2مليون ريال،
وينتظر أن يستفيد منها  700,000شخص.

خارطة التنفيذ

ينتظر أن يصل خير هذه املشاريع إلى حوالي  30دولة
عبر العالم يف قارات :آسيا ـ افريقيا ـ أوربا.
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1440هـ
2019مــ

أرقام مشاريع رمضان
التكلفة اإلجمالية و عدد المستفيدين

إجمالي مشاريعنا
الرمضانية

داخل وخارج
قطر

71,8

إجمالي مشاريعنا

54,5

إجمالي مشاريعنا

17,2

موائد إفطار

17,2

الرمضانية

خارج قطر

الرمضانية

داخل قطر

الصائم

خارج قطر

السالل الرمضانية
والمساعدات
الغذائية

خارج قطر

4,1

ر.ق

مليون

ر.ق

مليون

ر.ق

مليون

ر.ق

مليون

ر.ق

مليون

3,4
2,6

مستفيد

مليون

مستفيد

مليون

مستفيد

700,000

1,2

مستفيد

مليون

مستفيد

115,000

30

3

دولة

حول العالم

عدد الدول التي ينفذ فيها المشاريع

مشروع كسوة العيد
خارج قطر
مشروع زكاة الفطر
خارج قطر

سالل ومساعدات
غذائية لمناطق

الكوارث واألزمات
موائد افطار الصائم

ومشاريع اإلفطارات األخرى
ومونة رمضان داخل قطر

مشروع كسوة العيد
داخل قطر
مشروع زكاة الفطر
داخل قطر

547,000
ر.ق

مليون

27,2
11,9

مليون
ر.ق

مليون

209,000

مساعدات مبادرة
األقربون
داخل قطر

1,1

هدية رمضان
داخل قطر

1,1

ر.ق

مليون
ر.ق

مليون
ر.ق

مليون

مستفيد

3,000

مستفيد

347,500

ر.ق

ر.ق

1,1

نعمل فيها

آسيا ،أفريقيا ،أوروبا
ر.ق

5,4

قارات

مستفيد

946,000
مستفيد

653,000

600

مستفيد

مستفيد

2,500

مستفيد

1,200

مستفيد

2,500

ملف العدد

تستهدف المجتمعات الفقيرة ومناطق األزمات

مشـاريعنا الرمضـانية تنفذ
في  30دولة حول العالم
على مدار الشهر الكرمي ستكون مكاتب قطر اخليرية
امليدانية وشركاؤها عبر العالم كخلية نحل يعملون
على تنفيذ املشاريع الرمضانية ،بتكلفة تقدر بـ 54,5
مليون ريال ،وينتظر أن يبلغ إجمالي من سيستفيدون
منها  2,6شخص يف حوالي  30دولة .
مت تخصيص مبلغ  27,3مليون ريال لثالثة مشاريع
رئيسة هي(:إفطار الصائم :بشقية املوائد الرمضانية
والسلل الغذائية ،توزيع كسوة العيد ،توزيع زكاة
الفطر) ينتظر أن يستفيد منها  1,654,000شخص،
فيما مت تخصيص  27,2مليون ريال لتوزيع مساعدات
وسلل غذائية يف املناطق التي تعاني من الكوارث
واألزمات .ويتوقع أن يبلغ عدد املستفيدين منها
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 946,000شخص.

 1ـ مشروع إفطار الصائم

أ ـ املوائد الرمضانية

يقدم وجبات ساخنة طيلة رمضان ،وتبلغ تكلفة
املشروع حوالي  17.2مليون ريال ،لصالح أكثر من
مليون شخص
مناطق التنفيذ :ألبانيا ـ كوسوفا ـ البوسنة ـ قرقيزيا
ـ فلسطني ـ تركيا ـ بوركينافاسو ـ تونس ـ السودان ـ
مالي ـ كينيا ـ سريالنكاـ الصومال ـ غانا ـ نيبال ـ
أندونيسيا ـ باكستان ـ بنغالديش.
1,2

ب ـ السالل الرمضانية

عبارة عن طرد من املواد التموينية األساسية
يخصص لألسر الفقيرة ليكون مبثابة مونتها طيلة
الشهر الفضيل.
تبلغ تكلفة املشروع  4,1مليون
ريال ،وينتظر أن يستفيد منه  115,00شخص مدة
شهر كامل.
مناطق التنفيذ :الهند ـ أثيوبيا ـ نيجيريا ـ توجو ـ
بنني ـ السنغال ـ الفلبني.
 2ـ توزيع زكاة الفطر

تهدف للتخفيف من األعباء املادية عن األسر الفقيرة
وإشعارها بفرحة العيد
خصص للمشروع  5,4مليون ريال ويتوقع أن يستفيد
منه 347,500
مناطق التنفيذ :البوسنة ـ السودان ـ الصومال ـ
ألبانيا ـ أندونيسيا ـ باكستان ـ بنغالديش ـ بوركينافاسو
ـ نيبال ـ تركيا ـ تونس ـ سريكالنكا ـ غانا ـ فلسطني ـ
قرقيزيا ـ كوسوفا ـ كينيا ـ مالي ـ أثيوبيا ـ السنغال ـ

الهند ـ توجو ـ نيجيريا ـ لبنان.
3ـ كسوة العيد

يركز على األيتام الذين تكفلهم قطر اخليرية بهدف
إدخال السرور على قلوبهم مبناسبة عيد الفطر،
وسيستفيد من املشروع  3000يتيم بتكلفة قدرها
 547,000ريال
مناطق التنفيذ  :الصومال ـ فلسطني ـ تونس ـ
سريكالنكا ـ غانا ـ كينيا ـ بنغالديش ـ مالي ـ أندونيسيا
ـ باكستان ـ بوركينافاسو ـ نيبال ـ قرقيزيا ـ السودان
ـ تركيا ـ البانيا ـ كوسوفا ـ البوسنة ـ الهند ـ الفلبني ـ
أثيوبيا ـ نيجيريا ـ بنني ـ السنغال ـ توجو ـ لبنان .
 4ـ المساعدات الغذائية لمناطق األزمات

عبارة عن سالل ومساعدات غذائية مخصصة
للنازحني والالجئني واملتضررين يف مناطق األزمات،
وقد احتل املشروع نسبة كبيرة من حجم املشاريع
الرمضانية بغرض تخفيف املعاناة اإلنسانية عن هذه
الشرائح.
خصص  27,2مليون ريال ،وينتظر أن يستفيد منه
منها  946,000شخص يف دول كسوريا وفلسطني
والصومال وغيرها .
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ملف العدد

المشاريع الرمضانية الداخلية ..
اإلفطارات والمساعدات االجتماعية

ال تقتصر برامج قطر اخليرية الرمضانية داخل
دولة قطر على مشاريع إفطارات الصائم بأنواعها
املختلفة والتي تستهدف العمال وأبناء اجلاليات أو
على املشاريع االجتماعية مثل توزيع زكاة الفطر
وهدية رمضان وكسوة العيد على األسر ذات الدخل
احملدود ،بل تتعداها مشاريع جماهيرية وثقافية
مخصصة  ،ومشاريع تفتح املجال للتنافس يف
أعمال تطوعية تخدم املجتمع بالتعاون والشراكات
مع مبادرات شبابية ومنظمات مجتمعية وشركات
خاصة.
وتبلغ تكلفة إجمالي هذه البرامج الرمضانية 17,2
مليون ريال ،وعدد املستفيدين حوالي 700,000
شخص طيلة الشهر الفضيل
10

أـ مشاريع اإلفطارات

1ـ موائد إفطارات الصائم

عدد املوائد  45 :مائدة
إجمالي التكلفة 10 :مليون ر.ق
املستفيدون :أكثر من  350,000شخص
مناطق التنفيذ  :اخلور ـ الذخيرة ـ سميسمةـ أم
صالل علي ـ أم صالل محمد ـ روضة راشد ـ برزان
ـ اخلريطيات ،ازغوى ـ الغرافة ـ الريان ـ الشحانية ـ
الوكرة ـ الوكير ـ معيذر اجلنوبي والشمالي ـ صناعية
السيلية ـ بن عمران ـ بن محمود ـ الكعبان ـ الغامن
القدمي ـ املنتزه ـ عني خالد ـ العزيزية ـ الشمال ـ
اجلميلية ـ فريج عبد العزيز ـ الهالل ـ الزبارة ـ أم قرن

والبرامج التوعوية

ـ بني هاجر ـ اخليسة ـ أم خلبا ـ ميناء حمد .
2ـ إفطار العمال المتنقل

يصل للعمال يف أماكن جتمعاتهم ،ويتم من خالل
السيارات توزيع وجبات إفطار متكاملة لكل عامل.
مناطق التوزيع :الصناعية ـ العزب
التكلفة  :أكثر من  622,000ر.ق
املستفيدون 39,000 :عامل
3ـ مونة رمضان

مشروع يوفر االحتياجات التموينية اخلاصة بالشهر
الكرمي لألسر ذات الدخل احملدود ،من خالل
كوبونات توزع عليها من قبل قطر اخليرية أو من
خالل معرفني.

التكلفة :حوالي  1.2مليون ر.ق
املستفيدون 10,000 :شخص

4ـ اإلفطار الجوال

وجبات إفطار خفيفة توزع على سائقي السيارات
الذين يدركهم أذان املغرب قبل وصولهم ملنازلهم يف
عدة مناطق كما يوزع يف مستشفى حمد ،تقوم أسر
قطرية منتجة بتجهيزها.
التكلفة :حوالي  200,000ر.ق
املستفيدون 15000 :شخص
5ـ براحة الجاليات :

مشروع يدعم إفطار وأنشطة اجلاليات املقيمة يف
قطر خالل شهر رمضان ،باعتبارها فرصة لتعزيز
11

ملف العدد
التواصل فيما بينها.

التكلفة :
املستفيدون  7500 :شخص
300,000

6ـ من البيت للبيت

عبارة عن وجبات إفطار تق ّدم ملجموعة من األسر
ذات الدخل احملدود بصفة يومية ،وتقوم أسر قطرية
منتجة بإعدادها .
التكلفة  :حوالي  240,000ر.ق
املستفيدون 6000 :شخص طيلة الشهر الكرمي
7ـ سقيا رمضان

من خالل املشروع توزع املياه الباردة على املصلني يف
عدة مساجد أثناء صالة التراويح والقيام ،بالتعاون
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
التكلفة  140,000:ر.ق
املستفيدون  242,000شخص

ب ـ المساعدات االجتماعية
1ـ هدية رمضان

عبارة عن مساعدة مالية تق ّدم لألسر محدودة الدخل
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مع بداية الشهر الكرمي بغرض إعانتها على توفير
االحتياجات املعيشية املرتبطة بالشهر الفضيل.
التكلفة 1,1 :مليون ر.ق
املستفيدون 2500 :شخص
2ـ األقربون

مبادرة تنفذها قطر اخليرية للعام الرابع على
التوالي بالتعاون مع عدد من الشخصيات اإلعالمية
والناشطني االجتماعيني واملؤثرين على شبكات
التواصل االجتماعي ،تقدم الدعم املالي لألسر ذات
الدخل احملدود أو احلاالت لتي تواجه ظروفا صعبة
ممن ال تعرف طريقا للوصول للجمعيات اخليرية
التكلفة  :أكثر من  1.1مليون ر.ق
املستفيديون 1200 :شخص
3ـ زكاة الفطر:

مساعدات تقدم مع قرب عيد الفطر لألسر ذات
الدخل احملدود بغرض إدخال السرور على قلوبها
وقلوب أبنائها
التكلفة 1,1 :مليون ر.ق
املستفيدون 2500 :شخص

4ـ عيدية االيتام

احتفالية خاصة باأليتام الذين تكفلهم قطر اخليرية
تقام قبل عيد الفطر ،وستم فيها تقدمي العيديات لهم
ليفرحوا بالعيد كما يفرح به كل األطفال.
التكلفة :حوالي  300,000ر.ق
املستفيدون 390 :يتيما

 5ـ كسوة العيد ألبناء األسر ذات الدخل المحدود

عبارة عن مبلغ مالي يقدم ألبناء األسر ذات الدخل
احملدود لشراء كسوة العيد ألبنائهم وإشعارهم بفرحة
هذه املناسبة.
التكلفة :حوالي  210,000ر.ق
املستفيدون 600 :شخص

ج ـ المشاريع الثقافية والتوعوية
1ـ لست وحدك

برنامج يهدف إلى تعزيز التكافل االجتماعي
والتراحم ،والتنافس بني الفنادق واملطاعم املشهورة
مبشاركة مبادرات شبابية ومتطوعني ومؤثرين على
شبكات التواصل االجتماعي ،ويتم من خالله مشاركة
املرضى وكبار السن واأليتام وذوي االحتياجات

اخلاصة والعمال اإلفطار يف شهر رمضان املبارك
وتنظيم فعاليات مصاحبة لهم.
 2ـ البرنامج الدعوي للوزارات

عبارة عن خواطر رمضانية يقدمها مشائخ ملوظفي
الوزارات واجلهات احلكومية واخلاصة عبر قطر
اخليرية بهدف تعميق الروح اإلميانية يف النفوس
والتعريف باملعاناة اإلنسانية للفئات الفقيرة من
األسر واأليتام يف اخلارج.
3ـ عوايدنا نبادر

برنامج اجتماعي يهدف إلى دمج طالب وطالبات
املرحلة اإلعدادية يف أنشطة اجتماعية تطوعية
بهدف رفع الوعي بأهمية العمل اإلنساني ودوره
يف حتقيق التكافل االجتماعي مثل تنظيم املوائد
الرمضانية واملشاركة يف اإلفطار اجلوال وتوزيع
الوجبات على العمال..الخ.
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المشاريع الرمضانية الداخلية ..

مبادرات ومشاريع تطوعية..
تنافس في ميادين العطاء
ٌ
ألن رمضان املبارك شهر التنافس يف اخلير واألجور
ّ
املضاعفة " ..ويف ذلك فليتنافس املتنافسون" ،فإن قطر
اخليرية تواصل تنظيم مشاريع ودعم مبادرات شبابية
تفتح املجال للجهود التطوعية املتطلعة للعطاء مبختلف
فئاتها من أجل خدمة املجتمع القطري ،وإطالق
طاقاتها لصالح العمل اإلنساني ،والتحدي يف ميادين
العطاء ،وفيما يلي نبذة عن  3مشاريع ومبادرات تنفذ
داخل قطر خالل الشهر الكرمي.
1ـ تحدي ترميم
نُبذة عن المشروع

مشروع يُركز بشكل رئيسي على املنافسة بني الشركات
لتنفيذ أعمال الصيانة وجتديد مفروشات بيوت األسر
ذات الدخل احملدود ،يتم تنفيذه يف شهر أبريل ،أي يف
الفترة التي تسبق بداية رمضان املبارك ،ليدخل عليهم
الشهر الفضيل وهم يف منزل يش ّع بالبهجة والسرور،
فيما ستتم التغط ية اإلعالمية التي صاحبت عملية
الصيانة خالل الشهر الكرمي.
األهداف

ـ ترميم بيوت أسر ذات دخل محدود وتوفير بيئة
مناسبة للسكن.
ـ تشجيع العمل التطوعي وحتقيق التكافل االجتماعي.
ـ تفعيل الشراكات املجتمعية خلدمة املجتمع.

الشركاء :

موظفو شركات قطرية يشاركون تطوعيا يف املشروع
االختتام والتكريم

يف نهاية التحدي يقام حفل ختامي لتكرمي كافة
املشاركني ،حيث سيتم عرض إجناز الشركات يف كل
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بيت.

2ـ بيوت الخير

نبذة عن المشروع

ٍ
حتد بني األسر القطرية يف ريادة األعمال املجتمعية،
حيث تقوم كل عائلة بتصميم الركن اخليري اخلاص يف
منزلها ،وتضع فيه مجموعة من املواد التي تالقي إقباال
من األطفال مثل األلعاب واحللويات إضافة إلى بعض
االحتياجات التي تعتبر ضرورية للكبار ،ومن ثم يتم
التبرع بأرباحه لصالح مشروع خيري محدد (تختاره
العائلة صاحبة املعرض من دليل مشاريع قطر اخليرية)
وتنفذه قطر اخليرية باسمها.
األهداف

ـ تشجيع األسر القطرية بكافة فئاتها على دعم العمل
اخليري ،واالندماج فيه.
ـ تنمية املهارات يف ريادة األعمال وربطها يف العمل
اإلنساني.
ـ تعزيز العالقات األسرية وترسيخ أسس التكافل
االجتماعي.

الشركاء:

رابطة املرأة القطرية ،واالحتاد العربي للمرأة
املتخصصة.
معايير التقييم

ـ جودة وجاذبية تصميم وتنظيم الركن.
ـ أعلى حجم تبرع مت جمعه من أرباح مبيعات الركن
الذي أقامته.

االختتام والتكريم

يقام حفل ختامي لتكرمي األسر املشاركة والفائزة يف
التحدي ،واإلعالن عن املشاريع التي سيتم تنفيذها
باسم العائالت املشاركة.
3ـ تحدي المبادرات

نبذة عن المشروع

مسابقة إنسانية تنظمها قطر اخليرية بني عدة مبادرات
تطوعية تتنافس يف تنفيذ أفضل مشروع مجتمعي
خالل شهر رمضان املبارك ،مبشاركة متطوعني من
الشباب ومؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي.
األهداف

ـ إتاحة املجال للمبادرات الشبابية للمشاركة يف األعمال
املجتمعية التطوعية.
ـ حتفيز الشباب على املشاركة يف األعمال اإلنسانية
ودمجهم يف العمل التطوعي.

ـ تعزيز التعاون والشراكة مع اجلهات التطوعية ذات
العالقة.

الشركاء

املبادرات الشبابية والتطوعية ـ املؤثرون على شبكات
التواصل االجتماعي.

معايير التقييم

الفكرة اإلبداعية للمشروع ـ كفاءة اخلطة واألنشطة ـ
العمل اجلماعي ـ استخدام شبكات التواصل االجتماعي
ـ العرض التقدميي.

االختتام والتكريم

يقام حفل تكرميي يف ختام املنافسة يتم فيه تكرمي
املبادرات املشاركة واجلهات التي قامت بدعمهم.
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خدمات تحصيل عادية
وتقنيات الكترونية واسعة
ومتنوعة لتسهيل حساب
ودفع الزكاة
من أجل تسهيل عمليات حساب الزكاة ودفعها والرد
على األسئلة الشرعية املرتبطة بها ،خصصت قطر
اخليرية قنوات عادية وأدوات رقمية متعددة ،وتتمثل
هذه الوسائل واألدوات بقسم الزكاة يف املقر الرئيس،
وموقع " زكاتي" على االنترنت ،وتطبيق زكاتي على
اجلوال ،لتكون بذلك األقرب على املتبرعني الكرام.
وحترص قطر اخليرية يف شهر رمضان على زيادة
ساعات دوام قسم الزكاة ،وفروع قطر اخليرية
ونقاط التحصيل واحملصلني داخل الدولة ،من أجل
تسهيل استقبال زكوات وصدقات أهل اخلير الذين
يحرصون على تكثيف دفعها يف هذا املوسم الكرمي.
1ـ قسم الزكاة

يقوم القسم من خالل خبير متخصص يجمع بني
اخلبرة املالية واحملاسبية والشرعية مبهمة رئيسة
هي حساب الزكاة حساب الزكاة والر ّد على االسئلة
املالية املرتبطة بها وأهمها :حساب الزكاة ( لألفراد،
الشركات ،املهن احلرة ،العقارات ..الخ ) ،حساب
ميزانيات الشركات وحتليلها ،وإخراج ميزانية زكوية
عنها ،وحساب الزكاة عن أسهم املضاربة واألسهم
الثابتة وحساب التطهير منها ،حوساب الزكاة التي
قد تكون تراكمت على أصحابها لعدة سنوات.
ـ يكون للقسم دوام إضايف بعد صالة التراويح (باملقر
16

الرئيس وعبر الهواتف املخصصة خلبير الزكاة/
الشيخ ربيع مجاهد ،ويستمر حتى الثانية بعد
منتصف الليل يف العشر األواخر من رمضان.
ـ إيميل خبير الزكاة rmojahed@qcharity.org :
ـ هاتف خبير الزكاة 55035744 :أو 44290152
ـ كم يقيم القسم على مدار العام دورات تدريبية
حملصلي قطر اخليرية وموظفني من مؤسسات خاصة
وحكومية وشبه رسمية ومنها دورات يف يف محاسبة
زكاة األفراد ،ومحاسبة زكاة الشركات ،وزكاة األسهم
والشركات ،ودورة يف الصدقات.
2ـ موقع وتطبيق زكاتي

رابط الموقعwww.qcharity.org/ar/qa/zaka :
رابط التطبيقzakaty.org :

يتيح موقع وتطبيق زكاتي فهم مسائل الزكاة وحاسبة
آلية للنصاب املفروض على األصناف التي جتب فيها
الزكاة ،وإمكانية إخراجها مباشرة ألي من مصارف
الزكاة .ويذ ِّكر التطبيق آلياً باستحقاق الزكاة يف
احلول السنوي ،ويتيح طلب خبير زكاة للشركات،
إضافة حلاسبة لتطهير األسهم.
3ـ الفروع ونقاط التحصيل

فضال عن املوقع والتطبيق االلكتروني (زكاتي)

اخلاصني بقطر اخليرية؛ فإنه ميكن
للمتبرعني الراغبني بحساب زكاتهم ودفعها إجناز
ذلك من خالل فروع قطر اخليرية ونقاط حتصيلها
واحملصل املنزلي أيضا.

ومن  8:30مساء حتى  12:30ليال
اجلمعة  :من  12:30ظهرا ـ حتى  5:30مساء
ومن  8:30مساء حتى  12:30ليال

أ ـ الفروع :

توجد لدى قطر اخليرية  82نقطة حتصيل يف
األسواق واملجمعات التجارية واملستشفيات.
وفضال عن ذلك يوجد لدى قطر اخليرية1400 :
صندوق حتصيل ثابت ،و  194محصال  ،و  36ماكنة
تبرع الكترونية.

لدى قطر اخليرية  22فرعا  15 ،فرعا منها للرجال
 ،و 7فروع للنساء  ،على امتداد خارطة دولة قطر .
الدوام  :تزداد ساعات الدوام يف هذه الفروع خالل
رمضان كما يلي:

فرع الهالل (المقر الرئيسي)

من السبت إلى اخلميس ـ من
 12:30ليال
اجلمعة  :من  12:30ظهرا حتى  12:30ليال

باقي الفروع

من السبت إلى اخلميس ـ
من  8:00صباحا حتى  5:30مساء

8:00

صباحا حتى

ب .نقاط التحصيل:

المحصل المنزلي:
ج.
ّ

خدمة تتيح للمتبرع إمكانية طلب محصل عبر تطبيق
قطر اخليرية  ،qch.qa/appويقوم النظام تلقائيا
بتحديد موقع املتبرع على اخلريطة وإرسال طلبه
ألقرب محصل أو "محصلة" الذي يشرع يف التواصل
معه ،ومشاهدة مكانه على اخلريطة
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برامجنا اإلعالمية الرمضانية
على القنوات اإلذاعية
والتلفزيونية واليوتيوب

بالتعاون مع شركائها يف وسائل اإلعالم قامت إدارة
اإلعالم واالتصال بقطر اخليرية بإنتاج مجموعة
من البرامج التلفزيونية واإلذاعية تبث خالل الشهر
الفضيل ،كما أنتجت قطر اخليرية باقة منوعة من
البرامج التوعوية واإلميانيةعلى قناتها على اليوتيوب،
وفيما يلي تعريف بها وحتديد ملواعيد بثها.
1ـ البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

سفاري الخير

من برامج تلفزيون الواقع ،يبث يوميا طيلة الشهر
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الكرمي على تلفزيون قطر ،ويعمل على دمج الشباب
واملشاهير يف العمل التطوعي ،ويجعلهم يعيشون جتربة
العمل اإلنساني يف امليدان ،ومعاناة احملتاجني عن
قرب ،ويتنافسون فيما بينهم الختيار وتنفيذ مشاريع
تنموية وفقاً لظروف املجتمعات احملتاجة واحتياجاتها
اإلنسانية.
مت تصوير حلقات النسخة اخلامسة للبرنامج يف
جمهورية مالي ،وأجنز خاللها  60مشروعا متنوعا
خالله ،مت التشبيك فيها مع مؤسسات املجتمع املدني
واملنظمات الدولية.

وقت البث :بعد أذان املغرب يوميا

تراويح

برنامج إذاعي يبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة
القرآن الكرمي بالدوحة ،يتناول حكم وأسرار الشريعة
اإلسالمية وغرس القيم األخالقية ،وتعريف املستمعني
مبشاريع قطر اخليرية والتسويق لها وللحاالت
اإلنسانية.
تقدمي  :د .عبد الرحمن احلرمي
وقت البث :الثالثاء  ،األربعاء  ،اخلميس  ،اجلمعة ـ
الساعة  10 :مساء
ضيف ومحطة

برنامج مسابقات تفاعلية يبث عبر الهواء مباشرة طيلة
شهر رمضان على صوت اخلليج بهدف التوعية بالعمل
اخليري ونشر املعرفة املرتبطة به ،يستضيف شخصية
من املشاهير يف دولة قطر يف املجاالت املختلفة
للحديث عن املجال الذي يبرع فيه ،ويف نفس الوقت
يسلط الضوء على إحدى الدول التي تقدم من خاللها
قطر اخليرية خدماتها اإلنسانية وتنفذ فيها مشاريعها
التنموية  ،ثم يتم طرح مجموعة أسئلة عن هذه الدولة
(احملطة).
تقدمي :أحمد العلي ومحمد العنزي
وقت البث :يوميا ـ  5:15عصرا
أمنيتي

برنامج إذاعي يقدم على الهواء مباشرة من خالل إذاعة
قطر ،يسعى إلى حتقيق أمنيات األطفال البريئة من
مناطق مختلفة عبر العالم عبر بث رسائلهم الصوتية
بهدف حتقيق التكافل االجتماعي بني أبناء األمة
الواحدة ورسم االبتسامة على وجوه الطفولة احملرومة
خالل شهر التراحم .
تقدمي  :اإلعالمية إميان الكعبي
وقت البث  :يوميا  12:30ظهرا
أمنيتي  (Wishباللغة اإلنجليزية )

برنامج إذاعي يقدم على الهواء مباشرة ملستمعي إذاعة
قطر باللغة اإلجنليزية ويسعى إلى حتقيق أمنيات
األطفال البريئة من مناطق مختلفة عبر العالم ،عبر
بث رسائلهم الصوتية بهدف رسم االبتسامة على وجوه
الطفولة احملرومة.
تقدمي  :منار مجدي زهران
وقت البث 7:15 :مساء

مسابقات رمضانية (باللغة األردية)

دولة قطر ،التابعة للمؤسسة القطرية لإلعالم ،وتقوم
فكرة البرنامج على معلومات عن أنشطة قطر اخليرية
يف دول شبه القارة الهندية " الهند  ،باكستان ،نيبال،
بنغالديش" ثم تطرح أسئلة تفاعلية للمستمعني عن هذه
األنشطة.
إعداد تقدمي :سيف الرحمن عبد الرحمن عزيز
وقت البث 9:30 :ـ  10:30ليال.
2ـ برامجنا على اليوتيوب

أهم هذه البرامج:
"كلمات" للدكتور مأمون مبيض
برنامج توعوي يومي يهتم بالتوعية اخلاصة بالصحة
النفسية  ،وربطها يف البعد اإلمياني ،عن طريق طرح
أمثلة وشرحها بطريقة علمية.
"تدبر " للشيخ معاذ القاسمي
برنامج إمياني يومي يربط القيم بآيات القرآن الكرمي
بأسلوب مميز ،ويندرج يف إطار تنمية التفكر والتدبر
يف كتاب اهلل سبحانه .
"روابط" لإلعالمي ناصر اخلليفي
برنامج يومي يركز على إبراز التراث القطري والعادات
والتقاليد اخلاصة باملجتمع القطري خالل شهر
رمضان ،ويبرز أهمية هذه العادات لألجيال احلالية
كجزء من الهوية الوطنية .
برنامج "عاون"
برنامج يومي يبرز التغيير اإليجابي و األثر الذي
يحدثه تدخل قطر اخليرية اإلنساني والتنموي على
حياة األفراد واملجتمعات الفقيرة واملنكوبة ،من خالل
أمثلة ومناذج عملية من عدة دول.
" قصة وعبرة" للدكتور عايش القحطاني
برنامج اجتماعي تربوي يومي ،يسهم يف توعية اآلباء
واألمهات بكيفية التعامل مع أبنائهم وأساليب التربية
املؤثرة .
ناصر وبوابة اخلير
برنامج كرتوني موجه لألطفال يعتمد أسلوب املغامرات
بهدف غرس حب اخلير ومساعدة اآلخرين يف نفوس
الصغار .
مقاطع توعوية عن العمل اإلنساني
مقاطع مصورة تسلط الضوء على قضايا العمل اإلنساني
والتنموي من خالل عرض األرقام واإلحصائيات
املرتبطة به وطرق معاجلة التحديات املرتبطة بها.

برنامج مسابقات يبث على الهواء مباشرة ،ويقدم
ملستمعي إذاعة األردو على موجة  FMتردد  107من
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ملف العدد

برامج وإصدارات رمضانية
لألطفال واليافعين
اهتماما منها بشريحة األطفال واليافعني ،واستثمارا
ألوقاتهم يف الشهر الفضيل قامت قطر اخليرية
بتخصيص برامج تطوعية وجماهيرية لألطفال
واليافعني وقامت بإعادة إصدار بعض اإلصدارات
املوجهة لهم ومن أهمها:

كتيب أذكار وألوان

سن
كتيب يحبب األطفال خصوصا من هم يف ّ
الروضة والصفوف األولى من املرحلة االبتدائية
بالدعاء إلى اهلل سبحانه باعتباره يحمل معاني
طلب العون واملساعدة منه سبحانه وتعالى وشكره
على نعمه الكثيرة ،ويأخذ بأيديهم لتعلم األدعية
واألذكار اإلسالمية املأثورة من خالل متعة التلوين،
ويساعدهم على حفظها ،حيث يخصص يف كل
صفحة دعاء مع رسمة ميكنه تلوينها .يحتوي الكتاب
على  20دعاء مثل دعاء االستيقاظ من النوم ودخول
احلمام واخلروج منه والوضوء ولبس الثياب ودعاء
اخلروج من البيت وركوب السيارة وغيرها.

قرص األذكار

عبارة عن هدية كرتونية لطيفة تصاحب الطفل يف
البيت واملدرسة وميكن من خاللها قراءة أهم أذكار
الصباح واملساء املأثورة حتى تصبح جزءا من واجباته
اليومية ،والقرص قابل للتدوير من أجل الفروق
املوجودة بني صيغ أذكار الصباح وأذكار املساء.
برنامج عوايدنا نبادر

برنامج اجتماعي يهدف إلى دمج طالب وطالبات
املرحلة اإلعدادية يف أنشطة اجتماعية تطوعية
خالل شهر رمضان املبارك ،بهدف رفع الوعي بأهمية
العمل اإلنساني ودوره يف حتقيق التكافل االجتماعي
مثل تنظيم املوائد الرمضانية واملشاركة يف اإلفطار
اجلوال وتوزيع الوجبات على العمال..الخ.
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ليالي الخير

برنامج قيمي ثقايف ترفيهي يتضمن مسابقات
وقصص وفقرات تفاعلية أخرى يوجه لألطفال،
وينفذ بالشراكة مع " حياة بالزا" بعد صالة التراويح
يف مجمع حياة بالزا.

فواصل توعوية

فواصل توعوية مصورة تهتم باألطفال وتسهم يف
لفت أنظارهم إلى قضايا رمضانية وتوعيتهم بها من
خالل طرح األسئلة عليهم بشكل عفوي ،ويتم بثها
عبر موقع قطر اخليرية على اليوتيوب.

عددا من مجلة

مع صدور هذا العدد تكون إدارة اإلعالم واالتصال
بقطر اخليرية قد استكملت بفضل اهلل إصدار 20
عددا من مجلة " غراس" (عدد جتريبي و 19عشر
عددا يليه) ،بدءا من فبراير  2012وحتى مايو .2019
وقد ش ّكلت املجلة عبر مسيرة عطائها املمتدة نافذة
إعالمية مهمة للتوعية بقضايا العمل اإلنساني
والتنموي واإلسهام يف نشر ثقافته ،إضافة لتوثيق
جهود قطر اخليرية يف مجال اإلغاثة والتنمية
والرعاية االجتماعية ،وإبراز أثر مشاريعها وقصص
جناحها.
بني األمس واليوم مت ّكنت "غراس" بإمكانيات ذاتية
من حتقيق قفزات تطويرية مهمة على مستوى الشكل
كمي يف عدد الصفحات من 32
واملضمون ،تطور
ّ
صفحة يف العدد التجريبي إلى  156يف العدد ،18
وتطوير نوعي فبينما كانت املجلة تصدر يف األعداد
األولى باللغة العربية فقط ،صارت تصدر باللغتني
العربية واإلجنليزية يف نسخة واحدة ،وفيما كانت
ال تشتمل سوى على  10أبواب يف البدايات ،فإن
األبواب وصلت ألكثر من  20بابا فضال على عدة
أعمدة ،منها على سبيل املثال  :من امليدان  ،مشاهد،
تطوع ،قصة جناح ،مع جتديد ملحوظ ومضطرد يف
التصميم واإلخراج.
ومت ّكنت املجلة من إجراء حوارات مهمة مع العديد
من الشخصيات املختصة بالعمل اإلنساني واخليري
واخلبراء يف هذا املجال من أبرزهم :الدكتور هاني

البنا مؤسس ورئيس عدد من اجلمعيات ومؤسسات
املجتمع املدني ،كـاإلغاثة االسالمية عبر العالم،
و"املنتدى اإلنساني" ،واخلبير القانوني واألكادميي
فوزي أوصديق ،والشيخ عبد العزيز بن جاسم آل
ثاني ،والسيد خالد خليفة املمثل اإلقليمي للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،والدكتور
مهند الفتياني الرئيس التنفيذي لألكادميية الدولية
لعلوم العمل اإلنساني ،واملصور الكويتي احملترف
عبدالرحمن حامد التركيت املتخصص يف العمل
اإلنساني .وغيرهم كثير ،واشتملت على مجموعة
من الدراسات واملقاالت.
الزالت عني "غراس" تتطلع نحو األمام ويف جعبتها
املزيد األفكار من أجل التطوير والتحسني والتجويد..
وميكن للمهتمني االطالع على مسيرة مجلة "غراس"
الناطقة باسم قطر اخليرية على الرابط التالي:
www.qcharity.org/ar/qa/media/ghiras

وال يفوتنا يف ختام هذه الفقرة إزجاء الشكر والتقدير
لكل من أسهم يف تأسيس هذه املجلة ولكل من شارك
وكتب فيها ،وقدم لها النصح ،وأسهم يف حتريرها
وإخراجها وعمل على تطويرها ودعمها.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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تقرير

بحضور سعادة/
الشیخ حمد بن ناصر آل ثاني
والمفوض السامي
عقدت املفوضیة السامیة لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRوقطر اخلیریة لقا ًء تشاوریاً
رفیع املستوى يف جنیف ،مت خالله التشاور حول دعم
وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون بنی الطرفنی.
شـارك فـي االجـتماع سـعادة الشـیخ حـمد بـن نـاصـر
آل ثـانـي رئـیس مجـلس إدارة قـطر الـخیریـة ،وسـعادة
السـید فـیلیبو جـرانـدي املفوض السامي لألمم
املتحدة لشؤون الالجئنی.
محاور االجتماع

وتـناول االجـتماع الـتأكـید عـلى الـتزام قـطر الـخیریـة
بـتعزیـز اتـفاقـیة الشـراكـة والـتعاون الـموقـعة مـع
الـمفوضـیة ،كـما تـم إحـاطـة الـمفوض الـسامـي
بـالـزیـارات املشـتركـة املخـطط لـها مـع الـمفوضـیة
لـلعراق والـصومـال وسـریـالنـكا وإثـیوبـیا وبـنغالدش
بهـدف التعرف على املشاریع املشتركة والتنسیق
املیداني املستمر مع املفوضیة.
وتوجه سـعادة الشـیخ حـمد بـن نـاصـر آل ثـانـي
رئـیس مجـلس إدارة قـطر الـخیریـة خـالل الـلقاء،
بـشكره لـلمفوضـیة الـسامـیة عـلى الشـراكـة الـبناءة
الـتي تـوجـت بـفتح مـكتب لـلمفوضـیة داخـل قـطر
الـخیریـة فـي الـدوحـة ،وتـعینی مـوظـف دائـم عـلى
كـادر دولـي فـي سـابـقة هي األولـى مـن نـوعـها.
كـما وجه سعادته الدعـوة لـلمفوض الـسامـي لـزیـارة
الـمقر الـرئـیسي لـقطر الـخیریـة فـي أثـناء أي زیـارة
قـادمـة له لـلدوحـة ،مـؤكـدا اهـتمام قـطر الـخیریـة
بـتوثـیق جتـربـتها مـع الـمفوضـیة الـسامـیة وتـشجیع
مـؤسـسات أخـرى فـي الـمنطقة عـلى الشـراكـة
مـع األمـم املتحـدة ،نـظراً ألهـمیتها فـي مـواجـهة
حتـدیـات الـتنمیة والـعمل اإلنـسانـي عـلى مستوى
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لقاء تشاوري
رفیع المستوى
بین مفوضیة
الالجئـین وقطر
الخیریة بجنیف

العالم خصوصا مع تزاید أعداد النازحنی والالجئنی.
كـما تـم خـالل الـلقاء طـرح فـكرة عـقد اجـتماع
مشـترك نـهایـة كـل عـام فـي جـنیف یـركـز عـلى
حـصاد الشـراكـة والـتعاون مـع الـمفوضـیة ومـناقـشة
كـیفیة تـوسـیع دائـرة الـتعاون ومـراجـعة مـا تـم إنـجازه
خـالل الـعام والـدروس املسـتفادة ،لـما مـن شأنه
خـدمـة الـنازحـنی والالجئنی حول العالم.

سلسلة اجتماعات

كما أجرى وفد قطر اخليرية خالل الزيارة لـمقر
الـمفوضـیة الـسامـیة لـشؤون الـالجـئنی بـجنیف عـدداً
مـن الـلقاءات الـهامـة مع الـمسؤولـنی بـالـمفوضـیة مـن
بـینهم ،السـید راوف مـازو ،مـدیـر الـمكتب اإلقـلیمي

االفـریـقي ،والسـید إویـن مـاكـولـید ،الـقائـم بـأعـمال
مـدیـر قـسم الـمرونـة ،والسـیدة بـرویـن عـلي كـبیر
مسـتشاري السـیاسـة واحلـمایـة ،والسـیدة انـدریـكا
راتـوت ،مـدیـرة مـكتب آسـیا والـمحیط الـھندي،
بـاإلضـافـة إلـى السـیدة ریـما جـامـوس إمـیس ،نـائـب

مـدیـر الـمكتب اإلقـلیمي للشـرق األوسـط وشـمال
إفـریـقیا ،والسـید فـیلیبوغراندي ،املفوض السامي
لشؤون الالجئنی .وهدفت االجتماعات إلى التباحث
والتشاور حول مجاالت العمل املستقبلیة لصالح
الالجئنی يف هذه املناطق.

تعاون استراتيجي ومبادرة تنسيقية  2017و 2018

اجلدير بالذكر أن قـطر الـخیریـة والـمفوضـیة الـسامـیة لـألمـم املتحـدة لـشؤون الـالجـئنی أطـلقتا
خـالل الـعام الـماضـي مبادرة تنسيقية مـن أجـل تنسـیق الشـراكـة والـتعاون بـینهما وبـما یـحقق
أهـدافـهما اإلنـسانـیة املشـتركـة ،وفـي مـقدمـتها حـمایـة الـنازحـنی والـالجـئنی والـسعي لتوفیر حیاة
كرمیة لهم يف بلدانهم أو البلدان التي جلأوا إلیها.
وتـأتـي الـمبادرة تـتویـجا التـفاق الـتعاون االسـتراتـیجي الـذي وقـع بـنی املفوضية السامية لشؤون
الالجئني وقطر اخليرية يف اكتوبر  ٢٠١٧ومتتد خمس سنوات ،وتهـدف إلـى إنـشاء آلـیة مـتخصصة
داخـل قـطر الـخیریـة مـن أجـل مـأسـسة الشـراكـة بـنی قـطر الـخیریـة والـمفوضـیة وإدارة الـملفات
ذات االهـتمام املشـترك ومـتابـعة تـفاصـیلها مـن قـبل مـوظـفي اجلهـتنی ،والـسعي لـتوفـیر تـمویـل
بحـدود  30مـلیون دوالر سـنویـا لـلمشاریـع اإلنـسانـیة لـلمفوضـیة فـي الـقطاعـات املختلفة عبر قنوات
التمویل املختلفة يف دولة قطر.
كـما تـسعى الـمبادرة إلـى تـقدیـم نـموذج رائـد لـدعـم حـاالت الـطوارئ عـلى مسـتوى الـعالـم ،والـتشاور
والـعمل املشـترك مـن أجـل تـعزیـز االسـتجابـة اإلنـسانـیة والـتعاون الـمیدانـي بـنی الـطرفـنی ،وتـطویـر
حـمالت مشـتركـة طـویـلة األمـد وأنشـطة مشـتركـة ،واسـتضافـة حفل سنوي رفیع املستوى جلمع
التبرعات وتسلیط الضوء على محنة الالجئنی والنازحنی.
وبـموجـب الـمبادرة سـتصبح قـطر الـخیریـة شـریـكا فـاعـال لـمفوضـیة شـؤون الـالجـئنی فـي رفـع
مسـتوى الـوعـي حـول قـضایـا الـالجـئنی عبر العالم يف قطر وإشراك مالینی الناس يف دعمهم.
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تقرير

برعاية وزير الثقافة والرياضة

تكريم الطلبة الفائزين في
اختتام النسخة الثالثة لبرنامج
“كتاب المستقبل”
صالح
برعاية وزير الثقافة والرياضة سعادة السيد
ِ
غامن العلي اختتمت يف شهر مارس املاضي
بن
ِ
فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "كتاب املستقبل"،
الذي تنظمه قطر اخليرية بالتعاون مع جهات
أخرى ،الكتشاف املواهب الشبابية يف مجال كتابة
القصة القصيرة .ومت خالل احلفل اإلعالن عن
أسماء الفائزين يف هذه النسخة وتكرميهم  ،وتكرمي
اجلهات الشريكة والراعية ،بحضور الدكتور إبراهيم
النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والسيد
يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر
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اخليرية وممثلي اجلهات املشاركة والراعية للبرنامج
وعدد كبير من الطالب املشاركني.
وفاز يف النسخة الثالثة من مسابقة برنامج "كتاب
املستقبل"  18طالبا وطالبة من بني  1697مشاركا
ومشاركة من  259مدرسة من املدارس املستقلة
واخلاصة ومدارس اجلاليات.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة
التعليم والتعليم العالي إن املشاركة الكبيرة من
الطالب والذي يفوق عددهم الـ  1600طالب من

 259مدرسة دليل على أن هناك اهتمام كبير من قبل
املدارس بتعزيز اللغة العربية ونشرها ما بني الطالب
وإتاحة الفرصة لهم لإلبداع يف الكتابة ،متمنيا مزيدا
من النجاح للمسابقة التي تساهم بشكل كبير يف رفد
الساحة الثقافية بكتًاب واعدين يقودون زمام القصة
والرواية العربية يف قطر والعالم العربي مستقبال.
بدوره أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس
التنفيذي لقطر اخليرية يف كلمته يف احلفل ،عن
سعادته مبا حققه برنامج كتاب املستقبل من صدى
إيجابي على مستوى رعاية املواهب الكتابية لألجيال
الصاعدة يف دولة قطر وقفزات تطويرية أجنزها
الكمي والنوعي ،واتساع يف شراكاته
على املستويني
ّ
مع اجلهات ذات العالقة ،تركت آثار طيبة على أبنائنا
الطالب يف اجلانبني الثقايف والتربوي.
وقال إن "كتاب املستقبل" بعد ثالث سنوات من إطالقه
رسخ اسمه كبرنامج وطني رائد بامتياز ،وعالمة
قد ّ
مم ّيزة لرعاية املواهب اإلبداعية الواعدة يف مجالِ
الكتابة ،ونشر احملتوى اإلنساني الهادف يف املكتبات
العربية ،بعد أن أصبح متاحا لكل طلبة املدارس يف
قطر املشاركة فيه ،بكل أنواعها ومراحلها التعليمية ،
ونظرا أل ّنه ينفذ بشراكة وثيقة ومتواصلة مع اجلهات

احلكومية املرتبطة بطبيعة اهتمامه واملستفيدين منه،
غامن
موجها شكره اخلاص لسعادة السيد صالح بن
ِ
العلي وزير الثقافة والرياضة لتشريفه هذا احلفل
ورعايته الكرمية له.
من جهتها قالت األستاذة عائشة اخليارين مديرة
مدرسة األندلس االبتدائية للبنات يف كلمتها التي
ألقتها نيابة عن املدارس املشاركة ،إن برنامج كتاب
املستقبل ساهم بشكل كبير يف تطوير األنشطة
الصفية واألنشطة غير الصفية بني مهارة القراءة
والكتابة واالبداع والتأليف لدى األطفال منذ الصغر
للحفاظ على لغتنا العربية السامية وجعلها اللغة
األولى بني دول العالم كافة حيث استطاع الطالب
والطالبات من خالل البرنامج التنوع يف االبداع
والتأليف.
وأكدت على أن برنامج كتاب املستقبل جنح يف أن
يضع الطالب املشاركني على خطوات االبتكار
والتأليف باللغة العربية ،الفتة إلى أن العدد الذي
شهده البرنامج من املشاركني أكبر دليل على ذلك.
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 3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ

اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ

اﻟﺮاﻋﻲ

)(2017-2016

اﻟﺸﺮﻛﺎء

ﺑﻨـــﻚ ﺑـــﺮوة

وزارة اﻟﺜﻘـــــــــﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿــــﺔ ،وزارة اﻟﺘﻌﻠـــــﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌــــــﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن

اﻟﺸــــﺮﻛﺎء اﻵﺧـــــــﺮون

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ،دار روزا ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻧﺎدي اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻴﺮ ﺟﻠﻴﺲ

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ّ
اﻷوﻟﻰ )(2017-2016

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2018-2017

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )(2017-2016

32 137

55 375

259 1697

ﻃﺎﻟـــــﺒﺔ

اﻷوﻟﻰ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷوﻟﻰ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ » ﺑﻨﺎت«
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻃﺎﻟﺐ  -ﻃﺎﻟﺒﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻹﻋﺪادﻳﺔ -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
» ﺑﻨﻴﻦ  -ﺑﻨﺎت«
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ -ﺧﺎﺻﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2,209 :ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ

ﻃﺎﻟﺐ -ﻃﺎﻟﺒﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻹﻋﺪادﻳﺔ -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
» ﺑﻨﻴﻦ  -ﺑﻨﺎت«
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ -ﺧﺎﺻﺔ -دوﻟﻴﺔ  -ﺟﺎﻟﻴﺎت

 346ﻣﺪرﺳﺔ

ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

6
6

ﻗﺼﺔ
ﻗﺼﺔ

ﻣﻌﺮض اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب
ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

12

ﻗﺼﺔ

ﻣﻌﺮض اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

ﻗﺼﺔ

#رمضان_أجمل_هدية

لالطالع على
المشاريع
امسح الرمز QR
أو عبر الرابط

qch.qa/E

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/874

بناء مدرسة
صدقة لك
وهدية لألطفال

الفلبين

نيبال

تأثيث مدرسة وتجهيزها

60,000
80

بمساحة 84م2

80

مستفيدا
ً

رقم النموذج  110557ترخيص 2019/611

qch.qa/App

بناء فصلين دراسيين

84,660

ر.ق

44667711

مرادف لبناء
أن بناء مدرسة
هل تعلم َّ
ٌ
إنسان؟
يمكنك المساهمة بهدية مميزة في
هذا الشهر الفضيل بالمشاركة في
حملة “رمضان أجمل هدية” بتبرعك
لصالح تشييد مدارس يتعلم فيها
األطفال المحتاجون والفئات المهمشة
وتساعد في الحصول على حقهم في
التعلم.

نقاط التحصيل

ر.ق

مستفيدا
ً

رقم النموذج  110781ترخيص 2019/543

qch.qa/E

دليل مشاريع

قطر الخيرية

2019

حترص قطر اخليرية على إصدار دليل سنوي
مقسما على املجاالت اإلنسانية
للمشاريع ،يكون
ّ
والتنموية الرئيسة التي تعمل وفقا لها ،بحيث يضم
كل مجال منها قائمة من املشاريع التابعة له ،موزّعة
على الدول التي تعمل اجلمعية فيها ،وقد مت اختيار
هذه املشاريع ،بناء على احتياجات امليدان ،بناء على
ما تقدمه املكاتب امليدانية لقطر اخليرية ،معتمدة يف
ذلك على اخلطط التنموية للدول التي يعملون فيها،
وتراعي يف نفس الوقت التوافق مع أهداف اإلمنائية
الثمانية لأللفية التابعة لألمم املتحدة .2030
يتيح دليل املشاريع اخليرية لقطر اخليرية خيارات
متعددة للمتبرعني الكرام من أجل انتقاء ما يناسبهم
من مشروعات أو كفاالت ،بحيث ميكن لهم أن ميولوها
أو يقدموا الدعم لها ،تبعا لنوعية هذه املشاريع والدول
التي تنفذ فيها وقيمتها املالية .وتنظر قطر اخليرية
إلى احملسنني واملتبرعني كشركاء لها فيما حتققه
من إجنازات مهمة ،يف مجاالت الرعاية االجتماعية
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والتنمية ومكافحة الفقر عبر العالم ،وما تتركه من
فارق يف حياة املستفيدين جراء تدخالتها اإلنسانية.
أقسام الدليل

للدليل أقسام رئيسة هي :املياه واإلصحاح كاآلبار
السطحية واالرتوازية واملضخات ،وإسكان الفقراء
(السكن االجتماعي) ،واملشاريع املدرة للدخل ،وبناء
املساجد ،والرعاية االجتماعية ويندرج فيها كفاالت
األيتام واألسر املتعففة وذوي االحتياجات اخلاصة
وغيرهم ،والصحة كالوحدات الصحية ،والتعليم
كبناء وتأثيث املدارس وغيرها ،وقد استهل كل
قسم بخالصات رقمية حول التحديات التي تواجه
املجتمعات والفئات الفقيرة عبر العالم يف كل مجال
من مجاالت عمل قطر اخليرية.

باقات التبرع

ويتم ّيز دليل هذا العام بتوفير باقات للتبرع بحيث
(بناء
تتضمن كل باقة مجموعة مشاريع مثل:
سكن اجتماعي ،ومتليك مشروع مدر للدخل ،حفر
بئر ماء ،وصدقة جارية) ،بحيث تتيح للمتبرع التبرع
ألكثر من مشروع يف آن واحد.
ويخصص الدليل يف نهايته قائمة بفروع قطر
اخليرية ونقاط التحصيل التابعة لها ،وطرق التبرع
الرقمية التي مت ّكن املتبرعني من دفع طرق تبرعاتهم
توضح
بيسر وسهولة .وقد استهل كل مجال مبقدمة ّ
التحديات املرتبطة به عبر العالم ،من خالل األرقام
واإلحصائيات واحلقائق ،األمر الذي يستدعي تدخل
قطر اخليرية وكل املؤسسات اإلنسانية والتنموية من
أجل اإلسهام يف تخفيف معاناة البشر املرتبطة بذلك.

عرض كتاب

(( سلسلة :اقرأ..
ّ
تعلم..ساعد )) ..

لألطفال
اإلصدار األول:

ربيع بال أشجار خضراء
تأليف :علي الرشيد
رسوم :حسين الرباعي ـ محمد اليزيدي ـ الناشر :قطر الخيرية

فكرة المشروع

جرى التفكير بهذا املشروع من قبل إدارة اإلعالم واالتصال
يف قطر اخليرية ،نظرا ألن القصص عنصر جذب كبير
لألطفال ،وميكن من خاللها غرس كثير من القيم التي
ترتبط بالعمل اإلنساني وخدمة املجتمع بطريقة جذابة
غير مباشرة ،والتوعية بقضايا ومعلومات ترتبط بذلك،
وفتح اآلفاق لتفاعل األطفال معها من خالل أنشطة حية
يف البيوت واملدارس ومن خالل املواقع االلكترونية وشبكات
التواصل االجتماعي ،ورغبة يف س ّد ثغرة يف هذا املجال حيث
تندر األدبيات واملشاريع املوجهة لألطفال خصوصا يف هذا
اجلانب.
وتقوم فكرة املشروع على إنتاج كتب لألطفال يف إطار سلسلة
حتمل اسم املشروع ( اقرأ ـ تعلّم ـ ساعد ) تتضمن قصة
سردية ومواد توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية مرتبطة
مبوضوع القصة ،وتختتم بربط الطفل مبشروع ميكن يف
إطاره دمجه بعمل تطوعي إيجابي ميكن أن يساعد به غيره .
الفئة المستهدفة

األطفال والناشئة يف املرحلة االبتدائية (كمرحلة أولى)
الصفحة االلكترونية

سيكون للسلسة صفحة تفاعلية على موقع قطر اخليرية
االلكتروني على الرابطhttp://qch.qa/kidsbooks :
الكتاب األول

اإلصدار األول للسلسلة هو "ربيع بال أشجار خضراء" ،وهو
يحكي قصة شجرة يف إحدى احلدائق حتزن عندما يغادر
الطيور التي تسكنها يف فصل اخلريف من كل عام طلبا

للدفء ،وخوفا على أعشاشها التي ال تقوى على مواجهة
الرياح العاتية واألمطار املُن َهمِ رة ،ومصدر هذا احلزن أنها
تبقى وحيدة لعدة شهور بدون أنيس ،بعيدا عن األنغام
اجلميلة للطيور ،لكن الفرحة سرعان ما تعود إليها مع عودة
الطيور يف فصل الربيع.
لكن ربيع العام املاضي كان مختلفا عندما قام صيادون
بتهديد أعشاش الطيور ،فاضطرت األخيرة ملغادرتها
مذعورة ،تأملت الشجرة وخافت أال تعود الطيور إليها مطلقا،
خشية على حياتها ،فعمدت إلى حيلة للتخلص من خطر
الصيادين ،فقررت هي وأشجار احلديقة أن تبقى جرداء يف
الربيع القادم ..جنحت حيلتها وغادر الصيادون منزعجني
فلم يعد من فائدة لبقائهم.عاد األمان للحديقة ف َأورقت
أغصان أشجارها من جديد ،وامتألت الشجرة بأعشاش
الطيور الذين حت ّبهم ويح ّبونها.
المأوى اآلمن

ر ّكزت القصة بشكل غير مباشر على عدة معان أهمها لفت
انتباه األطفال إلى أهمية املأوى اآلمن يف حياة اإلنسان،
ومعاناة ماليني املش ّردين الذين يعيشون يف العراء دون منازل
بسبب الفقر وغيره ،أو معاناة ماليني آخرين من النازحني
والالجئني الذين يضطرون ملغادرة بيوتهم اآلمنة للعيش
يف خيام أو منازل غير مناسبة ،بسبب احلروب واألزمات
والكوارث الطبيعية ،وقد ربطتهم القصة بأنشطة تفاعلية من
شأنها تقدير النعم التي هم فيها ،واإلسهام يف إعادة األمل
ملن حرموا املأوى ،من خالل مساعدتهم على توفير املساكن
االجتماعية التي حتفظ لهم كرامتهم اإلنسانية.
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أدب إنساني

“ ثلج ناصع األلم” ..

نماذج من الشعر اإلنساني المتعاطف مع شتاء الالجئين
علي الرشيد

تعكس الفصول األربعة نفسها على احلياة االجتماعية وتفرض طقوسا وأجواء محب ّبة يف العادة ،وتترك يف
النفس ذكريات جميلة ،ففي بالد الشام على سبيل املثال يرتبط الشتاء الذي يكون شديد البرودة ،ويعرف
بهطول األمطار الغزيرة وتساقط الثلوج الكثيفة  ،يرتبط بليالي السمر اجلميلة ،وأكل الكستناء املشوية
اللذيذة حول املدافئ.
ويف منطقة اخلليج يرغب أهلها بالتخييم يف الب ّر ،لالستمتاع بالهواء الطلق ،بعيدا عن ضوضاء املدينة
وصخبها ،ويحيون الليالي بالسمر أمام النار التي يوقدونها وبالشواء وغيره.
الوجه األول

النقي
وعندما ينزل الثلج يف الشام وغيرها تكون فرصة للصغار والكبار لالستمتاع مبنظره األبيض
ّ
والتراشق به ،ويفرح الصغار وهم يشاركون يف تشكيل رجل الثلج وتزيينه وأخذ صور تذكارية إلى جانبه.
ومن األشعار اجلميلة قصيدة يتذكر فيها الشاعر اللبناني رشيد أيوب ،وهو من شعراء املهجر ،موسم الثلج
يف بالده لبنان ،فيقول:
ثلج قد ه ّيجتَ أشجاني ذ َكرتني أهلي ب ُلبن َِان
يا ُ
باهلل َعنّي ُقل إلخواني ما َ
زال يرعى حرم َة العهد
ِ
َذيره ّ
الشادي
يا ُ
ثلج قد ذكّرتني الوادي ُم َتن َّصت ًا ِلغ ِ
َ
ست بحضنه الهادي َفكأنّني يف َجن ِّة ُ
اخل ِلد
ل
ج
قد
كم
َ ُ
الوجه اآلخر

لكن يبدو أن األزمات واألوضاع االستثنائية املرتبطة باحلروب والكوارث تفرض واقعا مختلفا يف هذه
الفصول ،وخاصة مع شدة البرد أو احل ّر ،وبدال من أن تكون األمطار والثلوج موعدا للبهجة والراحة
ّ
والتخوف وشدة املعاناة والقلق.
واستدعاء الذكريات اجلميلة تكون مواسم لله ّم

ولعل هبوب العواصف الثلجية مبسمياتها املختلفة كل عام تقريبا على مخيمات النازحني والالجئني
السوريني وغيرهم ،والصور املؤملة التي تترافق معها جعلت أجيالنا الراهنة ووسائل اإلعالم وشبكات
التواصل االجتماعي تتحدث بلغة أخرى غير لغة احلنني وحلظات الشوق واللهفة لبعض مظاهر الشتاء
املاتعة.
لقد أصبحت اللغة مختلفة ،فثمة من يطلب هذه العواصف أال تطيل اإلقامة يف ديارهم وتسرع يف الرحيل،
رأفة بالضعفاء يف املخيمات ،ومنهم من استغرب أن تلصق األسماء املؤنثة اللطيفة بالعواصف التي حتمل
بني ثنايا أعطافها املوت واآلالم والدموع وهكذا.
حمالت شعرية

وتبعا لذلك تفاعل شعراء وأدباء عرب مع ما تتعرض له املخيمات كل شتاء بسبب قسوة البرد القارس،
وفيضانات املياه الغزيرة وشدة العواصف الثلجية التي أحلقت أضرارا بشرية ومادية بالالجئني والنازحني
وأودت بحياة األطفال يف عمر الورود ،ونظموا حمالت أدبية تعاطفا وتضامنا مع الضحايا من أهلها،
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منظمات
وهيئات إنسانية

كان من بينها حملة " ثلج ناصع األلم" التي
أطلقها بيت فلسطني للشعر عام  2015بهدف
حتفيز الشعراء على القيام بدورهم اإلنساني
واإلبداعي عبر كلمات ت ّرق حلال هذه الفئات
الضعيفة ،ولكي "تتحرك الكلمة " بعدما "دفن
ضمير اإلنسانية أول الجىء سوري مات من
البرد" كما قال أحد املشاركني يف احلملة.
ومن الذين شاركوا يف احلملة الشاعر بدر
احلسني والذي قال يف قصيدته معبرا عن أمله
لقسوة الشتاء:
ّ
يغطي الثلج دورا واخلياما
وأزهار البنفسج واخلزامى
ويلسع برده طفال وشيخا
وأما حولها يبكي اليتامى
ويطلب شاعر آخر هو شادي األيوبي من املطر
والثلوج أن ترأف بحال الالجئني والنازحني
خصوصا أنها جتتمع مع فقرهم وبؤسهم
فيقول:
يامطر
رفقا بشعب اخليام
ُ
خطر
رفقا بهم يا ثلوج يا
ُ
رفقا بهم فالردى يحاصرهم
والبؤس والفقر أينما نظروا
ويطلب شاعر آخر هو خليل نصار من الثلج أن
يرحل بسرعة ملكانه بني الغيوم بقوله:
كنت
عد حيث ْ
ْ
واختر لنفسك يف السماء مواقعا بني الغيو ْم
عد حيث كنت وال تبالغ يف الهبوط
على دموع العالقني
قلوب
عد حيث كنت وال تبالغ يف الصالة على ٍ
لم تزل يف عمر أزهار الربيع.

اتحاد المبادئ
األساسية للعمل
اإلنساني CHS
تأسس احتــاد املــبــادئ األســاســيــة للعمل اإلنــســانــي CHS

للمنظمات غير احلكومية عام  2014نتيجة مشاورات عاملية
ضمت  2000من العاملني يف املجال اإلنساني والتنموي بني
 SPHEREوHAPيف جينيف .ويعد االحتاد أكبر وأقوى داعم
ملعايير املساءلة يف العمل اإلنساني ،ويحدد تسعة التزامات
للجهات الفاعلة واإلنسانية واإلمنائية لقياس وحتسني جودة
وفعالية مساعداتها ،وقد تستخدمها املنظمات اإلنسانية
كقانون طوعي يتماشى مع إجراءاتها الداخلية ،باإلضافة
إلى استخدامه كأساس للتحقق من األداء.
ويضم االحتــاد يف عضويته أكثر من  240منظمة ومقر
رئيسي يف  55عاصمة كما يعمل يف أكثر من  160دولة حول
العالم .ويتبنى االحتاد مجموعة من املعايير األساسية يف
عمله ،منها أن يتلقى األشخاص واملجتمعات املتضررة من
األزمات املساعدة املالئمة الحتياجاتهم ،ووصول املساعدات
اإلنسانية لهم يف الوقت املناسب ،إضافة إلى أن تتعرف
املجتمعات املتضررة على حقوقها ومستحقاتها.
ويعمل االحتاد على حتسني فعالية وتأثير املساعدة املقدمة
إلى األشخاص واملجتمعات املعرضني للخطر واملتضررين
من الكوارث أو النزاعات أو الفقر ،من خالل العمل مع
اجلهات اإلنسانية والتنموية الفاعلة .كما يعتمد يف تقدمي
املساعدة لألشخاص املتأثرين باألزمة والضعفاء أن يكون
أكثر فعالية ،من خالل تطبيق املعيار اإلنساني األساسي،
مع مبادئه األساسية والتزاماته التسعة ،بحيث تصبح كل
مؤسسة مسؤولة عن جودة عملها لألشخاص الذين تهدف
إلى مساعدتهم ،والذين تعمل نيابة عنهم.
كما يعمل احتاد املبادئ األساسية للعمل اإلنساني على تطوير
وصيانة املبادئ األساسية للعمل اإلنساني من خالل توفير
التدريب وبناء القدرات ألعضائه الذين يبلغ عددهم أكثر
من  240شخصا ،للنهوض بأدائهم ومصداقيتهم وسمعتهم،
سواء من الناحية التشغيلية أو بني املجتمع الدولي واملانحني
من خالل تعزيز اجلودة واملساءلة وإدارة األفراد يف أنشطتهم
وممارساتهم اإلدارية.
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تقرير

المدرة للدخل..حياة
المشاريع
ّ
أكثر استقرارا وكرامة ألسر
األيتام
ال تكتفي قطر اخليرية يف إطار حرصها على
الرعاية الشاملة لأليتام بتوفير الكفالة املالية لأليتام
وتخصيص أنشطة مختلفة تسهم يف االهتمام بهم
صحيا وتربويا وترفيهيا واجتماعيا ،بل تقوم فضال
عن ذلك بتحسني األوضاع املعيشية ألسرهم من
خالل توفير مشاريع مدرة للدخل ،توفر حياة كرمية
لهم.
وتتولى أمهات األيتام إدارة هذه املشاريع مثل " مكائن
اخلياطة أو التطريز" أو عمل فطائر ومعجنات
وحلويات منزلية ،أو األمهات مع أبنائهن مثل محالت
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البقاالت الصغيرة أو تربية الدواجن واألغنام ،فضال
عن مشاريع أخرى.
وقد تركت هذه املشاريع أثرا مهما يف توفير دخل
إضايف ملعاجلة أطفال مرضى أو حتسني مستوى
تعليم األطفال أو تسديد أقساط األبناء اجلامعية،
ومت رصد عدد من قصص النجاح لهذه املشاريع.

نماذج عملية

وكأمثلة على هذا التوجه يف رعاية قطر اخليرية ألسر
األيتام يف عام  ، 2018فقد مت متليك  169مشروع
متكني اقتصادي لهذه األسر يف السودان ،و27

مشروعا يف الصومال ،و 25مشروعا يف سريالنكا،
و 18مشروعا يف ألبانيا ،و 13مشروعا يف قطاع غزة ـ
فلسطني ،و 3مشاريع يف قرقيزيا.
وتعتبر قصة السيدة منى سليمان أبوبكرة من سكان
دير البلح من قطاع غزة التي تويف عنها زوجها قبل
 15عاما وترك لها  5أطفال أيتام منوذجا حلجم تأثير
هذه املشاريع املدرة للدخل على حياة هذه األسر
وحتسني وضعها املعيشي.
قضت السيدة منى وأبناؤها  5سنوات من الفقر
والعوز حتى جاءتها كفالة قطر اخليرية بدعم من أهل
اخلير يف قطر ،ومكنتها من توفير احتياجات أسرتها
األساسية من مأكل ومشرب وملبس ،ومصروفات
مدرسية لألطفال.
بقالة السيدة منى

كبر أبناء السيدة منى ،والتحقوا باجلامعة يف
تخصصات مختلفة ،منهم من أنهى تعليمه اجلامعي
يف قسم اللغة العربية ،وآخرون مازالوا يكملون
مشوارهم اجلامعي بقسم العلوم االجتماعية.
تقول السيدة لوال أهل البذل ملا متكن أبنائي من بلوغ

هذا املستوى وملا واصلوا تعلميهم اجلامعي.

غير أنه ونتيجة عدم توفر فرصة عمل البنها البكر
الذي أنهى تعليمه اجلامعي ،نتيجة احلصار املفروض
على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي
وانعدام فرص التوظيف ،فإن قطر اخليرية آثرت
إقامة مشروع بقالة لتمكني األسرة على املستوى
االقتصادي ،وذلك استجابة الحتياجاتها املتعددة.
جتلس السيدة منى وجنلها يف البقالة منذ ساعات
الصباح األولى وتستمر على هذا النحو حتى املغيب،
وذلك من أجل حتسني مستوى دخل األسرة.

تقول السيدة وهي تستقبل فتياتها وهن عائدات من
اجلامعة" :إن هذا املشروع مكنني من مواصلة اإلنفاق
على بناتي يف اجلامعات ،وكذلك ساعدني يف توفير
املواصالت لهن ،السيما أنهن يقطعن مسافة طويلة
باالنتقال من احملافظة الوسطى إلى مدينة غزة
وصوال للجامعة ،وهو أمر ينطوي عليه إنفاق كبير"
وتعتبر أن هذه املشاريع توفر مزيدا من االستقرار
والعيش بكرامة ألسر األيتام.
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تقرير

“المتنافسون “ اإلذاعي..
ثالث مواسم من العطاء

متكن برنامج " املتنافسون اإلذاعي الذي تنتجه قطر اخليرية بالشراكة االستراتيجية مع إذاعة
القرآن الكرمي من إجناز  3مواسم حتى اآلن ،مبشاركة  80متطوعا من املؤسسات التعليمية
واجلامعات واجلهات احلكومية واألندية والبنوك والشركات اخلاصة ،وجنح خاللها يف تسويق 9
مشاريع تنموية كبيرة ،تقدم خدمات متعددة يف املجاالت الصحية والتعليمية واملياه واإلصحاح
والسكن االجتماعي إضافة إلى  160مشروعا مدرا للدخل ،ينتظر أن يستفيد منها عشرات
اآلالف من األشخاص سنويا

الشريك االستراتيجي :

إذاعة القرآن الكرمي.
الموسم األول :عام  2016ـ 2017

املشاركون :طالب من :جامعة قطر ـ كلية شمال
االطلنطي ـ املدينة التعليمية ـ كلية املجتمع ـ أكادميية
اسباير ـ أكادميية القادة.
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الموسم الثاني 2017 :ـ 2018

املشاركون:العبون من :نادي العربي ـ نادي السد
ـ نادي الوكرة ـ نادي األهلي ،وموظفون من  :شركة
فودافون ـ بنك بروة .

الموسم الثالث 2018 :ـ 2019

املشاركون :موظفون من :وزارة التجارة والصناعة
ـ وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
ـ هيئة األشغال العامة ـ وزارة الداخلية ممثلة يف

اإلدارة العامة للمرور.

عدد المشاركين في المواسم الثالثة

 80مشاركا

عدد المشاريع التي تم تسويقها

 9مشاريع نوعية كبيرة
ـ  160مشروعا مدرا للدخل

أنواع المشاريع

ـ مشاريع متعددة اخلدمات (تتضمن :وحدات سكنية،
مدرسة ـ سكن داخلي للطلبة ـ مستوصف ،بئر،
مسجد،)..
مشاريع مدرة للدخل ،مراكز صحية ،مشاريع سكن
اجتماعي.
المستفيدون من المشاريع

عشرات اآلالف سنويا.

الدول التي ستنفذ المشاريع فيها:

موريتانيا ـ السودان ـ اندونيسيا ـ بنجالديش ـ
الصومال ـ ألبانيا ـ مالي ـ قرقيزيا ـ كينيا.

فكرة البرنامج

تعتمد فكرة برنامج " املتنافسون" على التنافس
وتعزيز االبتكار يف مجال العمل اإلنساني لدى
شرائح املجتمع ومؤسساته املختلفة ،من أجل
املساهمة يف دعم العمل اخليري والترويج له
بطرق مبتكرة وتوظيف مهارات املشاركني فيه
لتحقيق هذا الغرض النبيل.
وجاء إطالق البرنامج يف إطار سعي قطر
اخليرية وإذاعة القرآن الكرمي الدؤوب لنشر
ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته
التنموية؛ وحرصهما على دمج شرائح املجتمع
املختلفة وخصوصا الشباب يف برامجهما
ومشاريعهما ،ودعم مبادراتهم املختلفة،
باعتبارهم ثروة مهمة للعمل اإلنساني
والتطوعي ،والعمل على تفعيل طاقاتهم يف
هذا املجال.
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»اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮن« اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ  3ﻣﻮاﺳﻢ
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اتفاقيات

شراكات واتفاقيات
تعاون ومـذكرات تفاهم

قامت قطر اخليرية خالل الثلث األول من العام احلالي  2019بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون
مع عدد من وكاالت األمم املتحدة ،واجلهات احلكومية املعنية بالعمل اإلنساني والتنموي ومنظمات
املجتمع املدني واجلهات اإلعالمية احمللية ،بغرض تنفيذ مشاريع استراتيجية ودعم اجلهد اإلنساني
عبر العالم ،وحتفيز العمل االجتماعي والتطوعي يف دولة قطر .وفيما يلي أهم االتفاقيات املوقعة:
من انعدام األمن الغذائي يف جميع أنحاء اليمن.

املوقعون:

• عن برنامج األغذية العاملي ( ،) WFPالسيد Chris
 Kayeاملدير التنفيذي للشراكات احلكومية يف

البرنامج
• عن قطر اخليرية ،السيد فيصل بن راشد الفهيدة
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات
الدولية
• عن صندوق قطر للتنمية ،السيد عبد العزيز بن
أحمد املالكي سفير دولة قطر يف ايطاليا
بحضور السيد  David Beasleyاملدير التنفيذي
لبرنامج األغذية العاملي WFP
مع برنامج الغذاء العالمي ()WFP

مت توقيع اتفاقية مع برنامج األغذية العاملي ()WFP
يف روما بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ،بشأن
دعم األنشطة اإلنسانية للبرنامج يف اليمن ،على
النحو املفصل يف اخلطة االستراتيجية للبرنامج ،من
خالل دعم السكان املتضررين الذين يعانون بشدة
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البنود:

• تشارك قطر اخليرية بتمويل مشترك مببلغ وقدره
 2.945.000دوالر ،مبساهمة قدرها 1.472.500
دوالر لتمويل مشروع برنامج الغذاء العاملي يف اليمن
وهو عبارة عن توفير حصص غذائية صحية لألسر
الفقيرة يف اليمن ويستفيد منه  250ألف أسرة مينية.
• يلتزم برنامج الغذاء العاملي بتنفيذ برنامجه يف
اليمن.

املوقعون:
• عن قطر اخليرية السيد فيصل راشد الفهيدة
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات
الدولية
• عن منظمة الهجرة الدولية السيد دراجان روزيتش
منسق املنظمة يف البوسنة والهرسك
البنود:

مع المنظمة الدولية للهجرة ()IOM

مت توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة
الدولية  IOMالتابعة لألمم املتحدة ،بهدف جتهيز
مركز لإليواء وخدمات املهاجرين يف البوسنة
والهرسك ،بتمويل مشترك وقدره ثالثة ماليني ريال
مناصفة بني الطرفني.

• تلتزم قطر اخليرية بتقدمي دعم مالي ملشروع
منظمة الهجرة الدولية وهوعبارة عن جتهيز مركز
إليواء الالجئني واملهاجرين يف البوسنة والهرسك
القادمني من دول آسيا وأفريقيا ،حيث سيتم جتهيز
مركز اإليواء باملستلزمات األولية الضرورية لتقدمي
مأوى آمن وصحي لألسر املتواجدة فيه وحمايتها من
برد الشتاء.
• تقوم منظمة الهجرة الدولية ( )IOMبإدارته
واإلشراف عليه يف إطار عملها واختصاصها.
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اتفاقيات
الصحة.

املوقعون:

• من جانب وزارة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور
وزيرة الصحة والرعاية االجتماعية
• عن قطر اخليرية السيد عبد النور حاج علي مدير
مكتب قطر اخليرية يف الصومال
مع وزارة الصحة الصومالية

مت توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الصحة
والرعاية االجتماعية الصومالية مبقر الوزارة
مبقديشو ،بهدف تنظيم التعاون مع وزارة الصحة
من أجل ضمان املشاركة الفعالة لقطر اخليرية
يف املشاريع الصحية وفق االستراتيجية القطاعية
وأولويات الوزارة .وذلك يف إطار حرصها على
التنسيق والتعاون املشترك مع كافة شركائها
احلكوميني ،ودعما جلهود وزارة الصحة نحو االنتقال
التدريجي إلى حتقيق التنمية املستدامة يف قطاع

بحضور كل من نائب وزير وزارة الصحة وعدد من
أعضاء الوزارة.

البنود:

• بناء وترميم املراكز الصحية واملستشفيات،
وجتهيزها باملعدات الطبية الالزمة
• توفير سيارات اإلسعاف ،باإلضافة إلى توزيع
األدوية على املراكز واملستشفيات
• تدريب وتأهيل الكادر الطبي يف الصومال
• القيام بحمالت صحية إغاثية للمتضررين بسبب
األزمات والكوارث اإلنساني

املوقعون:
• عن قطر اخليرية السيد محمد راشد الكعبي
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع االتصال وتنمية
املوارد
• عن شركة الريان لإلعالم والتسويق السيد حمد
سلمان الكواري القائم بأعمال املدير العام للشركة
بحضور السيد صباح الكواري املدير العام لقناة
الريان الفضائية وعدد من مسؤولي قطر اخليرية
البنود:
مع شركة الريان لإلعالم والتسويق

اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الريان لإلعالم
والتسويق بهدف تعزيز الدعم اإلعالمي للعمل
اإلنساني وزيادة وعي اجلمهور بأهمية العمل اخليري.
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• دعم التغطيات اإلعالمية والترويج للمشاريع التي
تنفذها قطر اخليرية خلدمة املجتمع احمللي أو
املجتمعات األخرى عبر العالم ،ورعاية وإنتاج برامج
تلفزيونية وأفالم وثائقية ذات بعد إنساني وغيره.

املوقعون:

• عن قطر اخليرية السيد يوسف بن أحمد الكواري،
الرئيس التنفيذي
• عن «وياك» السيد حسن بن عبداهلل الغامن نائب
رئيس مجلس اإلدارة.

البنود:

مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك”

مت توقيع اتفاقية تعاون وشراكة؛ بهدف دعم مشاريع
«وياك» التي تخدم الشرائح املجتمعية

• إذكاء الوعي يف ميدان الصحة النفسية ،وتقدمي
أفضل خدمات اإلرشاد النفسي.
• تنظيم الدورات وورش العمل واحملاضرات ذات
الصلة بالصحة النفسية والسلوكية واألسرية وتعزيز
القيم التربوية ،والتعاون والتنسيق مع مختلف اجلهات
املعنية باخلدمات اإلنسانية.
االجتماعي والتطوعي يف دولة قطر.

املوقعون:

• عن وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية السيد غامن مبارك الكواري وكيل الوزارة
املساعد للشؤون االجتماعية
• عن قطر اخليرية السيد يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية

البنود:

مع وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية

مت اتفاق تعاون وشراكة مع وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية لدعم وحتفيز العمل

مع الجمعية القطرية للتوحد

مت توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع اجلمعية القطرية
للتوحد لدعم ومتكني األشخاص ذوي اضطراب
التوحد ،وتبادل اخلبرات واملعلومات مبا يعزز التعاون

دعم جهود تشجيع منظمات املجتمع املدني على
بذل جهود بارزة وحتقيق إجنازات مميزة على
صعيد التنمية املستدامة ،وحتفيز العمل االجتماعي
والتطوعي يف دولة قطر ،ودعم إقامة املعرض السنوي
األول للجمعيات واملؤسسات اخلاصة.
اإلنساني والبحثي والعلمي بني اجلانبني.
املوقعون:
• عن قطر اخليرية السيد محمد راشد الكعبي
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع االتصال وتنمية
املوارد
• عن اجلمعية القطرية للتوحد السيد محمد فيصل
مديرها العام
البنود:
• التنسيق والتعاون املشترك يف مجال تنظيم البرامج
واألنشطة والندوات وورش العمل واحملاضرات
وإجراء البحوث والدراسات واالصدارات والدوريات
ذات الصلة مبجال العمل التطوعي اخليري.
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اتفاقيات

والشراكة املجتمعية لتحقيق االهداف املشتركة.

املوقعون:

عن قطر اخليرية :السيد يوسف بن أحمد الكواري،
الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية
عن جمعية احملامني :السيد راشد بن ناصر النعيمي،
رئيس مجلس االدارة.

البنود

مع جمعية المحامين القطرية

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون مع جمعية احملامني
القطرية يف شهر إبريل املاضي لتعزيز أواصر التعاون

*القيام مبجموعة من املبادرات االنسانية املشتركة
*تقدمي االستشارات من قبل جمعية احملامني
للحاالت االنسانية العاجزة عن سداد االتعاب
واحملولة من قطر اخليرية
*تبادل الطرفني كافة اوجه اخلبرات واملعلومات
ذات الصلة من خالل اللقاءات والزيارات والتواصل.
املستمر بينهما.
عن قطر اخليرية :السيد فيصل بن راشد الفهيدة،
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات
الدولية

البنود:

مع صندوق قطر للتنمية

وقعت قطر اخليرية اتفاقية متويل مشترك مع
صندوق قطر للتنمية يف شهر إبريل املاضي لدعم
االستجابة العاجلة للسوريني ضمن مبادرة كويست
للصحة يف شمال سوريا ولبنان واالردن

املوقعون

عن صندوق قطر للتنمية :السيد مسفر بن حمد
الشهواني ،نائب املدير العام للمشاريع
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تنفيذ عدد من املشاريع يف قطاع الصحة وهي
برنامج الصحة األولية املتخصص لدعم وتشغيل
مراكز صحية يف شمال سوريا ،وتطوير مركز عرسال
الطبي ،ومشروع دعم وتوفير الرعاية الصحية قبل
واثناء وبعد الوالدة الطبيعية والقيصرية لالجئات
السوريات يف لبنان ،وتنفيذ مشروع املركز القطري
لألمراض املزمنة يف لبنان ،إضافة إلى تقدمي
اخلدمات الصحية مبخيم الزعتري.
يشارك صندوق قطر للتنمية بتقدمي منحة بقيمة
 4.101.857دوالر امريكي ( فقط أربعة ماليني ومائة
وواحد الف وثمامنائة سبعة وخمسون دوالر امريكي
ال غير) من إجمالي تكاليف املشاريع والبالغ قيمتها
( )6.505.724دوالر امريكي( فقط ستة ماليني
وخمسمائة وخمسة االف وسبعمائة وأربع عشرون
دوالر امريكي

تقرير

انضمام قطر الخيرية
لتحالف المبادئ
األساسية للعمل
االنساني CHS
حصلت قطر اخليرية ،مؤخرا ،على عضوية "حتالف
املبادئ األساسية للعمل اإلنساني" ( ،)CHSللمنظمات
غير احلكومية ،وتعتبر قطر اخليرية املنظمة العربية
الوحيدة يف االحتاد .وقد مت اعتماد عضوية قطر
اخليرية يف االحتاد بعد دراسة دقيقة لعدد من
السياسات مثل ،االبالغ ،احلماية اآلمنة ،التقارير
املالية ،ومشاريع قطر اخليرية.
وأعرب السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع احلوكمة والتطوير املؤسسي بقطر
اخليرية ،يف تصريح له عن اعتزازه بأن تكون قطر
اخليرية املنظمة العربية األولى يف املنطقة التي متتلك
منظومة متكاملة من السياسات واألدلة واإلجراءات
التي تدير وحتوكم العمل اخليري واإلنساني بها.
وقال إن قطر اخليرية استكملت يف عام 2018
عضويتها الكاملة يف شبكة ستارت نت ورك يف
بريطانيا ،وحصلت يف  2019على العضوية يف حتالف
املبادئ األساسية للعمل اإلنساني ( ،)CHSللمنظمات
غير احلكومية ،وتعتبر قطر اخليرية املنظمة العربية
الوحيدة حالياً يف هذا التحالف ،مما يؤكد بأننا نسير
يف االجتاه الصحيح.
وأكد الغامدي على أن قطر اخليرية ستستفيد من
انضمامها لتحالف املبادئ األساسية للعمل اإلنساني
( )CHSبشكل إيجابي يف تعزيز ظهورها دولياً يف
مجال العمل اإلنساني ،وتوضيح التزامها ودورها يف
تطبيق معايير املساءلة وإعطاء قيمة حقيقية لتطبيق
املعايير اإلنسانية األساسية ،باإلضافة إلى تسهيل
احلصول على متويالت دولية ،وتوفير فرص تدريب
وتأهيل قطر اخليرية للمنظمات اإلنسانية األخرى

على املعايير الدولية األساسية كونها املنظمة العربية
الوحيدة يف هذا التحالف.
وتأسس حتالف املباديء األساسية للعمل اإلنساني
للمنظمات غير احلكومية عام  2014بعد حتالف
وكنتيجة لعملية تشاور عاملية ضمت  2000من العاملني
يف املجال اإلنساني والتنموي بني SPHEREو HAPيف
جنيفا ،ويعد حتالف املباديء األساسية للعمل اإلنساني
أكبر وأقوى احتاد يدعم معايير املساءلة يف العمل
اإلنساني ،ويحدد تسعة التزامات للجهات الفاعلة
اإلنسانية واإلمنائية لقياس وحتسني جودة وفعالية
مساعداتها ،وقد تستخدمها املنظمات اإلنسانية كقانون
طوعي يتماشى مع إجراءاتها الداخلية ،باإلضافة إلى
استخدامها كأساس للتحقق من األداء .ويتم متويل
االحتاد من طرف حكومات سويسرا ،بلجيكا ،السويد،
النرويج ،املانيا ،ايرلندا ،والدمنارك.
وقد مت التصويت واعتماد عضوية قطر اخليرية يف
اجتماع فبراير املاضي خالل اجتماع ملجلس إدارة
التحالف الذي يعقد مرتني يف السنة ،ويشترط حصول
املنظمة على تصويت جميع أعضاء مجلس اإلدارة.
ويبلغ عدد أعضاء حتلف املبادئ األساسية للعمل
اإلنساني ( CHS) 200منظمة غربية أبرزهم،
أوكسفام( )OXFAMومنظمة االونروا ()UNRWA
ومنظمة حماية الطفولة )SAVE THE CHIDREN
(ومنظمة اكتد ( )ACTEDومنظمة اكشن وايد
( )ACTIONAIDومنظمة بالن انترناشونال �PLAN IN
) TERNATIONAL
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تطوع
ّ

ماهي أهم
الرسائل التي
ينقلها المتطوعون
لمجتمعهم؟
للعمــل التطوعــي أثــر علــى املتط ـ ِّوع والفئــات املســتهدفة،
وهنــاك لــذة للتطــوع عندمــا يوجــه ألغــراض إنســانية
ويتمكــن املتطـ ِّوع مــن زيــارة املجتمعــات الفقيــرة ،ومشــاهدة
معانــاة النــاس عــن قــرب.
الســيد محمــد رمضــان الــذي يعمــل يف بنــك بــروة قــرر
خــوض جتربــة تطوعيــة مــن خــال برنامــج " املتنافســون"
الــذي تنتجــه قطــر اخليريــة بالشــراكة مــع إذاعــة القــرآن
الكــرمي ،وزار مــع فريقــه جمهوريــة مالــي ،ومــن خــال هــذا
احلــوار التالــي يحدثنــا عــن جتربتــه اإلنســانية التــي يعتــز
بهــا.
البطاقة الشخصية
االسم :محمد رمضان
العمر 34 :عاما
الدولة التي زرتها :دولة مالي
اجلهة :فريق بنك بروة

ماهو املشروع الذي يسعى فريقكم لتمويله؟

هــو مجمــع متعــدد اخلدمــات ويشــتمل علــى مدرســة وبئــر
وخدمــات أخــرى.

ما أهمية املشروع الذي تسوقونه من وجهة نظركم؟

املشــروع مهــم جــداً ألنــه يخــدم عــدد كبيــر مــن أبنــاء
املنطقــة الذيــن يعانــون مــن نقــص يف مختلــف اخلدمــات
وعلــى رأســها التعليــم والصحــة وتوفــر امليــاه العذبــة،
وبالتالــي فــان بنــاء املدرســة بكامــل ملحقاتهــا وحفــر البئــر
ســيمكن أبناءهــم مــن احلصــول علــى التعليــم اجليــد ،كمــا
أن البئــر ســتوفر املــاء العــذب لكافــة الســكان.

الدوافع التي كانت وراء مشاركتك يف " املتنافسون"؟

دوافــع شــخصية للمشــاركة يف عمــل اخليــر ،وقــد ملســت
ذلــك مــن متابعتــي لبرنامــج املتنافســون ،واطالعــي علــى
موقــع قطــر اخليريــة االلكترونــي ،واملعلومــات التــي يوفرها
عــن املشــاريع التــي تشــيدها ،والتغييــر الكبيــر الــذي حتدثه
يف حيــاة ســكان املناطــق التــي أقيمــت فيهــا.
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وتعــززت رغبتــي يف املشــاركة مــن خــال نقاشــاتي مــع
األصدقــاء ،ممــن كان لهــم جتــارب تطوعيــة ســابقة،
وســعدت بزيــارة مالــي مــع أعضــاء الفريــق.

كيف وجدت أهمية البرنامج ؟

يلعــب البرنامــج دوراً كبيــراً يف تعريــف أهــل اخليــر
واملتطوعــن بأهميــة املشــروعات اخليريــة واخلدمــات التي
تنفــذ لصالــح للفقــراء واملنكوبــن ،وأهميــة املشــاركة يف
دعــم هــذه اجلهــود اإلنســانية مــن قبــل اجلميــع وبالوســائل
املختلفــة ،وصــوال إلــى التنافــس يف حتقيــق هــذه املقاصــد
اجلميلــة.

مواقف مؤثرة من خالل زيارتك لدولة مالي؟

هنــاك معانــاة كبيــرة ،ألن البنــى التحتيــة واخلدمــات
األساســية وضعهــا ســيء  ،املــدارس حالتهــا مزريــة ،وهناك
نقــص يف امليــاه النظيفــة ،وهــو مــا أثــر علــى األوضــاع
الصحيــة بصــورة عامــة .كمــا ملســنا يف نفــس الوقــت األثــر
الكبيــر ملشــروعات قطــر اخليريــة التــي نفذتهــا هنــاك
ســواء املــدارس أو اآلبــار.

مــدى االســتفادة مــن مشــاركتك يف العمــل التطوعــي
وانعكاســاته علــى نفســيتك؟

مــن يشــارك يف العمــل التطوعــي البــد أن يكــون حامــل
رســالة للذيــن لــم يشــاركوا فيــه حتــى اآلن ،وملخــص
الرســالة حثهــم علــى املشــاركة ملــا لهــا مــن أثــر علــى املتطوع
واملســتفيدين ،ونقــل الصــورة اإليجابيــة التــي تتركهــا هــذه
املســاعدات يف نفــوس الفقــراء واحملتاجــن ،وقــد نقلنــا
كفريــق لبنــك بــروة املشــاهدات املؤثــرة التــي رأيناهــا يف
دولــة مالــي بــأم أعيينــا  ،ومــا ســمعناه مــن قصــص رويــت
لنــا ،لنحــث عــدد أكبــر مــن النــاس علــى املشــاركة ،مذكريــن
إياهــم مبعانــاة ماليــن البشــر علــى كوكــب االرض ،إذ
يعتقــد كثيــر مــن النــاس أن احليــاة تســير بــذات النمــط
الــذي يعيشــونه ،ومــن فوائــد املشــاركة التذكيــر بشــكر اهلل
النعــم واخليــر الــذي نعيــش فيــه والفــارق الــذي يحدثــه
عمــل اخليــر يف املجتمعــات الفقيــرة.

ً
مسجدا
ابن
ِ
وأهده في ثواب من تحـب

في خطوات بسيطة
حمل التطبيق
اختر ثواب
بناء مسجد

حدد المشروع
أهده لمن تحب

امسح الرمز
لمشاهـدة فيديو
عن الخدمة

qch.qa/thawab

هذه الوسيلة مرخصة من
هيئة تنظيم األعمال الخيرية

انضم إلى أكثر من 100,000
مستخدم لتطبيق قطر الخيـرية

تقرير

خالل زيارة نائب الوزير لمكتبها وبحضور السفير القطري

وزارة الداخليـة الكـوسوفية
تشيد بمشاريع قطر الخيرية

أعرب سعادة السيد عبد السالم شكودرا نائب وزير
الداخلية الكوسويف عن شكره وتقديره لدولة قطر
حكومة وشعبا على ما قدموه من عون يف الظروف
التي مرت بها كوسوفا ،وقال إن دولة قطر كانت دائما
عونا وسندا للشعب الكوسويف.
وأضاف يف تصريح له خالل الزيارة التي قام بها
إلى مكتب قطر اخليرية يف بريشتينا يف شهر مارس
املاضي برفقة سعادة السفير علي بن حمد املري
سفير دولة قطر بألبانيا وكوسوفا ،إن ما أجنزته
قطر اخليرية بتكلفة تقدر بأكثر من  18مليون
يورو أمر يستحق الثناء والتقدير ،وأبدى سعادته
باألنشطة واملشاريع النوعية واألداء املتميز لقطر
اخليرية خاصة يف املجال التعليمي من خالل مركز
قطر للتدريب ودعمها للشرائح األشد احتياجا،
وتأهيل وتدريب املستفيدين منهم لالعتماد واالرتقاء
بأنفسهم ،متمنيا أن يستمر هذا العطاء يف املستقبل.
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من جانبه أبدى سعادة السفير علي بن حمد املري
سفير دولة قطر بألبانيا وكوسوفا ،سعادته بزيارة
مكتب قطر اخليرية واالضطالع على أنشطتها
ومشاريعها املقدمة للشعب الكوسويف ،وقال إن قطر
اخليرية تقوم بعمل كبير ومتميز وأن ثقته كبيرة يف
أن قطر اخليرية ستستمر يف هذا العطاء وستتوسع
فيه خالل الفترة القادمة.
وأوضح أن جلمهورية كوسوفا حكومة وشعبا
مكانتها وأهميتها لدى دولة قطر ،وأضاف قائ ً
ال
"نحن مستمرون يف تقدمي كل الدعم والتعاون يف
كافة املجاالت مبا يعود بالنفع والفائدة على الشعب
الكوسويف الكرمي وذلك بناء على توجيهات حضرة
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير
البالد املفدى".
من جهة أخرى فقد سلمت قطر اخليرية وبدعم كرمي
من أهل قطر ،جتهيزات قاعة حاسب آلي متكاملة

لبلدية متروفيتسا بكوسوفا يف شهر فبراير
املاضي ،يستفيد منها طالب مدرسة سامي
هوتي االبتدائية ،مساهمة منها يف توفير بيئة
تعليمية جاذبة للطالب مما يساعدهم على
االستمرار يف مواصلة العملية التعليمية.
وقام املهندس خالد عبد اهلل اليافعي مدير إدارة
املشاريع بقطر اخليرية خالل زيارته التفقدية
ملكتب قطر اخليرية بكوسوفا بتسليم جتهيزات
هذه القاعة التي تتضمن  18حاسبا آلياً ،إلى
السيد أجيم بهتيري رئيس بلدية متروفيتسا
ومسؤولني محليني.
وقد أعرب السيد أجيم بهتيرى رئيس بلدية
متروفيتسا يف كلمة له بهذه املناسبة عن عميق
امتنانه وشكره لهذه الهدية التي قدمتها "قطر
اخليرية"  ،وقال "إنها مهمة جدا لطالب هذه
املدرسة ملمارسة التطبيق العملي ملا تعلموه
نظريا".

أهم إنجازات مكتب
كوسوفا حتى اآلن.

ـ الرعاية االجتماعية :كفالة من
 2900مكفول من األيتام واألسر وذوي
االحتياجات اخلاصة
ـ التعليم والتدريب :أكثر من 4500
شخص استفاد من خدمات "مركز قطر
للتدريب" التابع لقطر اخليرية.
ـ من املنجزات األخرى :املشاريع املدرة
للدخل  350مشروع ًا ،املياه واإلصحاح:
 500مشروع ،السكن االجتماعي35 :
مشروعا.

مشروع نوعي

 154بئرا ارتوازية ،و  180ألف مستفيد حصاد  4سنوات

وحدة الحفر بمكتب السودان ..
تطفئ عطش دارفور وكردفان

رغبة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجال
املياه ،وإسهاما يف التخفيف من تأثيرات موجة
اجلفاف املزمن الذي تعاني منه دول أفريقية ،ورغبة
يف توفير املياه النقية للمناطق احملتاجة بأفضل جودة
وأقل تكاليف ،والقضاء على األمراض املرتبطة بعدم
توفرها ،قامت قطر اخليرية بإنشاء وحدة حلفر
اآلبار يف عدة دول مثل السودان والنيجر والصومال
وبوركينا فاسو ،وامتلكت آالت حفر مائية متطورة
تعمل بنظام الهيدروليك منذ عدة سنوات ،تنفذ من
خاللها مشاريعها املائية ،وتساعد يف تنفيذها لصالح
جهات محلية أخرى يف إطار التعاون والشراكات
معها.
وسنسلط الضوء على جتربة وحدة حفر قطر اخليرية
يف السودان منذ البدايات (التأسيس والتدريب)
واإلجنازات التي حتققت ،والشراكات املرتبطة بذلك،
نظرا ألهميتها ودواعي احلاجة إليها ،والدور التنموي
الذي تؤديه يف إطار مجال املياه واإلصحاح وحجم
املستفيدين منها.
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البداية والتدريب

ـ تنظيــم دورة تدريبية ملدة  18يوما يف شهر إبريل /
 2014بإشراف مهندس من شركة بوهاك االملانيــة،
حيث مت التدرب على جميع مراحل عمل اآللــة من
جتهيز للحفر ،عملية احلفر  ،إنزال االنابيب و الفالتر
 ،تنمية و تطهير البئر واختبار الضـــــــخ،
أقيمت الدورة يف قرية كوم شتاء – محلية القالبات
 والية القضارف ،ومت خاللها التدريب من خاللحفر بئر بعمق  630قدما بقطر  ،8حيث بلغ عدد
املستفيدين من البئر االرتوازي حوالي  3000نسمة.
ـ اشترك يف الدورة من  3مهندسي حفر 4 ،فنيي
حفر ،ميكانيكي ،سائقني ،عامل .ثم مت اختيار فريق
احلفارة من بني أحسن املتدربني.

معلومات عن الحفارة
نوع احلفار Rig NEW BOHAK KL 400 mount :
on Truck Iveco Trakker
Used but top condition 6×6 Allroad for

األهداف

ـ املساهمة يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية يف
مجال املياه.
ـ تقدمي خدمات يف مجال حفر اآلبار.
ـ املساهمة يف توفير املياه النقية للمناطق احملتاجة
بتكاليف بأقل التكاليف وأفضل جودة.
ـ املساهمة يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للسودان
يف القضاء على العطش أو ما تسمى ( صفر عطش)
ـ املساهمة يف القضاء على األمراض التي يسببها
عدم توفر املياه النقية.
ـ التعاون مع شركاء التنمية الدوليني واحملليني يف
مجال امليـاه.

الشراكة والتنسيق

تتم عملية تنفيذ املشاريع اخلاصة بوحدة احلفر يف
مكتب قطر اخليرية يف السودان بالتنسيق مع:
ـ مفوضية العون االنساني الوالئية.
ـ هيئة املياه الوالئية.
ـ اإلدارات االهليــــة
ـ اجلهات املختصة التي لديها خبرة يف مجال امليــاه.
اإلنجازات

بلغت إجنازات احلفارة يف الفترة خالل أربع سنوات،
(منذ بداية  2015ـ حتى نهاية ) 2018
 154بئرا ارتوازية ،استفاد منها حوالي  180ألف
شخص

3mtr Drill Rods, with double clamp for
.230mm Diameter Diameter
المواصفات

آلة حفر مائية الصنع تعمل بنظام الهيدروليك و
مزودة بكمبريسر للحفر بها يف الصخور الصلبة
بواسطة الهمر ومضخة صغيرة للحفر بها يف
الصخور الرخوة ،و حتتوي على محركني اثنني األول
لنظام الهيدروليك والثاني للضاغط الهوائي ،وحتتوي
على مشبك علوي يقوم بحمل األعمدة و بفتحة 5,5
بوصة ومشبك سفلي ،وبرج  6متر ميكن من خالله
أن تسحب عمود بطول  5متر  ،و معها اعمدة حفر
بطول  3متر و قطر  4بوصة تصل الى  375متر .
ـ حتتوي احلفارة على مقطورة خلفية ميكن من
خاللها حمل االعمدة و باقي معدات آلة احلفر .
ـ حسب دليل احلفار " الكاتلوج" فإن أقصر عمق
ميكن أن تصله احلفارة  650قدما.

مناطق التنفيذ

 4محليات يف والية شمال كردفان "بواقع  88بئرا"
 ،و 10محليات يف والية جنوب دارفور " بواقع 66
بئرا" .
علما أن  125بئرا ارتوازية تعود ملشاريع تعود لقطر
اخليرية ،و  29بئرا ارتوازية منفذة لصالح جهات
أخرى ،وكان أغزر األعوام إجنازا العام املاضي
 ،2018بواقع  88بئرا ارتوازية.
إشادات

وجه مف ّوض العون اإلنساني بوالية جنوب دارفور
الدكتور جمال يوسف إدريس ،الشكر والتقدير
لقطر اخليرية بالسودان ممثلة يف وحدة احلفر
التي متكنت من حفر  50بئرا ارتوازيا خالل
ثالثة أشهر يف والية جنوب دارفور ،ما يعتبر
زمنا قياسيا لتنفيذ مشروع بهذا احلجم واجلودة
العالية.
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ّ
ﺣﻔﺎر ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان
 4ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء )(2018-2015
2015

30

13,535

2016

25

11.515

2017

11

4,400

88 2018
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

150,000

179,450 154

اﻵﺑﺎر ﺑﺤﺴــــﺐ اﻟﺠـــﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ّ
ﻧﻔﺬت ﻟﻬﺎ

29

ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

125

ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

154

ً
ﺷﺨﺼﺎ

ﻣﻨــﺎﻃــــــﻖ اﻟﺘﻨﻔــــــــﻴﺬ

وﻻﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت 4
ﻋﺪداﻵﺑﺎر 88

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

وﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮب دارﻓﻮر

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت 10
ﻋﺪداﻵﺑﺎر 66

154

عرض كتاب

لجوء بين ضفتين

قصص من أدب العمل اإلنساني"
الناشر :دار صوفيا 2018 -
إعداد :سليمان سلطان العجمي ـ تصوير :عبد الوهاب األصبحي

الكتاب حصاد عام كامل من الرحالت املتوالية إلى
مخيمات الالجئني الروهينجا يف بنغالديش ،بعد أن
أ ُ ْحرقت بيوتهم ،و ُه ِّجروا من قراهم ،وأُجبِروا على
الرحيل من ميامنار.
والقصص التي يسردها الكتاب "واقعية" دون حبكة
درامية ،و" إنسانية" دومنا أية التفاتة للجذور ،تنقل
بالتفاصيل الدقيقة حياتهم كيف كانت وكيف غدت،
وطريقة هروبهم ،والطرق التي عبروها ،واملخاطر التي
م ّروا بها .
الصور التي يزخر بها "نابضة" دون قلب ،ناطقة بال
حبال صوتية ،فهي ال تقف بك عند حدود املشاهدة ،بل
تقطع بك املسافات لتعيش من خاللها حياة َم ْن عاشوها،
فتشعر بأن قدميك قد وطئتا أرض املخيم ،دون جتشم
عناء سفر أو رطوبة طقس.
لذا عندما تنتقل بني دفتي الكتاب ،فإنك ال ترحتل فيه
من غالف إلى آخر ،أو تتجول بني صفحاته فحسب،
وإمنا ستعيش مع شخوصه ،وتنتقل معهم بقارب عتيق
بني ضفتني..من ميامنار إلى بنغالديش.
الكتاب من تأليف الكاتب الكويتي سليمان سلطان
العجمي ،والصور بعدسة املصور :عبد الوهاب سعيد
األصبحي.

وقد قال املؤلف متحدثا عن كتابه :بالرغم من مرافقة
مترجم للوفد أثناء زياراته ملخيمات الالجئني ،إال أن
اللغة لم تكن حاجزا يف تعبير الالجئني عن معاناتهم،
حيث كانت تعابير وجوههم ،وتلويحهم بأيديهم ونبرات
أصواتهم تغني عن وجود مترجم ينقل ما قال الالجئ.
وأوضح إذا كان هذا الكتاب كجهد أدبي قد تناول أوضاع
الالجئني الروهينجا يف بنغالديش فهو مبنزلة دليل أن
األقليات اإلسالمية وخاصة أقلية الروهينجا تدفع الثمن
الفادح ملمارسات غير إنسانية أوصلتهم ملا هم فيه من
معاناة.
واختتم كالمه قائال :إن الكتاب لم يرو كل ما سمعناه من
الالجئني وال كل ما متت رؤيته وتصويره ،إذ ان املعاناة
واملأساة أكبر من أن يتضمنها كتاب أو تصفها قصة
أو قصص معدودة ،مشيرا إلى أن هذه املأساة تضع
الضمير العاملي على احملك ،ملواجهة مسؤولياته يف رفع
الظلم وإزالة املظالم التي حتيق بأكثر من مليون إنسان.
صدر الكتاب عن دار صوفيا أواخر العام املاضي ،2018
ويقع يف  160صفحة من احلجم الكبير ،وتضمن 10
قصص.
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تقرير

قطر الخيرية أول جهة إنسانية تنضم لمدن “كيدزموندو”

معايشة األطفال

للعمل الخيري في مدن
األلعاب الترفيهية

52

تع ّد قطر اخليرية أول جهة إنسانية عبر العالم تنض ّم
إلى مدينة ألعاب تعليمية ترفيهية ،بهدف تعريف األطفال
بالعمل اإلنساني والتنموي وغرس روح التعاون وحب
اخلير فيهم.
مت ذلك يف شهر مارس املاضي حينما افتتحت قطر
اخليرية فرعا لها يف مدينة "كيدزموندو الدوحة" مبجمع
" قطر مول".
ويف حفل التدشني قال السيد محمد راشد الكعبي
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع االتصال وتنمية املوارد
يف قطر اخليرية "إن وجود قطر اخليرية يف كيدزموندو
الدوحة يتيح لألطفال فرصة معايشة جتربة العمل
اإلنساني واخليري كما تعلمهم كيفية مساعدة احملتاجني
وتقدمي العون لهم لينشأ األطفال على روح البذل والعطاء
والتعاون واإلحساس مبشاعر اآلخرين".
من جانبه قال السيد علي كزما الرئيس التنفيذي لشركة

اورا للخدمات الترفيهية إن انضمام قطر اخليرية كجهة
إنسانية ملدينة األلعاب "كيدزموندوا الدوحة" يعد األول
من نوعه على مستوى مدن كيدزموندو يف العالم ،واعتبره
إضافة مميزة حيث يتعلم األطفال من خالله قيمة
األعمال اخليرية واإلنسانية.
وتعد "كيدزموندو الدوحة" املدينة الترفيهية األكبر من
نوعها يف دولة قطر وتضم  40شريكا من أهم القطاعات
احلكومية واخلاصة ،وقد صممت مدينة األلعاب املغلقة
لتوفير جتربة تعليمية ممتلئة باملرح لألطفال بهدف دعم
منوهم اجلسدي والعقلي ،ومساعدتهم على تعزيز ثقتهم
بأنفسهم.
وتهدف الشراكة بني قطر اخليرية و"كيدزموندو الدوحة"
إلى إضفاء املزيد من التجارب املفيدة واملمتعة إلى مجموعة
التجارب التي تقدمها "كيدزموندو الدوحة"لألطفال
ملساعدتهم على إدراك إمكانياتهم وتطوير ذاتهم.
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مفوضية الالجئين تختار
قطر الخيرية لعضوية أحد
مجالسها االستشارية
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مت اختيار مكتب قطر اخليرية يف اليمن عضوا يف
املجلس االستشاري لكتلة اإليواء التابعة للمفوضية
السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة من بني 48
منظمة تنضوي حتت هيئة الكتلة ،كما شاركت قطر
اخليرية يف ملتقى للمانحني الدوليني املكرس للتبرع
الحتياجات االيواء يف اليمن ،الذي أقيم يف مارس
املاضي باألردن.
ويتكون املجلس االستشاري لكتلة اإليواء التابعة
للمفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة من
ستة أعضاء منهم قطر اخليرية إضافة إلى خمسة
أعضاء هم املجلس النرويجي لإلغاثة واملجلس
الدامناركي لإلغاثة ،إضافة إلى ثالث جمعيات
محلية.
ويتمثل دور هذا املجلس يف تقدمي الرأي واملشورة
للكتلة بشأن أنشطتها واستراتيجية العمل اخلاصة
بها ،واالطالع على تقاريرها ،إضافة إلى الدور
األساسي وهو العمل كشركاء تنفيذيني ودعم الكتلة

بجذب التمويالت من املانحني املختلفني ألنشطتها.
يشار إلى أن ملكتب قطر اخليرية يف اليمن عضوية
يف "كلسترات" األمم املتحدة اخلاصة باإليواء واالمن
الغذائي والتعليم واملياه واالصحاح ،التي تنظم وتنسق
أنشطة الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة
واملنظمات الدولية العاملة يف اليمن.
كما أن لدى مكتب قطر اخليرية عضويه يف مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
(األوتشا) وهذه العضوية تعني أن مكتب اليمن أصبح
مرشحا ألن يعمل شريكا تنفيذيا "لألوتشا".
و تعد هذه العضوية عنصرا هاما للمكتب من أجل
استحقاق العمل كشريك تنفيذي لوكاالت األمم
املتحدة العاملة يف اليمن مثل :برنامج الغذاء العاملي
ومنظمة الصحة العاملية ،واملفوضية السامية لشؤون
الالجئني ،ووكالة األمم املتحدة للتنمية.

مشاركة في ملتقى المانحين

ويف ذات السياق شاركت قطر اخليرية يف ملتقى للمانحني الدوليني الذي نظمته كتلة
اإليواء يف األردن ،مبشاركة االحتاد األوروبي ،ووكالة التنمية األمريكية ( )USAIDو الوكالة
البريطانية للتنمية ( )DFIDوغيرها من الوكاالت واجلهات الدولية املانحة .وضم وفد
قطر اخليرية يف املؤمتر كال من السيد محمد الواعي مدير مكتب قطر اخليرية يف اليمن،
والسيد تيمور ثاقب املوظف بإدارة اإلغاثة بقطر اخليرية.
ويهدف امللتقى إلى حث املانحني الدوليني وحتفيزهم من أجل التبرع لصالح كتلة اإليواء
باليمن نظرا للحاجة الكبيرة لتقدمي الدعم يف هذا املجال للمتضررين من االزمة احلالية
يف اليمن.
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تسليم  88مسكنا
اجتماعيا في تونس
قامت قطر اخليرية بتسليم  88مسكناً اجتماعيا
لألسر ذات الدخل احملدود يف عدد من املناطق يف
اجلمهورية التونسية ،ويأتي تسليم هذه املساكن
ضمن خطة تشمل توفير  200مسكناً اجتماعياً
بتمويل من صندوق قطر للتنمية .ومت تسليم
املرحلة األولى للمستحقني بحضور ممثلي وزارة
التجهيز واإلسكان يف تونس واجلهات احمللية.
ويهدف املشروع لتمكني عدد من األسر املعوزة
من سكن الئق يحسن ظروفهم املعيشية.
وتوزعت الوحدات السكنية بواقع  48مسكنا
اجتماعيا للمستفيدين يف والية سيدي بوزيد
لدعم خطة السكن االجتماعي يف الوالية ،وبتكلفة
تقدر بأكثر من  3ماليني ريال .وتضم املساكن
 24مسكناً يف معتمدية سيدي علي بن عون
و 24يف معتمدية املكناسي .ويف نفس السياق مت
تسليم  40مسكنا اجتماعيا يف والية القصرين يف
تونس للسلطات اإلدارية يف الوالية .وتبلغ مساحة
املسكن الواحد  57مترا مربعا ،ويتكون من قاعة
جلوس ،وغرفتي نوم ،ومطبخ ،وحمام مع بهو
خارجي محاط بسور.
ثمرة تعاون

ووجه السيد فيصل راشد فهيدة مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية
جلمعية قطر اخليرية شكره وتقديره للجهات
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التونسية املعنية على حسن التنسيق يف تنفيذ
هذا املشروع وغيره من املشاريع التي تنفذها
اجلمعية يف تونس ،مشيراً إلى أن هناك دفعات
أخرى من املساكن االجتماعية سيتم تسليمها يف
واليات أخرى من اجلمهورية التونسية أشرفت
على تنفيذها جمعية قطر اخليرية.
من جهته ،صرح والي والية سيدي بوزيد أنيس
ضيف اهلل بأن هذا املشروع هو ثمرة تعاون
بني اجلمهورية التونسية ودولة قطر الشقيقة،
ويأتي دعما للجهود احلكومية لتوفير السكن
االجتماعي باجلهة ،مشددا على عزم السلطة
املركزية واحمللية على مواصلة اجلهود يف هذا
اإلطار ضمن مخطط احلكومة التونسية لتطوير
السكن االجتماعي.

وشكر الوالي جهود دولة قطر وجمعية قطر
اخليرية يف توفير السكن االجتماعي ،مبينا
حرص السلطات التونسية على توفير كل الظروف
املناسبة لنجاح هذا املشروع وغيره من املشاريع
التنموية بجهة سيدي بوزيد.
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رعاية معارض اجتماعية
وتنظيم أسواق خيرية
يف إطار اهتمامها بدعم وتشجيع عمل منظمات
املجتمع املدني وتفعيل دورها  ،ودعم املبادرات
واألنشطة اخليرية ،رعت قطر اخليرية بالتعاون
مع جهات أخرى ،املعرض السنوي األول للجمعيات
واملؤسسات اخلاصة يف مارس املاضي ،كما نظمت
يف ذات الشهر معرض "سوق عطاء" بالتعاون مع كلية
املجتمع ومبادرة "اصنع خيراً" بهدف دعم الطالب
غير القادرين على حتمل تكاليف الدراسة.
معرض الجمعيات الخاصة

ويهدف املعرض السنوي األول للجمعيات واملؤسسات
اخلاصة الذي افتتحه سعادة السيد يوسف بن محمد
العثمان فخرو وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ،إلى جمع املؤسسات اخلاصة إللقاء
الضوء على أنشطتها وتسهيل الوصول إليها من قبل
فئات املجتمع والتعرف على خدماتها ،وإثراء وتفعيل
عمل هذه اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة وإبراز
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دورها اإليجابي يف املجتمع

واستمر املعرض نظمته وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية باحلي الثقايف "كتارا" ملدة ثالثة
أيام ،مبشاركة 16جمعية تعمل يف مجاالت مختلفة،
منها املهنية والتوعوية والثقافية واالجتماعية.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو
وزير التنمية اإلدارية والعمل يف تصريحات صحفية
إن املعرض يهدف إلى جمع املؤسسات اخلاصة يف
مكان واحد إللقاء الضوء على أنشطتها وتسهيل
الوصول إليها من قبل فئات املجتمع والتعرف على
خدماتها.
سوق عطاء

ويف ذات اإلطار نظمت قطر اخليرية بالتعاون مع كلية
املجتمع ومبادرة "اصنع خيرا" ،معرض "سوق عطاء"

اخليري بهدف دعم الطالب غير القادرين
على حتمل تكاليف الدراسة .ويستهدف
املعرض طالبات اجلامعات وأصحاب
املشاريع الصغيرة وجمهور النساء.
جناحا
واشتمل املعرض ،الذي ضم 70
ً
على بضائع متنوعة مثل املالبس التراثية
والعبايات والعطور واإلكسسوارات واحللي
واألطعمة واملشروبات التقليدية وغيرها
من املنتجات التي تستحوذ على اهتمام
اجلمهور .وشاركت قطر اخليرية بجناح
يف املعرض تضمن مطبوعات وكتيبات
ومطويات للتعريف مبشاريع قطر اخليرية
وعرض منتجاتها التسويقية.
ويعد "سوق عطاء" فعالية سنوية تهدف إلى
تنظيم  3أسواق خيرية من خالل عدد من
املشاريع الصغيرة سواء من التاجرات داخل
اجلامعة أو خارجها والتسويق ملشاريعهن
يف احلرم اجلامعي ،لتشجيعهن وحتفيزهن
على االستمرارية يف مشاريعهن وهذا يخدم
رؤية قطر الوطنية  2030من ناحية التنمية
البشرية واالقتصادية.
ويهدف "سوق عطاء" إلى صقل وتنمية
املهارات الطالبية والشخصية للطالبات
داخل اجلامعات وخارجها وتنمية مهاراتهم
يف املشاريع الصغيرة ،وفتح آفاق واسعة
لالبتكارات وابداعات املشاركات وتوجيه
عوائد السوق لتمويل مشاريع خيرية.
اتفاقية

وقعت قطر اخليرية ووزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
متمثلة بإدارة اجلمعيات واملؤسسات
اخلاصة ،اتفاقية تعاون وشراكة يف الربع
األول لهذا العام ،بهدف دعم منظمات
املجتمع املدني القطرية ،ومبا يساعدها
على أداء عملها وحتقيق أهدافها.
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تدشين الربط االلكتروني بين
قطر الخيرية  QC Gateونظام
 World Checkللعناية الواجبة

مواصلة جلهودها يف تطبيق أفضل املمارسات
واألنظمة والتزامها باملعايير الدولية املتعارف عليها
يف مجال العمل اإلنساني والتنموي ،دشنت قطر
اخليرية آلية الربط االلكتروني بني نظامها QC
 GATEوالنظام العاملي  ،world- checkوهو أحد
أنظمة وكالة تومسون رويترز املتخصصة يف إدارة
املعلومات وقواعد البيانات الدولية.
وتعتبر عملية الربط اآللية والتي ال تتطلب أي تدخل
بشري وتتسم بأدق معايير التطابق ،األولى من نوعها
يف العالم العربي .ويعمل نظام الـ ـworld- check
على توحيد قواعد البيانات الدولية وربطها مع
أنظمة التشخيص اخلاصة بها ،مما سيساهم يف
تقليل املخاطر ،إضافة إلى زيادة كفاءة ودقة القرارات
التي يتم اتخاذها يف هذا املجال ،ويسهل التأكد من
الشركاء مما يحقق مستوى عال الشفافية واملساءلة.
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وتأتي هذه اخلطوة حتقيقا لرؤية قطر ،2030
واستجابة ألهداف هيئة األعمال اخليرية يف تطوير
املنظمات العاملة يف القطاع ،واخذ أفضل التجارب
على مستوى العالم دعماً خلدمة قطاع العمل اخليري
يف قطر.
وتعتبر قطر اخليرية أول منظمة خيرية يف منطقة
الشرق األوسط تطبق هذا النظام يف مجال العمل
اإلنساني من أجل رفع كفاءة أداءها وحتقيق أفضل
املمارسات وأعلى معايير الشفافية وهذا يعزز أن
قطر اخليرية تقود التغيير يف مجال العمل اخليري،
األمر الذي ميكنها من الوصول إلى أكبر عدد من
املستفيدين واجناز اعمالها بسرعة ودقة .علماً أن
هذا النظام يستخدم يف األنظمة البنكية واملؤسسات
املالية.
ويعد هذا النظام أحد احللول املبتكرة التي تستخدمها

قطر اخليرية من أجل تعزيز قدرات وآليات عملها يف
مختلف أنحاء العالم ،من خالل مكاتبها اخلارجية
حيث لديها  27مكتبا وتنفذ مشاريع يف  70دولة مما
يجعلها األكثر انتشارا وهذا يتطلب أن تتابع أعمالها
وأن تتأكد من شركائها من خالل نظام مثل ـworld-
 checkلتحقيق الشفافية.
وكانت قطر اخليرية قد استحدثت مؤخراً قطاع
احلوكمة ضمن هيكلها اإلداري والتنظيمي ،واعتمدت
مجموعة من السياسات التي حتوكم العمل يف قطر
اخليرية حيث استطاعت أن تنجز مرحلة متقدمة من
هذه السياسات واآلليات ومنهجيات العمل وتطبقها
يف مجاالت العمل.
وقال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع احلوكمة والتطوير املؤسسي بقطر
اخليرية ،إن قطر اخليرية تعتبر من أوائل املنظمات

التي بدأت استخدام التقنية االلكترونية يف أعمالها
سواء كانت يف مجال التبرعات أو على مستوى
األنظمة أو تطبيقات الهاتف يف مجموعة كبيرة من
األنظمة الرئيسية ،بهدف تقليل التكلفة ورفع الكفاءة
وتقليل األخطاء البشرية التي ممكن أن حتدث من
خالل االستخدامات البشرية.
وأضاف أن قطر اخليرية من خالل عضوياتها
الدولية أصبح لديها متطلبات فيما يتعلق مبمارسة
العمل التي تتبعها ،حيث استثمرت يف هذا اجلانب
خالل السنوات اخلمس األخيرة مواردها يف تطوير
األنظمة ،حيث ان الربط مع الوورد شيك سيمكن
قطر اخليرية من ان تتعرف على شركائها امليدانيني
أكثر.
من جهته قال صالح علي اخلالدي مدير وحدة
الشؤون القانونية بهيئة تنظيم األعمال اخليرية،
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إن الهيئة تولي اهتماما خاصا باألنظمة التي تسهل
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة حلماية العمل اخليري
وسمعة املنظمات اخليرية القطرية حول العالم ،وفق
املعايير واملقاييس الدولية.
واعتبر اخلالدي أن إجناز جمعية قطر اخليرية يف
توحيد قواعد البيانات الدولية وربطها مع أنظمة
التشخيص الدولية سيساهم يف تقليل املخاطر التي
تهدد العمل اخلي ري ،باإلضافة إلى زيادة كفاءة ودقة
القرارات التي يتم اتخاذها يف هذا املجال.
بدوره استعرض محمد اليزيدي مدير إدارة تقنية
املعلومات بقطر اخليرية ،استخدامات قطر اخليرية
للتكنولوجيا يف كل مراحل عملها ،الفتا إلى القفزة
النوعية التي شهدتها يف استخدامات التكنولوجيا
يف مجاالت عملها من خالل األنظمة املختلفة ،مثل
أنظمة التحصيل ،وإدارة املشاريع ،وتقارير املتبرعني،
ونظام الكفاالت ،إضافة إلى النظام املالي ،وتطبيقات
اجلوال.
وأضاف اليزيدي أن حجم اإليرادات الكبير وزيادة
عدد الشركاء التنفيذيني ،وعدد املستفيدين وزيادة
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جودة املشاريع ،وتوفير املوارد ،إضافة إلى تسريع
وصول اخلدمات إلى املستفيدين ،وااللتزام واالمتثال
للمعايير والضوابط العاملية ،كان دافعا لقطر اخليرية
الستخدامها التكنولوجيا بشكل كبير ،مشيرا إلى
القيمة اإلضافية للنظام املشترك بني قطر اخليرية
و  WORLD CHECKمن حيث كسب الوقت ،دقة
املعلومات ،وتقليل التكلفة واألخطاء البشرية ،وسرعة
اإلجناز.
من ناحيته ،أعرب السيد أحمد حافظ مدير مكتب
تومسون رويترز يف قطر عن تقديره للتعاون مع قطر
اخليرية مشيراً إلى ريادة املؤسسة من خالل تبني
وتطبيق أحدث التقنيات املتطورة واحللول العاملية
املستخدمة يف هذا املجال ،األمر الذي يؤكد رؤية
قطر اخليرية الرائدة لتحديث وتطوير بنية العمل
اخليري محلياً وإقليمياً.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به قطر اخليرية يف
مجال العمل اخليري واإلنساني والذي جتلى واضحاً
عبر العديد من الشراكات واالتفاقات االستراتيجية
التي تعقدها مع عدد من أكبر املؤسسات الدولية
واإلقليمية يف هذا املجال.

ROFAQA.COM

ROFAQA.COM

#اكفل_يتيمةً
بهاتفك تفتح لها نافذة للحياة
أرسل  RQ#200إىل 92652
2019/82
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اشتملت على حوالي  6000شقة

القرى والتجمعات السكنية
 ..واحة المتضررين السوريين
في رحلة النزوح الممتدة
متكنت قطر اخلريية وبدعم من �أهل اخلري يف قطر من �إن�شاء
 11قرية ومدينة �سكنية بتكلفة تقدر بنحو  96.5مليون ريال لإيواء
ع�شرات الآالف من املت�ضررين والنازحني والالجئني ال�سوريني
اعتبارا من عام  2013وحتى الآن .وتندرج هذه القرى �ضمن
م�شاريع الإغاثة الهادفة �إىل احلفاظ على كرامة الأ�سر ،وت�أمني
مالذ �آمن لها والتخفيف من معاناة املهجرين ال�سوريني من
خالل توفري امل�ساكن واخلدمات ال�ضرورية ،وتوفري فر�ص التعليم
والرعاية ال�صحية لهم.
وتت�ضمن القرى النموذجية حوايل  5968وحدة �سكنية من البيوت
م�سبقة ال�صنع �أو الأ�سمنتية ،وت�ستفيد منها حوايل � 5968أ�سرة،
وت�ضم بع�ضها مرافق �سكنية
وترجع �أ�سباب ت�شيد هذه القرى �إىل ارتفاع عدد النازحني
واملهجرين لهذه املناطق ،وارتفاع �أ�سعار الإيجارات ب�سبب الكثافة
ال�سكانية وندرة امل�ساكن ،كذلك عدم قدرة كثري من ال�سكان على
دفع قيمة االيجار ب�سبب ندرة فر�ص العمل و�ضعف الدخل ،وعدم
�صالحية كثري من خميمات تلك املناطق لل�سكن ب�سبب اهرتاء
ومتزق اخليام فيها واكتظاظها.
مدينة الريان اإلنسانية:

تقع مدينة الريان الإن�سانية النموذجية للنازحني ال�سوريني يف
قرية �شمارين بريف حلب وتعد من �أكرب امل�شاريع التي �أجنزتها
اجلمعية يف جمال الإيواء حتى الآن ،وت�شتمل على  10قرى �سكنية
تت�ضمن  1000وحدة �سكنية م�سبقة ال�صنع ( كرافانات ) ،توفر
امل�أوى لـ  6000نازح ،ف�ضال عن عيادة �صحية ومدار�س مكونة من
 30ف�صال وم�سجدا وف�ضاء للألعاب الرتفيهية للأطفال.
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تقع القرية يف �إعزاز بريف حلب ال�شمايل ،وتت�ضمن  300وحدة
�سكنية م�سبقة ال�صنع ي�ستفيد منها  1800نازح� ،إ�ضافة �إىل
مدر�سة وم�سجد ومالعب للأطفال.
المدينة السكنية بوادي الضيف:
تقع يف ال�شمال ال�سوري ت�ضم املدينة  400وحدة �سكنية �أ�سمنتية،
وتوفر امل�أوى لـ � 2400شخ�ص ،وخ�ص�صت للأ�سر التي دمرت بيوتها

�أثناء الأزمة ولت�شجيع الأ�سر النازحة على العودة �إىل قراها.

القرية السكنية بجرابلس:

تقع القرية قرب احلدود ال�سورية الرتكية ،وت�ضم  72وحدة �سكنية
�أ�سمنتية ي�ستفيد منها � 72أ�سرة �سورية مت�ضررة ،كما ت�ضم بئرا
وم�سجدا.

القرية النموذجية بالدانا
ت�شتمل القرية على  400وحدة �سكنية �أ�سمنتية بريف �إدلب ل�صالح
� 2400شخ�ص� ،أ�ضاف �إىل وحدة طبية ومدر�سة وبئر وم�سجد

وحمالت جتارية.

القرية النموذجية في الشمال السوري
تقع القرية على احلدود الرتكية ال�سورية ،وتتكون من  400وحدة
�سكنية مب�ساحة  50مرتا مربعا لكل وحدة ،وت�شمل م�سجدا ومركزا

طبيا ومدر�سة من طابقني بالإ�ضافة �إىل حمالت جتارية ومبني
�إداري للقرية وبئر ارتوازية.

قرية شماريخ

تتكون القرية ،وهي قيد االن�شاء حتى الآن ،من  1200وحدة �سكنية

تم إقامة  11قرية ومدينة سكنية في
الداخل السوري ،أكبرها مدينة الريان التي
تضم  1000وحدة ومرافق خدمية أساسية.

“كرافانات” ،وي�ستفيد منها � 1200أ�سرة

 3قرى في شمال سوريا:
تتكون كل قرية من  100وحدة �سكنية “كرافانات”  .وي�ستفيد منها
� 100أ�سرة مت�ضررة.
قرية داخل سوريا:
تتكون القرية من  1000وحدة �سكنية “كرافانات” ،وي�ستفيد منها
� 1000أ�سرة
مخيمات بمحافظتي حلب وإدلب :
مت توفري  796وحدة �سكنية (كرفانات) لزيادة القدرة على

ال�صمود بني � 796أ�سرة مت�أثرة بال�صراع يف �شمال �سوريا.

مخيم الزعتري “األردن”:
يتكون املخيم من  200وحدة �سكنية “كرافانات” ويت�ضمن م�سجد
ومركز �صحي .وي�ستفيد منه � 200أ�سرة.
مخيم األشقاء “لبنان”:
ي�ضم خميم الأ�شقاء يف بر الي�أ�س يف منطقة البقاع بلبنان 100
وحدة �سكنية “كرافانات” ،وي�ستفيد منه � 100أ�سرة �سورية الجئة.

كما تقوم قطر اخلريية بجانب تنفيذها للقرى ال�سكنية للنازحني
واملهجرين ال�سوريني بت�شغيل  15مركزا لإيواء الالجئني ال�سوريني
يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل قرية العودة يف منطقة البقاع
بلبنان ،والتي توفر وحدات �سكنية لـ � 350أ�سرة �سورية الجئة
(� 2100شخ�ص)� ،إ�ضافة ملدر�سة وم�سجد ،وم�ستو�صف ومرافق
�أخرى.
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بمشاركة أبطال آسيا لكرة القدم

قطر الخيرية تحتفي بأكبر عائلة
لأليتام في العالم

بحضور جنوم املنتخب القطري لكرة القدم "أبطال اسيا"،
وعــدد مــن االعــامــيــن واملــؤثــريــن على شبكات التواصل
االجتماعي ومسؤولي قطر اخليرية ،وجمهور من املتابعني،
احتفلت قطر اخليرية بيوم اليتيم العربي بالتزامن مع
الذكرى اخلامسة إلطالق مبادرة رفقاء لكفالة األيتام ،وذلك
بإقامة مهرجان يف حدائق اسابير شارك فيه املئات.
واستقطبت املباراة التي أقامها جنوم املنتخب القطري مع
ناشئني من مشروع قادة املستقبل عددا كبيراً من املشاهدين
واملشجعني ،كما اشتمل املهرجان على برنامج ثقايف تضمن
باقة متنوعة من األعمال الشعرية واإلبــداعــات الطالبية
واملسابقات واألعمال الفنية اليدوية والترفيه والتلوين .وأتاح
جنوم املنتخب عقب املباراة فرصة لألطفال اللتقاط صور
تذكارية معهم.
ودرجت قطر اخليرية على إقامة االحتفال بصورة سنوية
منذ خمسة أعــوام بغرض دمــج طــاب قــادة املستقبل يف
املجتمع عبر إقامة أنشطة متنوعة ،إضافة إلى حتفيز أهل
اخلير لكافلة مزيد من األيتام عبر التعرف على احتياجاتهم
املتعددة .وقــد وجهت قطر اخليرية يف ختام االحتفالية
شكرها وتقديرها للرياضيني واإلعالميني وجميع الداعمني
لهذه الفعالية ،خاصة حدائق اسباير ،وشركة اوريدو.
طموح (رفقاء)
وبدأت قطر اخليرية مشوارها يف كفالة األيتام منذ ثالثة
عقود ،ويف ديسمبر  2013أطلقت مبادرة "رفقاء" لكفالة

كفالة في ثوان..

ميكن إجراء الكفالة يف غضون ثوان من خالل الوسائل
التالية :موقع رفقاء  ROFAQA.COMمن خالل البطاقة
االئتمانية ،أو تطبيق مبادرة رفقاء الذكي على APPLE
 STOREو ،GOOGLE PLAYأو اخلط الساخن ،44667711
أو عبر محصلي قطر اخليرية ،أو االستقطاع البنكي ،أو
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تطمح “رفقاء” بنهاية العام  2019إلى رفع
عدد األيتام تحت مظلتها إلى  190ألف طفل.

األيتام ،وهي مبادرة إنسانية تهتم بقضايا األطفال واأليتام
حول العالم عن طريق برامج فاعلة تساهم يف مواجهة كل
ما يهدد او يعرض حياتهم للخطر ،وغطت املبادرة حتى االن
أكثر  156ألف يتيم يف مختلف دول العالم ما يجعلها أكبر
عائلة يف العالم ،وتطمح قطر اخليرية بنهاية العام 2019
إلى رفع عدد األيتام حتت مظلة رفقاء إلى  190ألف يتيم.
وتقوم قطر اخليرية بكفالة األيتام عبر مشاريع تقدم خدمات
متكاملة لرعايتهم نفسيا وصحيا وتعليميا واجتماعيا ،وهم
مع أسرهم ويف مجتمعاتهم .كما تقيم يف بعض الدول مراكز
ودورا لرعاية األيتام توفر السكن والتعليم والتدريب والتأهيل
املهني حتى يصبحوا قادرين على مواصلة حياتهم مبفردهم،
وتقدم هذه املراكز خدماتها التعليمية والصحية وبرامجها
يف الرعاية للمجتمعات احمللية احمليطة بها.
حملصل املنزلي خدمة عبر التطبيق.
ومبجرد الكفالة يحصل الكافل على تقرير تفصيلي بحالة
املكفول (ملرتني يف السنة) ،وتتاح له إمكانية التواصل مع
املكفول مباشرة عن طريق املكاملات الصوتية واملرئية،
واحلصول على حساب إلكتروني إلدارة عمليات الكفاالت
وتتبع االستقطاعات واستعراض التقارير ،إضافة لتزويده
بتقارير مصورة فيديو وفوتوغرايف.

حصالة وتطبيق

لتشجيع الطفل على فعل الخير

تطبيق الحصالة
www.qch.qa/hasala
تطبيق إلكتروني يشجع األطفال على

حصالة إلكترونية يمكنهم
عمل الخير عبر ّ
تعبئتها بعدة طرق ،وطلب مساعدة

ذويهم .يقوم الطفل أو أحد والديه بتنزيل
حصالة رقمية باسمه،
التطبيق ،وإنشاء ّ

ويمكن للوالدين أو للطفل وضع األموال
في الحصالة برصيد الرسائل النصية

الجوال) أو عبر بطاقة ائتمانية ،أو
(فاتورة
ّ

محصل بداخل حسابه
بإيداع التبرع عند أي
ّ
الحصالة
في تطبيق
ّ

حصالة الخير
لكي يستفيد الطفل من حصالة وتطبيق
الخير عليه عمل اآلتي:

وس ِّجل فيه.
ـ تحميل تطبيق الحصالة الذكية َ
ـ جمع ما يستطيع من تبرعات بمساهمته

ومساهمة أهله وأقاربه في (حصالة الخير)
الكرتونية  ،أو في أي حصالة عادية.

التوجه ألقرب
ــ عند فتح الحصالة عليه
ّ

محصل من محصلي لقطر الخيرية ليطلب

منه تسجيل قيمة المبلغ الذي جمعه في
حساب حصالته االلكترونية (الرقمية)
ـ ثم يتابع تبرعاته مرة أخرى.
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انعقاد االجتماع العادي ()26
للجـمعية العموميةلقطر الخيرية
عقدت اجلمعية العمومية لقطر اخليرية اجتماعها
العادي السادس والعشرين ،بإشراف سعادة الشيخ
حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة،
وحضور أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اجلمعية
العمومية ،وممثلي هيئة تنظيم األعمال اخليرية ،وذلك
باملقر الرئيس لقطر اخليرية.
وصادقت اجلمعية العمومية خالل اجتماعها على
احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر
 ،2018ومت إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام املاضي،
فيما أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة ،2019
ووافق أعضاء مجلس اجلمعية العمومية على تفويض
مجلس اإلدارة بتعيني مراقب احلسابات للسنة املالية
 2019وحتديد مكافأته .كما استعرض االجتماع التقرير
السنوي ملجلس االدارة اخلاص بأداء قطر اخليرية
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وبياناتها املالية ونتائج أعمالها عن السنة املاضية،
واإلجنازات احمللية والشراكات الدولية ،باإلضافة إلى
تقييم مؤشرات األداء جلميع اإلدارات التنفيذية التابعة
لقطر اخليرية.
وقال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس
مجلس إدارة قطر اخليرية ،إن قطر اخليرية قد حققت
الكثير من اإلجنازات على املستويني احمللي والدولي
وكذلك على املستوى التنظيمي والبناء املؤسسي والتطوير
اإلداري ،مما ساهم يف تعزيز قدرة قطر اخليرية ورفع
مكانتها وحتقيق تطلعات أعضائها وكسب ثقة املتعاملني
معها ،سواء اجلهات احلكومية يف الدولة خاصة وزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،ووزارة
اخلارجية ،وهيئة تنظيم األعمال اخليرية أو املتبرعني
الكرام ،والشركاء احملليني والدوليني.

الموازنات

وأشار التقرير املالي للعام  2018إلى أن حجم اإليرادات
قد بلغ  1.581مليار ريال قطري بنسبة منو قدرها
 30%مقارنة بعام  2017لنفس الفترة ،وهي تعد
مؤشراً جيداً نحو حتقيق املستهدف وفقا للموازنة
املعتمدة ،فيما بلغت نسبة املدفوعات لتنفيذ األنشطة
واملشروعات والكفاالت واملصروفات التشغيلية مبلغ
 1.424مليار بنسبة منو قدرها  65%مقارنة بعام 2017
مما يدل على االلتزام يف تنفيذ املشاريع وسد احلاجات
اإلنسانية للمجتمعات األكثر احتياجا والوفاء بالتزامات
املتبرعني جتاه تبرعاتهم .كما بلغت املصروفات اإلدارية
للعام  2018مبلغ  57.9مليون ريال قطري بنسبة 3.66%
من إجمالي اإليرادات.
إنجازات 2018

وأستعرض االجتماع أبرز إجنازات قطر اخليرية خالل
العام املاضي والتي تضمنت حوكمة العمل يف قطر
اخليرية من خالل استكمال كافة السياسات التي حتوكم
العمل يف قطر اخليرية بحسب القطاعات ،التي تضبط
العمل يف اجلمعية وتساهم يف عملية الوصول إلى أعلى
قدر من الشفافية ،واستحداث نظام اإلبالغ يف بيئة عمل
قطر اخليرية لإلبالغ عن أية مخالفات مرتبطة بشبهة

غسيل األموال ،باإلضافة إلى استحداث منظومة متكاملة
إلدارة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ،واالشتراك يف
نظام القوائم الدولية اخلاصة بالعقوبات ،إضافة إلى
التزام قطر اخليرية بتطبيق مبدأ العناية الواجبة من
خالل استخدام برنامج الورد شيك على كافة األطراف
املتعاملة مع قطر اخليرية ،والربط مع القوائم الصادرة
عن األمم املتحدة ،واالحتاد األوروبي ،والواليات املتحدة
األمريكية.

العضويات والجوائز

ومت كذلك استعراض العضويات التي حصلت عليها
قطر اخليرية يف العام املاضي  2018والتي تتمثل يف
االنضمام إلى حتالف املنظمات غير احلكومية يف
الصومال ،واالنضمام إلى احتاد املبادئ األساسية
للعمل اإلنساني  ،CHSفضال عن انضمامها إلى صندوق
التمويل القطري لألمم املتحدة يف سوريا  CPFوصندوق
التمويل القطري لألمم املتحدة يف اليمن . CPF
كما نالت قطر اخليرية عدة جوائز خالل العام املاضي
على الصعيدين الدولي واحمللي وهي جائزة أفضل
العرب ألفضل مؤسسة خيرية عربية على التوالي
( )2017/2018باملغرب ،وجائزة أفضل مبادرة وطنية
للمسؤولية املجتمعية تنظمها دار الشرق.

69

حوار

مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات
والشراكات الدولية بقطر الخيرية لـ “غراس”

افتتاح مكاتب إقليميةوميدانية
جديدة في  5دول إفريقية

حتدث السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات
الدولية يف قطر اخليرية ،عن خطة قطر اخليرية يف التركيز على تنفيذ مشاريع
استراتيجية منوذجية واإلشراف عليها مباشرة ،وافتتاح مشاريع جديدة تخدم شريحة
كبيرة من األيتام واحملتاجني حول العالم.
وكشف الفهيدة يف حديثه لـ "غراس" عن افتتاح مكاتب جديدة يف  5دول إفريقية ،ومكاتب
أخرى قيد اإلنشاء يف  8دول إفريقية وآسيوية ،بجانب الشراكات املتنامية واملتزايدة لقطر
اخليرية مع املنظمات الدولية واألممية واإلقليمية ،وفيما يلي النص الكامل للحديث
الصحفي:
ماهي أبرز املوجهات االستراتيجية خلطة عملكم للعام
اجلاري 2019؟

خطتنا هذا العام هو التركيز على املشاريع االستراتيجية
والنموذجية والتي تخدم شريحة كبيرة من األيتام
واحملتاجني حيث تقوم قطر اخليرية حاليا بتشغيل
املشاريع التي تنفذها يف مجال التعليم فيما نعمل يف
املرحلة الثانية على تشغيل واالشراف على املشاريع يف
املجال الصحي ...وأؤكد على أن قطر اخليرية حترص
على اختيار مشاريع مستدامة قادرة على تشغيلها
بالتعاون مع اجلهات احلكومة واحمللية .
كما سنشهد يف األشهر القليلة املقبلة تدشني عددا من
املشاريع النوعية واالستراتيجية يف كل من السودان
والبوسنة حيث ستفتتح مشروعني يف البوسنه هما
سكن الطالبات ومركز تأهيل األيتام ،فيما نعمل حاليا
على تنفيذ خطة تشغيل مشروع "طيبة لأليتام" يف
السودان ،هذا املشروع الذي يعد منظومة متكاملة
تساهم بشكل فعال يف خلق وإعداد بيئة إيجابية مناسبة
تعمل على تنمية شخصية اليتيم وتطوير مهاراته ،كما
يوفر املشروع كافة أوجه الرعاية التي يحتاجها اليتيم
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من :صحة وتعليم وإيواء وتثقيف ورياضة وتأهيل
وتدريب وتطوير ،وتنمية قدراته وتهيئته ملواجهة احلياة
ومتغيراتها وتساعده على االعتماد على النفس.
كما ستقوم قطر اخليرية باإلضافة إلى ذلك بتشغيل
عدد من املشاريع النموذجية يف إندونيسيا وألبانيا
وكوسوفو.
هل تتضمن خطتكم التوسع يف إنشاء مكاتب اقليمية
وميدانية حول العالم؟
تنشط قطر اخليرية يف أكثر من  60دولة ،بال كلل على
مساعدة الفئات احملتاجة متى وحيثما دعت احلاجة،
لدينا  26مكتبا إقليميا وميدانيا حول العالم ،ونستعد
االن الفتتاح  5مكاتب جديدة لقطر اخليرية يف كل
من نيجيريا وتوغو وتنزانيا والسنغال وساحل العاج،
كما يجري العمل حاليا على تكملة اجراءات افتتاح 8
مكاتب أخرى يف اثيوبيا وتايالند وماليزيا وطاجكستان
وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والصني يف
األعوام القادمة.
أعتقد أن مكاتب قطر اخليرية يف اخلارج تعتبر مصدر
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تدشين مشاريع نموذجية كبيرة
وتشغيلها مباشرة في عدد من الدول
قوة وصمام أمان لها يف اخلارج ،حيث تقوم هذه
املكاتب بتنفيذ املشاريع بجودة عالية وتشرف اشرافا
مباشر عليها ،وقد قمنا بتوجيه املكاتب للقيام بخلق
شراكات بشكل أكبر مع املنظمات الدولية واألممية
مبا فيها املنظمات احمللية املوجودة يف نفس الدولة...
ونسبة لثقة هذه املنظمات ازداد حجم العمل بشكل
كبير خالل السنتني املاضيتني.
هل هناك حرص على مستوى كل مكتب على زيادة
توسيع املشاريع يف الدول من خالل املكاتب؟
نعم هناك حرص كبير من املكاتب يف زيادة توسيع
املشاريع يف هذه الدول حيث نعمل وفق خطة استراتيجية
نركز فيها ليس فقط على تقدمي املساعدات بل نعمل
على رفع قدرات احملتاجني من خالل مشاريع التمكني
االقتصادي ومشاريع التعليم واملياه ..وتقوم املكاتب
عادة بإجراء مسوحات ميدانية لتقدير االحتياجات
وفق اخلطط التنموية االستراتيجية لتلك البلدان
ليكون التدخل بناء عليها.
كيف يتم التوفيق بني رغبات املتبرعني ،هل هناك

72

توجيه من قبلكم بنوعية املشاريع ومكانها؟
اعتقد أن ثقافة املتبرعني جتاه رغباتهم يف اختيار
مشاريع لتمويلها قد زادت بشكل واضح وذلك ألننا
نعمل على توجيه شريحة كبيرة من املجتمع يف فهم
ومعرفة كيفية اختيار املشاريع ومدى احلاجة إليها ويف
أي بلد وألي شريحة.

إلى أي مدى تسهم الشراكات والتشبيك مع املنظمات
الدولية يف تعزيز دور قطر اخليرية اإلنساني؟
حترص قطر اخليرية على التشبيك والشراكة مع
الوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحدة يف تنفيذ
مشاريعها عبر العالم ،حيث قامت بتوقيع  27مذكرة
تفاهم واتفاقية شراكة وتعاون منذ عام  2017حتى
العام احلالي  .2019وأعتقد أن الشراكات الدولية
مهمة جدا بالنسبة لقطر اخليرية ونعمل دوما على
زيادتها وتنميتها وتطويرها ،ونعتبرها مصدر قوة
لقطر اخليرية يف اخلارج ،فض ً
ال عن ذلك تتمتع قطر
اخليرية بالصفة االستشارية وعضوية عدد من الهيئات
واملنظمات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

والشبكات العاملية للعمل اإلنساني ،وهو من شأنه تعزيز
حضور ها ،وتنسيق أنشطتها مع اجلهات ذات العالقة
على املستوى الدولي.

كما تعمل مكاتبنا يف اخلارج على تنفيذ مشاريع هذه
املنظمات وفق خطة عملها حيث يتم التنسيق معها
كل حسب طبيعة عملها واهتمامها سواء إن كانت
مشاريع مياه أو مشاريع يف املجال الصحي أو التمكني
االقتصادي وغيرها من املشاريع ،ونحن دوماً نركز على
املشاريع التي يستفيد منها أكبر شريحة من املستفيدين
يف كل املجاالت.

ويف هذ اإلطار ،نعمل حاليا مع منظمة االوتشا ()OCHA
يف تنفيذ مشاريع اإليواء يف اليمن بتكلفة قدرها 635
ألف دوالر ،ولدينا شراكة مع منظمة الهجرة الدولية)
( IOMالتابعة لألمم املتحدة ،مت توقيعها مؤخرا
لتجهيز مركز لإليواء وخدمات املهاجرين يف البوسنة
والهرسك ،وكذلك وقعت قطر اخليرية و صندوق قطر
للتنمية وبرنامج الغذاء العاملي  WFBيف روما اتفاقية
لدعم األنشطة اإلنسانية يف اليمن بقيمة إجمالية تقدر
ب  2مليون وتسعمائة الف دوالر ،كما نعمل حاليا يف
باكستان مع منظمة اليونيسف ( )UNICEFيف برنامج
لتوفير خدمات الصرف الصحي ،وكذلك يف النيجر مع
منظمة الفاو(. )FAO

ماذا يعكس برأيكم طلب املنظمات الدولية بأن تكون
قطر اخليرية املنفذة ملشاريعها؟
تتمتع قطر اخليرية بسمعة جيدة يف جميع أنحاء
العالم وجميع الدول التي تعمل فيها ،وتعمل على
تقنني عملها وفقا التفاقيات وشراكات دولية تعزز من
تدخلها اإلنساني والتنموي  ،وهي حترص دوما على
تنفيذ مشاريعها بجودة عالية ووفق املعايير الدولية يف
جميع املجاالت  ،والعمل بشكل قانوني يف الدول التي
تعاني من األزمات كاليمن والداخل السوري بالتعاون
والتنسيق مع املنظمات الدولية وهو ما أكسبها ثقة
األخيرة  .وأشير على سبيل املثال ال احلصر فقد مت
اختيار قطر اخليرية مؤخرا لعضوية إحدى الهيئات
االستشارية إلحدى وكاالت األمم املتحدة يف اليمن من
بني  48منظمة تنضوي حتت هيئة هذه الكتلة ،فضال
عن حضورها الدائم يف اجتماعات كتل " كلسترات "
األمم املتحدة يف اليمن وعدد من الدول  ،وحرصها
على تسجيل مشاريعها يف نظام التتبع املالي الدولي

 ، FTSفض ً
ال عن عضويتها يف مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (األوتشا) ،وتعد هذه
العضوية عنصراً مهماً للمكتب من أجل استحقاق
العمل كشريك تنفيذي لوكاالت األمم املتحدة العاملة
يف اليمن ،مثل :برنامج الغذاء العاملي ومنظمة الصحة
العاملية ،واملفوضية السامية لشؤون الالجئني ،ووكالة
األمم املتحدة للتنمية ،مجمل ذلك رفع من مستوى قطر
اخليرية يف اليمن.
وأخيراً ،ما هو اجلديد الذي يحمله اجلزء اخلامس
من برنامج "سفاري اخلير" التلفزيوني الذي يبث خالل
شهر رمضان املبارك ؟
اجلزء اخلامس من برنامج سفاري اخلير لهذا العام
جاء بحلة جديدة ،زاد فيه حماس املشاركني وحاولنا
من خالله تنفيذ مشاريع تساهم يف متكني األسر
املستهدفة من املجتمع يف جمهورية مالي من االعتماد
على أنفسهم معيشيا وحتسني أوضاعهم االقتصادية،
حيث مت تنفيذ حوالي 60مشروعا على أرض الواقع،
مقسمة ما بني مشاريع متكني اقتصادي وحفر آبار
وترميم مدارس وبناء قرية سكنية متكاملة تشمل 66
وحدة سكنية ،وتنفيذ أيام طبية مجانية وغيرها من
املشاريع.

يف هذا املوسم من برنامج سفاري اخلير لم يقتصر
تنفيذ املشاريع على قطر اخليرية فقط ،بل عملنا على
التشبيك ما بني مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات
الدولية فوقعنا اتفاقية مع األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية  UN HABITATلعمل اغاثي مشترك إلغاثة
االسر احملتاجة يف بعض املناطق التي تعمل فيها يف
مجال إصحاح البيئة وتوزيع األدوية التي حتد من
انتشار املالريا وتوزيع أغذية لألسر واألطفال وعمل
حتاليل طبية للكشف عن املالريا .وقمنا ألول مرة
بإدخال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة يتم استخدامها
يف املشاريع كما مت متديد ثالجات مياه باردة للشرب
ومعاهد تدريب خاصة بالكمبيوتر وتعليم اخلياطة.
وحاولنا من خالل طبيعة البرنامج كجزء من تلفزيون
الواقع أن ننقل للمشاهدين الصعوبات واملعاناة التي
يعيشها الناس يف تلك املناطق املنكوبة والفقيرة ونقص
يف أبسط مقومات احلياة والتوعية بأهمية العمل
التطوعي ،والقيمة املضافة لزيارة ميادين العمل
اإلنساني.
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ً
19عاما في إدارة
حسين كرماش..
وتنفيذ المشاريع اإلنسانية
والحمالت اإلغاثية
هذه املساحة نلتقي فيها مع املختصني يف العمل
اإلنساني والتنموي ،ممن لديهم خبرة طويلة وبصمة
واضحة يف هذا املجال ،نستعرض ذكرياتهم وند ّون
آراءهم وخالصة معارفهم يف العديد من املسائل
والقضايا املرتبطة بالنشاط اخليري والتطوعي،
لتكون محطة للتأمل والفائدة للعاملني يف هذا املجال،
واملتطوعني فيه خصوصا املبتدئني منهم.
ويف هذه احللقة نواصل جولتنا يف "غراس" مع ضيف
جديد هو السيد حسني كرماش الذي لديه خبرة 19
عاما يف إدارة وتنفيذ والبرامج واملشاريع التنموية
والتدخالت اإلغاثية يف عدد من الدول اإلفريقية
واآلسيوية.
ماهي أهمية االحتكاك بامليدان للعاملني يف املجال
اإلنساني على املستويني املهني والشخصي ؟
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امليدان رصيد معريف و مخزون ثقايف كبير من خالل
معايشته لكثير من الشعوب مبختلف عاداتهم و
تقاليدهم وأمناط حياتهم.

تحدي التأقلم
من خالل خبرتك الطويلة ..ما هي أهم التحديات
واملصاعب التي قد تواجه العاملني يف امليدان
اإلنساني ،على املستويني الشخصي واملهني ،والتي
البد من أخذها بعني االعتبار ؟
على املستوى املهني:
 العمل يف بيئات مهنية مختلفة حتد كبير يفرض علىالعاملني يف العمل اإلنساني إعطاءه األهمية الالزمة،
ودراسة البيئة التي يعملون بها دراسة دقيقة ،خاصة
ما يتعلق بالعادات والتقاليد وقوانني الدول التي
يعملون بها ،واالطالع على اجلوانب التاريخية لها،
وك ّل املعلومات التي من شأنها تسهيل التأقلم السريع
والعمل بكفاءة عالية.

 على املستوى املهني :العمل امليداني املدرسةاألولى للعمل اإلنساني ،إذ يتم فيه اكتساب التجربة
الكافية واملهارات املطلوبة ،ويكون لديك رصيد من
الدروس املستفادة والتي متكنك مستقبال من العمل
يف املجالني اإلشرايف واإلداري بكل يسر.

 التخطيط وترتيب األولويات ،إذ مع حجم العملواملسؤوليات الكبيرة ينسى بعض العاملني التخطيط
املستمر مما يسبب خلال يف تنفيذ البرامج واملشاريع.

 -على املستوى الشخصي :يتكون لدى العامل يف

 -كثرة املسؤوليات وحجم العمل يؤدي إلى إغفال

ـ البد من
المواءمة بين
األولويات
التنموية
للدول ورغبة
المتبرعين في
تنفيذ مشاريع
محددة.
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العمل الميداني
هو المدرسة األولى
للعمل اإلنساني

جانب رفع القدرات والتدريب املستمر يف مجال
العمل اإلنساني واالطالع على آخر املستجدات يف
العمل االنساني وهذا يؤدي حتما الى نقص اإلبداع
وتطور العمل.
 ترتيب أولويات التدخل اإلنساني يف الدولة التينعمل بها ،إذ عادة ما نصطدم باألولويات التنموية يف
الدولة ،ورغبة املتبرعني يف تنفيذ مشاريع محددة.
على املستوى الشخصي
 تأقلم األسرة مع البيئات املختلفة خاصة يف حالةالتنقل املستمر ،وكذلك اجلانب الدراسي لألبناء
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الذين يجدون صعوبات يف التأقلم مع مختلف املناهج.
 فراق الوطن واألهل واألحباب يعتبر من أكبرالتحديات لكن مع نبل املهمة وخدمة اآلخرين يهون
كل شيء.
أهم الدول واجلهات التي عملت بها ومعها يف املجال
اإلنساني ( امليداني) خالل مسيرتك املهنية ..وعدد
سنوات عملك اإلجمالية يف هذا املجال؟
التحقت بالعمل االنساني من خالل جمعية العون
املباشر (منظمة كويتية) سنة  2000بدولة النيجر
لفترة تدريبية ملدة شهر ،ثم مت تعييني مديرا للمكتب
الفرعي للمنطقة الوسطى ومسؤول مركز لأليتام
بدولة توغو مع نفس اجلمعية ملدة  8سنوات .
مطلع  2008التحقت بقطر اخليرية كمدير برامج
مبكتب اندونسيا حيث مكثت  4سنوات متتالية ،ثم

انتقلت للسودان كمدير ملكتبها هناك نهاية سنة
 2011إلى يومنا هذا ،و بلغت عدد سنوات اخلبرة يف
العمل االنساني  19سنة.

مهارات التواصل الجيد
من واقع خبرتك ..ماهي أهم الصفات التي ينبغي أن
يتحلى بها العاملون يف ميدان العمل اإلنساني؟
من أهم الصفات التي البد أن يتحلّى بها العاملون يف
العمل اإلنساني كما أرى :
 الصبر ورحابة الصدر واالبتسامة الدائمة،ألنهم سيتعاملون مع شرائح مختلفة هي بحاجة
إلى املساعدة ،فالبد من االستماع إليها باهتمام
كبير ومراعاة ظروفها ،حتى وإن لم يتم االستجابة
ملتطلباتها.
 القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد ،إذ اليستطيع أي عامل يف املجال االنساني مهما كانت

قدراته النجاح مبفرده.
 حب التعلم والتطور يف مجال العمل اإلنساني ،ألنهمجال واسع يتطور يوميا.
وما هي أهم املهارات التي ينبغي أن يتسلح بها
العاملون يف ميدان العمل اإلنساني؟
بالنسبــة ألهم املهارات التي يجب أن يتسلح بها
العاملون يف ميدان العمل االنساني مايلي :
 القدرة على التواصل اجليد مع اآلخرين ومع منجميع الفئات ،إذ يتطلب العمل االنساني التعامل
مع فئات وشرائح مختلفة ،سواء من املستفيدين
احملتاجني أو املنكوبني أثناء الكوارث ،اجلهات
الرسمية ،زمالء العمل وغيرهم.
 القدرة على العمل بشكل جيد حتت الضغطوالتعامل مع مهام متعددة ،إذ متر على العاملني يف
كثير من األحيان أوقات يكون فيها حجم العمل كبير
ويف مناطق مختلفة.
 التعلم املستمر يف مجال العمل االنساني واالستفادةمن جتارب اآلخرين يف كل املجاالت ،ومشاركة
اآلخرين معلوماتك وخبرتك وجناحاتك.
أهم اإلغاثات التي أشرفت عليها..أو كنت أحد فرقها
؟ وأين ؟
من أهم اإلغاثات التي شاركت فيها ما يلي:
 إغاثة املنكوبني من الفيضانات وانزالق التربة يفمنطقتي جاكارتا و سوكابومي سنة  2008بأندونسيا.
 إغاثة املنكوبني يف الزلزال املدمر الذي ضربجزيرة سومطرة خاصة محافظة بادان سنة 2009
 ،وتواصلت مهمتي يف مرحلة إعادة اإلعمار للبيوت
واملراكز الصحية.
 إغاثة منكوبي بركان يف منطقة جوكجاكارتابأندونسيا سنة .2010
 اإلشراف على إغاثة املتضررين من الفيضاناتوالسيول يف السودان سنة .2013
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الجوانب النفسية
هل يحتاج العمل يف ظل الكوارث واألزمات مراعاة
أمور إضافية ..ماهي ؟
العمل اثناء الكوارث و احلروب عمل حساس بحيث
يكون االشخاص املتأثرين يف أضعف احلاالت لذا
يجب مراعاة ما يلي :
 الدراية الكافيــة بأساليب إدارة الكوارث واالستجابةلها.
 التعامل اجليد مع املتأثرين بالكوارث واحلروبوتقدمي اخلدمة بطريقة حتفظ الكرامة اإلنسانية،
وتراعي اجلانب النفسي مع إعطاء األولوية يف
اخلدمة للشرائح األكثر ضعفا (األطفال والنساء
وكبار السن) مع عدم التمييز بني املتأثرين يف الدين
واجلنس واللون والطائفة.

قصة ال تنساها يف عملك امليداني؟
قصة جناح مشروح مدجنة ( مشروع دجاج ) يف
مركز الفاروق يف سوكودي يف دولة توغو  :حيث مت
اعتماد مبلغ  $ 4000لعمل مشروع مدجنة (500
دجاجة ) و رغم أن تخصصي هندسة ،رفعت التحدي
للنجاح واكتساب خبرة جديدة ،وكنت كل نهاية اسبوع
أزور املشاريع الناحجة يف هذا املجال وحتى مداجن
خارج دولة توغو ( بنني و غانا ) اكتسبت من خاللها
معلومات وافية ،وبعد ثالثة سنوات توسع املشروع
ليستوعب  3000دجاجة باالضافة الى مصنع
لصناعة االعالف ليستفيد من املشروع آالف من
أيتام توغو و كذلك أهالي املنطقة ،بل تعدت الفائدة
الى املناطق احلدودية يف دولة بنني و تلقينا شهادة
شكر وعرفان من جمعية العون املباشر.
واستخلصت من ذلك درسا مهما" :كل إنسان
يستطيع النجاح يف أي مجال شرط التوكل على اهلل
وحب العمل الذي يقوم به".

رؤية األثر
لو خ ّيرت بني العمل امليداني من جهة والعمل اإلداري
اإلشرايف من جهة أخرى فأي منهما تختار ؟
كل العاملني يف العمل االنساني يقومون بعمل مهم،
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وكل يقوم بدوره و يسهم مساهمة فعالة يف إجناح
دورة العمل اإلنساني ،و بالنسبة لي و بال تردد و لو
للحظة واحدة اختار العمل امليداني ملايلي:
 العمل امليداني يتيح لك العمل يف كثير منالبلدان واكتساب جتارب مختلفة ساهمت يف تنمية
شخصيتي وكذلك شخصيات أفراد أسرتي ،فمثال
تعلّمنا من إفريقيا الصبر على الشدائد واألمراض،
ومن اندونسيا تعلمنا الهدوء والتنظيم يف العمل ،ومن
السودان تعلمنا الكرم والتواضع والطيبة.
 القرب من املستفيدين ومعايشة معاناتهم يجعلكجتتهد أكثر ملساعدتهم بأفضل صورة.
 رؤية ثمرة مجهودك مباشرة من خالل فرح وسعادةكل من كنت سببا يف حتسني حياتهم نحو األفضل.
ثالث نصائح للكوادر الشابة التي ترغب بالتطوع
وزيارات امليدان ألداء مهام إنسانية؟
التطوع ومساعدة اآلخرين من أنبل املهمات التي
أوجه
يقوم بها اإلنسان ،ومن واقع جتربتي البسيطة ّ
النصائح التالية:
 استشعار عظم املهمة التي سيقوم بها املتطوع،واألجر العظيم الذي سيناله ،والسرور الذي سيدخله
على احملتاجني وخدمتهم.
 االلتزام والتقيد بالتوجيهات التي تعطى لهم منطرف املشرفني على املهمة.
 الستعداد الكامل للعمل يف بعض احلاالت يفظروف صعبة ،وهنا يحضرني انه عندما كنت أعمل
يف إفريقيا كنت أصادف دائما يف األدغال والغابات
شبابا وشابات أمريكيات من املتطوعني يرتدون الزي
االفريقي ويجلسون لفترات طويلة مع أهالي القرى
املستهدفة رغم انتشار األمراض وأنواع احليوانات،
وعدم توفر األكل الالئق ،وحسب إفادتهم فإنه حسب
املقررات اجلامعية لديهم ،البد للطالب أن ميضي
فترة ال تقل عن  3أشهر متطوعا يف أدغال أفريقيا.

تعريفات إنسانية

ِ
ملهمة
شخصية
شخصية /شخصيات ..تعتبر ملهمتك يف العمل
اإلنساني ..من هي ..وملاذا احتلت هذه املكانة
لديك؟
قدوتي يف العمل اخليري واإلنساني أستاذي
زهير عليان رحمه اهلل والذي تويف يف إدغال
افريقيا سنة  2000وهو يؤدي عمله اإلنساني،
حيث غرس فينا حب اخلير والعيش إلسعاد
اآلخرين ،ويف كلمة قالها لي ":إن اهلل سبحانه
اصطفانا من بني خلق كثيرين لهذا العمل النبيل
فإن أخلصنا الن ّية فلنا األجر واألُجرة .
كما أن الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه
اهلل مؤسس جمعية العون املباشر كان بالنسبة
لنا األيقونة و املدرسة التي تعلمنا فيها كثير من
معاني التضحية وحب الفقراء واملساكني.

حسين كرماش
..البطاقة الشخصية

ـ من مواليد عام  ،1971متزوج وله من
األبناء  5منهم  4بنات وولد ،حاصل
على شهادة جامعية كمهندس
دولة في األشغال العمومية ( هندسة
مدنية )  ،كما تحصلت على شهادة
ماجستير في إدارة األعمال من
جامعة إفريقيا العالمية ـ السودان.
ـ عمل في العمل اإلنساني منذ عام
 2000مع عدة مؤسسات خيرية وفي
عدد من الدول اإلفريقية واآلسيوية.

ـ شارك في عدة دورات وورش
ومخيمات تدريبية في مجاالت
وإدارة
االستراتيجي
التخطيط
المشاريع وإدارة التدخل في مجال
اإلغاثة وتقييم الكوارث واألمن
والسالمة وغيرها.

إعادة اإلعمار
يتفق الباحثون املختصون بدراسات “إعادة االعمار"
يف أغلب االحيان على وصف إعادة االعمار بعد
انتهاء النزاع بأنها عملية متعددة األوجه تهدف إلى
البدء يف التنمية السياسية االقتصادية ،واالجتماعية
واالقليمية لتهيئة الظروف لالنتقال إلى سالم دائم
مينع االنزالق ثانية نحو هاوية احلرب.
إن استراتيجية "إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد
النزاعات" هي مجموعة شاملة من اإلجراءات الساعية
إلى تلبية احتياجات الدول اخلارجية من النزاعات
مبا يف ذلك احتياجات السكان املتضررين ،واحليلولة
دون تصاعد النزاعات وتفادي االنتكاس إلى العنف،
ومعاجلة األسباب اجلذرية وتدعيم السالم املستدام.
وتعتمد استراتيجية إعادة االعمار على أربعة ركائز
أساسية هي :األمن ،والعدالة واملصاحلة ،والرفاه
االجتماعي واالقتصادي ،واحلوكمة واملشاركة.
وهذا يعني أن مفهوم إعادة إعمار املناطق املدمرة ال
يتوقف على الشق االقتصادي وحده كإعادة تأهيل
قطاعات اإلنتاج من زراعة وصناعة وخدمات ،وال
يعني فقط إعادة بناء شبكات الطرق واجلسور
واألنفاق التي حلقها دمار واسع وشبكات املياه
والكهرباء وغيرها ،بل يُعنى باإلنسان؛ املتضرر األكبر
من هذا النزاع ،اجلريح وعائلة القتيل ،الالجئ
والنازح واملعتقل ،باإلضافة إلى عملية املصاحلة
وضمان االستقرار وعدم تدهور األوضاع من جديد،
وقيادة مرحلة جديدة تؤسس ملا بعد الصراع.
ويعد ترسيخ األمن الداخلي واالستقرار االجتماعي
عبر ضمان عدم تدحرج األمور إلى السابق ،من
أهم األمور التي يجب العناية بها يف العملية ،وإيالء
املؤسسات التعليمية أهمية قصوى يف إعادة اإلعمار
من مدارس ومعاهد وجامعات وسواها .وتأسيس
برنامج صحي عاجل لعالج احلرجي املتضررين،
واالهتمام بهم ،فضال عن التركيز على جتهيز املشايف
واملراكز الصحية وإعادة تأهيلها من جديد لتتحمل
عبء املرحلة اجلديدة

مقال

اإلعالم والعمل الخيري ..

رؤية نوعية نحو التكامل
جابر احلرمي  /كاتب وإعالمي
يف الوقت الــذي يشهد اإلعــام « ثــورات « متسارعة
يف قطاعاته املختلفة ،تنوعا وفضاء وتقنية ،مع تغ ّير
متسارع كذلك يف املشهد االعالمي ،فان العمل اخليري
تتسع رقعته كذلك ،واحلاجة الى أدواره تتعاظم  ،يف
ظل اتساع رقعة الفقر واحلروب واألزمات  ،..وما ينتج
عنها من ضحايا .
ومفهوم الضحايا ليس مقصورا على سقوط قتلى أو
جرحى نتيجة تلك احلروب واألزمــات ،إمنا الضحايا
تشمل كذلك حتـ ّول مجتمعات بكاملها من حالة الال
حاجة للمساعدات ،الى احلاجة املاسة الى ذلك ،ومن
ثم زيادة العبء على اجلمعيات واملؤسسات اخليرية،
واملطالبة للقيام بدورها املساند لهؤالء القادمني اجلدد
لعالم الفقر واحلاجة.
هذا اجلهد الكبير لهذه اجلهات اخليرية بحاجة الى
مساندة فعلية ،واذا كانت شرائح املجتمع املختلفة
تقع عليها مسؤولية دعم هذه اجلهات اخليرية ،فان
االعالم ومؤسساته يجب ان يكون يف الصفوف األولى
الداعمة واملساندة للجهات اخليرية  ..لكن كيف وما
هي اخلطوات ؟
من املهم جدا على املؤسسات اإلعالمية اخلروج من
أفق الدور التقليدي واملتعارف عليه يف املجتمع  ،يف
كونها تصدر صحيفة ورقية ،أو لديها قناة تلفزيونية،
أو تبث اذاعة مسموعة . ..
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على املــؤســســات اإلعــامــيــة يف هــذه املــرحــلــة قيادة
مــبــادرات نوعية تخدم املجتمعات ،وتالمس قضايا
مواطنيها ،ليس فقط يف عملية النشر أو البث ،إمنا
من خالل تنفيذ شراكات وحتالفات مع أطراف مختلفة
 ،تستهدف خدمة إنسان هذه املجتمعات.
وبالتأكيد فان أولى هذه اجلهات التي ينبغي أن حتظى
بــاألولــويــة يف إقــامــة شــراكــات وحتــالــفــات معها هي
اجلمعيات او املؤسسات اخليرية ،إليصال رسالتها الى
أكبر شريحة ممكنة داخليا وخارجيا ،وإبــراز األدوار
التي تقوم بها ،واجلهود الكبيرة التي تبذلها ،وتعزيز
حضورها يف األوساط املختلفة.
وبالرغم من أن هناك عالقة جيدة تربط املؤسسات
اإلعــامــيــة يف قطر مــع املــؤســســات اخلــيــريــة ،وعلى
درجــة عالية من التواصل ،إال أن فتح آفــاق جديدة
للتعاون والتكامل مطلوب ،خاصة يف ظل توسع أدوار
القطاعني :اخليري واإلعالمي.
مطلوب اوال مــزيــد مــن الــتــواصــل واحلـــوار املفتوح،
والتفكير مبشاريع مشتركة ،وقيادة مبادرات خيرية،
يذهب ريعها لدعم االعمال اخليرية التي تقوم بها
اجلمعيات اخليرية ،واستثمار القدرات واإلمكانات
اخلاصة باملؤسسات االعالمية لتعزيز حضور العمل
اخليري ،وتقدميه بصورة مميزة.
لــقــد حققت الــشــراكــات الــتــي متــت بــن املــؤســســات

اإلعالمية واملؤسسات اخليرية جناحات مضاعفة ،عن
تلك التي متت يف نطاق املؤسسات اخليرية دون شراكة
مع مؤسسة إعالمية ،وهذا ما يدفعنا للبحث عن أفكار
جديدة بحيث يتم العمل معا عليها.
كذلك خلق مبادرات مشتركة ،يدفع قطاعات أخرى
مــن املجتمع للمضي قدما نحو إيــجــاد شــراكــات مع
املؤسسات اخليرية ،ويحفز أطراف أخرى للبحث عن
سبل لتواجدها يف العمل اخليري ،وهو ما يصب يف
نهاية املطاف بحضور أوسع وأكبر واشمل للمؤسسات
اخليرية على مستوى العالم.
وال شك أن جناح هذه املؤسسات اخليرية يف أدوارها
هو جناح لكل مؤسسات املجتمع ،هذه الرؤية يجب أن
نعززها بصورة أعمق.
مؤسساتنا اخليرية ويف مقدمتها قطر اخليرية تتبوأ
اليوم مكانة مرموقة عامليا على صعيد العمل اخليرية،
وحتظى مبصداقية عالية ،وثقة املؤسسات العاملية فيها
كبيرة ،بفضل أدائها ،وشفافية عملها ،والتزامها مبعايير
عالية الدقة يف التعاطي مع ساحات العمل اخليري،
وقبل هذا ما يتمتع به القائمون على هذه اجلمعية من
كفاءة وإخالص ومصداقية يشهد بها اجلميع ،مبا فيها
مؤسسات االمم املتحدة ،التي حترص على العمل مع
قطر اخليرية يف العديد من املناطق بالعالم.

يف العمل اخليري من جمعيات ومؤسسات محلية ،يدفع
نحو البحث عن املزيد من مرتكزات التكامل ،واألعمال
التي ميكن للطرفني املشاركة فيها ،بني اإلعالم والعمل
اخليري .
اإلعالم بفضاءاته املختلفة يلعب أدوارا كبيرة يف إجناح
املــشــاريــع ،ولــم يعد بــاإلمــكــان تنفيذ أعــمــال ناجحة،
وذات بعد جماهيري إال مــن خــال وســائــل اإلعــام
املختلفة ،مبا فيها اإلعالم اجلديد ،وشبكات التواصل
االجتماعي ،الذي باتت أدوارها تتعاظم.
آن األوان إلحداث نقلة نوعية يف التكامل بني اإلعالم
والعمل اخليري ،مع تأكيدنا على أن هناك تعاون بني
اجلانبني ،اال أن تطوير العمل فيما بينهما ،والتفكير
بخلق مساحات جــديــدة ،وفــتــح أفــق أرح ــب للتعاون
والتكامل مطلوب اليوم أكثر مما مضى ،العتبارات
متعددة ،وميكن اذا ما اجتمع االعالم والعمل اخليري
ضمن رؤية موحدة ،أن نرى مبادرات جديدة ونوعية
تدعم العمل اخليري ،وتؤسس ملرحلة جديدة  ،تخدم
العمل اخلــيــري  ،ويف نفس الــوقــت تقدم املؤسسات
االعالمية على أنها اكثر تفاعلية يف نطاقها املجتمعي.

هذا النجاح والتميز الذي حققته قطر اخليرية وأخواتها
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مقال

َ
عد
َأث ُر
الب ِ
العول َمة على ُ
العمل
اإلنس ِاني في
َ
َ
التطو ِعي
ُّ
خولة مرت�ضوي  /كاتبة وباحثة
تُ َع ُّد العوملَة حت ُّو ًل تاريخ ًيا كبي ًرا يف القِ َوى االقتصاد َّية
واالجتماع َّية يف العالَم وذل َ
ِك من حالَة املُلك َّية املُطلقة يف
مجاالت :ا ُ
حلكو َمة والدولَة والتربيَة والتعليم واالقتصاد
والعمل ورؤوس األم ــوال والــفِ ــكــر والـ ُفــنــون والثقافات
واالجتاهات والعادات ..وكا َّفة مجاالت احلياة امل ُ ِ
عاص َرة؛
إلى حالَة التشكِ يل البرغماتِي وِ ف ًقا ملصالِح ال ُد َول ال ُكبرى
والشركات الضخمة عا ِب َرة القا َّرات ذات ال ُق َّوة والضغط
خاصة بعد نِهايَة احلرب البارِ َدة .وكان
العاملِي كبير الشأن َّ
لهذِ ِه الظاهرة الكون َّية اجلديدة ،العوملة ،تأثي ًرا كبي ًرا على
آل َّيات الع َمل التط ُّوعِ ي،
خاص ًة ِف بُعدِ ِه اإلنسانِي ،حيثُ
َّ
أحدثَت تغيي ًرا جذر ًيا يف مف ُهوم ومض ُمون وإجــراءات
وأسالِيب العمل التط ُّوعي وذلك يف اجلانبني اإليجابِي
والسلبِي.
َ
ٍ
بعدد من القِ َيم واالعتبارات
إن الع َمل التط ُّوعِ ي ينت َِظ ُم
َّ
وح ِّب اخلير واإلحسان
اإلنسان َّية التي تتكئ على الرح َمة ُ
العلي العظيم،
والتسا ُمح وابتغاء األجر والثواب من اهلل
ِّ
ويف ُمقابِل هذِ ِه القيَم النبيلة ،نُ ِ
أن قِ يَم العوملَة تتك ُئ
الحظ َّ
َ
ِ
النظر
نافسة دون
والربح
على النفعِ َّية
واالستهالك وامل ُ َ
ِ
ُ
اعتبارات أخــرى ،لذا نُ ِ
ٍ
الحظ أ َّن ُــه ث َّمة أز َمــة كبيرة
ألي
ِّ
ني
ني القِ يَم اإلنسان َّية للع َمل التط ُّوعِ ي من جهة وب َ
تنشأ ب َ
القِ يَم املا ِّدية البحتَة التي تستنِد إليها املُجتمعات العامل َّية
بشكل كبير
املتأ ِّث َرة مب ِّد العوملة .وقد أ ِّث َرت العوملة سلب ًيا
ٍ
على البُعدِ اإلنسانِي يف الع َمل التط ُّوعِ ي ،ومن مظاهِ ر
ذلكً ،
أول :تفا ُقم وزِ يا َدة املُعاناة اإلنسان َّية التي تتم َّث ُل يف
والقهر والفقر ،إضاف ًة إلى إبعاد الشأن اإلنساني
الع َوزِ
ِ
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اتساعا يف
أنتجت
عن دوا ِئــر االهتمام العامل َّية والتي
ً
َ
وتكريس مبدأ الغاية تُب ِّرر
ني األغنياءِ والفُقراء
ال ُه َّوة ب َ
ِ
َ
األعظم الذي يُ ِ
ِ
قصي وجود
فالربح ُهو املُبتغى
الوسيلَةِ ،
تراجع العِ نايَة بالبُعد اإلنسانِي
أي قي َمة إنسان َّية ،ثان ًيا:
ُ
على ِحساب البُعد االقتصادي أو التَن َم ِو ّي ،ومن مظاهر
نوع من املنف َعة
ذ ِلــك :حت ُّول التط ُّوع ،عن َد البعض ،إلى ٍ
املــا ِّديَــة على ِحــســاب القي َمة اإلنــســانـ َّيــة الــتــي يخلقها
التط ُّوع ،إضافة إلى هيمنَة ا ُ
والسلطات على
حلكومات
ُ
مؤسسات العمل اخليري والتط ُّوعِ ي ومحاولتها السيطرة
عليها ،ثال ًثا :محاولة تغيير وتبدِ يل مف ُهوم البُعد اإلنسانِي
بسبب تأثيرات العوملَة على املنظو َمة اإلنسان َّية القيم َّية
حول العالم ،ففي السابِق كا َن البُعد اإلنسانِي يف الع َمل
تج ًها نح َو
س بدافِ ٍع
طر ٍّي بحت ُم ِ
غريز ٍّي وفِ ِ
ِ
التط ُّوعِ ي ُيا َر ُ
إعالءِ قي َمةِ اإلنسان َّية ِ
وحفظ كرامة اإلنسان (الفقراء،
املديونون ،اليتامى ،املرضى ،ضحايا احلروب والكوارث
الطبيع َّية ،ذوو االحتياجات اخلاصة وغيرهم) وذلك
رف َ
ٍ
النظ ِر عن أ َّيةِ
بص ِ
اعتبارات أُخرى ،أ َّما اليوم فاألمر
َ
َ
َ
اختلف كثي ًرا ،فلم ت ُعد هذِ ِه احلاالت االستثنائ َّية تستجدِ ي
الضمائِر املُعوملَة ،فقطا ُع التط ُّوع والع َمل اخليرى أصبح
إحدى قطاعات التنمية الوطن َّية جن ًبا إلى جنب القطاع
ا ُ
واخلاص.
حلكومِ ي
ّ
تعد العوملة كغيرها من الن ُُظم العامل َّية اجلديدة ،فهي
أن
ليست ش ًّرا تا ًما وال خي ًرا ُمطل ًقا ،ولها إيجابياتُها كما َّ
َ
ً
تنعكِ
عدِ
لها سلبياتها التي س ُمباشرة على البُ اإلنسانِي يف
قريب أو بعيد ،ومِ ن هذِ ه اإليجاب َّيات
الع َمل التط ُّوعِ ي من
ٍ

الــتــالــيً ،
أول :استثمار تكنُولوجيا اإلع ــام واالتــصــال
اجلدي َدة ِ
ونشر ثقافة العمل التط ُّوعِ ي حول العالم ،األمر
ِ
وتوسيع
بشكل كبير
تطوير هذا املجال
ٍ
الذي أس َه َم يف ِ
دائ َرة املشار َكة فيهِ وزيادة أعدادِ املُشارِ كِ ني املستفيدين
مــن الــتــطـ ُّوع ح ــو َل الــعــالــم ،إضــاف ـ ًة إلــى ِ
تيسير طريقِ
صــولِ إلى الفِ ئات املُه َّم َشةِ وبالتالِي جتــا ُوز احلدود
الـ ُو ُ
احمللية واإلقليم َّية إلى احلدود العامل َّية ِ
الرح َبة وذلك يف
مجال العمل اإلنسانِي التط ُّوعِ ي .ثان ًيا :املساه َمة يف ربِط
الع َمل اإلنسانِي التط ُّوعِ ي بالتنميَة املُستدا َمة الشامِ لة
فمجاالت الع َمل التط ُّوعِ ي
لكا َّفة جوانِب وفِ ئات املجتمع،
ُ
تُصبِح ُمت َِّصلَة وحيو َّية با ِّتصالِها الوثِيق مبجاالت التنميَة
البشر َّية واالجتماعية الشامِ لَة .ثال ًثا :انخراط العمل
وس و ُمــنـ ِّ
ـظـ ٍـم يُسايِر
اإلنــســا ِنــي الــتــطـ ُّوعِ ــي يف دورٍ مـ ــد ُر ٍ
ستج َّدات يف احلاجات اإلنسان َّية ،وانتقال التط ُّوع من
امل ُ ِ
مرحلَة تقدِ مي املُساعدات لآلخرين إلى تنميَة ُقــدرات
ومهارات وإمكان َّيات هذِ ِه الفئات اإلنسان َّية لتُص ِب َح فاعِ ل َ ًة
يف املجت َمع مبا يجعلُها قادِ َرة على جتا ُوز حالَة االحتياج
والعجز إلى مرحلَة االكتفاء واإلنتاج والفاعل ّيَة يف إعالَة
َ
النفس واآلخــريــن كذلك .رابـ ًعــا :تنويع مصادِ ر ال َد ِخل
ِ
بتوسيع دا ِئ َرة التط ُّوع وازدياد أعداد املستفيدين مِ نه حو َل
العالَم ،فالعوملَة أسه َمت يف ِ
توسيع نِطاق االهتمام بالعمل
اإلنسانِي التط ُّوعِ ي ،وكا َن من ثمرات هذا االهتمام؛ قرار
اجلامعة العرب َّية أن يُ َخ َّصص يوم  15يوليو من ُك ِّل عام
ليكو َن يو ًما للع َمل الوطنِي بالدول العرب َّية به َدف الترويج
ألعمال اخلير ،وكذلك من ثمرات هذا االهتمام العاملي،
املؤس َسات واجلمع َّيات
ما نشه ُدهُ اليوم من زيادةٍ يف أعداد َّ

خامسا :جتا ُوز العمل التط ُّوعِ ي
اخلير َّية احملل َّية والدول َّية.
ً
للحدود القار َّية واإلقليم َّية ،األمر الذي جعل املتطوعني
ُ
حول العالَم ينخرطون يف أعمال إنسان َّية تط ُّوع َّية دو َن
اعتبارٍ أل َّية متايُ ٍز بني من يستهدفونهم لإلغاثة ،فالبُعد
وحد طاقات
اإلنسانِي أصبَ َح هو العامِ ل األقــوى الذي َّ
ٍ
ٍ
جامعة واحدة.
بوتقة إنسان َّية
التط ُّوع الشباب َّية يف
ي ِّثل البُعد اإلنسانِي يف الع َمل
وتأسيسا على ما َّ
تقدمَ ُ ،
ً
جوهر فك َرة التط ُّوع ،فهو يتجا َو ُز النظ َرة النفعية
التط ُّوعِ ي؛ َ
والدوافِ ع السياس َّية ،أو االجتماع َّية ،أو االقتصاد َّية إلى
رحابَة املُنطلَق اإلنسانِي ،فالبُعد اإلنسانِي يف التط ُّوع يُ َ
نظر
بصفتِهِ إنسا ًنا يحمِ ل غريزةَ
إليه أ َّن ُه يخدِ م املُتط ِّوع ذاتَه ِ
فطر َّي ًة ُم ِ
تأصلَة فيه وهي غريزَة املساعدة والتنمية ،كما
َ
بالنظر إلى إنسانيتِه
أ َّنه يخدِ م املُست َِحق لتقدِ مي اإلحسان
َ
وغ ـ ِّ
ـض الــطــرف عــن أ َّيــه عــوامِ ــل أُخ ــرى (ديــنــه ،عرقه،
إن البُعد اإلنسانِي يف الع َمل
العائد من املساعدة ،إلخ)َّ .
التط ُّوعي يت َِّجه نح َو متكِ ني اإلنسانِ من إنسان َّيتِه ،فهو
يتجا َو ُز ُك َّل التح ِّديات السياس َّية واالجتماع َّية والدول َّية
والظواهِ ر احلال َّية (كظاهرة العوملة وغيرها) إلى حتقيق
هذا اله ّدف النبيل املُست َم ّد من البُعدِ الديني املُنطلِق من
وح ِ
تقدير ِ
فظ الكرا َمةِ اإلنسان َّية ،قال اهلل تعالى يف سورة
اإلسراءَ ﴿ :ولَ َق ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َملْنَا ُه ْم ِف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر
َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن َّ
الط ِّيبَ ِ
م ْن َخل َ ْقنَا
ات َو َف َّضلْنَا ُه ْم َعلَىٰ َكث ٍِير ِّ َّ
تَف ِْض ً
يل﴾.
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الدكتور غسان الكحلوت :

برامج التعافي المبكر تعمل على
مناعة المجتمعات أمام تجدد األزمات
يكتسب حوار " غراس" مع الدكتور غسان الكحلوت قيمة مضافة ألن صاحبه يجمع بني اخلبرات
العملية واخلبرات البحثية واألكادميية الطويلة يف مجال العمل اإلنساني .فقد سبق له أن
عمل مع عدة منظمات دولية ،وقاد فرق استجابة إنسانية أو كان عضوا فيها يف عدد من الدول،
وأعد الكثير من
كما قدم عددا من الدورات التدريبية مجاالت اإلغاثة و إدارة الكوارث وغيرها،
ّ
دراسات التقييم والدراسات البحثية عن املشاريع اإلغاثية والتنموية .فيما يعمل حاليا مدرسا
أول وباحثا يف برنامج املاجستير التابع ملركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني مبعهد الدوحة
للدراسات العليا:

تعمل أغلب املؤسسات اخليرية واإلنسانية يف املنطقة
العربية واإلسالمية يف مجالي اإلغاثة والتنمية معا،
ويشتغل أغلبها يف املجاالت املتعددة لهذين اجلانبني
الرئيسيني ..برأيكم هل جتد هذه املؤسسات نفسها
مضطرة لذلك؟ أم يجب عليها التركيز يف جوانب
محددة ،على اعتبار أن التخصص يف عملها ميكنه
إحداث تأثير أفضل؟
التوجه
بأن الوصف الدقيق لواقع هذا
ال أعتقد ّ
ّ
يتم ّثل "باالضطرار" بقدر ما هو "الضرورة" .إذ
التوجه املتكامل نحو اإلغاثة والتنمية يف ٍآن
أن
ّ
ّ
ّ
واحد ميثل تط ّو ًرا يف حقل العمل اإلنساني بصورة
عا ّمة ،فأصبح من األهم ّية مبكان حتليل مدى تأثير
اإلغاثة التي تكون على األغلب قصيرة املدى وتس ّد
ٍ
احتياجات طارئة بطبيعتها على التنمية التي تكون
طويلة املدى وتل ّبي االحتياجات املتجددة وتعزّز من
التأهب
مناعة املجتمع وقدرته على التك ّيف كجزءٍ من
ّ
التوجه ها ًما بصورة
لكوارث مستقبل ّية .ويعتبر هذا
ّ
خاصة يف العديد من البلدان العربية واإلسالم ّية
ّ
ٍ
تنمية منخفضة ،وترزح شرائح
التي تشهد مستويات
فقر مدقع .أ ّما مبا
واسعة من مجتمعاتها حتت وطأة ٍ
يخص االختصاص ،فبالتأكيد من الضروري يف ظلّ
ّ
التخصص املتزايد يف العالم أن جتد
إلى
امليل
واقع
ّ
ّ
هذه املؤسسات لنفسها "فراد ًة" مع ّينة متكنها من
أن ذلك ال يعني على اإلطالق
حجز مكانة متف ّردةّ ،إل ّ
تهميش التنمية على حساب اإلغاثة أو العكس ،بل
يعني البناء على نقاط الق ّوة ومحاولة ملء الفراغ
الدولي ،والتركيز على جانب
يف املشهد اإلنساني
ّ
الصحة أو
من جوانب اإلغاثة والتنمية كالتعليم أو
ّ
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ـ غالبية العاملين في المنظمات
اإلنسانية العربية تنقصهم الخلفية
األكاديمية في هذا المجال
التغذية أو املياه واإلصحاح وغيرها بحيث تكون نقطة
جذب وتف ّرد وامتياز بالنسبة لهذه املؤسسات.
ٍ
الخصوصية الثقافية

من واقع انخراطكم يف فرق االستجابة اإلنسانية
وقيادتكم لبعضها وتقييمكم للعديد من املشاريع
اإلغاثية للمؤسسات الدولية واحمللية املوجهة للمناطق
التي تعاني من األزمات والكوارث الكبيرة واملمتدة
كما يف سوريا واليمن وفلسطني والصومال ماهي
أبرز مالحظاتكم األساسية على هذه التدخالت
واملشاريع؟ واقتراحاتكم التي ترون األخذ بها لتاليف
السلبيات القائمة وإحداث تطوير يحقق أثرا أكبر؟
لعبت فرق االستجابة اإلنسان ّية دو ًرا بالغ األهم ّية
يف التخفيف من معاناة الناس يف املناطق املذكورة.
ويف الوقت الذي مييل فيه البعض للتركيز املبالغ فيه
بأن ما
من وجهة نظري على السلب ّيات ،فإ ّني أجد ّ
حققته وحتقّقه هذه املنظمات يحمل أهم ّية كبيرة،
ّإل أ ّنه وكسائر املجاالت وحقول املعرفة والعمل يف
اإلنساني ميكن تطويره من
فإن حقل العمل
العالمّ ،
ّ
خالل النقد البنّاء .بالنسبة للمالحظات األساس ّية،
بأن املنظومة الدول ّية قد استفادت كثي ًرا
فإ ّني أعتقد ّ
من الدروس السابقة ومت ّكنت من تنسيق عملها يف
بأن
سوريا واليمن بصورة أكثر فعال ّية .كما أعتقد ّ
أغلب التدخالت كانت تراعي واقع الكوارث املعقّدة

برنامج الماجستير
لمركز إدارة النزاع
والعمل اإلنساني
في قطر األول عربيا
الذي شهدته البلدان قدر اإلمكان ،على الرغم من
السوري بالغ التعقيد
بعض التداخالت يف املشهد
ّ
واالتهامات لألمم املتحدة حتدي ًدا بتجاوز مبدأ
احلياد .أ ّما بالنسبة لالقتراحات ،فإننا نركز دائما
على مراعاة اخلصوصية الثقافية للمجتمعات
املنكوبة وكذلك االعتماد بشكل أكبر على القدرات
الوطنية واحمللية والعمل على تقليل الكلف وتعظيم
االستفادة من خالل التنسيق وإعالء قيم الشفافية
واملساءلة.
ميل كالسيكي

هناك جوانب يف التدخالت اإلنسانية ال حتظى
باهتمام كبير كالتعليم والدعم النفسي رغم أهميتها..
ما سلبيات ذلك على املتأثرين باألزمات؟
هذا السؤال يعطف على السؤال األ ّول املتعلّق
باإلغاثة والتنمية ،فما زالت العديد من املنظمات
ال تولي هذه املجاالت األهم ّية األكبر لع ّدة أسباب،
منها ما يتعلّق بتفضيالت اجلهات املانحة ومنها
ما يتعلّق بامليل الكالسيكي نحو تلبية حاجات أكثر
إحلاحا من وجهة نظر الكثيرين كقضايا الغذاء واملاء
ً
واملسكن ،ومنها ً
أيضا ما يتعلّق بصعوبة قياس هذه
احلاجات كحاجات الدعم النفسي مقارنة بنظيراتها
فإن لذلك سلب ّيات كثيرة،
األكثر "ماد ّية" .بالتأكيدّ ،
فالتعليم وبوصفه جز ًءا استراتيج ًّيا ،واأله ّم بنظري،
من سياسات التنمية طويلة املدى قد يفضي يف حال
لم مينح العناية الكافية إلى نشوء أجيال غير منيعة
وبالتالي مجتمعات مع ّرضة للكوارث .والشيء ذاته
فإن واحدة من
ينطبق على جوانب الدعم
النفسيّ ،
ّ

النتائج غير املرئ ّية لألزمات والنزاعات والكوارث
هي الرضوض واملشاكل النفس ّية واضطرابات
مع بعد الصدمة والتي حتمل تكاليف باهظة على
املوارد البشر ّية واملاد ّية على ح ّد سواء يف املجتمعات
املتض ّررة.
إلى أي حد ميكن أن تؤدي برامج التعايف املبكر إلى
االنتقال من حاالت الطوارئ إلى التنمية يف ظروف
األزمات املمتدة التي تشهد مناطقها حالة من عدم
االستقرار بسبب الصراع الذي يتجدد من حني
آلخر ..وما النصائح التي تقدمونها يف هذا اجلانب؟
إن عدم االستقرار وجت ّدد الصراعات
يف البدايةّ ،
يشير إلى ضرورة تطبيق برامج التعايف املب ّكر.
فبرامج التعايف املب ّكر ومنذ تبنّيها كجزء من كا ّفة
مشاريع املجموعات العنقود ّية  clustersسنة ،2013
كانت تهدف إلى ما ذكرناه من ضرورة دمج مفاهيم
التنمية وتكاملها مع اإلغاثة منذ البداية ،وذلك لبناء
القدرات ورفع مرونة ومناعة املجتمع أمام جت ّدد
النزاع .فالتعايف املب ّكر يستهدف األسباب واجلذور
العميقة التي تفضي إلى جت ّدد النزاع ،والتي إن تركت
عاجل أم ً
ً
آجل بتج ّدد النزاع
دون معاجلة ستسبب
يخص النصائح ،فإننا كما أسلفنا
وانفجاره .أ ّما مبا
ّ
نشير إلى األهم ّية الكبيرة لبرامج التعايف املب ّكر
بوصفها خطوة نحو التنمية املستدامة ،وأرجو من
اإلنساني أن ال يستسلموا إلغراء
العاملني يف القطاع
ّ
تلبية احلاجات "األساس ّية" والتي ميكن وضعها يف
عناوين ملّاعة جتذب املانحني دون النظر إلى دور هذه
ّ
التدخالت يف رفع قدرة املجتمع على املدى الطويل.
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األزمات الممتدة

من واقع متابعتكم لألزمات املمتدة يف املنطقة هل
تعاني املنظمات اإلنسانية الدولية والعربية من
فجوة بني تواصل املراوحة والتركيز يف مربعات
اإلغاثة والتدخالت اإلنسانية على حساب االنتقال
على مربعات التعايف املبكر وبرامج التنمية وإعادة
اإلعمار؟ وإذا كان األمر كذلك فما هي األسباب؟
نعم ،تعاني املنظمات اإلنسان ّية الدول ّية والعرب ّية
صح التعبير،
على ح ّد سواء من هذه احملدود ّية إن ّ
ولذلك أسباب كثيرة يف احلقيقة .يف البداية ،تختلف
حسابات اجلهات املانحة جذر ًّيا عندما يتعلّق األمر
بشؤون وعمل ّيات إعادة اإلعمار ،ويعتبر تسييس
التمويل اإلنساني أحد أه ّم العوائق التي تقف أمام
خاصة،
التوجه نحو التنمية وإعادة اإلعمار بصورة
ّ
ّ
ومجمل األنشطة اإلنسان ّية بصورة عا ّمة .كما تعود
األسباب إلى نقص الكفاءات واخلبرات لدى املنظمات
وأخص
اإلنسان ّية يف شؤون التنمية وإعادة اإلعمار،
ّ
بالذكر يف هذا السياق املنظمات العرب ّية والتي تعتبر
فت ّية يف هذه القطاعات.
ما يزال التخصص العملي واألكادميي يف املجال
اإلنساني حديث ونادر يف منطقتنا على مستوى
املعاهد واجلامعات .ما انعكاس ذلك على أداء
املؤسسات اإلنسانية احمللية ودورها املناط بها وعلى
أداء العاملني فيها ،وما هي مقترحاتكم ملعاجلة هذا
األمر أو التخفيف منه على األقل؟
فإن متطلّبات االحتراف ّية واملهن ّية العالية يف
بالتأكيدّ ،
التخصص والدراسة
أي مجال من املجاالت توجب
ّ
اإلنساني ليس
والبحث األكادميي ،ومجال العمل
ّ
بأن األغلبية
استثنا ًء .يالحظ يف العالم
العربي ّ
ّ
اإلنساني تعوزهم
الساحقة من العاملني يف املجال
ّ
اخللف ّية األكادمي ّية الرصينة التي تش ّكل قاعدة صلبة
لبناء وتطوير املؤسسات العاملة يف املجال من جهة،
ويف تطوير املفاهيم واملمارسات اإلنسان ّية ومواءمتها
العربي من جهة ثانية .ومن أه ّم تبعات
مع السياق
ّ
هذا الواقع هو التبع ّية شبه املطلقة ألطر العمل
يتوجب فيه
املستوردة من الغرب ،ففي الوقت الذي
ّ
االستفادة من جتربة الغرب الس ّباق يف مأسسة العمل
يعج باألمثلة
فإن تاريخنا وإرثنا
اإلنسانيّ ،
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
اإلنساني واخليري والذي يعتبر جز ًءا
السامية للعمل
ّ
ّ
ويلف كا ّفة
ال يتجزّأ من جوهر العقيدة اإلسالم ّية
الثري
ممارساتها وطقوسها ،وينتظر منّا هذا اإلرث
ّ
اخلاصة بنا والتي أؤمن
أن نستنهض منه النماذج
ّ
بأنها تستطيع أن تق ّدم إسها ًما مغن ًيا ومثر ًيا للعمل
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بأن
اإلنساني على مستوى العالم .وعلى ذلك ،يبدو لي ّ
احل ّل يكمن يف االستثمار يف برامج التعليم اجلامعي
اإلنساني
املختصة يف مجال العمل
وما بعد اجلامعي
ّ
ّ
بتف ّرعاته املختلفة ،كما ويف دعم هيئات ومراكز
يتوجب تشجيع
األبحاث
املختصة يف هذا املجال .كما ّ
ّ
اإلنساني بتخصيص جزءٍ
املجال
يف
العاملة
املنظمات
ّ
من ميزان ّيتها وتشجيع ّ
موظفيها على القيام باألبحاث
اإلنساني العربي
وتقدمي مقترحات لتطوير العمل
ّ
واإلسالمي والعاملي.
ّ
دراسات التقييم

هل ميكن تسليط الضوء على أهمية تقييم البرامج
اإلغاثية والتنموية يف العمل اإلنساني ،وأهمية
األوراق البحثية والدراسات التي تسلط الضوء على
عمل املؤسسات اإلنسانية من أجل تطوير هذا العمل؟
بأن عمل ّية التقييم واستخالص الدروس إحدى
أعتقد ّ
أه ّم العمل ّيات التي تسهم بشكل كبير يف تطوير العمل
اإلنساني والعمل على تاليف األخطاء وعدم تكرارها.
ّ
اإلنساني هي نتاج
العمل
مجال
يف
ة
ي
احلال
خبرتنا
إن
ّ
ّ
ّ
ّ
مثل أعمال التقييم هذه ،والتي تشكل مع بعضها
البعض إر ًثا من األدب ّيات التي تنمو يو ًما بعد يوم
وميكن الرجوع لها من قبل العاملني والباحثني على
ح ّد سواء لالستفادة واستقاء اخلبرات واملعلومات.
وكذا هي األوراق البحث ّية والدراسات ،والتي حتمل
أهم ّية مضافة بوصفها محاوالت استشراف ّية
تستخدم هذه األدبيات وتراجعها لتق ّدم رؤية جديدة
ً
وحلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها العمل
اإلنساني.
ّ
كلمة عن دور معهد النزاع والعمل اإلنساني وريادة
برنامج املاجستير اخلاص به؟
ربا كان من املمكن من حديثنا هذا استخالص
ّ
األهم ّية والضرورة التي حذت بنا للقيام باملشروع
اإلنساني ،وهو
املتم ّثل مبركز إدارة النزاع والعمل
ّ
جزء من املشروع األكبر ملعهد الدوحة للدراسات
العليا يف قطر ،والذي يحاول التأسيس لنهضة
يحملها جي ٌل من الشباب من كا ّفة أنحاء املجتمع
العربي لس ّد الثغرة املعرف ّية وإعادتنا إلى ركب النتاج
ّ
العاملي .ويعتبر برنامج املاجستير
والعلمي
البحثي
ّ
ّ
ّ
اإلنساني رائ ًدا على مستوى
إلدارة النزاع والعمل
ّ
العربي ،فهو البرنامج األ ّول من نوعه على
الوطن
ّ
العربي ،ويض ّم أسما ًء المعة يف هذا
مستوى الوطن
ّ
بأن يرأب هذه الفجوة املعرف ّية
ويحاول
االختصاص،
ّ
خاصة يف ضوء احلاجة املتزايدة ملثل هذا النوع من
ّ
ّ
املعرفة يف ظل الواقع املؤلم الذي تشهده منطقتنا.

د.غسان الكحلوت

بطاقة اخلبرات العلمية
والعملية

ـ حاصل على الدكتوراه يف دراسات
اإلعمار والتنمية بعد احلرب من
جامعة يورك يف اململكة املتحدة.
ـ العمل احلالي :مدرس أول وباحث يف
برنامج املاجستير التابع ملركز دراسات
النزاع والعمل اإلنساني مبعهد الدوحة
للدراسات العليا.
ـ تشمل خبرته املتخصصة التي تغطي
عقدين من الزمن العمل يف مجاالت
التعايف املبكر بعد احلرب واالستجابة
االنسانية للكوارث وبناء القدرات
والتطوير التنظيمي وبرامج بناء
السالم.
باإلضافة الى عمله يف مواقع مختلفة
يف سويسرا واململكة املتحدة عمل يف
بالد اخرى مزقتها احلروب والكوارث
مثل فلسطني والعراق واليمن.
ـ عمل يف منظمات دولية كبرنامج األمم
املتحدة االمنائي ومنظمة األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية واالحتاد
الدولي جلمعيات الهالل األحمر
والصليب األحمر الدولي وغيرها.
ـ قاد تنفيذ املرحلة األولى من مشروع
برنامج االمم املتحدة اإلمنائي الريادي
لتخفيف تأثير أزمة الالجئني السوريني
على املجتمعات املضيفة األردنية يف
األردن .
ـ قاد وكان عضوا يف فرق استجابة
انسانية طارئة يف عدة دول.
ـ ق ّدم العديد من الدورات التدريبية
يف مجاالت العمل اإلغاثي واالستجابة
اإلنسانية وإدارة الكوارث ودورات إدارة
الصراع والتعايف املبكر بعد احلرب
وإعادة اإلعمار بعد احلرب.
ـ أع ّد الكثير من دراسات التقييم
والدراسات البحثية وتقارير التقييم
النهائية واملرحلية ملشاريع إغاثية
وتنموية.

دمعة وفاء
في وداع الزميل

عوض جبارة

منــذ انطالقتهــا وحتــى العــدد الســابع عشــر « »17
كان زميلنــا «عــوض جبــارة» جــزءا ال يتجــزأ مــن
مجلــة «غــراس» ،وعضــوا يف هيئــة حتريرهــا ،وعبــر
مســيرة امتــدت لســنوات كان «عــوض» منوذجــا لله ّمة
العاليــة والعمــل الــدؤوب واإلخــاص والتفانــي ،فهــو
ال يكتفــي باملشــاركة يف حتريــر موادهــا اإلعالميــة،
بــل كان شــريكا رئيســا يف كل تفاصيــل إصدارهــا،
منــذ بدايــة التخطيــط لألعــداد وحتــى االنتهــاء مــن
طباعتهــا ،والتعريــف بهــا.
يف العــدد «  »18غــاب «عــوض» عــن «غــراس» بســبب
متابعــة تداعيــات عــاج مرضــه ،وقلنــا وقتهــا رمبــا
يكــون غيابــا مؤقتــا واســتراحة محــارب ،مؤ ّملــن
مــن اهلل أن يعــود للمجلــة ســليما معافــى مــن رحلــة
عالجــه ،ليشــارك يف العــدد التالــي.
وبينمــا كنــا نشــرع يف ترتيبــات اإلعــداد للعــدد الــذي
بــن أيدينــا « »19إذ بالناعــي يحمــل نبــأ مفجعــا مؤملــا
أال وهــو رحيــل أخينــا الــودود عــوض عــن دنيانــا
الفانيــة ،فتدمــع عــن ،ويحــزن قلــب ك ّل مــن عرفــه يف
قطــر اخليريــة وغيرهــا ،حزنــا علــى الفــراق الصــادم،
مــع التســليم بقضــاء اهلل وقــدره ومشــيئته التــي ال
را ّد لهــا.
ُعــرف أخونــاّ «عــوض» بســامة الصــدر ونقــاء
الســريرة وحــب اخليــر واملشــي يف حاجــات النــاس،
واالبتســامة الــودودة ،يشــهد بذلــك كل مــن عرفــه
مــن زمالئــه وأصحابــه .ندعــو اهلل بــكل اســم لــه أن
تكــون غربتــه وســجاياه الكرميــة وصبــره علــى مرضــه
شــفيعا لــه يــوم القيامــة وســائقه إلــى اجلنــة.
رحــم اهلل أخانــا عــوض وتغمــده برحمتــه وتقبلــه يف
عبــاده الصاحلــن.

والعزاء ألهله وذويه ولنا ولكل محبيه.
هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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كيف تحقق حلم “رابعة”
بدراسة الطب ..رغم كارثة
الزلزال وفقد المعيل؟!
88

قصة نجاح

رابعة
كشمير ـ باكستان

كيف لم تقف كارثة الزلزال وفقد املعيل حائال دون دراسة "رابعة" للطب؟!
يف بيت وادع بوادي راوالكوت اجلميل ـ يف إقليم كشمير بباكستان ولدت الطفلة رابعة قاضي ،وعاشت
بداية عمرها بهدوء وسكينة يف كنف أبوين يحبا ّنها ويحرصان على حتقيق أحالمها املستقبلية،
خصوصا بعد أن ملسا فيها عالمات الذكاء واجل ّد.
كانت رابعة حتلم منذ صغرها بأن تواصل دراستها وتكون طبيبة عندما تنهي دراستها الثانوية ،ولكن
هذا احللم تعرض للخطر عندما كانت يف التاسعة من عمرها حينما فقدت والدها يف كارثة الزلزال
الذي ضرب كشمير عام .2005
ورغم أنها كانت األصغر من بني أشقائها؛ إال أنها كانت متتلك إحساسا عاليا بقدرتها على القيام
بشيء مهم يف حياتها لرعاية أسرتها وغيرهم من الناس .ولكن بعد فقدها احملزن واملأساوي لوالدها،
خشيت أال يتحقق حلمها اجلميل إلى أن علمت عن مبادرة رفقاء التابعة لقطر اخليرية والتي تركز
على كفالة األيتام عبر العالم ،وتقدم رعاية شاملة لهم يف اجلوانب التعليمية والصحية واالجتماعية
بدعم كرمي من الكافلني يف دولة قطر.
علّقت رابعة آماال عظيمة على هذه الفرصة لتذهب بعدها لزيارة مكتب قطر اخليرية يف كشمير
برفقة عمها وكانت متحمسة للغاية ألن األمل عاودها من جديد لتحقيق طموحها بأن تصبح طبيبة.
بفضل الكفالة الشهرية ملبادرة رفقاء ودعمها املعنوي لها استعادت "رابعة" صحتها وحيويتها والتحقت
باملدرسة الثانوية ،ومتكنت من إنهائها بنتيجة ممتازة ،لتكون األبواب مشرعة أمامها كي تضع قدميها
على بوابة حلمها املستقبلي.
التحقت رابعة ببرنامج بكالوريوس الطب واجلراحة يف كلية الطب يف راوالكوت بكشمير ،وهي تواصل
خالل هذه الفترة مشوارها العلمي بثقة واقتدار وتكاد تصل إلى بلوغ مرحلته النهائية .وتبدو يف غاية
االمتنان للمساعدة التي تلقتها منذ بداية الكفالة وحتى اآلن.
وقالت بهذه املناسبة" :مي ّر الناس بالعديد من الصعوبات للحصول على تعليم جيد وأنا أيضاً وجدت
صعوبة حتى حصلت على الدعم املطلوب من كافلي الكرمي يف الوقت الذي كنت بحاجة إليه".
وتعتبر رابعة نفسها محظوظة بعطاء كافلي دولة قطر الذين ميدون يد العون واملساعدة إلى األطفال
احملتاجني واملتضررين وأسرهم ،ونوهت يف ختام حديثها على العهد الذي قطعته على نفسها بإمتام
دراستها بجد وتفوق ،وأن تسخر مهنتها خلدمة مجتمعها ،وتخصص جزءا من دخلها ملساعدة ذوي
احلاجة من األطفال يف بلدها وعبر العالم.
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إستراحة العدد

أقدم جامعة في العالم

وفقــا لليونســكو وموســوعة غينيــس لألرقــام
ـإن جامعــة القروييــن التــي تقع في
القياســية فـ ّ
مدينــة فــاس المغربيــة هــي أقــدم جامعــة فــي

العالــم ال زالــت تعمــل إلــى اآلن بــدون انقطــاع.

وتُ عــد الجامعــة مؤسسـ ًـة تعليميــة تابعة لجامــع
القرويين الــذي قامــت ببنائــه الســيدة فاطمة
الفهرية عــام  245هـــ 859/م ،وقــد بــدأت الجامعــة

األخفياء

قــد ال يعرفهــم أهــل األرض ولكنهــم معروفــون

فــي

الســماء،

يخفــون

أفعالهــم

الخيــرة
ّ

وطاعاتهــم لربهــم خلــف أســوار الكتمــان ،وال
يرغبــون أن يشــير أحــد إليهــم بالبنــان ،أولئــك

يحبهــم هللا ،كمــا ورد فــي
هــم األخفيــاء الذيــن
ّ

ـرة
نشــاطها قبــل  12قرنــا بعــد بنــاء الجامــع مباشـ ً

التقــي
يحــب العبــد
الحديــث النبــوي « :إن هللا
ّ
ّ
الغنــي الخفــي».

العلميــة المتخصصــة والدرجــات العلميــة فــي

ظــل هللا يــوم القيامــة ،كمــا ورد فــي الحديــث
ّ

علــى شــكل دروس وحلقــات علــم تعقــد فيــه،
وتعــد أول مؤسســة علميــة اخترعــت الكراســي
ّ
العالــم. .

واســتحقوا لمنزلتهــم العاليــة أن يكونــوا فــي
ّ
يظلهــم هللا في
النبــوي عــن أحــد الســبعة الذين
ـل إال ّ
ّ
ـدق بصدقــة
ظلــه ( :ورجــل تصـ ّ
ظلــه يــوم ال ظـ ّ

فأخفاهــا حتــى ال تعلــم شــماله مــا تنفــق ميينــه».

فكر بغيرك
ّ

َ
فطورك
نت تُ ِع ُّد
َ
وأ َ
ِّ
بغيرك
فك ْر
َ
الحمام
وت
ْ
س ُق َ
ال َت ْن َ
َ
نت تُ
فاتورة الماء
سد ُذ
َ
ِّ
وأ َ

ِّ
بغيرك
فكر
َ
الغمام
يرض ُعون
َم ْن
َ
ْ
َ
تك
نت
ُ
تعود إلى البيتِ ،
بي َ
وأ َ

ِّ
بغيرك
فك ْر
َ
الخيام
شعب
تنس
ال
ْ
َ
الكواكب
وأنت تنام وتُ حصي
َ
ِّ
بغيرك
فك ْر
َ
َ
للمنام
زا
يجد
لم
ن
م
ة
م
حي ً
ْ
ثَ َّ
ّ
َ ْ
َ
ِ
ّ
البعيدين
باآلخرين
ر
تفك
نت
وأ َ
َ

ِّ
بنفسك
فك ْر
َ
ُ
ٌ
الظالم
شمعة في
ل :ليتني
ْ
ق ْ

محمود درويش

ّ
التعلم العميق
تقنية

أطلــق البنــك الدولــي عــام  2018تحــدي الــذكاء االصطناعي
السكتشــاف كيفية اســتخدام التعلــم العميــق فــي

أعقــاب وقــوع الكــوارث الطبيعيــة .والتعلــم العميــق هــو

الــذي ُيمكّ ــن الــذكاء االصطناعــي مــن تمييــز األنمــاط فــي
الصــور واألصــوات والبيانــات األخــرى .فبرنامــج التعلــم

العميــق هــو الــذي يســاعد أليكســا ( موقــع الكترونــي
تابــع لشــركة أمــازون متخصــص فــي إحصائيــات وترتيــب

مواقــع االنترنــت) علــى تمييــز أنمــاط الــكالم ،و»جوجــل

ترانزليــت  /ترجمــة جوجــل» علــى ترجمــة جملــة كاملــة،
آليــا
ومختبــر فيســبوك للــذكاء االصطناعــي على التعــرف ً

علــى المســتخدمين وإضافــة إشــارة إليهــم علــى الصــور

المحملــة علــى الموقــع.
ّ

ويعنــي هــذا أنــه الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن يســتخدم
لتصنيــف الصــور الجويــة فــي األوقــات الحرجــة التــي تلــي

وقــوع الكــوارث لمســاعدة طالئــع اإلســعاف ووكاالت
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خير نت

أسماء رمضان

كان شــهر رمضــان فــي الجاهليــة األولــى ُيعــرف

ٍ
أســماء غيــر اســم رمضــان ،فقــد كان
بعــدة
ّ
ُيطلــق عليــه فــي لغــة العــرب العاربــة اســم
«تاتــل» (الشــخص الــذي يغتــرف المــاء مــن بئــر أو

منصة المعرفة
بالحــد
الخـاصة
ّ
من مخاطرالكوارث

()PreventionWeb

عيــن ) ،والزاهــر ( هاللــه كان يوافــق نمــو الزهــور

) كمــا أســموه «ناتــــــــــــق» و «ناطــــــــــل»

و «ذمــــــــــير»  ،ويقــال إن اســم رمضــان صــار بهذا

االســم قبــل اإلســام بـــ  200ســنة ،حيــث اقتــرح
كالب بــن مــرة أن يكــون بهــذا المســمى ،ألن
مجيئــه كان فــي الرمضــاء ،وهــو وقــت الصيــف.

واالســم متطابــق مــع طبيعــة هــذا الشــهر

عند المســلمين ،حيــث أن جوف الصائم يشــتد
حــره مــن شــدة

الجوع والعطش فيكون جوفه ِ
رمضاَ .

ابتسامة
قــال ملسو هيلع هللا ىلص  ( :إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم،
فليســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن الخلــق»

رواه مســلم.

ِ
ــرن مــن المعــروف شــيئا ،ولــو
وقــال ملسو هيلع هللا ىلص »:ال
تحق ّ

أن تلقــى أخــاك بوجــه طليــق) رواه الحاكــم

والبيهقي في شعب اإليمان.

نبذة تعريفية

يعد موقع  PreventionWebمنصة تعاونية
لتبادل املعرفة حول احل ّد من مخاطر الكوارث
( ،)DRRباللغة اإلجنليزية يديرها مكتب األمم
املتحدة للحد من مخاطر الـكــ�وارث(  (�UNIS
 .)DRويقدم هذا املوقع مجموعة من املنتجات
واخلدمات املعرفية لتسهيل عمل املتخصصني
يف مجال احلد من مخاطر الكوارث.
ويوفر املوقع فرصة التعلم وتــبــادل احملتوى
مبا يف ذلك األخبار ،واملنشورات ،واخلبرات،
وميكن من خالله التعرف على املنظمات ذات
العالقة من خالل البحث يف دليل املوقع العاملي
الــذي يضم أكثر من  8000منظمة تعمل يف
مجال احلد من مخاطر الكوارث.

أنواع المحتوى

اإلغاثــة اإلنســانية علــى تجميــع المعلومــات.

وال ريــب أن فــرز الصــور بســرعة كبيــرة سيســهل
عمليــة تقييــم المناطــق لمعرفــة أيهــا تحتــاج

إلــى اإلغاثــة الفوريــة ،وأي الطــرق ســالكة ضمــن

موقــع وقــوع الكارثــة ،وأي البنــى التحتيــة أكثــر
تضــررا.
ً

أخبار ،منشورات (تقارير ،دراســات احلالة،
املمارسات اجليدة ،إحاطات السياسة العامة،
تعليمات وإرشــادات ،دراســات ،أوراق علمية)،
تدريب ،مؤمترات ،وظائف ،سياسات وخطط
وتصريحات حكومية ،خرائط ،مواد تعليمية،
برامج أكادميية ،وسائط متعددة.

رابط

املوقع /النسخة العربية :

www.preventionweb.net/english
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قصة نجاح

تغير وجه الحياة
محطة مياه
ِّ
في قرى الهشابة بدارفور
جنوب دارفور  -السودان

غ ّير مشروع مياه قرى الهشابة بوالية جنوب دارفور ،غرب السودان ،والذي نفذته قطر اخليرية
بتمويل وشراكة مع صندوق قطر للتنمية وجه املنطقة وأنعش احلياة باَمال جديدة .
وقالت إحدى النسوة املستفيدات من املشروع :أصبح املاء متاحاً لنا مبجرد فتح احلنفية ،احلمد
هلل ،ونشكر دولة قطر ومؤسساتها اخليرية التي أتاحت لنا ذلك.
ولسنوات طويلة عانت قرية الهشابة التي تبعد  130كلم من مينة نياال عاصمة والية جنوب دارفور
من نقص املياه خصوصاً يف فصل الصيف ،حيث تنعدم االمطار وتتزايد حاجة اإلنسان واحليوان
للمياه مع ارتفاع درجات احلرارة ،وكان سكان القرية البالغ عددهم  5000نسمة يضطرون يف
بعض األحيان الى قطع مسافة تتجاوز  15كيلو مترا للحصول على املزيد من املياه العذبة ،ألن
املضخة اليدوية الوحيدة املوجودة مبنطقتهم ال تكفي احتياجاتهم املتزايدة للمياه.

إال إن كل هذه املعاناة أصبحت جزءا من املاضي بعد أن نفذت قطر اخليرية مشروع محطة مياه
باملنطقة مع خطة مستقبلية إليصال املياه للمساكن عبر شبكة ضخ رئيسية وفرعية وبناء غرف
حتكم للطاقة الشمسية للمشروع مع كافة التجهيزات.

وينتظر أن يحدث املشروع الذي اكتمل تنفيذه يف  30يوما فقط نقلة نوعية يف حياة السكان
بإعطائهم فرصة إلنشاء مشروعات صغيرة وزيادة ثروتهم احليوانية التي كثيراً ما كانوا يتخذون
قراراً بالتخلص منها عن طريق البيع للصعوبات الكبيرة التي يواجهونها يف احلصول على املياه
خالل شهور الصيف الطويلة .ويجزم األهالي بان مشروع املياه سيغير من منط اإلنتاج يف املنطقة
التي يعتمد سكانها بصورة أساسية على الزراعة املوسمية مع االمطار ،ويف تربية أعداد محدودة
من احليوان لصعوبة احلصول على املياه يف السنوات السابقة ،لكن وفرة املياه بعد اكتمال املشروع
ستتيح لهم زيادة قطعانهم والدخول يف بعض الصناعات الصغيرة املرتبطة بإنتاج األلبان مثل
اجلنب والسمن وغيرها من السلع التي ميكن بيعها يف سوق املدينة القريب.

وخالل االحتفال الكبير الذي نظمه سكان املنطقة الكتمال املشروع قال معتمد محلية كاس :إن
قطر تسعى الستقرار منطقة الهشابة وأهل دار فور لكي ينعموا باألمن والسالم واالستقرار يف
مناطقهم ،مؤكدا أن املشروع ذو قيمة اقتصادية كبيرة ويخدم سكان  7قرى ويوفر املياه ل8000
نسمة بخالف احليوان ،داعياً للمحافظة عليه واالهتمام به.
وأنهى مشروع مياه الهشابة الصعوبات التي واجهها سكان املنطقة يف احلصول على املياء العذبة
لسنوات طويلة نتيجة ضعف البنى التحتية وغياب املشروعات اخلدمية بسبب األزمات وغياب
االستقرار لعقد من الزمان ،وأصبح التدافع للحصول على املياه من املضخة اليدوية الوحيدة،
إضافة إلى الرحالت الطويلة للحصول على املياه ذكريات بعيدة بفضل مشروع السقيا الذي تنفذه
قطر اخليرية.
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مقال

كيف تتخذ قرار التبرع
للعـمل الخيري؟
عمر جمال  /باحث يف جمال العمل الإن�ساين

إن قرارك بالتبرع لعمل خيري ليس قرارا سهال ،ألنك
ستجني ثــمــاره يف الدنيا واآلخ ــرة ،ولــذلــك يجب أن
يكون مدروسا بعناية ،ويخضع لعملية اتخاذ القرار،
كما ح ّددها علماء اإلدارة ،لكي يكون قــرارا سليما ،
خصوصا يف هذه األيــام قبيل شهر رمضان املبارك
وأثناءه ،والذي تصلك فيه رسائل كثيرة تدعوك للتبرع.
يف هذه السطور القليلة نوضح لك بعض النقاط التي
ستساعدك على اتخاذ قرار التبرع على النحو التالي:
أوال :رس ــال ــة العمل اإلنــســانــي هــي الــوصــول لألشد
احتياجا ،وهذه املهمة مسؤولية املتبرع ،واجلمعية هي
من جتمع التبرعات وتنفذ البرامج واملشاريع على أرض
الواقع ،ودورك كمتبرع ال ينتهي بتقدمي التبرع لها بل
يبدأ به ،ثم يتواصل مبتابعة التنفيذ معها ،ثم املطالبة
بالتقرير الشامل عن املشروع ،وهذا ليس فضل منك
بل هو واجب عليك ،كما يتوجب عليك املتابعة والتقييم
بعدها ،وإرســال النصائح للجمعيات املنفذة .أي أن
عليك أن تتعامل مع تبرعك وكأنه سهم يف شركة ربحية
تريد أن يحقق لك أعلى عائد.
ثانيا :عليك أن تسأل من يطلب منك التبرع هل هذا
التبرع سيدعم مشروعا أم برنامجا ،فالبرنامج يكون
أقوى يف التأثير ،وعدد املستفيدين أكثر ومدته تنفيذ
أط ــول ،ويــحــدث تغييرا إيجابيا يف املجتمعات ،أما
املشروع فيكون ذا تأثير محدود وال يحقق ما يحققه
البرنامج.
توجه وسائل اإلعالم اهتمام املجتمعات
ثالثا :كثيرا ما ّ
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نحو قضايا إنسانية أو مناطق معينة أكثر من قضايا
ومــنــاطــق معينة أخ ــرى مــن خــالــه تــركــيــزهــا عليها
العتبارات مختلفة ،لذا فإن عليك عدم نسيان القضايا
اإلنــســانــيــة واملــوضــوعــات املــزمــنــة ،وحـــاول أن تــوزع
تبرعاتك يف أكثر من مكان حتى تكون أع ّم نفعا .
رابــعــا :دور املؤسسات اإلنسانية ليس جمع األمــوال
وإنفاقها على األشد احتياجا فقط ،بل دورها أن توعية
املتبرعني بالقضايا املنسية فهل سمعت من قبل عن
املسلمني ساكني الكهوف بإقليم قانسو بالصني أو هل
سمعت عن قلة اخلدمات الصحية بألبانيا والتي قد
يسير املريض قرابة ساعة ونصف الساعة حتى يصل
ألقرب مركز صحي ،وهل سمعت عن األم التي متشي
ست ساعات على األقدام يوميا جللب املياه ألسرتها يف
النيجر ،دورك أن تدفع اجلمعيات اخليرية لالهتمام
بالتوعية حول هذه القضايا وغيرها ونشر املعلومات
التنويرية عنها ،ومهمتك كمتبرع دعم من يحتاج وليس
دعم من يظهر اإلعالم احتياجه فقط.
خامسا :قبل أن تتبرع راجع حمالت رمضان السابقة
للمؤسسات اخليرية وتواصل معهم واسألهم عن هذه
احلمالت وما مت حتقيقه من أهداف وأين تقارير هذه
احلمالت التي توضح التغيير اإليجابي الــذي حدث
فعال.
سادسا :كل األزمات التي متر بها اإلنسانية اآلن أصبح
لها تاريخ ،فأحدث أزمــة هي سوريا ومـ ّر عليها عدة
سنوات ،فكيف لبعض املؤسسات مازالت تنشر صور

إحصاءات وأرقام
%38

مؤشرات عوائق
تعليم األطفال

الــنــزوح والــدمــار ،وهــذه الــصــور ال حتتاجها
كمتبرع حتى حتفزك على التبرع ألنك تراها
يوميا يف اإلعالم ،ولذلك ابحث عن املؤسسات
اإلنــســانــيــة الــتــي عــمــاد حمالتها التسويقية
إظهار األمــل وقــوة التحدي لهؤالء الالجئني
أو النازحني ،أما االعتماد على صور املعاناة
فهذا ال يعطيك حقك يف التعرف على الصورة
الكاملة عن تلك األزمات.
سابعا :من مهام اجلمعيات اخليرية التشبيك
بني املتبرعني ومهمتك أن حتفزهم لتفعيل هذا
الدور عن طريق تقدمي نصف تبرعك واطلب
منهم البحث عن متبرع آخر يقوم هو بالتبرع
بالنصف الباقي وبذلك تضمن أن املشروع
سيتم متابعته منك ومن متبرع آخر ،وبالتالي
ستكون عملية املتابعة والتقييم واإلشــراف
أقوى من أن يقوم بها شخص واحد ،ونصف
تبرعك اآلخر تستطيع التبرع به لقطاع آخر أو
مؤسسة أخرى.
في النهاية:

تذكر دائما أن هناك املاليني يف حاجة إلى
تبرعك وأنت املسؤول األول واألخير عن ضمان
فاعلية وكــفــاءة تقدمي أفضل الــبــرامــج لهم،
واجتهد يف تلبية احتياجاتهم ،فأشكال التبرع
متنوعة ومتغيرة ومتجددة ،وانتظر السعادة لك
وألسرتك يف الدنيا واألخرة فالسعادة احلقيقة
يف العطاء.

%48
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عادة ما تتحدد إتاحة التعليم للطفل من خالل ظروف
مثل النزاعات واملوقع واإلعاقة والوضع االجتماعي
االقتصادي لألسرة وغيرها.
تُقصي هذه العوائق ماليني االطفال حول العالم عن
الــدراســة وحترمهم من فرصتهم العادلة يف حتقيق
كامل إمكانياتهم ،وتوضح اإلحــصــاءات الصادرة من
"اليونسيف" مدى التحديات التي تواجه تعليم األطفال
يف العالم على النحو التالي:
 61   مليون طفل يف سن املرحلة االبتدائية (عادة ما
تتراوح أعمارهم بني  6-11عا ًما) غير منتظمني يف
الدراسة.
 60مليون مراهق يف سن املرحلة األولى من التعليم
الثانوي (عادة ما تتراوح أعمارهم بني  12-15عا ًما)
غير منتظمني يف الدراسة.
  أكثر من نصف األطفال غير املنتظمني يف الدراسة
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
 % 53من األطفال غير املنتظمني يف الــدراســة من
الفتيات.
ـ يعيش  1من كل  4أطفال غير منتظمني يف الدراسة يف
البلدان املتضررة من األزمات.
ـ مــن بــن األطــفــال يف ســن املــدرســة االبتدائية غير
املنتظمني يف الدراسة هناك  % 20تركوا الدراسة
قبل إنهاء املرحلة االبتدائية ،و % 41يُحتمل أال يدخلوا
املدرسة أب ًدا ،و % 39آخرون يتوقع أن يدخلوا املدرسة
كطالب فوق السن.
طب ًقا لالجتاهات احلالية ،فإن العالم لن يحقق التعليم
ٍ
لعقود عديدة قادمة ،ولن يحدث ذلك
االبتدائي الشامل
ً
أيضا بالنسبة للتعليم الثانوي للجميع بحلول عام 2030
كما ينص على ذلك هدف التنمية املستدامة رقم
ومــع تسبب األزم ــات االقتصادية ونــضــوب صناديق
التعليم الدولية يف مزيد مــن التفتت للموارد التي
يخصصها العالم طواعية للتعليم ،فإن عدد األطفال
غير املسجلني يف املــدارس ســوف يستمر يف الركود
وسوف تنخفض جودة املدارس.

%56

%51
%61
%61
%86
%86
%32

%32

%45
%21
%41
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مشروع نوعي
تقرير

“مجمع طيبة”

يقدم خدمات رعـاية شاملة
لـ  400يتيم بالسودان
مواصلة ملشاريعها النوعية التي
تخدم االيتام ،وبدعم من محسني
قطر ،نفذت قطر اخليرية مجمع
طيبة لاليتام املتعدد اخلدمات يف
والية اخلرطوم ،بالسودان ،بقيمة
مالية تقدر بأكثر من  10ماليني
ريال.

وتخطط قطر اخليرية الفتتاح
املجمع الذي يقدم خدماته ل 400
يتيم يف األشهر القليلة املقبلة ،ويعد
مجمع خدمات "طيبة" بالسودان
من أبرز مشروعات قطر اخليرية
يف مجال الرعاية االجتماعية.
مرافق متكاملة

ويهدف املشروع الذي مت إنشائه
على مساحة  7720متراً مربعاً
الى توفير بيئة تربوية ،تعليمية،
صحية ،واجتماعية لاليتام وتنمية
مهاراتهم وقدراتهم ،ويتكون من
مدرسة أساس ،مدرسة ثانوية،
سكن داخلي لأليتام ،قاعة أنشطة،
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مركز صحي ،ومالعب رياضية،
العديد من املرافق والبرامج التي
باإلضافة إلى سكن للمشرفني
تساهم يف تنمية قدرات اليتيم
ومكاتب إدارية.
وتهيئته ملواجهة احلياة ومتغيراتها
تطوير القدرات
ويعد مجمع طيبة منظومة متكاملة ومساعدته باالعتماد على نفسه.
تساهم بشكل فعال يف خلق وإعداد تنمية المنطقة المحيطة
بيئة إيجابية مناسبة تعمل على
كما يساهم املجمع يف تنمية
تنمية شخصية اليتيم وتطوير
مهاراته من خالل ما حتتويه هذه املجتمع من خالل توفير فرص
الوحدات من مواد وموضوعات عمل وتخريج أجيال تساهم يف
جتذب اهتمامه وتساعده على االرتقاء بالوطن ،وتنمية وتطوير
االلتفات إلى اجلانب اإليجابي ،املنطقة التي يتواجد فيها مجمع
وتكسبه مهارة االعتماد على طيبة " قرية أم القرى بالسودان"،
الذات وغيرها من املهارات عبر عبر تقدمي أنشطة متنوعة منها
اخلدمات املقدمة من خالل هذه أنشطة رياضية ورحالت ترفيهية،
املنظومة الرائدة.
وعلمية ،وأنشطة زراعية مختلفة،
ويوفر املجمع كافة أوجه الرعاية باإلضافة إلى أنشطة إنسانية مثل
التي يحتاجها اليتيم من صحة ،زيارة مستشفيات ودور العجزة
تعليم ،إيواء ،تثقيف ،رياضة،
وغيرها.
باإلضافة إلى التأهيل والتدريب
والتطوير ،كما يحتوي املجمع على
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شخصيات قطرية

آمال المناعي
تعتبــر الســيدة آمــال بنــت عبداللطيــف املناعــي
الرئيــس التنفيــذي احلالــي للمؤسســة القطريــةللعمــل االجتماعــي -مــن القيــادات الناشــطة يف مجــال
العمــل االجتماعــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي وحقــوق
أهلتهــا اخلبــرات الواســعة يف مجــال
اإلنســان ،وقــد ّ
التنميــة املســتدامة ،للعمــل كمستشــارة يف العديــد مــن
أنشــطة بنــاء القــدرات املميــزة ،يف عــدد مــن اجلهــات
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة.
حصلــت آمــال املناعــي علــى بكالوريــوس االقتصــاد مــن
جامعــة قطــر ،وماجســتير إدارة األعمــال مــن اجلامعــة
ـال يف السياســة واإلدارة
األميركيــة يف بيــروت ،ودبلــوم عـ ٍ
العامــة مــن جامعــة لنــدن.
وتقلــدت وظائــف عديــدة فهــي عضــو يف اللجنــة الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان ممثلــة عــن منظمــات املجتمــع املدنــي
يف دولــة قطر،نائــب رئيــس مجلــس إدارة حاضنــة قطــر
للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ،عضــو اللجنــة الوطنيــة
للقانــون الدولــي اإلنســاني بــوزارة العدل،عضــو املجلــس
االستشــاري ملركــز العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة
بجامعــة قطر،عضــو اللجنــة االستشــارية للتنميــة
املســتدامة بشــركة شــــــل قطــر حيــث متثــل الســيدة آمــال
منظمــات املجتمــع املدنــي االجتماعــي بالدولة،نائــب
رئيــس مجلــس إدارة أكادمييــة قطــر للمربيات،وهــي
عضــو يف مجلــس إدارة رابطــة خريجــي جامعــة قطــر.
وقــد شــغلت الســيدة أمــل منصــب املديــر التنفيــذي لــدار
اإلمنــاء االجتماعــي علــى مــدار ســنوات طويلة وســاهمت
منــذ البدايــات يف تأسيســها ،وكان لهــا دور بــارز يف أن
تتبــوأ الــدار مكانــة رائــدة يف خارطــة العمــل االجتماعــي،
كمــا جنحــت يف اســتحداث العديــد مــن املبــادرات
املجتمعيــة واالرتقــاء بــدور املســئولية االجتماعيــة
املشــتركة للقطــاع اخلــاص واملشــترك ،وتــرى الســيدة
املناعــي أن العمــل االجتماعــي والتنمــوي يف دولــة قطــر
عمــل متجــذر ورصــن.
حصلــت املناعــي علــي جائــزة املــرأة العربيــة  2013يف
قطــر عــن فئــة " إجناز العمر" خلبرتهــا الكبيرة وجتربتها
الواســعة يف مجــال اســتدامة رفــاه املجتمع .كمــا أنهــا
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حصلــت علــى اجلائــزة الســنوية لــرواد املجتمــع املدنــي
للعــام  2011علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجي
والتــي تنظمهــا منظمــة تواصــل يف ســلطنة عمــان.
شــاركت املناعــي كمتحــدث رئيســي وضيــف شــرف
يف العديــد مــن املؤمتــرات وورش العمــل واملنتديــات
والفعاليــات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ،وهــي تقــوم
بجهــود نشــطة يف مجــال منظمــات املجتمــع املدنــي،
وتضــم املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي -التــي
تشــغل املناعــي منصــب رئيســها التنفيــذي -مؤسســات
متخصصــة يف جميــع احتياجــات الفئــات االجتماعيــة،
مثــل مركــز االستشــارات العائليــة ،و"الشــفلح" لــذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،ودار اإلمنــاء االجتماعــي،
واحلمايــة والتأهيــل ،ورعايــة األيتــام ،و"بســت باديــز"،
و"إحســان" لتمكــن ورعايــة كبــار الســن.
ومنــذ انطالقتهــا قبــل خمســة أعــوام  ،تســعى املؤسســة
القطريــة للعمــل االجتماعــي إلــى دعــم تكامليــة وفاعليــة
وتنــوع منظمــات املجتمــع املدنــي ،وحتــاول ألن تكــون
مؤسســة رائــدة يف مجــال العمــل االجتماعــي مــن أجــل
حتقيــق التماســك األســري واملجتمعــي ،وقــادرة علــى
مواجهــة التحديــات ،ومتفاعلــة مــع التغيــرات العامليــة.

مشاريع تنتظر
التمويل

سكن
اجتماعي -

اليمن

وصف
المشروع

•بيت يتسع ألسرة صغيرة من  7أفراد يتكون من مطبخ وحمام وغرف نوم مع مرافقيها

أهداف
المشروع

•يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية والبيئية واالجتماعية لألسر الفقيرة،
وذلك عن طريق ،ضمان حصول األسر الفقيرة المستهدفة على مساكن وخدمات أساسية
مالئمة وآمنة ،وحفظ كرامة األسر الفقيرة وإعادة اعتبار هويتها االجتماعية.

مبررات
المشروع

عدد
المستفيدين

•يوجد حوالي مليار نسمة حول العالم يعيشون في مساكن ال تتوفر فيها المعايير الدنيا
للسكن المالئم
• يوجد حوالي مائة مليون نسمة عبر العالم ال مساكن لهم
• يوجد في اليمن حوالي  3ماليين وثالثمائة الف شخص مشردين بحسب احصائيات األمم
المتحدة .
•انتشار السكن العشوائي غير الالئق األمر الذي يترتب على تردي النواحي الصحية
والنفسية واالجتماعية لألسر الفقيرة.

الجهة
المنفذة

مدة
التنفيذ

قيمة
المتر
QR

7

أفراد (أسرة)

طرق التبرع:

قطر الخيرية

12

ً
شهرا

1,787
ر.ق

التكلفة
الكلية
QR

QR

QR

107,200
ر.ق

44667711
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مشاريع تنتظر
التمويل

مدرسة
ثانوية – اندونيسيا

وصف
المشروع

•وصف المشروع :مدرسة تتسع لعدد  600طالب وطالبة تشمل الفصول الدراسية والمكاتب
ودورات المياه وطاوالت دراسية ومالعب رياضة

أهداف
المشروع

• سيساهم المشروع في ضمان تعليم جيد يتسم باإلنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص
إكمال التعليم االبتدائي للطالب من الجنسين من خالل بناء المرافق التعليمية التي
تراعي الفروق بين الجنسين وذوي اإلعاقة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة.

مبررات
المشروع

•يوجد  303مليون طفل في العالم من عمر  5-7سنة خارج المدارس
•قلة المؤسسات التعليمية الالئقة رغم ارتفاع اعداد من هم في سن الدراسة
•ضعف اإلقبال على التعليم في كثير من المناطق لصعوبة الظروف وعدم توفر
المدارس االبتدائية.

عدد
المستفيدين

الجهة
المنفذة

600

قطر الخيرية

مدة
التنفيذ

قيمة
المتر
QR

شخص

طرق التبرع:

100

44667711

12

ً
شهرا

2,245
ر.ق

التكلفة
الكلية
QR

QR

QR

3,520,790
ر.ق

#رمضان_أجمل_هدية

لالطالع على
المشاريع
امسح الرمز QR
أو عبر الرابط

qch.qa/M

بناء مسجد
صدقة لك وهدية

للمصلين

توجو

بناء مسجد

بمساحة 80م2

123

بمساحة 80م2

56,500

ر.ق

123

مستفيدا
ً

رقم النموذج  110309ترخيص 2019/184

qch.qa/App

44667711

ساهم معنا في حملة “رمضان
أجمل هدية” لبناء مساجد ُيرفع
فيها اسم هللا ،وشارك في بناء
مسجد كصدقة جارية.

نيجيريا

بناء مسجد

55,560

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/874

نقاط التحصيل

ر.ق

مستفيدا
ً

رقم النموذج  110394ترخيص 2019/203

qch.qa/M

مشاهد

الجئون متمسكون بالحياة
تصوير :محمد إناس عبد العليم

بعد  8سنوات يحاول الالجئون السوريون التشبث في الحياة التي يأملونها في مخيماتهم ،والتي
تحولت إلى موطن لهم وألطفالهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها منذ سنوات عدة .
يحاول كل الجئ منهم استعادة نشاطه الذي كان يمارسه قبل األزمة  ..الصورة لمتجر أبو يزن في
مخيم الياسمين في مدينة البقاع اللبنانية والذي يقطنه ما يقرب من  350عائلة الجئة ،ويساهم
المتجر على بساطته في توفير العديد من األمور الضرورية التي تحتاجها األسر داخل المخيم.
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دراسة

إدارة المخاطر
في قطـاع

عبد ربي بن صحراء:

خبير التخطيط والتطوير
قطر الخيرية

المجتمع المدني

عرف املنظمة الدولية للموا�صفات ( )ISOاخلطر باعتباره "�أثر
الاليقني على �أهداف املنظمة”� .إن حالة الاليقني� ،أو ال�شك يف
م�آالت امل�ستقبل ،هي حالة مالزمة لأعمال خمتلف القطاعات،
فمهما بلغت �أي منظمة من املهنية واخلربة ف�إنه ال ميكنها �أن
تتوقع كل �شيء ،لهذا تقبل املنظمة يف �سبيل حتقيق �أهدافها
الت�صرف واتخاذ القرارات يف ظل الاليقني .اتخاذ القرارات
يف ظل الاليقني ال يعني ب���أي ح��ال من الأح���وال اخلبط خبط
ع�شواء ،بل يعني اتباع جمموعة من ال�سيا�سات واتخاذ جمموعة
من الإجراءات التي من �ش�أنها �أن حتد من ت�أثري هذا “الاليقني”
على �أهداف املنظمة .لهذه الأ�سباب ،طور علم الإدارة تخ�ص�صا
قائما بذاته ا�سمه “�إدارة املخاطر”.
خلفية تاريخية:

تاريخيا ،بد�أت درا�سات �إدارة املخاطر بعد احلرب العاملية الثانية
من القرن املا�ضي ،حيث ارتبطت هذه الدرا�سات بالدرجة الأوىل
ب�سوق الت�أمينات خ�صو�صا يف جمال حماية الأفراد وال�شركات
من اخل�سائر املتعلقة باحلوادث .ابتداء من عقد اخلم�سينات
اهتمت درا�سات �إدارة املخاطر بالبحث عن بدائل �أخرى نظرا
للكلفة الباه�ضة للت�أمينات من جهة ،ولعجز الت�أمينات لوحدها
يف �ضمان احلماية من املخاطر املتبقية �أو ال�صافية .تطور
ا�ستخدام البدائل يف �إدارة املخاطر خالل ال�سبعينات وتو�سع
ب�سرعة خالل الثمانينات ،حيث كثفت ال�شركات من اهتماماتها
ب���إدارة املخاطر املالية .وخالل عقد الثمانينات� ،أخ��ذت �إدارة
املخاطر بعدا دوليا ب�إخ�ضاعها ملعايري وموا�صفات موحدة ليتم
�إدخالها يف قطاع الأعمال ك�إدارة متكاملة تخ�ضع ملراكز معيارية
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لل�ضبط والرقابة.
تزايد اهتمام قطاع املجتمع املدين عرب العامل ب���إدارة املخاطر
منذ العقد الأخري من القرن املا�ضي .وقد كان اهتمام منظمات
القطاع يف البداية باملخاطر املرتبطة بالأمن وال�سالمة ،ولي�س
ذلك بغريب نظرا الرتباط هذا النوع من املخاطر بالق�ضايا
املتعلقة بالت�أمينات من جهة ،وب�سمعة املنظمات من جهة ثانية.
�إال �أنه لوحظ ،ابتداء من العقد الثاين من القرن احلايل ،تو�سع
اهتمام منظمات املجتمع امل��دين باملخاطر لي�شمل �أ�صنافا
�أخرى كتلك املرتبطة باجلوانب املالية ،والقانونية ،وال�سمعة،
والعمليات.
إهتمام المجتمع المدني:

يرجع اهتمام قطاع املجتمع املدين باملخاطر لعاملني رئي�سني،
الأول مو�ضوعي والآخر ذاتي .تقف وراء العامل املو�ضوعي دوافع
الهيئات الرقابية لقطاع املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات املانحة .يف
ما يتعلق بالهيئات الرقابية ،ف�إ�ضافة لأدوارها املتعلقة بالرقابة
ف�إنها ت�ضطلع ب���أدوار مهمة يف تنمية قطاع املجتمع امل��دين يف
بلدانها ،ويف هذا الإط��ار اعتنت هذه الهيئات الوطنية بتعزيز
قدرات منظمات قطاع املجتمع املدين يف دولها يف جمال �إدارة
املخاطر وعيا منها بالأثر الذي ميكن �أن حتدثه املخاطر على
�أه��داف منظمات املجتمع امل��دين وعلى القطاع ب�صفة عامة.
وي�أتي اهتمام الهيئات الرقابية بق�ضايا �إدارة املخاطر ا�ستجابة
ملتطلبات االمتثال املتزايدة .و�إ�سهاما منها يف تعزيز قدرات
ق��ط��اع املجتمع امل���دين يف جم��ال �إدارة املخاطر يف بلدانها،
ا�ضطلعت الهيئات الرقابية بدورين مهمني .يتعلق الدور الأول

ب�إعداد التقييم الوطني ملخاطر القطاع يف الدولة ،وهو تقييم
�شامل يحلل بيئة عمل القطاع يف الدولة من حيث الت�شريعات
والقوانني وامل�ؤ�س�سات ،وي�شخ�ص قدرات القطاع ليحدد طبيعة
وحجم املخاطر التي تواجهه ومن ثم تقدير مدى تعر�ضه للخطر.
يتعلق ال��دور الثاين ببناء ق��درات منظمات املجتمع امل��دين يف
جمال �إدارة املخاطر من خالل �إعداد الأدلة الإر�شادية و�إ�صدار
التوجيات ال�ضرورية ،وتقدمي الدعم الفني والتدريب يف خمتف
جماالت �إدارة املخاطر.
�أما يف ما يتعلق بامل�ؤ�س�سات املانحة من �صناديق ووكاالت تنمية
وعمل �إن�ساين وغ�يره��ا ،فقد ا�شتدت خ�لال العقود الأخ�يرة
مطالبة دافعي ال�ضرائب مب�ساءلة هذه امل�ؤ�س�سات املانحة للت�أكد
من مدى فعاليتها يف �إدارة املنح وامل�ساعدات وحتقيق الأهداف
الإمنائية والإن�سانية امل��رج��وة .ا�ستجابة لهذه املطالب �سعت
امل�ؤ�س�سات املانحة لتعزيز قدراتها كي تكون �أكرث قابلية للم�ساءلة
وذل���ك بت�شديد ���ش��روط احل�صول على امل��ن��ح .ول��ع��ل م��ن �أه��م
ال�شروط التي مت الرتكيز عليها خالل العقود الأخرية من طرف
�أغلب املانحني الت�أكد من مدى قدرة امل�ستفيدين من املنح على
�إدارة املخاطر �سواء على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي �أو على م�ستوى �إدارة
امل�شاريع املر�شحة للتمويل .وت�أكيدا لذلك ،و�ضعت امل�ؤ�س�سات
املانحة من بني �ضوابط و�شروط اختيار �شركائها التنفيذيني
وتقدمي املنح له�ؤالء ال�شركاء �أن يتوفر ال�شريك التنفيذي على
القدرات امل�ؤ�س�سية اخلا�صة ب���إدارة املخاطر ،و�أي�ضا �أن تتوفر
امل�شاريع املقدمة للتمويل على ما يكفي من ال�ضمانات لإدارة
فعالة للمخاطر التي قد حتول دون حتقيق الأهداف املرجوة من
هذه امل�شاريع.
يتعلق العامل الذاتي وراء اهتمام قطاع منظمات املجتمع املدين
ب���إدارة املخاطر ب���إدراك القطاع ملدى التعقيد والرتكيب الذي
�أ�صبحت تتميز به خمتلف ق�ضايا التنمية والعمل الإن�ساين
الراهنة نتيجة للتغريات الكبرية التي ي�شهدها عاملنا املعا�صر
على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية،
والقانونية ،والتكنولوجية ،والبيئية ،ونتيجة �أي�ضا للرتابط
ال�شديد بني هذه امل�ستويات حمليا و�إقليميا ودوليا .يجعل هذا
امل�ستوى الكبري من التعقيد والرتكيب يف بيئة عمل القطاع،
منظمات املجتمع املدين تقوم ب�أعمالها يف واقع يت�سم بقدر عال
من الاليقني مما قد ي�ؤثر على حتقيق �أهدافها وبالتايل ي�ضعف
من فعاليتها وكفاءتها .ملواجهة ه��ذه التحديات عمل القطاع
على اال�ستفادة مما يتيحه تطور العلوم الإدارية يف جمال �إدارة
املخاطر وتكييف هذه الإدارة مبا يتنا�سب وبيئة العمل اخلريي
وخ�صو�صيات القطاع.

اإلطار المرجعي:

من حيث الإط��ار املرجعي ،ال تختلف �إدارة املخاطر يف قطاع
املجتمع املدين عن باقي القطاعات الأخرى ،حيث ت�ستند �إدارة
املخاطر ب�شكل عام �إىل �إحدى املوا�صفتني املرجعيتني التاليتني:
املوا�صفة املوحدة  ISO 31000:2018التي ت�صدرها وحتدثها
املنظمة الدولية للموا�صفات ( )ISOالكائن مقرها ب�سوي�سرا� ،أو
املوا�صفة ال�صادرة عن جلنة املنظمات الراعية دولية ()COSO
الكائن مقرها بالواليات املتحدة الأمريكية .ويبقى االختالف
اجلوهري بني املوا�صفتني يف �أن الذين حرروا موا�صفة  ISOكانوا
من اخلرباء املتخ�ص�صني يف املعايري الدولية و�إدارة املخاطر،
يف حني �أن الذين حرروا موا�صفة  COSOكانوا خرباء يف املالية
والتدقيق .متيل منظمات املجتمع املدين �أكرث ال�ستخدام موا�صفة
 ISOملرونتها ،يف حني تلج أ� �أخرى للمزواجة بني املوا�صفتني.
وفقا ملوا�صفة الأي��زو املوحدة  ،ISO 31000:2018ف�إن �إدارة
املخاطر تقوم على منظومة من املبادئ الأ�سا�سية ،وتعتمد على
منهجية م��ن جمموعة م��ن امل��راح��ل ،وت�ستخدم جمموعة من
الأدوات.
الركن الرئي�س ال��ذي تقوم عليه �إدارة املخاطر وفقا ملوا�صفة
الأيزو هو املبادئ ،وت�أتي �أهمية هذه املبادئ من �أجل تعزيز ثقافة
امل�ؤ�س�سة كي ت�صبح بيئة العمل حا�ضنة جلهود �إدارة املخاطر من
خالل �ضبط �سلوك املوظفني و�سلوك امل�ؤ�س�سة على حد �سواء.
بدون ت�شبع ثقافة امل�ؤ�س�سة مببادئ �إدارة املخاطر وبدون امتثال
امل�س�ؤولني واملوظفني لهذه املبادئ ف�إنه لن يكون لإدارة املخاطر
�أي معنى �أو �أثر يف �أي م�ؤ�س�سة ،بل قد ت�صبح معيقة لأعمالها
بدل تي�سريها .تتكون منظومة مبادئ �إدارة املخاطر من �أحد
ع�شر مبدءا رئي�سا ميكن التعبري عنها باخت�صار �شديد كما
يلي .1 :الت�أكد من �أن �إدارة املخاطر ت�سهم يف �إنتاج وحماية
القيمة يف املنظمة ،و .2احلر�ص على �إدماج �إدارة املخاطر يف
خمتلف العمليات التنظيمية ،و .3اعتبار �إدارة املخاطر جزءا
ال يتجز�أ من اتخاذ القرار ،و .4توظيف جهود �إدارة املخاطر يف
مواجهة حاالت الاليقني ب�شكل جلي وعملي ،و .5القيام ب�إدارة
املخاطر ب�شكل ن�سقي ومنظم ويف الوقت املنا�سب ،و .6اعتماد
�إدارة املخاطر على �أف�ضل املعلومات املتاحة ،و .7مالءمة �إدارة
املخاطر ملتطلبات املنظمة وخ�صو�صياتها ،و� .8أخذ بعني االعتبار
العوامل الب�شرية والثقافية ،و .9مراعاة ال�شفافية وال�شمولية يف
�إدارة املخاطر ،و� .10إدارة املخاطر لي�ست جامدة بل متحولة
ومتفاعلة وم�ستجيبة للتغيري ،و� .11ضمان تي�سري وت�سهيل �إدارة
املخاطر للتطوير امل�ؤ�س�سي امل�ستمر.
�أما من حيث املنهجية ،ف�إن �إدارة املخاطر تتم من خالل ثالث
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دراسة

مراحل �أ�سا�سية ومرحلتني متداخلتني .ت�شمل املراحل الأ�سا�سية
 .1مرحلة حتديد �سياق املنظمة مبعرفة توجهاتها و�أهدافها،
و أ����ص��ح��اب م�صلحتها ،وخ�صو�صيات بيئة عملها الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،وف��ئ��ات املخاطر التي تتعر�ض لها ،و .2مرحلة
تقدير اخلطر بتحديده ،وحتليله ،وتقييمه ،و .3مرحلة معاجلة
اخلطر بو�ضع اخلطة الكاملة لإدارته وفقا حلجمه وذلك بالنظر
الحتمالية وقوعه ومدى �أثره على املنظمة� .أما املراحل املتداخلة
فتتعلق ب  .1مرحلة املتابعة واملراجعة املرتبطة مبا يتم �إجنازه
يف إ�ط��ار خطة املعاجلة من جهة ،ومل��ا يتم ر�صده من خماطر

جديدة يف بيئة العمل من جهة ثانية ،و .2مرحلة التوا�صل
واال�ست�شارة التي تعتمد على تبادل املعلومات والوثائق وا�ستقبال
التغذية الراجعة من خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة.
تتكون �أدوات �إدارة املخاطر من جمموعة متنوعة من النماذج
التي ت�ساعد فرق العمل على تنظيم وتوحيد وتوثيق جهودها
يف خمتلف امل��راح��ل واخل��ط��وات .تغطي ه��ذه الأدوات خمتلف
امل��ج��االت املتعلقة ب����إدارة املخاطر م��ن قبيل فئات املخاطر،
وحتديد املخاطر ،وحتليل املخاطر ،وتقييم املخاطر ،وخطة
معاجلة املخاطر ،و�سجل املخاطر وغريها.

تصنيف المخاطر:

املالية املرتبطة ب�سحب املتربعني لأموالهم ،وخماطر الو�صول �إىل
امل�ستفيدين ،واملخاطر املتعلقة بالأخطاء الب�شرية ب�سبب املهارات
والقدرات ،وخماطر الت�سبب يف �أذى ب�شكل غري مق�صود �أو عر�ضي.
• خماطر االمتثال  :Compliance Risksوت�شمل هذه الفئة من
املخاطر جتاوز القوانني وال�ضوابط اخلارجية مبا يف ذلك �ضوابط
الهيئات الرقابية ،وع��دم اح�ت�رام املعايري وامل��ب��ادئ واملمار�سات
املتعارف عليها بني منظمات املجتمع امل��دين ،وخمالفة ال�سيا�سات
والإجراءات املقررة يف نظام حوكمة املنظمة نف�سها.
• خماطر اال�ستئمان  :Fiduciary Risksت�شمل خماطر اال�ستئمان
كل ما يعر�ض م��وارد املنظمة للف�ساد� ،أو االحتيال� ،أو ال�سرقة� ،أو
التحويل.
• خم��اط��ر امل��ع��ل��وم��ات  :Information Risksخم��اط��ر �ضياع
املعلومات� ،أو ت�سربها� ،أو �سرقتها� ،أو م�شاركتها بطريقة �سيئة مع
�آخرين.

خالل �سنة � ،2016أجرت منظمة Humanitarian Outcomes
لفائدة �شبكة  InerActionدرا�سة م�سحية حول �إدارة املخاطر يف
قطاع املنظمات غري احلكومية� .شملت الدرا�سة  14منظمة غري
حكومية من بني �أكرب املنظمات الدولية ،حيث متت مراجعة 240
وثيقة �سيا�سة ،ومقابلة  96خبريا� ،إ�ضافة مل�شاركة  398عامال
�إن�سانيا يف ا�ستطالع �إلكرتوين .خل�صت الدرا�سة يف النهاية �إىل �أنه
ميكن ت�صنيف املخاطر التي تتعر�ض لها املنظمات غري احلكومية
العاملة يف التنمية والعمل الإن�ساين �إىل �سبع فئات كما يلي:
• خماطر الأمن  :Security Risksوهي املخاطر املرتبطة بالتعر�ض
للعنف والإكراه ب�سبب بيئة العمل كاالختطاف� ،أو اجلرح� ،أو القتل.
• خم��اط��ر ال�سالمة  :Safety Risksوت�شمل خم��اط��ر التعر�ض
للحوادث �أو املر�ض ب�سبب بيئة العمل.
• خماطر ال�سمعة  :Reputational Risksوهي املخاطر التي قد
مت�س با�سم املنظمة� ،أو �صورتها� ،أو م�صداقيتها.
• خماطر العمليات  :Operational Risksيتعلق الأمر بكل املخاطر
املرتبطة بعدم قدرة اجلمعية على حتقيق ر�سالتها و�أهدافها كاملخاطر
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اإلدماج

تتوقف فعالية �إدارة املخاطر يف �أي منظمة جمتمع م��دين على
مدى قدرة املنظمة على �إدم��اج �إدارة املخاطر يف منظومة �أعمالها
باعتبارها نظاما متكامال يتفاعل بان�سجام مع باقي �أنظمة امل�ؤ�س�سة
الأخ���رى .ولتحقيق ذل��ك ينبغي �أن يتوفر نظام �إدارة املخاطر يف
املنظمة على �أهم العنا�صر التالية:

ا�سرتاتيجي ة �إدارة املخاطر :تنبثق ا�سرتاتيجية �إدارة
املخاطر من ا�سرتاتيجية املنظمة ،حيث متكن هذه اال�سرتاتيجية من
النظر �إىل املخاطر يف �أبعادها اال�سرتاتيجية املتعلقة بر�ؤية ور�سالة
املنظمة وق�ضاياها و�أه��داف��ه��ا اال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة لتحديدها
للتوجهات العامة للمنظمة بخ�صو�ص �شهيتها للمخاطر.
�سيا�سة �إدارة امل�خ��اط��ر :تنبثق �سيا�سة �إدارة املخاطر عن
ا�سرتاتيجية املنظمة لتحدد فيها املبادئ والأ�س�س والتوجهات العامة
التي ينبغي للمنظمة �أن ت�سلكها يف �إدارة خماطرها ،وماهية ال�ضوابط
التي ينبغي �أن حتكم املنظمة يف �إدارتها لهذه املخاطر.
�إط��ار عمل �إدارة املخاطر :يعترب �إطار عمل املخاطر مبثابة
املنهجية العامة التي ت�سلكها املنظمة يف �إدارة املخاطر ،لهذا فهو
ي�ستند بالدرجة الأوىل ملوا�صفة دولية مثل � ISO 31000:2018أو
موا�صفة  ،COSOكما ي�ستند �إىل ا�سرتاتيجية املنظمة و�سيا�ستها
اخلا�صة ب�إدارة املخاطر .ميثل �إطار العمل املرجع النظري واملنهجي
الذي ي�ؤطر جهود املنظمة يف �إدارة املخاطر.
خطة �إدارة امل�خ��اط��ر :متثل خطة �إدارة املخاطر ق���رارات
املنظمة بخ�صو�ص معاجلة كل خطر على حدة من خالل و�ضع �أدوات

التحكم التي تراها املنظمة منا�سبة كالتدريب ،وتعزيز ال�سيا�سات
والإج���راءات ،وتعزيز الرقابة وغريها .و�إذا كان �إط��ار عمل �إدارة
املخاطر ميثل الإط��ار النظري واملنهجي ،ف�إن خطة �إدارة املخاطر
متثل الإطار التطبيقي والعملي لإدارة املخاطر.
�أدوات �إدارة املخاطر� :إنها عبارة عن حزمة من الأدوات العملية
التي ت�ساعد املنظمة على ح�سن �إدارتها للمخاطر ،حيث ت�شمل هذه
الأدوات على �سبيل املثال ال احل�صر � .1سجل املخاطر ،و� .2أ�سئلة
للت�أكد �أثناء �إعداد/تطوير �سجل املخاطر ،و .3منوذج فئات املخاطر،
و .4قائمة �أ�سماء املخاطر وو�صفها ،و .5منوذج حتديد خطر ،و.6
من��وذج مقايي�س ع��واق��ب اخل��ط��ر ،و .7من��وذج مقايي�س احتمالية
اخلطر ،و .8م�صفوفة اخلطر ،و .9منوذج خطة معاجلة خطر.
• الإطار التنظيمي وامل��وارد الب�شرية لإدارة املخاطر :ينبغي حتديد
الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �إدارة املخاطر .ت�ضم قائمة امل�س�ؤولني كل
املوظفني املعنيني ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ب�إدارة املخاطر يف املنظمة وعلى
ر�أ�سهم “�أ�صحاب اخلطر” ،حيث تتطلب خطة معاجلة املخاطر يف
املنظمة تعيني “�صاحب خطر “ Risk Ownerلكل خطر مت حتديده ومت
و�ضع خطة ملعاجلته.
�أخ�ي�را ،ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة �إىل �أهمية اال�ستفادة م��ن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال يف �إدارة املخاطر ،حيث تتيح هذه التكنولوجيا
ا�ستخدام برامج معلوماتية مندجمة ومتخ�ص�صة تتيح �إدارة فعالة
لنظام �إدارة املخاطر مبا ير�شد ا�ستخدام خمتلف موارد امل�ؤ�س�سة،
ويف نف�س الوقت يتيح تبادل املعلومات بني امل�ستخدمني ومع خمتلف
�أ�صحاب امل�صلحة.
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دراسة
خيارات إدارة المخاطر

وفقا لهذه الفئات من املخاطر ومل�ستوى حجمها الذي يحدده عامالن رئي�سان هما احتمالية وقوع اخلطر ( )Likelihoodومدى تـ�أثريه على حتقيق
الأهداف ( ،)Impactتقرر املنظمة يف �ش�أن اخليارات املنا�سبة ملعاجلة اخلطر وذلك بالنظر ملا يعرف ب “�شهية املخاطر  ”Risk Appetiteالتي
متيز كل منظمة على حدة .ب�شكل عام ،ف�إن �شهية املنظمة للمخاطر تقودها للمفا�ضلة بني �أربعة خيارات رئي�سة يف �إدارة املخاطر املحدقة بها،
وت�شمل هذه اخليارات:
• التجنب �أو الوقاية  :Avoidanceتلج�أ املنظمات ت�ضطر للتعامل معه من خالل اتخاذ كل الإجراءات املمكنة من �أجل
لهذا اخليار عندما تكون قادرة على جتنب اخلطر دون �أن ي�ؤثر ذلك التخفيف من حجمه �سواء بالتقليل من احتمالية وقوعه� ،أو بتعزيز
على حتقيق �أهدافها .كمثال على ذلك خيار املنظمة عدم تقدمي مناعة املنظمة لل�صمود أ�م��ام �أث��ره .وكمثال على ذلك ما ميكن �أن
تتعر�ض له املنظمة من خطر اخل�لاف مع املجتمعات املحلية التي
امل�ساعدات الإن�سانية ب�شكل مبا�شر تفاديا للمخاطر الأمنية.
• النقل �أو التحويل  :Transferوهو خيار ميكن املنظمة تخدمها .للتخفيف من هذا اخلطر تعزز املنظمة من القدرات املهنية
من نقل اخلطر �إىل طرف �آخ��ر م�ؤهل �أك�ثر لإدارت��ه بحكم قدراته ملوظفيها خ�صو�صا يف جمال التوا�صل املجتمعي ،كما تعزز �أي�ضا من
املهنية .وكمثال على ذلك قرار املنظمة اللجوء خليار ت�أجري �سيارات �آليات ال�شفافية وامل�ساءلة جتاه امل�ستفيدين.
ب��دل �شرائها �أثناء العمل يف بيئات غري م�ستقرة �أمنيا خوفا من • القبول  :Acceptanceتلج�أ املنظمة لهذا اخليار عندما
يكون حجم اخلطر �ضعيفا وبالتايل يكون بو�سع املنظمة حتمل الآثار
�سرقتها �أو ا�ستهدافها.
• التخفيف �أو التقليل  :Mitigationوهو خيار تلج�أ �إليه الناجمة عنه دون �أن ي�ؤثر ذلك على حتقيق �أهدافها .وكمثال على
املنظمة عندما يكون �أثر اخلطر على حتقيق �أهدافها كبريا وبالتايل ذلك قبول املنظمة تقدمي م�ساعدات �إن�سانية يف بيئة عمل �صعبة
بالإمكان التحكم يف عواقب املخاطر املرتبطة بها.
التجنب
أو الوقاية
Avoidance

1

النقل أو التحويل

Transfer

2

التخفيف أو التقليل
Mitigation

القبول
Acceptance

3

4

اإلطار التنظيمي والموارد البشرية إلدارة المخاطر:
ينبغي حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �إدارة املخاطر .ت�ضم قائمة امل�س�ؤولني كل املوظفني املعنيني ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ب�إدارة املخاطر يف املنظمة
وعلى ر�أ�سهم “�أ�صحاب اخلطر” ،حيث تتطلب خطة معاجلة املخاطر يف املنظمة تعيني “�صاحب خطر “ Risk Ownerلكل خطر مت حتديده ومت
و�ضع خطة ملعاجلته.
مبـادئ إدارة المخاطر

السياق الداخلي والخارجي
المتابعة
والمراجعة

تقدير المخاطر

( التحديد التحليل التغيير)

معالجة المخاطر

التواصل
واإلستشارة

مبـادئ إدارة المخاطر

مبـادئ إدارة المخاطر

مبـادئ إدارة المخاطر

�أخريا ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أهمية اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف �إدارة املخاطر ،حيث تتيح هذه التكنولوجيا ا�ستخدام برامج
معلوماتية مندجمة ومتخ�ص�صة تتيح �إدارة فعالة لنظام �إدارة املخاطر مبا ير�شد ا�ستخدام خمتلف موارد امل�ؤ�س�سة ،ويف نف�س الوقت يتيح تبادل
املعلومات بني امل�ستخدمني ومع خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة.
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مشاريع تنتظر
التمويل

مركز صحي -

العراق

وصف
المشروع

•مركز صحي متكامل يقدم العالج ل  15ألف مريض يضم تخصصات مختلفة هي طب
األطفال والجراحة والنساء والوالدة واالسنان والكلى والمسالك البولية وغيرها

أهداف
المشروع

•يساهم المشروع في تحسين مستويات الصحة العامة وتحقيق التنمية في المناطق
الريفية التي تعاني من عدم وجود تغطية صحية وذلك عن طريق:
•تقليل معدل المرضى والوفيات في المنطقة المستهدفة وخاصة بين األطفال دون سن
الخامسة و األمهات الحوامل وأثناء الوالدة
•خفض معدل اإلصابة باألمراض المعدية والمستوطنة في المنطقة المستهدفة
•خفض الوفيات المبكرة الناتجة عن المراض المزمنة

مبررات
المشروع

•عدم توفر مؤسسات الرعاية الصحية األولية في المنطقة المستهدفة
•انتشار المراض المعدية والمستوطنة والمزمنة
•ارتفاع معدل وفيات األمهات واألطفال في المنطقة

عدد
المستفيدين

الجهة
المنفذة

15,000

قطر الخيرية

مدة
التنفيذ

قيمة
المتر
QR

شخص

طرق التبرع:

12

ً
شهرا

5,555
ر.ق

التكلفة
الكلية
QR

QR

QR

1,388,890
ر.ق

44667711
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من الميدان

مشاهد مؤثرة
ال تمحوها الذاكرة
على الرغم من أن عملهم يرتبط مبعاناة احملتاجني بصورة
يومية إال أن بعض املشاهدات تبقى حية ومتقدة ،خصوصاً
حلظات األلم واألمل  ،وتبدل عسر احلال بفضل مساهمات
أهل اخلير من دولة قطر...هذا ما حرصت "غراس" على
تدوينه من أفواه مسؤولي قطر اخليرية امليدانيني مباشرة،
على هامش ملتقى املكاتب امليدانية الذي انعقد يف الدوحة
" إبريل  ، " 2019حيث أكدوا على جمال اللحظات املفعمة
باملشاعر واحملبة التي توضح الروح االنسانية املوحدة للبشر
يف مواجهة اَالمهم .
سلة مميزة
وقال السيد عزالدين ضيف اهلل ،مدير مكتب غانا ،والذي
أمضى  30عاماً يف العمل اخليري تنقل خاللها يف عدد من
الدول ومؤسسات العمل اخليري واإلنساني أنه يف إحدى
السنوات وأثناء توزيع السالل الغذائية يف شهر رمضان
توقف مستفيد أمام سلته وسأل هل كل هذه املواد لي وحدي
أم سأقتسمها مع عدد من الناس ،وعندما أوضحنا له أنها
تخصه وحده جلس على االرض ليبكي مردداً ان بيته لم
تدخله مواد غذائية بهذه الكمية طوال حياته.
وأكد ضيف اهلل أن هذه القصة تكشف لنا العديد من
األبعاد االنسانية والعملية ،إذ أوضحت لنا ضرورة التواصل
املباشر مع املستفيدين ،وأن ال نعتمد على الشركاء فقط
الن التواصل ميكننا من اتخاذ قرارات هامة مثل عدم
تقسيم السلة الغذائية الواحدة بني عدد من الناس ،وضمان
وصولها الى األكثر استحقاقاً وغيرها من املالحظات التي
ترتقي بالعمل اخليري.
وبدوره يتذكر السيد محمد أبوحلوب مدير مكتب غزة ـ
فلسطني مشهدا إنسانيا مؤثرا عندما تواصلت معه إحدى
السيدات من خالل الواتساب تشكو فيها حالة زوجه
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الصعبة بعد إصابته بشلل كامل نتيجة إصابته بطلق ناري
من االحتالل أثناء عمله يف مزرعته ،مما أدى لعدم قدرته يف
التحكم يف عملية اإلخراج ،واحتياجه حلفاظات طبية ،وهو
أمر مكلف جدا ألسرة محدودة الدخل.
وأضاف أبو حلوب لم أستطع مساعدتها حينها ألن هنالك
لوائح محددة حتكم صرف اإلعانات التي تسبقها دراسة
حالة ،ولكنني طيبت خاطرها واعتذرت لها نظرا لألطر
الناظمة لعملنا وعدم قدرتنا على جتاوزها ،وبعد فترة
قدمنا لها سلة غذائية وكانت سلة تراعي احتياجات اإلنسان
وتترك له خيارات الشراء بنفسه وهو االمر الذي يفضله
العدد األكبر من الناس ،لتخبرني بعدها أنها خصصتها
الحتياجات زوجها.
وقبل ثالث أشهر أرسلت لي رسالة تخبرني بحصولها
على كفالة كاملة ألسرتها من قطر اخليرية ،وبفضل مبلغ
الكفالة توفر كامل احتياجات أطفالها وما كانت تريده من
مستلزمات طبية لزوجها ،فشعرت بالسعادة ألن اهلل جعل
أهل اخلير والعاملني يف قطر اخليرية سببا لقضاء حاجات
الناس وتفريج كربتهم.
ومن جهته قال محمد أمني عمر ،مدير مكتب قطر اخليرية
يف بنغالديش ،إن من املشاهد املؤثرة التي تبقى يف مخيلته
منظر الجئات الروهينجا اللواتي اضطررن لقطع مسافات
طويلة للوصول إلى بنغالديش وهن يحملن أطفالهن يف عمر
شهور ،ويسرن يف الظالم حتت املطر يف جو بارد وليس
هنالك مأوى يستقبلهن أو وجهة واضحة لهن ،وهو ما جعلني
أسال نفسي كيف وصل حال اإلنسانية إلى هذه املرحلة
التي اضطرت أمثال هؤالء النسوة للقيام برحلة كهذه ،مليئة
بالصعوبات والتحديات واملخاوف واملتاعب.

وعلى الطرف اآلخر شعر السيد محمد أمني بسعادة
إلى ما خلصت إليه نتائج دراسة تقييمية ملشاريع املياه
التي نفذها قطر اخليرية يف بنغالديش كانت قد أجرتها
مؤسسة بريطانية وكان من ضمن ما رصدته فرحة نساء
بنغالديش باملاء الصالح للشرب ،حيث قلن إننا نحصل
اآلن على املاء النقي من أمام منازلنا دون حاجة للسير
لعدة كيلومترات كما كان يحدث يف السابق وقد وفر هذا
املشروع علينا اجلهد وغير حياتنا ،ومكننا من حياة صحية
ومريحة.

ومن ناحيته قال السيد ناصر قائد الزعيم من مكتب قطر
اخليرية بتركيا ،من خالل عملي الذي امتد ألكثر من21
عاما يف مجال العمل اإلنساني يف أكثر من دولة شاهدت
كثيرا من املشاهد املؤملة أو الباعثة على األمل ،ومنها على
سبيل املثال ال احلصر أني زرت أسرا فقيرة لم يتناول
بعضها وجبة طعام منذ يوم أو يومني يف بعض األحيان،
واضطرار بعضها الستخدام وسائل تدفئة تسبب لها
أضرارا ومضاعفات صحية كي تواجه برد الشتاء القارس
وهي تعلم ذلك.
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دراسة

في دراسة لمؤسسة خارجية مختصة بالتقييم

قطر الخيرية العب رئيسي على
مستوى المنظمات الدولية في
قطاع المياه والصرف الصحي
ببنجالديش
تعاني بنغالديش من مشاكل تتعلق بالوصول إلــى املاء
النظيف ،نظرا لزيادة معدالت امللوحة املياه اجلوفية يف
تلك البالد ،والتلوث مبستويات غير مقبولة من الزرنيخ
الطبيعي.
تحديات المياه

ووفقا لتقارير فإن " :املياه املاحلة سوف تغمر جداول
املياه التي تقع حتت العاصمة دكا متاماً .وعندما يحفر
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الناس يف األرض للحصول على املياه ،سيجدونها ماحلة.
وسوف يتضرر من ذلك  50مليون نسمة يف جميع أنحاء
البالد ".
فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن "أكثر من واحد من
بني خمسة آبار أنبوبية ،أي نحو  1.5مليون منها ،تلوثت
مبستويات غير مقبولة من الزرنيخ الطبيعي .وقد أصبح
وجــود هذا السم ،الــذي كثيرا ما يكون بطيء املفعول،

ظاهرا يف أوائل التسعينات عندما بدأ ضحايا التسمم
بالزرنيخ يظهرون يف مستشفيات بنغالديش"  .وميكن
أن يسبب التعرض الطويل ملستويات عالية من الزرنيخ،
ســرطــان اجلــلــد ،والــكــبــد ،والــرئــة ،وأم ــراض السكري،
واألمراض القلبية.
وطبقا لدراسة برنامج املاء والصحة العامة للبنك الدولي
فإن نحو  28مليون بنغالي أو  20%من مجموع السكان
يعشون ظروفا قاسية باملناطق النائية التي تشكل ربع
مساحة أراضي البلد ،وكشفت أن سوء الطقس يساهم
يف زيــادة ملوحة املاء ومشاكل تتعلق بالوصول إلى املاء
النظيف.
مناطق التنفيذ

وبناء على ذلــك فــإن أحــد مجاالت عمل قطر اخليرية
الرئيسة يف بنغالديش هو املياه واإلصحاح ،وهي تنفذ
مشاريع مهمة من خالله منذ عام  ، 2009وقد استطاعت
منذ بداية عام  2015وحتى منتصف  2018من تنفيذ
 13000بئر سحطي مزود باملضخات  DTWSبإشراف
من مكتبها امليداني املوجود يف العاصمة دكا.

تنقسم بنغالديش إلى ثماني مقاطعات إدارية ،ويتم تسمية
كل منها على اسم املركز الرئيسي اخلاص بها ،وقد قامت
قطر اخليرية بتنفيذ برامج اإلصحاح واملياه يف سبع
مقاطعات هي :باريسا ل  ،Barisalشيتاجوجن �Chit
 ،tagongدكا  ،Dhakaرانغبور  ، Rangpurخولنا
 ، Khulnaسيلهيت  ،Sylhetراجشاهي .Rajshahi
وقد رأت قطر اخليرية أن تقوم بدراسة تقييمية ملشاريع
املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ( )WASH
التي تنفذها يف الفترة من  2015وحتى منتصف ،2018
وذلك يف إطار املنهجية التي تتبناها يف إدارة املشاريع
الذي مير بعدة مراحل هي ( :اقتراح املشروع ـ مرحلة
التحليل ـ التخطيط ـ التنفيذ ـ املتابعة ـ التدقيق ـ التقييم
(سواء الداخلي أو اخلارجي) ـ إغالق املشروع)  ،ملعرفة
مدى اآلثار الذي حققتها وفقا لألهداف التي نفذت من
أجلها.
معايير وأدوات

أجنــزت هذه الدراسة التقييمية شركة بريطانية هي "
 ، "Consulting Osmanواعتمدت إلجناز عملها عدة
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دراسة
معايير هي :الفعالية ـ الكفاءة ـ االستدامةـ األثر ـ االتساق
والتنسيق والترابط ،واستخدمت عدة أدوات وآليات يف
تواصلها مع أصحاب العالقة باملشاريع (املستفيدون،
اجلهات احلكومية واحمللية واملنظمات الدولية مثل :
وزارة الصحة العامة ،مكتب املنظمات غير احلكومية،
احملافظون ومسؤولو املناطق ،ومجموعة التنسيق يف مجال
املياه واإلصحاح التابعة لألوتشا )..من أهمها :البحث
املكتبي ،االستبيانات ،املقابالت الشخصية ،ومجموعات
النقاش املر ّكز (.) FGD
نتائج التقييم

وقد خلصت الدراسة التقييمية إلى ما يلي:
ـ تعتبر قطر اخليرية غزيرة اإلجنــاز فيما يتعلق بحفر
اآلبار السطحية املزودة باملضخات  ، DTWSحيث بلغ
ما أجنــز منها  13000بئر ،وقــد مت تنفيذها يف عدة
مناطق متأثرة بامللوحة ،مما كان له تأثير إيجابي على
حياة املستفيدين الذين توفرت لهم املاء الصاحلة للشرب.
ـ يظهر التقييم نتائج إيجابية فيما يتصل باآلبار التي
نفذتها قطر اخليرية مع وجود إمكانية للتحسني والتطوير
يف العديد من املجاالت املتصلة بها ،وقد قام فريق التقييم
بتحديد األساليب والعوامل التي متنع البرنامج من إحداث
تأثير أكبر ،وحت ّد من فعاليته على املدى الطويل.
ـ يعتبر مكتب قطر اخليرية أحد أهم املزودين الفاعلني
خلدمة اآلب ــار السطحية امل ــزودة باملضخات DTWS
واملقدمة للمجتمعات احمللية يف بنغالديش ،حيث يهتم
بتلبية احتياجات السكان يف وقت أسرع مقارنة باجلهات
احلكومية.
وقد قام املكتب بتركيب كميات كبيرة من األدوات واآلليات
عالية اجلودة يف مجال توفير املياه  ،مما أدى إلى حتسني
حياة املستفيدين .ومن خالل سماحه للمجتمعات احمللية
بتو ّلي ملكية كل مشاريع اآلبــار السطحية التي ينفذها
أسهم يف تخفيض النفقات العامة ،وتعزيز استدامة هذه
املشاريع.
ـ من الناحية املالية يقدم مكتب قطر اخليرية أداء جيدا
على أكثر من مستوى ،مع رقابة مشددة على اإلجراءات
املالية لضمان صــرف /حتويل األمــوال للجهات املنفذة
بطريقة مناسبة ويف الــوقــت املناسب ،دون تأخير يف
التنفيذ .ويلتزم املكتب بجميع لوائح وتعليمات اجلهات
احلكومية ذات الصلة ببنغالديش ،وتتم جميع املعامالت
املالية من خالل التحويالت املصرفية ،مع عدم اإلفراج
عن األمــوال إال بعد احلصول على موافقة من السلطة
املعنية ( مكتب املنظمات غير احلكومية) .
ـ ضرورة إعطاء املزيد من االهتمام للجان واجلهات التي
تتلقى األمــوال لبناء اآلبــار األنبوبية العميقة ،وتشديد
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الرقابة املالية واإلدارية عليها.
ـ ضــرورة إيــاء مزيد من االهتمام باحتياجات النساء
ووجهات نظرهن ،وضمان التوازن يف اجلنسني كمسألة
شاملة فيما يتعلق باستراتيجية مشاريع قطر اخليرية يف
مجال املياه والصرف الصحي.
ـ أهمية انضمام مكتب قطر اخليرية يف بنغالديش إلى
الكتل واملجموعات العنقودية اخلاصة بالتنسيق ملشاريع
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واملنضوية يف
إطــار االوتشا  ،من أجل حتسني التعلم واالستفادة من
اآلخرين والتنسيق معهم ،وضمان فعالية برامج املياه
التابعة لقطر اخليرية.
ـ أظهر حتليل الدراسة مليزانية برنامج قطر اخليرية يف
مجال املياه والصرف الصحي ببنغالديش أنه مت اإلنفاق
على حفر اآلبــار السطحية املــزودة باملضخات DTWS
بنسبة  87%من إجمالي ميزانية البرنامج ،فيما مت إنفاق
نسبة  13%على إقامة احلمامات ودورات املياه ،بينما لم
تخصص أية مبالغ حلمالت التوعية.
ـ اتــضــح مــن نتائج اســتــطــاعــات الــدراســة أن غالبية
املستفيدين من برنامج املياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية هن من النساء.
ـ الغالبية العظمى من اآلبار السطحية التي حفرتها قطر
اخليرية ( بنسبة  ) 81%تبعد يف حدود كيلومتر واحد
من املستفيدين ،وهو ما يدل على قدرة قطر اخليرية يف
الوصول إلى املجتمعات النائية ،وحرصها على تقريب
اخلدمات إليها ،وبالتالي فإن املستفيدين ال يحتاجون
لقطع مــســافــات طويلة جللب احتياجاتهم مــن املياه
الصاحلة للشرب.
أفاد حوالي  77%من األشخاص الذين مقابلتهم يف إطار
الدراسة أن خدمات املياه قد اقتربت مسافة كيلومترين أو
أكثر ،نتيجة لتدخل مكتب قطر اخليرية ،مما مينح املرأة
وقتا إضافيا للقيام بأنشطة أخرى مثل رعاية أطفالها
وتنظيف البيت واالهتمام به وصناعة احلصر وغيرها.
الكفاية المائية

ـ فيما يخص الكفاية املائية كان أفراد املجتمع ممن شملهم
استطالع رأيهم يف إطار الدراسة راضني بشكل كبير عن
كمية املياه املستلمة بنسبة  ، 99%ومن خالل مناقشات
مجموعات التركيز مت الكشف عن أن كل أسرة تضخ 60
ليتر مياه لها يوميا للطهي والغسيل والشرب.
وعلى الرغم أن هذه الكمية أقل من  25ليترا لكل شخص
يوميا بحسب ما هو موصى عليه يف احلاالت اإلنسانية،
فقد ذكر املستفيدون بأن كمية املياه التي يستخدمونها
كافية ،ولم يكن هناك ما مينعهم من الوصول إلى قدر

أكبر من املياه.
ـ اتضح أن الطلب على دورات املــيــاه كــان مرتفعا من
قبل املستفيدين الذين متت مقابلتهم ،مع تباكي العديد
منهم على سوء الصرف الصحي واحلالة غير الصحية
للحمامات التي كانت لديهم.
ـ جميع مرافق املياه والصرف الصحي التي أجنزت من
خالل قطر اخليرية تعمل بنسبة ( 99.5يف املائة) .وقد مت
تصميم اآلبار األنبوبية العميقة ودورات املياه بشكل جيد،
ومت بناؤها على منصات ميكنها مقاومة الفيضانات ،التي
هي عادة السبب الرئيس يف تعطلها.
وذكــرت نسبة مماثلة من املشاركني يف االستطالع أن
املــرافــق التي تنجزها اجلمعية يف حالة جيدة ،وأشــار
 96.8%ممن استطلعت آراؤهم بأن هذه املرافق نظيفة،
و  96.2%قالوا أن اآلبار األنبوبية العميقة مصانة جيدا.
رضا المستفيدين

ـ وفيما يخص الرضا عن برنامج املياه والصرف الصحي
لقطر اخليرية بشكل عام أوضح  57%من املستجيبني
الســتــطــاع الـــرأي أنــهــم راضـــون أو راضـــون جــدا عن
البرنامج ،وتبرز تعليقات املستفيدين احلاجة ملزيد من
اآلبار األنبوبية العميقة أو احلمامات ،حيث يطلب 43%
منهم املساعدة اإلضافية يف هذا املجال.
المالءمة

ـ تشير نتائج الــدراســة أن تركيب اآلبـــار السطحية
باملضخات كــان متس ًقا إلــى حــد كبير مــع متطلبات
املستفيدين ،ومن حيث حتسني الوصول إلى املياه النظيفة
للشرب واالستخدامات األخــرى  ،فــإن البرنامج حقق
جناحا واضحا.
وقد أشاد جميع املستفيدين املباشرين الذين مت التحدث
إليهم باملشروع ،على اعتبار أنه قام بتسهيل الوصول إلى

مصدر مياه نظيفة .وقد أجابت إحــدى النساء عندما
ُسئلت عن الفرق الذي أحدثته املضخة التي مت تركيبها
حديثا يف حياتها" :اهلل وحــده يعلم بالسعادة التي أتت
بها".
الفعالية
ـ فيما يخص معيار الفعالية فقد قدم البرنامج عددا
مذهال من اآلبار السطحية املزودة باملضخات ،وﻣن ﺧﻼل
ﺗﺣﺳين اﻟوﺻول إلى املياه النظيفة ،فقد ﺣﻘق البرنامج
هدفه اﻷﺳﺎﺳﻲ بشكل مؤكد ،فالقرويون الذين مت حفر
آبار سحطية مزودة باملضخات يف مناطقهم باتوا يقطعون
مسافات أقل للوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
ـ البرنامج اقتصادي للغاية :يستثمر كل أمواله يف البنية
التحتية ،والتي تذهب إلى املستفيدين .من الواضح أن
لدى مكتب قطر اخليرية آلية شراء قوية وفعالة من حيث
التكلفة .حيث يقوم املتطوعون املعينون واللجان احمللية
ببناء كل مشروع من مشاريع املياه والصرف الصحي
والنظافة حسب أفضل ما لديهم من معارف ،مما يوفر
من حجم اإلنفاق على البرنامج.
االستدامة

ملكية مجتمعية ممتازة للمشاريع ،وسجل حافل بجذب
املانحني لتمويل املشاريع.
ـ وتعتقد الــدراســة أن برنامج املياه والصرف الصحي
التابع لقطر اخليرية سيكون مستدا ًما من الناحية املالية،
حيث سيكون هناك دائ ًما مانحون ملشاريع املياه ألن هذا
حتض عليها الشريعة
املسعى يعتبر من أعمال اخلير التي
ّ
اإلسالمية.
ـ لم يظهر التقييم أية ممارسات أو تأثيرات ضارة بيئ ًيا
لبرنامج املياه والــصــرف الصحي ،وميكن ملكتب قطر
اخليرية القيام باملزيد من اإلجراءات لضمان أن البرنامج
يشتمل يف املستقبل على وسائل مستدامة بيئ ًيا لتوفير
مياه الشرب النظيفة.
ـ وفيما يتعلق ببناء املضخات اليدوية واآلبار ليس أعضاء
املجتمع مجرد متلقني سلبيني ،بل هم من املشرفني على
املشاريع ،ومن ثم شعروا باملسؤولية عن جناحها .هذه
امللكية هي أساس ممتاز لالستدامة.
االتساق والتنسيق

يتوافق برنامج قطر اخليرية مع السياسات احلكومية
املعتمدة يف بنغالديش من أجل احلصول على املوافقة
على املشاريع من مكتب شؤون املنظمات غير احلكومية.
ورغم أن إجناز البرنامج جيد على أرض الواقع إال أن
العالقة مــع بعض الـ ــوزارات لــم تعط االهتمام الكايف
وخصوصا وزارة الصحة العامة أو اجلهات الفاعلة من
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دراسة
املنظمات غير احلكومية العاملة يف هذا القطاع.
وقد فوجئ فريق التقييم بكمية مشاريع املياه والصرف
الصحي يف املكتب وحجم نواجتها مقارنة باملوظفني
القالئل املخصصني إلدارتها ومتابعتها ،حيث أنه ال يوجد
متخصص بــدوام كامل أو فريق متخصص ملراقبة هذه
املشاريع ،على الرغم أن ما ينفق عليها يزيد عن مليوني
دوالر أمريكي.
التأثير
قــام مكتب قطر اخليرية بتثبيت عــدد كبير من اآلبــار
السطحية املزودة باملضخات التي أدت إلى حتسينات يف
املجتمع ،ونالت درجة عالية من رضا املستفيدين.
من الواضح أن البرنامج له تأثير إيجابي على املستفيدين.
ويعتقد املستفيدون أن مضخات املياه كــان لها تأثير
إيجابي على صحتهم ورفاهيتهم .فقد ﻗﺎﻟت إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ متت مقابلتهن" :لقد مت تخفيض وتيرة اإلسهال
عند األطفال بشكل كبير" (مت إعطاء هذا الرد بعد أن
طلب منهم حتدي ًدا التفكير يف أي فوائد صحية جلبتها
املضخة).
وتظهر استطالعات رأي األسر املستفيدة زيادة كبيرة يف
سهولة الوصول إلى مصادر املياه داخل املجتمعات.
ويف أثناء زيارات املواقع التي قام بها فريق التقييم ،كانت
اجلودة العالية للبناء واضحة ،مع عدم وجود مشاكل تقنية
خطيرة مت حتديدها بخصوص نقاط املياه .ويف وقت

116

الفحص ،كانت جميع اآلبار التي مت اختيارها عشوائيا
ومنفذة يف  2017و 2018تعمل دون أية مشاكل يف كمية
املياه وجودتها .وتقوم قطر اخليرية بإجراء اختبارات
منتظمة جلودة املياه التي تعمل على توفيرها.
وتظهر الدراسة أن املوارد املالية التي يخصصها مكتب
قطر اخليرية يف بنغالديش لقطاع املياه والصرف الصحي
مثيرة لإلعجاب.
وللمقارنة ،فقد خصصت الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  6ماليني دوالر على مــدى ثــاث سنوات (مع
 WaterAidباعتبارها الشريك املنفذ الرئيسي) كجزء
من اتفاقية  WASHplusالتعاونية ،يف حني أن اإلنفاق
السنوي لقطر اخليرية على برامج املياه والصرف الصحي
يف بنغالديش كان  2.36دوالر أمريكي  ،لذا من الواضح
أن مكتب قطر اخليرية ببنغالديش هو العب رئيسي يف
هذا القطاع.
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ملتقى المكاتب الميدانية
 2019حقائق وأرقام
تاريخ االنعقاد 3 :ـ  9إبريل 2019 /
مدة امللتقى :أسبوع
عدد املكاتب املشاركة 25 :مكتبا
الشعار " :حتديات احلوكمة وإدارة املخاطر يف العمل

اخليري"

األهداف:

ـ خلق تناغم بني املكتب الرئيسي وامليدان.
ـ رفع قدرات العاملني يف امليدان ،وتطوير بيئة العمل.
ـ عرض أنظمة العمل احلديثة التي أعدها املقر الرئيس
ومناقشة سبل تطبيقها والعمل بها يف املكاتب امليدانية
ـ مراجعة اخلطط السنوية للمكاتب امليدانية ،والتشاور
بخصوص اإلطار العام للخطة االستراتيجية املستقبلية
للجمعية
ـ تعزيز دور املكاتب امليدانية يف التشبيك والتنسيق على
املستويات احمللية والدولية واألممية.
عدد املشاركني 108 :أشخاص
عدد الورش املقدمة 94 :ورشة عمل
موضوعات الورش

من عناوين الورش" :العناية الواجبة ،اإلبالغ وحاالت
االنتباه والنظام االلكتروني والسياسة"" ،إج ــراءات
املكاتب امليدانية واعتماد اجلهات الشريكة وإجراءات
التقييم والعناية الــواجــبــة" ،شــرح األنظمة اجلديدة
املتعلقة بإجراءات املكاتب" ،منهجية املسار التي تتضمن
حتديد االحتياج والتخطيط والتنفيذ واملتابعة واغالق
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املشاريع الرؤية املستقبلية لدليل املشاريع  2020وآليات
العمل" ،إدارة الكوارث"" ،املتطلبات املتبادلة بني إدارة
الكوارث واملكاتب امليدانية"" ،نظام الكفاالت وأنظمة
العمل االلكترونية اخلاصة بالكفاالت"" ،اإلج ــراءات
اخلاصة بالكفاالت"" ،آليات التنسيق والتعاون الدولي
على املستوى الوطني ومستوى املجموعات القطاعية"،
"احلصول على التمويل والفرص والتحديات"" ،إدارة
الكوارث واملتطلبات املتبادلة بني إدارة اإلغاثة واملكاتب
امليدانية""،دور املكاتب امليدانية يف تعزيز هوية قطر
اخليرية ورفع األداء التسويقي".

مقتطفات من كلمات حفل االفتتاح:

* ي ــوس ــف ب ــن أح ـم ــد ال ـ ـكـ ــواري ،الــرئــيــس التنفيذي
لقطر اخليرية :إن قطر اخليرية شهدت خالل الفترة
املاضية استحداث وتطوير ملنظومة متكاملة يف مجال
احلوكمة من خالل تطبيق سياسات وأدلــة وإجــراءات
تضبط العمل يف بيئتها ،وتساهم يف حتقيق أعلى قدر
من املسؤولية والنزاهة والشفافية واملساءلة ،معتمدين
يف ذلــك على القوانني واملعايير واملــبــادئ اإلنسانية
الدولية وأفضل املمارسات يف مجال العمل اإلنساني
والتنموي ،والضوابط والقوانني املنظمة للعمل اخليري
يف دولــة قطر ".مشيرا أن للملتقى دور كبير يف بناء
قــدرات العاملني امليدانني وتدريبهم بشكل فعال على
الفهم والتطبيق الصحيح لهذه السياسات واإلجراءات
اجلديدة.
* طارق بن علي األنصاري مدير إدارة التعاون الدولي
بــوزارة اخلارجية  :نؤكد على أهمية امللتقى من أجل

اتساق املنظومة الواسعة ملكاتب قطر اخليرية وفروعها
يف اخلــارج ومشاريعها املنفذة يف العديد من الــدول
لضمان تنفيذ القوانني ،والتعرف على املمارسات التي
ينبغي تطويرها واملخاطر اجلديدة والناشئة ملواكبة
املعايير العاملية اجلديدة املتعلقة بالعمل التنموي.
* س ـعــد احمل ـم ــود املستشار بهيئة تنظيم األعــمــال
اخليرية  :إن رفع درجة الوعي لفهم املخاطر املرتبطة
باجلرائم املالية من شأنه أن يقي من املخاطر التي
قد حتيط بالعمل اخليري واإلنساني وذلك من خالل
توفير التدريب املالئم خاصة يف مجاالت تطبيق نظام
العقوبات املالية املستهدفة وتطبيق موجبات العناية
الواجبة للتحقق من الشركاء اخلارجيني واملستفيدين
من املشاريع.
* السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي
لقطاع احلوكمة والتطوير املؤسسي  :أشعر باالعتزاز
بــأن تكون قطر اخليرية املنظمة العربية األولــى يف
املنطقة التي متتلك منظومة متكاملة من السياسات
واألدلة واإلجــراءات التي تدير وحتوكم العمل اخليري
واإلنساني بها ،لذلك استثمار هذا االمر يف الدخول
يف عضويات جــديــدة واحلــصــول على فرصة متويل
دولي ،سينعكس ايجاباً نحو زيادة فاعلية اجلمعية على
الصعيد احمللي ،واإلقليمي ،والدولي
* الـسـيــد فـيـصــل راش ــد الفهيدة ،مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر
اخليرية إن هــذا امللتقى يأتي ونحن نشهد التوسع
امليداني لقطر اخليرية يف العديد من الــدول نتيجة

للجهد الــدؤوب ولروح العمل الواحد الذي رسخ بيننا
وبني العالم أواصر وثيقة ووحدة صلبة ،انعكست سالماً
ومحبة خصوصاَ يف اخلمس سنوات األخــيــرة حيث
ارتفع عدد املكاتب امليدانية إلى  28مكتباً و 4ممثليات
يف  30دولة على مستوى العالم .موضحا أن وأوضح
أن هذا التوسع يأتي استجابة لالحتياجات التنموية
واالنسانية املتزايدة يف الــدول الفقيرة واملناطق التي
تعاني من الكوارث املزمنة واألزمات املستجدة ،ورغبة
قطر اخليرية يف االشراف بصورة مباشرة على برامجها
ومشاريعها وتدخالتها االنسانية وخدماتها االجتماعية
املختلفة وصوال إلى أفضل جودة وأبلغ أثر.
معلومات جديدة أعلنت في الملتقى:

ـ قطر اخليرية بصدد افتتاح  6مكاتب جديدة
يف كل من" السنغال ،نيجيريا ،تنزانيا ،ساحل
العاج ،توغو ،طاجيكستان" قريبا بعد موافقة
مجلس إدارة قطر اخليرية وهيئة تنظيم االعمال
اخليرية.
ـ حصول قطر اخليرية على عضوية احتاد املبادئ
األساسية للعمل اإلنساني ( ،)CHSللمنظمات
غير احلكومية ،يف  2019كما تعتبر قطر اخليرية
املنظمة العربية الوحيدة حالياً يف هذا االحتاد.
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تقرير

ملتقى المكاتب الميدانية 2019

انطباعات المشاركين

ع ّبر املشاركون يف ملتقى املكاتب امليدانية عن أهمية الفائدة التي خرجوا بها من مشاركتهم بهذا امللتقى
واعتبروا أنها مبثابة فرصة معرفية مهمة ،وفيما يلي عينة من انطباعات عدد من مدراء وموظفي هذه املكاتب:
السيد عز الدين ضيف هللا مدير مكتب غانا

" تقوم مبجهودات مقدرة لتأهيل موظفيها إلدراكها بأن الكادر البشري هو العنصر
األهم إلجناح العمل بأكمله .وقد تناول امللتقى عددا من املوضوعات احلية والهامة ،كما
سلط الضوء على عدد من املوضوعات اجلديدة مثل قضايا احلوكمة وهي مهمة ألنها
تلمس جوانب عملية مع الشركاء عند تنفيذ العمليات مثل "املوردين ،املقاولني" ،والطرف
الثالث الذي يتعامل معه الشريك ،الفتا إلى أن الورش فتحت مدارك العاملني يف املكاتب
اخلارجية على عدد من القضايا احمليطة بالعمل اخليري وصوالً إلى املستفيد النهائي".
د.محمد أمين عمر مدير مكتب بنغالديش

"مثل هذه امللتقيات تعتبر فرصة هامة لالطالع بشكل مباشر على ما هو جديد فيما
يتعلق بالسياسات واألنظمة واإلجراءات وكيفية إنزالها على أرض الواقع واخلروج بنتائج
تساعدنا يف عملنا امليداني للوصول إلى الهدف املرجو وهو تقدمي اخلدمات للناس
بصورة صحيحة .....وأعتقد أن الهدف األساسي للملتقى تطوير قــدرات ومفاهيم
املشاركني من موظفي امليدان ،حيث أن املادة املقدمة يف الورش إضافة الى النقاشات
التي يشارك فيها املوظفون بخبراتهم املتنوعة ( أكثر من  100شخص قادمون من أكثر
من  25دولة )  ،توفر معارف كثيفة تعمل على إثراء امللتقى عبر تبادل هذه اخلبرات،
وبالتأكيد فإن احملصلة النهائية تصب يف رفع كفاءة املشاركني خلدمة مستحقي العون
بصورة أفضل".
السيد محمد ابو حلوب مدير مكتب غزة ـ فلسطين

اشتمل امللتقى على الكثير من الدورات التدريبية التي تثري معلومات وخبرات املشاركني
من قطر اخليرية سواء كانوا من املكتب الرئيسي أو املكاتب امليدانية...كما أن املشاركني
يف امللتقى يحققون عدد من االيجابيات الحتواء امللتقى على ورش تطرح موضوعات
جديدة يف إدارة الكوارث ،وورش عن احلوكمة التي أوضحت التطور الذي أحدثته قطر
اخليرية يف هذا املضمار من التزامها بالقوانني الدولية ،وهنالك ورش عن إدارة املشاريع
واستحداث أنظمة جديدة ادارية ومحاسبية لالرتقاء بإدارة العمل امليداني يف مختلف
أنحاء العالم"
السيد نصر قائد الزعيم مكتب تركيا

"أعتقد أن امللتقى مهم جدا ألنه يعمل على توحيد الرؤى واملناهج التي تنطلق منها قطر
اخليرية للعاملني يف املكاتب امليدانية بحيث تتحد هذه األفكار والرؤى ويتم االستفادة
منها يف تنفيذ املشاريع اإلنسانية واالغاثية والسياسات والتوجهات املستقبلية لقطر
اخليرية يف ظل التحديات التي يواجهها العمل اإلنساني بشكل عام وقطر اخليرية بشكل
خاص .ورش عمل امللتقى وموضوعاتها مهمة وحيوية ،وتسهم إسهاما كبيرا يف إيجاد
كادر متميز قادر على العطاء يف امليدان بشكل جيد".
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ترجمات

أطفال الجئون بدون تعليم ..
مستقبلأكثرصعوبة
قالت مـفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني إن أربعة ماليني طفل الجئ غير
منتظمني باملدارس ،وهو ما يشكل ارتفاعا قدره
نصف مليون طفل الجئ خارج املدارس يف عام
واحد فقط.
وذكرت املفوضية يف تقرير صادر اليوم بعنوان
"عكس املسار :أزمة تعليم الالجئني" أنه وعلى
الرغم من اجلهود التي تبذلها احلكومات
واملفوضية وشركاؤها ،فإن تسجيل األطفال
الالجئني يف املدارس ال يواكب الزيادة يف
أعدادهم.
وبحسب التقرير فإن عدد الالجئني يف العالم
تخطى حاجز الـ  25.4مليون شخص بحلول نهاية
عام  .2017ومن بني  19.9مليون الجئ حتت
والية املفوضية ،يشكل األطفال أكثر من 50%
منهم ،بينهم  7.4مليون طفل يف سن الدراسة.
وقال فيليبو غراندي ،مفوض األمم املتحدة
السامي لشؤون الالجئني إن "التعليم وسيلة
ملساعدة األطفال على التعايف ،وهو أيضا املفتاح
إلعادة بناء بلدانهم .بدون التعليم ،فإن مستقبل
هؤالء األطفال ومجتمعاتهم سوف يتعرض لضرر
بالغ".
وأضاف غراندي أن " املدرسة هي املكان األول
الذي يجد فيه األطفال الالجئون بعضاً من
احلياة الطبيعية بعد أشهر أو حتى أعوام.
واستنادا إلى األمناط احلالية ،وما لم توظف
استثمارات عاجلة ،فسوف ينضم مئات آالف
األطفال اآلخرين إلى هذه األرقام التي تبعث
على االنزعاج".
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وقال تقرير املفوضية إن  61%فقط من األطفال
الالجئني يلتحقون باملدارس االبتدائية ،مقارنة بـ
 92%من األطفال على مستوى العالم.
ومع تقدم األطفال الالجئني بالعمر ،بحسب
التقرير ،تزداد هذه الفجوة إذ ال يصل حوالي ثلثي
األطفال الالجئني امللتحقني باملدارس االبتدائية
إلى املدرسة الثانوية ،حيث يلتحق  23%فقط من
األطفال الالجئني باملدارس الثانوية ،مقارنة بـ
 84%من األطفال على مستوى العالم.
أما على مستوى التعليم العالي ،يقول التقرير إن
الفجوة تتسع أكثر .فعلى الصعيد العاملي ،تبلغ
نسبة االلتحاق بالتعليم العالي  ،37%يف حني أن
 1%فقط من الالجئني لديهم نفس الفرصة ،وهو
رقم لم يتغير منذ ثالثة أعوام.
إيتا شيهي مستشارة التعليم مبفوضية شؤون
الالجئني دعت البلدان املستضيفة لتسجيل
األطفال الالجئني يف النظم الوطنية ،مبنهج
دراسي مناسب ،ليتمكنوا من اكتساب قدر
كاف من املعرفة ميكنهم من مواصلة مشوارهم
التعليمي العالي وأضافت:
" إدماج األطفال يف املدارس احمللية ميثل أولوية
يف سياسة التعليم يف املفوضية .يف املاضي كانت
هناك العديد من النماذج التي تضمنت بناء
مدارس منفصلة أو مدارس موازية تستخدم املنهج
املنزلي .ولقد رأينا مرارا وتكرارا أن جودة هذه
املدارس تضعف ويجف الدعم وبالتالي ال يحصل
األطفال على الشهادات .وبعد قضاء سنوات
عديدة يف تلك املدارس املوازية يحصل األطفال
على قدر ضئيل جدا من املعرفة ال ميكنهم من

التقدم إلى األمام .وعليه فنحن نثق يف دعم
احلكومات بشأن إدماج الالجئني يف املدارس
االبتدائية واملتوسطة والثانوية احمللية للتأكد من
أن األطفال يدرسون ضمن نظام تعليمي يتميز
باجلودة وميكنهم من احلصول على الشهادات
الالزمة لالنتقال من مرحلة إلى أخرى".
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته
األطراف امللتزمة بإعالن نيويورك بشأن
الالجئني واملهاجرين يف تسجيل  500ألف طفل
إضايف من األطفال الالجئني يف عام  ،2017ممن
كانوا سابقا خارج املدرسة .ويف الوقت نفسه،
دعا التقرير إلى بذل مزيد من اجلهود لضمان
حصول جميع الالجئني على التعليم اجليد الذي
يستحقونه.

عن موقع "األمم املتحدة" أغسطس 2018

وأشار التقرير كذلك إلى أن البلدان النامية
تستضيف  92%من الالجئني يف سن االلتحاق
باملدارس يف العالم ،وحتتاج إلى مزيد من الدعم
املالي املستمر من املجتمع الدولي .ودعا إلى إقامة
شراكات أقوى مع القطاع اخلاص واملنظمات
اإلنسانية واإلمنائية واحلكومات من أجل زيادة
احللول املستدامة لتعليم الالجئني.
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