من مقاعد التعليم إلى كراسي الوزارات

وصل بعضهم إلى كراسي الوزارات ،وآخرين
منهم إلى التدريس يف اجلامعات ،محققني
مكانة مرموقة يف مجتمعاتهم ،تعرضت سفينة
طموحاتهم العلمية للتعثر قبل أن تصل إلى ب ّر
األمان ..فكيف تغلّبوا على العوائق التي اعترضت
طريقهم حتى وضعوا أقدامهم على أول درجة يف
سلم النجاح ؟
تع ّرف على قصص ثالثة مناذج للنجاح.

26
 .. 2020تطلعات وطموحات

ّ
المضخة" في ايديكس 2019
"تحدي

بغرض لفت االنتباه إلى أزمة املياه ومعاناة
املاليني من النساء والفتيات ألجل توفير الصالح
للشرب ،يف املناطق الفقيرة يف آسيا وأفريقيا..
عرضت قطر اخليرية خالل مشاركتها يف فعالية
(ايديكس  )2019ببروكسيل ،وأثناء مخيم الدوحة
الشبابي للعمل اإلنساني والتطوعي بالدوحة "
ّ
املضخة" ..هناك املزيد من التفاصيل عن
حتدي
التحدي وكيفية كان التفاعل معه.

مجلة دورية تصدر عن قطر الخيرية

العدد الواحد والعشرون
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املشرف العام

أحمد صالح العلي
علي الرشيد

"تجربة العطاء" في درب الساعي

احملررون

تماضر القاضي
محمد عطاء الرب
هيفاء حامد

التصوير الفوتوغرايف

محمد إناس عبد العليم

التصميم واإلخراج
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الخضر الشيخ هالل

تصميم الغالف

بكيل شمس الدين

التوزيع والترويج

صالح أحمد عبد الجبار

التنسيق واملتابعة

أمنيات على "يوتيوب قطر الخيرية"

"ميمونة" من أندونيسيا و"راجي" من السودان
تع ّرض كل منهما لظروف قاهرة فرضت على
كليهما املكابدة من أجل توفير لقمة العيش
ألسرتيهما ..كانت لكل منهما أمنية ..حتققت
بدعم إنساني من أصحاب القلوب الرحيمة
بقطر ،فتغ ّيرت حياتهما نحو األفضل ..افتح
كاميرا اجل ّوال وضعها على الكود لتتعرف على
قصة كفاحهما عبر "يوتيوب قطر اخليرية".

إ إ�� ف ف�� تت�� ت ت��اا�ح ي�ح ي� ة���
ة

مع بداية كل عام جديد كنا وال زلنا نحلم بعالم خال من األزمات والمعاناة
يعم ربوعه السالم واألمن واالستقرار،
ونمني أنفسنا بأن
البشرية،
ّ
ّ
والتنمية واالزدهار ،والحياة الكريمة لكل سكانه.

رئيس التحرير

حظيت مشاركة قطر اخليرية يف درب الساعي
بحضور كبير وإشادة واسعة من عدد من
الشخصيات والزوار ،وقدم جناحها جتربة
جديدة ملعايشة العطاء يف املناطق التي تعمل فيها
عن قرب ،من خالل تقنية الواقع املعزز ،هناك
مزيد من التفاصيل عن هذه التجربة وأقسام
جناح اخليرية واألنشطة التفاعلية املصاحبة لها.

إ� ف�� ت� ت�ا�ح ي��
�� ة

إبراهيم فتيان
ص.ب 1224:الدوحة  -قطر
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هاتف+974 44667711:
فاكس+974 44667733:
ghiras@qcharity.org - .qcharity.org
النسخة اإللكترونية
لالشتراك في المجلة
أرسل طلب لالشتراك عبر البريد
اإللكتروني
ghiras@qcharity.org

لكن واقع الحال يشير إلى أن وتيرة األزمات المزمنة في منطقتنا ما
ّ
تزال مستمرة ،ومسلسل اللجوء والنزوح متواصل دون توقف ،وآخره ما
يجري في إدلب السورية ،خصوصا أن النزوح يتزامن مع فصل الشتاء
ببرده الشديد ،وعواصفه وأمطاره وثلوجه ،مما يفاقم من حجم المعاناة،
ويفرض علينا في قطر الخيرية وعلى جميع العاملين في الحقل
اإلنساني سرعة التدخل ،دون أن نغفل عن مواصلة القيام بواجبنا
في مكافحة الفقر وتنفيذ برامج التنمية المستدامة ،في المجاالت
التعليمية والصحية والمياه واإلصحاح والتمكين االقتصادي ،فضال عن
مشاريع الرعاية االجتماعية للفئات الضعيفة.
ـ يهتم هذا العدد بحملة “ دفء وسالم” لمواجهة مخاطر الشتاء والتي
انطلقت الشهر الماضي من قلب المخيمات السورية والفلسطينية
ِ
مستهدفة أكثر من نصف مليون شخص في  17دولة،
في األردن،
وهي تحتاج من أهل الخير في قطر مزيدا من الدعم والبذل ،على
عودونا على
ضوء تواصل موجات النزوح في سوريا وغيرها ،وهم الذين ّ
كريم بذلهم وعطائهم ،فلهم وافر الشكر ،والدعاء بجزيل األجر.

ـ وفي نظرة نحو المستقبل؛ وما يتوقع التركيز عليه في  2020من
خطط التطوير الكمي والنوعي واإلنجاز المتوقع ،فإن قطر الخيرية تنوي
افتتاح  8مكاتب ميدانية في دول أفريقية وآسيوية ،لمباشرة مشاريع
وتدخالت وفق خطط الحكومات في كل بلد ،وبناء على تقييم احتياجات
هذه الدول .كما يتوقع تدشين مشاريع نوعية كبيرة منها ـ على سبيل
المثال ـ عدة مدن في دارفور ،تبلغ قيمتها  100مليون ريال ،بالشراكة
مع صندوق قطر للتنمية ،كما تسعى مبادرة “رفقاء” أن تكون أكبر
أسرة في العالم لرعاية األيتام واألطفال ،في إطار سعيها لرفع عدد
مكفوليها من أكثر من  163,000مكفول حاليا ،إلى  200ألف خالل العام
الجاري بإذن هللا.

كما تواصل قطر الخيرية تعزيز شراكاتها مع وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات الدولية ،حيث أصبحت شريكا منفذا لمشاريع المنظمات
الكبرى وليست مموال لمشاريعها فقط .كما تم مع منظمة الصحة
العالمية في الداخل السوري ،ومع مفوضية الالجئين وشبكة ستارت
نت ورك في الصومال العام الماضي  ،2019كما تتابع قطر الخيرية
حضورها في الفعاليات الدولية بمشاركات فاعلة ،وآخرها من خالل
معرض “رحلة” الذي حاول إيصال صوت الالجئين للعالم ،من خالل روح
الخط العربي كموروث ثقافي ،وكان حاضرا في المنتدى العالمي
لالجئين بجنيف ومنتدى الدوحة الدولي  ،2019حيث حصد الكثير من
الزيارات واإلشادات.
ويحدونا األمل أن يكون عام  2020حافال بمزيد من النجاحات واإلنجازات
األخرى بإذن هللا.

يوسف بن أحمد الكواري

الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية

مشروع نوعي

قصة لطيفة وراء إنشاء مركز
كبير لأليتام بأندونيسيا
كان من املمكن �أال يرى هذا املركز النور �أ�صال� ،أو ال يكون بهذا
احلجم واملرافق املتنوعة ،لوال الق�صة اللطيفة التي ارتبطت به ،والتي
تتلخ�ص بنية طيبة لرجل وزوجته عمال على خدمة الأيتام ردحا من
خية للرجل الذي طلب �أن تخ�ص�ص الأر�ض التي
الزمن ،وو�صية ّ
ميتلكها لبناء مركز لهم بعد موته ،ومتابعة حثيثة من زوجته بعد ذلك
لتحقيق هذا احللم  ،ثم دعم كرمي من �أهل قطر الذي ح ّولوا احللم
�إىل واقع جميل من خالل مكتب قطر اخلريية يف �أندوني�سيا.
حلم يتحقق

فما هي تفا�صيل هذه الق�صة ؟ وماهي املفاج�أة اجلميلة التي حتدثت
عنها الزوجة ؟ وماهي مرافق هذا املركز النوعي الذي �أطلق عليه
مركز النحلة للأيتام؟
تقول ال�سيدة بيبني رحماتني مديرة املركز  ":لقد كان هذا املركز
حلما لنا �أنا وزوجي ،وكنا قد بد�أنا العمل يف رعاية الأيتام يف بيت
منتلكه من خالل � 5أيتام يف البداية ،ثم ازداد العدد �إىل �أن و�صل
�إىل  50يتيما ويتيمة ،و�ضاق املكان الذي �أعددناه لهم ،وزادت طلبات
االن�ضمام �إىل درجة �أننا �صرنا عاجزين عن تلبيتها ،ثم توفى زوجي
فزادت الأحزان والأعباء ،وكانت و�صيته �أن تخ�ص�ص الأر�ض التي
منتلكها لتكون مركزا للأيتام".
وتابعت بينني قائلة " :جل�أت �إىل مكتب قطر اخلريية يف اندوني�سيا
بق�صد حتقيق و�صية زوجي ب�إقامة م�شروع �صغري للأيتام (ف�صل
درا�سي وغرف قليلة ك�سكن) ولكنني تفاج�أت بتدخل قطر اخلريية
لإن�شاء مركز متكامل ي�شتمل على مرافق متعددة خلدمة ورعاية
الأيتام .وقدمت عميق �شكرها للمتربعني الكرام ولقطر اخلريية
على ما قدموه خلدمة هذه الفئة والتي كانت مبثابة مفاج�أة جميلة لها
ولأيتام منطقتها و�أ�سرهم.
مرافق المركز

وقد جاء �إن�شاء املركز يف �إطار مبادرة رفقاء التابعة لقطر اخلريية،
وبدعم كرمي من �أهل قطر ،بتكلفة تقدر بنحو مليوين ريال ،خلدمة
�آالف الأ�شخا�ص من الأيتام و�أ�سرهم و�سكان املناطق املجاورة ،ويتكون
املركز من جممع �سكني ،وم�ستو�صف ،ومركز مهني ،وم�سجد� ،إ�ضافة
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قالوا عن المركز

�أمري الدين مار�سان م�سئول الرعاية االجتماعية بقطر
اخلريية � :أيتام املنطقة التي �أقيم فيها املركز حمظوظون
لأن اهلل �أكرمهم باملتربعني الذين قاموا بالتربع لهذا
امل�شروع الكبري ،و�إذا قارنا و�ضعهم احلايل واحلالة ال�سابقة
التي كانوا عليها ف�إن املقارنة تكون �صعبة جدا .بارك اهلل يف
كل من تربع ودعم و�ساند امل�شروع.
�إىل �ساحات خ�ضراء ،بهدف توفري رعاية متكاملة للأيتام وتقدمي
خدمات �صحية �أ�سا�سية ورفع م�ستوى الوعي ال�صحي واالهتمام
بالنظافة لدى ال�سكان وتقدمي االر�شادات التوعوية وال�صحية ،بجانب
توفري امل�أوى وال�سكن املالئم ودعم الأ�سر الفقرية.
وي�شمل مركزا مهنيا ،يتكون من  6ف�صول للتدري�س والتدريب ،وي�ضم
حرفا خمتلفة ،مثل ميكانيكا ال�سيارات واطارات ال�سيارات واخلياطة
والكمبيوتر .وتقدر تكلفة امل�شروع بنحو مليون ريال .كما ي�ضم املركز
بئر مياه مع مو�ض�أ وم�ساحات خ�ضراء وفناء بالإ�ضافة �إىل م�سجد
يت�سع لـ  400م�صل ي�ستفيد منه الأيتام و�أهل احلي .وي�ستوعب املركز
 150يتيما حاليا و�سيبد�أ العام الدرا�سي املقبل ،ب�إ�ضافة  250طالبا
لي�صبح �إجمايل من ي�ستوعبهم املركز  400طالبا وطالبة من الأيتام.
كما ي�ضم امل�شروع جممعا �سكنيا ي�شتمل على  20بيتا ي�ستفيد منه
 120طفال من الأيتام و�أ�سرهم ،حيث يوفر املجمع ال�سكني امل�أوى
الالئق لهم ،حيث تفتقر هذه املنطقة لل�سكن املالئم مع ارتفاع عدد
الأ�سر الذين هم بحاجة لتقدمي يد العون وامل�ساعدة.
كما يت�ضمن مركزا �صحيا ي�ستفيد منه �أكرث من � 2000شخ�ص من
�أهل املنطقة والأيتام .حيث ي�ساهم املركز ال�صحي يف تخفيف معاناة
�سكان املنطقة ال�صحية خا�صة الأمهات والأطفال وكبار ال�سن ،كما
يدعم املركز امل�ست�شفيات الكبرية يف تقدمي اخلدمات ،بجانب دعم
الفئات املجتمعية التي ال ت�ستطيع اال�ستفادة من اخلدمات املقدمة.

5

ملف العدد

ألول مرة ..
على هامش
فعاليات دولية

"رحلة"..

استخدام الخط
العربي إليصال
صوت الالجئين
للعالم

"رحلة" ..معرض ّ
وظف الفن خلدمة العمل اإلنساني،
واإلبداع لتصوير معاناة الالجئني والنازحني وإيصال
صوتهم للعالم ،والتوعية بأهمية صون كرامتهم
اإلنسانية ،ومزج بني اخلط العربي واأللوان للتعريف
بنصوص حقوق اإلنسان ،وقد لفت انتباه زواره واستحوذ
على إعجابهم على هامش فعاليتني دوليتني هما :منتدى
الدوحة  2019واملنتدى العاملي لالجئني بجنيف ،ومت
تنفيذه بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية واملفوضية
السامية لشؤون الالجئني ومركز النزوح الداخلي.
فكرة المعرض

جسد " رحلة " الفنان صباح األربيلي ،الذي يعد أحد
وقد ّ
اخلطاطني العرب املرموقني ،من خالل مجموعة لوحات
فنية استخدم فيها اخلط العربي بطريقة مبتكرة..
حيث عكس املعرض جمال اخلط العربي وخصائصه
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الفريدة الذي استمدت فكرته من ثالثة نصوص قانونية
دولية تدعم حقوق الالجئني والنازحني حلماية كرامتهم
واحلفاظ على حقوقهم األساسية.
ومت استخدام اخلط العربي ألول مرة يف تصوير معاناة
املاليني وحتدياتهم وآمالهم يف جميع أنحاء العالم
جلذب االنتباه من منظور مختلف ألكبر أزمة إنسانية
يف التاريخ وهي أزمة اللجوء.
ويضم معرض "رحلة"  21قطعة فنية تتراوح بني اخلط
العربي الكالسيكي وأساليب أكثر خبرة وتعبيرا .وتهدف
هذه املبادرة العاملية إلى ابراز النصوص الدولية اخلاصة
بالالجئني الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إليصال
أصوات املستضعفني منهم للعالم باستخدام اخلط
العربي الكالسيكي وأساليب أكثر خبرة وتعبيرا.
الشركاء

وتعمل قطر اخليرية التي نفذت هذا العمل الفني،
مع شركائها صندوق قطر للتنمية واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني ومركز النزوح الداخلي بجنيف ملناصرة
قضية الالجئني وابراز حقوقهم والقوانني والتشريعات
التي كفلت حقوقهم يف العيش بكرامة واحلصول على
التعليم بإيجاد موطن ومالذ امن ،ومن أجل أن تصل هذه
الرسالة بطريقة مبتكرة وجديدة لدعم حقوق الالجئني
والنازحني حول العالم.

في المنتدى العالمي لالجئين

ويف جنيف شاركت قطر اخليرية مبعرض "رحلة "على
هامش فعاليات املنتدى العاملي لالجئني الذي عقد يف
ديسمبر املاضي ،ويف هذا الصدد أكد السيد يوسف
بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية
على ضرورة تثمني النصوص القانونية املتعلقة بحقوق
الالجئني والنازحني وأهمية لفت أنظار العالم بفعاليتها
حتى بعد عقود من حتريرها ،قبل الشروع يف مسار
جديد إلنشاء وتنفيذ سياسات وأدوات جديدة من
شأنها احلفاظ على كرامة الالجئني.

في منتدى الدوحة

وعلى هامش منتدى الدوحة ،أعرب السيد محمد
الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع احلوكمة
والتطوير املؤسسي عن فخره بإطالق هذه النسخة من
معرض رحلة الذي يجمع بني جمالية اخلط العربي
ومناصرة قطر اخليرية لقضية الالجئني والنازحني
التي تؤرق العالم باعتبارها أكبر قضية يشهدها العالم،
مشيرا إلى ان هناك أكثر من  70مليون نازح والجئ
حول العالم ،أربعني باملائة منهم يف املناطق العربية
واإلسالمية.

زيارات مهمة

وقد حظي معرض "رحلة" بإعجاب عدد من
الشخصيات الرسمية يف دولة قطر والضيوف
من املنظمات الدولية  ،فضال عن املشاركني
يف منتدى الدوحة  ،2019ومن أبرزهم سعادة
الشيخة املياسة بنت حمد بنت خليفة آل ثاني
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ومؤسسة
الدوحة لألفالم ورئيس مجلس إدارة أيادي
اخلير نحو آسيا "روتا" ،وسعادة الشيخ ثاني بن
حمد آل ثاني  ،وسعادة السيدة لولوة اخلاطر
مساعد وزير اخلارجية واملتحدث الرسمي باسم
وزارة اخلارجية ،وسعادة السيد خليفة بن جاسم
الكواري املدير العام لصندوق قطر للتنمية،
باإلضافة إلى السيد أخيم شتاينر مدير برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي.
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حوار

الخطاط العالمي صباح األربيلي:

استخدمت روح الخط العربي كموروث

حضاري للتعبير عن القضايا اإلنسانية
"يختلف هذا املعرض عن كل معارضي السابقة ،وذلك
ألني عكست فيه جتربتي كالجئ سابق" ..هكذا قال
اخلطاط العاملي صباح األربيلي الذي أجنز معرص
"رحلة" ،مع ّبرا عن اإلحساس الذي رافقه طيلة مدة هذا
العمل الذي كلفته به قطر اخليرية بالتعاون مع شركائها
من أجل إبراز النصوص الدولية اخلاصة بالالجئني
الذين أجبروا على الفرار من منازلهم ،والسعي إليصال
أصوات معاناتهم للعالم ،باستخدام اخلط العربي
بصورة إبداعية غير مسبوقة.
ويف احلوار الذي أجرته "غراس" معه حتدث عن املدة
التي استغرقها إجناز العمل ،واألثر الذي تركه يف نفوس
متابعيه ،باستخدام روحية اخلط العربي كموروث
حضاري أصيل يف خدمة العمل اإلنساني ومناصرة
قضاياه ألول مرة:
ماهي الفكرة التي استلهمت منها شكل وروح املعرض؟
فكرة هذه اللوحات مستوحاة من قوانني حقوق اإلنسان
وحقوق الالجئني ،وألني خضت جتربة اللجوء سابقا،
فقد كان لهذه األعمال الفنية تأثير مباشر يف نفسي،
وعندما كنت ارسم وأنفذ هذه اللوحات لم أكن أقم
بذلك بالشكل التقليدي ،بل كان حوارا متبادال بيني وبني
الالجئ عن طريق اللوحة ،أقول احلكاية التي مير بها
الالجئ ،لذلك فإن كل لوحة مختلفة عن الثانية ،وكل
عمل يف أسلوبه يختلف عن اآلخر.
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إلى أي حد استطاع املعرض بشكله احلالي أن يوصل
الرسالة املتعلقة بحقوق الالجئني؟
استطاع املعرض أن يعمل على تعريف الناس مبعاناة
الالجئني ،كما بعث رسالة مفادها ضرورة االهتمام
بحقوق الالجئني ،ومن خالل جتربتي مع قطر اخليرية
واحلوارات املتبادلة استطعنا أن ننجز لوحات فنية تعبر
بعمق عن قضايا اللجوء.
األثر الذي تركته هذه التجربة الفنية من خالل هذا
القالب الفني؟
استمتعت جدا بإجناز هذه اللوحات ألني صاحب جتربة
يف اللجوء ،ومن خالل هذه التجربة حاولت عكس الوضع
اإلنساني الذي يعيشه الالجئون عن كثب ،وركزت فكرة
املعرض على إلقاء الضوء على اجلوانب اإلنسانية
لالجئ والتي ال يعرفها الكثيرون.
كم من الزمن استغرق اجناز هذا املعرض؟
التجهيز العملي للمعرض أخذ أكثر من شهرين ،أما
من حيث األفكار فاستغرق األمر وقتا طويال ،وعندما
تكاملت الرؤية يف ذهني وارحتت نفسيا لها شرعت يف
التنفيذ بعد حوار مطول مع الذات.
ملاذا اخترت اخلط العربي إليصال هذه الفكرة؟
ّ
وظفت يف هذه اللوحات اخلط العربي كوسيلة للتعبير،
وقد أجنزت كل الرسومات بإحساس اخلط العربي
وبعده الروحي ،ألنه يعطينا مرونة يف التعبير عن
القضايا اإلنسانية التي نحاول إبرازها يف املعرض،

لوحات
المعرض
بمثابة حوار
متبادل
بين الالجئ
الحقيقي
والالجئ الذي
بداخلي

وجاء استخدام اخلط العربي كذلك ألن
له قدرة فريدة يف التعبير وهو شكل فني
يف موروثنا احلضاري اإلسالمي ،وبهذا
االستخدام نعيد مجد هذا املوروث العظيم
الذي أثرى الفنون على مختلف احلقب.
هل يختلف هذا املعرض عن معارضك
السابقة؟
يختلف هذا املعرض عن كل معارضي
السابقة وذلك ألني عكست فيه جتربتي،
وأمتنى أن تتاح لي الفرصة لتصميم مزيد
من املعارض التي تركز على قضايا الالجئني
وآثار احلروب والنزاعات يف العالم.
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قصة نجاح

كيف حققت
اليتيمة
الكشميرية “
شبنم “ حلمها
بدراسة الطب ؟!
باكستان

مجسر" فتاة طموحة تعيش يف بلدة صغيرة تسمى تشيال باندي وسط ٍ
واد ساحر يف مدينة
"شبنم
َّ
مظفر آباد – إقليم جامو وكشمير بباكستان ،ومتلك عزمية تتح ّدى بها الظروف التي أحاطت بها،
وطموحا لتحقيق أهدافها ،رغم أنها عانت من اليتم منذ أن كان عمرها أربع سنوت ،بسبب وفاة
والدها يف حادث سير عام .2004
وتعتبر شبنم نفسها محظوظة أل ّنها حظيت أوال بأ ّم مكافحة استطاعت أن تتحمل مسؤولية أسرة
ألن زوجها كان املعيل الوحيد لبيتها وأوالدها،
مكونة من  7أطفال ،واضطرت إلى جانب ذلك للعمل ّ
وألنها كانت حريصة على تعليمها ومتح ِّمسة ألن تكون ابنتها طبيبة يف املستقبل ،نظرا لتفوقها يف
الدراسة ،كما حظيت ثانيا بكافل كرمي من دولة قطر ق ّدم لها الدعم املالي والرعاية االجتماعية عبر
مكتب قطر اخليرية يف كشمير طيلة مدة دراستها حتى حصلت على الثانوية العامة بتفوق.
تقول شبنم إن عائلتها عانت من ظروف معيشية بائسة للغاية بسبب موت والدها ،ومرت على األسرة
أيام لم تتم ّكن فيه من احلصول على وجبات طعام كافية وغيرها من متطلبات احلياة األساسية،
واضطر بعض أخوتها الذين يكبرونها لترك مقاعد الدراسة ،وكان من حسن حظها أن يسر لها الكفالة
بدعم من أهل اخلير يف قطر وهو ما أسهم يف تخفيف معاناة األسرة.
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كانت شبنم تساعد أمها يف تربية أخوتها الذين
يصغرونها وتشاركها يف القيام بواجبات البيت
املعتادة ،ولكنها يف نفس الوقت كانت تعمل على
حتقيق حلمها الذي يراودها منذ الصغر ورغبتها
يف أن تصبح طبيبة لتكون عونا ألسرتها وناشطة
يف خدمة مجتمعها.
تنهي شبنم الثانوية بنتيجة مش ِّرفة وحتصل على
قبول عن طريق املنافسة لدراسة الطب من كلية
بونش الطبية Poonch Medical College
يف مقاطعة بونش يف بكشمير ،وهو ما يعني أنها
وضعت أقدامها بثقة على طريق اكتمال الطموح
الذي لطاملا حلمت به واجتهدت من أجل بلوغه.
عبرت شبنم مجسر(  19عاما) عن جزيل شكرها
أل ّمها أل ّنها ـ كما قالت ـ جنحت يف تشجيعها

املستمر وأدارت الدعم املالي املخصص لها من
قطر اخليرية بعناية فائقة ،كما وجهت خالص
امتنانها لكافلها الكرمي معتبِرة أن كلمات الشكر
ال توفيه حقه ،ألنه لم يكتف بكفالتها منذ الصغر
وطيلة دراستها يف املرحلتني األساسية والثانوية
كيتيمة فقط ،بل ق ّرر منذ أن قبلت يف كلية الطب
أن يواصل كفالتها كطالبة علم.
وتأمل بعد تخرجها من اجلامعة أن تساهم بواجب
الرعاية الصحية والعالج لنساء وأطفال منطقتها
التي تعيش فيها مجانا ـ خصوصا األرامل واأليتام
ـ ألن منطقتها تعاني من ضعف هذه اخلدمات
بسبب التضاريس اجلغرافية وعدم القدرة املالية
لألهالي .وتعتبر ذلك جزءا من شكر اهلل على ما
ّ
يسره لها من دعم.
سخره لها من نعم وما ّ
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انطلقت من مخيمات الالجئين باألردن

 500ألف شخص في  17دولة
يستفيدون من حملة
لمواجهة برد الشتاء

حتت شعار "دفء وسالم" دشنت قطر اخليرية حملة
الشتاء للعام  2020 - 2019انطالقا من مخيمات
الالجئني السوريني والفلسطينيني باململكة األردنية
الهاشمية يف نهاية شهر نوفمبر املاضي ،بحضور سعادة
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر يف
اململكة األردنية الهاشمية وعطوفة أمني عام الهيئة
اخليرية األردنية الهاشمية أمين املفلح.
مناطق التدشين

وقام وفد من قطر اخليرية وعدد من الناشطني
االجتماعيني واملؤثرين على شبكات التواصل
االجتماعي بتجهيز وتسيير  6شاحنات محملة
باملستلزمات الشتوية ،وتوزيعها على الالجئني
السوريني ،واألسر األردنية من ذوي الدخل احملدود
يف محافظة عمان ،والالجئني الفلسطينيني يف مخيم

الطالبية يف محافظة مادبا واستفاد منها أكثر من 1600

شخص كدفعة أولى.

وعقب عملية التوزيع ،قام الوفد بزيارة تفقدية إلى املركز
الصحي الذي أنشأته وتشغله قطر اخليرية يف مخيم
الزعتري ،ومت خالل الزيارة أيضا إجراء كشف عيون
وتوزيع نظارات طبية على  500شخص من الالجئني
السوريني والفلسطينيني وعدد من األسر األردنية ذات
الدخل احملدود.
الشرائح المستفيدة

وتستهدف احلملة  500ألف شخص من الالجئني
والنازحني واحملتاجني يف  17دولة منها :سوريا ،تركيا،
فلسطني ،قرغيزيا ،باكستان ،بنغالديش ،الهند ،نيبال،
كوسوفا ،ألبانيا ،البوسنة ،إثيوبيا ولبنان وتونس .وتركز
احلملة على الدول التي تشهد ظروفا استثنائية مثل
سوريا وفلسطني والشرائح الفقيرة يف الدول التي
تواجه شتاء قارسا تصل فيه درجات احلرارة إلى ما
دون الصفر.

وتبلغ تكلفة احلملة  75مليون ريال ،وتقدم مساعدات يف
مجاالت االيواء والغذاء والتدفئة ويف إطار احلملة تقوم
املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالتعاون مع قطر
اخليرية ومن خالل مبادرة "ألجل االنسان  ”H4بتوزيع
املساعدات على الالجئني يف العراق واليمن واألردن
بقيمة تصل إلى حوالي  11مليون ريال .كما سيتم توزيع
حقائب شتوية لأليتام يف  9دول.
منتجات الحملة

وتهدف احلملة إلى توفير احتياجات الشتاء الضرورية
 ،من خالل عدد من املنتجات التي حتتاجها الفئات
املستهدفة وهي :السالل الغذائية ،املالبس الشتوية،
البطانيات ،املدافئ ،وقود التدفئة ،اخليام ،الكرفانات،
صيانة خيام ،ترميم منازل ،مستلزمات اإليواء (الفرش
والوسادات ومستلزمات النظافة) فضال عن توفير
حقيبة شتاء لأليتام تشتمل على (مالبس شتوية -
بطانية  -سلة غذائية).

طرق التبرع

ونظرا الزدياد حدة البرودة وانخفاض درجات احلرارة،
حتث قطر اخليرية أهل اخلير يف قطر على التبرع
لدعم احلملة.
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ملف العدد

يمكنالتبرعلحملة
من كلمات حفل التدشين

ألقيت يف حفل التدشني عدد من الكلمات أهم ما تضمنته :
سعادة الشيخ سعود بن ناصر :العمل اإلنساني جزء أصيل من السياسة القطرية
مدير مكتب مشاريع االستدامة املالية بقطر اخليرية خالد اليافعي :تزداد معاناة الالجئني والنازحني
وذوي احلاجة مع اشتداد موجات البرد وعواصف األمطار والثلوج.
أمني عام الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية :احلملة جزء من العمل اخليري القطري املستمر
ممثل الوفد القطري يف التدشني د.عبد الرحمن احلرمي :وصول مساعدات قطر اخليرية قبل
اشتداد حدة البرد يقلل من املخاطر التي قد يتعرض لها املستهدفون يف املخيمات.

من خالل الروابط:
للموقع االلكتروني
للرابط املختصر
لتطبيق قطر اخليرية

أو بأحد الطرق التالية:
الرسائل النصية بإرسال
الرمز  Winterإلى:
 92642للتبرع بـ  100ر.ق،
 92428للتبرع بـ  500ر.ق.

محصلي قطر اخليرية
وصناديق التبرعات يف
املجمعات التجارية.
44667711

طلب مندوب التحصيل
املتنقل للوصل إليكم أينما
كنتم.
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مدونة قطر الخيرية

ناصر املغيصيب /

مدير إدارة املشاريع – قطر اخليرية

تعتبر قضية مكافحة اجلــوع وتوفير الغذاء لضحايا
الــكــوارث واألزم ــات من أكبر التحديات التي تواجه
العالم خصوصا أثــنــاء الــكــوارث الكبيرة واألزم ــات
املمتدة والــواســعــة االنتشار مثل الفقر .فبناء على
التقرير العاملي حــول األزمــات الغذائية الصادر من
االحتــاد األوروب ــي ومنظمة األغذية والــزراعــة لألمم
املتحدة ( )FAOوبرنامج األغذية العاملي ( ،)WFPأن
حــوالــي  113مليون شخص يف  53دولــة يعانون من
انعدام األمن الغذائي احلاد خالل عام  ،2018وهي
احلالة التي تكون حياة الفرد فيها مهددة بشكل مباشر
نتيجة عدم مقدرته على تناول الغذاء .فنحن نتحدث
هنا عن جوع حاد جدا قد يؤدي إلى املوت .أما مرحلة
اجلوع املزمن التي ال يكون الفرد فيها قادر على تناول
ما يكفيه من الطعام للحفاظ على منط حياة طبيعي
لفترة ممتدة من الزمن ،فقد وصلت حسب اإلحصاءات
الى  821مليون شخص حول العالم يعانون من اجلوع
املزمن..
ولهذا ارتبط مفهوم الغذاء مع مجموعة من أهداف
التنمية املستدامة ال 17العاملية ،فارتبط معها يف
الهدف األول وهو القضاء على الفقر ،والهدف الثاني
وهو القضاء التام على اجلــوع ،والهدف الثالث وهو
الصحة اجليدة والرفاه ،والهدف الثامن وهو العمل
الالئق ومنــو االقتصاد ،والهدف احلــادي عشر وهو
املدن واملجتمعات املستدامة… .وغيرها من األهداف
التي قد ترتبط مع مفهوم الــغــذاء بشكل مباشر أو
بشكل غير مباشر ،فحاجة اإلنسان للغذاء حاجة يومية
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اإلنسانية في
مواجهة أزمات
الجوع والفقر
ال ميكن االستغناء عنها ألنها تتعلق ببقائه وبالتالي
فهي حاجة أساسية.
إن األزمات التي يعاني منها عاملنا اليوم خصوصا يف
سوريا ،واليمن ،وميامنار ،ودول إفريقية هي أزمات
طــال أمــدهــا وامــتــد أثــرهــا ليطال ع ــددا كبيرا من
الضحايا من مواطني هذه الــدول الذين حتولوا إلى
الجئني أو ونازحني أو محاصرين لتتوقف حياتهم على
املساعدة اخلارجية .فعلى سبيل املثال خــال سنة
 ،2017عانى  17.1مليون مواطن يف اليمن من انعدام
األمن الغذائي من بينهم  7.3مليون مواطن عانوا من
انعدام األمن الغذائي الشديد
وتسعى العديد من املنظمات اإلنسانية الدولية إلى حل
هذه املشكلة ،من بينها قطر اخليرية التي تعمل يف
أكثر من  65دولة حول العالم عبر مكاتبها امليدانية
التي جتاوز عددها  25مكتبا ميدانيا .باإلضافة الى
أكثر من  165شريك إقليمي ودولي .وقد احتل قطاع
الغذاء والتغذية املرتبة األولــى من حيث حجم إنفاق
قطر اخليرية يف املجال اإلنساني ،حيث بلغ إجمالي
املساعدات التي قدمتها قطر اخليرية يف هذا القطاع
يف السنوات الثالثة األخيرة الى  156,022,486ريال
قطري بالنسبة األكبر مقارنة بإجمالي اإلنــفــاق يف
املجال اإلنساني ألكثر من  17,003,508مستفيد.
كما شملت املــبــادرات التي نفذتها قطر اخليرية يف
قطاع الغذاء والتغذية عدة دول ،من بينها ثمانية دول
تعتبر مبثابة دول االرتكاز ألنها استحوذت على النسبة

األكــبــر مــن القيمة اإلجمالية للمساعدات الغذائية،
فاحتلت سوريا املرتبة األولى من حيث املساعدة تلتها بعد
ذلك الصومال ثم فلسطني والعراق وباكستان والسودان
واليمن وميامنار.
ويف إطار مبادراتها اإلنسانية لالستجابة لالحتياجات
الغذائية يف الــدول التي تدخلت فيها قطر اخليرية،
حرصت قطر اخليرية على التعاون والتنسيق مع منظومة
األمم املتحدة من أجل تكامل اجلهود وترشيد استخدام
مــوارد الشركاء للوصول إلى أكبر عدد من املستفيدين
األكثر حاجة .ويف هذا اإلطــار انخرطت قطر اخليرية
يف االجتماعات القطاعية اخلاصة بالغذاء التي يقودها
برنامج الغذاء العاملي يف مختف الدول حتت اإلشراف
العام ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لــأمم املتحدة،
كما انــخــرطــت قطر اخلــيــريــة أيــضــا يف مختف آليات
التنسيق احلكومية كما هو احلال مثال بالنسبة لكينيا
أثناء االستجابة لبعض الكوارث الطبيعة التي أملت بهذه
الدولة .وأخيرا مبادرة “ألجل اإلنسان” التي مت إطالقها
بالتعاون بني قطر اخليرية واملفوضية السامية لشؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة إلغاثة الالجئني حول
العالم وتهدف املبادرة إلى تقدمي املساعدات إلى أكثر من
 300,000الجئ من اليمن والعراق والروهينجيا والصومال
إضافة إلى الالجئني السوريني لألخذ بأيديهم من مرحلة
املعاناة إلى األمل وتأمني احتياجاتهم األساسية وإيصال
الشعور لهم باألمان.
ومتيزت املــبــادرات اإلنسانية لقطر اخليرية يف قطاع

الغذاء أساسا مبا يلي:
• مساعدة الضحايا على إنتاج احتياجاتهم من الغذاء
وتزويدهم مبدخالت اإلنتاج الضرورية.
• توزيع مواد غذائية قابلة للتخزين يف شكل سالل
غذائية متنوعة ومتكاملة تكفي األسرة الواحدة لعدة
أشهر.
• إعطاء األولوية للمواد الغذائية ذات الطاقة الغذائية
العالية والقابلة للتخزين بسهولة كمادة التمر .
• إنشاء وتشغيل املخابز ،على أن تكون قريبة من إقامة
الالجئني والنازحني لتأمني مادة اخلبر بكميات كبيرة
ولتفادي الصعوبات اللوجستية.
• إنشاء وتشغيل املطابخ اخليرية قريبا من إقامة
الالجئني والنازحني لتوفير الوجبات الغذائية بالكميات
املناسبة لفائدة األسر احملتاجة.
• إشراك املستفيدين يف إدارة األصول التي تسهم يف
تعزيز صمودهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية.
مالحظة:

مت اختيار هــذا املقال من مد ّونة قطر اخليرية..
ول ـقــراءة املــزيــد مــن مـقــاالت وم ــواد املــدونــة يرجى
الدخول للمدونة:
للمدونة
للدخولاملختصر
للرابط
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بالتعاون مع الحكومة التركية وجمعية اإلغاثة الكويتية

افتتاح مدرسة لالجئين
السوريين بتركيا
يف إطار اجلهود اإلنسانية التي تقوم بها لصالح الالجئني
السوريني ،افتتحت قطر اخليرية مدرسة "نبراس العلم
اإلعدادية" يف والية شانلي أورفة التركية ،بالتعاون مع
احلكومة التركية وجمعية اإلغاثة الكويتية.
ويأتي هذا املشروع ضمن استراتيجية قطر اخليرية
الهادفة إلى تثمني العمل املشترك مع الشركاء احملليني
سوا ًء من اجلمعيات األخرى أو من املؤسسات احلكومية
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التركية خلدمة الالجئني السوريني يف تركيا ،خاص ًة يف
مجال التعليم.

جتدر اإلشارة إلى أن مدرسة "نبراس العلم اإلعدادية"
تتسع إلى  1120طالب من الالجئني السوريني واألتراك
لدعم عملية اندماج الالجئني السوريني باملدارس،
وتوفير فرص أفضل ملواصلة تعليمهم.

حفل االفتتاح

وحتدث السيد عبد اهلل أرين والي شانلي أورفة يف
كلمة ألقاها يف احلفل ،عن واقع الالجئني السوريني يف
الوالية ،مشيرا إلى أهم االحتياجات التي يجب تأمينها
لهم وعلى رأسها خدمات التعليم.
وقدم شكره وتقديره للمتبرعني الكرام من أهل قطر
على اهتمامهم ودعمهم لالجئني السوريني يف تركيا،
مشيدا باجلهود التي تبذلها قطر اخليرية يف تأمني
احتياجات التعليم لالجئني واملتضررين يف مختلف دول
العالم.

احتياج كبير

من جانبه حتدث السيد وليد أبو صالح منسق اإلغاثة
مبكتب قطر اخليرية يف تركيا عن جهود قطر اخليرية
يف دعم مسيرة التعليم للطالب السوريني يف الداخل
السوري ويف دول اللجوء ،مشيرا إلى عدد من املشاريع
التي نفذتها قطر اخليرية لصالح الالجئني السوريني،
مثل تأسيس  6مدارس عامة يف واليات شانلي أورفة

وغازي عينتاب وهاتاي ،وافتتاح مركز مجتمعي يف
كوجالي لتقدمي خدمات التعليم واحلماية ،وغيرها.
وأوضح أن هذه املشاريع تتماشى وحجم االحتياج الكبير
يف قطاع التعليم ،مقدما شكره وتقديره للسيد عبد اهلل
أرين والي شانلي أورفة وجميع املؤسسات احلكومية
على ما يولونه من اهتمام ودعم ملشاريع العمل اخليري
يف الوالية.
األولى في الداخل السوري

تعد قطر اخليرية األولى من حيث حجم مشاريع
التعليم املنفذة يف الداخل السوري يف عامي
 2018-2019حيث تنوعت هذه املشاريع ما بني
التدريب املهني للشباب ،وطباعة الكتب واملناهج
املدرسية ،وتوزيع احلقائب واملالبس املدرسية،
وتدريب املعلمني ،إضافة إلى إعادة تأهيل وبناء
العشرات من املدارس ومراكز التعليم األولية
(رياض األطفال) .واستفاد من هذه املشاريع
 671,623مستفيد.
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مرافق المدرسة

أنشئت املدرسة يف منطقة نائية على مساحة
 5000متر مربع ،وينتظر أن يستفيد منها
 1920طالبة يف املرحلة الثانوية (على فترتني)
وتتضمن  36غرفة ،منها  24فصال دراسيا،
والبقية عبارة عن مختبرات علمية وغرف
لإلدارة والكادر التدريسي.

بحضور ممثلين عن “دراجي قطر” ووزارة التربية والتعليم العالي

تدشين مدرسة الشيماء
الثانوية للبنات في قطاع غزة

قام وفد من قطر اخليرية و"دراجــي قطر" بتدشني مدرسة الشيماء الثانوية للبنات يف بيت الهيا
شمال قطاع غزة ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،وبدعم ومتويل من "دراجي قطر"
وشركات قطرية أخرى بقيمة مالية تقدر بحوالي  5.4مليون ريــال .حضر حفل االفتتاح املهندس
خالد اليافعي مدير إدارة املشاريع املشاريع بقطر اخليرية وفريق "دراجي قطر" باإلضافة إلى لفيف

حفل التدشين

حضر حفل االفتتاح املهندس خالد اليافعي مدير مكتب
مشاريع االستدامة املالية بقطر اخليرية وفريق "دراجي
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قطر" باإلضافة إلى لفيف من املسؤولني واملدراء
العامني يف الوزارات وممثلني عن مؤسسات املجتمع
املدني والوجهاء واالعيان ،تعبيرا عن فرحتهم ببناء هذا

الصرح العلمي.
وقال املهندس خالد اليافعي يف كلمته أمام احلضور
نيابة عن قطر اخليرية ،إن هذا املشروع يثبت عمق
العالقة والتآخي بني الشعبني الفلسطيني والقطري،
موضحا أن هذا املشروع الذي قامت قطر اخليرية
بتنظيم وحشد الدعم له ،بالشراكة مع نادي دراجي
قطر (حتت مظلة وزارة الثقافة والرياضة القطرية)،
وذلك ضمن مبادرة "دراجون من أجل التعليم" جنح يف
إنشاء هذه املدرسة هنا على هذه األرض ليخدم طالبات
املرحلة الثانوية يف شمال بيت الهيا والقرية البدوية
وهما من املناطق النائية شمال قطاع غزة.
من جهته ،أكد الدكتور محمد جهام الكواري ،رئيس
االحتاد القطري للدراجات ومؤسسة مجموعة دراجي
قطر ،على أن مجموعته أصرت على مشاركة أخوانهم
الفلسطينيني فرحة افتتاح هذه املدرسة ،مبينا حرص
مجموعة دراجي قطر على دعم قطاع التعليم يف مختلف

األماكن.
بدوره ،قدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي يف
قطاع غزة ،الدكتور زياد ثابت ،الشكر والتقدير لدولة
قطر أميراً وحكومة وشع ًبا ،معرباً عن تقدير الشعب
الفلسطيني جلهود قطر يف تقدمي الدعم واملساعدة
ألهل غزة وفلسطني يف جميع املجاالت التعليمية
والصحية والبنية التحتية وغيرها.
ولفت إلى أن املانحني واملمولني عندما يضعون أموالهم
يف بناء املدارس فإنهم يضعون هذه األموال يف املكان
الصحيح خاص ًة وأننا يف قطاع غزة بحاجة للمزيد من
بناء املدارس ملواجهة الزيادة الطبيعية يف عدد الطالب
والتقليل من الكثافة الصفية الزائدة.
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طالبات «الشيماء»:

سعادتنا ال

توصف بحلم

ّ
تحقق لمنطقتنا

الطالبات:

البدوية بعد

“الشيماء” بيئة تعليمية
أفضل ..ووصول آمن أراحنا من
مشي أربع كيلومترات على
األقدام يوميا

طول انتظار!
لم تخف الطالبة أمل املصري سعادتها ،لكونها أصبحت
طالبة يف مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ،قائلة" :ها
أنذا اليوم أنتهي من عذاب ومشقة الطريق التي كنت
أقطعها مشيا على األقدام وصوال ملدرستي السابقة،
والتي كانت تستغرق مني يوميا أكثر من ساعة مشيا
على األقدام".
وأوضحت أن إنشاء املدرسة كان مبثابة حلم يف هذه
املنطقة النائية ،مؤكدة أن السعادة غمرت قريتها
(القرية البدوية) ،والتي ساعدت طالباتها بالوصول
اآلمن ملدرستهم وتلقي التعليم يف بيئة أفضل.
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بدورها عبرت مديرة مدرسة الشيماء ،وصال عزيز
عن سعادتها العميقة بافتتاح املدرسة مع بداية العام
الدراسي اجلديد  2019ـ  ،2010مؤكدة أن املدرسة
شكلت نقلة نوعية على صعيد خدمة قطاع التعليم يف
منطقة شمال بيت الهيا ،والتي تعتبر من املناطق النائية.
وأكدت عزيز ،أنه لوال دعم أهل قطر وجهود قطر
اخليرية ملا كان هناك  500طالبة منتظمات اآلن على
مقاعد الدراسة ،بينما كن يكابدن سابقا عناء التنقل
مشيا على األقدام ملسافة تزيد عن أربعة كيلو مترات
يوميا.

من جانبه قال السيد محمد غنب ،وهو واحد من أعيان
حي الشيماء إن أهم ما كان ينقص املنطقة من خدمات
هو ،خدمة التعليم الثانوي للطالبات يف منطقة بيت
الهيا والقرية البدوية شمال قطاع غزة.
وأشار غنب إلى أن املنطقة التي يقيمون فيها نائية
وتفتقد للمرافق التعليمية" ،وقد جاءت املدرسة لتشكيل
بيئة تعليمية مناسبة للطالبات املستفيدات ،وكذلك
ألهالي احلي جميعا والذين كانوا يخشون على بناتهن
سابقا خالل عملية الذهاب واإليام ،لقطعهم مسافات
طويلة".

وأفاد بأن إنشاء املدرسة سهل عملية وصول الطالبات
من املنطقة إلى التعليم الثانوي بشكل سهل وآمن ،فضال
عن أنه أسهم يف تخفيف األعباء االقتصادية عن كاهل
أسر الطالبات امللتحقات يف املدرسة اجلديدة.
وقال غنب معبرا عن شكره إلى اجلهات احملبة لفلسطني
وأهلها يف دولة قطر( ،من املنظمني والداعمني) الذين
التزموا بتمويل وتنفيذ هذا املشروع ،مبينا أن هذا األمر
يعطي داللة واضحة على عمق العالقة والتآخي بني
الشعبني القطري والفلسطيني.
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منظمات
وهيئات إنسانية

مقال

4

الصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت
الطوارئ ()CERF

حـقائق

عن أكبر حركة هـجرة في العالم
عادل الرواتي
تسببت األمــطــار التي هطلت على مناطق مختلفة يف

اجلزء الشرقي من قارة إفريقيا يف تشريد أكثر من 2.5

مليون شخص .ففي الصومال لوحدها أدى فيضان نهري
جوبا وشبيلي إلــى تشريد أكثر من  370.000شخص
نهاية أكتوبر  .2019ناهيك عن قطع التيار الكهربائي
وتدمير املخازن االحتياطية للغذاء .لكن القارة اإلفريقية
ليس وحدها من يعاني من آثار التغيرات املناخية ،بل
أن األبــحــاث تشير إلــى أن مناخ األرض يتغير مبعدل
جتاوز معظم التوقعات العلمية .وقد بدأت الكثير من
املجموعات البشرية تعاني بالفعل من الكوارث وعواقب
تغير املناخ التي أجبرت الناس على مغادرة منازلهم بح ًثا
عن مناطق أكثر أمناً.

 *1تتعدد املصطلحات واملعاناة اإلنسانية واحدة:

تنتشر يف الغالب ثالثة مصطلحات أساسية يف سياق
احلــديــث عــن حركة الهجرة والــنــزوح بسبب التغيرات
البيئية واملناخية:
فعلى الرغم من أن مصطلح «الجئي املناخ» (Climate
 )refugeesهو الشائع لدى وسائل اإلعالم ،ويستخدم
غال ًبا للحديث عن الهجرة القسرية يف سياق التغير
املناخي والبيئي ،لكن تبقى هــذه التسمية خاطئة من
الناحية القانونية ،فمن جهة جند أن معظم التشرد
الناجم عن تغير املناخ داخلي وليس عــابــراً للحدود.
ومن جهة أخرى ال تعترف االتفاقية اخلاصة بالالجئني
لعام  1951بالعوامل البيئية كمعايير لتعريف الالجئ.
فالجئو املناخ لم يضطروا إلى الهجرة بسبب اخلوف من
العنف أو التعرض ألي نوع من أنواع االضطهاد.
كما تُــعـ َّرف هــذه الفئة كذلك بـــ «املهاجرين البيئيني»
( )Environmental migrantsبحكم أنهم أشخاص
أو مجموعات من األشخاص ملزمون مبغادرة منازلهم
املعتادة مؤقتاً أو بشكل دائــم ،غال ًبا ألسباب تغيرات
مفاجئة أو تدريجية يف البيئة التي تؤثر سل ًبا على حياتهم
أو ظروف معيشتهم ،لينتقلوا للعيش يف مناطق أخرى
داخل بلدهم أو يف اخلارج.
ويوصفون أيضاً بـ « املشردين بيئياً  « (�Environmental
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 )ly displaced personعندما يعد تدهور املناخ أو
الكوارث الطبيعية هو السبب الرئيس لنزوح هؤالء داخل
بلدانهم أو عبر احلدود الدولية.

 *2أعداد الالجئني بسبب املناخ تعادل أضعاف أعداد
الالجئني بسبب النزاعات

تسببت تغيرات املناخ يف عــام  2018يف تهجير 17.2

مليون شخص يف  144دولة حول العالم .وقد سجلت
الفلبني والصني والهند أعلى معدالت الــنــزوح بسبب
الكوارث الطبيعية.
كما شهد النصف األول من عام  2019نزوحاً داخلياً ألكثر
من  7ماليني شخص .وبحسب مركز مراقبة النازحني
داخليا ،فقد مت تسجيل أكثر من  265.3نــازح ومشرد
بسبب تغيرات املناخ يف جميع أنحاء العالم على مدى 11
عا ًما ( .)2008-2018وكانت مناطق جنوب وشرق آسيا
واحمليط الهادئ أكثر املناطق تضرراً .وال تزال اجلزر
والــدول الصغيرة تتأثر بشكل كبير بالظواهر اجلوية،
خاصة العواصف واألعاصير .ناهيك عن عمليات التحول
البيئية والتدريجية ،مثل اجلفاف أو ارتفاع مستوى سطح
البحر التي أضحت تؤثر بشكل متزايد على حركة الناس
يف جميع أنحاء العالم.

 *3تأثير املناخ على حركة اإلنسان

لقد شكلت الــعــوامــل الطبيعية منذ األزل أحــد أهم
األسباب لتنقل وهجرة البشر ،ســواء بسبب التغيرات
املفاجئة كــاألعــاصــيــر والــــزالزل ،أو بسبب التغيرات
التدريجية مثل اجلفاف وارتفاع منسوب مياه البحر .لكن
يف العقود األخيرة ،تسبب االحتباس احلراري (الناجم
عن النشاط البشري) يف آثار هائلة ال ميكن إصالحها
على مناخ األرض ،قد بدأنا نشهد ما تسببه من خراب
على مستوى العالم .بل أن اخلبراء يتوقعون أن املستقبل
يف جعبته حتديات أكبر ،وستكون املناطق الفقيرة هي
األكثر تضرراً لعدم جاهزيتها ملثل هذه السيناريوهات .إذ
سيكون لعوامل طبيعية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر
أو اجلفاف أو الفيضانات تأثير سلبي على أولئك الذين

يعيشون على األراضي الهامشية أو يف املناطق
الريفية والنائية.
ناهيك عن تأثر املــوارد الطبيعية احملــدودة،
مثل نــدرة مياه الــشــرب يف أج ــزاء كثيرة من
العالم ،وتراجع احملاصيل الزراعية واملاشية
بسبب ظــروف احلــرارة واجلفاف أو البرودة
والرطوبة ،مما يهدد سبل العيش ويزيد من
انعدام األمن الغذائي.
ويف عام  ،2018قدر البنك الدولي أن يصل عدد
املهاجرين بسبب املناخ إلى  143مليون شخص
بحلول عــام  ،2050خاصة يف ثــاث مناطق
(أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء
وجنوب شــرق آســيــا) .ومــن املتوقع كذلك أن
يرتفع معدل الوفيات بسبب األمراض املرتبطة
بالفيضانات واجلفاف يف بعض مناطق آسيا
وإفريقيا.

 *4العالم ليس جاهز ًا متام ًا للتعامل مع
أزمة اللجوء بسبب املناخ

ال تزال مسألة «هجرة املناخ» من املسائل املعقدة
من الناحية القانونية ،وهي انعكاس لتعقيداتها
على أرض الواقع .ففي الكثير من دول العالم
(خاصة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية)
تتداخل فيها عوامل املناخ مع الصراعات التي
تدفع الناس إلى الهجرة واللجوء.
أضف إلى ذلك أن عامل «التهديد» قد ال يكون
واضــحـاً للدول لكي تسمح بحركة هجرة أو
نزوح داخل أراضيها.
لذلك جتتهد الكثير من املنظمات الدولية من
أجل إيجاد حلول لهذه التحديات .مثال ذلك
املقترح الذي تقدمت به املنظمة الدولية للهجرة
يف عام  ،2018من أجل حث الدول على وضع
سياسات تضمن مسارات الهجرة والتنقل مثل
تسهيل وتعجيل استصدار تأشيرات الدخول.

يعد الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ ()CERF
التابع لألمم املتحدة أحد أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لتمكني
العمل اإلنساني العاجل إلنقاذ أرواح األشخاص املتضررين من
األزمات يف أي مكان يف العالم.
التأسيس:

تأسس يف عــام  2005كصندوق عاملي لالستجابة حلاالت
الطوارئ لألمم املتحدة ،وليكون وسيلة لتوفير التمويل السريع
واملتوقع للعمل املبكر يف أوقات األزمــات العاملية .كما أنشئ
بصفته صندوق” من اجلميع ،للجميع" ،يجسد روح التضامن
العاملي ،ويعالج األزمات يف األماكن التي توجد فيها االحتياجات
األكثر احلاحا بغرض إنقاذ األرواح وحماية ماليني األطفال
والنساء والرجال احملاصرين يف حاالت الطوارئ كل يوم.
ويجمع الصندوق مساهمات من املانحني يف جميع أنحاء العالم
يف صندوق واحــد يسمح للمستجيبني يف املجال اإلنساني
بتقدمي املساعدة املنقذة للحياة كلما وحيثما وقعت األزمات.
وتشمل اجلهات املانحة للصندوق الدول األعضاء واملراقبني
يف األمم املتحدة واحلكومات اإلقليمية واملؤسسات واألفراد.
يقدم الصندوق املركزي للطوارئ ( )CERFنوعني من املنح:
• منح االستجابة سريعة الدعم عند حدوث أزمة جديدة ،ويف
حاالت الطوارئ
• منح الطوارئ الناقصة التمويل لدعم االحتياجات احلرجة
يف األزمات التي تعاني من نقص التمويل والتي طال أمدها.

المساهمون

منذ إنشائه ،مت َّكنت  126دولة من الدول األعضاء يف األمم
املتحدة ومراقبون ،فض ً
ال عن احلكومات اإلقليمية واجلهات
املانحة للشركات واملؤسسات واألف ــراد ،شركاء  CERFيف
املجال اإلنساني من تقدمي ما قيمته  5.5مليار دوالر من
املساعدات املنقذة للحياة يف أكثر من  100دولة وإقليم.
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كفاالت ومنح تنقذ سفينة طموحاتهم

من مقاعد التعليم إلى كراسي

الوزارات والتدريس بالجامعات

من الصفر ،ثم ّ
وتوسع ليضمن له وألسرته
منى عمله
ّ
عيشة كرمية ،وخصص جزءا من وقته للعمل التطوعي
وق ّرر أن يضع جزءا من مخصصاته اخليرية يف الكفاالت،
مشيرا إلى أنه يكفل حاليا  40طالبا يف املراحل
التعليمية :الثانوية واجلامعية والعليا(املاجستير) ،كما
واصل تعليمه العالي ليحصل على املاجستير يف العلوم
املالية عام .2015

الوزير عبد هللا نور  -الصومال
منحة قطر الخيرية كانت طوق
نجاة وبدونها لم أكن ألعرف كيف
سيكون مستقبلي.

أل ّنه من أسرة ذات دخل محدود؛ كاد السيد عبد اهلل نور
من الصومال أن يتوقف عن مواصلة دراسته اجلامعية
يف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة مقديشو
لكن
بعد التحق بها يف العام األكادميي  2005ـ ّ ،2006
كفالة قطر اخليرية التي شملته كطالب علم كانت معينا
له على مواصلة مشواره اجلامعي إلى أن تخ ّرج من
اجلامعة عام  2009وانخرط يف احلياة العمل ّية مح ِّققا
عددا من اإلجنازات التي جعلت منه شخصية مرموقة
يف املجتمع الصومالي.
عبد هللا نور ـ الصومال

يسته ّل عبد اهلل عمله رئيسا للمجلس الوطني لشباب
الصومال عام  ،-2010 2009ثم وزير دولة للشؤون
املالية لألعوام من  ،2011-2014وهو عضو يف البرملان
الصومالي حاليا ،كما قام بإنشاء عمل جتاري خاص به
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بكل تواضع يقول السيد عبد اهلل نور متحدثا عن أثر
كفالة طالب العلم عليه قائال“ :إن منحة قطر اخليرية
كانت بالنسبة لي مبثابة طوق جناة ،وال أعرف كيف
سيكون عليه مستقبلي لو لم أحصل عليها آنذاك”.

ليست قصة “عبد اهلل” هي قصة النجاح الوحيدة التي
كان أحد أسباب حتققها كفاالت طالب العلم التي تهتم
بها قطر اخليرية فثمة مناذج مش ِّرفة أخرى من عدة
دول ،حيث تكفل اجلمعية أكثر من  3450طالبا جلّهم
يف املرحلة اجلامعية والدراسات العليا (أكثر من 3000
كفالة )  ،يف  31دولة ،مستهدفة بذلك الطلبة الفقراء
واأليتام.

رضا الجديدة ـ أندونيسيا

من القصص األخرى قصة السيدة “ رضا جديدة” من
أندونيسيا” التي تعمل أستاذة جامعية يف كلية الشريعة
والقانون بجامعة الرانيري احلكوم ّية األندونيسية منذ
عام  ،2017وذلك بعد حصولها على درجة املاجستير يف
االقتصاد االسالمي من نفس اجلامعة ،محققة بذلك
أه ّم ما كانت تطمح إليه ،إال وه ّو التفوق والتدريس
األكادميي.
وترجع السيدة رضا الفضل ألهله منوهة بأن هذا النجاح
الذي أحرزته واملتم ِّثل يف إجناز الدراسة اجلامعية

د .رهام درويش ـ فلسطين
وضعتني قطر الخيرية على أول
طريق النجاح.

بتفوق ثم نيل درجة املاجستير بدرجة امتياز ،ما كان
له أن يت ّم لوال تشجيع أسرتها لها ،وتضحية والدتها
بشكل خاص ،والتي وصلت ح ّد العمل يف غسل الثياب
لتغطية مصاريفها الدراسية ،ثم كفالة قطر اخليرية لها
كونها طالبة علم ،اعتبارا من السنة الثالثة من املرحلة
اجلامعية “البكالوريوس” ،وتواصلت إلى أن أنهت مرحلة
املاجستير.
تحرير الشهادات

وال يقتصر األمر على الكفاالت فثمة مشاريع أخرى
تبنتها قطر اخليرية لدعم طالب العلم وقدمت خدمة
جليلة لهم ومن هذه املشاريع مشروع “حترير الشهادات
اجلامعية” ،الذي ساعد على دفع متأخرات الرسوم
اجلامعية عن طلبة األسر الفقيرة يف قطاع غزة عند
التخرج ليتمكنوا من استالم شهاداتهم ،وتبلغ نسبة
الطالب الذين ال يستطيعون تسديد رسومهم اجلامعية
بانتظام يف القطاع  40%من إجمالي طلبة اجلامعات
هناك بسبب ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ووطأة
احلصار.

رهام درويش ـ فلسطين

من املستفيدات من هذا املشروع طبيبة األسنان “رهام
نافذ درويش” واملعيدة حاليا يف كلية طب األسنان

األستاذة رضا جديدة :اندونيسيا
تضحية والدتي وكفالة قطر الخيرية
كلمة السر في تحقيق أحالمي.

بجامعة األزهر ـ غزة ،فبعد أن أمتت وجنحت الطالبة
رهام يف كافة متطلبات الكلية بتفوق وكانت األولى على
مستوى دفعتها(يف العام )2013-2014:كانت مهد ّدة يف
نفس الوقت بأمرين اثنني ،األول :عدم استالم شهادتها
أو التأخر يف استالمها ،وبالتالي حرمانها ـ كل ّيا أو جزئيا
ـ من مزاولة عملها يف املهنة التي أح ّبتها ودرست ست
سنوات من أجلها ،واآلخر :وهو األهم إضاعة فرصة
توظيفها معيدة يف الكلية ،والسبب يف األمرين ،عدم
قدرتها على سداد كامل الرسوم الدراسية املستحقة
ألن والدها
عليها أوال بأول ،على مدار سنوات الدراسةّ ،
من ذوي الدخل احملدود ،مما أدى إلى تراكم قسم من
هذه األقساط  ،لتجد نفسها يف نهاية املطاف ُم َطالب ًة
بسدادها حتى يتاح لها استالم شهادة التخ ّرج ،وتشرع
من ث ّم يف حياتها العمل ّية دون تأخير.
استطاعت الطالبة رهام بفضل هذا املشروع من
حتقيق حلمها ،فبعد احلصول على شهادتها متكنت من
االنضمام لفريق التدريس بكليتها ،وعبرت عن سعادتها
بذلك قائلة“ :لقد وضعتني قطر اخليرية على أول
طريق النجاح ،وساعدتني على بناء مستقبل تتمناه آالف
هن يف مثل وضعي”.
الطالبات اللواتي ّ
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تقديم إغاثة عاجلة
لمتضرري الزلزال بألبانيا
بتمويل من صندوق قطر للتنمية قامت
قطر اخليرية من خالل مكتبها امليداني يف
العاصمة تيرانا وفرقها اإلنسانية بتقدمي
اإلغاثة العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي
ضرب عدة مناطق يف ألبانيا يف نهاية شهر
نوفمبر املاضي.
وقد استفاد من املساعدات آالف األشخاص
يف عدة مناطق متضررة منها :دورس وفورا
وكافايا وشيالك ،وشملت املساعدات املياه
واألطعمة اجلاهزة والسالل الغذائية ،إلى
جانب توزيع البطانيات والفرش واملالبس
الشتوية ،وقد مت توزيعها بحضور سعادة
السفير حمد بن على املري سفير دولة
قطر بجمهورية ألبانيا ،وعمدة احملافظات
املستهدفة.
وتأتي هذه االستجابة العاجلة يف إطار القيام
بالواجب اإلنساني واألخوي جتاه املجتمعات
التي تتعرض للكوارث واألزمات ،ورغبة يف
مساعدة املتأثرين من زلزال ألبانيا والتخفيف
من معاناتهم اإلنسانية بعد تشرد اآلالف

منهم ،واضطرارهم ملغادرة منازلهم بسبب الدمار الذي حلق بها.
وقد توجه املستفيدون من املساعدات العاجة بالشكر والتقدير
لدولة قطر وقطر اخليرية للوقوف إلى جانبهم منذ األيام األولى
لوقوع الزلزال ،وثمنوا اللفتة اإلنسانية التي قاموا بها.
وعلى هامش تقدمي اإلغاثات يف محافظة دروس تقدمت السيدة
فالبونا ساكو عمدة احملافظة أيضا بالشكر اجلزيل لدولة قطر
وقطر اخليرية على ما يقدمونه للشعب األلباني ،وعلى االستجابة
العاجلة وتقدمي املساعدة والتخفيف عن ضحايا الزلزال.

معلومات عن الزلزال
بلغت قوة الزلزال الذي ضرب ألبانيا نهاية
نوفمبر املاضي  6.4درجة على مقياس ريختر،
وأدى إلى مقتل عشرات األشخاص وإصابة
املئات ،باإلضافة للخسائر املادية ،وتضرر البنى
التحتية.

إنجازات لقطر الخيرية
في مجال المأوى بإندونيسيا
مسيرة ممتدة من «تسونامي»

ـ بدأت قطر اخليرية أولى مشاريعها يف مجال املأوى
(بناء املنازل) يف أندونيسيا عام  ،2005إثر زلزال
تسونامي عام  ،2004وانتهت مِ ن بناء  100منزل يف عام
 2006يف قرية المبيوجن يف َمدينة بيت السالم (آتشيه).
ـ بلغ عدد املنازل التي نفذتها قطر اخليرية خالل 15عاما
يف أندونيسيا  703بيوت ( من  2005ـ  ، )2019يسكن
يف كل منها أسر مكونة من  5أشخاص بشكل وسطي.
ـ َوصلت التكلفة اإلجمالية لبناء املنازل إلى حوالي:
 19.098.948ريال َقطري ،وبلغ عدد املستفيدين منها
أكثر من  3500شخص.
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ـ مناطق التنفيذ 6 :أقاليم وعدد من احملافظات مثل:
جاوا الغربية ،جاوا الوسطى ،جزيرة لومبوك ،بانتني،
سومطرة ،كاراواجن ،جاروت ،سوباجن وبيكاسي وباندوجن
وكونينجاجن وبوجور..
ـ غالبا ما يتم بناء البيوت بسبب اآلثار التي تركتها
الزالزل والفيضانات التي وقعت مثل  :تسوناني آتشيه
 ،2004الزلزال الذي ضرب منطقة باداجن بارياماجن
بإقليم سومطرة الغربية  ، 2010زلزال شمال لومبوك
بإقليم نوسا تينجارا الغربية  ،2013فيضانات محافظة
جاروت ـ إقليم جاوا الغربية .2016
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خارطة مشاريع بناء البيوت في إندونيسيا
QR

عدد األقاليم
والمحافظات

6
 12محافظة
أقاليم

جــاوا الغربيــة ،بانتين،
جاوا الوســطى،
نوســا ،تينجارا
الغربيــة ،ســومطرة،
أتشــيه ،كاراوانج،
جاروت ،ســوبانج،
بيكاســي،باندونج،
كونينجانــج ،وبوجــور،
لومبيــك ،بانتيــن،
كارانــج ،انجار

عدد المنازل

703
منزل

 367منــزال في
إقليــم جاوا
الغربيــة194 ،
منــزال في ُتشــيه،
و  8منــازل في
إقليــم بانتيــن،
و  50منــزال في
ســومطرة  ،و 80
منزال في نوســا
تانيجــارا الغربيــة،
و 2منــزل في جاوا
ا لوسطى.

عدد
المستفيدين

3,515

مستفيداً

QR

QR

آتشيه

سوبانج

التكلفة
الكلية

19,098,948

20

100

50

ً
ريا ً
قطريا
ال

10
كونينجانج

10

4

10

بوجور

سومطرة

50

74
آتشيه

30

20
بورواكرتا

العاصمة جاكرتا

9

باندونج
بيكاسي

2

3

كارانج أنجار

جاروت

80

لومبوك

سوكابومي

1

7

100

132
كراوانج

8
بانتين
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حضره  90شابا من  53دولة

مشاركة فاعلة
لقطر الخيرية
في تنظيم

مخيم الدوحة
الشبابي

معايشة حقيقية

وجاءت مشاركة قطر اخليرية يف هذا املخيم حرصا
منها على تعزيز دور الشباب يف مجاالت البذل والعطاء
وااليثار وأهمية الدور الذي يقوم به جتاه مجتمعه.
وقد مت اختيار قطر اخليرية للتعاون يف تنظيم املخيم
كونها صاحبة خبرة طويلة يف مجاالت العمل اإلنساني
والتنموي ،إضافة الى تشجيع املبادرات التطوعية ودمج
الشباب فيها.

وسعى املخيم إلى حتفيز الشباب على اكتساب ونشر
ثقافة املسؤولية املجتمعية والعمل التطوعي ،باإلضافة
إلى تنمية قدراتهم يف مجاالت اإلغاثة وإدارة الكوارث،
وطرح ومناقشة جتارب بعض الدول اإلسالمية يف العمل
التطوعي واإلنساني واإلغاثي ،وحتفيز الشباب على
اكتساب ونشر ثقافة املسؤولية املجتمعية.

وجسد املخيم عملية محاكاة ومعايشة حقيقية وواقعية
حلالة الالجئني واملتضررين من الكوارث الطبيعية
واحلروب ،حيث سكن املشاركون طوال فترة املخيم يف
خيام مشابهة ملخيمات الالجئني.
تخريج كوادر شابة

وأكد السيد محمد الغامدي ،مستشار املخيم ومساعد
الرئيس التنفيذي لقطاع احلوكمة بقطر اخليرية ،على
أهمية املخيم كونه يسهم يف تعزيز التقارب بني شباب
الدول اإلسالمية ،وبناء جسور احلوار من أجل تبادل
اخلبرات والتجارب لتمكني الشباب على مستوى العالم
اإلسالمي ملزيد من االنخراط يف عملية البناء والتنمية.

الشباب ،وتخريج كوادر شابة مدربة على أحدث تقنيات
ومناهج العمل اإلنساني والتنموي يف العالم ،ونشر ثقافة
التأهب واالستعداد وحماية األرواح يف حاالت الكوارث،
الفتا الى أن مشاركة قطر اخليرية يف هذه الفعالية
تسهم يف التعريف باجلهود التي تبذلها دولة قطر يف
مجال العمل اإلنساني على الصعيد احمللي واإلقليمي
والدولي.

وأشار إلى أن برنامج املخيم عمل على فهم أدق وأشمل
عن أهمية ودور العمل اإلنساني والتنموي يف العالم لدى

للعمل التطوعي واإلنساني

أشاد املشرف العام على مخيم الدوحة الشبابي للعمل
التطوعي واإلنساني د .حمد الفياض مبشاركة قطر
اخليرية يف تنظيم املخيم ،وقال :إنها إضافة حقيقية
كون قطر اخليرية من املؤسسات الرائدة يف مجال
العمل اإلنساني وتعمل يف هذا املجال منذ فترة طويلة
ولديها جتربة طويلة يف مثل هذه املخيمات ولديها
شركاء دوليني.
وكانت قطر اخليرية قد شاركت يف مخيم الدوحة
الشبابي للعمل التطوعي واإلنساني الذي نظمه مركز
قطر للفعاليات الثقافية والتراثية بإشراف وزارة
الثقافة والرياضة ،وبالتعاون مع منتدى شباب التعاون
اإلسالمي ،ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الشباب
اإلسالمي  ،2019الذي انطلق حتت شعار "األمة
بشبابها" ،مبشاركة  90شابا وشابة ،من  53دولة ،بينهم
 17من داخل قطر ،يف درب الساعي ،خالل الفترة من
27أكتوبر الى  06نوفمبر .2019
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برامج تدريبية

متطورة للتعريف

بالعمل اإلنساني

بمخيم الدوحة
الشبابي

تضمن البرنامج التدريبي اخلاص بالشباب يف املجال
اإلنساني والتنموي ،الذي ساهمت قطر اخليرية يف
تنسيقة وتنظيمه ضمن فعاليات مخيم الدوحة الشبابي
للعمل التطوعي واإلنساني ،عددا من الورش التدريبية
واحملاضرات والندوات تعرف باملجالني اإلنساني
والتنموي.
وسعى البرنامج التدريبي إلى توفير إطار احترايف
ومتقدم يف مجالي العمل اإلنساني والتنموي للمشاركني
من خالل برامج وأنشطة نظرية وتطبيقية ،إضافة الى
متليك الشباب لعدد من املهارات الفنية .فيما يلي عدد
من الورش التدريبية واحملاضرات التي مت تنفيذها
مبخيم الدوحة الشبابي:
ورشة الالجئين والنازحين في العالم :األزمة،
االحتياجات وطرق االستجابة.

ناقشت الورشة مفاهيم تتعلق باللجوء والنزوح ،واملبادئ
التوجيهية والقوانني بشأن النزوح الداخلي ،والعناصر
األساسية للحماية الدولية التي تشمل عدم اإلعادة
القسرية ،وإجراءات اللجوء وحقوق اإلنسان األساسية.
كما تطرقت إلى الالجئني حتت والية املفوضية واألونروا،
واالستجابة اإلنسانية واحتياجاتها وحتدياتها ،ومصادر
ونهج التمويل للمفوضية.

ورشة حول تخطيط وتنفيذ المبادرات
الطوعية

تناولت الورشة التعريف مباهي املبادرة وملاذا يحتاج

34

املجتمع الى هذه املبادرات ،وكيفية تكوينها ابتداء من
اختيار الفكرة والتخطيط لها وخطوات تنفيذها ،إلى
جانب احتياجات التقييم وحتديد الوقت للتنفيذ ،إضافة
إلى الفرق الذي ميكن أن حتدثه املبادرات التطوعية يف
املجتمع.
ورشة منصات التواصل االجتماعي ..دورها
وأثرها على العمل اإلنساني التنموي

ناقشت الورشة ضرورة وجود خطة تسويقية واالستفادة
من وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى الفئات
املستهدفة ،وكيفية وضع برامج وحمالت تصل باجلهود
اإلغاثية إلى اجلمهور املستهدف .كما تناولت التقنيات
احلديثة املستخدمة يف التسويق والترويج تبعاً لكل

تخصص ،وأهم األساليب احلديثة للتسويق للمشاريع
اإلغاثية التنموية.
االبتكار وريادة األعمال :االتجاهات الحالية
والعملية

حتدثت الورشة عن اإلبداع والتطوير وريادة االعمال
وطرق حتديد الفرص ،وحتليل اجلدوى ،ومخطط
منوذج العمل التجاري ،واالجتاهات التاريخية،
واجتاهات العمل التجاري والعديد من منصات التواصل
االجتماعي إضافة إلى مصادر متويل االعمال التجارية،
وتعريف ريادة االعمال واالبتكار.

محاضرة القانون الدولي اإلنساني

تناولت احملاضرة األحكام العامة املتمثلة يف العالقة

مع القانون الدولي العام والتحديات التي تعرض لها
بسبب احلروب املتوالية ما أفرز جتاوزات على املستوى
اإلنساني ،و احلاالت التي يطبق فيها القانون يف حالة
النزاع والفئات املشمولة باحلماية والقيود على أساليب
القتال وعلى بعض األسلحة ،وحماية السكان املدنيني
والالجئني والنازحني وأسرى احلرب واملمتلكات
الثقافية وفقاً التفاقية جنيف ،إلى جانب آليات إنفاذ
القانون الدولي اإلنساني ،والتي تتمثل يف احترام
التزامات الدول املتحاربة ودولة االحتالل ،ومنها ما
يعرف بالدولة احلامية
محاضرة حفظ النعمة

قدمت الورشة تعريفا عن مبادرة بنك الطعام وأهدافه
ودوره يف جمع الفائض منه وتوزيعه على احملتاجني،
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وتطرقت إلى هدر الطعام وطرقه وأكثر الدول
هدرا للطعام سنويا ،كما اشارت الى االمن الغذائي
واالنبعاثات الغازية .وكيف ميكن أن تساعد املبادرة يف
البيئة واالقتصاد.
محاضرة النظام العالمي اإلنساني .....األدوار
والمسؤوليات

تناولت احملاضرة األهداف الرئيسية التي يجب تعلمها
والتي تتمثل يف املعرفة األساسية بالنظام اإلنساني
الدولي وفهم تنوع اجلهات الفاعلة املشاركة يف العمل
اإلنساني والقدرة على حتديد املبادئ املشتركة التي
يدعمها اجلميع .كما ناقشت دور احلكومة القيادي
يف االستجابة اإلنسانية ومسؤولياتها ،وضمان آليات
التنسيق مع الشركاء يف املجال اإلنساني ودعم دور
الشركاء ومسؤولياتهم ،إضافة الى املبادئ واملعايير
اإلنسانية ،ومبادئ احلماية ،ودور املنظمات واجلمعيات
احمللية والدولية.
محاضرة حول مشروع "اسفير"

قدمت الورشة تعريفا عن مشروع "أسفير" الذي بدأ يف

عام  1997بهدف حتسني جودة املساعدات اإلنسانية
وجعلها أكثر كفاءة ،وإنشاء لغة عمل مشتركة بجانب
حتسني املساءلة والشفافية .وتطرقت الورشة على
الوقائع التاريخية التي حدثت مثل اإلبادة اجلماعية يف
رواندا التي مثلت نقطة حتول يف تاريخ العمل اإلنساني
وكان عبارة عن محفز لتحسني اجلودة واملساءلة يف
املساعدات اإلنسانية .كما أشارت إلى أن مشروع
 Sphereوضع امليثاق اإلنساني واملعايير الدنيا يف
املجاالت األساسية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
محاضرة حول برنامج التبرعات العينية "طيف"

أوضحت الورشة أن برنامج التبرعات العينية "طيف"
التابع لقطر اخليرية يهدف إلى مساعدة الفئات
احملتاجة وذوي الدخل احملدود ،بطريقة حتفظ كرامتهم
اإلنسانية ،من خالل تعزيز روح العمل التطوعي يف
املجتمع ،حيث مت ّكن األفراد واملؤسسات من التبرع
باملالبس أو األلعاب أو األدوات املنزلية التي تزيد عن
حاجتهم ،لتقوم قطر اخليرية بجمع هذه التبرعات
وتوزيعها حسب احلاجة.

ورشة أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة

تناولت الورشة فهم أجندة التنمية لألمم املتحدة:
األهداف اإلمنائية لأللفية ،والعناصر األساسية التي
تدعم أهداف التنمية املستدامة وهي  5عناصر الناس
إلنهاء الفقر واجلوع  ،و االزدهار  -لضمان أن يتمتع
جميع البشر بحياة مزدهرة ومرضية ،الكوكب  -حلماية
الكوكب من التدهور ،والسالم  -لتعزيز مجتمعات
مساملة وعادلة وشاملة خالية من اخلوف والعنف .كما
تطرقت الى مبادرة علم طفال وتعلم من أجل الفتيات،
ومبادرة كويست ودعم صندوق قطر للتنمية QFFD
لبناء وحتديث املرافق التعليمية التي توفر بيئة تعليمية
فعالة للجميع.
ورشة مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

تطرقت الورشة إلى وسائل االعالم املختلفة التي
تشمل صحافة تلفزيون وإذاعة ،وملكية وسائل اإلعالم
واجلهة املتحكمة بها ،ودواعي االتصال بوسائل اإلعالم،
وطريقة عمل وسائل اإلعالم  ،والطرق التي ستدير بها
و حتديد نوعها.

محاضرة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
()CERF

أوضحت الورشة أن الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
( )CERFالتابع لألمم املتحدة يعد أحد أسرع الطرق
وأكثرها فاعلية لتمكني العمل اإلنساني العاجل
إلنقاذ األرواح لألشخاص املتضررين من األزمات يف
أي مكان يف العالم .كما تطرقت إلى طريقة عمله يف
حاالت االستجابة الطارئة ،وإدارته يف حاالت الطوارئ،
واملستفيدين من التمويل واملساهمني فضال عن
املنح املقدمة من الصندوق والتي ساعدت يف تقدمي
الرعاية الصحية واملساعدات الغذائية وتوفير احلماية
ومساعدات لالجئني واملشردين وبرامج التغذية والتعليم
يف حاالت الطوارئ  ،وإدارة املخيمات ملاليني احملتاجني.

أوتشا يف رسالة :اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
حتدثت احملاضرة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
( )IASCالتي جتمع بني املنظمات الدولية التي تعمل
على تقدمي املساعدة اإلنسانية إلى احملتاجني نتيجة
للكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املرتبطة بالنزاعات
واألزمات الغذائية العاملية واألوبئة ،من خالل تنسيق
األنشطة  ،وأشارت إلى الدور الذي تلعبه منظمة
االوتشا والرسالة التي تريد ان ترسلها  OCHAبشأن
القضايا الرئيسية.
ورشة نظام الحماية اإلنسانية الدولية

تناولت الورشة أهداف احلماية اإلنسانية الدولية التي
تتمثل يف فهم السياق اإلنساني ،والتحديات احلالية
وطرق املضي قدما ،وفهم هياكل التنسيق اإلنسانية
العاملية وأدوار املجموعات العاملية والوطنية ،وفهم
دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واجلهات الفاعلة
الرئيسية األخرى التي تؤثر على األوضاع اإلنسانية،
وفهم آليات التأهب واالستجابة للطوارئ احلالية
املعمول بها حاليا ،مشيرة إلى أن نتائج التنسيق تؤدي
إلى استجابة أكثر فاعلية.
لماذا نحتاج إلى شراكات فعالة في العمل
اإلنساني

تناولت احملاضرة أهمية الشراكة والتشبيك يف العمل
اإلنساني ودواعي وجود التنسيق والشراكات بني
املؤسسات املعنية بالعمل اإلنساني وآليات التعاون
باإلضافة إلى العوائق والتحديات التي تواجه هذه
الشراكات والتي تتمثل يف اختالف اللغات والثقافات
وعدم فهم املصالح املشتركة .كما تطرقت إلى أهداف
التنمية املستدامة والقمة اإلنسانية العاملية.
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المشاركون الشباب:

المخيم تجربة رائعة لفهم العمل

أشاد عدد من املشاركني مبخيم الدوحة الشبابي للعمل اإلنساني والتطوعي والفعاليات املتنوعة
التي شهدها والتي قدمت لهم خبرة كبيرة وجديدة يف مجال العمل التطوعي واالنساني .وقالوا إن
املشاركة يف هذه الفعالية فرصة حرصوا على استغاللها .وأشاروا إلى أنهم خاضوا جتربة رائعة يف
مجال العمل اإلنساني والتطوعي جنوا منها فوائد جمة وأدخلت يف نفوسهم قيما وثقافة جديدة
يف هذا املجال.
أحمد زمرد ـ جيبوتي :هذه أول فعالية أشارك فيها خارج بلدي وهي فرصة رائعة بالنسبة لي وفرصة مهمة
حرصت على خوضها ملعرفة العمل اإلنساني والتطوعي ،وقد استفدت كثيرا من املخيم وتغيرت نظرتي للعمل
اإلنساني وزادت معرفتي مبا يجب فعله يف هذا املجال .خاصة وأن البرنامج التدريبي غطى كافة املجاالت.
فاطمة الهدابية ـ سلطنة عمان :أنا سعيدة للغاية كوني جزءا من هذا التجمع الشبابي الكبير ،فقد وجدت يف
هذا املخيم كل ما كانت اتطلع اليه من ناحية اكتساب اخلبرات والتعرف على ثقافات شباب العالم اإلسالمي وكيفية
تعاطيهم مع القضايا ومنها قضايا العمل اإلنساني والالجئني على سبيل املثال ،كما أن ما قدم من ورش وبرامج
تدريبية مفيد للغاية اطلعنا من خالله على أساسيات العمل اإلنساني ومهاراته وأهميته يف خدمة املجتمعات.
موسى سواني ـ جامبيا :املخيم حقيقة مدهشة ،تعلمنا منه الكثير عن مختلف االزمات اإلنسانية يف العالم.
ومبا ان اعدادا كبيرة من الالجئني ينتمون الى البلدان اإلسالمية فإن هذا يشكل حتديا لنا شباب العالم اإلسالمي
ويتطلب منا مجهودا لتقدمي العون واملساعدة لهم .تعلمنا أيضا كيف يكون تدخلنا واستجابتنا يف حالة الكوارث..
وبالتأكيد سوف ينعكس ما تعلمناه يف املخيم على مجتمعنا عندما نعود الى بلداننا.
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اإلنساني عن قرب

باسنغو فاديل ـ بنني :اكتشفت أشياء كثيرة لم أكن أعرفها من قبل فقد أضاف لي املخيم الكثير وأصبحت أعرف
أين وكيف تقدم املنظمات مساعداتها للمحتاجني واملتضررين.
ستي حجار من ماليزيا :كانت جتربة فريدة من نوعها يف قطر ،التنظيم على مستوى عال داخل املخيم سواء يف
موقع املخيم أو حتى يف الزيارات والتدريبات اخلارجية وهذا ساعدنا يف إجناز مهامنا وبالتأكيد سيعود علينا بالنفع
ألننا نشارك من أجل اخلروج بأكبر استفادة ممكنة يف مجال العمل التطوعي واإلنساني.
رشا حلواني ـ لبنان :استفدت فائدة كبيرة على املستوى الشخصي من البرنامج التدريبي وعبر املشاركات
الواسعة من الشباب من دول مختلفة وثقافات وخبرات متعددة ..وتبادل تلك اخلبرات والثقافات فيما بيننا أحد
أهم اإليجابيات من هذا التجمع ،وهذا سيفديني كثيرا يف االعمال التطوعية التي أقوم بها يف لبنان يف مخيمات
الالجئني ويف التنسيق مع اجلمعيات األخرى وكذلك يسهل لي يف ان اتطوع يف دول أخرى لتقدمي املساعدة.
موسى بامبا ـ ساحل العاج كوت ديفوار :التدريب أضاف لنا الكثير رغم أننا من العاملني يف هذا املجال يف
بلداننا  .فقد وجدنا مدربني محترفني ال يبخلون بخبراتهم وجتاربهم على الشباب ،كما أن الشباب أنفسهم كانوا يف
حالة اندماج كبير مع بعضهم البعض وهوما يعد أحد عوامل جناح هذا التجمع الشبابي الضخم.
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تقرير

“تحدي

المضخة”..

يلفت االنتباه

لصعوبة

الوصول للمياه

"ألول مرة أشعر مبعاناة النساء الالئي يجلنب املياه إلى
بيوتهن يف املناطق النائية ..فهذه املضخة التي تتطلب
جهدا بدنيا كبيرا لفتت انتباهنا الى هذه املعاناة ،لذلك
أعتقد أنه يجب علينا أن جند حال ملساعدتهن" هكذا
عبر يوسف ديالو من السنغال عقب مشاركته يف حتدي
"املضخة " الذي نفذته قطر اخليرية خالل ورشة عمل
حول أهمية حفر آبار املياه ضمن البرنامج التدريبي
ملخيم الدوحة الشبابي للعمل اإلنساني والتطوعي.

تطبيق وحصالة الخير

لتشجيع الطفل على فعل الخير

وحتاول قطر اخليرية من خالل هذا التحدي التعريف
بأهمية املياه وعكس صعوبة احلصول عليها يف كثير
من املجتمعات وكذلك محاولة إليجاد الدعم ملشاريع
املياه بطريقة مبتكرة ،وتؤكد على مراعاتها لشمولية
املستفيدين من هذه املشاريع ،حيث ال يزال ماليني من
النساء والفتيات والفتيان يستخدمون املضخة اليدوية
لضخ املياه يف معظم اآلبار يف جميع أنحاء إفريقيا
وآسيا.

عزيزي الطفل
• َح ِّمــل تطبيــق الحصالــة الذكيــة
ــجل فيــه.
وس ِّ
َ

•اجمــع فــي (حصالــة الخيــر)
الكرتونيــة مــا تســتطيع مــن تبرعــات
بمســاهمتك ومســاهمة أهلــك
وأقاربــك ،أو اجمعهــا أي حصالــة
عا د يــة .

توجــه ألقــرب
•عندمــا تفتــح الحصالــة
ّ
محصــل مــن محصلــي لقطــر الخيريــة
واطلــب منــه تســجيل قيمــة المبلــغ
الــذي جمعتــه فــي حســاب حصالتــك
االلكترونيــة (الرقميــة)

وأتاح التحدي الفرصة للشباب املشاركني مبحاكاة ضخ
املياه وجمع نقاط وف ًقا "لكمية" املياه التي يتم ضخها يف
فترة زمنية محددة ،ويتم بعد ذلك حتويل هذه النقاط
إلى تبرعات ستقوم بها قطر اخليرية لصالح مشاريع
مياه محددة.

•تابع تبرعاتك مرة أخرى.

•

تطبيق الحصالة
qch.qa/hasala

تطبيــق إلكترونــي يشــجع األطفــال
حصالــة
علــى عمــل الخيــر عبــر
ّ
إلكترونيــة يمكنهــم تعبئتهــا بعــدة
طــرق ،وطلــب مســاعدة ذويهــم.
يقــوم الطفــل أو أحــد والديــه بتنزيــل
حصالــة رقميــة
التطبيــق ،وإنشــاء
ّ
باســمه ،ويمكــن للوالديــن أو للطفــل
وضــع األمــوال فــي الحصالــة برصيــد
الجــوال)
الرســائل النصيــة (فاتــورة
ّ
أو عبــر بطاقــة ائتمانيــة ،أو بإيــداع
محصــل بداخل حســابه
التبــرع عنــد أي
ّ
الحصالــة.
فــي تطبيــق
ّ

لتطبيق احلصالة
طرق التبرع
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مقال

مقال

«جبر َ
واطـــــــــــــــــــــــر»
الخ ِ
كيف نستثمر َ

في الدعم النفســــي واالجــــــــــــــــــتماعي؟

ابتسامة صادقة ..كلمات لطيفة ..أفعال بسيطة..
ميكنها أن جتبر خواطر ُكسرت وقلوبا أُرهقت وتترك
أثرا ال يوصف ،خصوصا يف عصرنا الذي اتسعت
فيه رقعة األزم ــات ومخاطر الــكــوارث والضغوط
املصاحبة لها ،ومعاناة الفقر وذوي احلاجات.
فكم من قابع يف ظــام مشاكله ،تنير دربــه كلمات
تشجيع مح ِّفزة ،وكم من مرجتف وسط زوابع احلياة
تشرق شمس ربيعه مع ابتسامة حانية.
صور جميلة

وحتى يف الظروف واألحــوال الطبيعية؛ فما أجمل
أن نتقصد الشراء من بائع متجول يبحث عن رزقه
يف ح ّر الشمس ،أو نتبسم يف وجه عامل نظافة عند
الصباح ،ونتقبل اعتذار مخطئ بحقّنا ونصفح عنه،
وأن نشتري لوالدينا ما يحتاجونه ،دون طلب منهم أو
سؤال ،ونتفقد فقيرا أو محتاجا وجنعل لهما نصيبا
من مالنا وطعامنا ومالبسنا ..ونواسي شخصا فقد
عزيزا عليه ،ونرفع من معنويات مريض ه ّده املرض،
ونشكر شخصا على صنيع ق ّدمه ،ونثني على أمر
أجنزه ،حتى وإن كان بسيطا.
طاقة إيجابية

وجبر اخلــواطــر ســواء كــان كلمة أو فعال له طاقة
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إيجابية كبيرة ينعكس مردودها على اإلنسان ،ويعني
فيما يعنيه تثبيت اآلخر ورفع ه ّمته وتهوين مصيبته
وإقالة عثرته واألخذ بيده حتى يقف على قدميه.
واشتق اسم احلق سبحانه من هذه الصفة احلميدة
»:اجل ـ ّبــار» ،وهــذا االســم معناه الرائع أنه ُسبْ َحانَ ُه
ضب ِ
ِالص َّحةِ ،
ـجـبُـ ُر الـ َفــقـ َر ِبــالــغِ ـنَــى ،وامل َ ـ ـ َر َ
«ال ــذِ ي يَـ ْ
خل َ
خلي َب َة وال َف َش َل بال َّت ْوفِ يقِ واألَ َملِ  ،وا َ
وا َ
وف واحلز َن
باألَمنِ واالطمِ ئنَانِ َ ،ف ُه َو َج َّبا ٌر ُم ِ
تصفٌ ِب َكثْ َر ِة َجبْ ِر ِه
َح َوا ِئ َج ا َ
خل َل ِئقِ ” ـ تفسير أسماء اهلل للزجاج ـ .وقد
س ّرى ربنا سبحانه عن نبينا محمد يف كتابه بقوله« :
ولسوف يعطيك ربك فترضى» ـ سورة الضحى ـ
أقوال وأفعال

وجبر اخلواطر من األخــاق التي حثنا عليها ديننا
احلنيف ،وهــي تكشف عن كــرم النفوس وصفائها
ورفعتها ،وتعكس سلوكا عمليا تبناه نبينا محمد صلى
اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من
بعدهم ،ومن أبرز أمثلته:

ـ ما قاله رسولنا محمد لألنصار :أَ َفـ َـا تَ ْر َض ْو َن يَا
َّاس ب َّ
ِالشا ِة َوالْ َبعِ ِير،
ـصـ ِ
َم ْع َش َر األَنْـ َ
ـار أَ ْن يَ ْذ َه َب الن ُ
هلل ِف ِرحا ِل ُكم؟» ،وكان صلَّى َّ
اللُ
َوتَ ْر ِج ُعو َن ِب َر ُسولِ ا ِ
َ
َ ْ
ني َويَزُو ُر ُه ْمَ ،ويَ ُعو ُد
َعلَيْهِ َو َسلَّ َم يَ ْأتِي ُ
ض َع َفا َء ْال ُ ْسلِمِ َ

َم ْر َضا ُه ْمَ ،ويَ ْش َه ُد َجنَا ِئ َز ُه ْم»« .

كما كان يواسي أصحابه ويد ّلهم على ما يذهب همهم
ومن ذلك ،كما سنن أبي داوود  ،عندما دخل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم املسجد ،فإذا هو
برجل من األنصار يقال له أبو أمامة ،فقال :يا أبا
أمامة؛ ما لي أراك جالسا يف املسجد يف غير وقت
الصالة؟ قــال :هموم لزمتني وديــون يا رســول اهلل،
قال :أفال أعلمك كالما إذا أنت قلته أذهب اهلل عز
وجــل ه ّمك وقضى عنك دينك؟ قــال :قلت :بلى يا
رسول اهلل ،قال :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت :اللهم
إني أعوذ بك من الهم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز
والكسل ،وأعوذ بك من اجلنب والبخل ،وأعوذ بك من
غلبة الدين وقهر الرجال ،قال :ففعلت ذلك فأذهب
اهلل عز وجل همي ،وقضي عني ديني.
ومن دعائه عليه الصالة والسالم بني السجدتني:
«اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني».
سنن الترمذي.
أفضل العبادات

ربه مثل جبر خاطر أخيه املسلم»
وروي عن لقمان احلكيم قوله « :لتكن كلمتك طيبة،
وليكن وجــهــك بسطا تكن أحــب إلــى الــنــاس ممن
يعطيهم العطاء» ،ومن أقــوال األديــب املعروف علي
الطنطاوي « :اإلحسان أن تعطوا من قلوبكم ال من
أيديكم وحدها ،فيكون املال يف اليد ،والبسمة على
الشفاه ،والكلمة الطيبة املواسية على اللسان».
دعوة للمختصين

أمتــنــى أن يــقــوم املختصون والــبــاحــثــون واملهتمون
يف الصحة النفسية والــدعــم النفسي واالجتماعي
خصوصا يف حــاالت الــطــوارئ بجمع تــراث ثقافتنا
اإلسالمية يف «جبر اخلواطر» لتوظيفه واستخدامه
ضمن أدبيات العمل اإلنساني يف املناطق املأزومة
واملنكوبة يف العاملني العربي واملجتمعات الفقيرة،
واإلفادة منه يف حتسني األحوال النفسية للمعرضني
للكروب الشديدة من النازحني والالجئني واملهجرين
وضحايا الــكــوارث واحل ــروب ،واملــرضــى والغارمني
وأصحاب احلاجة.

واعــتــبــر بعض التابعني جبر اخلــواطــر مــن أفضل
العبادات تقربا هلل عز وجــل ،فهذا اإلمــام سفيان
الثوري يقول« :ما رأيت عبادة يتق ّرب بها العبد إلي
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تقرير
وشارك يف "حتدي املبادرات" 7 ،مبادرات شبابية
مبختلف فئاتها تنافست يف تنفيذ أفضل مشروع
مجتمعي خالل شهر رمضان ،من أجل خدمة املجتمع
احمللي.

معايير التقييم

تكريم الفائزين

بـ “تحدي المبادرات”

وفازت مبادرة "تستحق" باملركز األول ،ومبادرة “بوصلة
املستقبل" باملركز الثاني ،فيما فازت مبادرة "مستقبل
أخضر" باملركز الثالث ،حيث قدمت شهادات تقدير
ودروع تكرميية لكل منها ،إضافة إلى تكرمي املبادرات
األخرى املشاركة يف التحدي ،خالل حفل تكرمي أقيم
بهذه املناسبة.
وتضمن احلفل عرضا تقدمييا لكل مبادرة مشاركة يف
التحدي ،ومت اختيار الفائزين بناء على بنود ومعايير
التقييم التي شملت الفكرة اإلبداعية ،وكفاءة اخلطة
واألنشطة ،والعمل اجلماعي ،واستخدام شبكات
التواصل االجتماعي ،والعرض التقدميي ،ومدى حاجة
املجتمع للنشاط.
وتقدم الكابنت عادل المي أحد أعضاء جلنة التحكيم
املعنية بتقييم عروض وأعمال املبادرات املشاركة،
بالشكر إلى اللجنة وأصحاب املبادرات املشاركة يف
برنامج حتدي املبادرات لقطر اخليرية الذي أعطى قيمة
للتنافس يف العمل اخليري ،مشيرا الى ضرورة إخالص
النية عند االنخراط يف العمل واخليري والتطوعي إذ
أن قيمته ال يعرفها إال أصحاب القلوب النبيلة والراقية.
بدوره أعرب حمد اجلبارة عضو مببادرة "مستقبل
أخضر" عن سعادة فريقه بالفوز والتكرمي ،مقدما شكره

لقطر اخليرية على جهودها ودعمها للمبادرات الشبابية
العاملة يف املجال اخليري ،وقال إن هذا التكرمي ميثل
حافزا لهم لتقدمي املزيد من االعمال التطوعية.
وأوضح أن فكرة مبادرة "مستقبل أخضر" الفائزة باملركز
الثالث ،تقوم على توعية املجتمع القطري مبخاطر
البالستيك وتشجيعه على استخدام منتجات صديقة
للبيئة ،مساهمة منهم يف احلفاظ على البيئة.
من جهتها ،أوضحت اميان العبيدي املدير التنفيذي
ملبادرة "بوصلة املستقبل" ،أن مشاركتهم يف حتدي
املبادرات مع قطر اخليرية كانت جتربة جميلة وهذا
التكرمي يحملنا مسؤولية إضافية ،مشيرة إلى أن
التعاون مع مثل هذه املبادرات يلعب دورا كبيرا يف خدمة
املجتمع.
وأوضحت أن مبادرة بوصلة املستقبل تهدف لتعريف
الشباب بالتخصصات املناسبة لهم حسب ميولهم من
خالل تدريب ميداني يف مختلف الوزارات والقطاعات
اخلاصة ،وتوفير أهم االستشارات الالزمة لتوجيههم
للوظيفة املناسبة ،وبعدها يقوم بالتجربة العملية
للوظيفة ،مشيرة إلى أنها فرصة لدمج الشباب من ذوي
االحتياجات يف املجتمع.
بدورها ،عبرت موزة الشهواني مؤسس مبادرة "تستحق"
عن سعادتها وفخرها مبا حققوه من اجناز ،مقدمة
شكرها وتقديرها لقطر اخليرية على اتاحتها لهم هذه
الفرصة ،التي كانت دافعا وحافزا لها ولفريقها على
االستمرار والعطاء.

التطوعية

كرمت قطر اخليرية املبادرات الشبابية الفائزة يف برنامج
"حتدي املبادرات" الذي نفذته خالل موسم رمضان املاضي،
وذلك تقديرا جلهودهم واعترافا بدورهم يف دفع مسيرة
العمل اإلنساني وخدمة املجتمع احمللي.
وتهدف قطر اخليرية من هذه املبادرات إلى االرتقاء بثقافة
العمل التطوعي اخليري عن طريق تقدميه بطريقة إبداعية،
واحلث على التعاون بني املنظمات اخليرية ،واملبادرات
الشبابية لدعم العمل اخليري واإلنساني.
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خير نت

تنفيذ  11مشروعا تنمويا كبيرا
في اندونيسيا خالل عامين
سخي من أهل اخلير يف قطر ،متكنت قطر
بدعم
ّ
اخليرية من تنفيذ  11مشروعا تنمويا كبيرا خالل
عامني ،شملت مجاالت التعليم والصحة والرعاية
االجتماعية ،ويستفيد منها اآلالف من األيتام واألسر
ذات الدخل احملدود ،وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من
 13مليون ريال .ومن املنتظر أن يتم افتتاح هذه املشاريع
يف الفترة القريبة املقبلة.
وقال السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر اخليرية
بإندونيسيا إن جهود قطر اخليرية متواصلة بوتيرة أكبر
يف مجال التنمية والرعاية االجتماعية حلماية الفئات
األكثر احتياجا يف اندونيسيا ،مشيرا إلى أن املشاريع
التي سيتم افتتاحها قريبا بدأ تنفيذها يف  2017وانتهت
عام  ،2019منوها بأنها ستسهم اسهاما كبيرا يف تنمية

املجتمعات وتوفير اخلدمات الضرورية التي يحتاجها
يف املجاالت الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية.
وأضاف أن جميع هذه املشاريع مت تنفيذها بدعم كرمي
من املتبرعني من أهل قطر الذين دائما ما يستجيبون
الحتياجات املجتمع اإلندونيسي ويحرصون على جودة
املشاريع وإنهائها يف أقصر وقت ممكن ،مشيرا إلى
أن كثير من املتبرعني يوجهون تبرعاتهم إلى املشاريع
االجتماعية.
من جهته ذكر مسؤول املشاريع يف مكتب قطر اخليرية
بجاكرتا ،هيندرا هادي ،أن املشاريع مت انشاؤها يف
مختلف املناطق االندونيسية ،تتضمن مراكز خاصة
برعاية وتأهيل األيتام يف بانتني وسكنا اجتماعيا يحتوي
على  20بيتا يف سوباجن ،إلى جانب مركز خدمات

منصة االستجابة
السريعة
متعددة يف سوباجن أيضا.
وأضاف انه فيما يتعلق باملجال الصحي ،فقد
مت إنشاء عدد من املستشفيات والعيادات ،مثل
مركز النهلة الصحي يف سوباجن ،ومستشفى
محفظة الضعفاء يف بوجور ،ومركز صحي يف
كاراجنباويتان جاروت ،ومركز صحي ومستشفى
لالجئني يف لومبوك ومجمعا سكنيا يضم 25
منزال يستفيد من  22أسرة يف شرق لومبوك.

االستجابة اإلنسانية هي خدمة رقمية متخصصة تابعة
ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
يتم توفيرها للمجتمع كجزء من مسؤولية أوتشا مبوجب
اإلرشادات التشغيلية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
بشأن مسؤوليات املجموعة  /القطاعات و  OCHAيف
إدارة املعلومات.
فقد مت تصميم االستجابة اإلنسانية لتوفير منصة لتبادل
املعلومات التشغيلية بني املجموعات وأعضاء اللجنة
الدائمة املشتركة بني الوكاالت الذين يعملون يف ظل أزمة.
وتتضمن املنصة عددا من النوافذ توفر إمكانية الوصول
إلى املواقع القطرية ملوارد تنسيق املعلومات العاملية ،مثل
املذكرات والسياسات التوجيهية ،واملعلومات والبيانات
اخلاصة باملجموعات ،وصناديق األدوات وروابط اإلنترنت.

المهام

تهدف االستجابة اإلنسانية إلى استكمال قدرات إدارة
املعلومات لدى السلطات الوطنية واملنظمات اإلمنائية
واإلنسانية داخل الدولة على حد سواء من خالل حتسني
توافر املعلومات أثناء حاالت الطوارئ.

الرؤية

تهدف االستجابة اإلنسانية إلى مركزية أدوات وخدمات
إدارة املعلومات يف نظام أساسي فريد ميكن تصميمه
حسب البلد أو الطوارئ .إنها أداة ميكن الوصول إليها
على نطاق واسع وهي مصممة للعمل على منصات متنقلة
ومتاحة بلغات متعددة.
مت بناء املوقع بطريقة تسمح للشركاء وأقسام مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،إذا لزم األمر ،بتطوير ودمج
مكونات إضافية متخصصة يف موقع االستجابة اإلنسانية
األساسي ،مما يجعلها متاحة عاملياً خالل حاالت الطوارئ
(تقييم االحتياجات ،وصول املساعدات اإلنسانية ،وما إلى
ذلك).
لمعرفة المزيد

للدخول للمدونة
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وزيرة الصحة الصومالية
تشيد بمشاريع قطر الخيرية
أشادت وزيرة الصحة الصومالية السيدة فوزية
أبيكر نور بدولة قطر حكومة وشعبا يف دعم الشعب
الصومالي وامتدحت مبادرات قطر اخليرية ملساعدة
الفئات الضعيفة وإقامة املستشفيات والوحدات
الصحية ورعاية األمهات واألطفال.

مركز للطفولة

جاء ذلك خالل كلمتها يف افتتاح مركز رعاية الطفولة
واألمومة الذي أنشأته قطر اخليرية داخل املستشفى
املركزي يف حي دينلي بالعاصمة الصومالية مقديشو
الذي يسكنه كثير من النازحني.
وقالت أبيكر "إن إيجاد مركز منوذجي يقوم على
رعاية الطفولة واألمومة يعتبر أمرا يف غاية األهمية
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يف الصومال يف الوقت احلالي ،حيث إن املراكز
املتخصصة يف هذا املجال لم يتم تشغيلها بشكل
كامل يف معظم املناطق بعد االنهيار الذي تعرضت
له البالد منذ ما يقارب ثالثة عقود".
من جهته حتدث السيد عبد النور مرسل مدير مكتب
قطر اخليرية يف الصومال عن أهمية انشاء مركز
لرعاية األمومة والطفولة يقدم الرعاية الصحية
لسكان املنطقة واملناطق املجاورة التي تعاني من
عدم توفر أبسط اخلدمات الصحية واإلسعافات
األولية ،مضيفا أن تشغيل هذا املركز يأتي بعد عمل
دراسة مسحية الحتياجات سكان املنطقة الصحية
التي يشارك فيها هيئة أطباء عبر القارات التي
تساهم بدورها يف تسيير أعمال املركز التشغيلية.

بدوره أشاد السيد محمد أبوبكر جعفر مسؤول
مديرية دينلي ،بجهود قطر اخليرية اإلنسانية
املستمرة ومساعداتها اإلغاثية والتنموية التي
تقدمها للمجتمع الصومالي ،وقال إن بناء هذا املركز
يساهم بشكل كبير يف تعزيز الوعي الصحي لسكان

املنطقة ويوفر اخلدمات الصحية لسكان املنطقة
التي تقع يف الطرف الشمال الغربي يف العاصمة
التي يعيش فيها كثير من النازحني

معلومات عن المركز

ويقدم املركز الذي تبلغ مساحته ( 600متر مربع) بعد تشغيله الرعاية الصحية لسكان املنطقة
واملناطق املجاورة مع التركيز على رعاية األمومة والطفولة ،ويقدر عدد سكان املنطقة بحوالي 20,000
نسمة ،معظهم من األطفال والنساء واملسنني يف مخيمات النازحني .ويضم املركز  11عيادة جميعها
صممت لتقدمي اخلدمات الصحية ،بتكلفة اجمالية تقدر بنحو  400ألف ريال.
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مشاريع
وفعاليات
لقطر الخيرية
احتفاء باأليام
العالمية
لألمم المتحدة

يف إطار احتفاالتها باأليام العاملية لألمم املتحدة ،نفذت
قطر اخليرية مجموعة من املشاريع وأقامت العديد من
األنشطة والفعاليات وذلك مبناسبة :اليوم العاملي للغذاء
واليوم العاملي للمعلم ،واليوم العاملي للسكري ،ويأتي
ذلك يف إطار تواصل التزامها بتحقيق أهداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة لعام .2030

اليوم العالمي للغذاء

وتزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للغذاء الذي يصادف
 16أكتوبر من كل عام ،قامت قطر اخليرية بتوزيع 100
ألف وجبة غذائية على الالجئني واألسر الفقيرة يف كل
من لبنان وفلسطني وتركيا ،وفقا ملا يلي:
فلسطني :مت توفير أكثر من  37ألف وجبة غذائية على
غالبية مدارس محافظات قطاع غزة اخلمس ،باإلضافة
إلى  12ألف مستفيد من كال اجلنسني ومن كل األعمار
من سكان البلدة القدمية يف مدينة القدس ،إلى جانب
توفير  6500وجبة غذائية ل  6500طالب وطالبة يف
عدد من املدارس مبحافظات الضفة الغربية.
تركيا :وزعت  30ألف وجبة غذائية على عدد من
العائالت السورية الالجئة وعائالت تركية محدودة
الدخل من يف واليات غازي عينتاب وشانلي أورفة
وكلس.
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لبنان :توزيع وجبات غذائية متكاملة لـ  31150شخص
من األسر السورية واألسر الفلسطينية القاطنة يف
مخيمات اللجوء ،ممن يعيشون أصعب الظروف احلياتية
من تشرد وفقر ونقص يف األغذية.

اليوم العالمي للمعلم

وبهذه املناسبة وضمن اهتمامها باملشاريع التعليمية،
نظمت قطر اخليرية احتفالية ،شارك فيها  90معلماً
من مختلف املدارس اآلسيوية بالدوحة.
وتضمن احلفل ،الذي أشرف عليه مركز األصدقاء
الثقايف التابع لقطر اخليرية ،تكرمي املعلمني املشاركني
تقديراً جلهودهم املخلصة يف إعداد أجيال املستقبل،
وتكرمي املدارس الفائزة يف املسابقات التي أطلقها
املركز بهذه املناسبة وهي "مسابقة تصميم أفضل
بوستر" لشعار اليوم العاملي للمعلم  ،2019ومسابقة
ثقافية ،مبشاركة  11مدرسة هندية .كما تضمن احلفل
منصة استعرض فيها املعلمون مواهبهم ومهاراتهم يف
اخلطابة .ويف ختام احلفل مت توزيع اجلوائز للفائزين
يف املسابقات املختلفة.

اليوم العالمي للسكري

تزامناً مع اليوم العاملي للسكري ،أطلقت مراكز قطر
اخليرية لتنمية املجتمع فعاليات متنوعة تضمنت

محاضرات وورشا تثقيفية وتوعوية مبرض السكري
وأسبابه وكيفية الوقاية منه ،بجانب املشاركة يف مسيرة
اليوم العاملي للسكري.
وتأتي هذه الفعاليات من منطلق حرص قطر اخليرية
على توعية وحماية األسرة من مرض السكري ،ورفع
الوعي حول تأثير مرض السكري على األسرة وتقدمي
الدعم للمتضررين منه ،وتعزيز دور األسرة يف معاجلة
مرض السكري ورعايته والوقاية منه ،ونشر التوعية
والتثقيف به باستخدام وتطبيق مجموعة من االرشادات
التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

اليوم العالمي لدورات المياه

ويف باكستان وبالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي
لدورات املياه قام فريق من مكتب قطر اخليرية بإسالم
آباد بتنظيم ندوات توعوية يف مدارس إقليمي البنجاب
والسند حول أهمية دورات املياه يف احلفاظ على البيئة،
وعرض الفريق خالل احتفال أقيم يف املدرسة احلكومية
الثانوية للبنات يف قرية قائم بهاروانا ركناً باملواد املرتبطة
باملشروع التعليمي والتثقيفي للتوعية العامة ،وكان من
بني املشاركني الذين بلغ عددهم  1200شخص طالبات
املدرسة وأعضاء هيئة التدريس وضيوف اليونيسف
واملختصني من اجلانب احلكومي.

وتضمنت االحتفاالت عروضا مسرحية ومسابقات
سلطت الضوء على أهمية الصرف الصحي والنظافة
الشخصية والبيئية .وقد أبدى العديد من املشاركني
فيها إعجابهم بنموذج قطر اخليرية يف إنشاء املراحيض
منخفضة التكلفة.

اليوم العالمي للتطوع

شاركت قطر اخليرية يف املعرض الذي نظمته جمعية
الكشافة واملرشدات القطرية مبناسبة االحتفال باليوم
الدولي للتطوع  2019حتت شعار "تطوع ملستقبل شامل"،
كما نظمت قطر اخليرية بالتعاون مع جمعية أصدقاء
الصحة النفسية (وياك) محاضرة بعنوان "اجلوانب
النفسية للعطاء" بهدف إكساب املتطوعني مهارات
العمل التطوعي واإلنساني.
وعلى نحو متصل ،أقامت قطر اخليرية محاضرة
بعنوان "اجلوانب النفسية للعطاء" يف مقرها الرئيس
بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية (وياك)،
واستهدفت احملاضرة التي قدمها الدكتور ناصر املنايف
 120من املتطوعني من اجلنسني املسجلني لدى قطر
اخليرية ،وذلك يف إطار سلسة من احملاضرات والورش
التدريبية التي تنوي قطر اخليرية تنفيذها لصاحلهم،
من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
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تسجيل املتطوعني
اجلدير بالذكر بأن قطر اخليرية تتبنى تفعيل ونشر
ثقافة العمل التطوعي لتنمية املجتمع واالستفادة من كل
اجلهود التطوعية يف إطار حتقيق رؤية قطر  ،2030ومن

أجل حتقيق هذا الهدف ،قامت قطر اخليرية بإطالق
خدمة التسجيل للمتطوعني عبر موقعها اإللكتروني

للتسجيل لبرنامج املتطوعني

أجندة األيام معلومات وأرقام
اليوم العالمي
للغذاء

التاريخ 16 :أكتوبر من كل عام.
شعار عام  :2019نظم غذائية صحيحة من أجل
القضاء على اجلوع
الهدف :تعميق الوعي العام مبعاناة اجلوع وناقصي
األغذية يف العالم ،وتشجيع الناس يف مختلف
أنحاء العالم على اتخاذ تدابير ملكافحة اجلوع.
أرقام :يعاني  821مليون شخص ،أي واحد من
بني كل تسعة أشخاص ،من اجلوع املزمن ،من بينهم
 121مليون شخص يف مناطق النزاعات واحلروب،
مهددون باملوت يف حال عدم وصول الطعام لهم.
 1من كل  3أشخاص يعاني من سوء التغذية.
أكثر من  113مليون شخص يعانون اجلوع احلاد يف
 5دول فقط يف إفريقيا
 5.5مليون سوري ال يزالون يعانون من انعدام األمن
الغذائي
اليوم العالمي
للمعلم

التاريخ 5 :أكتوبر من كل عام.
شعار عام “ :2019املعلمون الشباب ..مستقبل مهنة
التعليم”
الهدف :اتخاذ موقف ألجل مهنة التدريس يعني
توفير التدريب املالئم ،والتنمية املهنية املستمرة،
وحماية حقوق املعلمني.
أرقام :العالم بحاجة إلى  69مليون معلم لتعميم
التعليم االبتدائي والثانوي بحدود عام  ،2030وفقا
إلحصائيات اليونيسكو.
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اليوم العالمي
لمرضى السكري

التاريخ 14 :أكتوبر من كل عام
شعار عام  :2019حماية األسرة من مرض السكري.
الهدف :رفع الوعي حول تأثير مرض السكري على
األسرة وتقدمي الدعم للمتضررين منه ،وتعزيز دور
األسرة يف معاجلة مرض السكري ورعايته والوقاية
منه ،ونشر التوعية والتثقيف به.
أرقام :بلغ عدد املصابني بداء السكري  600مليون
شخص ،ويوجد منهم مبنطقة الشرق األوسط نحو
 83مليون ًا.
اليوم العالمي
لدورات المياه

التاريخ 19 :نوفمبر من كل عام
الهدف :تسليط الضوء على من ال يزالون يفتقدون
املرافق الصحية الضرورية ،والدفع للعمل على
معاجلة أزمة الصرف الصحي العاملية ،ألن النفايات
البشرية تنشر األمراض القاتلة.
أرقام :ـ نصف سكان العالم تقريبا  -أكثر من
 4مليار نسمة  -يفتقدون للمرحاض املنزلي.
ميوت سنويا  297ألف طفل دون اخلامسة بسبب
اإلسهال الناجم عن شرب مياه غير مأمونة أو غياب
الصرف الصحي أو قلة نظافة اليدين.
اليوم العالمي
للتطوع

التاريخ 5 :ديسمبر من كل عام
الهدف :التأكيد على أهمية االعتراف بدور
املتطوعني والعمل مع الشركاء إلدماج العمل
التطوعي يف البرامج اإلمنائية.
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•حوالي  168مليون شخص في جميع أنحاء
العالم سيحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية
والحماية في عام  2020و هو اعلى رقم منذ
عقود.

وصلت إليه من مكانة متميزة ،مشيرا إلى الدور
الكبير حلضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
آل ثاني أمير البالد املفدى يف مجال دعم التعليم،
مقدرا اجلهود اخليرية التي يبذلها املتبرعون من
أهل قطر لصالح الشعب األلباني .وثمن سعادته
دور قطر اخليرية على ما تبذله من دعم إنساني
وما تنفذه من مشاريع تنموية وهو ما ملسه من شكر
املسئولني والشخصيات العامة بألبانيا.
من جهتها حتدثت السيدة أنيسا روسيتي نائبة
عمدة العاصمة األلبانية تيرانا ،مقدمة جزيل
شكرها ألهل قطر الكرام ولدول قطر حكومة
وشعبا ولقطر اخليرية على ما يقدمونه من أعمال
ومساعدات للشعب األلباني .وقالت "أنا شاهدة
على ذلك بنفسي منذ أربع سنوات وحضرت العديد
من أنشطة قطر اخليرية يف ألبانيا مثل توزيع
الزي املدرسي واحلقيقة املدرسية على الكثير من
الطالب قبل بداية العام الدراسي ، 2019/2020
لكن الدور املهم لقطر اخليرية يكمن يف هذا العمل
التعليمي الرائع واخلريجني الذين يتخرجون كل عام
من هذه املدرسة".
المدرسة القطرية

من جانبها استعرضت السيدة شيجتا تافاني مديرة
املدرسة القطرية يف كلمتها التي ألقتها يف بداية
احلفل ،اإلجنازات املتميزة للمدرسة القطرية
وأنشطتها يف دولة ألبانيا .وقدمت شكرها وتقديرها
للمتبرعني من أهل قطر الكرام ،ولدولة قطر على
هذه املساهمات الرائعة يف املجاالت املختلفة يف
دولة ألبانيا .كما هنأت الطالب على تفوقهم متمنية
لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
بدورهم عبر أولياء أمور الطالب وأسرهم عن
سعادتهم بهذا التكرمي ،مقدمني شكرهم اجلزيل
للداعمني واملتبرعني على ما قدموه ألبنائهم الطالب
ومجهوداتهم بصفة عامة خاصة فيما يتعلق مبجال
التعليم.
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وقام سعادة السيد على بن حمد املري سفير دولة
قطر يف ألبانيا مبشاركة السيدة أنيسا روسيتي نائب
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شهادات التفوق

%61

كرمت قطر اخليرية  80طالبا وطالبة من طالب
املدرسة القطرية والطالب املكفولني لديها يف ألبانيا،
بحضور سعادة السيد علي بن حمد املري سفير دولة
قطر يف ألبانيا ،والسيدة أنيسا روسيتي نائب عمدة
العاصمة األلبانية تيرانا ،ولفيف من مديري املؤسسات
اخليرية والشخصيات العامة واملثقفني األلبان وأولياء
أمور الطالب.

عمدة العاصمة األلبانية تيرانا بتكرمي الطالب وتقدمي
اجلوائز وشهادات الشكر للمتفوقني .واشتمل حفل
التكرمي على عدد من الفقرات املتنوعة ،وعرض فيلم
للتعريف بأنشطة قطر اخليرية املختلفة.
وتقدم سعادة السيد علي بن حمد العطية سفير دولة
قطر بألبانيا بالتهنئة للطالب ،متمنياً لهم مزيد من
النجاح والتفوق يف مسيرتهم العلمية واالستمرار يف
تفوقهم يف دراستهم اجلامعية ،راجيا لهم مستقبال
مشرقا خلدمة وطنهم.
واستعرض سعادته مسيرة التعليم يف دولة قطر وما

%56

تكريم األيتام المكفولين في ألبانيا

%48

بحضور سعادة سفير قطر في تيرانا

%38

تقرير

•النزاعات تقتل و تشوه عددا قياسيا من األطفال
•اكثر من  12ألف طفل قتل أو تشوه عام 2018
بينما يظل عام  2019هو األسوأ .
•شخص من بين كل  5أشخاص يعيشون في
مناطق النزاع يعاني من حالة اضطراب عقلي.
•األمم المتحدة تهدف و شركاءها إلى مساعدة
 109مليون من ضعاف الحال.
•اليمن ال يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في
العالم في عام . 2020
•حسب ما ورد في النظرة اإلنسانية لعام 2020
فان النداء من أجل اليمن هو  3,2مليار.
•من المتوقع ان يظل عدد المحتاجين حوالي
 24مليون شخص حوالي % 80من السكان.
اعتداء على العاملين في مجال
•تسجيل 800
ً
الرعاية الصحية عام  2019و التي اودت بحياة
شخصا.
171
ً
•النطاق غير المتوقع لتفشي األمراض
المعدية ساعد على زيادة االحتياجات إلى
مستويات غير مسبوقة و سجلت أكثر من
 5000حالة وفاة بسبب الحصبة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية منذ يناير الماضي.
•تظهر توقعات االتجاهات الحالية ان أكثر من
 200مليون شخص قد يحتاجون المساعدة
بحلول عام .2022
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استعرضت مشاريعها في مجال المياه واإلصحاح

قطر الخيرية في منتدى ايدكس
الدولي Aidex 2019ببروكسل..

رعاية ومشاركة فاعلة
استعرضت مشاريعها يف مجال املياه واإلصحاح
قطر اخليرية يف منتدى ايدكس الدولي Aidex 2019
ببروكسل ..رعاية ومشاركة فاعلة
شاركت قطر اخليرية يف أعمال النسخة التاسعة من
منتدى الدولي إيديكس (  ) Aidex 2019الذي عقد
يف العاصمة البلجيكية بروكسل يومي  14و 15نوفمبر
املاضي ،بحضور أكثر من  2500شخص ميثلون 130
جهة معنية بالعمل اإلنساني مثل وكاالت األمم املتحدة
واالحتاد األوروبي ،واملنظمات احلكومية وغير احلكومية
الدولية املختصة باملساعدات اإلنسانية والتنموية
الدولية.
وضم وفد قطر اخليرية الذي ترأسه السيد يوسف بن
أحمد الكواري الرئيس التنفيذي ،كال من السيد محمد
الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع احلوكمة
والتطوير املؤسسي ،والسيد فيصل الفهيدة مساعد
الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية،
والسيد احمد الرميحي مدير إدارة اإلغاثة والشراكات.
شريك مهم

وأكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي
خالل كلمته يف افتتاح منتدى إيدكس الدولي ،2019
أن املنتدى أصبح شري ًكا مه ًما لقطر اخليرية ،وأنها
ستواصل دعمه لدوره يف جمع املعنيني العاملني يف
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مجال املساعدات اإلنسانية واإلمنائية الدولية حول
التحديات احلقيقية امللحة.
وقال إن موضوع الشمولية الذي اختاره املنتدى هذا العام
هو أحد أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة ،وأن
العالم تعهد بعدم استثناء أحد من الشرائح املجتمعية،
وذلك من خالل تبنيه أجندة  2030وأن هذا ما تقوم
به قطر اخليرية ويعتبر أحد أهدافها التي تعمل على
حتقيقها.
ودعا الكواري الى ضرورة القيام بجهود مضاعفة
على مستوى صنع السياسات ،وطالب املنظمات غير
احلكومية ،ببدء تصميم برامجها بشأن احتياجات
احملرومني واألقليات واملشاركة الكاملة يف جهود
النهوض العاملية بهذه الفئات يف كافة املجاالت.
اقبال كبير

وعرضت قطر اخليرية خالل مشاركتها يف املعرض
املصاحب لفعاليات املنتدى الذي ترعاه للمرة الثانية،
مساهمتها يف مواجهة أزمة املياه والصرف الصحي
العاملية من خالل شاشات تفاعلية بهدف لفت النظر
حول أزمة املياه يف العالم ومعاناة مئات املاليني من
النساء والفتيات من أجل جلب املياه النظيفة إلى بيوتهم،
إلى جانب عرض "املضخة اليدوية " الذي شارك فيه
ً
إقبال
الزوار مبحاكاة ضخ املياه .ووجد حتدي املياه
كبي ًرا لدى الزائرين الذين أشادوا بهذه الفكرة الفريدة .

قطر الخيرية في منتدى ايدكس
الدولي Aidex 9 201ببروكسل..

رعاية ومشاركة فاعلة
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هداياكم
إدعموا قوافل الدفء لتوزيع معونات الشتاء
لصالح  500,000إنسان في  17دولة

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/1112

نظمتها قطر الخيرية بمشاركة منظمات أممية

حلقة نقاشية حول
“مشاريع المياه الشاملة للنساء
والفتيات” في Aidex 2019

نظمت قطر اخليرية خالل منتدى ايدكس الدولي
ببروكسل الذي قامت برعايته ،حلقة نقاشية حول
"مشاريع مياه شاملة للنساء والفتيات" ،مبشاركة منظمة
األمم املتحدة للطفولة اليونيسف ( ) UNICEFواملجلس
التعاوني إلمدادات املياه والصرف الصحي ()WSSCC
التابع لألمم املتحدة.
وحتدث يف احللقة كال من السيد محمد الغامدي مساعد
الرئيس التنفيذي لقطاع احلوكمة والتطوير املؤسسي،
والسيدة ساندي بالنشيت ،مديرة مكتب اليونسيف
للعالقات مع مؤسسات االحتاد األوروبي ،والسيدة رقية
أيدارا ،مستشارة مناصرة باملجلس التعاوني إلمدادات
املياه .WSSCC
وتناولت احللقة إمكانية حتقيق نهج شامل يراع البعد
االنساني يف املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
واستعرض املتحدثون التجارب السابقة ذات الصلة
واملشاريع التي تربط بني املياه والصرف الصحي
واملساواة بني اجلنسني يف إطار املستفيدين منها.
أرقام مهمة

وقال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي
لقطاع احلوكمة والتخطيط االستراتيجي بقطر اخليرية
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يف مداخلة له ضمن احللقة ،إن قطر اخليرية حترص
دائما على تصميم برامجها وفقا الحتياجات املجتمع
بأكمله بجميع فئاته النساء واألطفال واملسنني وذوي
االحتياجات اخلاصة واملعاقني ،مؤكدا على أن النساء
والفتيات ميثلن ركيزة أساسية يف إدارة املياه يف البلدان
النامية ،كون النساء ميتلكن معرفة أوسع باملوارد املائية
مبا يف ذلك املوقع ونوعية املياه وطرق التخزين واإلدارة،
مضيفا أن قطر اخليرية حاليا تشرك النساء يف مراحل
التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم ملشاريعها .
ولفت إلى أن قطر اخليرية متكنت من تنفيذ أكثر من
 50.000مشروع مياه خالل العقدين املاضيني ،مشيرا
إلى أنه يتم عادة بعد كل مشروع إنشاء جلنة محلية
إلدارة املشروع لضمان االستدامة ،منوها بأن قطر
اخليرية قامت أيضا بتوفير مرافق آمنة للمياه والصرف
الصحي لــ  6ماليني شخص بني  2017 - 2012يف
 44دولة ،كما قامت بإنشاء أكثر من  40.000بئر جللب
املياه اآلمنة إلى احملتاجني يف  44دولة ،إضافة إلى أنها
قامت ببناء اآلبار داخل  12مدرسة يف باكستان ،حيث
ارتفعت بذلك معدالت حضور الطالب يف هذه املدارس
بنسبة .٪ 89

امنح الدفء

للتبرع بــ  SMSأرسـل winter
 100رق

92642

 150رق

92014
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جرب كيف تكون حياة الجئ

بتقنية الواقع المعزز عبر

مسح كود عدسة سناب شات

طرق التبرع

44667711

qch.qa/winter

قصة نجاح

الشراكة المجتمعية

من عوامل جناح املشروعني التشبيك مع اجلهات
ذات العالقة ومع املستفيدين لضمان االستدامة،
فقد مت تنفيذهما بالتعاون مع السكان احملليني

واجلهة احلكومية املختصة .وبعد إنشائهما
مت تسليمها إلى السكان احملليني مع توضيح
اإلرشادات الالزمة لكيفية صيانة البركتني.

ضمان الستدامة المشاريع
التنموية بقرى باكستانية
باكستان

لسنوات طويلة عانى سكان قرية "مريد كابري" بإقليم السند ومنطقة "تشاك"
يف إقليم البنجاب بباكستان من األمراض املعوية بسبب عدم توفر املياه النظيفة
الصاحلة للشرب.

وحتى وقت قريب كانت قرية "مريد كابري" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300
نسمة وتوجد بها مدرسة ابتدائية واحدة تتسع حلوالي  150طالبا وطالبة تعتمد
يف شربها ـ ومثلها مناطق أخرى يف باكستان ـ على برك غير نظيفة.

بعد زيارة فريق قطر اخليرية لقرية "مريد كابري" ملعاينة مشكلة املياه وتوفير
ح ّل لها اتضح أن أهالي القرية يستخدمون "بركة كاتشا" ،رغم أن مياهها مل ّوثة
وضا ّرة جدا ،وتس ّب ُب لهم العديد األمراض ،واعتبر أن توفير مرافق مياه الشرب
النقية والصحية تعتبر أولوية أساسية للقرية ،واقترح إنشاء حوض مياه اسمنتي
يحتوي على مياه صحية ويخصص لسكان القرية ،وبحيث ال يسمح بأن تستخدم
احليوانات نفس هذه املياه املوجودة يف البركة وتقوم بتلويثها.
بعد إنشاء احلوض من قبل قطر اخليرية أعرب سكان القرية عن سعادتهم بإجنازه
واآلثار التي ترتبت عليه قائلني إنه "خلق لدينا وعيا مجتمعيا بأهمية شرب املياه
النظيفة ،واحل ّد من األمراض التي تنقلها املياه امللوثة" ،وأكدوا أنهم أصبحوا على
ثقة أن بإمكانهم "حتديد املزيد من مثل هذه املشكالت يف املنطقة والعمل م ًعا
حللّها" بعد جناح مشروع احلوض الذي يستفيد منه بشكل مباشر  300شخص
من سكان القرية ،ومجاميع من السكان احمليطني بها.
وعلى نحو متصل؛ قامت قطر اخليرية ببناء حوض مياه آخر يف منطقة "تشاك"
بإقليم البنجاب التي يصل عدد سكانها نحو  450شخصا ،وتبلغ السعة القصوى
للحوض  50ألف جالون ،ويتم معاجلة املياه فيه من خالل عمليتي معاجلة ثابتة.
كما يتم ضخ املياه عبر مضختني يدويتني.
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مقال

الجامعات في
ُ
دور َ

لتحمل
تأهيل الشباب
ِ
ُّ

المجتمعية
المسؤولية
َّ
َّ
خولة مرت�ضوي /

ؤسسات التعليم العالِي يف العالم
تُعتب ُر اجلامعات و ُم َّ
ُ
مبثابَةِ منابِر النُّور والهِ دايَة املُجتمع َّية واألمم َّية،
والتنمو ّي
يتح َّق ُق التأثِير والتأثُّر اإليجابِي
ِ
فمِ نها َ
َ
والنهضة الشامِ لَة ،ومِ نها يتم
املطلوب للتغيير
صنع نواةُ القا َدة واملُأ ِّثرين يف املجت َمع يف ُمختلَف
ُ
املجاالت ِ
السياس َّية واالجتماع َّية والفِ كر َّية وكا َّفة
النهضو َّية األُخرى.
املجاالت
ِ

إن جــامِ ــعــات الــقــرن الـ ِ
ـواحــد والعشرين اختل َفت
َّ
َّ
ُّ
أهدا ُفها وتطلعاتها باختالف ُمتطلبات ال َعصر
والفترة الزمن َّية التي َ
تقط ُع بها اإلنسان َّي ُة َجمعاء،
فأصبح يُ َ
نظر للجامعة اليوم على أ َّنها تصنَع اإلنسان
ُ
وتُسلِّ ُح ُه باأل ُطر املنهج َّية السلي َمة التي تُعينُ ُه على
مواج َهة أزمات و َ
حت ِّديات وضــرورات هذا الزمن،
َ
النظر
فكان لِزا ًما على هذه املُؤسسات أن تُعِ يد
يف رؤاها وأهدافها وبرامجها مبا يُ َح ِّقق أهدافها
املرحل َّية اجلديدة.

ؤسسات
لقد أفر َز التركِ ي ُز التا ّم ل ُ
ِبعض اجلامعات و ُم َّ
ِ
وتأصيل اجلانِب
التعليم العالي على هدف تكوين
ِ
شخص َّي ٍات غير
واملعر ِف لدى طلبتها؛ بنا َء
العِ لمِ ي
ِ
قــادِ رة على حمِ ل لــواء القيادة وحت ُّمل املسؤول َّية
واخلد َمة املُجتمع َّية ،فانصراف هذِ ِه املؤسسات إلى
والبحثي جعلها تُهمِ ُل أهم َّية
دورها التدريسي
تأدية ِ
َ
دورهــا يف خدمة املجتمع وبناء وتشكيل خريجني
الريا َدة املجتمع َّية وخدمة اإلنسان َّية
قادرين على ِ
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إعالم َّية وباحثة

ـاري
واملــشــار َكــة يف عجلة الــتــقـ ُّدم والــنـ ُمــو احلــضـ ِ
واألُ َ ِ
مي.
فاجلامعات يف أي ُمجتمع من املجتمعات اإلنسان َّية
أدواره ــا املن َ
ُوطة يف التغيِير
ال ُيكِ نها من تأدية
ِ
املجتمعِ ي ُدون أن تتبنَّى استراتِيج َّي ٍات ُ َ
ت ِّق ُق بِها
دو َر التفا ُعلِ احلقيقِ ي بني الفردِ ومجتمعِ ه ،وقد
أ َّك ـ َد ذلــك العدي ُد مِ ـ َن الباحثِني وا ُ
خلــبــراء الذين
وج ُدوا عِ ال َق ًة ِ
ني التعليم اجلامعِ ي والتق ُّدم
وطي َدة ب َ
والريا َدة املُجتمع َّية التي من شأنِها أن توقِ د ُرو َح
ِ
وتوجه املهارات املخت ِل َفة
االبداع واالبتِكار وتُ َغ ِّذي
ِّ
ِّ
ٍ
خرجات
بالنتيجة ُم
لدى الطل َبة ،األمر الذي سيُ َشكل
َ
تعليم َّية قادِ َرة على التط ُّور والنُ ُهوض والتفا ُعل مع
املجت َمع بالشكل املطلوب.
ً
أشواطا ج ِّي َدة نحو
لقد قط َعت اجلامِ عات العامل َّية
ِ
ترسيخ مف ُهوم املسؤول َّية املجتمع َّية الــذي يُ َع ُّد
إن الفهم
بـ ِ
أحد املفاهِ يم الثقاف َّية اجلدي َدةَّ .
ـدور ِه َ
ُ
ُ
الض ِّيق املتعا َرف عليه للمسؤول َّية املجتمع َّية التي
ينحصر يف َ
ِ
ِ
املناشط التي
تلك
تغرسها اجلامعات
ِ
تقوم ِ
بتنظيمها اجلامعة وتــهــدِ ف بها إلــى تقدِ مي
خد َمات أو تب ُّرعات لل ُمجتمع ،ويف احلقيقة هذا
ويكِ ن حصر
املف ُهوم َ
أع ُّم وأش َمل من ذلِك بكثيرُ ،
يجب
أن املسؤول َّية االجتماع َّية التي ِ
ذلك يف التاليَّ :
أن تُق ِّدمها اجلامعات هي نــو ٌع من االلتزام التا ّم
بتحقيق أثَر إيجابِي يف املجت َمع ،وبصي َغ ٍة أُخرى هي

ترج َم ٌة واقع َّي ٌة لوظائف اجلامعة التي يتِم مِ ن ِخاللِها
تكييف أفرادِ ها مع املتغ ِّيرات السري َعة يف ُدنيا العِ لم
ِ
احتياجات املُجت َمع التي
والتكنولوجيا مع ُمــراعــاة
تش َم ُل ثالثَة مستويَات ،هي( :املستوى االجتماعي-
املستوى الثقايف -املستوى االقتصادِ ي).

ـحـ ِّتــم املُــســتــوى االجتماعِ ي على اجلــامِ ــعــات ،على
يُـ َ
حتترم قواعِ د القانُون املخت ِل َفة ،وأن
سبيل املثال ،أن
ِ
ِ
املناشط املجتمع َّية واألنديَة الثقاف َّية الترفيه َّية
تدع َم
َ
حتترم ثقا َفة االختالف والعادات والتقالِيد
املُخت ِل َفة،
ِ
ُ
تنشر ثقا َفة املسؤول َّية املجتمع َّية لدى
املجتمع َّية،
أفرادِ ها ،تقو ُم بتعزيز الدميوقراط َّية لدى ُمنتسبيها،
َ
الوطن
وبشكل عــام تقو ُم بتلبية و َدعــم احتياجات
ٍ
ِ
واملواطن من مختلَف اجلوانِب املطلوبَة .أ َّما دو ُرها
يف املستوى الثقايف فيك ُم ُن على سبيلِ املثال يف إعدادِ
ِ
للفئات التي لم يُحالِفها
البرامِ ج التدريب َّية والتأهيل َّية
حل ّ
ا َ
ــظ يف ُ
دخــول اجلامعة ،دع ـ ُم وتـ ِ
ـأصــيـ ُل الثقا َفة
تعزي ُز البحث العِ لمي ،التأكيد
التاريخ َّية الوطن َّيةِ ،
ونشرها يف
على ثقافة االلتزام بالقوانني واألنظ َمة
ِ
املجت َمع .وفيما ُ
ص دور اجلامِ عات يف املستوى
يخ ُّ
ِ
احلصر
االقتصادِ ي ،فهو يتم َّث ُل على سبيل املثال ال
تخص َصات أكادمي َّية جدي َدة تلب َي ًة
يف التالي :تدشني
ُ
للتط ُّورات العلم َّية واستجاب ًة الحتياجات املجتمع ،دعم
املشاريع املجتمع َّية النهضو َّية واإلنتاج َّية،
ورعايَة كا َّفة
ِ
ِ
ُمتاب َعة ِ
خريجيها يف املجت َمع والسعِ ي إليصالهِ م
وضع
ِ
ُ
بالوظائف امل ِ
برامجها يف استنهاض
دور
ِ
ناسبَة ،تفعِ يل ِ

ِ
مناشط وقوانني حماية
غايَة التنميَة املُست َدا َمة ،دعم
ا ملُستهلِك.
ِ
الواحد والعشرين تتطلَّ ُب أن تقوم
إن مجتمعات القرن
َّ
جامعاتُها العصر َّية احلديثَة بتمكِ ني ُطلبتها متكِ ينًا
اجتماع ًيا وثقافِ ًيا واقتصاد ًيا ُمحك ًما وشامِ ًل ،وما
ؤسسات
مِ ن
ٍ
سبيل ِ
ناج ٍع لذلِك إال أن تقو َم هــذِ ِه امل ُ َّ
ُ
منظوماتِها
ـاح وتــقــومي
التعليم َّية ال ـ ُكــبــرى بــإصـ ِ
َ
هدف ربِط املُخرجات
التعليم َّية والتربو َّية مبا يُ َح ِّق ُق
وتعز ِيز ُمشار َكة شبابِها يف
بسوقِ الع َمل
ِ
التعليم َّية ُ
ِ
املناشط والف ّعال َّيات املُجتمع َّية احملل َّية مِ نها
ُمختلَف
َ
والنهض ِو ّي
التطو ِيري
بدورهِ م
والدول َّية وزيا َدة َوعيهِ م ِ
ِ
ُ
املنشود.
والبِنائِي
أن تطلُّعاتنا كثيرة وكبيرة من األدوار
ويكن القول َّ
ُ
بشكل عام ويف
التي تقو ُم بها اجلامِ عات يف العالم
ٍ
َ
النهضة
خــاص ،فمن َحـ ِّـق
بشكل
أوطــا ِنــنــا العرب َّية
ٍ
ّ
قدر األهل َّية
األُممِ َّية الشامِ لة أن ت ُكو َن جامِ عاتُنا على ِ
ِ
وتسليحهِ م بذخائِر
الكامِ لَة لتمكِ ني وتقويَة الشباب
القِ يا َدة والـ ِـريــا َدة واملسؤول َّية املُجتمع َّية ،وبــإذنِ اهلل
ـدر هــذِ ِه التطلُّعات
تعالى ست ُكو ُن جامِ عاتُنا على قـ ِ
واألمــا ِنـ ّـي املُخت ِل َفة ،وسي ُكو ُن شبابُنا الــواعِ ــي ً
أهل
لتح ُّمل املسؤول َّية املُجتمع َّية وأدا ًة ف ّعالة يف حملِ
والسالم والهِ دايَة.
مش َع ٍل النُّور واأل َمل
ِ
واخلير َ
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مشاهد

السر
كلمة
ّ

السر وراء االبتسامة التي ارتسمت على وجه هذا الطفل السوري ،واالرتياح
كلمة
ّ

الذي تغلغل إلى أعماق نفسه هي « الدفء» في مواجهة الصقيع وشدة البرد.

لنجعل شتاءهم دفئا وسالما

المخيمات)
(الصورة بعد استالم الحقائب الشتوية ضمن حملة مواجهة الشتاء عام  2018ـ  2019في أحد
ّ
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عين على
المستقبل

مساعد الرئيس التنفيذي

لقطاع العمليات والشراكات الدولية:

 8مكاتب ميدانية جديدة،

ورفع عدد األيتام المكفولين

لـ  200ألف طفل في 2020

مع نهاية عام  2019وبداية عام جديد  2020سألت
مجلة " غراس" السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس
التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر
اخليرية عن أهم منجزات العام املاضي وأبرز تطلعات
العام احلالي على مستوى البرامج واملشاريع التنموية
واإلغاثات والكفاالت والشراكات الدولية ..التوسع
والتطوير ،فقام مشكورا بتلخيصها لنا على النحو التالي:

ما هي أهم اإلجنازات اخلاصة مبشاريع قطاع
العمليات والشراكات الدولية خالل عام 2019
والتوقعات املنتظرة يف  2020؟
ـ مت التركيز يف  2019على قطاعي التعليم والصحة،
ومن خاللها أجنزنا العديد من املشاريع النوعية املهمة،
إضافة إلى مشاريع التمكني االقتصادي ،ومن هذه
املشاريع :اكتمال مدن دارفور النموذجية بنسبة ،95%
بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبتكلفة تتجاوز 100
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مليون ريال قطري ،ويُت َوقع افتتاح  5منها ،بإذن اهلل ،يف
الشهر الرابع من عام  ،2020كما مت إجناز مشروعني
منوذجني يف البوسنة بقيمة تزيد عن  30مليون ريال
قطري ،وهما مركز لتأهيل األيتام ،وسكن الطالبات،
ويُتوقع افتتاحهما رسميا يف بداية عام .2020
ـ على مستوى التدخالت اإلغاثية نسعى مستقبال
للتركيز على مشاريع ذات استدامة خصوصا ما يخص
الكوارث أو األزمات املمتدة ،بحيث نعمل بجهد كبير مع
املنظمات احمللية والدولية على أن تخفف هذه املشاريع
من حدة الكوارث التي يتكرر حدوثها بشكل سنوي،
وتقلل من اخلسائر واألضرار التي ستنتج عنها عند
وقعها ( ال سمح اهلل ) ،إضافة لدعم قدرات النازحني
والالجئني وتطويرها يف مناطق األزمات واحلروب،
ومتكنيهم اقتصاديا.
ـ وفيما يتعلق بالكفاالت اخلاصة بالرعاية االجتماعية

أصبحنا منفذين لمشاريع المنظمات الدولية
ونركز على المشاريع النوعية الكبيرة.
نقوم بكفالة أكثر من  162,000شخص حاليا ،وسيكون
تركيزنا يف  2020بشكل أكبر على فئة األيتام ،ألننا
نهدف إلى أن يصل عدد مكفولينا إلى  200ألف يتيم.

وماذا عن التوسع املكاتب امليدانية ونشاط قطر
اخليرية عبر العالم؟
عملنا يف  2019على االنتهاء من اإلجراءات والتراخيص
اخلاصة بالتوسع يف نشاط قطر اخليرية عبر العالم من
خالل فتح مكاتب ميدانية جديدة ،حيث حصلنا على
موافقات التوسع يف  15دولة ،ولكننا سنقوم فقط بافتتاح
مكاتب يف  8دول خالل  ،2020وهي :تنزانيا ،ماليزيا،
غامبيا ،والسنغال ،إثيوبيا ،وتوغو ،ساحل العاج ،املغرب،
حيث تبقّى اختيار مقار املكاتب فقط .وسنعمل بداية
على تقييم احتياجات هذه الدول ،سواء كانت إغاثية،
أو تنموية متهيدا لتنفيذ املشاريع والتدخالت الالزمة،

ووفق خطط احلكومة يف كل بلد .ومع اكتمال افتتاح
هذه املكاتب سيبلغ إجمالي عدد مكاتبنا امليدانية 37
مكتبا ميدانيا عبر العالم.

ما أبرز مالمح تعزيز وتطوير الشراكات والتعاون
مع املنظمات األممية والدولية؟
خالل  ،2019وقعنا الكثير من الشراكات مع الوكاالت
األممية واملنظمات الدولية مثل :منظمة الهجرة الدولية
( ،)IOMومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،ومفوضية
شؤون الالجئني  .UNHCRواليوم أصبحنا منفذين
ملشاريع املنظمات الكبرى ولسنا ممولني لها فقط،
حيث نفذنا ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ عبر مكتبنا
بالصومال مشاريع إغاثية يف منطقة بلدون مرتني
بتمويل من  ،UNHCRو ستارت نت وورك" (START
 ،)NETWORKومشاريع يف الداخل السوري مرتني
بتمويل من منظمة الصحة العاملية.
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تقرير

شهد جناح قطر اخليرية الذي أقيم ضمن فعاليات درب
الساعي احتفاالً باليوم الوطني لدولة قطر ،عددا كبيرا
من الزوار وتفاعال من كافة فئات املجتمع وإشادة واسعة
بالفعاليات التي أقيمت ،حيث استقبل اجلناح أكثر من 60
ألف زائر منذ انطالق الفعالية.
وقدم جناح قطر اخليرية الذي أقيم ضمن فعاليات
درب الساعي مبناسبة احتفاالت دولة قطر بذكرى اليوم
الوطني ،جتربة جديدة ملعايشة العطاء عن قرب من خالل
تقنية الواقع املعزز ملا يوجد يف املناطق التي تعمل فيها،
وتعرف الزوار عبرها على أثر العمل اخليري لدولة
قطر يف التخفيف عن الشرائح األكثر ضعفاً حول
العالم.
وجاءت مشاركة قطر اخليرية يف فعاليات درب
الساعي تعزيزا لروح االنتماء والوالء والوطنية ،وجتديدا
للوفاء للوطن واستحضاراً لتراث اآلباء املؤسسني ،باعتباره
أحد أكثر األيام أهمية للدولة ملا له من قيمة وطنية
وتاريخية واجتماعية ،وكذلك إلبراز اإلجنازات والنجاحات
التي حققتها قطر اخليرية يف الداخل واخلارج مبساهمة
املتبرعني واملتطوعني من أهل قطر ،وإبراز دورها الوطني
ومساهمتها يف حتقيق االستقرار والسالم العاملي من خالل
دعم قضايا التعليم والصحة واالقتصاد يف الدول النامية.
 4أقسام رئيسة

سفاري اخلير

وشمل جناح قطر اخليرية  4أقسام رئيسية ،حيث ضم
القسم األول منها ،والذي حمل عنوان "سفاري اخلير"
 6محطات رئيسية ،حتاكي كل محطة واقع الالجئني
واملعوزين يف اخلارج ،ودور قطر اخليرية يف رسم االبتسامة
على وجوه أصحاب احلاجة من خالل دعم وتبرع أصحاب
القلوب الرحيمة للمشاريع التي تقوم على تنفيذها  ،وقبل
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أن يخوض أي من الزوار التجربة عليه أن يرتدي سترة
قطر اخليرية ،ويستلم جواز مهمات ليعيش التجربة
بكلياتها ،ومن ثم ينتقل من محطة إلى أخرى ،فاحملطة
األولى محطة "املياه واالصحاح" تكشف حجم املعاناة
التي يعيشها عدد من السكان بسبب عدم توافر املياه
النظيفة ،تلي هذه احملطة محطة التعليم والثقافة ويتضح
أن قطر اخليرية قد نفذت  9,336مشروعا
من خاللها َّ
يف  53دولة ،وقد بلغ عدد املستفيدين  6.454.869يف
الفترة من (  2012ـ )2018

وعبر محطة االستجابة للكوارث يستخلص الزائر أن
قطر اخليرية نفذت ما ال يقل عن  1.414مشروعا ،يف
 41دولة ،يف الفترة من (  2012ـ  ،)2018ومتتد مجاالت
عمل االستجابة للكوارث الصحة ،إيواء ،التعليم ،املياه
واإلصحاح ،األمن الغذائي ،التغذية واإلنعاش املبكر،
فيما تتحدث احملطة السادسة واألخيرة "دفء وسالم"
عن توفير املدافئ لالجئني يف الدول التي تعاني البرد
الشديد.

اجلناح التعريفي

وتضمن اجلناح أيضا محطة الرعاية الصحية ومحطة
الرعاية االجتماعية التي ركزت على أن قطر اخليرية
قامت بتنفيذ  35.483مشروعا ،يف  58دولة ،استفاد
منها أكثر من  10ماليني شخصا يف الفترة من (  2012ـ
 ،)2018ومجاالت عمل الرعاية االجتماعية بناء املراكز
متعددة اخلدمات ،توفير الرعاية للفئات الضعيفة،
تقدمي املنح املالية الشهرية ،متويل املشاريع املدرة
للدخل وبناء وإعادة تأهيل املساكن لألسر.

ويف جانب آخر عكس "اجلناح التعريفي" التاريخ الطويل
لقطر اخليرية يف مجال العمل اإلنساني منذ نشأتها
والدول التي تعمل فيها بجانب املنظمات الدولية
واإلقليمية املتعاونة معها ،إضافة إلى واملبادرات
اإلنسانية التي أطلقتها على مستوى دولي .كما تضمن
اجلناح املبادرات اإلنسانية والتنموية مثل برنامج قلب
واحد ومبادرة مدرسة الالجئني العاملية وطاقات حللول
االعمال ومبادرة "رفقاء" اخلاصة باأليتام ،ومبادرة
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تقرير

"عاون" ومبادرة "ألجل االنسان" وبرنامج سفاري اخلير
والبرامج اإلذاعية املتنافسون وتفريج كربة بالتعاون
والشراكة مع إذاعة القرآن الكرمي وضيف ومحطة
بالتعاون مع إذاعة صوت اخلليج وبرنامج أمنيتي
بالتعاون مع إذاعة قطر.
كما استعرض اجلناح تقنيات العمل اإلنساني ووسائل
التبرع وأدوات وتقنيات التحصيل التقليدية وااللكترونية
وبرامج االعالم التنموي ،إضافة إلى عرض أحدث
املطبوعات املتنوعة واملنشورات وفيديوهات من امليدان
تتضمن تعريفا تفصيليا للبلدان واملشاريع التي تنفذها.

فعالية املسرح واألركان

وتعد الفعاليات واألنشطة املصاحبة للجناح التي
نظمتها قطر اخليرية سواء على خشبة املسرح الرئيسي

أو األركان احمليطة به فرصة أخرى ليتعرف من
خاللها الكبار والصغار على أمناط من العمل التطوعي
واإلغاثي ،بأسلوب جذاب ومحبب عبر األلعاب والتنافس
يف املسابقات وغيرها.
وتضمنت الفعاليات التي شهدت جتاوبا من قبل األسر
واألطفال وزادت من مشاعر احلماس مع توزيع جوائز
لهم من قطر اخليرية ملا حتمله من أجواء التسلية
والفرح والثقافة ،فضال عن املسابقات التي تدور يف
محيط العمل اخليري واإلنساني وحتمل رسائل ذات
معنى عميق يؤكد أهمية العطاء والبذل.

زيارات كبيرة
وإشادات واسعة

حظي اجلناح قطر اخليرية بإشادة واعجاب
منقطع النظير من اجلمهور سواء من
املواطنني او املقيمني وزوار من دول أخرى،
وعبروا عن سعادتهم باملشاركة يف فعالياته
املصاحبة وقالوا إنها كانت فرصة ودرس حي
ألبنائهم كي يحدثوهم عن العمل اخليري،
وقيمة العطاء ،وكيف لتبرعاتهم أن حتيي آالف
املعوزين.
واشاد الشيخ خالد بن ناصر ال ثاني بجناح
قطر اخليرية والتطور الذي يشهده عاما بعد
عام منوها باجلهود اإلنسانية التي تبذلها
للمساهمة يف إسعاد ذوي الدخل احملدود
داخل الدولة والفقراء عبر العالم من خالل
تنفيذ مشاريع إغاثية ،وتنموية ،مؤكدا على
ان أهل قطر سباقني للخير فقط يبحثون عن
اجلهة األنسب لتوصيل تبرعاتهم للمحتاجني
وهذا ما تقوم به قطر اخليرية.
كما حظي جناح قطر اخليرية بزيارة الشيخ

الدكتور /عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل ثاني رئيس مجلس األمناء بالصناديق

اإلنسانية حيث أشاد بالعمل اخليري والتنموي
الذي تقدمه قطر اخليرية للمحتاجني حول
العالم .
من جهته أعرب السيد خالد العجيب من
الكويت عن سعادته بزيارة جناح قطر اخليرية
وفخره مبا تقوم به من أعمال إنسانية حول
العالم وقال "ان ما تقوم به شيء يثلج الصدر
ويدعو للفخر لنا على مستوى العالم “ ،مشيدا
بالفعاليات واألنشطة التي خصصت لألطفال
واالسر والتي تعرف بأهمية العمل اإلنساني.
وقال السيد محمد غامن املهندي مؤسس
منصة اخلور اليف ،إن وجود قطر اخليرية
يف درب الساعي شيء مهم للساحة اخليرية
واالنسانية على املستوى احمللي واإلقليمي،
مشيرا إلى ان اجلناح قام مبحاكاة محطات
العمل اإلنساني بطريقة مبتكرة تساهم يف
نشر ثقافة العمل اخليري يف املجتمع وتوعية
الناس بأهمية العمل التطوعي وإثارة احلماسة
يف نفوسهم مبساعدة من كان يف حاجة.
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مؤسسات قطرية

أيادي الخير
نحو آسيا
« روتا »
التأسيس

مت إطالق منظمة أيادي اخلير نحو آسيا (روتا) يف
نوفمبر  2005حتت قيادة سعادة الشيخة املياسة بنت
حمد ين خليفة آل ثاني رئيسة مجلس اإلدارة ،للقيام
مببادرة لتأمني التعليم النوعي للمحرومني يف أرجاء
قارة آسيا.
وتعمل روتا وهي منظمة أهلية غير حكومية حتت
مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع التي
أنشأها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير دولة قطر يف العام  ،1995ويرأس مجلس
إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر.
تركز روتا يف مهمتها األساسية على تقدمي املساعدة
إلى قارة آسيا ،حيث أن املوقع اجلغرايف االستراتيجي
يعطيها فرصة فريدة لدعم البالد املجاورة لتخطي
مصاعب التنمية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أكثر من 60%
من الوافدين يف قطر هم من أصل آسيوي ،مما يعطي
تبصر وفهم للحاجات واملعايير الثقافية
روتا فرصة ّ
للشعوب اآلسيوية.

مهمتها وأهدافها

تتوخى روتا إيجاد عالم يتمتع فيه كل الشباب بحق
التعليم الذي يحتاجونه من أجل إطالق كامل قدراتهم
ورسم شكل التنمية التي حتتاجها مجتمعاتهم .وتعمل
روتا وفق مهمة محددة بالتعاون مع الشركاء واملتطوعني
واملجتمعات احمللية ،لضمان حصول املتضررين من
الكوارث يف آسيا والعالم ،على فرص مستمرة للتحصيل
العلمي النوعي يف املرحلتني األساسية والثانوية.
تعمل روتا يف عشرة بلدان على امتداد قارة آسيا؛ وهي
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عرض كتاب

أفغانستان ،بنغالديش ،وكمبوديا ،وأندونيسيا ،والعراق،
ولبنان ،ونيبال ،وباكستان ،واألراضي الفلسطينية
احملتلة ،باإلضافة إلى سوريا.
وتع ّد بعض هذه البلدان من بني أفقر الدول يف العالم
بحسب تصنيف البنك الدولي ،يف حني أن بعضها اآلخر
عانى من احلرب أو الكوارث الطبيعية خالل السنوات
املاضية .تساعد روتا يف كل بلد على احملافظة على
البنى التحتية االجتماعية والتعليمية وضمان مستقبل
أفضل لـ  48مليون طفل.
تقوم يف كل واحدة من هذه الدول ببناء أو تبني عدد من
املدارس؛ لتشجيع تعليم النساء؛ وتقدمي املنح الدراسية؛
وتنسيق برامج تبادل الطالب؛ وتأمني تدريب املدرسني
وكذلك التدريب املهني؛ وخلق تواصل بني البلدان
املشاركة من خالل شبكة معرفية مشتركة.
ماذا تفعل

انضمت روتا إلى اجلهود العاملية الهادفة إلى توفير
التعليم األساسي والنوعي لطالب املرحلتني األساسية
والثانوية يف مختلف أنحاء آسيا والشرق األوسط ،مبا
يساعد املجتمعات احمللية على تخطي العوائق الرئيسية
يف طريق التعليم ليؤدي يف النهاية لتوفير منط حياة
أفضل يف آسيا.
وتركز روتا على الترويج واالستثمار يف فرص احلصول
على تعليم ذات مستوى ويف تنمية املوارد البشرية،
بالشراكة الوثيقة مع مجتمعات محلية وعاملية .ولتحقيق
هذه الرؤية واملهمة تعتمد روتا على الرياضة كإحدى
وسائل التعليم ،وتدمج ما بني البيئة التعليمية وتنشيط
استخدام اللغة العربية.

الصحة النفسية
و الدعم النفسي
و االجتماعي في
حاالت الطوارئ
ما الذي ينبغي أن يعرفه العاملون في مجال العون الصحي؟
•جهة النشر :منظمة الصحة العالمية
•عدد الصفحات  30 :صفحة
•اللغات :العربية ،الصينية ،اإلنكليزية ،الفرنسية،
اليابانية ،الروسية واإلسبانية

هو عنوان لدليل أصدرته منظمة الصحة العالمية

وأعدتها المجموعة المرجعية للصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي بالتشاور مع التكتل

الصحي العالمي في اللجنة الدائمة..

محتوى الدليل يعد بمثابة إرشادات من قبل اللجنة

الدائمة المشتركة من الوكاالت المعنية بالصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت
الطوارئ.

و تشرح الوثيقة طريقة التدخل الالزم

لدعم

الصحة النفسية و الدعم النفسي االجتماعي
في حاالت الطوارئ ووثيقة إرشادات في مجال
االستجابة لحاالت الطوارئ .

وقد تم التركيز على ضرورة اآلخذ بعين االعتبار

الحاالت النفسية في الرعاية الصحية العامة.

وخصص حيز هام في هذه الوثيقة للتعريف

باألدوية النفسية التي يجب الحرص على تأمين

كميات كافية منها في خدمات الرعاية الصحية.

المسموح به و الممنوع دليل أخر يضع خارطة
طريق لكيفية التعامل مع حاالت الطوارئ وردت

تحت بند "نفعل و ال نفعل " تندرج فيها أخالقيات

العمل اإلنساني كالتعريف بجملة الواجبات و

وفيها أيضا يجد القارئ لمحة عامة عن أبرز المعارف

المهام الموكلة الى العاملين في قطاع الصحة

مجال اإلغاثة اإلنسانية.

تمنع منعا باتا عرض صور معاناة الناس بغرض

األساسية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في

وتحدثت الوثيقة عن مدى تأثير حاالت الطوارئ وما
ينجر عنها من مشاكل وأزمات على األفراد واألسرة
والجماعات المحلية والمجتمع.

و ال يخلو هذا الدليل من الضوابط اإلنسانية التي

اإلثارة أو تعرضهم إلى الخطر.

لالطالع على كامل الدليل
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قصص إنسانية

تعريفات إنسانية

مشروع "توفير مواصالت
لمرضى الفشل الكلوي"

آالم مضاعفة لغيابهم عن
ّ
الدوري ..فما السبب؟!
العالج
لم يتمالك املريض "تيسير ماضي" ( 44عاماً) املصاب
بفشل كلوي نفسه من الفرحة وانهمرت دموعه ملجرد
حصوله على تكاليف املواصالت الالزمة ملواصلة تلّقي
العالج يف أحد املشايف احلكومية بغزة يف إطار مشروع
تنفذه قطر اخليرية.
ورغم أنها مبالغ قد تبدو بسيطة ،بغرض تغطية قيمة
وسيلة النقل من املسكن إلى املشايف بشكل دوري
للمصابني مبرض الكلى الذين يحتاجون للغسيل دوريا،
فإنها قد حتول دون إمتام عالجهم بكل ما يرافق ذلك
من آالم ومعاناة وضغوط نفسية ،نظرا لضيق ذات اليد،
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أو عدم توفر مصدر للزرق بسبب تعطل أصحابها عن
العمل.
"أحالم محيسن" ( 31عاماً) ،هي األخرى تلقت دعماً
نقدياً ،لالنتقال للمستشفى ،ومنذ حصلت على الدعم
أصبحت تواظب على زيارته يف املواعيد احملددة سلفاً،
وقد قالت إنها يف الوقت الذي كانت تعجز فيه عن توفير
ثمن املواصالت الالزمة لنقلها إلى املشفى ،كانت تضطر
ملواجهة معاناة مضاعفة ،مؤكدة أن تغ ّيبها عن حضور
جلسات غسيل الكلى كان يزيد من آالمها اجلسدية
والنفسية معاً .وأفادت أنها بدأت تشعر بتحسن طفيف

الهدف :توفير تكاليف املواصالت
الالزمة للمريض املصاب مبرض الفشل
الكلوي حيث يتم تقدمي مساعدة مالية
بقيمة  3500ريال قطري على مدار ()4
أشهر ،بهدف متكينه من الوصول إلى
املستشفيات واملراكز الصحية لضمان
إجراء عملية غسيل الكلى الدورية والتي
تتم مبعدل ( )3مرات أسبوعياً.
عدد املستفيدين 65 :شخصا من مرضى
الفشل الكلوي ،بتكلفة تقدر بـ227,500
ريال قطري
مشاريع سابقة :جتهيز غرفة غسيل
الكلى بقسم العناية املكثفة باملستشفى
اإلندونيسي ـ شمال القطاع بالتعاون
مع وزارة الصحة الفلسطينية .وتضمن
املشروع توفير جهاز غسيل كلوي داخل
وحدة العناية املكثفة ،يف ظل عدم
قدرة املستشفى على توفير احتياجات
احلاالت املرضية الطارئة التي بحاجة
إلى عملية غسيل كلى ويخضعون
للتنفس االصطناعي وتنشيط للقلب،
وبحاجة ماسة لنقلهم إلى مستشفيات
أخرى تتوفر فيها اخلدمة ،مما يشكل
خطرا على صحتهم.
ويستفيد من اجلهاز املقدم نحو  30حالة
مرضية شهريا ممن يخضعون للعناية
الفائقة داخل املستشفى.

يطرأ على صحتها ،بفعل املواظبة على
حضور جلسات العالج.
عشرات احلاالت استفادت من هذا
املشروع" :مشروع توفير مواصالت ملرضى
الفشل الكلوي" حتى اآلن ،بفضل دعم
أصحاب األيادي البيضاء يف دولة قطر
ابتغاء األجر العظيم لتفريج الكربات
والتخفيف من أوجاع املرضى ،والزالت
احلاجة ماسة للوقوف إلى جانب املزيد من
املرضى الفقراء.

العودة الطوعية
العودة الطوعية هي طريقة كرمية للعودة إلى الوطن وإعادة االندماج.
وميكن لطالب احلماية الدولية غير القادر أو غير الراغب يف البقاء
يف البلد املضيف أن يعود طواعية إلى بلده األصلي أو موطنه أو إلى
بلد آخر لديه فيه تصريح إقامة .ويتم دائماً اقتراح العودة الطوعية
بشكل أساسي إلى األشخاص الذين لم مينحوا تصريح إقامة أو غير
مؤهلني للحصول على اللجوء يف البلد املضيف.
ويقوم العائد باتخاذ القرار بشأن عودته والتفاوض مع املنظمني حول
الوقت املناسب من ضمن أمور أخرى .وميكن إلغاء قرار العودة يف أي
وقت ،حتى يف املطار قبل الصعود إلى الطائرة.
وماتزال العودة إلى الوطن بالنسبة ملاليني الالجئني يف جميع أنحاء
العالم األمل األمثل يف إيجاد حل حملنتهم .وبوصفها احلل الدائم
واملفضل لدى العدد األكبر من الالجئني ،وتتطلب العودة الطوعية إلى
الوطن بأمان وكرامة التزاماً كام ً
ال من جانب بلد املنشأ للمساعدة
يف إعادة إدماج أبناء البلد .كما يتطلب ذلك دعماً مستمراً من جانب
املجتمع الدولي من خالل مرحلة ما بعد الصراع والتي تعتبر حاسمة
لضمان متكني أولئك الذين يتخذون هذا القرار الشجاع بالعودة إلى
ديارهم من إعادة بناء حياتهم يف بيئة مستقرة.
ويشير مصطلح "األشخاص الذين يتبني عدم حاجتهم إلى احلماية
الدولية" إلى األفراد الذين تقدموا بطلب احلماية الدولية ،والذين
تبني بعد القيام بإجراءات عادلة لدراسة طلبات جلوئهم أنهم غير
مؤهلني للحصول على صفة الالجئ ،وفقاً للمعايير التي نصت عليها
اتفاقية عام  1691اخلاصة بوضع الالجئ وبروتوكولها الصادر عام
 (1691اتفاقية عام  ، )1691فضال عن كونهم غير محتاجني
للحماية الدولية وفقاً لاللتزامات الدولية األخرى والقانون الوطني.
غالبا ما تكون العودة الطوعية أكثر فعالية من حيث التكلفة ،وإدارتها
أقل تعقيدا من العودة القسرية النسبة إلى البلد القائم بإعادة
الالجئني .كما تفضل بلدان املنشأ العودة الطوعية ،ألنها تساعد
على ضمان احترام حقوق مواطنيها ،و ُّ
جتنب أي وصم مرتبط بالعودة
القسرية .وميكن تشجيع العودة الطوعية ودعمها بطرق عدة ،انطالقا
من الدعم قبل العودة وصوال إلى املراقبة بعد العودة.
ومن أبرز األنشطة التي أثبتت فائدتها هي إنشاء آليات إحالة مناسبة
للوكاالت التي تساعد يف العودة الطوعية يف البلد املضيف ،وتقدمي
املعلومات واملشورة بشأن خيارات العودة ،ونشر معلومات دقيقة
ومحدثة عن بلد املنشأ ،وتقدمي املساعدة إلعادة اإلدماج يف املجتمع.
لإلطالع وثيقة سياسة
احلماية الالجئني
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اتفاقيات
احلصول على خدمات الرعاية الصحية بني الجئي
الروهنجيا يف "أوخيا وتكنا" مبدينة "كوكس بازار"
بنغالديش.
الموقعون:

عن منظمة الهجرة السيد أشرف النور ـ مدير مكتب
ال  IOMيف نيويورك
عن قطر اخليرية السيد احمد الرميحي ـ مدير إدارة
اإلغاثة والشراكات.
البنود:

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون مع املنظمة الدولية
للهجرة حول تعزيز النظام الصحي لتحسني مستوى

 .تقدمي الدعم املالي للمنظمة الدولية للهجرة ملشروع
"تعزيز النظام الصحي لتحسني مستوى احلصول
على خدمات الرعاية الصحية بني الجئي الروهنجيا
بقيمة  1,400.000دوالر أمريكي

مع وكالة األمم المتحدة لغوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى ()UNRWA

وقعت قطر اخليرية ،اتفاقية تعاون مع وكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدنى ( )UNRWAلدعم مشاريع وبرامج
األونروا التي تخدم الالجئني الفلسطينيني.

مع المنظمة الدولية للهجرة ))IOM

شراكات واتفاقيات تعاون
ومـذكرات تفاهم
وقعت قطر اخليرية عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ومنظمة اليونسيف واجلهات واملؤسسات احلكومية املعنية بالعمل اإلنساني والتنموي ومنظمات
املجتمع املدني ،بهدف دعم اجلهد اإلنساني داخل وخارج قطر.

البنود

ستقوم قطر اخليرية بتنظيم حملة (حمالت) حلشد
التبرعات تسعى قطر اخليرية من خاللها إلى جمع
ثالثة ماليني دوالر أو أكثر يف السنة لدعم مشروعات
وبرامج األونروا املتفق عليها بني الطرفني.

الموقعون:

عن قطر اخليرية ،السيد يوسف بن أحمد الكواري ـ
الرئيس التنفيذي
عن اليونسيف ،السيدة هنيريت فور Henrietta Fore
ـ املديرة العامة ملنظمة اليونسيف
مع منظمة األمم المتحدة
للطفولة UNICEF

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون مع منظمة األمم
املتحدة للطفولة – اليونيسف يف سبتمبر املاضي مبقر
املنظمة بنيويورك ،بهدف تنفيذ برامج وفعاليات تسهم
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألطفال.
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مع مؤسسة حمد الطبية

البنود:

ّ
تنظيم اجتماع مشترك بشكل سنوي بهدف حتديد
اخلطوط العريضة خلطة العمل يف املجاالت التنفيذية
والشراكة وبحث البرامج والفعاليات املختلفة يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألطفال ،وحتديد
الفرص والعمل م ًعا جلمع التبرعات وتعبئة املوارد
لدعم أهداف تعاون الطرفني.

الموقعون:

عن قطر اخليرية ،السيد احمد الرميحي ـ مدير
إدارة اإلغاثة والشراكات.
عن وكالة األونروا ،السيد بيتر موريان ـ مدير املكتب
التمثيلي يف نيو يورك

وقعت قطر اخليرية عقد تبرع سيارتي نقل مرضى،
مع مؤسسة حمد الطبية يف اخلامس من نوفمبر،
مساهمة منها يف دعم جهودها لتقدمي أفضل
اخلدمات الصحية لكل أفراد املجتمع.

الموقعون:

عن قطر اخليرية السيد يوسف بن أحمد الكواري ـ
الرئيس التنفيذي
عن مؤسسة حمد الطبية السيد علي عبد القادر
اجلناحي ـ مساعد املدير العام ملؤسسة حمد الطبية
بالوكالة.

البنود:

وفقا للعقد فقد تبرعت قطر اخليرية بسيارتني
مجهزتني الستخدامهما يف نقل وخدمة املرضى
وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة
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اتفاقيات
لقطر خليرية
ـ عطوفة السيد أمين رياض املفلح األمني العام للهيئة
اخليرية األردنية الهاشمية

البنود

مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

وقعت قطر اخليرية والهيئة اخليرية األردنية الهاشمية،
مذكرة تفاهم ،واتفاقية تعاون يف مجال رعاية األيتام
يف ديسمبر املاضي بالدوحة.
الموقعون

ـ السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي

مذكرة التفاهم :تقوية الشراكة االستراتيجية القائمة
بني اجلهتني ،على اعتبار أن الهيئة هي اجلهة
املخولة باإلشراف والتنسيق على املشاريع اإلغاثية
يف األردن ،وتطوير التعاون فيما بينهما من أجل تنفيذ
مزيد من البرامج واملشاريع املشتركة وتطوير البرامج
واملشاريع القائمة.
اتفاقية التعاون يف مجال األيتام :تنسيق اجلهود يف
مجاالت الرعاية االجتماعية وكفاالت األيتام واألسر
ذات الدخل احملدود والطالب وذوي االحتياجات
اخلاصة املوجهة لالجئني املقيمني يف األردن وأبناء
املجتمع احمللي.
الموقعون:

ـ السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي
لقطر خليرية
ـ معالي الدكتور عوني البشير رئيس مجلس إدارة
جمعية اإلغاثة الطبية العربية
ـ عطوفة السيد أمين رياض املفلح األمني العام للهيئة
اخليرية األردنية الهاشمية

مع جمعية اإلغاثة الطبية العربية والهيئة
الخيرية األردنية الهاشمية

وقعت قطر اخليرية مع جمعية اإلغاثة الطبية العربية
والهيئة اخليرية األردنية الهاشمية ،يف ديسمبر املاضي
بالدوحة عقد تشغيل مركز قطر الطبي الشامل يف مخيم
الزعتري الذي أسسته قطر اخليرية بالتعاون اجلمعية.

البنود

تتكفل قطر اخليرية بتوفير مصاريف التشغيل
للمركز (الكادر الوظيفي واألدوية واملستلزمات
الطبية والفنية) ،فيما تقوم جمعية اإلغاثة الطبية
العربية بإدارة املركز والهيئة اخليرية األردنية بتسهيل
إجراءات التحويالت املالية والصرف املالي اخلاصة
به.

للشركات.
الموقعون:

عن قطر اخليرية ،السيد يوسف بن أحمد الكواري
ـ الرئيس التنفيذي
عن الشركة القطرية للخدمات البريدية ،السيد
فالح محمد النعيمي ـ رئيس مجلس اإلدارة
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البنود

سيقدم بريد قطر مجموعة من اخلدمات عبر
أفرعه لقطر اخليرية التي تعزز حتصيل التبرعات
وعرض وتسويق منتجات قطر اخليرية ودعم
حمالتها من خالل الوسائط اإلعالنية التابعة
لبريد قطر.
الموقعون:

عن قطر اخليرية ،السيد يوسف بن أحمد الكواري ـ
الرئيس التنفيذي
عن أكادميية اخلدمة الوطنية ،العميد عبد العزيز
اجلابر بالنيابة عن رئيس أكادميية اخلدمة الوطنية.
البنود:

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون مشترك مع
أكادميية اخلدمة الوطنية يف نوفمبر املاضي ،
بهدف تقدمي عمل مجتمعي مميز عبر فعاليات
وبرامج وأنشطة مختلفة تخدم املجتمع احمللي داخل
االكادميية وخارجها.

ـ نشر قيم العمل التطوعي بني أوساط الشباب
وتوسيع منظورهم بحيث يشمل كل جوانب التنمية،
وإيجاد فرص للشباب ملعايشة العمل التطوعي يف
الداخل واخلارج كأعمال مؤقتة حقيقية وملدد زمنية
كجزء من مالمسة الواقع احلي للعمل اإلنساني.
ـ تنفيذ برامج تطوعية وخدمية خلدمة املجتمع،
باإلضافة إلى برامج تعليمية وتدريبية تفيد موظفي
اجلهتني.

مع شركة "طلبات" ()Talabat

الموقعون:

مع أكاديمية الخدمة الوطنية

عن قطر اخليرية ،السيد عبد العزيز جاسم ،مدير
إدارة خدمة العمالء.
عن شركة "طلبات" السيد فرانسيسكو دي سوزا،
املدير العام للشركة.

البنود

مع الشركة القطرية للخدمات البريدية

وقعت «قطر اخليرية» مذكرة تفاهم مع الشركة
القطرية للخدمات البريدية يف أكتوبر املاضي،
لدعم مشاريع قطر اخليرية اإلنسانية وأنشطتها
احمللية يف مجاالت التحصيل واحلمالت اإلعالنية
املشتركة ،وذلك يف إطار املسؤولية املجتمعية

والعضو املنتدب

وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون وشراكة مع
شركة "طلبات" ( )Talabatلدعم املشاريع اخليرية
واألنشطة اإلغاثية التي تنفذها قطر اخليرية عبر
العالم.

إضافة قطر اخليرية إلى قائمة املطاعم املوجودة
على املوقع اإللكتروني لشركة "طلبات" كمطعم
خيري افتراضي يبيع ثالث وجبات غذائية افتراضية
وحتويل التبرعات احملصلة يف إطار العمليات
الشرائية االفتراضية إلى احلساب البنكي لقطر
اخليرية يف بداية كل شهر لدعم مشاريعها اإلغاثية
والتنموية.
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مشاريع تنتظر
التمويل

كاريكاتير

ترميم البيوت لألسر
ذات الدخل المحدود
وصف
المشروع

داخل قطر

ترميم بيوت العائالت ذات الدخل المحدود داخل قطر بالتعاون مع مجموعة من
المبادرات الشبابية من خالل تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والصبغ ،باإلضافة
إلى استبدال الكهربائيات والمفروشات التالفة ،ويتم ترشيح األسر عن طريق
إدارة الرعاية االجتماعية بقطر الخيرية أو أحد المعرفين من الشخصيات االجتماعية.

أهداف المشروع

ـ تحسين الوضع االجتماعي والنفسي والصحي لألسر ذات الدخل المحدود.
ـ ترسيخ قيمة التكافل االجتماعي.
ـ تفعيل دور المبادرات الشبابية في األعمال اإلنسانية المجتمعية.

مبررات المشروع

ـ حاجة عدد من البيوت للترميم .
ـ استثمار الطاقات الشبابية في عمل الخير.

النتائج المتوقعة

ـ إدخال الراحة والسرور على قلوب األسر المستفيدة.
ـ االنتهاء من ترميم عدد من المنازل سنويا
ـ زيادة خبرات المبادرات الشبابية في العمل التطوعي
مدة
التنفيذ

عدد
المستفيدين

الجهة
المنفذة

عائلة واحدة

قطر الخيرية

قيمة
السهم
QR

4

أشهر

1,000
ر.ق

المتبقي
من التكلفة
QR

QR

بدون تعليق

QR

25,884
ر.ق

للمشاريع داخل قطر
طرق التبرع:
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44667711

رقم النوذج 110663 :ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/915

www.qcharity.org

رقم النوذج 110663 :ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/622
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مشاريع تنتظر
التمويل

مشاريع تنتظر
التمويل

بناء مركز لتحفيظ القرآن الكريم
وصف
المشروع

توجو

ّ
يوفر المركز مكانا مناسبا للطالب من أجل حفظ القران الكريم وعلومه ودراسة
اللغة العربية والعلوم الشرعية .ويتكون من فصلين بمساحة  40مترا مربعا
لكل فصل ،ومكتب بمساحة  12مترا مربعا ،إضافة لدورة مياه.

عزيز الجوانب الروحية والثقافية واالجتماعية والتربوية لدى أفراد المجتمع

أهداف المشروع
مبررات المشروع
النتائج المتوقعة

عدد
المستفيدين

اإلسهام في توفير بيئة مناسبة لتعلم القرآن الكريم واللغة العربية والتوعية

الدينية.

احتياج المجتمع في توجو إلى مراكز من هذه النوع نتيجة النقص فيها.

عدم قدرة السكان المحليين على بناء وتأثيث مثل هذه المراكز.
زيادة فهم القرآن وعدد ّ
حفاظه.

توفير بيئة مالئمة لدراسة القرآن والعلوم الشرعية.
مدة
التنفيذ

الجهة
المنفذة

قيمة
السهم
QR

22

سيدة

قطر الخيرية

15

ً
شهرا

1,000
ر.ق

المتبقي
من التكلفة
QR

QR

وصف
المشروع

العيش الكريم للنساء الالجئات اللواتي يعانين من ظروف حياة قاسية.

 -استفادة  220أسرة سورية الجئة سنويا من المشروع بين تدريب وتشغيل.

أهداف المشروع

 -تأمين فرص عمل للسيدات السوريات اللواتي ليس لهن معيل إلعالة أطفالهن األيتام.

مبررات المشروع

 -حاجة عدد كبير من األسر السورية الالجئة للعمل وتلبية احتياجاتها المعيشية.

النتائج المتوقعة

 -تدريب  200سيدة سورية على حرفة الخياطة وإيجاد فرص عمل لـ  22سيدة سنويا.

عدد
المستفيدين

ـ تقليل تسرب األطفال السوريين الالجئين من المدارس بسبب عملهم إلعالة أسرهم
في ظل غياب المعيل

 -تأمين فرص عمل للسيدات اللواتي فقدن المعيل من األسر السورية.

 استدامة عمل المشغل بحيث يمول نفسه تلقائيا من بيع المنتجات والمنافسة فيالسوق.

الجهة
المنفذة

طرق التبرع:

44667711

رقم النوذج 110663 :ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/622
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مدة
التنفيذ

قيمة
السهم
QR

220
سيدة

15

قطر الخيرية

ملراكز حتفيظ
القرآن الكرمي
www.qcharity.org

تركيا

مشغل خياطة متكامل في مدينة إسطنبول يضم  4خطوط إنتاج مع نقطتي بيع ،يتم
من خالله تأمين التدريب والتشغيل للسيدات السوريات ،ويندرج في إطار تأمين سبل

QR

109,559
ر.ق

تشغيل مشغل خياطة
متكامل لالجئات السوريات

ً
شهرا

ملشاريع محاربة الفقر
طرق التبرع:

44667711

qch.qa/W622

رقم النوذج 110663 :ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/622

1,000
ر.ق

المتبقي
من التكلفة
QR

QR

QR

109,559
ر.ق

تقرير

مدرة للدخل
مشاريع
ّ
تغير حياة مئات األسر
وغزة
في بنغالديش
ّ
يف إطار خططها الرامية إلى اإلسهام يف حتويل األسر
معدومة الدخل وذات الدخل احملدود وأسر األيتام
إلى أسر منتجة يف الدول التي تعمل فيها؛ قامت قطر
اخليرية بتمليك  490أسرة مشاريع مد ّرة للدخل يف
كل من بنغالديش وقطاع غزة بفلسطني ،خالل العام
املاضي .2019
بلغ عدد املشاريع املنفذة يف بنغالديش  300مشروع
لصالح أسر األيتام واألسر الفقيرة ،شملت تربية
الدواجن ،وزراعة األسماك ،وتربية األبقار ،واحملالت
التجارية ،ومزارع احلبوب واخلضروات ،إضافة إلى
مشاريع اخلياطة ،بتكلفة زادت عن مليون ريال .وتركز
هذه املشاريع على اجلانبني الزراعي واحليواني العتماد
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املجتمع البنغالي بنسبة كبيرة على قطاع الزراعة وتربية
احليوان.
ويف قطاع غزة قام مكتب قطر اخليرية هناك بتمليك
نحو  190مشروع متكني اقتصادي ألسر تفتقد إلى
مصادر دخل .وبتكلفة إجمالية جتاوزت 1,250,000
ريال .وتأتي هذه املشاريع يف وقت ،قالت فيه وزارة
التنمية االجتماعية بقطاع غزة ،إن نسبة الفقر والبطالة
يف القطاع ،وصلت ملا يقارب  % 75خالل العام احلالي.
معايير االختيار

وقد مت الوصول لألسر املستفيدة بالتنسيق مع
املؤسسات احمللية واحلكومية ،إضاف ًة إلى ترشيحات
قسم الرعاية االجتماعية يف قطر اخليرية للمكفولني
من مختلف الفئات.
ويتم اختيار األسر املستفيدة وفقاً ملعايير محددة تتعلق
باألوضاع االجتماعية ،واالقتصادية لألسر ،وخبرة
املستفيدين ،والقدرات واملهارات الالزمة إلدارة املشروع،
ومدى دعم أفراد األسرة ،ومكان تنفيذ املشروع.
وتشتمل املشاريع املدرة للدخل التي يتم تنفيذها ،على
ما يلي :قارب صيد بحري ،تربية دواجن ،تأهيل بيوت
بالستيكية زراعية ،محل جتاري ،بقرة حلوب ،أغنام
للتربية ،عربة بحصان ،ماكينة خياطة ،ماكينة خياطة
وماكينة حبكة ،دراجة نارية ،وعربة بيع متنقلة.

نموذج نجاح

لم يخيل للسيدة صفاء أبو منديل  46عاماً أنها
ستملك يف يوم من األيام مشروعاً خاصاً ،يعينها
على توفير احتياجات أسرتها.
عانت صفاء لسنوات طويلة من البطالة بفعل
آثار احلصار على قطاع غزة منذ  13عاماً،
لذا كانت تعجز عن توفير قوت أمها وشقيقتها
اللتني تعيشان معها حتت ظالل مسكن بسيط يف
محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.
متلّكت صفاء منذ وقت قريب ماكنيتي خياطة،
كواحدة من املشاريع املدرة للدخل التي تنفذها
قطر اخليرية يف قطاع غزة ،ملن ينطبق عليه
الشروط من األسر معدومة الدخل ،ومنذ
حصولها على املشروع ،وهي تشعر بسعادة
غامرة ،السيما وهي تلمس أن رزقها يتنامى
بشكل يومي.

وتهوى صفاء مهنة احلياكة وصناعة امللبوسات
منذ وقت طويل ،لكن الفقر كان يحول بينها وبني
حتقيق رغبتها بافتتاح مشروعها اخلاص .غير
أنها اليوم تقول" :شكرا ألهل اخلير يف قطر
..شكرا قطر اخليرية ألنكم حققتم حلمي..
شكرا ألني لم أعد أنا وأسرتي يف حاجة ألحد".
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“ تحدي ترميم” في نسخته الثانية..
شراكات مجتمعية وجهود تطوعية
مت ّكن مشروع "حتدي ترميم" الذي تنفذه قطر اخليرية
للعام الثاني على التوالي من ترميم منازل ثالث أسر
ذات دخل محدود يف عدد من املناطق داخل دولة قطر
خالل عام  2019وتسليمها ألصحابها ،بتمويل ودعم من
كل من :شركة احللول املثالية ،شركة "قطر باور اجنيرنغ
اند كونتر اكتنيغ" ،وفودافون ،ومشاركة متطوعني من
هذه الشركات.
ويركز املشروع بشكل رئيسي على املنافسة بني الشركات
لتنفيذ أعمال الصيانة للمنازل القدمية اخلاصة باألسر
ذات الدخل احملدود والتي تعرضت للتلف وجتديد
األثاث واألجهزة الكهربائية فيها ،ويهدف املشروع إلى
تشجيع العمل التطوعي وحتقيق التكافل االجتماعي
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عبر تفعيل الشراكات املجتمعية لقائدة املجتمع احمللي.
وقد ثمنت قطر اخليرية دور الشركات التي تعاونت معها
يف النسخة الثانية من املشروع (حتدي ترميم) ضمن
مسؤوليتها املجتمعية ،كما ثمنت دور الفرق الشبابية
التطوعية لهذه الشركات.
وقد أعرب أصحاب املنازل التي مت ترميمها عن شكرهم
وتقديرهم للداعمني ولقطر اخليرية منوهني بالنقلة
التي أحدثوها يف بيوتهم والتي تركت ارتياحا مهما يف
حياتهم .فيما عبر املتطوعون واملتطوعات عن اعتزازهم
مبا ملسوه من ارتياح أصحاب املنازل بعد االنتهاء من
ترميمها ،منوهني أن هدفهم االسهام يف تغيير حياة
الناس نحو األفضل.

وقد كان أحد البيوت التي مت ترميمها المرأة من ذوي
االحتياجات اخلاصة ،لذا احتاج إلى عناية أكبر للتأكد

من مراجعة مسارات الكرسي املتحرك واألبواب واضافة
كل املعينات التي تتناسب مع حالتها الصحية.

الجهات الشريكة

وعلى هامش تسليم البيوت التي مت ترميمها كان ملسؤولي الشركات تصريحات تعكس حرصهم على
املسؤولية املجتمعية وقد جاء فيها:
محمد اليافعي  /رئيس القطاع العام بشركة فودافون

إن واجب الشركات الوطنية دعم املشروعات التي تخدم املجتمع احمللي بصورة مباشرة ،ونفخر بالتعاون مع
املؤسسات اخليرية التي تدعم مشروعات مثل" ترميم" والذي ينعكس إيجاباً على املجتمع.

املهندس محمود عامر /رئيس مجلس إدارة شركة احللول املثالية

ـ تقوم شركة احللول املثالية بهذا الدور انطالقا من مسؤوليتها املجتمعية جتاه املجتمع احمللي ،داعيا جميع
الشركات لتفعيل الشراكات املجتمعية لضمان العيش الكرمي للجميع.
ـ سعداء ألن برنامج حتدي ترميم يسهم يف توفير بيئة مناسبة للمعيشة لألسر من ذوي الدخل احملدود
وحتسني وضعهم االجتماعي والنفسي.

عبد الرحمن محمد عيسى ـ شركة "قطر باور اجنيرنغ اند كونتر اكتنيغ"

ـ نتعاون مع قطر اخليرية يف عدد من املشاريع ،وقد مت اختيار مشروع "ترميم :لدعمه نظرا لدوره االجتماعي
وأثره الهام على األسر ذات الدخل احملدود وحياة املستفيدين.
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حملة خيرية
لدعم أسبوع
“الشمول الرقمي”
مميز
وحضور
ّ
في معرض

“كتكوم
”2019

نفذت هيئة تنظيم االتصاالت بالتعاون مع جمعية قطر اخليرية يف األسبوع األول من أكتوبر املاضي
حملة خيرية بعنوان "الشمول الرقمي" بهدف جمع أجهزة إلكترونية جديدة أو مستعملة إلعادة
توزيعها على األيتام وأسر األرامل والطالب والعمال للمساهمة يف تنمية معرفتهم وقدراتهم التقنية،
وقد استمر استقبال التبرعات للحملة طيلة شهر أكتوبر.
وجاء إجناز احلملة يف أسبوع الشمول الرقمي يف املنطقة العربية والذي ينظمه االحتاد الدولي
لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو /بهدف زيادة الوعي بشأن إدماج
القطاعات املهمشة يف العالم العربي باستخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مثل األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة واملرأة والشباب واألطفال والسكان يف املناطق الريفية والنائية واملهاجرين.
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تبرعات

وقد أقامت الهيئة بأحد املجمعات التجارية جناحا
خاصا مت من خالله تسليم التبرعات العينية من
األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر املكتبي
وأجهزة الكمبيوتر احملمول والهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية ،حيث مت جمع مجموعة من التبرعات ،كما
تضمن اجلناح أنشطة تعليمية خاصة لألطفال.

ويف إطار احلملة تسلمت «قطر اخليرية» تبرعاً عينياً
من شركة «مشيرب العقارية» اشتمل على األجهزة

اإللكترونية ،كمبيوترات مكتبية ،وأجهزة كمبيوتر
محمول ،وطابعات ،وهواتف ،وآالت تصوير مكتبية
كبيرة ،وماسحات ضوئية.
تحول رقمي

وعلى نحو متصل شاركت قطر اخليرية يف النسخة
اخلامسة ملؤمتر ومعرض قطر لتكنولوجيا املعلومات
"كتكوم  "2019الذي نظمته وزارة املواصالت واالتصاالت
وذلك من خالل جناح مميز اشتمل على عرض الوسائط
الرقمية واألجهزة التقنية واخلدمات االلكترونية التي
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يوتيوب
قطر الخيرية

تقرير

تتيحها للراغبني يف التبرع داخل وخارج قطر،
وللمستفيدين من مشاريعها وخدماتها على مستوى
العالم.
وجاءت مشاركة قطر اخليرية يف معرض "كتكوم
 "2019بهدف التعريف مبختلف مبادراتها املعتمدة
على التقنيات وتبنيها منحى رقميا يساهم يف خفض
التكاليف وزيادة اإليرادات وحتسني كفاءة العمل
اخليري ،بهدف تسهيل عملية التبرعات وتعزيز
التواصل مع جمهورها واملستفيدين من خدماتها
عبر العالم ،حيث تشهد قطر اخليرية منذ 2012
تطورا وحتوال رقميا ملحوظا يف مجاالت عملها،
سواء فيما يتعلق بجمع التبرعات عبر التطبيقات
واملواقع اإللكترونية واألجهزة الذكية املنتشرة
يف أنحاء الدولة ،أو توفير كافة املعلومات
والتفاصيل اخلاصة مبشاريع قطر اخليرية
واالحتياجات يف مجال العمل اخليري واإلنساني
يف أنحاء العالم بسالسة وشفافية.
مبادرات نوعية

ومن أهم مبادرات قطر اخليرية النوعية املعتمدة
على التقنية والتي ساهم جناحها يف التعريف بها
مبادرة "طاقات" التي تعني بتشغيل الشباب العربي
عن بُعد باستخدام التقنيات احلديثة ،وأتاح اجلناح
أيضا فرصة للجمهور ملعايشة جتربة تقنية الواقع
االفتراضي ألول مرة ،حيث ّ
مت من خالل النظارات
اخلاصة بها نقل صور املعاناة اإلنسانية املتنوعة
يف عدد من دول العالم التي تصل لها مساعدات
أصحاب األيادي البيضاء عبر قطر اخليرية يف
املجاالت اإلغاثية والتنموية.
وتضمن اجلناح جهاز اخلدمة الذاتية (كيوسك)
الذي يتيح لفاعلي اخلير إمكانية التبرع عبر
البطاقة البنكية أو رصيد جوال بطريقة آمنة .كما
وضع اجلناح بني يدي جمهوره كتيبا باسم "تقنيات
خلدمة العمل اإلنساني" والتي تستخدمها قطر
اخليرية يف تنفيذ مهامها اإلنسانية مثل املواقع
والتطبيقات واخلدمات االلكترونية.
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ّ
تحققت
كيف
أمنيتا ميمونة
وراجي؟!
ماهي أمنية ميمونة من
أندونيسيا؟

0:21 / 2:26

افتح الكاميرا وضعها
وتعرف
على الكود
َّ
على قصة ميمونة

امسح
لتشغيل
الفيديو

وماهي أمنية راجي شعبان من
السودان؟
لتتعرف..
اطلع على القصتين
ّ
كيف ّ
تحققت أمنية كل منهما؟
وكيف ابتسم المستقبل
لكليهما ،من عمق آالم المكابدة
والمعاناة؟

1:32 / 2:21

افتح الكاميرا وضعها
على الكود وتعرف
على قصة راجي

شاركنا لنصنع قصص نجاح
جديدة.

امسح
لتشغيل
الفيديو

0:21 / 2:26

لالطالع على مزيد من
قصص النجاح يمكنكم
الدخول إلى قناة قطر
الخيرية على اليوتيوب

امسح
لتشغيل
الفيديو
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قصة نجاح

مشاريع التمكين
االقتصادي

تقفز بورشة
سيبوك نحو آفاق
نجاح مزدهرة
إندونيسيا

"احلمد هلل ..مت ّكنت منذ عامني من أن أشتري سيارة للعائلة .ويف
لدي اآلن أربعة ع ّمال
العام املاضي اشتريت سيارة نقل للعملّ .
يف ورشتي يساعدونني يف جتهيز طلبات الزبائن" ..هكذا قال
"سيبوك سايران" مبتس ًما ،وهو يتح ّدث بسعادة وثقة من وسط
ورشة صناعة األثاث التي ميتلكها أمام منزله يف قرية المجامي
التابعة ملدينة باندا آتشيةّ ،
ويلخص أهم الثمرات التي جناها منذ
أن حصل على دعم مالي لتطوير ورشته يف إطار املشاريع امل ّدرة
للدخل التي تنفذها قطر اخليرية من خالل مكتبها بأندونيسيا ،
فيما اليزال يتوقع حصد مزيد من النجاحات يف األعوام القادمة.
بدأ سيبوك "  38عاما" مهنته من الصفر عام  1997كعامل يف
ورشة أثاث مقابل راتب بسيط للغاية ،وقد مت ّكن خالل سنوات
قليلة من إتقان احلرفة واكتساب اخلبرة.
وألنه ميتلك الطموح ويرغب يف أن يرتقي باملستوى املعيشي ألسرته
اتخذ قراره بأن يفتح ورشة خاصة به أمام منزله ،مستخد ًما آالت
بسيطة للغاية.
يتذكر سيبوك البدايات الصعبة التي م ّر بها والتحديات التي
واجهته يف بداية مسيرته املهنية بسبب ضعف رأسماله بقوله:
"بقيت ملدة عام أوزع إعالنات منتجاتي يف الشوارع واملكاتب .لقد
لكن لم يتم ّكن مني اليأس ،وظللت
قلّل من شأني الكثير من الناسّ ،
أحافظ على جودة منتجاتي ،وعلى عالقاتي اجليدة باجلميع"
ويشير إلى أنه وببطء بدأ بعض الزبائن يتعاملون معه ،وكان
ذلك إلصالح أثاث بيوتهم أو صناعة أثاث جديد لهم ،ثم بدأ
عمله يتوسع رويدا رويدا ملشاريع أكبر كتصميم األثاث وتنفيذ
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الديكورات الداخلية للمنازل الكبيرة التي متتلكها
اللشركات ".
واجهت سيبوك عقبة احلاجة إلى الرأسمال ليط ّور
ورشته مبوازاة التوسع الذي بدأ يلوح يف عدد
وليحسن
زبائنه والشركات التي باتت تتعامل معه،
ّ
من املستوى املعيشي لعائلته أيضا ،فيجد الدعم
املالي من خالل مشاريع التمكني االقتصادي
لقطر اخليرية عام  2015من أجل شراء املع ّدات
احلديثة التي يحتاجها لورشته ..يقول" :أعتبر أن
نقطة االنطالق احلقيقية ملشروعي ،سواء جلهة
حسناها بشكل كبير ،أو من
جودة منتجاتنا التي ّ
جلهة مستوى اخلدمات التي نق ّدمها .وبدون تلك

املساعدة ما كنا يف مثل تلك احلالة التي نحن عليها
اآلن ..شكرا من القلب لك ّل من دعمنا" ،ونتيجة
لذلك ميت ّد نطاق عمله ليس يف عموم " آتشيه" بل
ليصل إلى سومطرة الشمالية.
وصل دخل سيبوك الشهري حاليا إلى  15مليون
روبية إندونيسية (حوالي  4,300ريال قطري).
ويتطلع مستقبال إلدخال توسعات أخرى على
ورشته ،لتشتمل على قاعة عرض لألثاث ،وزيادة
عدد العاملني فيها لزيادة اإلنتاجية ،باإلضافة إلى
رغبته بإرسال والديه للحج يف أقرب فرصة".
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تقرير

مسابقات طالب المدارس
اآلسيوية 10 ..سنوات من
تعزيز القدرات الثقافية
والفنية ألبناء الجاليات
ُتعد مسابقات طالب املدارس اآلسيوية من أكبر وأهم الفعاليات واألنشطة التي تنظمها قطر اخليرية
سنويا منذ عام  ،2009حتت إشراف مركز تنمية املجتمع – جاليات "األصدقاء الثقايف" التابع لها ،بهدف
تطوير مهارات األطفال من املدارس اآلسيوية ،وتعزيز قدراتهم الثقافية والفنية ،وخلق جو تفاعلي وتنافسي
بينهم ،وترسيخ التفاعل الثقايف بني أفراد اجلاليات اآلسيوية املختلفة املقيمة يف قطر ،وتعريف املشاركني
بالثقافة والعادات ،والتقاليد القطرية األصلية.
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بلغ عدد المشاركين في مسابقات
طالب المدارس اآلسيوية من أبناء
الجاليات منذ  2009وحتى اآلن نحو
 18000طالب وطالبة.
من الروضة للثانوية

وقد متكنت قطر اخليرية بنجاح من تنفيذ فعاليات
املسابقات لهذا العام مبشاركة  4500طالب وطالبة يف
 5فئات عمرية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر
من اجلاليات اآلسيوية وبعض اجلنسيات العربية ،من
 20مدرسة آسيوية داخل دولة قطر.

مجاالت التنافس

وقد متيزت مسابقات طالب املدارس اآلسيوية لهذا
العام مبجاالت تنافسية أوسع حيث تنافس املشاركون من
اجلاليات الهندية والباكستانية والنيبالية والبنغالدشية
والفلبينية واإلندونيسية واملاليزية والسريالنكية،
إضافة إلى بعض اجلاليات العربية يف كل من :إلقاء
الشعر واإلنشاد ورواية القصة ،وقراءة األخبار
الصحفية واملسرحية واخلطابة ،وتركيب احلرف،
والرسم والتلوين وتصميم املجسمات بالطني وغيرها
من الفقرات التنافسية.

منصة رائعة

وحول أهمية املسابقة ،قالت السيدة كوتيسواري ماهيش،
إحدى أعضاء جلنة التحكيم يف املسابقة ،ومنسقة
الفنون والتصميمات يف إحدى املدارس البريطانية
بالدوحة" :إنها منصة رائعة للفنانني الناشئني الكتشاف
مهاراتهم اإلبداعية والفنية مبا يتماشى مع الطبيعة"،
معربة عن سعادتها برؤية أعمال مبتكرة وخالقة وجميلة
للمشاركني.
بدورها قالت بيجي جوسي ،أم الطفل أليستر مافيلد
توماس ،الذي شارك يف مسابقة التشكيل بالصلصال:
"إنه ح ًقا حدث مثير لالهتمام ويساهم يف زيادة معرفة
طفلي وتنمية قدراته".
وعبرت الطالبة ،دانا علي من مدرسة إم إي إس الهندية
عن سعادتها باملشاركة يف مسابقة الرسم بقلم الرصاص
حيث قالت" :إن الفعالية مفيدة لألطفال ،ألنها ترعى
مواهبهم وتخلق أجواء تنافسية ،وفرصة للتعرف على
ثقافات وتقاليد دول مختلفة".
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تقرير

"كتّ اب المستقبل" ..آفاق
التوسع والتطوير
جديدة من
ّ
والنوعي
الكمي
ّ
ّ
شهد برنامج "كتاب املستقبل" يف موسمه الرابع قفزة
أخرى نحو األمام بالتعاون املتواصل مع شركائه ليغطي
املرحلة اجلامعية ممثلة بطلبة جامعة قطر ،ودمج
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة ألول مرة يف
فعالياته التنافسية إلى جانب طالب وطالبات املرحلة
االبتدائية واالعدادية إلفساح املجال للكشف عن مكنون
مواهبهم الكتابية.
ويقوم الطلبة الذين تأهلوا للمرحلة الثانية بكتابة
قصصهم متهيداً لعرضها على جلان التحكيم الختيار
الفائزين منهم يف شهر فبراير القادم.
ويعكس برنامج "كتاب املستقبل" ،الذي يعنى بتنمية
املهارات الكتابية لدى الطالب ،ورعاية مواهبهم يف
التأليف واإلبداع ،حرص قطر اخليرية على حتقيق
أهدافها يف التنمية احمللية بأبعادها املختلفة ،ومنها
الثقافية واملعرفية وفقا لرؤية قطر  ،2030وترسيخ
القيم اإلنسانية ونشر ثقافة العمل اإلنساني لدى
األجيال الصاعدة ،وتعزيز شراكاتها احمللية مع اجلهات
ذات الصلة يف إطار املسؤولية املجتمعية.
وقال السيد جاسم العمادي مدير إدارة التنمية احمللية
بقطر اخليرية "إن مسيرة برنامج "كتاب املستقبل"
تتواصل بخطى واثقة ،واستدامة راسخة ،وترتاد آفاقا
والنوعي ،لتصل إلى
الكمي
التوسع والتطوير
جديدة من
ّ
ّ
ّ
رعاية مواهب شرائح جديدة من الطلبة ،لم تبلغها من
قبل ،وتعمد إلى تنفيذ فعاليات تدريبية متق ِّدمة ،وتفتح
نوافذ أخرى للشراكة مع اجلهات الوطنية ذات العالقة،
ومبا يسهم يف خدمة مجتمعنا القطري ،ورفد ساحته
اإلبداعية بكتاب واعدين".
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وأشاد العمادي بدعم وتعاون هذه اجلهات التي لوالها
ملا تواصل عطاء البرنامج جناحا ومتيزا وتوسعا وهي:
وزارتا الثقافة والرياضة والتعليم و التعليم العالي،
وجامعة قطر ،فضال عن امللتقى القطري للمؤلفني،
ونادي الكتاب خير جليس ،ودار لوسيل للنشر ،معربا
عن أمله يف أن يتواصل تطور البرنامج ،ليحقق مزيدا
من التم ّيز والنجاح محليا وعربيا ودوليا.

إحداث التغيير

من جانبها ،أكدت السيدة مرمي احلمادي مدير عام
امللتقى القطري للمؤلفني التابع لوزارة الثقافة والرياضة،
أهمية برنامج "كتاب املستقبل" الذي يركز على الكتاب
واملؤلفني الناشئة والشباب .وقالت إن قطر اخليرية
تعمل ضمن مشاريعها التنموية يف القطاع احمللي على
إحداث فرق يف املجال الثقايف من خالل هذا البرنامج
إميانا منها بأهمية الكتابة والتأليف ،لتعزيز الفكر
واإلبداع واالبتكار ونهضة األمم ونشر أفكاره وقيمه
وأخالقه.

من جهته ،قال السيد علي الكواري مدير إدارة شؤون
املدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي ،إن الوزارة
يشرفها أن ترعى هذا البرنامج الذي يهدف إلى اكتشاف
مواهب الطالب األدبية يف الكتابة ،مشيرا إلى أنه يعد
واحدا من أهم أهداف قسم اللغة العربية بإدارة التوجيه
التربوي بقطاع الشؤون التعليمية بالوزارة.
بدوره ،ثمن السيد حمد اخلالقي أخصائي الفعاليات
بجامعة قطر الدور الذي تقوم به قطر اخليرية يف
تعزيز ثقافة العمل الطوعي والذي يتمثل يف دعم وتعزيز
الثقافة يف املجتمع خاصة األجيال الصاعدة مما ينعكس
إيجابا على املجتمع احمللي فيكون أكثر وعيا وإدراكا.

ورش تدريبية

وتلقى الطالب املشاركني من الذين تأهلوا للمرحلة
الثانية من البرنامج ورشا تدريبية ضمن امللتقى
التدريبي للبرنامج ،لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وصقل
موهبتهم يف كتابة القصة بأنواعها املختلفة ليتم ّكنوا من
كتابة قصص من تأليفهم مبستوى متقدم.

ويتنافس حاليا  30طالبا وطالبة من جامعة قطر من
الذين تأهلوا من املرحلة األولى من البرنامج التي
شارك فيها  230طالبا وطالبة ،فيما يتنافس  30طالبا
وطالبة من كل مرحلة من املراحل اإلعدادية واالبتدائية
من الذين تأهلوا يف املنافسة التي شارك فيها ما يقارب
 2655طالبا وطالبة من  217مدرسة حكومية وخاصة
من املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
وقدم الورش التدريبية ،أساتذة من جامعة قطر ممن هم
مختصون يف األدب والقصة ،استهدفت طالب املدارس
يف املراحل املختلفة ،مبا فيهم طالب املدارس اخلاصة
بذوي االحتياجات اخلاصة «مجمع التربية السمعية".
وهدفت الورش التدريبية إلى تنمية مواهب الطالب

يف مجال كتابة القصة ،وتطوير قدراتهم ومهاراتهم
وصقلها ،والتعرف على عناصر القصة القصيرة وكيفية
كتابتها واستراتيجيات كتابة القصة املتنوعة والكتابة
اإلبداعية للقصة ،ومتكينهم من تقنيات كتابة القصة.
وتضمنت الورش جوانب نظرية وعملية ،وإجراء نقاش
وتبادل آراء حول األعمال املكتوبة والتصويت عليها خالل
الورش .وتدرب الطالب على سبل تطوير مهارتهم يف
كتابة القصص والتعرف على عناصر القصة القصيرة
وكيفية كتابتها وإستراتيجيات كتابة القصة املتنوعة،
استعداداً خلوض غمار املرحلة الثانية واألخيرة ،وهي
كتابة قصص مكتملة ،والتنافس فيما بينهم.
وقال الدكتور أحمد نتوف ،أستاذ بجامعة قطر ،ومدرب
يف برنامج كتاب املستقبل :إن املجتمع بحاجة إلى مثل
هذه البرامج ليس يف قطر وحدها إمنا يف العالم العربي
واإلسالمي ،مقدماً شكره لقطر اخليرية على تنظيمها
ودعمها هذا البرنامج الذي يأمل أن يرفد املجتمع
بكتاب وكاتبات من الطراز الرفيع ،ليسهموا مبزيد من
األدب النقي الصايف الذي يعبر عن تطلعاتنا وطموحاتنا
نحو املستقبل.
97

مبادرات تطوعية قطرية

تقرير

انطباعات

من جهتهم ،أبدى عدد من الطالب والطالبات حماساً
كبيراً للمشاركة يف البرنامج ،وقالت شيماء محمد طالبة
بكلية التربية  -رياضيات جامعة قطر ،إنها متحمسة
جداً للمشاركة يف البرنامج ،خاصة أنه يوفر لها فرصة
للتدريب والتأهيل ،ويقدم لها النصح واإلرشاد ،حتى
تتمكن من حتقيق حلمها يف أن تصبح كاتبة ،فيما
أوضحت الطالبة حفصة مختار -كلية التربية تخصص
لغة إجنليزية ثانوي -أن هذا البرنامج يعتبر فرصة
ذهبية ملن يحبون الكتابة ،وسيكون دافعهم أكبر عندما
تنظم مسابقة لكتابة القصة.
كما أعرب عبد الرحمن الباكر -طالب يف كلية القانون-
عن حماسه للمشاركة يف املرحلة األولى ،مشيداً بدور
برنامج «كتاب املستقبل» يف دعم وصقل مهارات الكاتب،
فهو يساهم يف حتديد نقاط ضعفه وقوته يف مجال
الكتابة
وعن امللتقى التدريبي ع ّبر الطالب عن مدى استفادتهم
من هذا البرنامج ،وقال الطالب خالد عبد الرؤوف من
مجمع التربية السمعية« :إن هذه الورش أفادتني كثيراً،
وصقلت موهبتي ووفرت لي فرصة كبيرة ودعماً قوياً يف
أن أكون أحد الكتّاب الذين ميكن أن يكتبوا يف املستقبل
عن معاناة الصم والتحديات التي تواجههم يف املجتمع»،
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مقدماً شكره للقائمني على هذا البرنامج وللداعمني
واملدربني.
وتهدف هذه املسابقة إلى املساهمة يف حتقيق رؤية
قطر املستقبلية 2030؛ من خالل تقدمي مجموعة
من البرامج الساعية الكتشاف املواهب ،وإعداد جيل
مثقف قارئ وقادر على مواجهة التحديات ،ونشر ثقافة
القراءة ،وتطوير مهارات الكتابة والتأليف لدى الطالب.
كتاب المستقبل ..إنجازات  3مواسم
االنطالقة :العام الدراسي  2016ـ 2017

عدد الطالب املشاركني 2,209 :طالب وطالبات
عدد املدارس املشاركة 346 :مدرسة
طباعة قصص الفائزين 26 :قصة
محطات البرنامج :امللتقى التدريبي ـ التصفية
النهائيةـ املواجهة مع جلنة التحكيم ـ طباعة كتب
الطالب الفائزين والتوقيع عليها.
اجلوائز :جائزة أفضل مبادرة وطنية يف قطر
جوائز املسؤوليةِ املجتمعيةِ لدار الشرق ـ
ضمن
ِ
قطر ـ 2019

ّ
التطوع
توج
“تستحق” ..عندما ُي َّ
ّ
عامه األول!
الشبابي بفوز في ّ

تس ّلط هذه املساحة الضوء على إحدى املبادرات التطوعية الشبابية يف قطر ،وترصد جهودها يف
خدمة املجتمع القطري أو أعمالها اإلنسانية خارج قطر بالتعاون مع املؤسسات اخليرية واجلهات
حتدي املبادرات"
ذات العالقة ،وسنع ّرف يف هذ العدد مببادرة "تستحقّ " التي فازت باملركز األول يف " ّ
التي نظمته قطر اخليرية يف رمضان املاضي ،من خالل احلوار التالي مع األخت موزة الشهواني
مسؤولة فريق املبادرة:
يف أي عام تأسست مبادرة " تستحقّ "؟

تأسست مبادرة " تستحقّ " وبدأ نشاطها يف العام املاضي
2019

سبب تسمية املبادرة بهذا االسم؟

التسمية اشتقت من مقولة حضرة صاحب السمو
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى "قطر
تستحقّ األفضل" ،ومت اختيار الشجرة كشعار للمبادرة
حيث يرمز جذعها الى أيدي الناس ،وترمز أوراقها الى
املجتمع مبختلف فئاته ،ويحمل معنى أن املجتمع على
الرغم من تن ّوع فئاته اال أنه يجمعهم شيء واحد وهو
جذع الشجرة.

دوافع إنشاء املبادرة؟

عزوف الشباب عن العمل التطوعي هو أحد أهم
دوافع إنشاء مبادرة "تستحق" التي تعمل على التوعية
بالتطوع ،وأهمية دور الكوادر الشبابية يف خدمة املجتمع
باعتبارهم احمل ّرك الرئيس لإلجناز ،بحكم حماسهم
ووفرة أوقاتهم ،والطاقة البدن ّية والذهنية العالية التي
مت ّكنهم من القيام باألعمال التي قد تعجز عنها فئات

أُخرى عديدة.

أهم أنشطة املبادرة حتى اآلن؟

أول مشاركة فعلية كانت مع اجلمعية القطرية للسرطان
يف فعالية "أنا وسأكون" ،أما النشاط الثاني فكان مع
قطر اخليرية وحتديدا يف برنامج "حت ّدي املبادرات"
خالل شهر رمضان املاضي ،ومت ّثلت املشاركة بحملة
توعوية عن التنمر ،أطلقنا عليها "الهاشتاق" اخلاص
بها" :عبد اهلل" ،والقت احلملة إقباال كبيرا ،وتصدرت
"الترند" األول يف وسائل التواصل االجتماعي "تويتر"
داخل قطر يف أقل من نصف ساعة .وأعتقد أن فكرتها
وصلت للناس بشكل ممتاز.

كلمة مبناسبة فوز" تستحق" باملركز األول يف" حتدي
املبادرات" مؤخرا؟

أنا وفريق املبادرة يف غاية السعادة واالعتزاز بهذا
اإلجناز ،وهو ما مي ّثل لنا حافزا مهماً على االستمرار
ومواصلة العطاء ،والب ّد من شكر قطر اخليرية على
إتاحة فرصة املشاركة واملنافسة ثم الفوز.
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شخصيات قطرية

انستغرام الخير

بدرية ياقوت
بــدأت مســيرتها يف العمــل اخليــري متطوعــة منــذ
 1983وذلــك باملشــاركة يف تنظيــم معــرض خيــري
لصالــح الشــعب الفلســطيني ،وال تــزال متــارس العمــل
اخليــري بأنواعــه املختلفــة حتــى اآلن ،إنهــا الســيدة
بدريــة ياقــوت التــي تعــ ّد مــن الناشــطات القطريــات
اللواتــي لهــن بصمــة بــارزة وجتربــة ثريــة يف هــذا
العمــل التربــوي واالجتماعــي واإلنســاني.
من املجاالت التي شاركت فيها داخل قطر ما يلي:
1.احلمــات واملبــادرات واملعســكرات القيميــة
والتوعويــة :حيــث قامــت بتصميــم بعضهــا
واإلشــراف عليهــا ،وشــاركت يف تنظيــم بعضهــا
اآلخــر ،ومــن هــذه احلمــات حملــة " نــوارة " ،وهــي
قيميــة تربويــة لتعزيــز الســلوك اإليجابــي لــدى
الطالبــات مبــدارس البنــات يف قطــر خــال عامــي
عــام (2011 – 2010م) ،وحمــات "ركاز" لتعزيــز
األخــاق الكويتيــة يف قطــر ،ويف معســكر الفتيــات
"بحــر وســما" ،واإلشــراف علــى برنامــج (بدايتــي يف
عمرتــي) التابعــن لنــادي قمــم عــام  2007و،2008
وحملــة تعزيــز القيــم (أنــا ســنايف وهبــة ريــح)
التابعــة لقطــر اخليريــة عــام .2011
2.املشــاركة يف تقــدمي احملاضــرات والــورش
التدريبيــة واملؤمتــرات العلميــة بالتعــاون مــع جهــات
حكوميــة وجمعيــات خيريــة ومنظمــات مجتمــع
مدنــي ،واملشــاركة متطوعــة يف حتكيــم املســابقات
الثقافية.
3.املشــاركة يف حشــد التبرعــات والدعــم للمشــاريع
واحلمــات اإلنســانية بالتعــاون مــع اجلمعيــات
اخليريــة وذلــك مــن خــال املعــارض واملــزادات
اخليريــة وغيرهــا ،وقــد تفرغــت للعمــل اخليــري
منــذ  ،2006حيــث تعمــل كرئيســة لقســم عالقــات
احملســنات يف قطــر اخليريــة منــذ  2006وحتــى
اآلن.
خــارج قطــر :قامــت الســيدة بدريــة ياقــوت بزيــارة
مياديــن العمــل اإلنســاني عبــر العالــم إبــان الكــوارث
واألزمــات لتقــدمي املســاعدات للمنكوبــن ،كمــا قامــت
مبتابعــة تنفيــذ وافتتــاح مشــاريع تنمويــة ،واملســاهمة
يف مخيمــات طبيــة ،ومــن الــدول التــي زارتهــا لهــذا
الغــرض :إندونيســيا وبنغالديــش والســودان واملغــرب
وجيبوتــي واليمــن وغــزة وســيرالنكا وموريتانيــا
وتركيا.
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بنور العلم تشرق
شمس مستقبلهم

وتزهر حديقة أحالمهم

ـ وهــي عضــو يف مبــادرات ومؤسســات خيريــة
واجتماعيــة مثــل :املؤسســة العامليــة للبصــر ،رابطــة
املــرأة القطريــة.
ـ نالــت عــدد مــن اجلوائــز التقديريــة منهــا :جائــزة
الوطنــي للعمــل التطوعــي عــن فئــة األفــراد لعــام
2008علــى مســتوى دولــة قطــر ،وجائــزة التفــوق
األســري عــام .2015
تقــول الســيدة بدريــة ياقــوت عــن ســعادتها مبمارســة
العمــل اإلنســاني واخليــري :املواقــف التــي أســعدتني
كثيــرة ويصعــب حصرهــا ،وهــي تتلخــص يف كل
ابتســامة أو فرحــة شــاهدناها أو رســمناها يف وجــه
طفــل يتيــم أو أرملــة أو أســرة فقيــرة بســبب تلبيــة
احتياجاتهــم البســيطة ،والتــي تُثلــج صدورهــم ،كمــا
أن ســعادتي ال توصــف عندمــا أشــارك املتبرعــات
الكرميــات فرحــة االنتهــاء مــن مشــاريعهن اخليريــة
التــي ينفذنهــا يف اخلــارج وعندمــا اســتمع لدعواتهــن
لــي باخليــر.

ملزيد من الصور املؤثرة وصور فعاليات قطر اخليرية
االنستغرام  /المدونة
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مقال

 10مهارات وظيفية
مطلوبة من العاملين
في الحقل اإلغـاثي
محمد واحي

العمل اإلنساني محفوف باملخاطر ويتميز بالتعقيد
يف أغلب مراحله ،وحــري بالعامل يف هذا املجال
التسلّح بعدد من املهارات الوظيفية لينجح يف أداء
عمله ويكون مبدعا يف مجاله ..وأهم هذه املهارات:
1 .ضــرورة احترام الثقافات سواء للجهات التي
يخدمها أو احترام ثقافات العاملني اإلنسانيني:
جتلب الكوارث يف العادة العديد من العاملني
اإلنسانيني للعمل يف ظــروف إنسانية تتسم
بالتعقيد .ويف هذه الظروف تتمثل االختالفات
الــظــاهــرة يف اجلــنــس والــلــون والــعــرق واللغة
والــديــن واملــيــوالت الفكرية والــســن والــوضــع
االقــتــصــادي وغــيــرهــا مــن .أمــا اجل ــذور غير
املرئية لهذه االختالفات فتتمثل يف املعتقدات،
والقيم والتصورات ،والتوقعات ،والتصرفات
واملسلمات .وبالنسبة للعامل اإلنساني فإن
اهتمامه ال يجب أن ينصب عما إذا كانت هذه
املنطلقات صحيحة أو خاطئة ،إمنا املطلوب
منه هو فهمها واستيعابها بشكل جيد ومبا
يجعل كــل هــذه االخــتــافــات طــاقــة إيجابية
خلدمة املتضررين واحملتاجني.
 2 .امل ـقــدرة عـلــى حــل املـشــاكــل :واحــدة من أهم
املهارات التي يحتاجها اإلنسان يف حياته هي
املقدرة على حل املشاكل .ويف بعض الوظائف
فإنه يكفي اتباع األدلة اإلرشادية حلل املشكالت
الطارئة .لكن العاملني يف املجال اإلنساني
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يواجهون مواقف صعبة يوم ًيا عندما يكونون
يف امليدان ،وأغلب هذه املشاكل أو باألحرى
التحديات تكون مستجدة ولم يسبق أن متت
مجابهتها .لذا فإن القدرة على التعاطي مع
هــذه املشاكل املستجدة بسرعة وكــفــاءة هي
مهارة مهمة للعاملني اإلنسانيني.
3 .ض ـ ــرورة الـتـحـلــي بـ ــروح امل ـ ـبـ ــادرة :ليس لدى
عمال اإلغــاثــة رفاهية انتظار إخبارهم مبا
يجب القيام به ومتى ..ألن األشياء يف امليدان
تتغير بسرعة ،وخاصة يف حاالت الطوارئ .لذا
فإن أخذ زمام املبادرة هو مهارة مهمة إلحداث
التغيير املطلوب.
4 .الـتــواصــل الـفـعــال :يعمل العاملون يف املجال
اإلنساني يف بيئات متعددة الثقافات ويواجهون
ح ــاالت الــطــوارئ يوميا ويعملون يف مناطق
الــنــزاع ويف مناطق محفوفة باملخاطر .وكل
هذه الظروف تتطلب مهارات تواصل ممتازة،
شفهية وخطية .وأي خطأ يف التواصل قد
يكلف الشخص واملنظمة الكثير وقد يعرض
حياة األشخاص للخطر .لذا يجب على العامل
اإلنساني عدم االستهانة بحساسية ودقة تنمية
وتطوير قدرات التواصل لديه.
5 .ض ــرورة اكتساب املـهــارات التحليلية :العمل
اإلنساني والتنموي له عالقة بالناس واملساعدة

يف حتسني حياتهم .وهناك الكثير من اجلوانب
الــتــي يــجــب مــراعــاتــهــا عــنــد اتــخــاذ الــقــرارات
والتنفيذ .ومــع كثرة البيانات املتاحة لألفراد
خصوصا يف أيــامــنــا هــذه فــإن الــتــحــدي يكمن
يف املــقــدرة على حتليل هــذه املعلومات واتخاذ
القرارات الصحيحة بنا ًء عليها.
6 .القدرة على اإلبــداع :غالبا ال تكون ظروف أي
استجابة إنسانية مشابهة ألخــرى سبقتها أو
التي ستليها نظرا الختالف الظروف واألماكن
وامل ــوارد املتاحة .واألمــر كذلك فــإن اإلبــداع يف
مفتاحا للوصول إلى حلول
هذه احلــاالت يكون
ً
أكثر جناعة .والعامل اإلنساني مدعو لإلبداع
يف الوصول مثال إلى احللول التي حتفظ كرامة
متلقي اخلدمات كــأن يتم صــرف قسائم شراء
الكترونية بدل توزيع الطرود الغذائية والتي ال
تغطي توقعات بعض الشرائح ويضطرون لبيعها
لتغطية بعض حاجياتهم.
7 .الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـع ـمــل حت ــت ال ـض ـغــط :عندما
حتدث الكوارث ،حتدث األمــور بسرعة وترتفع
مستويات اإلجــهــاد البدني والنفسي .ويف ظل
العمل يف إطار جداول زمنية ضيقة فإن العاملني
اإلنسانيني مدعوون للعمل حتت الضغط دون أن
يفقدوا أعصابهم وقدراتهم.
8 .التعاون :يعتبر العمل اجلماعي صمام األمان ألي
عمل إغاثي ناجح ،ويكون التعاون مع زمالء العمل،

واحلكومات املضيفة واملجتمعات واملستفيدين
واملانحني واملنظمات الشريكة .ويجب أن يكون
عمال اإلغاثة قادرين على االستفادة من مهاراتهم
وقدراتهم مع اآلخرين لتحسني التنفيذ.
9 .القدرة على بناء فــرق العمل :بالنسبة لي قد
تكون هذه الصفة هي اخللطة السحرية ألي عمل
ميداني ينشد التفوق .ومن الصعوبة مبكان انتقاء
األشــخــاص املناسبني ملتطلبات العمل وأصعب
من ذلك جعل هذا الفريق يشتغل سويا ويحقق
األه ــداف املــرجــوة منه .إن العامل اإلنساني ـ
خصوصا أولئك الذين لهم املهمات اإلشرافية
كمدراء املكاتب مثال ـ مدعوون لبناء فرق تنافسية
يف قطاع إنساني يتسم باملنافسة الشديدة وشح
امل ــوارد ومتطلبات املانحني املــتــزايــدة يف إطــار
املساءلة والشفافية.
	10.إب ــداء الـتـعــاطــف :ينبغي أن يكون لدى العامل
يف املجال اإلنساني الرحمة والتعاطف جتاه من
نخدمهم .ومن واقع جتربتي فإنه ال يرجى الشيء
الكثير من عامل كثير السخط والتشكي .السخط
على األوضــاع الصعبة والشكوى من املتضررين
واحلكم عليهم بالبؤس .وبقليل من التحليل فما
كــان سيوجد العاملون اإلنسانيون لــوال هــؤالء
املتضررين .ولنتذكر أنــه ال ميكن أن ننتج مع
أناس ال نحبهم وال نرأف بهم وال نسمع لطلباتهم.
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ترجمات

تعزيز إعادة
التوطين كشريان
لالجئين..
احتياجات عام
2020

وفقاً آلخر التقديرات الصادرة عن منتدى سنوي إلعادة التوطني
استضافته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عقد
يف جنيف يف يوليو املاضي  ،فإن ما يزيد عن  1,44مليون الجئ
ممن يقيمون حالياً يف أكثر من  60دولة مضيفة لالجئني سيكونون
بحاجة إلى إعادة التوطني يف عام .2020
وقال فيليبو غراندي ،املفوض السامي لألمم لشؤون الالجئني،
والذي حتدث يف مستهل ”املشاورات السنوية الثالثية األطراف
حول إعادة التوطني“ يف جنيف” :يف ضوء األرقام القياسية
لألشخاص الذين يحتاجون إلى األمان جراء احلروب والصراعات
واالضطهاد واالفتقار إلى حلول سياسية لهذه األوضاع ،فإننا
نحتاج بأن تبادر الدول على نحو عاجل إلعادة توطني املزيد من
الالجئني“.

االحتياجات

ووفقاً لتقرير االحتياجات العاملية إلعادة التوطني لعام ،2020
والذي مت إطالقه خالل املشاورات ،فإن الالجئني األكثر تعرضاً
للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطني يشملون الالجئني
السوريني ( ،)40%يليهم الجئو جنوب السودان ( )14%ثم الجئو
جمهورية الكونغو الدميقراطية (.)11%
وقال غراندي” :مع وجود الغالبية العظمى من الجئي العالم 84% -

 -ممن يتم استضافتهم يف مناطق نامية ويواجهون حتديات تنموية
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واقتصادية خاصة بهم وقد يعيش سكان تلك
املناطق حتت خط الفقر ،فإنه يجب ببساطة
أن يكون هناك تقاسم أكثر إنصافاً للمسؤولية
فيما يتعلق باألزمات العاملية“.

واملسارات التكميلية األخرى ،مبا يف ذلك من
خالل األسرة والعمل والدراسة ،هي أحد األهداف
الرئيسية للميثاق العاملي بشأن الالجئني.

وأضاف” :لقد أظهر التاريخ بأنه بوجود نية
واضحة ،ميكن للدول أن تتضافر من أجل
االستجابة اجلماعية ألزمات الالجئني،
ومساعدة املاليني على الوصول إلى بر
األمان ،وتوفير موطن لهم وبناء مستقبل يف
مجتمعات جديدة“.

وللعمل على حتقيق هذا الهدف ،قدمت املفوضية
وشركاؤها خالل املشاورات إستراتيجية مدتها
ثالث سنوات ( )2019-2021بشأن إعادة التوطني
واملسارات التكميلية .وتهدف هذه اإلستراتيجية
التي تقودها املفوضية مبشاركة عدد من
أصحاب املصلحة ،والتي دعا إليها امليثاق العاملي
بشأن الالجئني ،إلى زيادة فرص إعادة التوطني
واملسارات التكميلية للقبول ،باإلضافة إلى توسيع
عدد البلدان التي توفر فرص إعادة التوطني
وبرامج املسارات التكميلية.

ومن حيث مناطق اللجوء ،يستحوذ الشرق
والقرن اإلفريقي على االحتياجات األعلى
من حيث إعادة التوطني (حوالي ،)450,000
يليهما تركيا ( ،)420,000والتي تستضيف
 3.7مليون الجئ ،ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ( )250,000وإفريقيا الوسطى
ومنطقة البحيرات الكبرى (حوالي .)165,000
وتعتبر آلية إعادة التوطني ،والتي تنطوي على
نقل الالجئني من بلد اللجوء إلى بلد وافق
على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة ،أداة إلنقاذ
األرواح لضمان حماية األشخاص األكثر
تعرضاً للخطر أو ممن لديهم احتياجات
محددة ال ميكن معاجلتها يف البلد الذي
طلبوا فيه احلماية يف املقام األول.
ونظراً للفجوة القائمة بني عدد الالجئني
الذين يحتاجون إلى إعادة التوطني واألماكن
التي توفرها احلكومات يف جميع أنحاء
العالم ،فإن الفرص متوفرة فقط لعدد ضئيل
من الجئي العالم .يف العام املاضي ،قبلت 25
دولة  92,400الجئ إلعادة توطينهم ،من بينهم
 55,680الجئ أعيد توطينهم من خالل برامج
تيسرها املفوضية.

استراتيجية إلعادة التوطين

وقال غراندي” :متثل اإلستراتيجية الثالثية
السنوات فرصة فريدة لترجمة تطلعات التضامن
وتقاسم املسؤولية األوسع إلى نتائج ملموسة على
شكل حلول لالجئني“.
تهدف اإلستراتيجية ،وهي حصيلة مشاورات
مكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة،
إلى توسيع نطاق حلول البلدان الثالثة بحيث
يستفيد  3ماليني الجئ بحلول نهاية عام 2028
من احلماية واحللول الفعالة من خالل إعادة
التوطني (مليون شخص) يف  50دولة إعادة توطني
ومسارات تكميلية ( 2مليون).
مقال منقول عن موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني
(بتصرف بسيط)

يوليو 2019

لتقاسم املسؤولية وإظهار التضامن مع
البلدان املضيفة التي تدعم أعداداً كبيرة من
الالجئني ،فإن زيادة فرص الالجئني لالنتقال
إلى بلدان ثالثة من خالل إعادة التوطني
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