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التطوير والتغيير من سنن الحياة وطبائع األشياء..
ومن ال يتجدد يتجاوزه الزمن..

مع هذا العدد سيكون قراء “غراس” مع قفزة تطويرية ملحوظة 
في الشكل والمضمون. 

ليست القفزة األولى منذ صدور العدد التجريبي للمجلة قبل 
سنوات.. ولن تكون األخيرة بإذن هللا.. ألن طموحنا ال يعرف حدًا. 
ستقرؤون ألقالم مميزة من الكّتاب واإلعالميين، وستّطلعون 
شخصيات  مع  للمجلة  خاصة  حوارات  ضمن  مهمة  آراء  على 
معتبرة، وباقة  من تقارير مراسلي المجلة عبر العالم، فضال 
عن قصص نجاح مميزة، وستلمسون تغييرا في قوالب تصميم 

وإخراج المجلة.
لن نتوقف عن هذا الحد..نعدكم بالمزيد من اإلضافات األخرى 
في األعداد القادمة، ونطمع أن نستمع آلرائكم حول هذا العدد، 
لنسترشد بها.. فقد كنتم ومازلتم رفاق مسيرتنا الممتدة منذ 

التأسيس، ومصدر اعتزازنا وإلهامنا دوما. 
إطاللة  مع  أيديكم،  بين  الذي  والعشرون  الثاني  العدد  يصدر 
شهر كريم، هو شهر رمضان 1441 هـ ، وفي ظل ظروف صعبة 
بأنها  أممية  منظمات  وصفتها  التي  كورونا  بجائحة  ترتبط 

الكارثة اإلنسانية العالمية...لذا اسمحوا لنا:
بهذا  ونهنئكم  واإلسالمية  العربية  األمتين  نهنئ  أن  أوال: 
والسالمة  بالعافية  مقرونا  يكون  أن  ونأمل  المبارك،  الشهر 
وسائر  االعمال  صالح  ومنكم  منا  يتقبل  وأن  والطمأنينة، 

الطاعات.
ثانيا: النظر بعين األمل للمستقبل، والتفاؤل بإمكانية سيطرة 
البشرية على مخاطر هذا الفيروس وتطويقها، وزوال المحنة، 
اإليجابي بطبعه متفائل مستبشر.   اإلنسان  آجل، ألّن  عاجال غير 
المرحلة،  هذه  حساسية  عن  الخيرية  قطر  في  نغفل  أن  دون 
واألخذ بسبل الوقاية منها والتزامنا بشروط السالمة المطلوبة، 
سواء ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الرمضانية أو طرق التبرع لها، 
وتدخالتنا  اإلغاثية  بمهامنا  القيام  مواصلة  على  التأكيد  مع 
الجهات  بالتعاون مع  التوعوية والتطوعية  اإلنسانية وجهودنا 
وإبان  الطبيعية  الكوارث  وقوع  عند  بها  نقوم  ـ كما  المعنية 
الناس  آالم  وتخفيف  الوقائي،  الوعي  نشر  أجل  من  ـ  األزمات 
أنه  عن  وتفريج كربهم.. ألن هذا فضال  اإلنسانية  ومعاناتهم 
يندرج في صلب مهامنا داخل قطر وخارجها، كمنظمة إنسانية 

دولية مقرها قطر، فإنه يعّد واجبا أخالقيا وأخويا وإنسانيا.
تمنياتنا بالخير والسالمة للجميع، وكل عام وأنتم بخير. 

املشرف العام
أحمد العلي

رئيس التحرير
علي الرشيد
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التصميم واإلخراج
الخضر الشيخ هالل

التوزيع  والترويج 
صالح أحمد عبد الجبار

التنسيق واملتابعة
إبراهيم فتيان

روان الزعبي
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منذ آالف السنني، وجدت البشرية نفسها وجها لوجه 
بها  فتكت  التي  واألوبئة  األمراض  من  العديد  أمام 
لم  لكنها  األرواح،  من  كبير  عدد  إزهاق  يف  وتسببت 

تشهد وباء مثيال مثل كورونا 

وجتتاح العالم حاليا جائحة فيروس كورونا املستجد 
ة اواخر ديسمبر 2019  ل مرَّ )كوفيد 19( الذي ظَهر ألوَّ
متصاعد  بشكل  وانتشر  الصينيَّة  ووهان  مدينة  يف 
ة  ى إلى أن تصنِّفه منظمة الصحَّ وبوتيرة سريعة، ما أدَّ
أو  قارة  يجتاح  عاملي  )وباء  جائحة  أّنه  على  العامليَّة 
أكثر(. ويعود السبب إلى تصنيفه بهذا الشكل؛ نظرا 
لسرعة تفشيه بسبب العدوى واتِّساع نطاق ظهور هذا 

الفيروس اجلديد يف العالم. 

استخدامه  مّت  عامليا  جائحة  وباء  أنَّ مصطلح  ورغم 
عن  يقل  ال  ما  منذ  العامليَّة  ة  الصحَّ منظمة  قبل  من 
ى  10 سنوات وحتديدا يف العام 2009 عندما تفشَّ
فيروس إنفلونزا اخلنازير يف أغلب دول العالم، إال أنَّ 
ة كان محدودا،  نطاق تأثيره الفعلي على احلياة العامَّ
ل، حينها يف معظم دول العالم املتأثِّرة،  حيث لم تعطَّ
مظاهر املعاش املختلفة من عمل وتعليم ومواصالت 

إلى مختلف أشكال ومناسبات التجمع البشري.

غياب اللقاح 
املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  وتخطى 
من  أكثر  بينها  إصابة،  مليون   2,565,059 عامليا 
أوروبا  يف  تقريباً  معظمهم  وفاة  ألف   177,496
حتى تاريخ 22 ابريل 2020 وتعد الواليات املتحدة 
االمريكية الدولة األكثر تضررا من الوباء على الصعيد 
العاملي، ويف املرتبة الثانية حتل إسبانيا وتأتي بعدها 
إيطاليا ثم فرنسا، بينما تصنف الدول العربية بأنها 
األخف ضررا من اجلائحة التي تعصف بالعالم، دومنا 

عالج أو لقاح يكبح جماحها.
ويظهر أنَّ وباء اإلنفلونزا املستجد )كوفيد 19( جاء 
تعطلَت  فبسببه  سبقته،  التي  األوبئة  من  فتكا  أشد 
العالم  اليومية يف غالبية دول  كثير من أوجه احلياة 
اإلجراءات  من  كنوع  الطبية  التعقيم  برامج  وأطلقت 
الصحة  وحماية  الفيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية 
لقاح  اكتشاف  عدم  ظل  وذلك يف  العامة،  والسالمة 
مضاد يِقي من اإلصابة به حتى اآلن والذي يعتبر أحد 

التحديات املرتبطة بالفيروس.
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وتسببت أزمة فيروس كورونا  يف هزة اقتصادية 
إنها  الدولي  النقد  صندوق  قال  عنيفة  عاملية 
االقتصاد  التي ضربت  األزمة   من  أشد  ستكون 
الكامل  االغالق  أدى  حيث   ،  2008 عام  العاملي 
ملعظم دول العالم إلى انهيار يف البورصات العاملية 
وأسواق املال وتوقفت حركة الطيران وتراجع قطاع 
السياحة الى حدوده الدنيا وتوقفت عجلة اإلنتاج 
يف معظم الشركات الكبرى ، كما رصدت معظم 
الدول مبليارات الدوالرات ملكافحة الفيروس مما 
وتوقعت  التنموية،  وجهودها  ميزانياتها  على  أثر 
يوم   ( بيان صدر عنها  الدولية يف  العمل  منظمة 
العالم  العمل حول  أن سوق  املاضي(  18/ مارس 
تفشي  نتيجة  مليون وظيفة،   25 لفقدان  مرشحة 
للمنظمة،  مبدئي  تقييم  أول  يف  كورونا،  فيروس 
موضحة بأن فقدان .الوظائف سيدفع املاليني من 

الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر.
ظواهر الفتة

وتزامنا مع فرض إجراءات تقييد حركة املواطنني 
انتشار  من  للحد  منازلهم  يف  بالبقاء  وإلزامهم 
الطرق  أبرزها  الفتة،  انتشرت ظواهر  الفيروس، 
املبتكرة وامللهمة والعجيبة التي تعاملت بها املدن 
والبلدان املختلفة مع الوباء، وأدت إلى ظهور "ثقافة 
احلجر الصحي" التي متيز طرق تعامل الشعوب 

املختلفة مع وباء كورونا املستجد.
إيطاليا  يف  لسكان  فيديو  مقاطع  انتشرت  فقد 
أثناء  شرفاتهم  من  األوبرالي  بالغناء  يصدحون 
البطاطس يف  تتوقف مطاعم  ولم  الذاتي.  العزل 
الفرنسية  املقلية  البطاطس  تقدمي  عن  بلجيكا 
للزبائن، يف حني أن البعض يف الدول االسكندنافية 
لم يثنهم الوباء عن الذهاب ألعمالهم بالدراجات.

وكشف هذا الوباء عن سمات ثقافية ميتاز بها كل 

الثراء  أهمية  الواجهة  إلى  وأعاد  غيره،  عن  بلد 
والتنوع الثقايف يف العالم.

إطار  يف  واحملللني  املفكرين  من  كثير  ويتوقع 
استشرافهم للمستقبل أن "فيروس كورونا سيكون 
قبل  "ما  وأن  حتما"،  العالم  يغّير  مفصليا  حدثا 
كورونا لن يكون كما هو بعده" و"سيجبر املجتمعات 
البشرية على إعادة النظر يف كل النظم السائدة"..

آثار نفسية مستقبلية       
اجلديد  كورونا  فيروس  أزمة  تترك  أن  ويرجح 
وإجراءات احلجر املتبعة يف كثير من الدول آثارا 
حجم  من  اخلوف  بسبب  البشرية  على  نفسية 
والضغط  العدوى  انتقال  من  والقلق  الضحايا 
يؤدي  مما  املنازل  يف  العزل  عن  الناجم  النفسي 
الى حاالت اكتئاب وقلق وأرق واضطرابات إدراكية 
الى  إضافة  وإحباط،  بامللل  شعور  الى  إضافة 
مثل  الرسمية  املعلومات  الثقة يف مصادر  فقدان 
السياسية  واملؤسسات  الصحية  الرعاية  مراكز 
نشاط  يتوّقف  األزمات،  أوقات  يف  ألّنه  والعلمية 
كما  شيء.  كل  يف  الثقة  ويفقد  البشري  العقل 
نفسية  اضطرابات  يف  السلبي  التفكير  يتسبب 
معقدة تؤثر على الصحة العقلية وقد تدفع البعض 

الى االنتحار.

هزة اقتصادية عالمية
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تداعيات كارثية محتملة 
لتفشي وباء كورنا في 

مخيمات اللجوء
يف ظل التفشي السريع لوباء فيروس كورونا، حذرت منظمات دولية وجهات إنسانية من 
وصول الفيروس الى بلدان عاشت أزمات على مدار سنوات مثل سوريا واليمن والعراق، 
خاصة مخيمات النزوح التي تعاني أساسا من مأساة إنسانية حيث البيئة خصبة النتشار 
العدوى بسبب تقارب اخليام وازدحامها حيث ندرة وسائل الوقاية من كمامات ومعقمات ما 
يثير القلق ويعزز املخاوف من أن يفتك الوباء بأعداد كبيرة. ودعت الى حترك دولي عاجل 

للحد من تداعياته السلبية قبل فوات األوان.
التأثير  بشأن  العميق  قلقه  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  وأبدى 
احملتمل لفيروس كورونا على ما يقرب من مليون مدني نازح يف منطقة إدلب، فيما حذرت 
املنطقة، خاصة يف  فائقة يف  ينتشر بسرعة  قد  “املرض  أّن  أطباء بال حدود من  منظمة 
صحي  صرف  ونظام  مكتظة  وظروف  كبيرة  جتمعات  يف  الناس  يعيش  حيث  املخيمات، 

متواضع”. 
وال يقتصر قلق منظمة أطباء بال حدود على مصير النازحني وغيرهم يف سوريا نفسها، 
وإمنا يشمل كذلك األعداد الضخمة من الالجئني الذين فروا عبر احلدود إلى مخيمات يف 

تركيا.
ويف تقرير لها قالت جلنة اإلنقاذ الدولية التي تعنى باألزمات وحاالت الطوارئ إن معدل 
انتشار كوفيد 19 يف املخيمات ذات الكثافة السكانية العالية واملفتقدة للخدمات قد يكون 
مدمرا وأكثر فتكا من كل التوقعات وتنطبق تلك املخاطر خصوصا على ادلب شمال سوريا 
التي يتكدس فيها نحو أربعة ماليني شخص وال يتوفر فيها غير مائتي سرير للعناية الفائقة 
متاما  تغيب  بينما  محلية،  اغاثية  منظمات  وفق  اصطناعي  تنفس  جهاز  مائة  من  وأقل 
كما  الطية.  الطواقم  واقنعة حتتاجها  وسترات  معقمة  ومواد  كمامات  من  الوقاية  وسائل 
شملت التحذيرات أيضا مخيم الهول هاسكا شمال شرقي سوريا وهو يغص بعشرات االف 

النازحني. 
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جهود قطر الخيرية في مكافحة               
انتشار فيروس كورونا    

جائحة  تفشي  ظهور  منذ  اخليرية  قطر  بادرت 
التي  اجلهود  باملساهمة يف   )19 )كوفيد-  كورونا 
ومحاولة  الحتوائه  الرامية  قطر  دولة  تبذلها 
السيطرة عليه وتقليل اإلصابات به، حيث نفذت 
الفيروس  ملكافحة  عاجلة  ووقائية  توعوية  خطة 
بالتعاون مع اجلهات املعنية بالدولة. كما اتخذت 
من  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  من  جملة 
داخل مقرها الرئيس وأفرعها داخل قطر ومكاتبها 

امليدانية 
وقامت قطر اخليرية بالتعاون مع وزارتي التنمية 
والصحة  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلدارية 
غذائية  وسالل  وتوعوية  صحية  حقائب  بتوزيع 
العمال  من  املستفيدين  على  ساخنة  ووجبات 
يف  الصحية  التوعية  يف  واملتطوعني  والعاملني 
أماكن عمل وسكن العمال فضال عن أمور أخرى.

 3 حتى  قدمتها  التي  املساعدات  هذه  واشتملت 
مايو 2020 : 

على األتي:

10ملف العدد

أهم الجهود التي قامت بها
قطر الخيرية خالل أزمة انتشار وباء كورونا كوفيد 19

90,000 منشور توعوي بـ 9 لغات

53,000 سلة غذائية

338,000 وجبة ساخنة
6,000 وجبة يوميًا للعمال ضمن مبادرة مطابخ الخير

59,000 حقيبة نظافة وتعقيم شخصية 20 سفارة في قطر تم التعاون معها

30 فيديو توعوي بـ 4 لغات

تمديد المساعدات الشهرية
لألسر لـ 3 أشهر  تلقائيًا

ر.ق

458,100 شخص إجمالي عدد 
المستفيدين من جميع المساعدات 

392,641  إجمالي المستفيدين 
من الوجبات والسالل الغذائية 

 8000  متطوع من 9 جنسيات، من خالل مبادرة
 #تطوع-من-أجل-قطر



100 شخص من الكوادر املؤهلة واملدربة الذين تتوفر 
لديهم خبرات متنوعة.

تدابير إضافية
اإلجراءات  من  جملة  اخليرية  قطر  اتخذت  كما 
توعية  خالل  من  اإلضافية  االحترازية  والتدابير 
باجلانب  االهتمام  بضرورة  والعاملني  املوظفني 
الصحي واتخاذ اإلرشادات املعلنة من وزارة الصحة، 
وتهيئة وسائل التبرع بالبطاقات االلكترونية عبر املوقع 
والتطبيق www.qch.qa/app،   إضافة إلى أنه 
واأللعاب  املالبس  من  التبرعات  استالم  وقف  مت 
واألثاث ضمن مشروع طيف، ووقف جميع األنشطة 

والفعاليات التي تقام يف املراكز.

حقائب صحية
ويتم توزيع املساعدات على املنطقة الصناعية واملناطق 
وحتتوي  العمال.   سكن  ومواقع  والعزب  اخلارجية 
وُمعّقمات  وشامبو  صابون  على  الصحية  احلقائب 
وكمامات، إلى جانب نشرات توعوية لكل عامل بلغته. 

تطوع
من  العديد  جهود  من  اخليرية  قطر  استفادت  كما 
 8000 بلغ عددهم  واللذين  احلملة  لهذه  املتطوعني 
مبادرتها  9 جنسيات مختلفة، من خالل  من  متطوع 
"تطوع-من-أجل-قطر"   # وسم  حتت  أطلقتها  التي 
ملساندة املجتمع املدني واالستجابة السريعة ألي عمل 

يف أي وقت للمساهمة يف خدمة املجتمع.
ويضم فريق العمل امليداني املشرف على تنفيذ احلملة 

على  يوميا  غذائية  وجبة   6,000 من  أكثر  بتوزيع 
ويشارك يف  املختلفة.  أماكن جتمعاتهم  العمال يف 
هذه املبادرة عدد من املطابخ الشعبية واملؤسسات 

ومتطوعي ومشريف قطر اخليرية.

مطابخ الخير
العون  يد  مد  يف  وسعا  اخليرية  قطر  تدخر  ولم 
مبادرة  أطلقت  حيث  العمال،  لفئة  واملساعدة 
#مطابخ اخلير لتوزيع وجبات غذائية ساخنة على 
ثالث فترات بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تقوم 
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بهدف  وذلك  سوري،  غرب  شمال  كورونا  فيروس 
للمصابني  اخلدمات  تقدمي  لهم  ليتسنى  حمايتهم 
بفيروس كورونا وتغطية العجز يف القطاع الصحي 

يف مناطق الشمال السوري.
كما شرعت فرق قطر اخليرية يف تنفيذ ثالثة مشاريع 
أولها االستجابة العاجلة لتفشي فيروس كورونا يف 
الشمال السوري بقيمة 200 ألف ريال، واالستجابة 
العاجلة لتفشي الفيروس وتوفير الكمامات يف إدلب 
توفير معدات  الى  باإلضافة  ريال،  200ألف  بقيمة 
200 ألف ريال، وتزامن  احلماية الشخصية بقيمة 
الصحية  للمنشآت  الالزمة  املواد  توفير  مع  ذلك 
جرابلس  مناطق  من  كل  يف  فيها  العاملة  والفرق 

والباب واعزاز ومارع والراعي وعفرين. 
اليمن 

جهود  اخليرية  قطر  دعمت  فقد  اليمن  يف  أما 
مكافحة فيروس كورونا حيث قدمت أجهزة ومعدات 
طبية ومعقمات، ومواد تطهير ونظافة، ومواد وقائية 
تنفس  وأجهزة  أكسيجني،  وأسطوانات  وكمامات، 
صناعي، وأجهزة تعقيم األجهزة واملعدات اخلاصة 
ورشاشات  وميكروسكوب  أوتوكالف  باملراكز 

التعقيم.
كورونا  وباء  مكافحة  مراكز  املشروع يف  تنفيذ  ومت 
بصنعاء احلديثة، ومن املنتظر أن يتم تسليم ثالثة 
أجهزة لنقل الدم وأبحاثه يف محافظات حجة و إب 
وصنعاء، ويتوقع أن يبلغ عدد املستفيدين 150 ألف 

ترجمة ألهدافها ودورها اإلنساني يف غوث امللهوفني 
ومساعدة احملتاجني يف أرجاء املعمورة وإميانا منها 
تتعرض  التي  املجتمعات  مع  التضامن  بضرورة 
للكوارث، سعت قطر اخليرية لدعم جهود مكافحة 
امليدانية  مكاتبها  خالل  من  كورونا  جائحة  انتشار 

عبر العالم.
بتنسيق  اخليرية  قطر  قامت  الصدد  هذا  ويف 
جهودها مع اجلهات املعنية يف عدد من الدول لتوفير 
األجهزة واملعدات الطبية والوقائية واملواد الغذائية 
وتوفير الدعم الالزم يف كل من اليمن ولبنان وتونس 
وفلسطني، فيما خصصت أكثر من 15 مليون ريال 
كورونا وسط  فيروس  مكافحة  لإلسهام يف  قطري 
الالجئني السوريني بتركيا إضافة إلى سكان الدولة 
وذلك  السوري  الداخل  يف  والنازحني  املضيفة، 
بتوفير معدات احلماية والكمامات واملواد الغذائية.

تركيا
قدمت قطر اخليرية مساهمة فاعلة لتعزيز جهود 
احلكومة التركية يف مكافحة انتشار فيروس كورونا 
الصحية  الكوادر  وحماية  املبكر  الكشف  عبر 
الوباء.  مكافحة  يف  األهم  العنصر  باعتبارهم 
وشملت املساعدات تقدمي 75,000 قناع طبي واقي، 
و200 ميزان حرارة و500 ليتر من املعقمات وتوفير 
املساعدات الغذائية األساسية ملن هم فوق 65 سنة.
البلديات  مع  وبالتنسيق  اخليرية  قطر  تعمل  كما 
يف كل من غازي عنتاب وكلس وأورفا على حتديد 
الفئات األكثر حاجة من عوائل املسنني من الالجئني 
األولوية  إعطاء  مع  املضيف  واملجتمع  السوريني 
األيتام  وعوائل  إعالتها  النساء  تتولى  التي  لألسر 
وذوي االحتياجات اخلاصة، بتوفير السالل الغذائية 

لهم.  
الداخل السوري  

التي متت  املنظمات  أوائل  كانت قطر اخليرية من 
دعوتها من قبل منظمة الصحة العاملية لتكون عضوا 
فاعال يف مجموعة العمل اخلاصة ملواجهة فيروس 
كورونا يف الداخل السوري، وبدأت يف تدريب مئات 
من  الوقاية  بشأن  الصحي  القطاع  يف  العاملني 

مكاتبنا الميدانية تدعم جهود 
مكافحة كورونا عبر العالم 
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فيما  ريال  ألف   380 الدولة مببلغ قدره  مؤسسات 
ألف   200 من  بأكثر  تنفيذه  اجلاري  املبلغ  يقدر 
دوالر، كما تعمل قطر اخليرية حاليا بالتنسيق مع 
وزارة الشؤون االجتماعية بتونس لتوفير مساعدات 

غذائية أيضا.
فلسطين

كما نفذ مكتب قطر اخليرية يف قطاع غزة بالتعاون 
مع وزارة الصحة مشروع توفير أدوية ومستلزمات 
الصحي  احلجر  مراكز  يف  الضرورية  الوقاية 

واملستشفيات ملجابهة فيروس كورونا. 
وتعاني مشايف ومراكز احلجر الصحي من النقص 
الشديد يف توفير هذه املواد واألدوات األمر الذي 
واخلدمية  الطبية  واألطقم  املواطنني  حياة  يعرض 

خلطر اإلصابة بفيروس كورونا.

شخص بتكلفة إجمالية 474300ريال قطري.
لبنان 

ويف لبنان عملت قطر اخليرية على تأمني مساعدات 
غذائية ومواد تنظيف وتعقيم للعائالت احملتاجة يف 
البقاع عرسال وإقليم اخلروب سواء من اللبنانيني 
أو السوريني أو الفلسطينيني، بهدف التخفيف من 
معاناة النازحني ومساعدتهم، وقدرت تكلفة املشروع 
مباشرة  منه  لتستفيد  قطري  ريال  ألف   350 ب 

1696عائلة وبصفة غير مباشرة 8480 مستفيد.

تونس 
ويف إطار مؤازرة جهود تونس ملكافحة جائحة كورونا 
احمللية  اجلهات  مع  بالتنسيق  اخليرية  قطر  قامت 
الكمامات  مثل  العاجلة  الطبية  املعدات  لتوفير 
والقفازات الطبية والسوائل املعقمة ومالبس الوقاية 
وبعض املواد الغذائية. ومت التنفيذ بتنسيق كامل مع 
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لنتجاوز معا هذه األزمة بأخف االضرار.
الوزارة منذ بدء تفشي جائحة كورونا وضعت  إن   
خطة استباقية وتوعوية شاملة ملوظفيها وأصحاب 
هذا  من  الوقاية  كيفية  بشأن  والشركات  العمل 
وإرشاديه  توعويه  حمالت  أطلقت  كما  الفيروس، 
للعمالة من خالل توزيع املنشورات التوعوية بلغات 
على  الشخصية  النظافة  حلقائب  إضافة  مختلفة 
قطر  مع  بالشراكة  العمال  وسكن  عمل  مواقع 

اخليرية.
الصحة  وزاره  مع  بالتعاون  قامت  الوزارة  أن  كما 
والتواصل  مساكنهم،  يف  للعمالة  فحوص  بإجراء 
املستمر مع الشركات لالطمئنان على العمالة. نحن 
نضاعف  أن  ويجب  كورونا  فيروس  مع  حرب  يف 
جهودنا حتى نحقق االنتصار عليه ونضمن سالمة 
العاملني يف املنشآت واملواقع املختلفة بالدولة وحتى 
ال يضار أحد من العمال يف رزقة ولقمة عيشه جراء 
هذه األزمة   ونبذل يف هذا الصدد جهودا مقدرة 
يومي  بشكل  العمل  وأصحاب  العمال  مع  للتواصل 
لالطمئنان على أوضاعهم وللتذكير بأهمية االلتزام 

بالتوجيهات واإلرشادات لضمان سالمة اجلميع. 

سعادة السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة 
االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية 

المساعد لشؤون العمل:

نثمن الدور الذي تضطلع به منظمات املجتمع املدني 
املؤسسات  مع  بشراكتها  ونشيد  األزمة  خالل هذه 
املعنية بالدولة وندعو اجلميع الى التكاتف والتعاون 
املواطنني  وعلى  اإلنسان  لصالح  موقعه  من  كال 
وتطبيقها  الدولة  بتوجيهات  االلتزام  واملقيمني 

الرسمي  المتحدث  الخاطر  لولوة  السيدة  سعادة 
باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات: 

اخليرية  قطر  أثبتت  الراهنة  األزمة  هذه  ظل  يف 
أنهما  القطري(  األحمر  الهالل  )جمعية  ومثيلتها 
بعمل جبار  القيام  ويستطيعان  املسؤولية  قدر  على 
يف مثل هذه الظروف الصعبة،، لهم التحية والتقدير 

وملنتسبيهما كذلك.

كان حضور قطر اخليرية كمنظمة مجتمع مدني يف مواجهة فيروس كورونا فاعال ومميزا وحظي 
بتقدير العديد من املسؤولني يف اجلهات املعنية داخل دولة قطر، ومن هذه اإلشادات:

يف ظل هذه األزمة الراهنة أثبتت قطر اخليرية ومثيلتها )جمعية الهالل األحمر القطري( أنهما 
التحية  القيام بعمل جبار يف مثل هذه الظروف الصعبة،، لهم  على قدر املسؤولية ويستطيعان 

والتقدير وملنتسبيهما كذلك.

إشادات بجهود قطر الخيرية التوعوية 
والوقائية في مواجهة كورونا 
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حقيبة مدرسية 
لطالب المدارس
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ر.ق
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ر.ق
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قطر الخيرية إحدى التجارب الناجحة في العمل 
اإلنساني وتتمتع بثقة المجتمع الدولي 

نقوم بجهود كبيرة لتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان في قطر على 

المستويين التثقيفي والتشريعي 

سعادة د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان: 
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مع  اإلنسان  بحقوق  املعنية  املؤسسات  تتكامل جهود 
جهود املؤسسات اإلنسانية خصوصا يف ظل الكوارث 
ألن  متصاعدة،  بوتيرة  عاملنا  جتتاح  التي  واألزمات 

قضايا التنمية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.

قطر  اإلنسان يف  الوطنية حلقوق  اللجنة  تولت  وقد 
وتفادي  احلقوق  هذه  وصيانة  حماية  مسؤولية 
سمعة  من  النيل  مواجهة  على  عملت  كما  انتهاكها، 
جائرة  بتهم  ووصمها  القطرية  اخليرية  اجلمعيات 
على  والتأكيد  اإلنساني،  دورها  تعطيل  يف  تسهم 
الصعيدين  على  بها  تتمتع  التي  واملصداقية  السمعة 
اإلقليمي والدولي، يف ظل الدور اإلشرايف والرقابي 
احلكومي عليها ممثال هيئة لتنظيم األعمال اخليرية، 
حيث لم يتم تصنيف أية منظمة إنسانية قطرية على 
قائمة اإلرهاب الدولي الصادرة عن األمم املتحدة، بل 
يتمتع بعضها بالصفة االستشارية باألمم املتحدة مثل 

قطر اخليرية.

وجهودها  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  دور  حول 
الكبيرة، ووضع حقوق اإلنسان على املستوى الدولي، 
الكرامة  املؤسسات اإلنسانية يف احلفاظ على  ودور 
الدكتور  الثري مع سعادة  اللقاء  كان هذا  اإلنسانية، 
الذي تضمن معلومات جديرة  املري  علي بن صميخ 

باالطالع.. وتاليا تفاصيل احلوار: 
تعزيز  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  جهود 

وحماية حقوق اإلنسان على مستوى دولة قطر؟
حملت اللجنة على عاتقها منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، 
والسبل  وحرياته  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  القضايا 
وتفادي  وحمايتها  وتعزيزها  مبعاجلتها  الكفيلة 
وحماية  لتعزيز  كبيرة  بجهود  قامت  حيث  انتهاكها 
حقوق اإلنسان على املستويني التثقيفي والتشريعي. 
ففي اجلانب التثقيفي اعتمدت اللجنة دورات تدريبية 
ملؤسسات الدولة للتعريف بأهم مبادئ حقوق اإلنسان 
إلى جانب احلمالت اإلعالمية ملختلف القضايا منها 
العمال  وحقوق  والتعليم  الصحة  باحلق يف  يتعلق  ما 
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها. ويف اجلانب 
التشريعي ساهمت اللجنة يف حث الدولة لالنضمام 

بحقوق  املتعلقة  واالتفاقيات  املواثيق  من  للعديد 
التشريعات  سن  يف  مساهمتها  جانب  إلى  اإلنسان 
من  األساسية،  واحلريات  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
عامالت  وقانون  بالبشر  االجتار  قانون  أبرزها 
املنازل وإنشاء جلنة فض املنازعات العمالية، وقانون 
يف  اللجنة  ساهمت  كما  الوافدين،  وخروج  دخول 
التعديالت على قانون املوارد البشرية وقانون العمل 
والتطور التشريعي الذي طرأ على القانون من الغاء 
عن  واإلعالن  األجور  حماية  وقانون  الكفالة  نظام 
قانون  إلى  وصوالً  للعمال  الالئق  السكن  مواصفات 

اإلقامة الدائمة وغيرها. 

مع  تعاملها  يف  القطرية  الفلسفة  مالمح  أهم  ماهي 
موضوع حقوق االنسان وكيف استطعتم حتويل ذلك 

إلى واقع؟

وموروثاتنا  وتقاليدنا  أعرافنا  من  نابع  اللجنة  عمل 
التي وفرت بيئة خصبة لتحويل مبادئ حقوق اإلنسان 
دعم  بأهمية  الدولة  قيادة  إميان  عززها  واقع  إلى 
هذا املبادئ لتحقيق رسالة اللجنة التي تأسست من 
أجلها وحتويل رؤيتها إلى سلوك يف التعامل الطبيعي 
الدينية  املرجعية  أّن  كما  قطر.  دولة  يف  للمجتمع 
والثقافة اإلسالمية قد تضمنت هذه املبادئ وهو ما 
حدا باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تنظم معرضاً 
حول "الثقافة اإلسالمية يف حقوق اإلنسان" طافت به 
عواصم أوروبية وعربية وأمريكا ومقر األمم املتحدة 
لوحات  املعرض  تضمن  وقد  وجنيف.   نيويورك  يف 
تطابقت  العربي  باخلط  وأحاديث  قرآنية  آليات 
حلقوق  الدولية  لالتفاقيات  األساسية  املبادئ  معها 
االنسان. وهدف الى تعريف املجتمعات املختلفة حول 

العالم باحترام الدين اإلسالمي حلقوق االنسان.

العمل  سمعة  من  النيل  مواجهة  يف  اللجنة  جهود 
اإلنساني بقطر؟

املجتمع  مكونات  من  القطرية  اإلنسانية  املنظمات 
املدني وأهم مؤسساته وتلعب دورا يف تعزيز وحماية 
املجتمعات  تنمية  يف  به  تسهم  ملا  اإلنسان  حقوق 
الفقيرة وأداء أعمال تطوعية تشكل إسهاماً مباشراً 

17



يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية 
احلقوق  من  مجموعة  تشمل  والتي  واالجتماعية 
حق  جوهر  باعتباره  الكرمي  العيش  لتوفير  الالزمة 

اإلنسان. 

هدفه  القطرية  اإلنسانية  للمنظمات  اتهامات  وأي 
تشويه عمل هذه املنظمات واستهداف للعمل اإلنساني 
التنموي التي تقوم به هذه املنظمات. واللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان تعتبر هذه اخلطوة سابقة خطيرة من 
حرمان  إلى  يؤدي  ما  التنموي  العمل  تعطيل  شأنها 

من  الفقيرة  املجتمعات 
تقدمها  التي  املساعدات 
كما  القطرية.  املنظمات 
الى  الرامية  تعطل اجلهود 
مكافحة الفقر واستئصاله 
واالغاثة  العون  وتقدمي 
ما  وهو  احلاجة  لذوي 
ينعكس بدوره يف انتهاكات 
التنمية  يف  للحق  صارخة 

الشاملة واملستدامة.

اجتمعنا  الصدد  هذا  ويف 
يف عام 2018 مع مساعد األمني العام لألمم املتحدة 
إعطاؤه خلفية حول حتركات  اإلنسانية، ومت  لشؤون 
مستوى  على  سواء  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
الدولية  الوكاالت  أمام  أو  وآلياتها  املتحدة  االمم 
األمني  2017مع  عام  يف  اجتمعنا  كما  املتخصصة. 
اإلنسانية  للشئون  املتحدة  باألمم  املساعد  العام 
التحديات  معه  وبحثنا  األوسط.  الشرق  ملنطقة 
اإلنسانية واحلقوقية جراء احلصار على دولة قطر. 
واوضحنا له تداعيات احلصار على العمل اإلنساني 

بها  تتمتع  التي  واملصداقية  السمعة  على  أكدنا  كما 
املنظمات القطرية على الصعيدين اإلقليمي والدولي 
والشراكات التنفيذية والتمويلية التي تربط املنظمات 
التنسيقية  املتحدة  األمم  بوكاالت  القطرية  اخليرية 
وعلى رأسها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة 
اليونسيف واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون 

الالجئني. 

لتنظيم  هيئة  إلنشاء  الدولة  بخطوة  أشدنا  كما   
على  والرقابة  باإلشراف  تختص  اخليرية  األعمال 
واإلنساني  اخليري  العمل 
دولة  وتعتبر  القطري. 
التي  الوحيدة  هي  قطر 
أنشأت مثل هذه الهيئة من 
التعاون  مجلس  دول  بني 
هذه  تعتبر  كما  اخلليجي، 
يف  إقليمياً  منوذجاً  الهيئة 
واإلشراف  الرقابة  مجال 
التقارير  بشهادة  وذلك 
الدولية الصادرة عن األمم 
النقد  وصندوق  املتحدة 
اخلزانة  ووزارة  الدولي 
أية  تصنيف  يتم  لم  اجلهود  وبفضل هذه  األمريكية. 
الدولي  اإلرهاب  قائمة  على  قطرية  إنسانية  منظمة 
الصادرة عن األمم املتحدة، بل يتمتع بعضها بالصفة 

االستشارية باألمم املتحدة مثل قطر اخليرية.

كيف تنظرون إلى جتربة املؤسسات اخليرية القطرية 
ومنها قطر اخليرية يف مجال العمل اإلنساني؟

املنظمات القطرية اخليرية بشكل عام تعتبر من أهم 
املنظمات املانحة واملنفذة يف العالم وتتمتع مبصداقية 

عصرنا يواجه أصعب 
لحقوق  االخــتـبـارات 
على  اإلنســـــــــان 

اإلقليمي  المستويين 
والدولي 

تتمتع المؤسسات اإلنسانية القطرية 
بمصداقية عالية ولم تصنف أي منها على 

القائمة األممية لإلرهاب
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تثقيفية  استشارية  كواجهة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
بحقوق اإلنسان من املؤكد تتكامل جهودها مع جهود 
قطر اخليرية من أجل اإلنسان فاالستثمار احلقيقي 
للجانبني يف عملية االنتصاف للكرامة اإلنسانية، ألن 
قضايا التنمية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان. كما 
أن مسألة مكافحة الفقر أصبحت الزاماً دولياً وذلك 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  العهد  أقره  ما  وفقاً 
وهذا  اإلضايف  والبروتكول  واالجتماعية  والسياسية 
باليوم  االحتفال  مناسبات  إلحدى  كان شعاراً  احملور 
عنوان  حتت  كانت  حيث  اإلنسان  حلقوق  العاملي 

"محاربة الفقر إلزام ال إحسان".

واإلقليمي  الدولي  املشهد  ظل  يف  اإلنسان  حقوق 
الراهن؟

حلقوق  االختبارات  أصعب  من  يعد  عصر  يف  نحن 
اإلنسان على املستويني الدولي واإلقليمي ألن هناك 
واإلسالمية  العربية  املنطقة  كثيرة خاصة يف  أزمات 
اخلاسر األكبر فيها هو اإلنسان، ألنها خلفت وراءها 
والشيوخ  والنساء  باألطفال  تكتظ  لالجئني  مخيمات 
كما أدت إلى تزايد الهجرة غير الشرعية التي أدت 
اإلنسانية.  واالنتهاكات  الغرق  نتيجة  ضحايا  الى 
التعليم  عن  واالنقطاع  البطالة  معدالت  ارتفعت  كما 
ينعكس  الذي  األمر  الصحة  وتدهور  األوبئة  وانتشار 
ويشكل  املستدامة  التنمية  أهداف  على حتقيق  سلباً 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  كبيراً  حتدياً 
املجتمع  ومنظمات  الدولية  احلقوقية  واملنظمات 
أمام  فنحن  واخليرية  اإلنسانية  واملنظمات  املدني 
أرسم  أن  أريد  ال  يوم.  بعد  يوماً  تعقيداً  يزاد  مشهد 
خارطة سوداء للعالم ولكن من واقع املعطيات التي بني 
أيدينا أقول "نحن أمام مستقبل ضبابي حلالة حقوق 

اإلنسان يف العالم".

مساعدات  من  به  تقوم  ملا  وإقليمي  دولي  واحترام 
الكوارث.   عن  الناجتة  اإلنسانية  املآسي  من  للحد 
وقطر اخليرية عنوان مؤسسي يحمل القيم واملبادئ 
من  القطري  للمجتمع  واحلضاري  الثقايف  واملوروث 
أجل املساعدة واملساندة يف األعمال اخليرية ومواجهة 
التحديات اإلنسانية واإلمنائية التي تواجهها الشعوب 
الفقيرة واحملتاجة عبر العالم، واالعمال التي نفذتها 
مساعدة  يف  خاصة  انكارها  ميكن  ال  اخليرية  قطر 
والكوارث  األزمات  ضحايا  من  والالجئني  األطفال 
منطقتنا  يف  خاصة  الطاحنة  واحلروب  اإلنسانية 

التجارب  احدى  أنها  كما  أفريقيا.  ويف  العربية 
مشرف  ومنوذج  اإلنساني  العمل  مجال  يف  الناجحة 
للمجتمع القطري. وتتمتع قطر اخليرية بثقة املجتمع 
للعمل اإلنساني  الدولي ملا لها من مصداقية وجترد 
وهذا ما يؤشر له حجم اتفاقيات التعاون والشراكات 
واملنظمات  املتحدة  األمم  ووكاالت  ومنظمات  بينها 
اإلنسانية واجلهات املانحة الدولية واإلقليمية.. وقطر 
اخليرية من املنظمات التي تتمتع بالصفة االستشارية 
لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة 
وهذا نابع عن الثقة التي اكتسبتها من خالل عملها 

يف امليدان.
كيف تستثمرون جهود املؤسسات اخليرية القطرية يف 

مجال تعزيز حقوق اإلنسان؟
العمل احلقوقي ال ينفصل عن العمل اخليري ألنهما 
يصبان يف خانة واحدة وهي اإلنسان. وكل اإلجنازات 
بالثقة  تعود  العالم  يف  اخليرية  قطر  حققتها  التي 
فاللجنة  قطر.  دولة  يف  املؤسسات  لكافة  واالحترام 
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مع  جهودنا  تتكامل 
المؤسسات الخيرية للحفاظ 
اإلنسانية  الكرامة  على 

خصوصا في ظل األزمات 
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قطر الخيرية.. 
جهود لترقية البيئة

.. راخ كوتال نموذجا 
   رملة توسي -  باكستان

 يرى كثير من العلماء أن الصرف الصحي يعتبر أحد اإلنجازات الكبرى للبشرية 
في القرن العشرين لتأثيره الكبير على صحة الناس وسالمة البيئة، لكننا 
نجد في عالمنا اليوم مجتمعات كثيرة ال يتوفر لها هذا الصرف لذلك نجدها 
تعاني من أمراض وأوبئة فتاكة.. من هذه المناطق منطقة " راخ كوتال" 

الباكستانية في مقاطعة جهانج بإقليم البنجاب بباكستان. 
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مقاطعة  يف  الباكستانية  كوتال"  راخ   " منطقة  ظلت 
كولوني  ببيهاري  تعرف  التي  البنجاب  بإقليم  جهاجن 
وضع  حتت  ترزح  تاريخها  طوال  قرية،   11 وتضم 
يتوفر صرف  ال  أنه  أسبابه  من  كان  متدهور  صحي 
يعيش جميع  البدائية، حيث  صحي حتى يف صورته 
سكانها والبالغ عددهم 227 يف فقر مدقع، ويسكنون 

يف بيوت متهالكة غير متماسكة.
117 أسرة فقط يف هذه املنطقة تتوفر لديها دورات 
مياه يف منازلهم قبل تدخل قطر اخليرية بالشراكة مع 
منظمة اليونسيف يف مجال الصرف الصحي واملياه 
من   110 لدى  يكن  لم  بينما   ،2018 عام  يف  للجميع 
هذه األسر نظام صحي مناسب وال تتوفر لديهم مياه 
صاحلة للشرب وال دورات مياه يف منازلهم األمر الذي 
ضاعف التحديات التي يواجهها سكان هذه املنطقة.

إلى  إضافة  املنطقة  يف  الصحي  الصرف  ولغياب 
آثار  النظافة الشخصية نتجت  التوعية بأهمية  عدم 
خاصة  للسكان  العامة  الصحة  على  انعكست  ضارة 
األطفال حيث ارتفع معدل الوفيات واألمراض املعدية 
عموًما بشكل مثير للقلق ما أدى إلى تدهور حياتهم 

االجتماعية واالقتصادية.
املياه  جلنة  رئيس  الرزاق  عبد  كان  عدة  ولسنوات 
الذي  الوحيد  الصوت  باملنطقة  الصحي  والصرف 
ينادي بتوفير دورات مياه يف املنازل، وقال "كنت يف عام 
2014 أول شخص يف القرية أعمل على بناء احلمام يف 
منزلي ...وكنت دوما أقدم املشورة واملساعدة الفعالة 
ألفراد املجتمع حيث شجعت جيراني على بناء دورات 

مياه منعا النتشار االمراض.
استجابة قطر الخيرية

يضمن  صحي  صرف  توفير  بضرورة  منها  وإميانا 
تدخلت  القرى  لبقية  ويكون منوذجا  السكان  سالمة 
عام  اليونيسف  منظمة  مع  بالتعاون  اخليرية  قطر 
نظم  حيث  الصحي،  للصرف  مشروع  إلجناز   2018
فريق من املشرفني االجتماعيني بقطر اخليرية بعض 
كوتال  راخ  منطقة  مجتمع  حاجة  لتلبية  العمل  آليات 
الصحية  املضار  أوضحت  للتعبئة  حملة  يف  متثل 
صحي  صرف  وجود  عدم  على  تترتب  التي  الكثيرة 
كما بينت الفوائد واألثار اإليجابية التي تنعكس على 

صحة املجتمع والبيئة.
آثار طويلة األجل على الرفاه العام

بقطر      االجتماعية  التعبئة  فريق  من  فني  وبدعم   
شاملة  مجتمعية"  عمل  "خطة  تطوير  مت  اخليرية 
لبيهاري كولوني حققت جناحا بنسبة ٪100، حيث مت 
بناء 110 دورات مياه يف قرية راخ كوتال، وبناء 14500 
جهد  توسع  كما  كوت،  شورت  منطقة  يف  مياه  دورة 
قطر اخليرية إلى جانب ذلك ببناء 50 مشروعا للمياه 
والصرف الصحي يف منطقة مسجد بيهاري. ونتيجة 
لذلك فقد حتسنت احلالة الصحية باملنطقة ومنحتها 
احلكومة احمللية شهادة صحية يف شهر يونيو 2019م 
بعد أن لوحظ أن هناك انخفاضا كبيرا يف األمراض 
قلل  الذي  األمر  الصحي  الصرف  يسببها عدم  التي 
وخفض تكلفة العالجات الشهرية لألسر، كما ساعد 

  املشروع يف انخفاض معدل الوفيات  



يعتبر التعليم رافعة أساسية ومهمة يف بناء املجتمعات 
من شح يف  تعاني  التي  تلك  الدول خاصة  واقتصاد 
إلى  الساعية  الدول  تولي  ولذلك  الطبيعية،  املصادر 
أهمية  املعرفة  اقتصاد  وبناء  نهضة  وإحداث  التقدم 

خاصة للتعليم وحتاول االرتقاء به وحتسني نوعيته.
يواجهها  التي  والتحديات  الصعبة  للظروف  ونسبة 
اخليرية  قطر  بادرت  فلسطني  يف  التعليم  قطاع 
الغربية  بالضفة  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
إلى تنفيذ خطة ترتكز على التعليم النوعي من خالل 
توظيف التكنولوجيا، مثل مشروع الروبوت يف التعليم.

هدف المشروع :
 ويهدف املشروع إلى حتسني جودة التعليم ومخرجات 
يف  التكنولوجيا  دمج  خالل  من  التعليمية  العملية 
 64 تزويد  مت  السياق  هذا  ويف  التعليم،  منظومة 
التعليمي(  الروبوت  )حقيبة  تكميلية  بأدوات  مدرسة 
متكنها من توظيف قدراتها يف خدمة الطلبة وحتسني 

مخرجات العملية التعليمية
معلما  و785  طالبا،   1040 املشروع  من  استفاد 

جميع  يف  مدرسة   64 املشروع  واستهدف  ومشرفا، 
بتكلفة  الغربية،  بالضفة  مديرية   17 و  احملافظات 

إجمالية تبلغ 55,871.72 دوالرا أمريكيا.
برامج للدعم :

يف  أيام   9 مدار  على  تدريبية  ورش  عقد  مت  كما 
 145 الغربية شارك فيها  مختلف محافظات الضفة 
معلما ومشرفا، والذين مت اختيارهم حسب قدراتهم 
التي تناسب أبعاد املشروع التعليمية، حيث مت تدريب 
الروبوت  تكنولوجيا  على  املجموعة  هذه  وتأهيل 
العلمي،  والبحث  والبرمجة  االصطناعي  والذكاء 
إضافة إلى تعزيز دور مديري ملدارس يف دعم الطلبة.
عن  عملية  وتطبيقات  محاضرات  الورش  وتضمنت 
بالثورة  ذلك  وعالقة  االصطناعي  والذكاء  الروبوت 
روبوت  مناذج  وبناء  وتصميم  الرابعة،  الصناعية 
 EV3 نوع  من  التعليمية  الروبوت  حقائب  باستخدام 
Education Robot Kits، إلى جانب قوانني واليات 
العاملية،  املعايير  وفق  الروبوت  مسابقة  يف  التحكيم 
املدارس،  يف  الطالبية  الفرق  وإدارة  تشكيل  وكيفية 
الروبوت  تكنولوجيا  وتوظيف  املستقبل  مدن  وحتدي 

والذكاء االصطناعي فيها.
خطط مستقبلية:

ويجري العمل حاليا بواسطة املجموعة التي شاركت 
 64 وطالبة يف  )640( طالبا  تدريب  الورش على  يف 
على  الغربية  الضفة  محافظات  جميع  يف  مدرسة 
والبرمجة  االصطناعي  والذكاء  الروبوت  تكنولوجيا 
التي  املهارات  من  العديد  واكسابهم  العلمي  والبحث 

حتفزهم على االبداع واالبتكار. 
كما سيتيح املشروع يف املرحلة املقبلة الفرصة للطلبة 
والذكاء  الروبوت  مجال  إبداعاتهم يف  وإبراز  لعرض 
مشاركتهم  خالل  من  العلمي  والبحث  االصطناعي، 
أولياء  إشراك  الى  باإلضافة  الروبوت،  يف مسابقات 
األمور يف دعم هذا التوجه من خالل دعوتهم حلضور 
األنشطة واملسابقات، مبا يعزز دور املجتمع يف دعم 

مشاريع اإلبداع.

“الروبوت”
قفزة لالرتقاء 

بالتعليم 
في فلسطين

22مشروع نوعي
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استراتيجية ) 2020 ـ 2024 ( تعّزز  الحضور 
الدولي لقطر الخيرية وتلّبي التطورات 

المتسارعة في العمل اإلنساني
التطور  خطوات  مع  واتساقا  اخليري  العمل  مجال  يف  عاملنا  يشهدها  التي  للتطورات  مواكبة 
املتسارعة دشنت قطر اخليرية هوية واستراتيجية للسنوات اخلمس املقبلة )2020 ـ 2024(، 
تلبي طموح وقدرات قطر اخليرية وترسم لها معالم االنطالق خالل املرحلة املقبلة والتي ميكن 
ذلك  كل  مرتكزة يف  العاملية  نحو  واالنطالق  القدرات  وتطوير  التحدي  مرحلة  عليها  يطلق  أن 
على تطوير ورفع كفاءة أداء الوحدات التنظيمية بقطر اخليرية ومشاركة منتسبيها يف؛ عمليات 
التطوير، ورفع الكفاءة، وحماية األصول، واحلوكمة، والرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، والضبط 
املالي، والتحسني املستمر، ومراقبة جودة االجناز، وقياس وتقومي األداء، ووضع املعايير الدولية 
املهنية موضع التنفيذ.. ولتسليط مزيد من الضوء على أهداف ومرتكزات هذه االستراتيجية 
وما تصبو إليه من نتائج جلسنا إلى الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية السيد يوسف بن أحمد 

الكواري... وفما يلي النص الكامل للحوار:  

السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر 
الخيرية في حوار خاص  بـ “غراس”:  
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استراتيجيتها  خالل  من  اخليرية  قطر  رؤية  ماهي 
اجلديدة 2020-2024 ؟

قطر  إلى حتمل  تتطلع  اجلديدة  اخليرية  قطر  رؤية 
والشعوب  املجتمعات  فيه  تتمتع  لعالم  رؤية  اخليرية 
بحقها الكامل يف السالم والتنمية، وبحقها أيضا يف 
استثنائية  ظروف  واجهتها  كلما  واملساعدة  احلماية 
أثناء الكوارث واألزمات مبا يتيح لكل أفراد املجتمع، 
وبدون أي متييز كان، االستفادة من حقوقهم األساسية 

التي متكنهم من العيش بكرامة يف كل الظروف
من  سنوات  ثالث  نحو  بعد  الرؤية  هذه  وجاءت   ..
تعبر  والتي   2030 ألجندة  الدولي  املجتمع  اعتماد 
عنها حزمة من املبادرات الدولية مثل أهداف التنمية 
عمل  وإطار  اإلنسانية،  القمة  ومخرجات  املستدامة، 
سنداي للحد من الكوارث. كما نطلقها ونحن ندرك 
أن كل املؤشرات تؤكد على أن العالم بحاجة جلهود 
املعضالت  من  مجموعة  مواجهة  أجل  من  مضاعفة 
يف  التنمية  جهود  تعرقل  التي  واإلنسانية  اإلمنائية 
الكوارث  جتاه  صمودها  من  وتقلل  الفقيرة،  الدول 

واألزمات، بل وقد تهدد استقرارها وأمنها.
بها  تضطلع  التي  الرسالة  ماهي  الرؤية..  هذه  وفق 

قطر اخليرية؟
الرؤية، تضطلع قطر اخليرية برسالة  جتسيدا لهذه 
أكثر  مع  والفعال  املسؤول  التضامن  على  تقوم 

العدالة  الفئات االجتماعية احتياجا على أسس قيم 
متكني  أجل  من  اإلنسانية  والكرامة  االجتماعية 
احملتاجني، خصوصا األطفال، من حقوقهم األساسية 
وفقا ملا تنص عليه أعراف األمم املتحضرة واملواثيق 

التي أجمعت عليها الدول.
ماهي أبرز القضايا التي ستركز عليها قطر اخليرية 

يف إطار هذه االستراتيجية؟ 
تعنى قطر اخليرية بحزمة من القضايا االستراتيجية 
املرتبطة ارتباطا وثيقا باحلقوق األساسية للمستفيدين 
من خدمات اجلمعية، حيث تشمل هذه القضايا التي 
ستعمل على حتقيقها خالل اخلمس سنوات القادمة، 
1. التمكني االقتصادي وسبل العيش وكرامة اإلنسان، 

2. املجتمع األهلي وأنظمة احلماية االجتماعية، 
3. التعليم ومحاربة الفقر، 

 4. ضعف وهشاشة اخلدمات العمومية األساسية، 
وتفاقم  املناخي  التغير  ظل  يف  الغذائي  األمن   .5

األزمات، 
االستجابة  قدرات  وتوطني  الكوارث  من  احلد   .6

اإلنسانية، 
7. إنقاذ حياة ضحايا الكوارث واألزمات، 

عيش  ظروف  وحتسني  املالئمة  التكنولوجيا   .8
الناس... كما تركز االستراتيجية على تعزيز قدرات 
باجلودة  املرتبطة  القضايا  مختلف  يف  اجلمعية 
والشفافية واملساءلة واالمتثال، باعتبار هذه القضايا 
أكثر األولويات التي تشغل بال قطاع املجتمع املدني 
أنها  إلى  إضافة  القادمة،  املرحلة  خالل  العالم  عبر 
املؤسسية  بالقدرات  خاصا  اهتماما  أيضا  أولت 
أجل حتقيق  من  املستقبل  عملها يف  وطرق  للجمعية 

رؤيتها بكفاءة وفعالية.
هل شملت االستراتيجية توسعا جغرافيا لعمل قطر 

اخليرية؟
اجلغرايف  التوسع  أهمية  على  اخليرية  قطر  تؤكد 
وستركز  السابقة.  االستراتيجية  خلياراتها  كامتداد 

نحرص على زيادة 

التشبيك والشراكات مع 

منظمات األمم المتحدة 

والجهات الحكومية في 

الدول التي نعمل بها.
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نشاطنا اإلنساني يعكس الوجه المشرق لدولة قطر 

وقيم شعبنا األصيلة في دعم المحتاجين عبر العالم
تعزيز توجه قطر  2024-2020 على  خطتها اجلديدة 
حيث  امليدانية،  املكاتب  من  مزيد  فتح  نحو  اخليرية 
سيتم فتح 9 مكاتب جديدة يف كل من املغرب، وماليزيا، 
وتنزانيا، وغامبيا، والسنغال، ونيجيريا، ومالي، وتوغو 
لها  تتيح  مكتبا   28 حاليا  لديها  يوجد  كما  واثيوبيا، 
سرعة التدخل يف وقت اإلغاثات واالشراف ومتابعة 

برامجها ومشاريعها التنموية بصورة مباشرة. 
كيف تقيمون شراكة قطر اخليرية مع منظمات دولية 

وأممية مثل وكاالت ومنظمات األمم املتحدة؟
مع  والتعاون  التشبيك  على  اخليرية  قطر  حترص 
العديد  متويل  يف  معها  وتعمل  الدولية  املنظمات 
مثل  احملتاجة  الفئات  لدعم  اإلنسانية  املشاريع  من 

والنازحني  الالجئني 
تعاني  التي  واملجتمعات 
التوسع  وتعتبر  الفقر  من 
هدفا  الشراكات  هذه  يف 
ذلك  ويتجلى  استراتيجيا 
االتفاقيات  عدد  زيادة  يف 
املتحدة  األمم  مع  املوقعة 
املشاريع  يظهر حجم  مما 
متولها  التي  والبرامج 

وتنفذها عبر العالم بالتعاون 
مع شركائها. وبلغت قيمة اتفاقيات التعاون والشراكة 
املتحدة  األمم  ووكاالت  ومنظمات  اخليرية  قطر  بني 
واملنظمات اإلنسانية الدولية، أكثر من 60 مليون ريال 
خالل العام املاضي 2019، حيث بلغت قيمة املشاريع 
الدولية املمولة من قطر اخليرية 44,296,816 مليون 
قطر  نفذتها  التي  املشاريع  قيمة  بلغت  فيما  ريال، 
 16 من  أكثر  الدولية  املنظمات  من  بتمويل  اخليرية 
اخليرية  قطر  وقعت  ذلك  إلى  إضافة  ريال،  مليون 
منظمات  مع  تعاون  اتفاقية   11 املنصرم  العام  خالل 
دولية،  مشاريع  لتمويل  املتحدة  األمم  ووكاالت  دولية 
منها 6 اتفاقيات تعاون مع املفوضية السامية لألمم 

املتحدة UNHCR، واتفاقيتي تعاون مع منظمة الهجرة 
WF- واتفاقية مع برنامج الغذاء العاملي ،IOM  الدولية
P،الى جانب توقيع مذكرتي تفاهم مع منظمة األمومة 
إلغاثة  املتحدة  األمم  ووكالة   ،UNICEF والطفولة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني UNRWA ، كما أن قطر 
العالم  أنحاء  جميع  يف  جيدة  بسمعة  تتمتع  اخليرية 
وجميع الدول التي تعمل فيها وتقنن عملها باتفاقيات 
وشراكات دولية عزز من وجودها، فحرصها دوما على 
الدولية  املعايير  ووفق  عالية  بجودة  مشاريعها  تنفيذ 
مع  قانوني  بشكل  عملها  وأيضا  املجاالت  جميع  يف 
املنظمات الدولية يف الدول املضطربة وغير املستقرة 
أمنيا كاليمن والداخل السوري أكسبها ثقة املنظمات 

الدولية.
وجهود  خطة  هناك  هل 
لتعزيز  اخليرية  قطر  من 

وزيادة هذه الشراكات؟
اخليرية  قطر  تواصل 
التعاون  زيادة  يف  جهودها 
املنظمات  مع  والشراكات 
التي  والدولية  األممية 
دعم  حشد  يف  تسهم 
اإلنسانية  للتدخالت  أكبر 
العاجلة، وإجناز املشاريع الكبيرة التي تسهم يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة وتنسيق اجلهود املشتركة يف 
مناطق التدخالت اإلنسانية وتبادل اخلبرات وصوال 
ألكبر أثر، ويعتبر عام 2020 عاما ملواصلة الشراكات 
الدولية لقطر اخليرية. وتعتبر مبادرة تنسيق الشراكة 
والتعاون بني قطر اخليرية واملفوضية السامية لألمم 
أهم  من   )  QC4HCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة 
االتفاقيات التي وقعتها عام 2018 ضمن 8 اتفاقيات 
من أجل حتسني كفاءة وفعالية العمل االنساني ومبا 
 3 الى  إضافة  املشتركة،  اإلنسانية  أهدافهما  يحقق 
املفوضية  مع  مؤخرا  اخليرية  وقعتها قطر  اتفاقيات 
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ميدانية  مكاتب   9 افتتاح 
لضمان  العالم  عبر  جديدة 
اإلنساني  تدخلنا  سرعة 
على  المباشر  واإلشراف 

مشاريعنا التنموية



لدعم مشاريع متعددة لصالح النازحني والالجئني يف 
العراق واليمن والروهينغا يف بنغالديش.

 وأود أن أشير إلى أن تعاون قطر اخليرية مع املنظمات 
األممية والدولية، بدأ من السنة األولى إلنشائها سنة 
1992، ليتوج يف بدايته األولى باحلصول على الصفة 
واالقتصادي  االجتماعي  املجلس  لدى  االستشارية 
اجلمعية  حرصت  وقد    .1997 عام  املتحدة  لألمم 
على تعزيز هذا التعاون من خالل توقيع أكثر من 77 
إجمالية  بقيمة   ، عديدة  مجاالت  يف  تعاون  اتفاقية 
هذه  وتضمنت  أمريكي.  دوالر  مليون   76 تتجاوز 
االتفاقيات التعاون االستراتيجي والتعاون يف مجاالت 
وإعادة  كاإلغاثة  املختلفة،  والتنموي  اإلنساني  العمل 
واالصحاح  واملياه  العيش  وسبل  النازحني  توطني 
والتعاون اللوجستي والغذاء والزراعة واألمن الغذائي 
املوارد.  وحشد  االجتماعية  والرعاية  والصحة 
واستفادت عدة دول من هذه املشاريع التي نفذت يف 
إطار هذا التعاون مثل فلسطني والصومال وباكستان 
والعراق والسودان واليمن والنيجر وسوريا وبنغالديش 

وغيرها من الدول. 
ما هي استراتيجية قطر اخليرية فيما يخص حشد 

املوارد وإشراك بقية قطاعات املجتمع بدولة قطر؟
حشد  يف  استراتيجياتها  من  اخليرية  قطر  طورت 
املوارد عبر مراحل منوها املختلفة، اعتمدت بالدرجة 
األولى على رغبات املتبرعني األفراد مستفيدة يف ذلك 
من ثقافة العطاء واإلحسان الراسخة يف املجتمع. ومع 
مرور الزمن انفتحت قطر اخليرية على آليات مؤسسية 
والذي  االستثماري  الوقف  خصوصا  املوارد  حلشد 
قام هو اآلخر على دعم متبرعني أفراد إال أنه يتميز 
اهتماما  أولت  الوقت  نفس  ويف  املستدامة.  بطبيعته 

األعمال  قطاع  مثل  األخرى  اجلهات  باشراك  كبيرا 
ألن  اخليري  العمل  يف  ودمجها  القطرية  التجارية 
طبيعة نشاطها يرتكز على التطوع واملبادرة يف إعانة 
اآلخرين، والترحيب بأي جهد أو دعم لصالح جهودها 
اإلنسانية والتنموية. وانطالقا من ذلك؛ قامت قطر 
وعمل  املجتمعية،  املبادرات  وابتكار  بتطوير  اخليرية 
الشركات  مع  األمد  طويلة  االستراتيجية  الشراكات 
واملؤسسات احمللية، واتاحت لهم فرص االستفادة من 
اخلبرات الطويلة يف قطر اخليرية يف تصميم برامج 
تنموية فعالة، وتنفيذها بحرفية عالية، واتباع منهجية 
علمية يف إدارتها وقياس آثارها، وقد مولت املسؤولية 
فرق  وقامت  ميدانية  مشاريع  للشركات  املجتمعية 
تطوعية مبتابعتها على أرض الواقع حتى رأت النور.

إلى أي مدى يسهم عمل قطر اخليرية يف تعزيز ودعم 
جهود دولة قطر لتحقيق التنمية املستدامة؟

يعكس العمل اإلنساني واخليري يف قطر أحد الوجوه 
يد  وقيم شعبها األصيل يف مد  لدولة قطر  املشرقة 
ذوي  ومساعدة  والكوارث  األزمات  لضحايا  العون 
احلاجة، ويعد جهد املؤسسات اخليرية داعما جلهود 
الدولة كصندوق قطر للتنمية ومكمال لدورها، وكثيرا 
اجلمعيات  مشاريع  لبعض  مموال  الصندوق  كان  ما 
القطرية  اخليرية  املؤسسات  تقوم  كما  اخليرية، 
السالم  إحالل  احلكومية يف  اجلهات  بترجمة جهود 
واالستقرار وإعادة اإلعمار، كما هو احلال يف مبادرة 
دولة قطر لتنمية دارفور على سبيل املثال ال احلصر، 
خالل  من  الفقيرة  املجتمعات  تنمية  على  والعمل 

مشاريع البنية التحتية وتوفير اخلدمات األساسية.
قطر  استلهمتها  كيف  القطري  املجتمع  وعادات  قيم 

اخليرية يف دعم مشاريعها؟
ترتكز قطر اخليرية يف متويل حمالتها وحشد الدعم 
ملشاريعها على القيم األصيلة ألهل قطر الذين عرفوا 
والتكافل  امللهوف  وإغاثة  اخلير  بحب  القدم  منذ 
املنكوبني،  آالم  تخفيف  يف  واملشاركة  والتعاون، 
أكبر  أن  حيث  اإلنسانية،  القضايا  مع  والتعاطف 
يستلهم  كما  وكفاالتهم،  تبرعاتهم  من  تأتي  إيراداتها 
لألجداد  احلميدة  العادات  من  القطري  الشعب 
احمللي  مجتمعهم  خدمة  يف  واإلسهام  التطوع  حب 

واملجتمعات احملتاجة.

لتعزيز  جهودنا  نضاعف 
لمختلف  لالستجابة  قدراتنا 
في  االمتثال  متطلبات 

الدول التي نعمل فيها
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االستثمار 
ودوره في 

العمل الخيري
 عبد هللا جابر  

يعتبر التمويل عصب احلياة للمنظمات غير الربحية، 
أصبح  مصادرها  تنويع  من  املنظمة  متكنت  فكلما 
املــوارد،  شح  مشكلة  على  التغلب  يف  القدرة  لديها 
ومتكنت من حتقيق الدور املنوط بها...وقد ثبت مبا 
أهم  من  اخليرية  املشروعات  أن متويل  فيه  الشك 
فالتمويل  اخليرية.  املؤسسات  تواجه  التي  املشاكل 
يتوقف عليه حجم نشاط املؤسسة اخليرية وضمان 

ثباتها واستمراريتها ألداء مهمتها.
اجلمعيات  تــواجــه  مــا  وكــثــيــراً 
عجزا  األزمــات  وقــت  اخليرية 
يدفعها  ما  أنشطتها  متويل  يف 
لتوفير جوانب استثمارية متكن 
ــن ســد الــفــجــوات  املــؤســســة م
ــعــزيــز قــدراتــهــا  الــتــمــويــلــيــة وت
املمولني  على  العبء  لتخفيف 
استقاللية  وحتقيق  والداعمني 

املؤسسة.
االستثمار  فكرة  اإلسالمية  الشريعة  أقــرت  وقــد 
واالقتصاد  التشريع  يف  كثيرة  مواضع  يف  اخليري 
رضي  اخلطاب  بن  عمر  عن  روي  وقد  اإلسالمي. 
تأكلها  ال  اليتامى  أمـــوال  يف  اجتـــروا   “ عنه  اهلل 
الزكاة “ وهو ما يؤكد على ضرورة استثمار األموال 
تنمية  على  العمل  وجوب  على  دليل  وهذا  اخليرية 
ضوابط  ضمن  اخليرية  األمــوال  واستثمار  وتثمير 

اآلمن  االستثمار  فكرة  من  الهدف  لتحقيق  معينة 
دون تعريضها للضياع.

والتمويل  لالقتصاد  اإلسالمية  الهيئة  دعت  وقد    
ــرورة تــوطــني فــوائــض األمـــوال  ــى ضـ اإلســالمــي إل
اآلمن،  االستثمار  مجاالت  يف  اخليرية  باملؤسسات 
يف  أفضل  بشكل  اخليرية  أعمالها  يف  تتوسع  حتى 
الوقت الذي تضمن فيه مصدراً استثمارياً يزيد من 

قوتها وحضورها يف املجاالت املختلفة. 
وضع  اخليرية  اجلمعيات  على 
محكمة  اســتــراتــيــجــيــة  خــطــط 
بيئة  لـــدراســـة  األمـــد  وطــويــلــة 
استثمارية نظيفة وآمنة يف شتى 
املجاالت لتمكن هذه املؤسسات 
من القدرة على اختيار مجاالت 
ــن لــفــوائــض  ــ االســتــثــمــار األمـ
األموال لديها خاصة املؤسسات 
التي تستقبل تبرعات بأحجام كبيرة لتضع لها رؤية 
تنشط  أن  لها  وميكن  عملها،  ملسيرة  مستقبلية 
وبني  بينها  مشترك  بعمل  اإلسالمية  املنتجات  يف 
حتديد  بعد  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك 
واضح لالستثمارات اآلمنة ومتحيصها والتأكد من 

نسبة املخاطر بها.
كما يجب حتديد األسس واألدوات واملعايير الالزمة 

تنوع مصادر الدخل 
صمام أمان لعمل 
المؤسسات الخيرية
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لعلمية االستثمار لتحقيق هدف األمان واملشروعية 
األعمال  هيئة  أقرت  وقد  األمــوال،  هذه  الستثمار 
اخليرية بدولة قطر يف نظامها األساسي باستثمار 
حيث  اخليرية...  اجلمعيات  لــدى  األمــوال  فائض 
للمؤسسة  املالية  القدرة  الفائض يقوي  إن استثمار 
النمو  عــمــلــيــة  يــســاعــدهــا يف  ثــم  ــن  ومـ ــة  ــري اخلــي
يف  واالكتفاء  املستفيدين  دائرة  وتوسيع  واالنتشار 
الثقة  يحقق  مبا  عملياتها  وإدارة  مشاريعها  متويل 

واملتانة لدى املؤسسة اخليرية.
للمؤسسة  ميكن  الــتــي  االســتــثــمــارات  أمثلة  ومــن 
الثابت،  العائد  ذات  العقارات  “شــراء  ممارستها 
واملضمونة  آمنه  استثمارية  محافظ  يف  والدخول 
ــيــة اإلســالمــيــة،  ــؤســســات املــال ــال مــع امل ــ رأس امل

اإلسالمية  الصكوك  وشــراء 
رؤوس  يف  واملــــســــاهــــمــــة 
اجلديدة  للشركات  ــوال  األمـ
مع  تتوافق  والتي  واالكتتابات 
وخلق  اإلســالمــيــة،  الشريعة 
الصناديق اخليرية التي تعتبر 
صمام أمان ألموال التبرعات 
للوقف  عــصــري  بــديــل  فــهــي 

اخليري”.
 وقد أكد اخلبراء أن تزايد هذا الشكل من األوعية 
االستثمارية هدفه األساسي توفير اإلدارة الرشيدة 
وشفافية  كــفــاءة  أكــثــر  بــصــورة  التبرعات  ــوال  ألمـ
بصورة  أي  للجمعية،  املالية  االستدامة  لتحقيق 
واألمـــوال  التبرعات  لتجميع  وعــاء  توفير  أخــرى 
واستثمارها  معينة  خير  أعمال  ألنشطة  املخصصة 
حيث  األنشطة،  هذه  على  عوائدها  من  والصرف 
اخليرية  واجلمعيات  املؤسسات  بتأسيسها  تقوم 
ألغراض متويل أنشطة مؤسسات التعليم ومساعدة 
األيتام واملساكني واألرامل وميكن أن تساهم يف بناء 

املستشفيات واملراكز العالجية.    
وبهذا يعتبر استثمار األموال الفائضة واجب كفائي 
وفرة  لتكوين  االستثمار  يكون  أن  على  األمــة،  على 
القواعد  ومــن  للجميع..  الكفاية  وحتقيق  مالية 

واجــب..  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  ما   “ الفقهية 
“حيث إن االستثمار ليس غاية يف حد ذاته بقدر ما 
هو وسيلة إلدراك غاية عظيمة وهي ابتغاء مرضاة 
اهلل بإسعاد الفرد واملجتمع...ولهذا تتجلى األهمية 
من  اإلسالمي  التشريع  يف  لالستثمار  االقتصادية 
االقتصادي  النشاط  يف  يلعبه  الــذي  ــدور  ال خــالل 
عملية  يف  أساسياً  دوراً  يلعب  إنه  حيث  وتطوره... 
االستثمار  هذا  ويقوم  واملستدامة،  الشاملة  التنمية 
املستثمر  يراعيها  أن  يجب  شرعية  ضوابط  على 
حتى ال يقع يف احملظور وهي االملام بفقه املعامالت 
بالعهد  والــوفــاء  واألمــانــة  الــصــدق  بقيم  والتحلي 

والوعد ألنه توجه نحو اخلير.
مشروع  إيــجــاد  عملية  هــو  اخلــيــري  فاالستثمار 
ــمــاري يــعــمــل عــلــى دعــم  ــث اســت
مـــــشـــــروع خــــيــــري لـــضـــمـــان 
ملزيد  احلاجة  دون  استمراريته 
من الدعم والتمويل. ولهذا تنبع 
يف  اخلــيــري  االستثمار  أهمية 
وتنوع  اإلســـالم  بشعائر  تعلقه 
ــيــب الــعــمــل فــيــه وظــهــور  أســال
تدر  التي  االستثمارية  املشاريع 
الفقراء  ملساعدة  معقولة  أرباحاً 
يظلون  الذين  املستحقني  من  وغيرهم  واملساكني 
بحاجة إلى تأمني مورد مالي ثابت ودائم وال يتحقق 
ذلك إال باستثمار األموال لتأمني هذا املورد وتلبية 
حاجات املستحقني يف مشروعات مكافحة تخفيف 
الفقر وكفالة االيتام وحتسني البيئة ومتويل قطاعات 

البنية التحتية وغيرها من االعمال اخليرية.
اجلمعيات  إدارات  على  كبيرة  مسئولية  تقع  وهنا   
خالل  مــن  املالية  االســتــدامــة  حتقيق  يف  اخليرية 
البحث عن مصادر وموارد بديلة غير االعتماد على 
وغيرها  وصدقات  تبرعات  من  التقليدية  ــوارد  امل
يف  الدخول  يف  اجلدي  التفكير  غير  أمامها  وليس 
تأمني  أو  لديها  األموال  لفوائض  االستثمار  مجال 
االستثمار  قاعدة  لتوسيع  بديلة  متويلية  مصادر 
لتكوين أصول رأسمالية ذات دخل ثابت الستمرارية 

واستدامة أعمالها. 

على الجمعيات الخيرية 
ابتكار أنماط استثمارية 

تعزز عملها
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تعتبر الفنون الهادفة على اختالفها من الروافد 
وتنمية  الثقافية،  الهويات  تعزيز  في  المهمة، 
العالم،  بلدان  من  كثير  في  الخيرية  األعمال 
التي  الخيرية،  المؤسسات  مــن  كثيٌر  وهــنــاك 
المعتمدة،  واالستشارات  المالية،  المنح  تقدم 
والتأمين، وتوفير  والتعليم،  التعلم  تعزيز  في 
الضرورية، للفقراء والمحتاجين، واألسر،  الحاجات 

وجميع جوانب العمل التنموي واإلنساني.

في  انساني  نشاط  معلوم-   هو  كما   - والفن 
اإلنسانية  األنشطة  وال يمكن فصله عن  جوهره، 
األخرى، وتستطيع المؤسسات المهتمة بالعمل 
في  الراقية،  الفنون  من  االستفادة  اإلنساني، 
الهادفة،  التنموية  ومشاريعها  أفكارها  طــرح 
وتحويل  واإلنساني،  الخيري  بالعمل  للنهوض 
تعزيز  في  داعم  رافد  إلى  الفنية،  الجهود  هذه 
الخيري، واالستفادة منها في بناء  هوية العمل 
ثقافة  ذات  وجعلها  واإلنسانية،  الخيرية  األعمال 
وتحقيق  تحسين  إلــى  تدفع  خــالقــة،  سلوكية 

العمل اإلنساني المنشود.

وارتباط كثير منها  الفنون  تطور مفاهيم  ومع 
يمكن   - الحاضر  وقتنا  في   - اإلنساني  بالعمل 
ــحــداث الــعــديــد مــن الــفــرص  اســتــشــراف، واســت
طرح  خالل  من  ذلك  الجانب،  هذا  في  المفيدة 
المؤسسات  بين  المتبادلة  ــرؤى  ــ وال األفــكــار 
بالفنون،  المهتمة  والــمــؤســســات  الــخــيــريــة، 
األفكار  يثري  بما  الواقع،  أرض  على  وتطبيقها 
الفرص  وتوفير  اإلنساني،  العمل  في  المبدعة 

بشكل  وتطبيقها  الخيرية،  األعمال  تعزيز  في 
على  مبنية،  أفكار  إيجاد  إلى  يفضي  مــدروس، 
قيم متطورة وهادفة، ال تسير على نسق األفكار 
وال  مــاديــًا،  مكلفة  تكون  قد  التي  التقليدية، 

تواكب العمل اإلنساني الحديث.

هناك بعض األفكار الخالقة، التي تقدم نموذجًا 
واقعيًا لذلك منها مبادرة قطر الخيرية من خالل 
األعمال  تنظيم  هيئة  قدمته  ــذي  ال التكريم 
الخيرية، بقطر الخيرية مؤخرًا للفائزين، بمسابقة 
األفالم التوعوية، تقديرًا ألهمية )العمل الخيري( 
وجعلها  الــهــادفــة،  الراقية  الفنون  دعــم  فــي 
المجتمعات،  لتطور  األســاســيــة،  الــركــائــز  مــن 
أفراد  كافة  بين  واإلنساني  الخيري  الحس  ونشر 
المجتمع، بل وحث الفنانين والمواهب المحلية، 
الهيئة،  رسالة  يخدم  بما  الفني  إنتاجهم  إلبراز 
وتحقيق  الهيئة  رسالة  نقل  في  يساعد  وبما 

مساعيها الخيرة.

المتألقين  المبدعين  الفنانين  من  كثيٌر  هناك 
تتبنى  أن  الخيرية،  تستطيع قطر  فنونهم،  في 
أعمالهم ومشاريعهم الفنية، ويكون عائد هذا 
العمل  هذا  لطرفي  الجماهيري،  الفني  الجهد 
حضورهم  سيحققون  الذين  الفنانون  المنجز، 
الراعية،  الجهة  بفضل  المطلوب  الجماهيري 
هذا  ريع  من  ستستفيد  التي  المنظمة  والجهة 
الخيري  العمل  نشاط  دائرة  توسيع  في  العمل، 

وتنويع مصادره.

بقلم / مريم عبد العزيز المطوع

الفن ودوره 
في خدمة العمل 
الخيري واإلنساني

30فن وثقافة
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اإلعداد: علي الرشيد ـ عبد هللا األشول 

عدد الصفحات:   192 صفحة 

الناشر: قطر الخيرية 

سنة اإلصدار: 2020 

يف  طفل  آالف   10 حــوالــي  حتــّول  يــوم  كــل  العالم  يشهد 
العالم إلى أيتام، بسبب احلروب، والنزاعات، واجلفاف، 
األرقــام  أحــدث  وتشير  وغيرها..  واملجاعات،  واألوبئة، 
ما  هناك  أن  إلى  املتحدة  األمم  منظمات  عن  الصادرة 
وثمة  العالم،  مستوى  على  يتيم  مليون   140 من  يقرب 
وميثل  مليون.   165 إلــى  عددهم  ترفع  أخــرى  تقديرات 
أيتام عدد من الدول العربية واإلسالمية نسبة معتبرة من 
هذا الرقم، بسبب األزمات التي تعيشها أو مّرت بها مثل 

العراق وسوريا وغيرها.
دواعي التأليف

القيام  على  أكبر  بصورة  التركيز  يستدعي  ذلــك  ولعّل 
التي  الضعيفة  الشريحة  هذه  جتاه  اإلنساني  بالواجب 
يكون  ال  حتى  االجتماعية،  والــرعــايــة  للحماية  حتتاج 
أفرادها فريسة لإلهمال أو للضياع، كما يستدعي توثيق 
اعتبار  على  املجال،  هذا  يف  اخليرية  اجلمعيات  جتارب 
مناذج  يف  والبحث  نشاطها،  من  مهما  حجما  متّثل  أنها 
لنموذج  وصــوال  لتطويرها،  السائدة  والرعاية  الكفالة 

أفضل. 
القسمان الرئيسان

قسمني  إلى  العالم"  يف  عائلة  أكبر  "رفقاء  كتاب  ينقسم 
رئيسني، األول نظري يتعلق باأليتام بصفة عامة )مفاهيم 
تعريفات  أهمها:  رئيسة  عناوين  وتضّمن  إنسانية(،  رؤى 
اليتيم، وحجم الظاهرة واألسباب، وحاجة األيتام للرعاية 
االجتماعية والدعم النفسي، وأمناط كفالة ورعاية األيتام 
األيتام  كفالة  لتطوير منوذج  ودعوة  احلاضر،  العصر  يف 
من  بشيء  اإلســالم  يف  واليتيم  اخليرية،  املؤسسات  يف 
الكفالة..(،  فضل  اليتيم،  حقوق  الكفالة،  )مدة  التفصيل 
واليتيم  األيــتــام،  رعاية  يف  حضارتنا  روائــع  من  وصــور 
التاريخ.  األيتام عبر  العربي، وعظماء  األدب  واأليتام يف 
فيما تناول القسم اآلخر: جتربة قطر اخليرية يف كفالة 

 : أهمها  من  رئيسة  عناوين  وتضمن  األيتام،  ورعاية 
ومحطات  املهمة  املنعطفات  واملنطلقات،  البدايات 
واألنشطة  واخلدمات  املساعدات  الرئيسة،  التطوير 
ومشاريع  لــأليــتــام،  املخصصة  ــة  ــدوري وال الشهرية 
نوعية لأليتام، مبادرة "رفقاء" دواعي التأسيس وأهم 
اإلجنازات، وخطوات ميّسرة وخدمات سريعة لكفالة 
احلديثة، وجتربة حتقيق  التقنيات  من خالل  األيتام 
أمنيات األيتام، وقصص جناح ملكفولي قطر اخليرية، 
واختتم الكتاب باإلشارة إلى اللفتة اإلنسانية احلانية 
من صاحب السمو أمير دولة قطر متيم بن حمد آل 

ثاني حفظه اهلل ملكفولي قطر اخليرية من األيتام. 
اإلضافات

ترتبط  التي  املوضوعات  تناول  أّنه  الكتاب  ميّيز  ما 
بظاهرة اليتم من زواياها املختلفة، وقّدمها من خالل 
واألشكال  املهمة  واإلحصائيات  املفيدة  املعلومات 
القريبة  العملّية  واألمثلة  للنماذج  إضافة  البيانية، 
من  تعّد  التي  اخليرية  قطر  لتجربة  ووّثق  والبعيدة، 
تكن  لم  إن  املنطقة  يف  األيــتــام  كفالة  مظالت  أكبر 
أنه  ذلك  من  واألهم  "رفقاء"،  مبادرة  وقصة  أكبرها 
يف  األيــتــام  لكفالة  منــوذج  تطوير  حــول  نقاشا  ــار  أث
حول  مالحظات  م  قــدّ أن  بعد  اخليرية،  املؤسسات 

مناذج الكفالة السائدة حاليا. 
من  لكل  مجاله  يف  إضافة  الكتاب  يكون  أن  واألمــل 
والكافلني  املكفولني  مــن  الظاهرة  بهذه  صلة  لهم 
وأهل اخلير وأصحاب القرار يف املؤسسات اخليرية 

واملهتمني. والباحثني 

“ رفقاء.. أكبر عائلة 
لأليتام في العالم”

32عرض كتاب



أفضل وأشمل 

تطبيق عربي 

لحساب الزكاة.

زكـاتي

احسب 
زكاتك بكل 

سهولة

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1039
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كثيرا ما تساءلت والغصة يف حلقي هل الرضع الذين 
أو  التركية  احلدود  على  الالجئني  مخيم  يف  رأيتهم 
غير  بتركيا  سروج  يف  أو  العراق  بشمال  اخلازر  يف 
بعيد عن عني العرب كوباني كبروا؟ على قيد احلياة 
؟ أين هم اآلن؟  تغطية أوضاع الالجئني يف املخيمات 
ملساعدة  الدولي  املجتمع  لدفع  ماهي ضرورية  بقدر 
الصحفي  اإلنسان  على  قاسية  لكنها  املتضررين 
القصة  بتصوير  عمله  انتهاء  فور  املخيم  يغادر  الذي 
زمن  يف  القسري  التهجير  ضحايا  بعض  واستطالع 

النزاعات.
 صيف 2012 كانت أول مرة أدخل فيها سوريا خالل 
األزمة عن طريق إعزاز، ووصلنا باب السالمة على 
عائالت  صور  استقبلتنا  السورية،  التركية  احلدود 
أي  من  إغاثية  مواد  وصول  وتنتظر  األرض  تفترش 
مياه  ال  حقيقية:  مأساة  تركيا.  من  قادمة  منظمة 
جلأت  أدوية.  وال  غذائية  مواد  وال  للشرب  صاحلة 

شيء  أي  لطهي  البدائية  الطرق  إلى  النسوة  بعض 
هناك  تكن  لم  اجلوعى.  األطفال  رمق  لسد  متاح 
حينها مخيمات بل اجلميع يف مكان واحد ومساحة 
املشاهد  قدمية.  قماش  قطعة  اخلصوصية حتددها 
األكثر إيالما هي األطفال واملواليد اجلدد. أوضاعهم 
الصحية لم تكن جيدة وبعضهم كان يعاني من احلمى 
غياب  بسبب  حتديده  يصعب  مرض  أعراض  أو 
هذه  متى  إلى  نتساءل  ونحن  املكان  نغادر  األطباء. 
املأساة؟ من سيرأف بهم؟ هل انتهى دورنا كإعالميني 
مبجرد تصوير القصة وبثها يف النشرات؟ أم علينا أن 

نعود ونساعد ونخفف من وجعهم؟ ولكن كيف؟
هول  من  أخرى، صعقت  مرة  املخيم  ذات  إلى  عدنا 
األصل  كان يف  الذي  للوضع  تدهور  من  ما شاهدت 
جدا  متدنية  حرارة  درجة  يف  حفاة  أطفال  كارثيا. 
ومياه األمطار تكاد حتول املكان إلى مستنقعات تكبر 
أدنى  إلى  تفتقد  عائالت  وجع  من  وتزيد  مساحتها 

العيش 
بعيدا عن 

الديار.. مرارة 
ال تعكسها 

عدسات 
الكاميرات

مريم أوباييش ) صحفية ميدانية(

34كنت بينهم



وإنسانيتهم.  كرامتهم  التي حتفظ  املعيشية  الظروف 
زاد عدد األطفال املرضى وزادت احلاجة املساعدات 
املكان  نغادر  أخرى  ومرة  الكافية.  وغير  املتقطعة 
وتأنيب الضمير ال يفارقنا؟ هل انتهى دورنا أم علينا 
القيام مبا هو أكثر؟ نفس األسئلة ونفس اإلجابات غير 
املقنعة تطاردني بعد كل تقرير مع وعن الالجئني أو 
النازحني. من سوريا إلى العراق إلى جنوب السودان 
ماذا ميكن فعله ملساعدة من تركوا مكرهني ديارهم 
وحياتهم الطبيعية بحثا عن األمان؟  فقد ابتعدوا عنها 
لكنهم اقتربوا أكثر من كل تفاصيل املعاناة اإلنسانية 
التي تصل أحيانا إلى املوت البطيء.  ومهما حاولت 
التقارير الصحفية إلقاء الضوء على شبه احلياة يف 
املخيمات فالواقع أقسى وأشد على كل صغير وكبير 
أرغمته الظروف على البقاء يف خيمة. وضع مؤقت يف 
بداية أي أزمة أو كارثة لكن التجربة علمتنا أن األمر 

قد يدوم سنوات طوال.

والرضيع الذي ولد يف مخيمات اللجوء أو النزوح أو 
جاء إليه وهو يف شهوره األولى وهو بني يدي أمه خطى 
خطواته األولى يف التراب أو وحل املخيم ...هذا إذا 
عاش رغم األمراض ونقص الغذاء والرعاية الصحية. 
مرور  مع  تصغر  ال  ومحنتهم  هناك  بعضهم  يكبر 

السنني.
نتذكرهم بتقرير صحفي وبحملة إغاثة..... هل ذلك 

يعني عدم نسيانهم وجتاهل معاناتهم؟
منظماته  وتتضافر  تسعى  أن  يجب  الدولي  واملجتمع 
إلزالة ونزع األسباب التي أدت إلى هذه األزمات ألنه 
دون ذلك ستبقى أجيال رمبا بكاملها تولد ومتوت يف 

مخيمات النزوح أو اللجوء .
محنة العيش بعيدا عن الديار أكبر من أن يختصرها 

تقرير صحفي مهما كان قويا ومؤثرا.
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عندما  فقط  الثالث  عامها  يف  كانت  مشيرة  أن  رغــم 
أنها  إال   ،2006 العام  البسيط يف  العامل  والدها  تويف 
لم تكن أصغر أخواتها الست، فقد كانت والدتها حبلى 
بشقيقيها التوأم اللذين يدرسان اآلن يف الصف الثامن 
مبرحلة األساس ويستظالن حتت سقف مظلة الكفالة 

التي توفرها قطر اخليرية لأليتام بالسودان.
التقينا مبشيرة )17 سنة(، عندما جاءت برفقة والدتها 
من منطقة سكن األسرة املتواضع بضاحية أمبدة غربي 
باخلرطوم  اخليرية  قطر  مكتب  إلى  مؤخرا  اخلرطوم 
بدراستها  الــبــدء  على  تعينها  التي  كفالتها  الســتــالم 

اجلامعية. 
باهرة  جناحات  حتقيق  استطاعت  قد  مشيرة  كانت 
خالل مسيرتها األكادميية األساسية أهلتها عن جدارة 
إحرازها  بعد  اجلامعات  بإحدى  الطب  كلية  لدخول 
لنسبة )%91.1( يف امتحانات الشهادة السودانية العام 

املاضي.
العميقني لفاعل  أعربت مشيرة عن امتنانها وتقديرها 
اآلن  ويكفلها  أوال  كيتيمة  كفلها  الذي  قطر  يف  اخلير 

املباشر  لها األثر  الكفالة كان  إن  ، وقالت  كطالبة علم 
الطب.  كلية  إلــى  والــدخــول  الصعاب  كل  جتــاوز  على 
األيتام  وأخوتها  مشيرة  ــدة  وال أحمد،  رحــاب  وقالت 
كثيراً  ساعدتها  الكفالة  إن  اخليرية  بقطر  املكفولني 
أنه  إلــى  وأشــارت  أبنائها.  ورعاية  وتعليم  تربية  على 
عن  مسؤولة  نفسها  وجدت  املفاجئ  زوجها  رحيل  بعد 
أبنائها وبناتها الست، فلم تنتظر احلصول على وظيفة 
يف مجال احملاسبة التي درستها يف اجلامعة، فعملت يف 
وتعليمهم  أبنائها  إطعام  واآليسكرمي ألن  )الكسرة(  بيع 

ال ينتظر وظيفة قد تتأخر أو ال تأتي.
وأوضحت رحاب أنها شعرت بعد فترة أن ِحمل أبنائها 
تلك،  معاناتها  خضم  ويف  طاقتها.  فوق  أصبح  األيتام 
إلى  أرملة-  امــرأة  وهي   - صديقتها  إحــدى  أرشدتها 
قطر اخليرية التي كانت يف املوعد ولم تتأخر يف تقدمي 
الدعم الالزم. وقالت: وجدت يف مكتب قطر أكثر مما 
من  دعمهم  خــالل  من  واستطعت  دعــم،  من  به  أحلم 
حتسن  يف  ساعدتني  األطفال  لتعليم  روضة  أنشئ  أن 
وضعي املعيشي وتعليم أبنائي. واختتمت حديثها قائلة: 
كل  أوالدي  وعن  عني  اخلير  أهل  وجزى  اهلل  )جزاهم 

خير(.

السيدة )رحاب( 
وابنتها 

)مشيرة(..تفوق 

في ميادين 
العلم والعمل 

36قصة نجاح

فتح الرحمن البشير - الخرطوم



مشاريع للتمويل 37

بيوت الفقراء..
احتياج ماس للترميم

مساحة 
البيت

عدد 
المتبقي مدة  التنفيذالجهة  المنفذةالمستفيدين

من التكلفة 

60
متر 2

3قطر الخيرية
أشهر

27,930
ر.ق

QRQR QR

7
أفراد

تكابــد الســيدة أمــل ســعد الديــن، عنــاء نــزح ميــاه 
األمطــار املتدفــق إلــى مســكنها كل شــتاء. وهــذه 
ــر مــن 20 عامــاً، أي  ــة قدميــة عمرهــا أكث احلكاي
مــن اللحظــة التــي تزوجــت فيهــا وســكنت يف هــذا 

ــل للســقوط.  املســكن املتهالــك واآلي
الصفيــح،  مــن  مثقــب  ســقف  حتــت  أمــل  تنــام 
ــى  ــاه إل ــني خشــية مــن تســرب املي ــني مفتوحت بعين
ــل  ــد حتتم ــم تع ــا ل ــول إنه ــا. وتق فراشــها وأطفاله
كل هــذا العنــاء املوســمي، وإنهــا تواقــة إلــى العيــش 
يف مســكن آمــن يحميهــا وأســرتها مــن بــرد الشــتاء 

ومعاناتــه. 

والســيدة أمــل يف عقدهــا الرابــع، ولديهــا أربعــة 
مــن األبنــاء. واألب مريــض ومتعطــل عــن العمــل 
ــى إجــراء أي إصالحــات يف املســكن  وال يقــوى عل

لتحســني فــرص احليــاة، حســبما قالــت.
وينخفض مســتوى مســكن ســعد الدين عن الشــارع 
الرئيســي املطــل عليــه بحوالــي متــر ونصــف، وهــذا 

مــا يجعــل ميــاه األمطــار اجلاريــة تنحــدر نحوه. 
بــأن ميــد فاعلــو اخليــر  وعبــرت عــن متنياتهــا 
أيديهــم ألســرتها حتــى يخرجوهــا مــن مســتنقع 
املأســاة الــذي يــؤذي صحتهــم البدنيــة والنفســية.

 تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان،

إن أكثر من 40 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بحاجة للسكن أو ترميم بيوتها.

يمكنك الدخول إلى موقع قطر الخيرية من خالل المسح على الكود 

واختيار المشروع والتبرع  باستخدام  الطرق الموضحة. 

44667711طرق التبرع:
ترخيص  هيئة  تنظيم األعمال الخيرية 2019/622 رقم النوذج: 110663 أمسح       |      أضغط

qch.qa/W622

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/details?I=113708&T=4&P=false&C=2&AccountTypeId=1277&ProjectId=0&TemplateId=113708&CA=null


يتواجدون في الخطوط األمامية للمناطق 
المتأثرة بالكوارث الطبيعية واألزمات.

ينقذون الضحايا.. يضّمدون الجراح ..
يقدمون الغذاء والماء والدواء.

مشاهد من الميدان



إنهم عمال اإلغاثة .. رسل اإلنسانية الذين  يمدون 
يد العون للنازحين والالجئين والمتضررين.

في أحلك الظروف وأصعب األوقات. 



قرية الشيخة عائشة بنت 
حمد العطية.. أياٍد تحنو على 

األيتام في السودان

4 سنوات على انطالقتها

40تقرير



إسماعيل جبريل تيسو / الخرطوم                                                      

لما يقارب األربع سنوات، ظلت قرية الشيخة عائشة بنت حمد العطية رحمها هللا، تفتح 
أبريل/  شهر  في  القرية  افتتاح  منذ  وتحديدَا  وأسرهم،  األيتام  الستقبال  أحضانها 
التأريخ عالمة فارقة في مسيرة األيتام في  العام 2017، فقد مثل هذا  نيسان من 
السودان، بتأسيس صرح إنساني يتعهدهم بالكفالة والرعاية امتثااًل لقوله تعالى 

) ويسألونك عن اليتامى، قل إصالٌح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، وهللا يعلم 
الُمفسَد من الُمصلِح، ولو شاء هللا ألعَنَتكم ، إن هللا عزيٌز حكيم(، صدق هللا العظيم.
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حاضرة  الدامر  مدينة  حتتضنها  التي  رفقاء  قرية 
شمال  كلم   300 بعد  على  الواقعة  النيل  نهر  والية 
العاصمة اخلرطوم، متثل واحدة من املشاريع املضيئة 
 13 القرية  بناء  كلف  إذ  السودان،  اخليرية يف  لقطر 
الثامنة  سن  دون  يتيم   1100 لكفالة  دوالر،  مليون 
مشيدة  بيت   200 على  أسرهم  مع  يتوزعون  عشرة، 
على أحدث طراز عمراني، ومفروشة بأفخم وأفخر 

األثاث، مبا يحقق االستقرار األسري.
خدمات صحية 

لقد بذلت قطر اخليرية يدها بيضاء، بكفالة األيتام 
بنت  عائشة  الشيخة  قرية  خالل  من  وأسرهم، 
الصحية  اخلدمات  لبسط  تتسع  التي  العطية،  حمد 
مدربة  طبية  كوادر  تُديره  حديث،  مركز صحي  عبر 
ومتخصصة، تقدم العناية املتكاملة، وتوفر العالجات 
والعقاقير  املزمنة  األمراض  أدوية  فيها  مبا  املجانية 

املنقذة للحياة.
صروح تعليمية

وملا كان التعليم أساساً يقوم عليه بناء ونهضة وتقدم 
األمة، فقد حرصت قرية الشيخة عائشة بنت حمد 
العطية، على تخصيص مساحة واسعة لبناء مدرستني 
أساسيتني وأخريني ثانويتني، بجانب روضة لألطفال 
والبراعم، وقد مت بناء الصروح التعليمية على أحدث 
حتقق  التي  املستلزمات  بكافة  بيئتها  وتهيئة  طراز 
حتصياًل أكادميياً مثمراً لأليتام يف املراحل التعليمية 

الثالث.
قرية الشيخة عائشة بنت حمد العطية التي تكفل 23 
معلماً، أفردت حيزاً للفاقد التربوي من األيتام الذين 
حرفياً  معهداً  لهم  فأنشأت  التعليم،  قطار  تخطاهم 
دادة واملصنوعات  متخصصاُ يف مجاالت الكهرباء واحلِّ
ميزتهم  الالئي  النسوية  بالكوادر  اخلاصة  اجللدية 

القرية بتخصيص مشغل للتفصيل وحياكة املالبس.
مشروعات مدرة للدخل

والدفء  العائلي  االستقرار  حققت  التي  القرية 
حياة  يف  كبيرة  حتوالت  أحدثت  لأليتام،  األسري 
اخليرية  قطر  لهم  وفرت  الذين  األسر  من  الكثير 
امليدانية  الدراسات  إجراء  بعد  استثمارية،  مشاريع 
لثالثة من  أم  وتقول فاطمة عبد اهلل وهي  الالزمة، 
األيتام وتدير محاًل لبيع غاز الطهي، إن احملل أحدث 
احتياجاتها  لها  ووفر  لألسرة  كبيرة  اقتصادية  نقلة 

الضرورية وأخرجها من دائرة الفقر.
فاطمة ... محل للغاز

وحتكي فاطمة عن معاناتها منذ وفاة زوجها يف العام 

مدينة  إلى  األيتام  أبنائها  برفقة  وانتقالها   ،2016
مؤجر،  بيت  يف  الكبيرة  أسرتها  مع  للعيش  عطبرة 
ووالد عاطل بسبب إحالته إلى املعاش بعد أن أفنى 
السكة احلديد، فشكل  زهرة شبابه عاماًل يف قطاع 
هذا الوضع ضغطاً كبيراً على فاطمة وأبنائها األيتام 
تكلفهم  كانت  التي  املدارس  يرتادون  كانوا  والذين 

مصاريف إضافية.
بارتياح  وتتنهد  فاطمة  تقول  أحدا،  ربك  ينسى  وال 
ولسانها يلهج باالمتنان لقطر اخليرية، التي انتشلتها 
من وضعها البائس، وحققت لها حياة رغدة بانتقالها 
ووالديها،  الثالثة  بأبنائها  عائشة  الشيخة  قرية  إلى 
مجانياً،  وتعليماً  ومريحاً،  فاخراً  سكناً  لهم  ووفرت 
الطهي  غاز  لبيع  محل  مبنحها  بعير  كيل  وزادتها 

يحتوي على 40 أسطوانة.
حنان ....محل توابل

 حنان بشير أرملة أخرى استفادت من أيادي الرحمة 
التي ظل يبسطها أهل اخلير يف قطر، وذلك بتوفير 
وابنتيها  حلنان  أسرياً  استقراراً  حقق  مريح  سكن 
حيث   ،2014 العام  يف  والدهما  وفاة  منذ  اليتيمتني 
حظيت أم البنتني مبحل لبيع التوابل ساعدها كثيراً 
مبستوى  ونهض  الشخصية  تطلعاتها  حتقيق  يف 

أسرتها اقتصاديا. 
بحر ال ينضب 

التوابل،  حملل  حدثت  التي  التطورات  حنان  وتروي 
وتقول إنها استطاعت خالل فترة وجيزة وباالستفادة 
من أرباح احملل، أن تضيف مطحنة للتوابل، ومفرمة 
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مفاهيم إنسانية

وتعرب  للمحل،  رفوف  شراء  بجانب  للبقوليات، 
حياتها  يف  لها  حدثت  التي  بالنقلة  سعادتها  عن 
االقتصادية، لتصبح صاحبة محل لبيع التوابل بعد 
القرية،  إلى  االنتقال  قبل  املكانس  تبيع  كانت  أن 
اخليرية،  قطر  وإسناد  وبدعم  اهلل  بفضل  وذلك 

بحر العطاء الذي ال ينضب.
صناعة األمل

قرية  مدير  وهو  اخلضر  أحمد  عباس  وينقل   
التي  األجواء  العطية،  حمد  بنت  عائشة  الشيخة 
الذي  املتعاظم  االهتمام  ظل  يف  القرية  تعيشها 
إن  ويقول  وأسرهم،  لأليتام  اخليرية  قطر  توليه 
نفوس  يف  الفرحة  وغرست  األمل  صنعت  القرية 
احلرمان  من  تعاني  كانت  التي  الشريحة  هذه 

وتشكو الفقر والفاقة.
عباس  يقول  اهلل"  يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  "من 
ويبعث بتحية لقطر اخليرية والقائمني على أمرها 
يف الدوحة واخلرطوم، للمساعدات العظيمة التي 
تقدمها لأليتام وأسرهم بالسكن الفاخر والكفالة 
املستمرة، مقروءة مع اخلدمات املجانية يف التعليم 
وفرحة  رمضان  بركات  ومشاركتهم  والصحة، 
ذلك  ويف  منهم  يتقبل  أن  اهلل  ويسأل  األعياد، 

فيتنافس املتنافسون.
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ــاد  ــة أبع ــى ثالث يرتكــز مفهــوم الكرامــة اإلنســانية عل
منــح  فاإلنســان  والســالم،  والعدالــة  احلريــة  هــي 
الكرامــة اإلنســانية الوجوديــة بأصــل تكوينــه، كمــا 
حقــوق  وثائــق  وتوضــح  الســماوية  الشــرائع  تشــير 
وضــع  علــى  ســريعة  نظــرة  ألقينــا  ولــو  اإلنســان. 
اإلنســان يف القــرآن الكــرمي لوجدنــا أنــه كــرم بقابليتــه 
ــوراً  ــا كف ــا شــاكراً وإم ــار إم ــح حــق االختي ــم، ومن للعل
إليــه  وأرســلت  منفــرداً،  للحســاب  مؤهــاًل  وجعــل 
تتحــدد  االختيــار  حريــة  أســاس  وعلــى  الرســل، 
ــدل  ــى أســاس الع ــات، وعل ــه عــن ســائر املخلوق ميزت
ترتكــز الديانــات الســماوية ليقــوم النــاس بالقســط 
وعلــى أســاس الســالم تقــوم حياتهــم إن اهلل ال يحــب 

املعتديــن.
وجــاءت مواثيــق حقــوق اإلنســان العامليــة لتعــزز هــذا 
ــات اإلنســان األساســية  املفهــوم، فقــد أصبحــت حري
العدالــة  يف  وحقــه  الدوليــة،  الشــرائع  يف  مكفولــة 
االعتــداء  مــن  وحمايتــه  وأصيــل،  أساســي  التامــة 
ــى  ــوق اإلنســان إل ــق حق ــي.. وتشــير وثائ ــب عامل مطل
ــره،  ــى غي ــدأ يســمو عل أن مفهــوم كرامــة اإلنســان مب
وحــق أصيــل غيــر مشــروط لإلنســان لكونــه إنســاناً.
إن مفهــوم الكرامــة اإلنســانية نقطــة التقــاء لثالثــة 
حقــول مهمــة هــي: القانــون واألخــالق والسياســة، 
حقــوق  إلــى  النظــرة  مجــاالت جتلــي صــدق  وهــي 
ــات  ــم ضمــان العقوب ــون يت ــا، فبالقان اإلنســان وعمقه
الرادعــة ألي جتــاوز لهــا، وبهــا يتــم ضمــان تقــدمي 
اخلدمــات لــه ورعايتــه وجتســيد أهميتــه، وبالسياســة 
تتضــح درجــة حقــه يف صياغــة مســتقبله ومســتقبل 
املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وباألخــالق ومــا يقــف 
ــوم حضــور اجتماعــي  ــح للمفه ــم يصب ــن قي ــا م خلفه
عميــق. والــذي يعنينــا- يف هــذا الســياق – هــو جتــذر 
مفهــوم اإلنســانية ودرجــة حضــوره االجتماعــي، فهــو 
تقدمــا  األكثــر  املجتمعــات  احتاجــت  ثقــايف  مركــب 
الــى أمــد طويــل حتــى تشــربته، حيــث مــر بســياقات 
تاريخيــة مركبــة مــن التطــورات االجتماعيــة، وال زال 
أمــام املفهــوم طريــق طويــل ليقطعــه يف مجتمعــات 
ــا  ــز احلــاد، عرقي ــى التميي ــش عل ــزال تعي أخــرى ال ت

ودينيــاً ومذهبيــاً وطائفيــاً وجهويــاً.

الكرامة اإلنسانية



امسح »الكود« لالطالع على مزيد من الصور التي تعكس أنشطة 
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شاركونا ليكون الفرح 
نبض حياتهم 
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المساعدات بين 
المقاربة القائمة 

على الحاجة 
والمقاربة القائمة 

على الحق  عبد ربي بن صحراء

العقدين  خــال  املــدنــي  املجتمع  منظمات  عرفت 
يف  مشاركتها  بخصوص  عميقة  حتوالت  األخيرين 
النزاعات  وفــض  اإلنساني  والعمل  التنمية  جهود 
وتعزيز السام. ولعل من أهم هذه التحوالت مراجعة 
لاحتياجات  ملقاربتها  املــدنــي  املجتمع  منظمات 
أو  املجموعات  أو  ــاألفــراد  ب املتعلقة  أبــعــادهــا  يف 

املجتمعات. 
تعتبر تلبية احتياجات املجتمع السند الرئيس الذي 
ويعطي  املدني شرعية وجوده  املجتمع  لقطاع  مينح 
إجنــاز  أجــل  مــن  الــدعــم  تلقي  يف  احلــق  منظماته 
أنشطتها خدمة للصالح العام يف إطار شامل لتكامل 
احلكومي  الــثــاث:  الــدولــة  قطاعات  بــن  األدوار 
حاجات  هناك  مادامت  واخلــاص.  احلكومي  وغير 
مجتمعية فإن هناك حاجة ملجتمع مدني يعمل على 
تلبية هذه االحتياجات من منطلق أن املجتمع املدني 
التنظيم  أشكال  من  شكل  هو  اإلجرائي  تعريفه  يف 
الذاتي للمجتمع لغرض تعزيز قدرته على االستفادة 
املثلى من املوارد املتاحة لتلبية مختلف احتياجاته. 

تنوع الحاجات 
متثل احلاجة إذا اللبنة األساسية يف الفلسفة التي 
يقوم عليها وجود قطاع املجتمع املدني. بهذا املعنى، 

قد  ما  كل  متثل  العملي  تعريفها  يف  احلاجة  فــإن 
أو مجتمع ألي  أو مجموعة  أي شخص  إليه  يفتقر 
سبب من األسباب فيؤدي إلى االنتقاص من كرامة 
املجتمع.  ذلك  أو  املجموعة  تلك  أو  الشخص  ذلك 
وترتبط احلاجة ارتباطا وثيقا بالكرامة، حيث متثل 
الكرامة اجلوهر الذي يضفي على اإلنسان طبيعته 
البشرية، لهذا ال ميكن انتزاع الكرامة عن اإلنسان 
بأي شكل من األشكال وألي سبب كان. مينح هذا 
فريدة  خاصية  اإلنسان  الكرامة  هو  الذي  اجلوهر 
اخلافة  استحقاق  خاصية  إنها  املخلوقات،  بن 

لتحمل مسؤولية عمارة  األرض باخلير.
العيش  مستويات  بحسب  األفـــراد  حاجات  تتنوع 
وظروف احلياة العامة، ومن أهم خصائص حاجيات 
الشريعة  فمقاصد  املستويات،  متعددة  أنها  األفراد 
ثاثة  إلى  الناس  املثال تصنف حاجات  على سبيل 

مستويات 
 الضروريات،. 	
 احلاجيات، . 	
 التحسينيات. أما عالم النفس األمريكي أبراهام . 	

ماسلو، فيصنف يف منوذجه املشهور االحتياجات 
البشرية إلى خمسة مستويات: 
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باحلاجة . 4 املرتبطة  الفيزيولوجية  االحتياجات   
للبقاء كاألكل والشرب واملأوى والعالج، 

كاألمن . 5 والسالمة  باألمن  اخلاصة  االحتياجات   
ــمــاعــي، وأمـــن  ــفــي، واالســـتـــقـــرار االجــت ــوظــي ال

املمتلكات،
إلى . 6 باالنتماء  املرتبطة  االجتماعية  االحتياجات   

مجموعة باعتبار اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه 
كحاجته للصداقة، والعالقات األسرية، 

ــاجــات املــرتــبــطــة بــالــتــقــديــر املــتــبــادل . 7 ــي  واالحــت
واالحترام والشعور بالثقة والقدرة على اإلجناز، 

 االحتياجات املتعلقة بتحقيق الذات مبا يف ذلك . 8
اإلبداع واإلسهام يف حل املشاكل وإحداث التغيير 

نحو األفضل.
طبيعة  واملجتمعات  املجموعات  احتياجات  تراعي 
بكونها  عنها  تتميز  أنها  إال  الفردية  االحتياجات 
العالقة  بطبيعة  أساسا  ترتبط  جماعي  طابع  ذات 
ــدخــل ضــمــن هــذه  الــبــشــريــة أو االجــتــمــاعــيــة. وي
للتنمية،  احلاجة  احلصر  ال  للمثال  االحتياجات 
االجتماعي،  للتماسك  واحلاجة  للسالم،  واحلاجة 
للتعايش  واحلاجة  االجتماعي،  للتضامن  واحلجة 
السلمي، واحلاجة للحوار والتفاهم، واحلاجة لهوية 

مشتركة... إلخ. 
محدودية أثر العمل 

إلى عهد قريب ضلت منظمات املجتمع املدني تعتمد 
 Needs القائمة على احلاجة  املقاربة  أساسا على 
معاجلتها  يف  رئيس  كمدخل   Based Approach
أو  باألفراد  املتعلقة سواء  االجتماعية  لالحتياجات 
املجتمعات. وقد استفادت منظمات  أو  املجموعات 
املجتمع املدني من مداخل أخرى لغرض ضبط تلبية 
االحتياجات ملستحقيها مببادئ وقيم وأطر منهجية 
لالحتياجات  االســتــجــابــة  تتم  كــي  فنية  وأدوات 
من  ولــعــل  منضبط.  مهني  إطـــار  يف  االجتماعية 
أهم املداخل التي استفادت منها منظمات املجتمع 

 Social املدني يف هذا املجال اخلدمة االجتماعية 
Work باعتبارها مهنة حتكمها مجموعة من املبادئ 
املتعلقة  املداخل  لبعض  إضافة  واألدوات،  واملناهج 
بدراسة االحتياجات Needs Assessment املتبعة 
كاملقاربة  اإلنسانية  أو  اإلمنائية  املشاريع  إدارة  يف 
وحتليل   ،Participatory Approach التشاركية 
املشاكل  وحتليل   ،Situation Analysis السياق 
املصلحة  أصحاب  وحتليل   ،Problem Analysis

Stakeholders Analysis وغيرها.

املدني  املجتمع  منظمات  جهود  إحاطة  من  بالرغم 
وأدوات،  املهنية، من مبادئ وطرق  بكل هذه األطر 
فقد  ملستحقيها،  ــاجــات  ــي االحــت تــلــبــيــة  لــضــمــان 
على  القائمة  باملقاربة  العمل  أثر  محدودية  تبينت 
احلاجة نتيجة االنتشار املتزايد للفقر والالمساواة 
املوارد  ومحدودية  جهة،  من  واإلقصاء  والتهميش 
مقارنة  املــدنــي  املجتمع  ملنظمات  املتاحة  املــاديــة 
بحجم االحتياجات من جهة ثانية، وضعف احلكامة 
يف تدبير وترشيد استخدام املوارد املتاحة مبا يلبي 

العيش الكرمي للجميع بعدالة من جهة ثالثة. 
مقاربة  تبني  يف  التفكير  منى  السياق،  هذا  ضمن 
ــات الــســابــقــة يف  ــارب ــق ــدة تــتــجــاوز قــصــور امل جــدي
عاملنا  يواجهها  التي  الكبرى  للتحديات  التصدي 
الكوارث  وتدمير  والتهميش،  الفقر  كانتشار  اليوم 
نتيجة  الشعوب  وتهديد سالم  املجتمعات،  ملقدرات 
مقاربة  عن  البحث  من  أكثر  عــزز  وقــد  األزمـــات. 
جديدة اعتبار الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة 
القانون معايير دولية يقاس بها مستوى تقدم الدول 
والشعوب، لهذا ارتبطت فاعلية املساعدات الدولية 
بدورها وإسهامها يف دعم الدول على حتقيق هذه 
الدولي  التضامن  آليات  مختلف  جعل  مما  املعايير 
ــاالت  ووك املتخصصة،  املتحدة  األمم  وكـــاالت  مــن 
واملنظمات  واملؤسسات  الدولية،  التنمية  وصناديق 
وتدخالتها  برامجها  تصمم  الدولية  احلكومية  غير 
القائمة  للمقاربة  وفقا  اإلنسانية  وكذلك  اإلمنائية 

على احلق. 
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احلق  على  القائمة  املقاربة  ظهرت  اإلطار  هذا  يف 
Right Based Approach والتي مبوجبها يتم النظر 
ليس  واملجتمعات  واملجموعات  األفراد  الحتياجات 
باعتبارها  بل  تلبيته  ينبغي  نقص  مجرد  باعتبارها 
مبوجب  به.  والوفاء  وحمايته  احترامه  ينبغي  حقا 
هذه املقاربة، فإن الفاعلني اإلمنائيني من منظمات 
مجتمع مدني وغيرهم ممن يتبنون املقاربة يعملون 
"أصحاب  تسمى  أولــى  فئة  الــنــاس:  من  فئتني  مع 
احلق" Right Holders، وفئة ثانية تسمى "أصحاب 
هؤالء  أدوار  وتنحصر   .Duty Bearers الواجب" 
املطالبة  على  احلق  أصحاب  الفاعلني يف مساعدة 
املشروعة،  والطرق  بالوسائل  املشروعة  بحقوقهم 
احلالة  هــذه  يف   Participation املشاركة  ومتثل 
املدخل الرئيس يف ذلك. أما بالنسبة للتدخل على 
مساعدتهم  على  فيركز  الواجب  أصحاب  مستوى 
ويف  احلــق.  أصحاب  جتــاه  بواجباتهم  الوفاء  على 
 Accountability "املــســاءلــة"  متثل  احلــالــة  هــذه 
املدخل الرئيس ملمارسة هذا الدور. جتدر اإلشارة 
بالضرورة  تقتصر  ال  الواجب  أصحاب  فئة  أن  هنا 
بل  احلكومية  اجلهات  من  السلطة  أصحاب  على 
واجب  عليهم  يترتب  ممن  املصلحة  أصحاب  بكل 
أو  اجــتــمــاعــي  أو  إداري  أو  ســيــاســي  أو  قــانــونــي 
أخالقي كاآلباء، وأرباب العمل، واملنتخبني احملليني، 
واملشرعني، والسلطات املركزية واملصالح اخلارجية 
التابعة لها على املستوى احمللي، واإلدارات األهلية 
والقائمني  الوطنية،  البرامج  ومسؤولي  احمللية،  أو 
املجتمع  ومنظمات  العمومية،  املــؤســســات  على 

املدني، واملانحون، واإلعالم وغيرهم.
االرتباط بحقوق اإلنسان 

حقيقة  إلــى  احلــق  على  القائمة  املــقــاربــة  تستند 
االرتباط الشديد حلقوق اإلنسان باألمن، والسالم، 
وهي  املستدمية،  البشرية  والتنمية  والدميقراطية، 
كلها قضايا ذات عالقة مباشرة باحتياجات األفراد 
استثناء  ميكن  ال  لهذا  واملجتمعات  واملجموعات 
أي  تقدمي  أثناء  مجتمعة  القضايا  هذه  إلى  النظر 
مساعدات سواء أثناء حاالت السلم أو أثناء حاالت 
من  االحــتــيــاجــات  ــى  إل النظر  مــن  للتمكن  الــنــزاع 
ملن  الرئيسة  املرجعية  أما  شامل.   حقوقي  منظور 

أساسا  فتتجلى  احلق  على  القائمة  املقاربة  يتبنون 
يف ما وافقت عليه كل دولة من اتفاقيات ومعاهدات 
وكرسته يف دستورها وقوانينها الوطنية وسياساتها 
القائمة  املقاربة  أنه وبشكل عام، تأخذ  العامة. إال 
األساسية حلقوق  املبادئ  االعتبار  بعني  على احلق 

اإلنسان باعتبار 
ــر قابلة . 1 حــقــوق اإلنـــســـان حــقــوقــا عــاملــيــة وغــي

للتصرف، 
أن احلقوق غير قابلة للتجزئة، . 2
أنها بطبيعتها مترابطة ومتصلة ببعضها، . 3
أهمية املساواة وعدم التمييز، . 4
دور املشاركة يف إدماج اجلميع، . 5
أهمية تفعيل املساءلة وضمان حكم القانون.. 6

حقيقية  ثــورة  احلــق  على  القائمة  املقاربة  شكلت 
مقاربتها  يف  املــدنــي  املجتمع  منظمات  عمل  يف 
لالحتياجات وبالتالي لتصور دورها يف املجتمع ككل 
أصحاب  باعتبارهم  باحملتاجني  عالقتها  يف  سواء 
باعتبارهم  املصلحة  بأصحاب  عالقتها  يف  أو  حق 
ــب. ويــســاعــد تــبــنــي هـــذه املــقــاربــة  أصــحــاب واجــ

املنظمات على حتقيق أهم الفوائد التالية: 
تلبية احتياجات الناس باعتبارها حقوقا أساسية . 1

وجب احترامها وحمايتها والوفاء بها، 
تعزيز مشاركة املجتمعات احمللية يف آليات اتخاذ . 2

القرار لضمان متكينهم أكثر، 
التركيز على النتائج بالنظر لتوافق هذا النهج مع . 3

اإلدارة القائمة على النتائج املستخدمة يف قياس 
فعالية املساعدات، 

احلد من الهشاشة من خالل التركيز على الفئات . 4
االجتماعية األكثر تهميشا وإقصاء، 

باعتبار . 5 مستدمي  بشكل  املنشود  التغيير  حتقيق 
ــدخــالت املــبــنــيــة عــلــى حــقــوق اإلنــســان  ــت أن ال
املعايير  على  إيجابي  تأثير  إلحـــداث  مصممة 
والسياسات،  والهياكل،  واالجتماعية،  الثقافية 

واملمارسات.
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المقاربة القائمة على الحقالمقاربة القائمة على الحاجة

الهشاشة
تتم معالجة الهشاشة 

باعتبارها مظهر من مظاهر 
الفقر والتهميش.

يتم النظر إلى الهشاشة باعتبارها مسألة هيكلية 
تتعلق بعدم تكافؤ عالقات القوة داخل المجتمع.

العدالة
يتم تحقيق العدالة من 

خالل مشاريع تلبي احتياجات 
المستفيدين.

البحث عن العدالة من خالل تغيير األطر الثقافية 
واالجتماعية التقليدية، والقواعد القانونية والهياكل 

المؤسسية، والممارسات السائدة. 

معالجة مظاهر التمييز.التمييز
معالجة أسباب وجذور التمييز التي تعود أساسا 

لعالقات القوة غير المتكافئة.

ال تهتم بمسألة عالقات القوة عالقات القوة
في المجتمع.  

تبحث في إعادة رسم معادالت القوة للحد من إنتاج 
الفقر والتمييز والتهميش. 

المساءلة

تقتصر المساءلة على 
المخرجات من أجل التأكد من 

أن الموارد تم صرفها على ما 
خصصت له.  

تشمل المساءلة مختلف أصحاب المصلحة بالنظر 
لثالث مستويات: احترام الحقوق، حماية الحقوق، 

االلتزام بتلبية الحقوق لمستحقيها. 

المواطنة 
والمشاركة

النظر إلى المواطن باعتباره 
مجرد مستفيد.

اعتبار المواطن فاعال Actor في دولة ديمقراطية، وفتح 
قنوات فعالة للتواصل بشفافية وروح مسؤولية بين 

المواطنين وأجهزة الدولة. يتم تحديد المجموعات 
المستهدفة من المساعدات باعتبارهم شركاء فعالين 

وأدوات للتغيير )أصحاب الحق، أصحاب الواجب(.

الخالف

تفادي تدمر وسخط 
المحتاجين من خالل تلبية 

احتياجاتهم بشكل أو بآخر، 
مما يجعل من هذه التدخالت 

أو الجهود مجرد مسكنات 
موضعية.

فتح المجال للتعبير عن المطالب والبحث عن طرق 
متنوعة ومناسبة للتواصل بين مختلف أصحاب 

المصلحة مع اتباع نهج الوقاية من الخالف، وإتاحة 
الفرصة لخروج أي تدمر أو عدم رضى إلى السطح 
لكي يناقش ويتفاوض في شأنه بحثا عن حلول 

فعالة ودائمة.

الوعي بالحق 
وإدراك الواجب

ال يتم مناقشة الحقوق 
بشكل منفتح ومباشر.

الرفع من وعي أصحاب الحقي بحقوقهم المشروعة 
وبكيفية المطالبة بها بالطرق الشرعية السلمية، 

ومساعدة أصحاب الواجب على إدراك مسؤولياتهم 
وواجباتهم تجاه أصحاب الحق وكيفية الوفاء بهذه 

الواجبات.

يكون التركيز على الحاجة التركيز
فقط

يكون التركيز أكثر على الحقوق من حيث احترامها 
وحمايتها والوفاء بها.

العملية مقابل 
االهتمام بالمسلسل Process وبالنتيجة Result في االهتمام بالنتيجة فقطالنتيجة

نفس الوقت.

جدول للمقارنة بين المقاربة القائمة على 
الحق والمقاربة القائمة على الحاجة تبعا لعدة عوامل
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القائمة  املــقــاربــة  أن  ــى  إل أخــيــرا، جتــدر اإلشـــارة 
اإلسالمية  ثقافتنا  على  غريبة  ليست  احلــق  على 
وتراثنا احلضاري، بل تعتبر هذه املقاربة يف صلب 
بقضاء  األمــر  يتعلق  عندما  احلضارية  ممارستنا 
حوائج ومصالح الناس. ويكفي االستدالل على ذلك 

بثالث مسائل مهمة دون تفصيل:
يف  الشرعية  بالسياسة  األولـــى  املسألة  تتعلق   -
املــبــادئ  مــن  تــقــوم عــلــى مجموعة  الــتــي  اإلســـالم 
ــشــورى والــرقــابــة  الــعــدل وال بينها  األســاســيــة مــن 
املقاربة  مرتكزات  من  جميعها  وهــي  واحملاسبة، 
القائمة على احلق وما يرتبط مبمارستها من طرق 

وأدوات وآليات.

الذي  الوقف اإلسالمي  فتهم  الثانية  املسألة  أما   -
يعتبر مثاال واضحا ملفهوم التدخل من خالل الهياكل 
املجتمع،  الحتياجات  االستجابة  ألجل   Structure
حيث لم يترك الوقف اإلسالمي حاجة من حاجيات 

املجتمع إال واستجاب لها بشكل مؤسسي دائم.
الزكاة  بــدور  تتعلق  الثالثة  املسألة  أن  حني  يف   -
التضامن  آليات  من  كآلية  اإلسالمي  االقتصاد  يف 
ومحاربة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  االجتماعي 
)أصحاب  شرعيا  واجبا  الزكاة  تعتبر  حيث  الفقر، 
الواجب( وتعتبر االستفادة منها حقا للفئات احملددة 

وفقا ملعايير محددة )أصحاب احلق(.
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تعّرف معنا على 

حكايات األمل...
وكيف تجعل اإلرادة من 
الصعب سهال  والعزيمة 

من المستحيل ممكنا 

ضع الكامير على الكود وتعرف 
على قصة محد من سريالنكا

ضع الكامير على الكود وتعرف 
على المزيد من القصص اإلنسانية

ماهي حكاية نور من غزة؟

وماهي حكاية محمد من 
سريالنكا؟

تابع القصتين..

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف 
على قصة نور من غزة

8:49 / 23:47

8:49 / 23:47

وتعرف كيف منحهما الطموح 
مع الدعم األمل 

وغّير حياتهما لألفضل 

شاركنا لنصنع قصص نجاح جديدة.

يوتيوب    الخير

https://www.youtube.com/watch?v=n4hywJOkjec
https://www.youtube.com/watch?v=SKIbVRVBSxE
https://www.youtube.com/watch?v=n4hywJOkjec
https://www.youtube.com/watch?v=e6aGtalNzSs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n4hywJOkjec
https://youtu.be/_jd9YLmdpeI
https://youtu.be/_jd9YLmdpeI
https://www.youtube.com/watch?v=e6aGtalNzSs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SKIbVRVBSxE


تضرروا  الذين  من  باكستاني  أســرة  رب  "جيهانغير" 
بشكل كبير من الزلزال الذي ضرب منطقتي بور بإقليم 
ازاد جامو وكشمير والذي بلغت قوته  5,8 درجة على 

مقياس ريختر.
لم يكن جيهانغير يف عداد املوتى الذين بلغو 36 شخصا 
لكنه كان واحدا ممن فقدوا بيوتهم وأصبح بال مأوى، 
أسرته  رفقة  خيمة  العيش يف  على  أجبره  الذي  االمر 

املتكونة من ستة أفراد.
رزقــه  مصدر  بيع  الــى  اضطر  عندما  ــدأت  ب معاناته 
يطلق  ما  أو  عجالت  ثــالث  ذات  مركبة  وهــي  الوحيد 

عليها محليا باسم "الركشة" وتستخدم كسيارة أجرة.
باع مصدر رزقه الوحيد حتى يغطي تكاليف اجلراحة 

الطبية لزوجته عند والدة ابنته اجلديدة.
مصدر الرزق 

الظروف االقتصادية الصعبة لم جتبره على بيع مصدر 
عن  أبنائه  توقيف  على  أيضا  أجبرته  بل  فقط،  رزقه 
املعيشة،  تكاليف  توفير  املدارس ملساعدته يف  مواصلة 
يقول إنه يلبي احتياجات أسرته الغذائية بشق األنفس، 
من  اطفاله  سحب  سوى  آخر  خيار  أي  لديه  يبق  ولم 

املدرسة.
بباكستان  اخليرية  قطر  مكتب  بها  علم  مؤملة  قصة 
العون  يد  ملد  استحقاقا  الناس  أكثر  فيه  رأى  الــذي 
قطر  دولــة  متبرعي  من  بدعم  عمل  لذا  وألسرته،  له 
العربة  بتوفير  وقام  جديد،  من  له  البسمة  إعادة  على 
لنقل  الثالث الستخدامها كمركبة أجرة  العجالت  ذات 
املسافرين، األمر الذي أدى إلحداث تغير مهم يف حياته 

وأعاد له مورد رزقه الذي ضاع منه.
على  ساعدته  جيهانغير  الى  جديد  من  الركشة  عودة 
يف  أطفاله  تسجيل  أعاد  كما  اليومية  احتياجاته  تلبية 
يف  بيته  بناء  إعــادة  يف  أيضا  ويفكر  مجددا،  املدرسة 

القريب. املستقبل 
عبر  وقد  العائلة  هذه  إلى  األمل  أعادت  عارمة  فرحة 
عن سروره باحلصول على مشروع مدر للدخل من قبل 

قطر اخليرية وأثره يف صنع الفارق يف حياته. 
من  واملتبرعني  اخلير  ألهل  إنه ممنت  جيهانغير:  وقال 
دولة قطر ألنهم جعلته قادرا على التمتع بحياة كرمية.

"الركشة" تعيد ابتسامة 
األمل ألسرة باكستانية
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  إسماعيل جبريل تيسو / اخلرطوم                                                      
    ملا يقارب األربع سنوات، ظلت قرية الشيخة عائشة بنت حمد العطية، تفتح أحضانها 
الستقبال األيتام وأسرهم، وحتديداَ منذ افتتاح القرية يف شهر أبريل / نيسان من العام 
2017 ، فقد مثل هذا التأريخ عالمة فارقة يف مسيرة األيتام يف السودان ، بتأسيس صرح 
إنساني يتعهدهم بالكفالة والرعاية امتثااًل لقوله تعالى ) ويسألونك عن اليتامى ، 
قل إصالٌح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم ، واهلل يعلم امُلفسَد من امُلصلِح ، ولو 

شاء اهلل ألعَنَتكم ، إن اهلل عزيٌز حكيم( ، صدق اهلل عظيم.

الطاقة المتجددة .. 
تكنولوجيا نظيفة لمواجهة 

االنقطاع الكبير للتيار 
الكهربائي بغزة

تسهم التكنولوجيا بقدر كبير في مكافحة الفقر وتحسين 

ظروف عيش الفقراء وتلبية احتياجاتهم الحياتية اليومية 

وتحسين أوضاعهم. 

ونظرا لمشاكل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في 

قطاع غزة فقد أولت قطر الخيرية اهتماما كبيرا الستخدام 

تكنولوجيا مستدامة وبديلة وصديقة للبيئة مثل الطاقة 

الشمسية أو تقنية البيوغاز، من أجل توفير حلول مالئمة 

والقيام بتوفير الطاقة المطلوبة للمدارس والمشافي وضخ 

المياه للمزارع وغيرها، حيث يعاني قطاع غزة الذي يسكنه 

نحو مليوني شخص من ظروف معيشية صعبة.   
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قطاع التعليم
القطاعات،  أهم  من  يعد  الذي  التعليم  قطاع  ففي 
مشاكل  إلى  املستمر  الكهربي  التيار  انقطاع  يؤدي 
ورداءة  التعليمية  البنية  ضعف  نتاجها  يكون  كثيرة 
بيئة  وحتسني  املشكلة  هذه  من  وللحد  مخرجاتها، 
التعليم قامت قطر اخليرية بتنفيذ مشاريع مستخدمة 
أنظمة توليد طاقة كهربية مساندة مستدامة وصديقة 
على  تعمل  التي  الشمسية  اخلاليا  كأنظمة  للبيئة 
كهربية،  طاقة  إلى  الشمسي  اإلشعاع  طاقة  حتويل 
وميكنها تزويد املدارس مبا حتتاجه من طاقة بشكل 
دائم ومستقل وبكفاءة عالية خاصة أن قطاع غزة يقع 

ضمن حزام شمسي مبتوسط إشعاع عالي.
وساهم املشروع يف توفير طاقة كهربائية مستمرة لـ 
14 مدرسة يف كل من شمال قطاع غزة ومدينة خان 
غزة،  ومدينة  الوسطى  واملنطقة  رفح  ومدينة  يونس 
لوكالة غوث وتشغيل  تابعة  4 مدارس  إلى  باإلضافة 
الالجئني )األونروا(.  كما مت تزويد مدرسة الشيماء 
الثانوية للبنات يف بيت الهيا بنظام الطاقة الشمسية 
حيث استفاد من املشروع 960 طالبة، ويجري حاليا 
تزويد مدرسة الفهد الصباح بالطاقة الشمسية ومن 

إلى  إضافة  طالبة،   240 منها  يستفيد  أن  املتوقع 
حتسني البنية التحتية للخدمات التعليمية املقدمة لـ 

15,000 طالب وطالبة.

قطاع الصحة
اآلخر  هو  يعاني  والذي  غزة  يف  الصحة  قطاع  أما 
نقصا يف األجهزة واملعدات واألدوية، ويشهد انقطاعا 
مستمرا للتيار الكهربائي مع عدم قدرة وزارة الصحة 
الوقود الالزم لتشغيل املولدات ما يشكل  على شراء 
على  األمر  هذا  وينطبق  املرضى.،  حياة  على  خطراً 
املستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية األولية  األمر 
الذى يضاعف التأثير السلبي على حياة سكان القطاع 
، وملعاجلة هذا الوضع نفذت قطر اخليرية مشروعا 
بتكلفة بلغت 420000 دوالر الستخدام أنظمة اخلاليا 
مستدامة  مساندة  كهربية  طاقة  لتوليد  الشمسية 
طاقة  مصدر  توفير  يف  للمساهمة  للبيئة  وصديقة 
كهربائي مستدام يسهم يف حتسني اخلدمات الصحية 

وحماية املرضى 
النفايات الطبية

إنشاء  مشروع  استكمال  يف  اخليرية  قطر  أسهمت 
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قناة لقطر الخيرية
في »المكتبة اإلنسانية« 

قطاع  يف  الطبية  النفايات  إدارة  نظام  وتشغيل 
رأسهم  على  دوليني  شركاء  مع  بالتعاون  غزة 
)JICA(، وشركاء  اليابانية  الدولي  التعاون  وكالة 
محليني على رأسهم وزارة احلكم احمللي ووزارة 
بهدف  البيئة  وسلطة  الفلسطينية  الصحة 
وحتقيق  العامة  الصحة  مستويات  حتسني 
التنمية يف املناطق الريفية يف قطاع غزة وتوفير 
النفايات  معاجلة  حملطة  املستمرة  الطاقة 
احملطة  تزويد  خالل  من  خانيونس  يف  الطبية 
ويسهم  شمسية،  طاقة  ونظام  كهرباء  مبصدر 
بتكلفة  ألف   500 منه  يستفيد  الذى  املشروع  
احمللية  البيئة  حماية  يف  دوالر   200,000 بلغت 
ويعمل على تخفيض فاتورة املصاريف التشغيلية 
الشمسية  الطاقة  توفير  يتم  حيث  للمعاجلة 
الالزمة لتشغيل جهاز التعقيم إضافة الى انشاء 
وتوصيل شبكة الكهرباء وتوصيل شبكة الكهرباء 

الالزمة للوصول الى مكان احملطة. 
قطاع الزراعة

بواسطة  بئرين  تشغيل  مت  الزراعة  قطاع  ويف 
ساعد  ما  دوالر   42,433 بتكلفة  البديلة  الطاقة 
دومن ضمن   200 من  أكثر  لري  املياه  على ضخ 
مشروع إعادة تأهيل 7750 دومن لدعم املزارعني 
الذين يسكنون يف املناطق املتضررة يف قطاع غزة.. 
املزارعني  ومساندة  دعم  الى  املشروع  ويهدف 
االكتفاء  بهدف  الزراعة  وتشجيع  املتضررين 
يف  واملساهمة  األساسية  احملاصيل  من  الذاتي 
احلد من البطالة من خالل توفير فرص العمل 
وتخفيف األعباء االقتصادية الى جانب املساهمة 
البيئة من خالل توفير مصادر طاقة  يف حماية 
نظيفة ورفع كفاءة الطواقم العاملة يف قطاع غزة 

يف مجال تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

ألخبارهــا  الدولــي  النشــر  تطويــر  إطــار  يف 
علــى  بهــا  قنــاة خاصــة  أطلقــت قطــر اخليريــة 
املكتبــة  موقــع   Humanitarian library

نية اإلنســا
ــة  ــق يف نشــر إصــدارات قطــر اخليري املوقــع انطل
غــراس  ومجلــة  النجــاح  قصــص  كتــب  مثــل 
بقطــر  املتعلقــة  االخبــار  نشــر  إلــى  باإلضافــة 
التصــدي  يف  الدوليــة  ومســاهماتها  اخليريــة 

كورونــا. جائحــة  ملواجهــة 
اخبــار  لتبــادل  منصــة  اإلنســانية  املكتبــة  وتعــد 
املســاعدات اإلنســانية وصممــت للنشــر والبحــث 
جميــع  يف  اإلنســانية  باألخبــار  املتعلــق  املعــريف 

العالــم. أنحــاء 
املكتبــة  يف  النشــر  مفهــوم  بتطويــر  قــام  وقــد 
غيــر  منظمــة  وهــي  شــيلتر«  »مركــز  اإلنســانية 

جنيــف. مقرهــا  حكوميــة 
تهــدف املكتبــة اإلنســانية لدعــم جميــع املختصــني 
يف مجــال العمــل اإلنســاني يف كافــة انحــاء العالــم 
لتســهيل عمليــة الوصــول الــى املعرفــة وتبادلهــا 
كمــا تهــدف أيضــا إلــى املســاهمة يف رســم خرائــط 
للمســاحات اإلنســانية بطريقــة متماســكة وعمليــة.
خطــوة جديــدة تخطوهــا قطــر اخليريــة يف مجــال 
ــدة يف  ــر رائ االعــالم اإلنســاني خاصــة وأنهــا تعتب
ــى النشــاط  ــر تســليط الضــوء عل هــذا املجــال عب
اإلنســاني حــول العالــم االمــر الــذي جعلهــا مصــدرا 
احملليــة  االعــالم  لوســائل  اإلنســانية  لألخبــار 

واألجنبيــة.
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“حق الشام” 
حملة قطرية إلغاثة 

مليون نازح سوري

يعانيه  ما  مع  تضامنية  وروح  عميقة  إنسانية  بمالمح 

تهز  متفاقمة  إنسانية  أوضاع  من  السوريين  النازحين 

الضمير العالمي، عقب أكبر موجة نزوح شهدتها سوريا 

خالل ثالثة أشهر، ما بين ديسمبر من العام الماضي حتى 

مارس، والذي تعدى عددهم المليون شخص، أطلقت قطر 

حملة  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  مع  بالشراكة  الخيرية 

تخفيف  أجل  من  عاجلة  مساعدات  لتقديم  الشام”  “حق 

معاناتهم وسد احتياجاتهم الضرورية العاجلة.
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وقوف في الميدان
ونازح  الجئ  ألف   250 مساعدة  احلملة  واستهدفت 
سوري.  وشملت مجاالت احلملة اإليواء واملساعدات 

الغذائية، واملياه واالصحاح والتعليم والصحة. 
خالل  وفدين  توجه  مباشرة  احلملة  انطالقة  ومع 
وعدد  اخليرية  قطر  من  مسؤولني  من  تكون  أسبوع 
شبكات  على  واملؤثرين  االجتماعيني  الناشطني  من 
وشخصيات  واعالميني  االجتماعي  التواصل 
اجتماعية، باإلضافة إلى عدد من احملسنات القطريات 
للنازحني يف عدد  لتقدمي مساعدات عاجلة مباشرة 
من املخيمات واملناطق يف الداخل السوري والالجئني 
)داخل  السورية  التركية  للحدود  املناطق احملاذية  يف 

تركيا(.
"حق  حملة  حققتها  التي  التبرعات  قيمة  وجتاوزت 
الشام"، من خالل بث حي عبر وسائل اإلعالم القطرية، 
149 مليون ريال )40.9 مليون دوالر أميركي(، من أفراد 
وعائالت وشركات ونوادي، باإلضافة إلى العديد من 
التبرعات العينية، لدعم ومساعدة النازحني السوريني 
يف إدلب ومناطق الشمال السوري، الذين يعانون من 

أوضاع إنسانية صعبة للغاية.
وكانت عشرات من املؤسسات واحملالت التجارية قد 

تفاعلت مع احلملة منذ انطالقتها، وقامت بالتبرع لها 
تنوعت  لصاحلها.  إيراداتها  من  جزء  بتخصيص  أو 
التجارية  بني املطاعم واملقاهي والشركات واحملالت 

والبنوك واملستشفيات واملراكز الطبية.
فعاليات مصاحبة

الشام"  "حق  حملة  لدعم  فعاليات مصاحبة  وأقيمت 
اشتملت على عدة أنشطة وفقرات، تفاعل معها أطفال 
وفنانون وشعراء، حيث قام فنانون تشكيليون بالتعبير 
الرسم،  خالل  من  والنازحني  الالجئني  معاناة  عن 
وشعراء  السورية  اجلالية  أبناء  من  أطفال  وألقى 
قصائد تعبيرا عن حنينهم لبالدهم، إضافة الى سوق 
خيري أقامه مركز قطر اخليرية لتنمية املجتمع فرع 
الريان “نساء”، مبشاركة رابطة أعمال سيدات قطر 

“راق”، والذي القى حضورا الفتا من السيدات.

مآس وآالم
النازحني تالزمها مآس  معاناة مستمرة يف مخيمات 
وقراهم  منازلهم  عن  أبعدوا  الذين  السكان  وآالم 
ألحوال  تفقدهم  خالل  اخليرية  قطر  وفد  رصدها 
النزوح  بسبب  التي تضررت  املنكوبة  العائالت  بعض 
املخيمات  من  عدد  يف  إنسانية  أوضاعاً  ويعانون 
إن  وقالوا  التركية،  السورية  احلدود  على  العشوائية 
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يوم  كل  ففي  تتوقف،  ال  تكاد  النزوح  موجة 
النازحني  ومعظم  جديدة،  دفعات  تصل 
ألدنى  تفتقر  مخيمات  يف  للبقاء  مضطرون 
مقومات احلياة، منهم من اضطر إلى بيع كل 
أرض  على  خيمة  بناء  من  ليتمكن  ميلك  ما 

تهددها األمطار والسيول.
املعاناة  "إن  القحطاني  عايش  الداعية  وقال 
التي رأيناها يف هذه املخيمات كبيرة واألوضاع 
صعبة، وأن ما نقدمه يعتبر قليل جدا مقارنة 
بحجم املعاناة التي شاهدناها لذلك نرجو من 
والتبرع  التكاتف  ومقيمني  مواطنني  اجلميع 
ألن االعداد كبيرة واملستهدف أكثر من 900 
ألف شخص." أما الناشط االجتماعي محمد 
تقدميه  يتم  ما  أن  على  أكد  فقد  الكواري 
للنازحني غير كاف فهم يف حاجة ماسة ملزيد 
بجانبهم  والوقوف  فدعمهم  املساعدات  من 
حق وواجب علينا، مضيفا أن ما يراه الناس 
قليل يعني الكثير بالنسبة للنازحني السوريني. 

تخيف معاناة
الكعبي  اميان  اإلعالمية  ناشدت  بدورها 
يد  مد  على  تعودوا  الذين  قطر  أهل  جميع 
العون لكل محتاج الوقوف والتفاعل مع حملة 
لهم ما نستطيع على  نقدم  وأن  الشام"  "حق 
النزوح  فاستمرار  املأساة  عظم  من  الرغم 
هذه  خالل  ومن  األزمة  حجم  من  يفاقم 
معاناتهم.  من  نخفف  أن  نحاول  املساعدات 
هذه  تعيش  كيف  تصور  أستطيع  ال  وقالت 
تفتقر  أماكن  يقطنون  وهم  النازحة  األسر 

ألبسط أسباب الراحة واألمان والتدفئة.
وبحسب تقديرات األمم املتحدة، فإنه قد نزح 
أكثر من 900 ألف شخص، %80 منهم نساء 
وأطفال، منذ ديسمبر املاضي، وهو ما ميثل 
أكبر موجة نزوح منذ بدء األزمة السورية يف 
2011. ووفقا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 
من  أكثر  النازحني  بني  من  فإن  )يونيسف( 
اآلالف  عشرات  ويعيش  طفل،  مليون  نصف 
منهم مع أسرهم يف خيام يف العراء يجابهون 
وبعضهم  األمطار  وتساقط  الطقس  برودة 

قضى نحبه بسبب البرد القارس.
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المأوى والمواد غير الغذائية:

توزيع  25000  خيمة.

توزيع 25000 مستلزمات التدفئة واإليواء.

األمن الغذائي وسبل العيش:

توزيع 150،000 معلبات جاهزة لألكل
لمدة 3 أشهر

توزيع 150،000 وجبة مطبوخة 

توزيع 450,000 ربطة خبز بمعدل 5,000 

ربطة يوميا لمدة ثالثة أشهر.

الصحة:

فرق االستجابة الطبية الميدانية 
20 فريًقا مع األدوية

توزيع المستهلكات الطبية ومعدات 

اإلسعاف

المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية:

توزيع 75,000 مجموعة من مستلزمات 
النظافة )25,000 مجموعة شهريا(

توفير 500 وحدة مرحاض.
توفير 300,000 لتر من الديزل لمحطات 

المياه )100,000 لتر شهرًيا(
توزيع 50,000 من صهاريج مياه الشرب 

بسعة 6 م3 للصهريج
توزيع 10,000 خزان مياه سعة 1,000 لتر

المساعدات اإلنسانية لحملة 
“حق الشام”خالل الفترة 
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فادي احلسني - غزة

هكذا أحيت 
قطر الخيرية 

األمل في 
نفوس 

مزارعي غزة

من  حليمة  أبو  محمد  املزارع  كان  قصير  وقت  حتى 
العمل  ترك  ينوي  بيت الهيا شمال قطاع غزة،  بلدة 
يف قطاع الزراعة والبحث عن مصدر رزق آخر، ذلك 
احملرومة  مزرعته  إلحياء  كافة  خياراته  استنفذ  بعد 
من وصول التيار الكهربائي املشغل لآلبار الزراعية. 

كان يتعمد أبو حليمة على شراء الوقود املشغل للمولد 
الكهربائي يف ظل عدم وصول خطوط امداد كهرباء 
إلى منطقته النائية والتي يحاذيها من الشمال احلدود 
مع إسرائيل، والبحر من جهة الغرب. غير أنه نظراً 
قيمة  توفير  عن  عجز  االقتصادية  األوضاع  لتردي 
الوقود وبدأت القحط ينال من أرضه، حتى أنه فكر 
جدياً يف ترك هذه احلرفة والبحث عن آخري وإما 

االنضمام القسري إلى قافلة البطالة.
لكنه اآلن قد عزف عن هذا القرار، ويتنقل اآلن بني 
أشتال مزرعته والفرحة تقفز من عينه. ذلك بعد أن 
تدخلت قطر اخليرية يف قطاع غزة ونفذت مشروع 
ضمن  الشمسية  بالطاقة  الزراعية  اآلبار  تشغيل 
زراعية  أراض  تأهيل  "مشروع  وأشمل  أعم  مشروع 
الذين  املزارعني  معاناة  الستمرت  دومنا"،   7750
الوقود  توفير  عن  والعجز  الكهرباء  شح  من  يعانون 
قطاع  اآلبار يف مختلف محافظات  املشغل ملضخات 

غزة.
يشير املزارع أبو حليمة، إلى إن املشروع أعاد ألراضي 
املزارعني يف تلك املنطقة، احلياة واألمل، ونتوجه هلل 

بالشكر أن من علينا بهذا الفضل وهذه البركة.  
املصدر  محمد  املزارع  يتمالك  لم  أخرى،  قصة  ويف 
الذي  الزراعي  البئر  يشغل  نفسه  وجد  نفسه حينما 
بالطاقة  األخرى،  املزارع  وعشرات  أرضه  ميد 
الكهرباء والوقود. وقال فرحاً  الشمسية، عوضا عن 
أننا  هلل  "احلمد  شاكراً:  للسماء  أكفه  رفع  أن  بعد 
اإلمكانات إلحياء هذه  إلى شيء من  نعد بحاجة  لم 

األرض وزراعتها".
ويقول املزارع املصدر، إنه يعاني منذ أكثر من عشر 
األمر  الكهربائي  التيار  انتظام  عدم  بسبب  سنوات 
الذي كان يحول دون تشغيل املضخات الالزمة لعملية 
الطاقة  املاضي  العام  املشروع  وفر  أن  ومنذ  الري، 
بحاجة  املزارعون  يعد  لم  لآلبار،  املشغلة  الشمسية 

إلى بذل مزيد من اجلهد والكد واإلنفاق.
احملاذية  املناطق  هذه  يف  املزارعون  يعتمد  وكان 
املشغل  الوقود  شراء  على  االحتالل،  مع  للحدود 
للمولدات الكهربائية من أجل تشغيل املضخات، رغم 
حالة الفقر والعوز، وبعدما عجزوا عن توفيره نتيجة 
األراضي  أصبحت  الصعبة،  االقتصادية  األوضاع 

عرضة للجفاف.
واشتمل هذا املشروع على دعم املزارعني الفلسطينيني 
الذين يسكنون يف املناطق املتضررة يف قطاع غزة من 
الزراعية  األراضي  من  دومنا   7750 تأهيل  خالل 

املخصصة للزراعة.
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لحظات التنسى في يوميات نازح
رياح  صوت  موحشة...  عتمة  قــارس...  برد  كــالب..  نباح 
صور  منزلنا..  حديقة  أشــجــار  بقايا  وحفيف  الشتاء 
امتزجت لتضيف إلى أصوات الدمار أجواء رعب وحزن...

وهي  الــخــوف  يغلفهما  تسنيم  طفلتي  مقلتي 
جالسة عند مدفأة الحطب... طفلي الصغير نائم وغير 
زوجتي  فتحت  الموحش...  عالمنا  في  يدور  بما  مبال 
وأغلقتها  الحطب  من  بقطعة  وزودتها  المدفئة  باب 
فاعلون؟  نحن  مــاذا  الحطب...  ينفد  أن  »يكاد  وقالت 
قرب  يديها  تفرك  أخــذت  المدفئة،  من  أكثر  اقتربت 
ما  غيرنا،  من  أفضل  حالنا  هلل  الحمد  وقالت:  المدفأة 
يستعملون  جيراننا  منزلنا،  بحديقة  أشجار  هناك  زالت 
نومه  غرفة  أحرق  عمي  النار،  إلشعال  ومالبس  أحذية 

ليجلب الدفء ولطبخ الطعام.

نائمًا..  سيبقى  هل  ...محمد،  الطعام  حــول  تحلقنا 
نوٍم  في  يغط  إنه  أتركه،  معنا...  الطعام  يتناول  ألن 
لذيذ رغم  الحساء ساخن ويمنح دفئا ومذاقه  عميق... 

قلة اللحم فيه.. 

جارتي  أهدتني  وقد  نعم  جيراننا؟  إلى  سكبِت  هل 
تقول  جارتي  هلل،  الحمد  حقًا!  القمح...  خبز  من  أرغفًة 
إن المعونة وصلت من قطر، وربما سيأتون لنا بسلة 
قبل  كنا  كيف  أتذكرين    ... عيناي  اغرورقت  غذائية..  
واليوم  الفقراء  على  الغذائية  السالل  نــوزع  األزمــة 
محمد  زوجــتــي:  قالت  بحرقة  ــســالل.   ال تلك  ننتظر 
وتسنيم فقدا من وزنهما بسبب قلة الغذاء. قلت لها 
مظلم  نفق  في  دخلت  بالدنا  قائلة  وتنهدت  الصبر 
حاصره  حين  هللا  رسول  صبر  كما  نصبر  عليها  رددت 

الكفار في شعاب مكة..

فجأة شّق أصوات دوي صمت الليل فأحاله إلى رعب... 
هرعت ابنتي إلى حضني بينما انكبت زوجتي على 
حبيبي...ابنتي  تخف  ال  أمه..  له  قالت  محمد...  طفلنا 
وبين  بيننا  أذكــارا..  نردد  بدأنا  تصرخ..  بدأت  الصغيرة 
الموت خطوات.. أصوات دوى أخرى  و تطايرت الحجارة 
والشظايا في كل مكان... شعرت أنني فقدت السمع.. 
زوجتي  رفعْت  الغرفة..  أرجاء  في  تطاير  المدفأة  رماد 
العصبي..  االنهيار  يشبه  بما  أصيبْت  وقــد  رأسها 

ترتجف وتنادي محمد.. تسنيم.. هل أنتما بخير؟ 

الحطب صامدة في مكانها..   أشعلُت شمعة.. مدفأة 

إغالقه،  بــاإلمــكــان  يعد  لــم  الــذي  القبو  ــاب  ب فتحُت 
وقالت  القفازات  زوجتي  ناولتني  بالخروج،  وهممُت 
جيراننا،  استغاثة  تسمعين  أال  لها:  قلُت  أيــن؟   إلى 
لقد تدمر بيتهم ويجب اإلسراع النتشالهم! أمسكْت 
ربما  بنفسك...  جــيــدًا  انتبه  بــقــوة:  بــذراعــي  زوجــتــي 
اإلسعاف  سيارة  صــوت  كالمها  قطع  الخطر...  يعود 
يا  أرضًا...  فأقع  أتعثر  بي  وإذ  ركضُت  اإلطفاء...  ورجال 
هول  ويا  فيه  تعثرت  ما  على  الضوء  سلطُت  إلهي؟ 
األرض  أن  شعرُت  اإلغاثة..  موظف  جارنا..  إنه  رأيت!  ما 
تدور بي.. هززته... عمر يا جاري الطيب.. سمعته وهو 
يتمتم بكلمات لم أفهم منها إال كلمة واحدة، هي 
مفقودة  أجــزاء  هناك  بالدماء...  مغطى  جسده  هللا.. 
إنه  البد  الشارع؟  إلى  به  أتى  ماذا  رجله؟  يــده؟   منه.. 
الناس...  يغيث  من  ُيقتل  أن  أيعقل  االنفجار؟  ضغط 
بيته...  إلى  عائد  وهو  سيارته،  رصدت  الطائرة  أن  البد 
حمله رجال اإلسعاف والكل يبكي.. كان يقابل الناس 
أمينًا  رجاًل  كان  المعونة..  لهم  يقدم  وهو  بابتسامة 
في  كــان  مما  أكثر  الطعام  من  بيته  في  كــان  ومــا 

بيوت الناس..

نظرُت إلى بيته فإذا هو ركام، أخرج رجال اإلطفاء أوالد 
الموت  رائحة  أشــالء...  الركام  تحت  من  وزوجته  جاري 
تفوح في المكان... تساءلت. هل يدري ذلك الطيار ماذا 

فعل؟ أم أنه فقد اإلحساس؟ 

الفخم  بيتي  تحت  أسكنه  الــذي  القبو  إلــى  رجعُت 
نظرُت  القبو؟  هــذا  في  ألعيش  وتركته  بنيته  الــذي 
الحزن كيف  التي تحطمت... يعتصرني  إلى سيارتي 
سأخبرهم بموت جيراننا... ال لن أخبرهم سأقول إنهم 
بخير وغدًا صباحا سيعرفون... نظرت إلى زوجتي نظرة 
إنهم  عنها  بوجهي  أشحت  وقد  قلُت  المستفهم 
أخي  صــوت  سمعُت  وفجأة  طفيفة..  جــروح  بخير... 
الصغير مناديا: هل أنتم بخير؟ جارنا الطيب عمر مات 

هو و عائلته.

دفنْت زوجتي وجهها بين كفيها وانخرطْت في نوبة 
وقفْت  الدفن...  في  ألشارك  سأخرج  لها..  قلُت  بكاء... 
لها  قلت  تــخــرج...  لن  لــي،  قالت  وبحدة  الباب  أمــام 
يجب أن أحضر دفنه... قالت.. ال تذهب... رجال اإلسعاف 

سيتولون أمر دفنه... ال تترك الخوف يحاصرنا..

بقلم/  عبد هللا محمد
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أكثر الناس غادروا إلى تركيا.. قالتها زوجتي.. قاطعتها. تحدثت 
من قبل في هذا األمر، أنا أحُب تركيا ولكن هذه أرضنا لن أخرج 
انظر  فيها...  أمان  ال  أرضك  أرضك؟  غاضبة..  قاطعتني  منها.. 
إلى عيون أطفالنا الحزينة.. وانظر لصور أبناء أختي في تركيا 

التي نزحوا إليها منذ ثالثة أشهر.. االن هم في المدرسة ...

زلــزااًل...  هناك  أن  شعرُت  مجنون...  دوي  صــوت  حديثها  قطع 
القبو  ــاب  ب إلــى  نــظــرُت  حــطــامــًا..  أصبح  شــيء  كــل  تطايرنا.. 
وزوجتي...  أوالدي  عن  بحثًا  الجدار  أتحسس  كنُت  والنوافذ... 
تحسستهم  كالسكارى...،  ..كنا  وزوجتي  أطفالي  صراخ  أسمع 
زوجتي  ثوبها مسحت  بخير؟ بطرف  أنت  .. محمد.. تسنيم هل 
وجوهم... ثم نظرْت إلي بذهول وهي تبكي.. أنَت مصاب..... 
هل تستطيع القيادة؟ قلت لها.. سأحاول... صوت سيارة اإلسعاف 

يقترب منا عندما خرجنا من البيت.. 

ألما..  تصرخ  وهــي  بطنها  على  يدها  زوجتي  وضعت  فجأة 
وبرعب نظرُت إليها... جنينها في خطر...

أسرعت سيارة اإلسعاف إلى المركز الطبي، زوجتي تتلوى من 
بيدي  أمسكْت  الرعب،  غربان  تطير  أوالدي  عيون  وفي  األلــم، 
ُعلى  ربت  عنقك،  في  أمانة  أوالدي  األســوأ  هللا  قدر  لو  وقالت 

كتفها وقلت لها ستعيشين.

ماذا  سألتها  وبلهفة   .. إلي  طريقها  النسائية  الطبيبة  شقت 
.. معنا بضع ساعات  الجنين في وضع حرج  قالت  زوجتي؟  عن 
إلنقاذه ويحتاج حاضنة مناسبة، ما الحل هل ننقلها إلى تركيا 
؟ قالت إن سيارة اإلسعاف ال تستطيع الذهاب الى هناك الوضع 
أنا  تخف  وال  بسيارتي  سأخذكم  وقال  أخي  تدخل  خطر..  حولنا 
أعرف الطريق جيدا، قلت له كم يستغرق الوقت قال نحو ساعة 
توكلنا  لها،  غير حكيم، قلت  قرار  الطبيبة، هذا  قالت  وبذهول 
والطريق  قارسا  البرد  كان  السيارة،  بنا  وانطلقت   ، هللا  على 
قادم  خطر  صوت  سمعنا  إلى  تناهى   ، الظالم  يغمره  موحشا 
وبقلق شديد قلت له ماذا سنفعل ؟ أشار إلى شجرة تين ضخمة 
بجانب الطريق وقال سنمكث تحتها. اختفى صوت الخطر من 
وبدأت  تحركنا  الوعي...  فاقدة  كانت  زوجتي  وانطلقنا..  حولنا 
أنوار المعبر التركي تلوح لنا... ثالث ساعات ونصف زمن الرحلة.. 
تم  المعبر  عند  بالفرح،  مفعما  إحساسنا  وكان  المعبر  وصلنا 
طلب سيارة اسعاف لنا لنصل أخيرا وتكتب السالمة لنا وينجو 

الجنين من الخطر وننجو من دوامة الرعب التي كنا نعيش

 فيها.                                                     

63



الكويت 

مع  مشترك  تعاون  اتفاقيات  توقيع 
منظمة الهجرة الدولية

منظمة  مع  تعاون مشترك  اتفاقيات  اخليرية  قطر  وقعت 
الهجرة الدولية IOM التابعة لألمم املتحدة يف دولة الكويت 
يف  العاجلة  االستجابة  مشاريع  تنفيذ  بهدف  الشقيقة، 
وقدره  اخليرية  قطر  من  بتمويل  وسوريا،  واليمن  العراق 

مليون دوالر.
فيصل  السيد  اخليرية  قطر  طــرف  من  االتفاقية  ووقــع 
راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات 
الهجرة  منظمة  عن  وقعتها  فيما  الدولية،  والــشــراكــات 
الدولية السيدة اميان عريقات رئيسة بعثة منظمة الهجرة 

بالكويت. الدولية 
العاجلة  االستجابة  مشاريع  تنفيذ  سيتم  لالتفاقية  ووفقا 
يف العراق بتكلفة إجمالية تقدر ب 600 ألف دوالر، يستفيد 
دعم خدمات  املشاريع يف  وتتمثل  107,000 شخص.  منها 
 120 إعمار  وإعــادة  نينوى،  مدينة  يف  واحلماية  الصحة 

واالستجابة  املوصل،  مدينة  يف  املدمرة  املنازل  من  منزل 
ألزمة املياه يف القرنة مبدينة البصرة.

كما نصت االتفاقية على دعم مشروع حتسني جودة رعاية 
األمومة والطفولة يف اليمن بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دوالر 
فيما  األطفال،  من  غالبيتهم  شخص   4000 منها  يستفيد 
يستفيد من املساعدات املتعددة القطاعات يف سوريا نحو 
السورية  املتضررين من األزمة  السكان  4000 شخص من 

بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دوالر. 

الصومال

الطاقة  وزارة  ــع  م اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع   
والموارد المائية لمواجهة الجفاف

وزارة  مع  وشراكة  تعاون  اتفاقية  اخليرية  قطر  وقعت 
دعم  إلى  تهدف  مقديشو،  يف  املائية  ــوارد  وامل الطاقة 
التدريجي  االنتقال  نحو  واملــيــاه  الطاقة  وزارة  جهود 
واملياه  الطاقة  قطاع  املستدامة يف  التنمية  إلى حتقيق 
وضمان املشاركة الفعالة يف مشاريع املياه يف الصومال، 
مع  املشترك  والتعاون  التنسيق  على  حرصها  وتعكس 

اجلهات ذات العالقة سواء كانت حكومية أو دولية.
فوزية  السيدة  الصومالي  جانب  من  االتفاقية  وقعت 
وقعها  فيما  املائية،  واملوارد  الطاقة  وزيرة  محمد شيخ 
مدير  علي  حاج  النور  عبد  السيد  اخليرية  قطر  عن 
كل  بحضور  وذلك  الصومال.  يف  اخليرية  قطر  مكتب 
املائية وعدد من  واملوارد  الطاقة  وزارة  وزير  نائب  من 

أعضاء الوزارة.
اخليرية  وقطر  الــوزارة  بني  التعاون  مجاالت  وتشمل 

والسطحية،  العميقة  ــار  اآلب حفر  االتفاقية،  مبوجب 
وتركيب  العميقة،  اآلبار  وترميم  املائية،  البرك  وحفر 
لآلبار  الشمسية  بالطاقة  العاملة  املــيــاه  مضخات 
الطاقة  تكنولوجيا  يف  الفنية  الكوادر  تدريب  احملفورة، 
املياه  قطاع  يف  أخــرى  مجاالت  وأي  واملياه،  املتجددة 
ــراه اجلــمــعــيــة مــنــاســبــا ويــنــصــب لصالح  ــ ت ــطــاقــة  وال

املستفيدين.
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بنغالديش 

فحوصات طبية لأليتام 
يف إطار الرعاية الشاملة ملكفوليها من االيتام، أجرت قطر 
من  ألكثر  مجانية  طبية  واستشارات  فحوصات  اخليرية 
 3 2000 يتيم وطفل من أبناء األسر األشد احتياجا، يف 

مراكز لأليتام ببنغالدش ملتابعة حالتهم الصحية.
"خبيب  مركز  من  كل  يف  الطبية،  الفحوصات  وأقيمت 
 " ومركز  رانغبور،  منطقة  يف  الــواقــع  لأليتام  عــدي"  بن 
إلى  إضافة  دكــا،  مديرية  دامــراي  منطقة  يف  الكبيسي'' 
مركز''هازي عصمت علي بنات '' يف مقاطعة كيشورجاجن.
واشــتــمــلــت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، الــتــي أجــراهــا أطــبــاء 
األساسية  احليوية  للقياسات  فحص  على  متخصصني، 
القلب  ونبض  الــدم  وضغط  احلـــرارة،  درجــة  قياس  مثل 
ومعدل التنفس وغيرها من الفحوصات إلى جانب تقدمي 

االستشارات الطبية.

باكستان

الخيرية شريكًا  “اليونيسيف” تختار قطر 
لتنفيذ تدخالت إغاثية

قطر  )يونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  اختارت 
اخليرية كشريك لها يف تنفيذ التدخالت اإلغاثية العاجلة 
االختيار  هــذا  جــاء  وقــد  بباكستان.  البنجاب  إقليم  يف 
مبوجب اتفاقية التعاون والشراكة يف حاالت الطوارئ التي 
باكستان  اليونيسيف يف  منظمة  مع  اخليرية  قطر  وقعتها 

مؤخرا.
بتنفيذ  اخليرية  قطر  ستقوم  االتفاقية  هــذه  ومبــوجــب 
التدخالت اإلغاثية خالل 24 ساعة من موافقة اليونيسيف 
مقاطعات  من  مقاطعة  أي  الطوارئ يف  حالة  إعالن  على 

البنجاب.
دوالر  مليون  من  أكثر  لالتفاقية  اإلجمالية  التكلفة  وتبلغ 
أمريكي، ومتتد ألربع سنوات، اعتبارا من ديسمبر املاضي 
وحتى ديسمبر 2023، كما أن اليونيسيف تختار املنظمات 
الشامل  بالتقييم  تقوم  حيث  شديدة  بعناية  لها  الشريكة 

للمنظمات ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار الشراكة.
 2016 تقييما لقطر اخليرية عام  اليونيسيف  وقد أجرت 
الشراكة  لشروط  املستوفية  املنظمات  ضمن  وصنفتها 
أخرى تخطوها قطر  إضافية  االتفاقية خطوة  وتعد هذه 
اإلنساني  القطاع  يف  الريادي  موقعها  من  لتعزز  اخليرية 
على املستوى الدولي، ومن ضمنه إقليم البنجاب بباكستان، 
وبهذا االتفاق ستكون قطر اخليرية يف حالة استعداد دائم 

وجهوزية عالية ألي تدخل أو عمليات إنسانية طارئة.
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لبنان

اتفاقية مع مفوضية الالجئين لمساعدة 
الالجئين السوريين لمجابهة كورونا 

وقعت قطر اخليرية واملفوضية السامية لألمم املتحدة 
أمريكي،  دوالر   1.5 بقيمة  اتفاقية  الالجئني  لشؤون 
السوريني يف  نقدية طارئة لالجئني  لتقدمي مساعدات 
اإلنسانية  لالحتياجات  استجابة  لبنان،  أنحاء  جميع 

الناجمة عن انتشار وباء الكورونا.
جاء توقيع االتفاقية يف إطار خطة متكاملة أعدتها قطر 
االجــراءات  خلفتها  التي  اآلثــار  من  للتخفيف  اخليرية 
كورونا،  وبــاء  انتشار  من  للحد  والوقائية  االحترازية 

وذلك على مستوى 27 دولة.
التنفيذي  الرئيس  ــواري،  ــك ال يــوســف  السيد  وصــرح 
أزمة  كــورونــا  فيروس  "يعتبر  اخليرية:  قطر  جلمعية 
داخل أزمة، وسيؤثر كذلك على حياة النازحني قسراً. 
لنا  يتيح  الالجئني  مفوضية  مع  املشترك  التعاون  إن 

تقدمي الدعم بأشكال متنوعة لبرامج تركز على حتسني 
الظروف احلياتية لالجئني خالل هذا الوقت الصعب–.
األمم  ووكــاالت  اخليرية  قطر  بني  االتفاقيات  وتأتي 
خدمة  بهدف  االستراتيجي  التعاون  إطــار  يف  املتحدة 
الــكــوارث  مناطق  يف  والتنموية  اإلنسانية  القضايا 
 2019 واألزمات حيث وقعت قطر اخليرية خالل سنة 
األمم  ووكاالت  دولية  منظمات  مع  تعاون  اتفاقية   11  ،

املتحدة لتمويل مشاريع دولية.

فلسطني
توقيع مذكرة تفاهم الستكمال إنشاء 
الطبية  النفايات  إدارة  نظام  وتشغيل 

في قطاع غزة
تفاهم  مذكرة  اهلل،  رام  يف  اخليرية  قطر  مكتب  وقــع 
الستكمال  وذلك  الفلسطينية،  احمللي  احلكم  وزارة  مع 
الطبية  النفايات  إدارة  نظام  وتشغيل  إنشاء  مشروع 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  مع  بالتعاون  غزة،  قطاع  يف 

الدولي )جايكا(.
إدارة  نظام  وتشغيل  إنشاء  استكمال  املشروع  ويتضمن 
الوكالة  مع  بالتعاون  غــزة،  قطاع  يف  الطبية  النفايات 

اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(، وشركاء محليني .
نظام  وتشغيل  وتركيب  بتوريد  اخليرية  قطر  ستقوم 
الكهربائية  الطاقة  توفير  أجل  من  الشمسية  الطاقة 

يف  الطبية  النفايات  معاجلة  جهاز  لتشغيل  الــالزمــة 
غــزة،  قــطــاع  جــنــوب  لها  املخصصة  املــعــاجلــة  محطة 
كهرباء  شبكة  وتشغيل  وتــركــيــب  تــوريــد  ــى  إل إضــافــة 
متوسطة اجلهد هوائية وأرضية لصالح محطة معاجلة 

النفايات الطبي
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قطـر 

الفائزين  الطالب  يكرم  الثقافة  وزيــر 
في “كتاب المستقبل3”

الثقافة  وزير  العلي  بن غامن  السيد صالح  كرم سعادة 
والرياضة بتكرمي الطالب الفائزين بالنسخة الثالثة من 
برنامج "كتاب املستقبل3"، حيث قام الطالب الفائزون 
قطر  بجناح  الفائزة  قصصهم  من  نسخ  على  بالتوقيع 
انعقد  الذي  للكتاب  الدولي  الدوحة  مبعرض  اخليرية 

يف الفترة من التاسع إلى الثامن عشر من يناير.
لقطر  التابع  املستقبل"  "كّتاب  برنامج  سعادته  وامتدح 
اخليرية وأثنى على فكرته التي وصفها بالرائعة، منوها 
تفرز  ألنها  املناسبني،  واملكان  الزمان  يف  جاءت  بأنها 

جيال من كتاب املستقبل الواعدين

البرنامج حقق جناحا  إن  له  تصريح  سعادته يف  وقال 
الكتب  من  عــدد  إصــدار  أن  إلــى  مشيرا  بدايته،  منذ 
ببرنامج  يعد مؤشرا جيدا.. مشيدا  أطفال  تأليف  من 
وأثنى  اخليرية"  "قطر  أطلقته  الذي  املستقبل"  "كتاب 

على فكرته.

قطـر

تدريبات حول
“التميز في خدمة العمالء”

تدريبة  دورة  اخليرية  قطر  نظمت  أيضا،  الدوحة  ويف 
متخصصة حول »التميز يف خدمة العمالء« بالتعاون مع 
مركز ماكسمايز للتدريب، مبشاركة 20 موظفاً وموظفة 

واستمرت ثالثة أيام. 
وتناولت الدورة العديد من احملاور أهمها التعرف على 
مكونات خدمة العمالء وخصائص كل فئة من العمالء، 
املتميزة  وقيمها  وأهميتها  اخلدمة  تقدمي  ومــهــارات 
على  التعرف  ــدورة  الـ شملت  كما  جــودتــهــا،  ومعايير 
أهداف ميثاق خدمة العمالء ورحلة العميل النموذجية 
إنشاء  وأهمية  بها،  مير  الــذي  الشخصي  واالنطباع 

االحترام والود يف التعامل مع العمالء.
املسار  برامج  أولى  هي  التدريبية  الــدورة  هذه  وتعتبر 
التخصصي ضمن أربع مسارات أخرى تشملها اخلطة 

بـ  التدريب  قسم  أجــرى  حيث   ،2020 لعام  التدريبية 
الــدورة  بــدء  قبل  للمرشحني  تقييماً  اخليرية«  »قطر 

مبشاركة املدربني واالختصاصيني.
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يستفيدون  شخص  مليون   2,4 حوالي 
من مشاريع  قطر الخيرية الرمضانية 

حتت شعار "باخلير اطمئن" بدأت قطر اخليرية تنفيذ 
2020 م يف قطر  1441هـ /  للعام  الرمضانية  حملتها 
و30 دولة حول العالم، وتبلغ قيمة مشاريعها املستهدفة 
عدد  يبلغ  أن  وينتظر  ريـــال،  مليون   119 مــن  أكــثــر 
اعتمادا  شخص  مليون   2,4 حوالي  منها  املستهدفني 
على تبرعات أهل اخلير يف قطر ودعمهم السخي لها.

داخل قطر
 420,900 قطر  داخل  الرمضانية  املشاريع  وتستهدف 
شخصا، وتبلغ إجمالي تكلفتها اإلجمالية 34,029,352 
والذي  املتنقل  الصائم  إفطار  وتتضمن مشروع  رياال.  
للعمال  الغذائية  يشتمل على وجبات اإلفطار والسالل 
واإلفطار اجلوال، إضافة لـ "مونة رمضان" لألسر ذات 

الدخل احملدود )طرود مواد متوينية(.
كسوة  وتتضمن  االجتماعية  املشاريع  إليها  ويضاف 

وعيدية  احملـــدود،  الدخل  ذات  األســر  ألطفال  العيد 
فيروس  مواجهة  ومــســاعــدات  الفطر،  وزكـــاة  األيــتــام 
واملبادرات  التطوع  لتشجيع  مشاريع  عن  فضال  كرونا، 
التطوعية، ومتكني األسر ذات الدخل احملدود من خالل 

التدريب والتأهيل وغيرها، عبر التقنيات عن بعد
خارج قطر

وعلى صعيد متصل تنفذ قطر اخليرية مشاريعها خارج 
قطر من خالل مكاتبها امليدانية وشركائها احملليني يف 
مشاريع  ثالثة  تنفذ  حيث  العالم  عبر  دولة   30 حوالي 
الفطر،  ــاة  زك وتــوزيــع  الصائم،  إفــطــار  هــي  رمضانية 
إغاثية  غذائية  مساعدات  ستوزع  كما  العيد.  وكسوة 
للنازحني  عونا  تكون  ــات  واألزمـ الــكــوارث  مناطق  يف 
من  احلد  يف  لإلسهام  خاصة  ومساعدات  والالجئني، 

معاناة املتضررين بسبب جائحة كورونا.
وتتطلع قطر اخليرية أن يصل إجمالي عدد املستفيدين 
 1,960,028 املستهدفة  واملساعدات  املشاريع  هذه  من 
 85,140,826 بـ   شخصا بدعم اخليرين، بتكلفة تقدر 

رياال.
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القواعد  من  مجموعة  من  اإلنساني  الدولي  القانون  يتألف 
التي تهدف إلى احلّد من آثار النزاعات، ويحمي األشخاص 
الذين ال يشاركون أوالذين يكفون عن املشاركة يف األعمال 

العدائية.
ويرتكز هذا القانون على معاهدات وبروتوكوالت، وال سيما 
مجموعة  فضال  اإلضافية،  وبروتوكوالتها  جنيف  اتفاقيات 
الدول واألطراف  امللزمة جلميع  العرفية  القواعد  كبيرة من 

املشاركة يف النزاعات. 
300 مصطلح 

ف الكتاب مبواد قانون يضع يف أولوياته املجتمعات أثناء  يُعِرّ
بناء  وحتليلها،  مصطلح   300 من  أكثر  ويتضمن  األزمــات، 
املدنيون،   : مثل  للياء(  األلف  )من  األبجدي  التسلسل  على 
اإلغاثة، احلصار، األطفال، الالجئون، األمم املتحدة، نزوح 

السكان، حفظ السالم، الواجبات الطبية وغيرها. 
واملشاكل  بــه،  املتصلة  احلقوق  ــراد  إي يتم  مصطلح  كل  مع 
واالنتهاكات  ــواقــف،  امل مختلف  يف  تظهر  الــتــي  امللموسة 
القانون.  احــتــرام  لضمان  عملية  ونصائح  حــدوثــا،  األكثر 
إحالة من مصطلح آلخر، فضال عن  نظام  كله  ذلك  ويكمل 
قائمة مراجع وعناوين كاملة تتضمن أرقام الهواتف ومواقع 
االنترنت اخلاصة باملنظمات املختلفة املذكورة يف القاموس، 
مما يجعل منها أداة ال غنى عنها لكل من له صلة بالقانون 
الدولية، والعمل اإلنساني  بالعالقات  املعنيني  اإلنساني مثل 
وطــالب  دولــيــة..الــخ(  منظمات  حكومية،  غير  )منظمات 

وخبراء يف القانون، واجلمهور بشكل عام.
الذي تقوم به منظمات اإلغاثة  الهام  للدور  الدليل  ويعرض 
مخاطر  من  له  تتعرض  وما  امليدان،  يف  التطوعي  والعمل 
أداء  من  تتمكن  لكي  لها  املكفولة  واحلــقــوق  ومضايقات، 
واجباتها على أكمل وجه، ومساعدة الضحايا وتقدمي العون 

لهم. 
ترجمات القاموس 

ميثل القاموس مرجعية لها مصداقيتها، ويرسم السبيل 
احلــروب  يف  العمل  عليه  يكون  أن  ينبغي  ملا  الــواضــح 
بوشيه  فرانسواز  الدكتورة  تأليف  من  وهو  واألزمــات، 
واملسؤولة  احلقوق،  يف  الدكتوراه  حتمل  التي  سولنييه 
البحوث يف  ومديرة  أطباء بال حدود،  ملنظمة  القانونية 

نفسها.  املنظمة 
متداوال  القاموس  يصبح  العربية  الطبعة  هذه  وبصدور 
واالجنليزية  الفرنسية  هــي  لغات  بخمس  اآلن  حتى 
صفحات  عدد  ويصل  والعربية.  والروسية  واإلسبانية 

النسخة العربية يف طبعتها الثانية إلى 1215 صفحة. 
وقد نوهت صحيفة لوموند الفرنسية بأهمية القاموس 
بقولها: "عمل يجمع يف صياغة بسيطة وواضحة تشريعا 

بالتبعثر"    يتسم 

القاموس العملّي 
للقانون اإلنساني 2019

المؤلفة: فرانسواز بوشيه سولنييه 

الترجمة للعربية: محمد مسعود 

الناشر: دار العلم للماليين ـ لبنان 

الطبعة الثانية: 2019 

70عرض كتاب



تطبيق الحصالة

تطبيق الحصالة
أطفالنــا نعمــة عظيمــة نشــاهد فيهــم غــراس المســتقبل المشــرق الــذي 
نحلــم أن يكــون: »إنســانية أكثر وخ. نقــدم ألطفالنا تطبيــق »حصالتي« 
ــر وحــب العطــاء منــذ  ــذي يســاعدهم علــى نشــر الخي )qch.qa/hasala( ال
الصغــر. يقــوم األبــوان بمســاعدة طفلهمــا وتحميــل التطبيــق النشــاء 
صنــدوق الصدقــات اإللكترونــي باســم الطفــل إليــداع الصدقــات وجمعها 
ثــم التبــرع بهــا فــي مشــروع خيــري لمســاعدة المحتاجيــن حــول العالــم.

صندوق العطاء 
إكســابهم  ولكــن  التبــرع  علــى  األطفــال  حــث  فقــط  هدفنــا  ليــس 
المهــارات األساســية وتدريبهــم علــى أوجــه البــر المتعــددة وتعريفهــم 
بــأن فعــل الخيــر يتنــوع. يســاعد تطبيــق حصالتــي الطفــل علــى ادخــار 
األمــوال للمشــروعات الخيريــة التــي تخفــف عــن المحتاجيــن عبــر مشــاريع 
المســاجد وتوفيــر مــأوى  اآلبــار وبنــاء  الميــاه وحفــر  متنوعــة كتوفيــر 

للمشــردين.

سباق الخيرات
تطبيــق حصالتــي يحفــز األطفــال علــى العطــاء عبــر إمكانيــة دخــول 
الطفــل فــي ســابق تحــٍد مــع أطفــال آخريــن مــن أجــل جمــع األمــوال 
لمشــروع خيــري تحــت مظلــة أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا 
األمــم المتحــدة ، و باكتمــال المبلــغ المرصــود لتنفيــذ المشــروع يتــم 

اإلعــالن عــن الفائــز بأكبــر تبــرع للمشــروع.

سجل التبرعات
يوفــر تطبيــق حصالتــي خاصيــة تســجيل عــدد مــرات التبــرع ونوعيتــه ممــا 

يســاعد الطفــل علــى إحصــاء إنجازاتــه فــي العمــل الخيــري.

طرق تبرع متنوعة
بالبطاقــات  ســواء  للتبــرع  متنوعــة  طــرق  حصالتــي  تطبيــق  يقــدم 
االئتمانيــة أو الرســائل النصيــة أو حتــى مــن خــالل مندوبــي قطــر الخيريــة 

ونقــاط التحصيــل.

مشاركة اإلنجاز
يتيــح تطبيــق حصالتــي للطفــل أن يشــارك إنجــازه بالتبــرع فــي 
مشــروعات خيريــة علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي أو عبــر 

الرســائل النصيــة القصيــرة.
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