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االفتتاحية
عدد جديد من "غراس" يصدر فيما اليزال العالم حتت
وطأة جائحة كورونا ،وهو ما يجعل مؤسسات العمل اخليري
أمام حتديات إضافية ،سواء جلهة مضاعفة اجلهود للتخفيف
من آثار اجلائحة ،أو جلهة صعوبات التحرك وتضحيات الفرق
امليدانية .وسيجد القارئ يف ثنايا هذا العدد قصة لطبيب من
طواقم قطر اخليرية امليدانية الذي واصل أداء عمله (عن بعد)
رغم مضاعفات إصابته بكورونا ،كنموذج لهذه التضحيات.
كما البد من التنويه أن هذه اجلائحة لم تثن هذه املؤسسات عن
القيام بواجبها األخوي واإلنساني إبان وقوع كوارث معينة مثلما
حدث عند وقوع انفجار مرفأ بيروت حيث أطلقت قطر اخليرية
مع جهات قطرية حملة " لبنان يف قلوبنا" وبادرت بتقدمي اإلغاثات
العاجلة يف اليوم الثاني لالنفجار ـ وال تزال ـ  ،كما لم متنعها عن
مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية ومشاريعها املوسمية كحملة
األضاحي "باخلير اطمئن" على سبيل املثال ،متح ّدية املصاعب
التي قد تعترضها ،كما تكشف عن ذلك التقارير التي تضمنها
هذا العدد.
وقد أسعدنا أن قطر اخليرية مت ّكنت بالرغم مما سبق من حتقيق
عدد من النجاحات وحظيت بالعديد من اإلشادات واجلوائز
خالل الشهور القليلة املاضية (تتعلق بجهود التصدي لفيروس
كورونا أو غيرها) والتي قمنا بتوثيقها يف هذا العدد وهي:
ـ إدراج مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باجلرميــة واملخدرات
ملبادرتنا " الرياضة من أجل السالم والتنمية بدارفور" كنموذج
ناجح ملقاومة التطرف واالندماج املجتمعي ،وقد خصصنا ملف
العدد للتنويه بأهمية احلدث واملبادرة.
ـ اختيار قطر اخليرية ضمن أفضل  10جهات أسهمت يف
مواجهة كورونا بقطر ،وفقا الستطالع شركة "إبسوس" .Ipsos
ـ إشادة دولة رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز بدعم قطر
اخليرية جلهود بالده يف مواجهة كورونا.
ـ جائزة التميز يف رعاية األيتام (كافل) للعام  2020من الشبكة
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
وإضافة لكل ما سبق؛ فإن العدد ميثل مادة دسمة لكل املهتمني
بالعمل اخليري والتطوعي سواء املقابالت مع مسؤولي املؤسسات
الدولية واملانحة ،أو القصص اإلنسانية وقصص النجاح والكتب
واستطالعات الرأي  ..متمنني لكل املتابعني جولة ممتعة ووقتا
طيبا عبر صفحاته.

غـراس

يف هذا العدد

خالد خليفة:
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األمم املتحدة:

مبادرة «الرياضة من أجل الســـــــــــــ
منوذج ملقاومة التطرف واالندمــــــــــ
وجــدت مبــادرة الرياضــة مــن أجــل الســام اآلليات اخلمس

والتنميــة يف دارفــور صــدى أمميــا واســعا حيــث
أدرج مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باجلرميــة
واملخــدرات  UNODCمبــادرة «الرياضــة مــن
أجــل الســام والتنميــة يف دارفــور» التــي أطلقهــا
صنــدوق قطــر للتنميــة وقطــر اخليريــة وبرنامــج
 save the dreamالتابــع للمركــز الدولــي لألمن
الرياضــي ،كنمــوذج ناجــح ملقاومــة التطــرف ،يف
الدليــل الفنــي بشــأن «منــع التطــرف مــن خــال
الرياضــة «الــذي مت إصــداره خــال لقــاء شــارك
فيــه أكثــر مــن  250مــن ممثلــي احلكومــات
واخلبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم.
واعتبــر الدليــل الفنــي هــذه املبــادرة «دراســة
حالــة» مت مــن خاللهــا اســتخدام الرياضــة ملنــع
العنــف والتطــرف ولتوضيــح الطــرق املمكنــة
لتنفيــذ األنشــطة املناســبة يف مناطــق دارفــور.
ويقــدم الدليــل الفنــي حــول منــع التطــرف
العنيــف مــن خــال الرياضــة ،والــذي مت تطويــره
بالتشــاور مــع اخلبــراء الدوليــن وكيانــات األمم
املتحــدة األخــرى مبــا يف ذلــك اليونســكو
إرشــادات شــاملة حــول كيفيــة اســتخدام
الرياضــة والبرامــج القائمــة علــى الرياضــة
بشــكل فعــال ملنــع التطــرف العنيــف.
وأشــار التقريــر الصــادر يف الدليــل الفنــي الــى
أن املبــادرة تهــدف إلــى تعزيــز الســام ومنــع
التطــرف العنيــف ،كمــا اســتهدفت النازحــن
واســتخدمت الرياضــة لالندمــاج يف املجتمــع
وبنــاء الســام واملصاحلــة.

وقــال التقريــر إن األنشــطة امليدانيــة التــي مت
تنفيذهــا يف مدينــة الفاشــر شــمال دارفــور
تضمنــت عــدة مبــادرات رياضيــة وثقافيــة
وحمــات توعويــة وورشــا تدريبيــة حــول
الرياضــة مــن أجــل الســام والتنميــة وكان
الهــدف الرئيســي هــو بنــاء القــدرة علــى تصميــم
وإدارة املشــاريع املســتدامة يف هــذا املجــال.
كمــا تطــرق لنمــوذج تشــكيل جلنــة محليــة تضــم
 80مــن قــادة املجتمعــات احملليــة مــن دارفــور
وذلــك مــن أجــل بنــاء الثقة مع الشــباب وأســرهم
كمــا مت توفيــر مــكان آمــن ماديــا وثقافيــا حيــث
ميكــن للشــباب االلتقــاء والتفاعــل مــن دون أي
عقبــات ممــا ســاهم يف التعــاون وبنــاء الثقــة بــن
بعضهــم البعــض.
وقــال التقريــر إن املبــادرة نفــذت عــدة أنشــطة
فعلــت مــن خاللهــا نهــج اآلليــات اخلمــس التــي
تناولهــا الدليــل لتعزيــز الســام ومنــع التطــرف،
حيــث اســتهدفت املبــادرة فئــة النازحــن
واملجتمعــات املضيفــة احملليــة يف دارفــور
ووظفــت برامــج رياضيــة متعــددة املجــاالت
بهــدف تعزيــز االندمــاج يف املجتمــع وبنــاء
الســام ،مضيفــا أنــه مت تدريــب النازحــن علــى
تطويــر املشــاريع ،وحــل النزاعــات والتخطيــط
االســتراتيجي والبطولــة الرياضيــة باإلضافــة
إلــى التنظيــم ومنــع التطــرف.
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تغطية من قلب امليدان

عندما تتحول األرض احملروقة
السودان  -فتح الرحمن البشير

لــم يكــن ســه ً
ال أن تتحــول األرض احملروقــة
بســبب النــزاع يف دارفــور غربــي الســودان ،إلــى
مياديــن خضــراء يركــض فيهــا شــباب مخيمــات
النازحــن بأعراقهــم املختلفــة خلــف كــرة قــدم.
ولــم يكــن ذلــك االنتقــال ســه ً
ال لــوال سلســلة
اجلهــود القطريــة املســتمرة إلحــال الســام
باإلقليــم وتعزيــز التعايــش يف دارفــور مبختلــف
الوســائل مبــا فيهــا الرياضــة التــي أشــاعت
روح التنافــس بــن شــباب النازحــن وســادت
مــن خاللهــا روح األلفــة بينهــم ممــا أثمــر عــن
تشــكيل منتخــب للنازحــن حســبما أكــد لـــ
(غــراس) عــدد مــن إداريــي ومدربــي والعبــي السلم االجتماعي
ويف الســياق ،قــال العــب الهــال الســابق
منتخــب النازحــن.
ومــدرب منتخــب النازحــن (منقســتو) لـــ
تنمية القطاع الرياضي
(غــراس) إن الرياضــة كان لهــا دو ٌر كبيــ ٌر يف
وقــال د .حســن برقــو ،نائــب رئيــس االحتــاد
الســوداني لكــرة القــدم ورئيــس اللجنــة العليــا حتقيــق وتعزيــز التعايــش الســلمي بــن الشــباب
ملنتخبــات مخيمــات نازحــي دارفــور يف حديثــه يف معســكرات النــزوح الذيــن جــاءوا مــن قبائــل
لـــ (غــراس) إن مبــادرة الرياضــة جــاءت لتنميــة وإثنيــات مختلفــة كان بينهــا نزاعــات ولكــن
القطــاع الرياضــي يف دارفــور حيــث مولــت قطــر العالقــات بينهــم أصبحــت أخويــة جــداً بســبب
( )40ملعباً و ( )5اســتادات رئيســية يف دارفور ،هــذه املبــادرة التــي كان لهــا أثــر واضــح يف احلــد
واســتطاعت قطــر اخليريــة بذلــك توجيــه مــن اجلرميــة والتطــرف بعــد أن مــأت أوقــات
طاقــات الشــباب ،وكان لدعمهــا الكبيــر الفضــل فــراغ الشــباب مبــا يفيــد ،وأثنــى علــى دور قطــر
يف إعــادة حلمــة النســيج االجتماعــي يف دارفــور يف اســتكمال الســام بدارفــور عبــر املبادرة غير
بنســبة ( ،)%80وأزالــت احلواجــز التــي
كانــت التقليديــة بجعــل الرياضــة يف خدمــة الســام
بــن مكونــات املجتمــع داخــل املخيمــات مــن
نحــو جعــل
جهــة ،وبــن أهــل دارفــور ومخيمــات النازحــن والتنميــة وتعزيــز التعايــش علــى
ٍ
مكتــب األمم املتحــدة يدرجهــا كنمــوذج ناجــح
مــن جهــة ثانيــة.
وأشــار برقــو إلــى أنــه بعــد تنافــس وتصفيــات ملواجهــة التطــرف.
للفــرق الرياضيــة مــن ( )25مخيمــا للنازحــن
بواليــات دارفــور املختلفــة علــى كأس ســمو أميــر
قطــر ،مت اختيــار منتخــب للنازحــن شــارك
مرتــن يف دولــة قطــر والتقــى بالفــرق الكبيــرة
يف الدوحــة كالســد والغرافــة ،كمــا واجه منتخب
النازحــن بالســودان فرقـاً مثــل الهــال واملريــخ.
ونقلــت املبــادرة الكثيــر مــن الشــباب الذيــن
كانــوا معرضــن ملخاطــر اجلرميــة باملخيمــات
الهتمامــات أخــرى اســتوعبت طاقاتهــم الكبيــرة
يف الفضــاءات الرياضيــة الرحيبــة.
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املركز الدولي لألمن الرياضي (: )ICSS

تطوير مهارات الشباب النازحني
كرواد للتغيير نقطة قوة املبادرة
قــال الســيد ماســيميليانو مونتانــاري ،الرئيــس التنفيــذي
للمركز الدولي لألمن الرياضي  ICSSإن مبادرة الرياضة
مــن أجــل الســام والتنميــة يف دارفــور التــي نٌفــذت مــن
خالل برنامج أنقذ احللم « »Save the Dreamأســهمت
اســهاما كبيــرا يف تطويــر مهــارات الشــباب وزيــادة
مســتوى التوعيــة بالقيــم اإليجابيــة للرياضــة ودورهــا يف
متكــن وحمايــة الشــباب ،وأثــرت تأثيــرا فعــاال يف بنــاء
الثقــة بــن الشــباب النازحــن وأســرهم وتعزيــز قدراتهــم
للعمــل «كــوكالء للتغييــر» ،مشــيرا الــى أن املبــادرة قدمــت
تدريبــا مكثفــاً لـــ  50مــن القــادة الشــباب مــن مختلــف
مجتمعــات النازحــن يف دارفــور لتطويــر امكانياتهــم
وإشــراك املجتمــع لتحقيــق االندمــاج االجتماعــي ومتكــن
الفتيــات مــن خــال الرياضــة.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي لـــ  ICSSيف تصريحــات خاصــة
مبجلــة «غــراس» علــى التأثيــر القــوي واإليجابــي
للرياضــة يف توحيــد املجتمعــات خاصــة تلــك التــي تتأثــر
باألزمــات والنــزوح وقــال :إن الرياضــة اليــوم تعتبــر مــن
أهــم األدوات التــي تســهم يف رتــق النســيج االجتماعــي
والتقريــب بــن الشــعوب وإزالــة التوتــرات وتعزيــز الســام
والتنميــة ،مشــيرا إلــى مســاهمة عــدة شــركاء دوليــن
يف املبــادرة مثــل ســفيرة أنقــذ احللــم الســفيرة تيجــا
لــوروب ،وعــداءة املســافات الطويلــة الكينيــة وكابــن

الفريــق األوملبــي لالجئــن يف ورش العمــل
واملهرجانــات الرياضيــة التــي مت أطالقهــا
يف الفاشــر.

أحالم دارفور

مــن جهتهــا صرحــت الســيدة ســهام العوامــي
مديــرة املشــاريع اخلاصــة مبــادرة أنقــذ
احللــم  -املركــز الدولــي لألمــن الرياضــي
لـــغراس «إن أكبــر وأســمى جنــاح لبرنامــج
«أنقــذ احللــم» هــو حتقيــق الشــراكة البنــاءة
مــع قطــر اخليريــة مــن أجــل حتقيــق الســام
والتنميــة مــن خــال الرياضــة واالســتمرارية
يف متابعــة هــذه املشــاريع والعمــل علــى
تطويرهــا .وأضافــت «أن مبــادرة احــام
دارفــور وتوفيــر اخلبــرة والتدريــب االداري
يف مجــال تنظيــم املباريــات الرياضيــة
للشــباب واألطفــال املشــردين والنازحــن
داخليــا يف بالدهــم والذيــن أصبحــوا
مشــتتني بســبب النزاعــات تؤكــد علــى أننــا
نعمــل مــع شــركائنا علــى املســار الصحيــح
والســريع يف حتقيــق أحــام األطفــال
والشــباب وحتفيزهــم علــى ذلــك.
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فعاليات دولية الستثمار الرياضة
تعتبــر الرياضــة مــن الوســائل املهمــة والفاعلــة
يف بلــورة وتعزيــز قيــم الســام والتعايــش
الســلمي إذ إنهــا وســيلة عابــرة للحــدود
ومتجــاوزة للطبقــات االجتماعيــة علــى حــد
ســواء ،وأصبحــت يف عالــم اليــوم مــن األدوات
الرئيســية لتعزيــز قيــم التكامــل االجتماعــي
والتنميــة االقتصاديــة يف مختلــف الســياقات
اجلغرافيــة والثقافيــة والسياســية ،كمــا أثبتــت
الرياضــة علــى مــدى احلقــب املختلفــة أنهــا
األداة املرنــة لتطويــع بعــض املشــكالت وإنفــاذ
مقاصــد الســام والتنميــة.

خطة التنمية املستدامة

واملنظمــات الدوليــة املختصــة واملنظمــات
الرياضيــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة
واملجتمــع املدنــي ،مبــا يف ذلــك املنظمــات غيــر
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص وجميــع اجلهــات
املعنيــة األخــرى إلــى التعــاون واالحتفــال باليوم
الدولــى للرياضــة مــن أجــل التنميــة والســام
والتوعيــة بــه.
أمن الرياضة
أطلــق مكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة
اإلرهــاب ( ،)UNOCTبالشــراكة مــع معهــد
األمم املتحــدة اإلقليمــي ألبحــاث اجلرميــة
( ،)UNICRIوحتالــف احلضــارات التابــع
لــأمم املتحــدة ( )UNAOCواملركــز الدولــي
لألمــن الرياضــي وبالتشــاور مــع املديريــة
التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة
لــأمم املتحــدة (« )CTEDالبرنامــج العاملــي
ألمــن األحــداث الرياضيــة الكبــرى ،وتعزيــز
الرياضــة وقيمهــا كأداة ملنــع التطــرف العنيــف»
مــن األمم املتحــدة يف فبرايــر .2020

تؤكــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
علــى تعاظــم مســاهمة الرياضــة بوصفهــا أدا ًة
لتحقيــق الســام بالنظــر إلــى دورهــا يف تشــجيع
التســامح واالحتــرام .كمــا تســلط الضــوء علــى
مــا ميكــن للرياضــة أن تقدمه من مســاهمات يف
متكــن املجتمعــات احملليــة ككل ،واألفــراد (وال
ســيما النســاء والشــباب) ،وكذلــك يف مجــاالت
الصحــة والتعليــم واالندمــاج االجتماعــي.
السالم والرياضة
منظمــة دوليــة مســتقلة تأسســت عــام 2007
يوم دولي للرياضة من أجل السالم
تتخــذ مــن موناكــو مقــرا لهــا ،وتســتخدم
حــددت األمم املتحــدة يــوم  6ابريــل مــن كل الرياضــة كأداة للســام وتدعــو إلــى عالــم
عــام يومــا دوليــا للرياضــة مــن أجــل التنميــة أكثــر أما ًنــا وإنصا ًفــا وشــمولية مــن خــال
والســام .ودعــت اجلمعيــة العامــة لــأمم الرياضــة.
املتحــدة كال مــن الــدول ومنظومــة األمم املتحدة
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خالد خليفة ممثل املفوضية السامية لشؤون الالجئني لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية:

نفتخر بشراكتنا مع قطر اخليرية كنموذج
رائد لدعم حاالت الطوارئ
فرضت جائحة كورونا حتديات مضاعفة على
املنظمات والهيئات التي تنشط يف العمل الطوعي
واخليري ذلك أنها لم توفر بلدا واال واجتاحه عبر
الفيروس الغامض ما أدى إلى اتخاذ إجراءات وقائية
صارمة حتاشيا لتفشيه األمر الذي كانت له ظالل
سلبية وقامتة خصوصا على مجتمعات النزوح

واللجوء ،إضافة إلى دخول الكثير من األسر إلى
دائرة احلاجة وطلب العون بفقدانها أعمالها ،مما
تطلب من هذه املنظمات وضع البرامج واخلطط
العاجلة ملجابهة كل هذه التحديات..
ملناقشة تداعيات اجلائحة ومخاوف الكثيرين بشأن
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كيفية املعاجلات املطلوبة ملواجهتها على كافة األصعدة األطراف والتضامن مع الفئات األكثر ضعفاً وهشاشة
واحتواء آثارها وتخفيف من معاناة الفئات األكثر كالالجئني والنازحني .وأيضاً ،الدول واملجتمعات التي
هشاشة ،كان هذا اللقاء مع السيد خالد خليفة ممثل تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئني وهي األكثر
املفوضية السامية لشؤون الالجئني لدول مجلس حاجة للدعم اإلضايف والتضامن ،فاألزمة لديهم
التعاون لدول اخلليج العربية ،كما تطرق احلوار لدور مضاعفة ،وبشكل خاص الدول املجاورة يف منطقتنا
يف الشرق األوسط وشمال افريقيا .مع وجود 85%
العمل اإلنساني ،وإسهاماتها اإلنسانية على املستوى
من الالجئني حول العالم يف البلدان النامية التي
العاملي،
تصارع فيها األنظمة الصحية بقدراتها املتواضعة
وآفاق التعاون مع قطر اخليرية باعتبارها رائدة العمل
هناك حاجة أيضاً للمزيد من التمويل املرن (التنموي
اخليري يف دولة قطر  ،إضافة حملاور أخرى ..وتاليا
واإلنساني يف نفس الوقت) لدعم البلدان املضيفة
تفاصيل احلوار:
واألشخاص املهجرين.
 هناك حتدياتكورونا شكلت أزمة داخل األزمة بالنسبة  -حتتاج املفوضية إلى
أفرزتها
كبيرة
للنازحني والالجئني ومواجهتها حتتاج
مساعدة املانحني من
كورونا
جائحة
لتضامن دولي
الدول والقطاع اخلاص
أثرت على األوضاع
لتمكننا من تقدمي مواد
اإلنسانية لالجئني
اإليواء ومواد اإلغاثة األساسية وتوفير املعدات
والنازحني والتي كانت يف األصل تشهد حتديات واللوازم الطبية وتعزيز أنظمة وخدمات املياه
كبيرة ،كيف تق ّيمون األوضاع اإلنسانية ،وما أهم والصرف الصحي والنظافة الصحية ،باإلضافة إلى
االحتياجات املرتبطة بذلك؟
توسيع نطاق املساعدة النقدية لالجئني املقدمة شهرياً
 بالطبع لقد فاقمت أزمة فيروس كورونا من من أجل التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادياالحتياجات اإلنسانية امللحة للنازحني والالجئني حول السلبي لفيروس كورونا وهي ايضاً وسيلة فعالة لدعم
العالم ،فهي بالفعل أزمة داخل أزمة .ال يفرق فيروس املجتمعات املضيفة ودعم االقتصاد احمللي .ويعد ذلك
كورونا بني البشر يف ظل تفشيه على مستوى العالم ،ضرورياً للحد من التأثير االجتماعي واالقتصادي
ولذلك ال بد من تلبية احتياجات املجتمعات األكثر لفيروس كورونا وكذلك لكي يتمكن الالجئون من
عوزاً وحاجة مبا فيهم الالجئني والنازحني داخلياً ،النجاح وليس فقط النجاة.
األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال من خالل التضامن  -ما هو حجم التعاون القائم بني قطر اخليرية
والتعاون الدولي .حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل ومفوضية الالجئني املرتبط بجهود مكافحة جائحة
تفشي واسع النطاق لفيروس كورونا يف مخيمات كورونا التي اجتاحت العالم ؟
الالجئني لكننا مستمرون يف تطبيق إجراءات الوقاية
 كانت قطر اخليرية أول املستجيبني لنداء املفوضيةلتجنب األسوأ.
يف املنطقة وق ّدمت مساهمة سخية قيمتها مليون
 تستمر املفوضية وشركاؤها يف امليدان يف دعم ونصف دوالر أمريكي لتقدمي املساعدة الطارئةالالجئني وأفراد املجتمعات املضيفة ونشر الوعي لالجئني السوريني يف لبنان ملجابهة آثار وباء فيروس
للحد من انتشار الفيروس ونتبع اإلرشادات العاملية كورونا .سوف تغطي هذه املساهمة مساعدات نقدية
ملجابهة الفيروس واالستعداد لالستجابة السريعة طارئة ملا يقرب من  40,240الجئ سوري يعيشون
يف حال تفشي الفيروس بني األفراد الذين تعنى بهم حتت خط الفقر.
املفوضية وهذه ستعتبر كارثة.
 كما قامت قطر اخليرية بالتبرع بقيمة  2مليون -إن مواجهة الوباء يتطلب تضافر اجلهود بني كافة

دوالر لدعم األسر النازحة يف اليمن  .وجاء هذا
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صندوق الزكاة لالجئني التابع للمفوضية قدم املساعدات
ألكثر من مليون مستفيد عام 2019
التمويل يف وقت مناسب جدا؛ ففي ظل الكارثة
اإلنسانية يف اليمن ،وفرار املاليني من ديارهم هرباً
من الصراع املدمر ،فقد هدد نقص التمويل املترافق
مع تفشي فيروس كورونا بوقف برامج اإلغاثة
اإلنسانية احليوية التي تديرها املفوضية يف البالد.
 كيف تنظرون الى دور دولة قطر يف مجال العملاإلنساني ،وإسهاماتها اإلنسانية على املستوى العاملي؟

 بشكل عام ،تتصدر قطر املجال اإلنساني علىالصعيد العاملي وذلك بتوجيهات صاحب السمو
األمير متيم آل ثاني – حفظه اهلل  -ونرى جميعاً
إسهاماتها يف مساعدة الدول املنكوبة يف جميع أرجاء
العالم والسيما منذ انتشار فيروس كورونا ودائماً ما
تكون من أوائل املستجيبني لألزمات اإلنسانية.
 وبشكل أخص وتضامناً مع مفوضية الالجئني،تص ّدرت قطر مكانتها لعدة سنوات يف مجموعة
الدول التي تقدم مساهمات بقيمة  20مليون دوالر
وأكثر.
 هي أيضاً من أكبر الدول مساهمة واستجابةلألزمات اإلنسانية على صعيدي احلكومة والقطاع
اخلاص .وجاء ترتيبها يف أواخر عام 27 - 2019
عاملياً ملساهماتها السخية لقضايا الالجئني يف
العديد من الدول.
 ونحن يف املفوضية نفتخر بعملنا مع قطر اخليريةكواحدة من أهم شركائنا يف قطر وبهذه الشراكة التي
امتدت على مدار األعوام املاضية .لقد استفاد أكثر
من مليون الجئ ونازح من التبرعات التي قدمتها
قطر اخليرية كما ساعدت هذه الشراكة يف تقدمي
املساعدات األساسية ،واملعونات النقدية ،ودعم البنى
التحتية ،وتوفير مستلزمات املياه والصرف الصحي
والنظافة ومواد اإلغاثة األساسية.
 نفتخر يف املفوضية بشراكاتنا املتنوعة واملتعددةمع اجلهات املختلفة يف قطر ومن ضمنهم :وزارة
اخلارجية ،وصندوق قطر للتنمية ،والتعليم فوق

اجلميع ،وقطر اخليرية ،وصندوق ثاني بن عبداهلل
بن ثاني آل ثاني اإلنساني ،وصلتك ،واخلطوط
اجلوية القطرية ،وآخرين.
 ساهمت دولة قطر من خالل تبرعات القطاعنياخلاص والعام بأكثر من  70مليون دوالر أمريكي
حتى اآلن خالل عام .2020

 إلى أي مدى تسهم مبادرات دولة قطر اإلنسانيةوالتنموية يف تعزيز عمل املنظمات األممية يف
هذا املجال ،خصوصاً ما يتصل بقضايا النازحني
والالجئني يف العالم؟

 تعتبر دولة قطر من أهم شركاء وداعمي املفوضيةعلى مستوى العالم ،ونحن نعتز بالدور الذي تلعبه
بحكومتها ومؤسساتها وشعبها .ونفخر بإنسانيتهم
وكرمهم وخصوصاً يف مجاالت دعم قضايا الالجئني
والنازحني على مستوى العالم .إذ تدعم قطر
ومؤسساتها قطاعات وبرامج املفوضية املختلفة مثل
التعليم ،واملأوى ،والصحة ،واملساعدات النقدية،
وسبل كسب العيش ،واالحتياجات الصحية ،وأيضا
توفير املياه والصرف الصحي وغيرها الكثير من
احتياجات الالجئني والنازحني.
 بدأت شراكتنا االستراتيجية مع دولة قطر منذالعقد املاضي ونحن ممتنون حلكومة قطر على ثقتها
الغالية وخصوصاً بعد عقد اتفاقية االستضافة يف
الدوحة.

 حرصت قطر اخليرية على التعاون والتشبيك معاملنظمات األممية .وحظيت املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني بتعاون استراتيجي معها
وبحجم كبير من االتفاقيات املوقعة .ماهو تقييمكم
لهذه الشراكة ،وإلى أي مدى تسهم يف مواجهة
التحديات التي تواجه النازحني والالجئني عاملياً،
وتعكس يف الوقت ذاته حضور قطر اخليرية كجزء ال
يتجرأ من منظومة العمل اإلنساني الدولي؟

 -نفخر بشراكتنا مع قطر اخليرية التي تقدم منوذجاً

عرض كتاب
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رائداً لدعم حاالت الطوارئ على قطر من أكبر الدول مساهمة  -ال تشكل املساعدة النقدية
مستوى العالم ،والعمل املشترك واستجابة لألزمات اإلنسانية دعما ضروريا للمستحقني
فقط ،بل لها أيضا تأثيرا
من أجل تعزيز االستجابة اإلنسانية
ايجابيا كبيرا على اقتصاد
والتعاون جلمع التبرعات وتسليط
البلدان املضيفة حيث يتم استخدام هذه النقود يف
الضوء على محنة الالجئني والنازحني.
 خالل العقد املاضي ،قدمت قطر اخليرية مساهمات األسواق واملشاريع احمللية فتشكل دعما غير مباشرّ
سخية بلغت  46مليون دوالر أمريكي لدعم عمليات للتجار .وقد أشارت عدة دراسات خاصة بهذا النوع
املفوضية وأنشطتها على الصعيد العاملي.ساهمت من املساعدة إلى تقييم هذا التأثير االيجابي؛ ففي
هذه املساعدات يف العديد من البرامج املختلفة التي لبنان على سبيل املثال زاد كل دوالر أمريكي وزع
لالجئ نقداً  2.3دوالر أمريكي على الناجت احمللي
تدعمها املفوضية.
اإلجمالي ،مع عدم ارتفاع األسعار .وبالتالي نرى هذا
 وكانت أبرز االتفاقيات الهامة التي وقعتها املفوضية التأثير املبهر لتوزيع أكثر من  20مليون دوالر أمريكيمع قطر اخليرية يف عام  2018هي اتفاقية لتمويل من أموال الزكاة كمساعدة نقدية لالجئني والنازحني
برنامج الزكاة التابع للمفوضية مببلغ  10ماليني داخلياً يف لبنان واألردن واليمن والعراق ومصر
دوالر أمريكي لتوفير معونات نقدية للفئات األكثر وموريتانيا .وهذا يدل على استفادة املجتمع املضيف
ضعفاً من الالجئني السوريني يف لبنان واألردن.
من توزيع أموال الزكاة على الالجئني يف بالدهم.
 بصفتكم مستشار املفوض السامي للتمويل  -تهدف مفوضية الالجئني إلى تعزيز شراكاتهااإلسالمي ،ماهي انعكاسات إدخال آليات التمويل مع اجلهات املانحة للزكاة من خالل صندوق الزكاة
اإلسالمي يف دعم احتياجات الالجئني خصوصاً لالجئني الذي يضمن وصول كامل أموال الزكاة
يف املناطق العربية واإلسالمية؟ وما تقييمكم للنتائج ( )100%إلى مستحقيها من الالجئني والنازحني
التي حتققت من خالل صندوق الزكاة لالجئني الذي داخلياً ،ال سيما يف املناطق التي يصعب الوصول إليها
أنشأته املفوضية ؟
مثل اليمن وبنغالديش .يساعد الصندوق العائالت
ً
ً
 إن أكثر من  60باملئة من الالجئني والنازحني الالجئة والنازحة داخليا األكثر عوزا وحاجة ،مباداخلياً حول العالم يأتون من بلدان منظمة التعاون يف ذلك األسر التي تعيل األيتام واألسر التي تعولها
اإلسالمي ،حيث صممت املفوضية برنامج "صندوق األرامل ،وذلك من خالل توفير املساعدات النقدية
الزكاة لالجئني" ،وهو برنامج موثوق وعالي الكفاءة الدورية التي تعني هذه العائالت املتعففة.
ومتوافق مع أحكام الزكاة ،يهدف إلى إحداث أثر  -جنح صندوق الزكاة لالجئني يف عام  2019يف
إيجابي يف حياة الالجئني والنازحني األكثر ضعفاً إيصال املساعدات النقدية والعينية إلى أكثر من
وحاجة يف العالم ،حيث يوفر شفافية كاملة يف عملية مليون مستفيد ( 191,497أسرة) ،مما أتاح تلبية
توزيع أموال الزكاة على مستحقيها من الالجئني احتياجاتهم العاجلة كاملأوى والطعام والتعليم
والرعاية الصحية وسداد الديون .وقد مت ذلك من
والنازحني داخلياً.
 تنفّذ املفوضية مجموعة واسعة من برامج املساعدات خالل مساهمات إجمالية بلغت  43,165مليون دوالراإلنسانية مبا يف ذلك توفير املأوى والرعاية الصحية أمريكي تلقاها صندوق الزكاة لالجئني من األفراد
والتعليم واملساعدات النقدية وغيرها .وقد مت حتديد واملؤسسات الشريكة ورواد العمل اخليري غالبيتهم
برامج املساعدات النقدية على أنها األنسب لتوزيع من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .بلغت
أموال الزكاة ألن إعطاء النقود ملستحقيها هو األسلم النسبة املستلمة من املتبرعني من املنطقة  ،99%ال
سيما من املتبرعني يف دول املجلس التعاون اخلليجي.
يف طرق توزيع الزكاة .مع العلم بأن املفوضية تقوم
ويعتبر الصندوق من أجنح الوسائل يف إيصال
بتغطية أي تكاليف إدارية متعلقة بتوزيع أموال الزكاة
املساعدات لألسر املتعففة.
استثنائياً من خالل مصادر متويل أخرى.
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غيرا حياة الناس
قصة منوذجني رائدين ّ

كيف تدخلت قطر اخليرية
حلل معضلة املياه النقية
بخليج البنغال؟
دكا  -معني خان
تعانــي املناطــق الســاحلية يف جنــوب وجنــوب غربــي
بنغالديــش وهــي مناطــق خليــج البنغــال مــن معضلــة
الشــح يف امليــاه الصاحلــة للشــرب ،ويعيــش ســكانها
معانــاة مضاعفــة يف ســبيل احلصــول عليهــا ،وتتكــون
هــذه املناطــق مــن  19مقاطعــة ويعيــش فيهــا نحــو 35
مليــون شــخص ،ميثلــون  ٪ 29مــن إجمالــي ســكان
البــاد.
ومــن األســباب التــي أ ّدت إلــى صعوبــة إمــداد هــذه
املناطــق بامليــاه العذبة ،تســرب امليــاه املاحلة ،انخفاض
معــدل تدفــق امليــاه ،وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر،
والكــوارث ،والتلــوث بالزرنيــخ ،وزراعــة اجلمبــري،
واالســتخدام املفــرط للميــاه اجلوفيــة بطريقــة غيــر
مخطــط لهــا .ونتيجــة لنقــص امليــاه الصاحلــة للشــرب،
أصبحــت األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق امليــاه مــن
األوبئــة الشــائعة يف هــذه املناطــق.

هــذه األســباب جعلــت قطــر اخليريــة تركــز علــى
مشــاريع امليــاه واإلصحــاح وتلعــب منــذ  2009دوراً
رائــداً يف مجــال حفــر آبــار ميــاه عميقــة وإيصــال
مياههــا النقيــة عبــر شــبكات للبيــوت ،وهــو مــا أســهم
يف دعــم جهــود حكومــة بنغالديــش يف التخفيــف
معانــاة األهالــي وتقليــل نســبة الوفيــات الناجمــة عــن

األمــراض املنقولــة عــن طريــق امليــاه.
ويعــد تدخــل قطــر اخليريــة يف قريتــي «خلشــي»
و»شــمجوجن» ..منوذجــن رائديــن لتوصيــل املناطــق
بامليــاه العذبــة.يف خليــح البنغــال.

قرية خالشي

«خالشي» قرية صغيرة يف منطقة باجيرات اجلنوبية،
تقطنهــا نحــو  1670أســرة ،تفتقــر ألدنــى مقومــات
احليــاة ،وميتهــن ســكانها الزراعــة حرفــة أساســية.
ويف املاضــي القريــب ،شــكلت قضيــة احلصــول علــى
ميــاه نظيفــة وصاحلــة للشــرب ،كابوســا لســكان هــذه
القريــة ،حيــث كانــوا يعتمــدون علــى امليــاه اجلوفيــة أو
ميــاه األمطــار كمصــادر رئيســية مليــاه الشــرب .بيــد أن
املشــكلة التــي ظلــت تواجــه ســكان هــذه القريــة هــو
أن ميــاه األمطــار لــم تكــن كافيــة لهــم ،كمــا أن امليــاه
اجلوفيــة يف اجلانــب اآلخــر ،كانــت ماحلــة للغايــة
ومل ّوثــة وتســبب العديــد مــن األمــراض مثــل أمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة واإلســهال وآالم البطــن.
يف أبريل/نيســان مــن عــام  ،2017قامــت قطــر
اخليريــة بتركيــب أول بئــر ارتوازيــة عميقــة يف القريــة
وســط حمــاس كبيــر مــن الســكان احملليــن .وهنــاك
اليــوم نحــو  20بئــرا ارتوازيــة متوفــرة ،تســاهم يف
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معاجلــة هــذه األزمــة والقضــاء التــام علــى نــدرة ميــاه
الشــرب واالحتياجــات املنزليــة.

تقــول «تشــينا بيغــوم ،وهــي امــرأة مــن قريــة «خالشــي،
يف منتصــف العمــر« :نحــن فقــراء ونعيــش منــذ فتــرة
طويلــة هنــا ونواجــه الكــوارث الطبيعيــة .واعتدنــا
حتــى علــى شــرب امليــاه اجلوفيــة شــديدة امللوحــة..
اليــوم بفضــل مــن اهلل ســبحانه وتعالــى ،فقــد ولــت
أيــام العســر تلــك ،وتُضيــف« :وبفضــل الدعــم
القطــري ،صــار باإلمــكان القضــاء علــى أزمــة العطــش
واحلصــول علــى ميــاه نظيفــة خاليــة مــن التلــوث «.
مــن جهتــه ع ّبــر نيرمــال داس ،وهــو مــزارع مــن نفــس
القريــة ،قائــ ً
ا« :إن احلصــول علــى ميــاه نظيفــة
يشــكل مصــدر ارتيــاح كبيــر لســكان القريــة أمثالــي،
فطاملــا كنــا نتــوق للحصــول علــى ميــاه نقيــة للشــرب
واالســتخدام املنزلــي ،لقــد ظللنــا نعانــي بســب نقــص
توفــر امليــاه اخلاليــة مــن التلــوث ،خصوصــا أطفالنــا
الذيــن ظلــوا يعانــون العديــد مــن األمــراض .ولكــن اآلن
مت حــل املشــكلة ،فــا شــيء إذن يعــادل هــذه الهديــة».
وحــول تأثيــر بنــاء اآلبــار االرتوازيــة ،أعــرب روبيــل
مــوال ،رئيــس احتــاد خالشــي (وهــي وحــدة حكوميــة
محليــة يف بنغالديــش) ،عــن امتنانــه لقطــر اخليريــة

قائــا :كان مــن الصعــب جــداً إدارة ميــاه الشــرب
ألهالــي قريتــي .مازلــت أتذكــر أيــام املعانــاة التــي
كانــت تضطــر نســاء هــذه القريــة للمشــي مســافة ثالثة
كيلومتــرات إلــى القــرى األخــرى للحصــول علــى ميــاه
الشــرب ،وهــو مــا كان يســتغرق وقتــا طويــا بســبب
وعــورة الطــرق .اليــوم بعــد أن حلــت قطــر اخليريــة
هــذه املشــكلة ،أصبحنــا قضيــة نــدرة ميــاه الشــرب
جــزءا مــن املاضــي.

قرية «شمجوجن»

« شــمجوجن» قريــة فقيــرة تتبــع ملقاطعــة الكســمبور،
وهــي منطقــة ســاحلية أخــرى يف بنغالديــش ،تقــع
علــى بعــد  200كيلومتــر مــن العاصمــة ،ويقطنهــا نحــو
 70000شــخص ويعيــش غالبيتهــم علــى الزراعــة
وصيــد األســماك .ســميت «قريــة الزرنيــخ» بســبب
ارتفــاع مســتويات التســمم بالزرنيــخ يف املــاء لفتــرة
طويلــة مــن الزمــن .وبســبب هــذا التلــوث ،عانــى ســكان
القريــة مــن شــتى أنــواع األمــراض مثــل ســرطان اجللــد
وســرطان املثانــة والكلــى والرئــة وأمــراض األوعيــة
الدمويــة يف الســاقني والقدمــن ،وكذلــك أمــراض
الســكري وضغــط الــدم واضطرابــات االجنــاب.
يف عــام  ،2013م ـ ّدت قطــر اخليريــة يــد العــون حلــل
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مشــكلة الزرنيــخ يف القريــة ،ومنــذ ذلــك احلــن مت
حفــر  25بئــرا ارتوازيــة عميقــة للميــاه اخلاليــة مــن
التلــوث.

مياه بدون زرنيخ

عــن انطباعــات األهالــي حــول هــذه املشــاريع ،قالــت
الســيدة شــيمني أكتــر ،وهــي شــابة مــن عائــات
شــمجوجن« :نحــن محظوظــون باحلصــول علــى آبــار
ارتوازيــة عميقــة تصــل مياههــا ملنازلنــا ،فبفضلهــا مت
القضــاء علــى معانــاة ال توصــف يف نــدرة امليــاه النقيــة.

يف االجتــاه ذاتــه ع ّبــر الســيد رفيــق اهلل – أحــد
املســتفيدين مــن مشــاريع قطــر اخليريــة يف مجــال
إجمالي عدد مشاريع المياه

امليــاه  -عــن امتنانــه لهــذا العمــل قائــا« :إنهــا فعــا
نعمــة مــن أهــل قطــر الطيبــن الذيــن قامــوا بتوفيــر
هــذه اآلبــار حلمايتنــا مــن مخاطــر وأمــراض امليــاه
امللوثــة ''.
وحينما سئل عمران نانو ،رئيس احتاد
 Hamchadiالتــي تتبــع لــه القريــة إداريــا عــن
اآلبــار التــي شــيدتها قطــر اخليريــة ،قــال :ميكــن ألهــل
القريــة اآلن شــرب املــاء اخلالــي مــن الزرنيــخ بســهولة،
مــع أن مثــل هــذا األمــر كان حتــى قبــل بضعــة ســنوات
أمــراً بعيــدا املنــال .وأضــاف :بعــد تشــييد هــذه اآلبــار
العميقــة ،هنــاك بالفعــل انخفــاض كبيــر يف نســبة
األمــراض يف هــذه املنطقــة ''.

متكنــت قطــر اخليريــة منــذ عــام  ، 2009وعلــى مــدى الســنوات اإلحــدى عشــرة املاضيــة  ،مــن حفــر
 19,379بئــرا ارتوازيــة يف املناطــق الســاحلية مــن بنغالديــش اســتفاد منهــا  2,674,000شــخص.
جنحــت يف الســنوات اخلمــس املاضيــة يف تنفيــذ حوالــي  15,330مشــروع ًا حلفــر اآلبــار االرتوازيــة
يف مناطــق مختلفــة مــن بنغالديش.

عرض كتاب
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فهم العالم اإلنساني

(املؤسسات العاملية)
المؤلفان :دانيال جي ماكسويل
وكيرستن جيلسدورف

عدد الصفحات 222 :صفحة
الناشر :روتليدج

الطبعة األولى2019 :

متثل النزاعات والــكــوارث جــز ًءا ال يتجزأ من التاريخ
البشري منذ بدايته ،ومع مرور الزمن ،مت وضع مزيد من
ومنْ َهجة.
اآلليات لالستجابة لها بصورة منظمة ُ َ
ويقوم النظام العاملي الكبير واملعقد لالستجابة اإلنسانية
يف وقتنا الراهن والــذي يتك ّون من العديد من اجلهات
الفاعلة احمللية والوطنية والــدولــيــة بتنفيذ مجموعة
متنوعة من االستجابات .ويش ّكل فهم هذا النظام املعقد،
والقوى التي تشكله ،محورا أساسيا لهذا الكتاب.
يسلط الكتاب الضوء على أصول العمل اإلنساني ومنوه
والتحديات التي يواجهها ،ويقوم بدارسة أسباب عمل
النظام املعاصر بالطريقة التي يؤدي بها وظائفه ،ويحدد
اجلهات الفاعلة الرئيسية ،واستكشاف كيفية تنظيمها،
والنظر يف الطرق التي تخطط بها عملياتها وتنفّذها.
ومبا أن اخلالفات املتعلقة بالنظام اإلنساني ،وأسباب
اتخاذ اإلجراءات باسمه تبقى موضوعا للكثير من اجلدل،
فإن الكتاب يقدم رؤية عامة مه ّمة عن النظام اإلنساني
املعاصر والطرق التي قد يتط ّور بها يف املستقبل.
يقول املؤلفان" :يف هــذا الكتاب ،نستعرض أوالً بعض
دراســات احلالة التاريخية احلاسمة التي تضع أصول
ملخصا
العمل اإلنساني العاملي يف سياقه املالئم ،ثم نقدم
ً
للنظام املعاصر للجهات اإلنسانية الفاعلة ،ونبذة عن
بنية العمل اإلنساني ،وأخي ًرا ،نحدد املتغيرات العملية
والسياسية الرئيسية التي حتــدث حاليا يف سياقات
االستجابة لألزمات".
ويقدم هذا الكتاب فه ًما دقي ًقا للطريقة التي يت ّم بها
القيام بالعمل اإلنساني يف القرن احلــادي والعشرين.
ويــعـ ّد االط ــاع عليه أمــرا مهما خصوصا لألشخاص
املهتمني بــالــقــانــون الــدولــي حلــقــوق اإلن ــس ــان ،وإدارة
الكوارث ،والعالقات الدولية.

تقول ســارة بانتوليانو من معهد التنمية اخلارجية
باململكة املتحدة" :إن فهم العالم اإلنساني هو حتليل
مستنير وذكي لتعقيدات العمل اإلنساني اليوم .وقد
قام دانيال وكيرسنت بعمل ممتاز لتوفير مرجع ذي
قيمة متساوية للطالب الذين يتطلعون إلى وظائف
إنسانية ،سواء أكانت أكادميية أم تشغيلية ،وكذلك
بالنسبة للممارسني ذوي اخلبرة وصنّاع السياسات
الذين يعملون يف خضم االستجابة اإلنسانية".
من جهته قال بيتر ووكر من كلية فالك لالستدامة
والبيئة بجامعة تشاتام يف الواليات املتحدة األمريكية:
"أصبح فهم هذه األزمات ،وكيفية االستجابة لها من
أجل إعــادة وضع التنمية يف اجتــاه أكثر استدامة،
جز ًءا حيو ًيا من السياسة واالقتصاد السائد .سواء
كنت تدرس أو تتعلّم أو متارس ..كتاب (فهم العالم
اإلنــســانــي) هــو السعي للتحرك مــن التعاطف إلى
العمل الفعاّل".
من خالل املسح على الرموز ميكنكم االطــاع على
الكتاب كامال باللغة االجنليزية،
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القصة
خير وسيلة
لغرس القيم
اإلنسانية
لدى الناشئة
عادة ما يحرص الكتاب واملبدعون يف ميدان أدب األطفال،
أن يض ّمنوا كل قصة يدونونها قيمة تربوية محددة بطريقة
غير مباشرة ،كي تصل إلى الطفل بسهولة ويسر..
فأحداث القصص وفكرتها ،تبدأ دائما بهدف ما ،وال بد
أن يتحقق ذلك الهدف املطلوب قبل انتهاء احلكاية أيا كان
نوعها..
ويف هذا املجال ،تسير تلك القيم يف مسارات كثيرة ،تلتقي
يف نهايتها ،ليكون ما يسمى باألعراف والعادات والتقاليد ..
مــن تلك الــقــيــم ،القيم األخــاقــيــة ،وهــي أيــضــا كثيرة يف
مجاالتها ،مبا يطال البيئة ،واملجتمع والتربية ..
ومنها ،تخرج أخالقيات كثيرة منها الدينية ،واإلنسانية،
واالجــتــمــاعــيــة ،والتعليمية ،والــتــاريــخــيــة  ..والبيئية ..

د.حصة العوضي
واالقتصادية  ،وغيرها ..
كل تلك األخالقيات تخرج من عدة منابع،
مثل القيم الدينية واإلسالمية ،والتاريخ
العربي واإلسالمي ،واملجتمع ،واملدارس،
والتربية ،والصحة ،وكل ما يحيط الطفل
من ماديات ومهارات ،وتعاليم ،لتصب معا
يف نفس املنبع ،مكررة تنظيم وتغيير ما
يتطلب التغيير والتعديل بحكم املتغيرات
احلضارية والزمنية ..
بــعــض الــكــتــاب ح ــرص ــوا عــلــى إصـ ــدار
مجموعات من القصص يف سالسل مكونة
من عــدد من القصص التي تتحدث كل
منها عن قيمة أخالقية واحدة من خالل
الــســرد البسيط  ..مثل قصة الصدق،
األمانة ،الوفاء ،واختاروا لكل قصة بط ً
ال
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واحــداً يتكرر اسمه يف كل قصة ،أو تغيير البطل
يف كل قصة ،بتغير املكان والزمان والهدف أيضا،
والذي ال بد أن يحمل قيمة أخالقية ،يتم طرحها
من خالل القصة والشخصيات واحلل ،الذي يؤكد
أهمية هذه القيم املطلوبة حلياة اإلنسان على هذه
األرض.
من السالسل القصصية لألطفال أيضا ،أصدرت
بعض دور النشر ،قصصا مستمدة مــن الــقــرآن
الــكــرمي والــســنــة ،لتبني للطفل أهــمــيــة االلــتــزام
بالتعاليم الدينية والفرائض والسنن ،وما يتطلب
عليه التعايش مع اآلخرين بخلق حسن ،والتعامل
معهم باحلسنى ،واللطف والرحمة واإلنسانية ..
ليس فقط للبشر ،بل أيضا ال بد من أن يحسن
اإلنسان إلى احليوانات ،وعدم املساس بها بضر أو
أذى ،كتعذيب القطط  ،واللعب بالعصافير الصغيرة،
وتدمير األعشاش اخلاصة بالطيور ،وغيرها ..
وقــد حصلنا بعد ق ــرون مــن الــزمــان ،على تركة
غنية وثمينة ،من كنوز املعارف واحلكم ،والسير
النبوية ،والعلماء ،واألطباء ،والشعراء ،واملؤرخني،
والــذي ّ
سطروا ما يحدث وحدث يف زمنهم ضمن
كتب ضخمة ،والتي تعتبر من عيون املعرفة والعلوم
اإلسالمية والعربية..
ومن حق تلك املعلومات الفريدة أن تخرج من بطون
الكتب ،لتصاغ بأسلوب بسيط ومــشــوق ،جلذب
اهتمامات الطفل ،وتعليمه البعض من أخالقيات
السلف ،من احلكماء والعلماء ،الذين أضاءوا العالم
بتجاربهم وأبحاثهم وجتميعهم..
مــن تــلــك الــكــتــب يــتــم نــشــر حــكــايــات جــحــا ضمن
موسوعات فكاهية ،وكذلك سير األنبياء والرسل،
وسير العلماء العرب وغيرهم ،وأبطال املسلمني،

والصحابة ،وسير املبدعني الــكــتــاب ،يف قصص
بسيطة املــضــمــون ،هــادفــة يف احملــتــوى ،جــذابــة
للقراءة واالطالع عليها ،سهلة الكلمات واملفردات،
مما يضعها يف أولويات األطفال واملربني واملعلمني،
لتعويد الطفل على القراءة ،ولتعريفهم بتاريخهم،
وتعليمهم ما خفي عليهم من طرق للنجاح والتفوق،
والشجاعة ،والعمل اجل ــاد ،والــطــمــوح ،واحــتــرام
اآلخــريــن ،والتقيد بتعاليم الدين وقيمه الثمينة،
وأخالقيات املجتمع وتقاليده ،التي جتمع بني األفراد
يف املجتمع الواحد ،كأسرة واحدة ،وكشخص واحد،
يحب لغيره ما يحب لنفسه ،ويتألم آلالم غيره كما
يتألم لنفسه أو أكثر ،ويحيا معهم يف أمان ،وسالم،
وتعاون ،ويسعى حلمايتهم والدفاع عنهم ..
إنــهــا وسيلة بسيطة إليــصــال الــرســالــة التربوية
واألخــاقــيــة للطفل ،مــن خ ــال كتبه املــرســومــة
بالصور امللونة ،واألغلفة اجلذابة ،واألسلوب السهل
املمتنع ،مما يخلق منه جزء من اجليل القادم ،اجليل
املؤمن الصالح ،بكل أفراده وتآلفهم ،وتوحدهم ،يف
اخلير والشر ،والتضحية وبذل النفيس والغالي يف
سبيلهم..
ولذا يحتاج بعض الكتّاب إلى قوة دافعة وداعمة
إلخـــراج كــل تــلــك املــعــطــيــات يف ثيابها اجلميلة،
وأهدافها األخالقية العالية ،التي من شأنها حماية
املجتمع ،وبناء سد من الصمود واإلميان ،يف سبيل
تربية أطفال صاحلني مشبعني بقيمة اإليجابية
واملــبــادرة وخــدمــة اآلخــريــن ،وص ــوال إلــى مجتمع
صالح ،ووطن متكافل ومتعاضد وآمن وعالم يسوده
السالم واخلير.
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احلاجة
للحوكمة
يف مؤسسات
القطاع اخليري
يسعى العمل اخليري إلى االسهام بفعالية وكفاءة يف التصدي
ألهــم التحديات اإلمنائية واإلنسانية التي تواجهها الشعوب
احملتاجة حول العالم ،عبر تقدمي اخلدمات وتنفيذ املشاريع يف
القطاعات اإلنسانية والتنموية املختلفة ،ونظرا للدور املتنامي
الــذي ﺗﻘﻮم به هــذه املنظمات وحجم الدعم الــذي تتلقاه من
املجتمع فإن مسؤوليتها عن القيام بدورها وحتقيق األثر املنتظر
منها ومتطلبات مساءلتها هي كذلك غدت يف تزايد ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺧﺬ
مفهوم اﺤﻟﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة للمنظمات يتعزز يف فضاء منظمات
القطاع اخليري بحيث أصبح معيارا هاما يف تصنيف وتقييم
هذه املنظمات.

تركز احلوكمة يف القطاع اخليري على جانبني اثنني هما حتقيق
األهــداف اإلنسانية والتنموية واالجتماعية للمنظمة ،وضمان
استدامتها وقابليتها لالستمرار ،وكال هاتني املسؤوليتني مرتبط
مبسؤولية مجلس إدارة املنظمات اخليرية أو ما يعادله يف إرساء
نظام التخاذ القرارات برشد وإدارة املنظمة بكفاءة وفاعلية،
ومنشأ االلتزام بالشفافية واملساءلة يف احلوكمة الرشيدة هو أن
ثقة اجلمهور واملجتمع الذي تخدمه املنظمة ويدعمها هو قوام
قابلية املنظمة لالستمرار حتى تتمكن من حتقيق أهدافها.
تقوم مبادئ احلوكمة الرشيدة على وجود رؤية للمنظمة وخطة
استراتيجية تضبط بوصلتها باجتاه رسالة وأهــداف محددة،
وتطبيق املنهج التشاركي ،والــكــفــاءة والفاعلية ،والشفافية.
والــنــزاهــة املــالــيــة ،واالمــتــثــال للقوانني والــتــشــريــعــات ،والــعــدل
واملساواة ،واملساءلة واحملاسبة.
ولقد استقرت املمارسات الفضلى يف فضاء منظمات القطاع
اخليري على وجود نظام أساسي للمنظمة يجسد ما اجتمع عليه

حسني محمد آدم
القائمون عليها ،وجمعية عمومية فاعلة
وتعتبر أعــلــى هيئة تقريرية يف املنظمة،
ومــجــلــس إدارة منتخب تنبثق عــنــه جلــان
متخصصة ويضطلع بــاإلشــراف العام على
إدارة املنظمة ويخضع ملــســاءلــة اجلمعية
العمومية ،وإدارة تنفيذية و تعنى بالتدبير
الــيــومــي للمنظمة حتــت إش ــراف ومساءلة
مــجــلــس اإلدارة ،حتــكــم عملها ســيــاســات
وإجراءات معتمدة من مجلس اإلدارة ،ووجود
وظيفة فاعلة ومهنية للتدقيق الداخلي تتمتع
باالستقاللية وتقدم تقاريرها ملجلس اإلدارة
مباشرة ،ووظيفة إلدارة مخاطر املنظمة،
ووظيفة للتقييم واملساءلة والتعلم.

إن الــدور املدعم باحلقائق املتمثل يف جعل
حوكمة املنظمات اخليرية أحد أهم محددات
حتقيقها ألهــدافــهــا اإلنسانية والتنموية،
وإحــداث األثــر املنشود وحتقيق االستدامة
جعل املنظمات الرائدة ،ويف مقدمتها قطر
اخلــيــريــة ،تــولــي االهــتــمــام األكــبــر لالرتقاء
مبنظومة حوكمتها وحتــرص على مواكبتها
ألحــدث املعايير واملــمــارســات على مستوى
مجتمع املنظمات غير احلكومية الدولية.
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أطفال يروون أحالمهم البسيطة..
ونحن نأتي بها إليك لتحققها!
اطلع على مبادرة امنيتي لتتعرف على أماني األطفال الفقراء

وتحقق ما يمكنك منها

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1237

االسم :اليتيمة /ساميرة
الدولة :قرقيزيا
لتحقيق أمنية طفل عبر الرابط

qch.qa/Wish

األمنية :توفير كسوة
المبلغ 200 :ر.ق
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سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري املدير العام لصندوق قطر للتنمية

نعمل وفق شراكات استراتيجية
لتمكني املنظمات األممية والدولية من
حتقيق التنمية املستدامة والشاملة
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دعمنا اإلنساني الفاعل وضع
قطر يف املرتبة التاسعة عامليا
لكبار املانحني ملكتب األوتشا
بلغ حجم املساعدات العاجلة التي يقدمها صندوق
قطر للتنمية عبر صندوق األمم املتحدة املركزي
لالستجابة حلاالت الطوارئ أو ما يعرف بـ ،CERF
خمسة ماليني دوالر ملدة خمس سنوات خالل الفترة
بني  2021 2017بغرض تكثيف حجم وإمكانية
االستجابة اإلنسانية السريعة للمتضررين من
الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة .كما يصل دعم
الصندوق باعتباره جهة مانحة بالتعاون مع شركائه
التنفيذيني االستراتيجيني داخل قطر وخارجها ألكثر
من  78دولة حول العالم.
وتسليطا للضوء على عمل صندوق قطر للتنمية
واجلهود التي يقوم بها عامليا ومكانته بني املانحني
الدوليني بسبب حضوره اإلنساني الفاعل ،ودوره يف
دعم املنظمات اإلنسانية واخليرية القطرية ،وآفاق
تطوير شراكته مع قطر اخليرية  ..حاورت (غراس)
سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام
صندوق قطر للتنمية ،وفما يلي النص الكامل للحوار:
يُ َع ُّد صندوق قطر للتنمية واجهة دولة قطر لتقدمي
املساعدات اإلغاثية العاجلة للمناطق التي تتعرض
للكوارث واألزمات عبر العالم واملساهمة يف جهود
إعادة اإلعمار ،إضافة إلى تنمية املجتمعات الفقيرة..
كيف تقيمون هذا الدور وأهميته على املستويني
اإلقليمي والدولي ،ومدى اتساقه مع حتقيق األهداف
االستراتيجية للصندوق؟
تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالعمل اإلنساني
والتنموي على حد سواء ،ويف هذا السياق يسعى
صندوق قطر للتنمية إلى تنفيذ خطة األمم املتحدة
 2030وحتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل
العمل املشترك مع املنظمات األممية والدولية ومن
أهمها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 االوتشا  .ومن هذا املنظور ،و ّقع صندوق قطرللتنمية اتفاقية شراكة مع مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية االوتشا ،بقيمة  ٤٠مليون
دوالر ملدة أربع سنوات وذلك للفترة بني  2017و2020
بهدف تعزيز املوارد األساسية للمكتب لتمكينه من
رفع مستوى اجلهوزية وتكثيف جهوده يف تنسيق

االستجابة الفعالة والسريعة للمناطق املنكوبة حول
العالم.
وبفضل هذه املساهمة أصبحت دولة قطر يف املرتبة
التاسعة لكبار املانحني ملكتب األوتشا .كما يقدم
الصندوق مساعدات عاجلة عبر صندوق األمم
املتحدة املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ أو
ما يعرف بـ  ،CERFوقد بلغ حجم الدعم خمسة
ماليني دوالر ملدة خمس سنوات خالل الفترة بني
 2021 2017لتكثيف حجم وإمكانية االستجابة
اإلنسانية السريعة للمتضررين من الكوارث الطبيعية
والنزاعات املسلحة .وال يخفى الدور الذي يلعبه
صندوق الطوارئ خصوصا يف قدرته على حتريك
الدعم العاجل خالل األيام األولى من وقوع الكارثة
بهدف إنقاذ أكبر عدد من األرواح.
ومن ناحية أخرى ،يشمل دعمنا صناديق التمويل
القُطرية املشتركة () country based pool funds
لتمكني عمال اإلغاثة من تقدمي املساعدة الفورية
والفعالة واملنقذة لألشخاص األكثر احتياجا يف
البلدان األكثر هشاشة .وتسـمح صناديق التمويل
القُطرية املشـتركة من تقدمي اسـتجابة إنسـانية
ُسريعة عبر االسـتخدام الفعـال واالمثل للمـوارد
املتاحـة ،كما تساهم أيضا يف تخفيض تكاليف
املشاريع وتوفر الشفافية واملسائلة عـن طريـق
التقييـم املع ّمق للمنظمات واجلهات املنفذة واملتلقية
للدعم ومراقبـة املشـاريع وإصدار تقارير دورية بشأن
االجنازات والتحديات .وتغطي صناديق التمويل
املشتركة  18دولة من بينها ميامنار والصومال وسوريا
واليمن ونيجيريا ولبنان.
يذكر أنه وخالل شهر يونيو املاضي استلمت دولة
قطر رئاسة مجموعة الدول املانحة ملكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون ممثله بصندوق قطر للتنمية،
وهذه هي املرة األولى التي تستلم فيها دولة عربية
رئاسة املجموعة ،ويعكس ذلك مكانة قطر بني
املانحني الدوليني وثقتهم يف قدرتها على تعزيز العمل
ا َ
جلماعي الدولي يف التدخالت اإلنسانية.
مع املنظومة الدولية
تربط الصندوق عالقات تعاون وشراكة مع املنظمات
الدولية يف مجال متويل مشاريع اإلغاثة والتنمية ،ما
تقييمكم لهذا التعاون ومدى إسهامه يف دعم جهود
املنظومة الدولية يف حتقيق السالم واالستقرار،
وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة؟
يتعاون صندوق قطر للتنمية مع منظمات األمم املتحدة
واملؤسسات الدولية يف إطار شراكات استراتيجية،
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ندعم اجلمعيات اخليرية القطرية لتكون املنفّ ذ األساسي
للمشاريع املشتركة مع األمم املتحدة.
ويقدم متويال للموارد األساسية ملنظمات األمم
املتحدة من ضمن تعهد قيمته  500مليون دوالر على
فترة  10سنوات بدأ يف عام  2018بهدف املساهمة
يف متكني تلك املنظمات من حتقيق التنمية املستدامة
والشاملة.
وتُع ّد دولة قطر من أولى الدول التي دعمت تأسيس
أكبر شبكة عاملية ملختبرات تسريع األثر اإلمنائي
 ،UNDP Accelerator Labs Networkبالتعاون
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجمهورية أملانيا
االحتادية .شمل ذلك دعما بقيمة  ٢٠مليون دوالر
الستحداث آليات مبتكرة حلل مشكالت التنمية
املستدامة بإشراك الشباب ورواد األعمال والشركات
الصغيرة واملتوسطة عن طريق إنشاء  ٦٠مختبرا
خلدمة  ٧٨دولة نامية.
ومن ناحية أخرى ،ساهم صندوق قطر للتنمية يف
تأسيس "صندوق العيش واملعيشة" بالتعاون مع البنك
االسالمي ومع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة
من الصناديق التنموية األخرى برأس مال مشترك
وصلت قيمته الى  500مليون دوالر .ميول الصندوق
مشاريع نوعية عبر صندوق العيش واملعيشة بإجمالي
مبلغ  50مليون دوالر بهدف متكني ومساعدة الدول
النامية واألشد فقرا يف منظمة التعاون اإلسالمي
وذلك يف قطاعات الرعاية الصحية والزراعة وتطوير
البنية التحتية األساسية.
ويف سياق متصل يتم التعاون مع وزارة اخلارجية يف
دولة قطر من أجل تسهيل عملية فتح مكاتب ملنظمات
األمم املتحدة لتعزيز الشراكة االستراتيجية بينها
وبني مختلف الشركاء العاملني يف مجال املساعدات
الدولية .وتسهل نقاط االتصال احمللية للمنظمات
تسيير عملها وربطها بفعالية مع صندوق قطر للتنمية
واملؤسسات اخليرية القطرية لتنسيق الدعم وتطوير
املبادرات.
بناء القدرات
يتعاون الصندوق مع املنظمات اإلنسانية واخليرية
القطرية أيضا ..ما حجم هذا التعاون وكيف تنظرون
ألدائها يف حتقيق أهداف الصندوق ،وحضورها على
مستوى العمل اإلنساني والتنموي الدولي؟
إن متانة العالقة االستراتيجية بني صندوق
قطر للتنمية كجهة مانحة مع شركائه التنفيذيني
االستراتيجيني داخل دولة قطر وخارجها هي حجر

الزاوية التي أسس عليها الصندوق برامج مبتكرة
ودعم يصل ألكثر من  78دولة.
ويأتي التعاون بني صندوق قطر للتنمية وشركائه
االستراتيجيني احملليني يف سياق استكمال مسيرة
طويلة لعالقة تربط دولة قطر مع املنظمات اخليرية
اإلنسانية التي تعمل يف مجال التنمية الدولية واملمتدة
لعقود ،ويتوج هذا التعاون بشراكات استراتيجية
تكاملية ومتينة أسست عليها العديد من البرامج
واملبادرات املبتكرة ذات األثر التنموي واإلنساني
الكبيرين.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،يسعى صندوق قطر
للتنمية من خالل مبادرة كويست ،وهي مبادرة
مشتركة أطلقها بالتعاون مع شركائه االستراتيجيني
احملليني ،يسعى إلى ضمان حصول األطفال والشباب
الذين عاشوا نتائج األزمة السورية على التعليم
واملهارات األساسية ،باإلضافة إلى الرعاية الصحية
التي ستضمن لهم الرفاه وحتقق االستقرار والسالم
والعدل وبناء وحتسني مستقبلهم ومجتمعاتهم
.تستهدف املبادرة الشباب النازحني يف الداخل
السوري والبلدان املستضيفة لالجئني السوريني وهي
لبنان واألردن والعراق وتركيا ويتم تنفيذ البرنامج
من خالل الشركاء االستراتيجيني احملليني يف قطر
كقطر اخليرية وصلتك ومؤسسة التعليم فوق اجلميع
والهالل األحمر القطري.
كما يعمل الصندوق على تعزيز دور اجلمعيات اخليرية
القطرية يف معظم املشاريع املشتركة مع منظمات
األمم املتحدة عبر تعيينها كمنفذ أساس للمشاريع
املشتركة مع األمم املتحدة.
ويسعى الصندوق من خالل اللقاءات الثنائية مع
الشركاء من املنظمات املتعددة األطراف التأكيد
على أهمية بناء قدرات صندوق قطر للتنمية
واجلمعيات اخليرية القطرية عبر عقد حلقات عمل
لبناء القدرات للمنظمات الغير احلكومية القطرية
واجلهات والهيئات ذات الصلة يف الدولة.
التحديات بسبب كورونا
ماهي التحديات التي تواجه عمل الصندوق أو يتوقعها
خالل الفترة القادمة على ضوء تزايد األزمات يف
املنطقة خصوصا يف العقد األخير ،وانعكاسات
جائحة كورونا مؤخرا؟
استطعنا يف األشهر املاضية يف صندوق قطر للتنمية
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نتطلع لتطوير شراكتنا مع قطر اخليرية
لتغطية قطاعات تنموية أساسية
والوصول للشعوب األكثر احتياجا
مواجهة الصعوبات جلعل العمل عن بعد أمرا ممكنا
ومتاحا للجميع ،حيث ما زلنا بفضل اهلل وتوجيهات
املسؤولني مستمرين يف تقدمي الدعم الالمحدود
لقطاعاتنا االستراتيجية كالتعليم والصحة والتمكني
االقتصادي والبنية التحتية باإلضافة الى املشاريع
اإلغاثية واإلنسانية من خالل شركائنا احملليني
والدوليني وذلك لتحقيق رؤيتنا يف إعطاء األمل
وتعزيز السالم والعدالة من خالل التنمية املستدامة
والشاملة .وهنا ال يخفى عليكم أن حجم املساعدات
التي حتتاجها الدول يف ظل تزايد األزمات والصراعات
يشكل حتديا كبيرا على الدول املانحة والصناديق
التنموية ومؤسسات العمل االنساني على حد سواء.
وال بد من االشارة إلى أن هناك تخوفا حقيقيا ،يعبر
عنه املجتمع الدولي يف جلساته التشاورية ذات الصلة،
من أن التداعيات االقتصادية جلائحة كورونا قد
تؤثر على تعاظم احلاجة دوليا للتدخالت اإلنسانية
والتنموية يف ظل احتمال تقلص حجم الدعم املقدم
أو إعادة النظر يف توجيهه بسبب الركود االقتصادي
التي تعاني منه الدول املانحة والدول املتلقية للدعم
على حد سواء.
أما من ناحية أخرى ،استطعنا من خالل تدخالتنا
النوعية والسريعة ،نيابة عن دولة قطر يف املساهمة
املالية والعينية ،توفير املعدات واملستلزمات الطبية
الالزمة لعدد من الدول الصديقة التي ازداد فيها
عدد اإلصابات من جراء انتشار فيروس كورونا
(كوفيد )١٩-وتقدمي اخلدمات الطبية للمصابني
ملكافحة هذا الوباء الذي مثل تهديدا مشتركا يواجه

العالم أجمع .ونعمل مع شركائنا االستراتيجيني
احملليني والدوليني على التخفيف من وطأة الوباء
والبطالة الناجمة عنه وذلك من خالل توفير معونات
وسالل غذائية كما احلال يف مشاريعنا يف غزة على
سبيل املثال ال احلصر.
وبتوجيه من سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير
البالد املفدى مت إرسال مساعدات طبية عاجلة لدول
شقيقة وصديقة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة
والقوات املسلحة األميرية واخلطوط اجلوية القطرية
وذلك عبر جسر جوي شحنت من خالله املساعدات
الطبية العاجلة استجابة لتفشي الوباء يف عدة دول
وصل عددها 21دولة.كما ساهم الصندوق يف مبادرات
مبتكره للتصدي لفيروس كورونا من خالل مختبرات
تسريع األثر اإلمنائي التي تدعمها دولة قطر.
قطر اخليرية لها شراكات كبيرة ومتعددة مع
الصندوق يف تنفيذ املشاريع اإلغاثية والتنموية يف
مختلف الدول ..ماهو تقييمكم لهذا التعاون وما
اآلفاق املستقبلية لتطويره يف الفترة القادمة؟
نأمل يف أن نطور الشراكة مع قطر اخليرية ونوسع
آفاق التعاون بينها وبني صندوق قطر للتنمية ليغطي
القطاعات األساسية التي نستهدفها حتديدا التعليم
والصحة والتنمية االقتصادية يف أكبر عدد من الدول
بغية ايصال املساعدات للشعوب األكثر احتياجا.
ونأمل من خالل هذه الشراكة من حتقيق أهداف
الصندوق وقطر اخليرية يف الوصول الى التنمية
املستدامة والشاملة.

مشاهدمن امليدان

بعطائكم تشرق
ابتسامتهم

لقطة ألطفال يف مخيمات النازحني السوريني
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التدريب عن بعد
يف املنظمات
اخليرية ..
فرص احلاضر
وتوجهات املستقبل
تنبع أهمية التدريب املهني والتطوير املستمر للعنصر
البشري داخــل املنشأة ،من أنه يعمل على تنمية معارفه
وتوسيع مداركه ،وترقيه مهاراته وترشيد توجهاته ،وتهيئته
للمواكبة املستمرة ،سيما وأن التطورات متسارعة جدا يف
عالم يعج باجلديد مع إشراقة شمس كل يوم.
املنظمات اخليرية واإلنسانية يف قلب هــذا العالم تتأثر
بالتجارب الــرائــدة يف ميادين األفــكــار واألعــمــال واملــال
والتكنولوجيا ،وستظل كذلك بفضل اهتمامها بتحفيز
وتدريب رأسمالها البشري ،إلضفاء احليوية والوعي املتقدم،
لضمان الكفاءة والفعالية واإلنتاجية املرتفعة.
وال غرو يف أن املنظمات اخليرية الكبيرة تولي التدريب
والتنمية قدرا جيدا من االهتمام ،يف سبيل ترسيخ املمارسات
املؤسسية الرشيدة ،وتقدمي املبادرات اإلبداعية واملشاريع
التنموية النوعية ،يف ظل تعاظم املسؤوليات وتقاطع األدوار
االجتماعية ،وتنافس املؤسسات لتقدمي األفضل يف شتى

بقلم :د .عبد السالم محمد علي
ميادين العطاء ،نتيجة حملــدوديــة املــوارد
بطبيعة احلال.
توجهات استراتيجية

يطالب رواد التدريب احلديث أن يرقى
االهتمام بالتدريب يف أي منشأة ،ليصبح
رديفا لتنمية املــوارد والتطوير املؤسسي،
ويحتل املكانة املناسبة كجزء أصيل من
استراتيجية أي منظمة ،لكونه مسؤولية
مشتركة بــن جميع اإلدارات مبــا فيها
اإلدارة العليا ،رغم تركيزه على املوظفني
التنفيذيني باعتبارهم املستفيد األول منه،
ثم بدرجة أقل القادة واملشرفني.

ولذلك من الضروري أن يتسم التدريب يف
املنظمات اخليرية بشمولية الهدف ملعاجلة
الضعف وتقوية نقاط القوة ،ضمن عملية
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مستمرة لسد ثغرات احلاضر والتنبؤ ملتطلبات
املستقبل ،خاصة العمل امليداني ومجاالت التدخل
اإلغاثي واإلمنائي.

كما يــفــرض الــتــدريــب احلــديــث ارتــبــاط أهــدافــه
بالكفايات أو الــقــدرات األدائــيــة ،وتوجيه أدواتــه
املنهجية نحو تنمية قدرات املستهدفني من التدريب،
مــركــزا على أداء مهام وممــارســة أعــمــال محددة
مبستوى إتقان معني ضمن الوظيفة ،ومستخدما
أحدث التقنيات والوسائل اإللكترونية.

واحلقيقة ال غنى عن التدريب التقليدي وال ميكن
أن تختفي مراكز التدريب التقليدية ،ولكن يجب
مواكبة الــفــرص التكنولوجية واحلــلــول اجلديدة
قليلة التكلفة عظيمة الفائدة ،فمن سمات التدريب
احلديث تكريس التطوير يف ثنايا املنظمة املتعلمة،
بحيث يصبح الهم املشترك بــن جميع العاملني
واملشرفني عليهم وعلى عاتق القيادة العليا تقع
مسؤولية إيجاد الفرص الكافية والعادلة.
خيار يفرض نفسه
ال شك أن اجلميع يطرح التدريب عن بعد خيارا
متاحا ومريحا يف الوقت احلــالــي ،نسبة للمزايا
العديدة التي يتقدم بها على التدريب التقليدي ،مبا
فيها قلة التكلفة للحد األنى ورمبا بتكلفة ال تكاد
تذكر ،وسهول الوصول ألكبر عدد من املستفيدين
يف نفس الوقت ،بينما يتيح لألفراد واملجموعات
االستفادة من بعضهم وتدوير معارفهم ومهاراتهم
ضمن مــا يــعــرف بــالــتــدريــب أثــنــاء الــعــمــل ،ويظل
التدريب عن بعد اخليار املناسب للمنظمات العاملة
على النطاق العاملي ،وقد فرض نفسه بقوة وصار
هو اخليار الوحيد جراء األزمة احلالية ،املتمثلة يف
التباعد ومنع التجمعات البشرية ،ضمن االجراءات
االحترازية ملنع انتشار فيروس  Covid19الذي

اجتاح العالم ،وظهرت يف الوقت نفسه منصات
وتطبيقات تخدم الغرض متاشيا مع احلاجة اآلنية.
ضوابط
ولنجاح عملية التدريب عن بعد يجب التأكد من
فاعلية اجلهة القائمة بالتدريب أو مستوى كفاءة
املدربني ،ودراســة االحتياجات التدريبية الفعلية
للمستفيدين من النشاط التدريبي ،حتى يتسنى
مراعاة جميع اجلوانب أثناء التخطيط لسد الفجوة
األدائية بتصميم مواد تدريبية محددة بدقة كماً
ونوعاً.
كما يلزم التأكد ابتدا ًء من توفر اإلنترنت بشبكة
قوية ،وحداثة األجهزة املزودة بالكاميرا والسماعة،
إضافة إلى اختيار املنصة التي توفر مزايا مناسبة
للتدريب عن بعد ،حيث إن التدريب يختلف عن
االجتماعات واللقاءات املباشرة ،ويفضل توفير
أكــثــر مــن منصة أو تطبيق إلكتروني بالتزامن،
حتوطا ألي توقف مفاجئ أو بطء أو تقطع يظهر
أثناء اللقاء االفتراضي املباشر ،خاصة عند تنظيم
برامج تدريبية تستهدف مشاركني من عــدة دول
وقارات تختلف بينها جودة وقوة الشبكة العنكبوتية.

واألهــم يف عملية التدريب عن بعد أنها يف سياق
منظومة إلكترونية متكاملة ،تشمل جميع الضوابط
اإلجرائية للتسجيل وااللتحاق وتأكيد احلضور
بــصــورة مستمرة ،وأيــضــا توفير املــواد التدريبية
والعروض التقدميية وتنفيذ التدريبات والواجبات
املباشرة للمتدربني ،مع توفر اإلشراف الفني عليها
من قبل املــدرب املعتمد وأخصائي التدريب ،كما
تشمل املنظومة إجــراءات املتابعة اآلنية والتقييم
القبلي والبعدي ،وصوال إلى التوثيق الكامل وتقرير
االجنــاز النهائي ،الذي يتم بنا ًء عليه قياس األثر
والعائد من التدريب الحقا.
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"التطوع اإلبداعي"
ّ

القيمة املضافة للعمل اإلنساني

علي الرشيد
حــوالــي  18مليون شخص يتابعون صفحة "هيومانز اوف
نيوريوك " أو "نــاس نيويورك" على الفيسبوك ،وأكثر من
 10,6مليون شخص يتابعونها على حساب االنستجرام ،ورغم
ضخامة هــذا العدد إال أنــه ال يع ّد مستغربا ألن الصفحة
تالمس هموم الناس ،وحتــاول أن تق ّدم قصصهم احلقيقية
بصورة واقعية ،وتعكس ظروفهم اإلنسانية التي مي ّرون بها من
خالل الكلمة الصادقة والصورة املعبرة.

"ناس نيويورك"

ليس هذا فحسب؛ بل تتيح املجال للجميع للتواصل مع بعضهم
البعض ومشاركة معاناتهم وأحوالهم احلياتية بشكل أكبر،
وتتبنّى العديد من املبادرات اخليرية الناجحة واسعة الصيت،
ملساعدة الــنــاس يف أوق ــات األزم ــات والــضــيــق ،أو املرضى
والتخفيف من آالمهم وأوجاعهم.

لم يكتف صاحب هذه املدونة األمريكي براندون ستانتون التي
أنشئت اعتبارا من عام  2010بالتقاط مئات الصور ملواطنني
من مدينة نيويورك مع تقدمي نبذة عن حياتهم بجوانبها
االجتماعية واإلنسانية أو املشاكل التي يواجهونها فقط،
بل سافر خارج الواليات املتحدة وص ّور حياة الناس يف أكثر
من  20دولة منها العراق وأوغندا وفيتنام والكونغو وإيران
وغيرها.
يف عــام  2013قــام ستانتون بجمع مــواد مــن صفحته على
الفيسبوك يف كتاب حمل نفس اسم الصفحة ليكون األكثر

مبيعا  ،لفئة الكتب غير اخليالية ،حسب
قائمة صحيفة قائمة صحيفة نيويورك
تاميز ،ويف نفس العام مت وضع اسم ستانتون
يف قائمة " 30شخصا الذين يقومون بتغيير
العالم حتت ّسن  "30والتي تنشرها مجلة
التاميز.

ومن عالم احلقيقة إلى عالم اخليال؛ وأل ّن
لــأدب والفن رسالة نبيلة يف التعبير عن
األفــكــار واملــشــاعــر السامية فإنهما ميكن
أن يكونا داعمني للعمل اخليري من خالل
التعريف بالقضايا اإلنسانية ،وأوجاع الفئات
الضعيفة وفــتــح نــوافــذ لــأمــل لهم بطرق
ممتعة وجذابة لترسخ يف الذهن ،وذلك عبر
الــروايــات والقصص واملسرحيات واألفــام
واللوحات الفنية.

األعجوبة

من هذه األعمال املؤثرة ـ على سبيل املثال ال
احلصر ـ رواية أعجوبة "  "WONDERوالتي
صدرت عام  2013ملؤلفته آر جيه باالسيو،
وأصــبــح أحــد أجنــح الكتب وأكثرها مبي ًعا
جلماهير الفتيان والبالغني على ح ّد سواء.
ولعل جنــاح الكتاب وقــدرتــه على التعامل
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مع موضوع تق ّبل اآلخر بهذه الصورة ،أدخاله على
برنامج التدريس للصفوف اخلامسة يف الواليات
املتحدة ،وحتول الكتاب إلى فيلم عام  2017حصد
ردودا إيجابية كثير منها وصفته كأحد أفضل أفالم
املوسم آنذاك .وبأنه" قمة سينمائية جديدة يف سينما
األطفال ،كونه يناقش املواضيع التي عرضها الكتاب
وعاطفي ج ًدا .ورغم مدة الفيلم التي
نوعي
بشكل
ّ
ّ
تصل قرابة ساعتني ،فإ ّن العيون واخلدود لم جتفا
خاللها"
يحدثنا الطفل " اوجست" يف الــروايــة والفيلم عن
نفسه ليلفت انتباهنا إلى أنه طفل ولد بوجه مشوه
يثير الذعر يف كل من يــراه ،أجريت له العديد من
العمليات اجلراحية لكن النتيجة لم ترحمه من ردود
أفعال من حوله.
كــان يــدرس يف منزله ،ويف يــوم من األيــام اقترحت
والدته أن ينضم إلى مدرسة قريبة من املنزل؛ خاف
" أوجي" من الفكرة ومتنّى أن يظل يف حماية منزل
والديه ،لكنه وافق يف النهاية أن يذهب ويج ّرب.
يتتبع الكتاب والفيلم رحلة "اوجست" وهو يخوض
معاركه اليومية كطفل مم ّيز من الداخل ومش ّوه من
اخلــارج ..فهل سيستطيع أن يكون صداقات؟ وهل
سيحبه األطــفــال يف املــدرســة؟ هــل هــذا هــو احلل
األفضل له أم البقاء يف املنزل؟ وهل سيد ّمر أحالم
والديه إذا قرر عدم تكملة العام الدراسي؟
ولعل س ّر العمل (الكتاب والفيلم) يكمن يف واقعيته
املؤملة التي تصف ش ّدة األطفال على بعضهم البعض،
ويف ذات الوقت ت ّوفر األمل احلقيقي الدائم يف وجود
أفراد صاحلني يف املجتمع الطفولي ،أفراد ال تخدعهم
االجتماعي .هؤالء
شراسة تق ّبل اآلخرين وال الضغط
ّ
األفراد هم من يصنعون العالم ويحافظون على بقائه،
وهم األبطال اخلارقون بحقّ ؛ هم األعجوبة احلقيق ّية
كما ترى الرواية.

وهناك العديد األعمال األدبية والفنية التي عاجلت
قضايا إنسانية بطريقة إبداعية مؤثرة (ال مجال
الستعراضها) بقيت محفوظة يف وجدان البشرية،
وتركت أثرا يف غرس قيم املبادرة والعطاء ،والوقوف
إلى جانب أصحاب احلاجة وتقدمي الدعم لهم.
النماذج التي سبقت اإلشارة إليها ـ وأمثالها ـ ميكن
أن تندرج يف إطار ما ميكن أن يطلق عليه مصطلح
" التط ّوع الفكري أو اإلبداعي" ،إذ ميكن ألصحاب
املــواهــب األدبــيــة والثقافية واإلعالمية والفنية أن
يــعــاجلــوا (بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة) من
خالل كتاباتهم وأعمالهم الفنية موضوعات تسهم
يف التوعية بالقضايا اإلنسانية كالفقر واألمــراض
واألوب ــئ ــة وتــأثــيــراتــهــا االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة
والنفسية على األفراد واملجتمعات ،وتستدعي ضمنا
حتريك الدوافع اخليرية يف النفوس من أجل دعم
الفئات الضعيفة وتخفيف معاناتها.

مناذج أخرى

وزيــادة عما سبق؛ فــإن التطوع الفكري واإلبداعي
ميت ّد ألمور أخرى كأن يخصص فنان قيمة مبيعات
لوحاته الفنية يف املعارض ـ بعضها أو كلها ـ لصالح
العمل اخليري ،أو عندما تقوم شخصيات مشهورة
حتظى بشعبية جماهيرية كاملمثلني املرموقني أو
املنشدين املميزين بدعم حمالت إنسانية بالتعاون
مــع مــؤســســات خيرية مــن خــال نــزولــهــم للميدان
ودعوة اآلخرين ملساندتها ،أو تقدمي أناشيد خاصة
بها (منهم من أطلق عليهم سفراء النوايا احلسنة)،
أو عندما يقوم باحث بتخصيص أربــاح كتاب أ ّلفه
ملشروع خيري ما ،أو مخترع بتصميم ابتكار أو منتج
لفائدة ذوي االحتياجات اخلاصة أو أدوات لتسهيل
العمل اإلغاثي ..وهكذا.
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املسنّ ة أم فاطمة..
حكاية النزوح
والفقر واملرض
التي حتيل
احلياة ملقبرة
بقلم /علي الشقران
"يــا ابنــي أصعــب مــن هــا األيــام مــا مــر علينــا " ..بهــذه
الكلمــات املمزوجــة باآلهــات واملخنوقــة بالعبــرات
الســن
اختصــرت احلاجــة أم فاطمــة الطاعنــة يف
ّ
معاناتهــا بعــد أن اضطــرت لتــرك بلــدة البــارة جنــوب
محافظــة إدلــب التــي تقطــن فيهــا لتصبــح نازحــة يف
مخيمــات شــمال ســوريا .
أربعــة وثمانــون عامــاً رســمت علــى وجــه احلاجــة
جتاعيدهــا وأثقلــت حركتهــا وتركــت آثــار العمــل
بالزراعــة علــى يديهــا ،بعــد ان اجتمعــت آالم املــرض
عليهــا مــع قهــر النــزوح والفقــر.

مأساة جيلني

قضــت احلاجــة أم فاطمــة قرابــة الســتني عامــاً مــع
زوجهــا يف منزلهــا ببلــدة البــارة ثــم تــويف ليتركهــا
وحيــدة تصــارع هــذه احليــاة ،بــل ولتحمــل إلــى جانــب
مأســاتها مأســاة جيلــن كاملــن (جيــل األبنــاء /بناتهــا،
وجيــل األحفــاد) يشــاركونها املعانــاة .
نزحــت أم فاطمــة مــن منزلهــا ،لتتــرك خلفهــا قبــر
زوجهــا وذكريــات منزلهــا الــذي أمضــت ســنوات يف
بنائــه باحلجــارة والطــن برفقــة شــريك حياتهــا،
لينتهــي بهــا املطــاف يف خيمــة ضمــن مخيمــات
الشــمال الســوري.
حتدثنــا عــن رحلــة خروجهــا قائلــة " بعــد أن ضــاق بنــا

احلــال خرجــت أقصــد اهلل و اهــل اخلير ان يخرجوني
ـدي معيــل غيــر اهلل " وتابعت
معهــم مــن البلــدة فليــس لـ ّ
حديثهــا وهــي تصــف حالهــا باملخيمــات " وصلــت أنــا و
عائلــة ابنتــي املتزوجــة الــى املخيمــات و جلســنا بخيمــة
واحــدة قرابــة الشــهر ،نخــر البــرد خاللهــا عظامــي ،
وبعــد مــدة توفــرت لنــا خيــم إضافيــة فأخــذت خيمــة
مســتقلة ألســكن فيهــا قــرب بنتــي ،ورغــم ذلــك فانــا
ال أســتطيع حتمــل احلــر داخــل اخليمــة ،فأخــرج كل
يــوم حتــت األشــجار القريبــة حتــى املســاء" وأضافــت ":
يــا ابنــي أصعــب مــن هاأليــام مــا مــر علينــا  ،ورمضــان
املاضــي أصعــب رمضــان بحياتــي  ،ألنــه مــا تعلمنــا
طــول عمرنــا ننتظــر وجبــة الوجبــة اإلفطــار مــن أحــد
 ،كنــا نحــن نعمــل فطــور ونــوزع علــى اجليــران"

أمنية قبل املوت

وعنــد ســؤالها عــن أوالدهــا تابعــت حديثهــا قائلــة "
ُرزقــت بأربــع بنــات ،كبــرن وتزوجــن جميعهــن واحلمــد
هلل  ،ومــع نزوحنــا أويــت إلــى أصغرهــن فســكنت معهــا
يف املخيــم ،وهــي مــن تقــوم علــى رعايتــي ،ومنــذ ســنة
تر ّملــت أكبرهــن ولديهــا  9أيتــام تعيــش معهــم يف مخيم
بعيــد عنــي  ،والثانيــة تــويف زوجهــا بقصــف أثنــاء
نزوحهــم منــذ شــهرين تقريبــا وليــس لديهــا أطفــال
وهــي معــي يف اخليمــة لتكمــل العــدة الشــرعية فليــس
لــدى أهــل زوجهــا مــكان يســعها ،والبنــت الثالثــة ال
أعــرف اخبارهــا أو بــأي أرض تعيــش ،واهلل مــا أمتنــى
اليــوم غيــر جنتمــع انــي وبناتــي ســوا قبــل مــا اهلل
يأخــذ األمانــة " وعندمــا لفظــت هــذه العبــارة تأثــرت
احلاجــة أم فاطمــة ثــم أجشــهت يف البــكاء.
يتســبب هــذا الوضــع املؤلــم يف تدهــور صحتهــا وفقــد
العــن التــي تبصــر بهــا ..تخبرنــا عــن ذلــك ونحــن
نشــفق عليهــا مــن هــول مانســمع ":مــن شــدة األلــم
والقهــر ارتفــع معــي ضغــط الــدم الــى ان فقــدت إحدى
عينــي ولــم اعــد اســتطيع الرؤيــة مــن خاللهــا ،حاولــت
عالجهــا لكــن ال أملــك املــال لذلــك ،وقــد حذرنــي
األطبــاء مــن توقــف العــن األخــرى بســبب اإلهمــال
لكــن ليــس بيــدي حيلــة" .
تزيــد أحــوال النــاس املتعبــة مــن حولهــا يف املخيــم
حياتهــا بؤســا .وكأنهــا تتحــدث عــن مقبــرة حقيقيــة
فتقــول " :حــال املخيــم و أهلــه كاألمــوات ال حــول لهــم
وال قــوة  ،فكلهــم خرجــوا مــن بيوتهــم مبالبســهم فقــط
 ،وال ميلكــون قــوت يومهــم  ،الرجــال عاطلــون عــن
العمــل وال يوجــد عمــل أصــا حتــى يعملــوا بــه ،أمــا
النســاء فيشــعلن النــار للطبــخ والغســيل ،وال تصلنــا
املســاعدات إال املــاء وهــذه الســلة الغذائيــة التــي
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وصلتنــا منكــم ورحمــة اهلل ،وجميــع أهــل املخيــم فقــراء
فــإذا وصلتهــم اإلغاثــة أكلــوا واذا قطعــت عنهــم نامــوا
هــم وأطفالهــم جياعـاً ،أمــا ميــاه الصــرف الصحــي
فتجــري بــن اخليــم مســببة روائــح ال تطــاق
واحلشــرات تــأكل اجســادنا ليــا ،باختصــار
نحــن نعيــش يف مقبــرة"
قصــة أم فاطمــة وبناتهــا واحــدة مــن
آالف القصــص التــي حتمــل بــن
طياتهــا عذابــات النازحــن ،وأنــات
كبــار الســن الذيــن اثقلتهــم
األمــراض املزمنــة دون ان
يلتفــت إليهــم أحــد او يحــس
بأوجاعهــم ،يعيشــون علــى
أمــل أن يتذكرهــم أهــل
واحملســنون
اخليــر
باعتبــار الشــرائح
ضعفــا
األكثــر
و هشا شــة .
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كورونا  ..صدمة العزل

األطفال واقع مأزوم ومستقبل مفتوح على املجهول
انطفــأ بريــق احليــاة وزخمهــا فجــأة ثــم ســكنت حركــة
النــاس واملــدن عندمــا نشــرت جائحــة كورونــا عبــاءة
املــوت واألحــزان لتلقــي بظــال قامتــة علــى مســتقبل
أطفــال العالــم  ..جــاءت كورونــا لتطــرح أســئلة عجــز
العلــم أن يوفــر لهــا إجابــات فبــدأت مراكــز البحــث
العلميــة ســباقا محمومــا مــع الفيــروس لتوفيــر اإلجابة
علــى تلــك األســئلة الصعبــة التــي طرحتهــا اجلائحــة
 ..وعندمــا تنحســر أمــواج اجلائحــة ويبــدأ العالــم
يف اســترداد عافيتــه ســتقف يف وجهــه اآلثــار البالغــة
والتحــوالت الكبــرى يف مفاهيــم احليــاة التــي خلفتهــا
اجلائحــة بعــد عــزل قســري للجميــع يف منازلهــم
وتعطــل عجلــة احليــاة بســبب تــرك اجلميــع أعمالهــم .
األطفــال حاضــر املجتمــع وكل مســتقبله كانــوا األكثــر
تأثــرا بهــذه اجلائحــة التــي طرحــت حتديــات كبيــرة
للمســتقبل إضافــة إلــى أنهــا مثلــت لهــم حتــوال منهجيا
يف ســلوكهم الــذي اعتــادوا عليــه  ،فأغلقــت مدارســهم
وحرمــوا مــن مشــاركة أندادهــم وأصبحــوا جلوســا يف
منازلهــم طــوال الوقــت ،كمــا فقــد البعــض أحــد ذويــه
ممــا ضاعــف أحزانــه وأصبــح فاقــدا للســند والقــدرة
علــى التأقلــم مــع الواقــع اجلديــد الــذي ال يطــرح غيــر
األســى واالحــزان وصدمــة العــزل وإدمــان االنترنــت
للذيــن تتوفــر لهــم هــذه اخلدمــة  ،أمــا أقرانهــم يف
مخيمــات اللجــوء والنــزوح والفقــر يف أنحــاء عــدة
بالعالــم فدفعــت اجلائحــة بعضهــم إلــى العمــل بنفــوس
مكســورة ومقهــورة ملســاعدة أســرهم املتضــررة ممــا
ضاعــف بؤســهم وعرضهــم الــى اهتــزازات نفســية
مدمــرة.

تداعيات وقلق

 19مليــون طفــل مشــرد يف العالــم بحســب احصائيــات
اليونســيف معرضــون لتداعيــات كورونــا حيــث حــذرت
املنظمــة مــن مغبــة األوضــاع احلاليــة يف مجتمعــات
الالجئــن املنتشــرة يف املناطــق التــي تشــهد أزمــات.
مــن جهــة أخــرى أبــدت األوســاط املهنيــة بتشــخيص
مــا ميكــن أن يتعــرض لــه األطفــال اهتمامــا كبيــرا
حــول معاملــة الكبــار واالضطرابــات النفســية واخلوف
والقلــق ونقــص خبراتهــم يف مواجهــة ظــروف كهــذه.
إن احلرمــان ونقــص التجــارب يف مواجهــة احليــاة

وحتوالتهــا لــدى األطفــال أمــر يثيــر القلــق الكبيــر لــدى
كثيــر مــن الدوائــر املهتمــة بالصحــة النفســية لألطفــال
بغيــة احليلولــة بينهــم وبــن املجهــول ومــا يحملــه مــن
عوامــل الشــر واجلنــوح.
وقــال الدكتــور محمــد العنــزي أســتاذ علــم النفــس
ملجلــة غــراس إن لــكل أزمــة تأثيرهــا علــى الفــرد مهمــا
كان كبيــرا أو صغيــرا لكــن تأثيرهــا علــى األطفــال
مرتبــط بتأثيــر هــذه األزمــة علــى اآلبــاء واألمهــات.
وشــدد علــى أهميــة دور األســرة يف توفيــر بيئــة
إيجابيــة وآمنــة ألطفالهــم توفــر لهــم الراحــة والدعــم
النفســي ،فيمــا أبــدى الدكتــور محمــد كمــال املرشــد
النفســي واملجتمعــي بجمعيــة الصحــة النفســية
«ويــاك»  ،قلقــه مــن التأثيــر الســلبي جلائحــة كورونــا
علــى الصحــة النفســية لألطفــال ،حيــث تســبب اغــاق
املــدارس وعزلهــم باملنــزل يف أن يصبحــوا أكثــر عنفــا
وعدوانيــة وازدادت لديهــم حــاالت البــكاء كمــا زاد
ارتباطهــم باألجهــزة االلكترونيــة وكل هــذا مؤشــر
النخفــاض مســتوى الصحــة النفســية لديهــم.

أزمة حقوق طفل

وتأسيســا علــى هــذا الواقــع فــإن منظمــات دوليــة تؤكد
أنــه رغــم تراجــع انتشــار فيــروس كورونــا يف بعــض
البلــدان إال أن اخلســائر االجتماعيــة الناجمــة عنــه
ســتتوالى علــى نحــو ســريع وفــادح خاصــة األطفــال
األشــد ضعفــا هــم مــن يتحملــون اخلســائر االكبــر،
فيمــا تخشــى منظمــات أخــرى مــن أن تتحــول األزمــة
الصحيــة إلــى أزمــة يف حقــوق الطفــل.
وأكــد تقريــر صــادر عــن منظمــة األمم املتحــدة
للطفولــة «اليونيســف» ،أن جائحــة «كوفيــد»-19
كانــت مــن األســباب الرئيســية لعمــل األطفــال
والعمــل القســري ،والوصــول احملــدود لفــرص العمــل
الالئــق ملــن هــم يف ســن العمــل القانونــي ،والتهميــش
االجتماعــي ،والتمييــز ،ونقــص التعليــم اجليــد ،ومــن
املرجــح أن تتضاعــف هــذه العناصــر مســتقبال  ،حيــث
يــؤدي االختــال العاملــي الهائــل يف التعليــم الناجــم عــن
تدابيــر احلجــز  ،وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر
ونقــص اخلدمــات إلــى ارتفــاع أعــداد عمالــة األطفــال
وقــد تلجــأ األســر إلــى تشــغيل أطفالهــا مــع فقــدان
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هــذه األســر ملصــدر رزقهــا .
وبحســب منظمــة العمــل الدوليــة فــإن أكثــر مــن 152
مليــون طفــل منخرطــون يف ســوق العمــل عامليــا 72
مليونــا منهــم ميارســون اعمــاال خطــرة ويواجهــون
ظروفــا أكثــر صعوبــة ويعملــون لســاعات أطــول يف
ظــل جائحــة كورونــا ،كمــا أن طفــا واحــدا مــن كل
 10أطفــال يف جميــع انحــاء العالــم منخــرط يف ســوق
العمــل.

تساؤالت املستقبل

و دعــا ناشــطون يف مجــال حقــوق اإلنســان إلــى
ضــرورة االهتمــام بحقــوق األطفــال يف هــذه الظــروف،
حيــث قــال الدكتــور حســن ســعيد املجمــر الناشــط
يف مجــال حقــوق االنســان لغــراس إنــه «ينبغــي
علــى اجلميــع ويف مقدمتهــم احلكومــات واملنظمــات
الدوليــة مثــل األمم املتحــدة وأصحــاب املصلحــة مــن
أفــراد املجتمــع أن يضعــوا األطفــال وحقوقهــم كأولويــة
يف مثــل هــذه الظــروف اإلنســانية احلرجــة لكــون

األطفــال يعتمــدون علــى الكبــار وهــم يف كل األوقــات
بحاجــة إلــى الدعــم والرعايــة ،خاصــة يف زمــن كورونــا
حيــث تــزداد احلاجــة املاســة إلــى اعتمــاد سياســات
وآليــات تنفيذيــة وطنيــة صارمــة وفعالــة ترصــد الوفــاء
بضمانــات متتــع األطفــال باحلقــوق وتفــرض املســاءلة
التــي تصــون كرامتهــم اإلنســانية..
كمــا يجــب أن يتضاعــف االهتمــام باألطفــال يف
مخيمــات النــزوح واللجــوء الذيــن هــم يف أشــد احلاجــة
للمســاعدة حتــى يف غيــاب اجلائحــة ،حيــث إن
احلصــول علــى الرعايــة واملرافــق الصحيــة األساســية
محــدود للغايــة ،يف ظــل ظــروف النــزوح واللجوء ،وهذا
أمــر يطــرح أســئلة كبــرى إذ كيــف يتجــاوز العالــم اثــار
جائحــة كورونــا؟ أو مــاذا أعــد العالــم ملواجهــة هــذه
اآلثــار احملدقــة مبســتقبل ماليــن األطفــال يف العالــم
وبصفــة خاصــة األطفــال يف محــور الفقــر واملناطــق
التــي تعانــي مــن أزمــات مــع ضعــف التوعيــة والوعــي
يف تلــك املناطــق.؟

«كتّ اب املستقبل»..
مواهب شابة تتفجر إبداع ًا
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على هامش اختتام "كتّ اب املستقبل "4

الكتاب الواعدون..فرحة بالفوز
وطموحات بخوض غمار جتارب أخرى
اختتمت النسخة الرابعة من برنامج ُ"كتَّاب املستقبل" الذي تنظمه قطر اخليرية بالتعاون
مع جهات أخرى ،يف حفل ختامي عن بعد عبر منصة "ميكروسوفت تيمز" مراعاة لإلجراءات
االحترازية املرتبطة بجائحة كورونا ،ومت اإلعالن عن أسماء الفائزين واالحتفاء بهم وتكرمي
راعي البرنامج واجلهات الشريكة.

وفاز يف النسخة الرابعة من مسابقة برنامج "كتاب
املستقبل" الذي يعنى بتنمية املهارات الكتابية لدى
الطالب ،ورعاية مواهبهم 28 ،طالبا وطالبة من بني
 2355مشاركا ومشاركة من  287مدرسة من املدارس
احلكومية واخلاصة ومجمع التربية السمعية ،إضافة
إلى جامعة قطر.
وعـ ّبــر الــفــائــزون يف برنامج «ك ـ ّتــاب املستقبل» عن
سعادتهم بالفوز والتكرمي ،وقالوا إن ذلك يدفعهم
إلى املزيد من العطاء ،ويشجعهم على املضي يف هذا
الطريق ،حيث عبرت الطالبة عائشة املنصوري-
الفائزة باملركز األول  -املرحلة الثانوية عن سعادتها
الكبيرة بالفوز وقالت إن جتربتها مع "كتّاب املستقبل"
أفادتها كثيرا حيث تعلمت كيفية ربط أحداث القصة.
ووصفت تكرميهم بأنه تتويج جلهدهم ،ما يحفزهم
لبذل املزيد من اجلهد يف املستقبل.
أما الطالبة حسينة فضل اهلل الفائزة الثالثة بقصة
"فكرة المعة" من املرحلة االبتدائية فقالت إنها تشعر
بالفخر لهذا الفوز يف هذه املنافسة ،مشيرة إلى أنها

تعلمت من الورش التدريبية كيف توظف اخليال يف
قصتها وابتكار أفكار جديدة كما أنها تتطلع ألن
تصبح كاتبة وتقدم أفضل ما لديها.
مــن جهتها أكــدت الطالبة ن ــوره ال ـك ــواري الفائزة
باملركز الثالث من جامعة قطر ،أن جتربتها مع "كتّاب
املستقبل" كانت مفيدة وأصبح لديها فكرة عن مكامن
قوتها وضعفها يف الكتابة حيث تعلمت عــدداً من
املهارات التي ساعدتها يف تكوين احلبكة القصصية
وتنفيذها ،مضيفة أن االرشــادات واألنشطة وسعت
من نطاق تفكيرها ومعرفتها.
مــن جانبه قــال الطالب عـبــد الــرح ـمــن الرميي-
الفائز الثاني من جامعة قطر -إنه شارك يف مسابقة
"كـ ّتــاب املستقبل" الستكشاف قــدرتــه على الكتابة
األدبية ،معربا عن سعادته بهذا الفوز الذي مثل له
حافزا لكي يطور مهارة الكتابة لديه ويتمنى أن يصبح
أيقونة عربية أدبية لها أسلوبها املتميز واملتفرد.
بدوره أعرب الطالب فالح ظافر األحبابي الفائز
الثاني يف املرحلة اإلعدادية بقصة "زائر يف منتصف
الليل" عن فخره بنفسه ألنه اثبت انه كاتب متمكن
خاصة وأنها لم تكن املــرة األولــى التي يفوز فيها
يف مسابقة كتّاب املستقبل حيث سبق وأن فــاز يف
املرحلة اإلعدادية أيضا ،مشيرا إلى أنه تلقى كثير
من الدعوات حلضور املؤمترات وامللتقيات الثقافية
التي جتمع الكثير من الكتاب املعروفني على مستوى
الوطن العربي ويطمح ان يصبح كاتبا متميزا ومتجدد
الفكر والطموح
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شهادات وإشادات شركاء النجاح
حظي برنامج "كتّاب املستقبل" بإشادة واسعة من املسؤولني واملهتمني باحلركة الثقافية
والتعليميــة وبالــدور الــذي تقــوم بــه قطــر اخليريــة يف اكتشــاف ورعايــة املواهــب الكتابيــة
اإلبداعية لدى الطلبة يف دولة قطر ورفد الساحة الثقافية بكتاب واعدين.
سعادة السيد صالح بن غامن العلي
وزير الثقافة والرياضة

"أنــا املتابعــن للبرنامــج منــذ بدايتــه حتــى تكلــل بطباعــة وتدشــن عــدد مــن كتــب
الطــاب الفائزيــن فيــه وهــو مؤشــر جيــد يبشــر باخليــر ومبســتقبل واعــد لهــم ..
ويجعلنــا متفائلــن بإنتاجهــم يف املســتقبل ،وهــو مــا يتطلــب منــا مواصلــة االهتمــام
بهــم ورعايتهــم ،حتــى يكونــوا إضافــة حقيقيــة ملســار بالدنــا الثقــايف"

السيد إبراهيم النعيمي

وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي

"المســنا بوضــوح مســاهمة برنامــج ُكتــاب املســتقبل يف خلــق روح الفــن التعبيــري
واألســلوب اخليالــي للغــة العربيــة بــن أبنائنــا الطلبــة ،كمــا أنــه عــزز موهبــة كل
مشــارك يف مجــال كتابــة القصــة بشــكل فريــد مــن نوعــه".

السيدة فوزية اخلاطر

الوكيل املساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي

" برنامــج كتــاب املســتقبل يعتبــر مــن أهــم البرامــج واملســابقات التــي تركــز عليهــا
الــوزارة بالتعــاون مــع "قطــر اخليريــة" ألنهــا تدعــم الفكــر اإلنســاني وتعــزز املهــارات
لــدى الطــاب وتدفعهــم للقــراءة.

الدكتور حسن الدرهم ـ

رئيس جامعة قطر

"يســعدني مشــاركة املئــات مــن الطــاب والطالبــات مــن جامعــة قطــر يف برنامــج
ٌكتــاب املســتقبل الــذي يهــدف إلــى اكتشــاف املواهــب الثقافيــة يف هــذا املجــال وتعزيــز
الســاحة الثقافيــة هنــا يف قطــر ومجتمعنــا القطــري ،أشــكر قطــر اخليريــة علــى
دعمهــا لهــذا البرنامــج وأمتنــى التوفيــق واالزدهــار للجميــع".
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«كتّاب املستقبل» ..
باقة اإلجنازات عبر  4أعوام

متكــن برنامــج "كتَــاب املســتقبل" الــذي يعتبــر رائــدا أهــم القفــزات التطويريــة واإلجنــازات مــن
يف مجــال رعايــة املواهــب الكتابيــة لــدى الطلبــة  2017وحتــى : 2020

يف دولــة قطــر مــن حتقيــق العديــد مــن القفــزات
التطويريــة النوعيــة كميــا ونوعيــا ،وحصــد عــددا
مــن اجلوائــز واإلشــادات ،عبــر مواســمه األربعــة،
فيمــا يلــي رصــد ألهمهــا بلغــة األرقــام:

ـ اكتشــاف ورعايــة  63طالبــا مبدعــا يف مجــال
كتابــة القصــة القصيــرة مــن الطــاب يف املراحــل
املدرســية االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة
واجلامعيــة خــال املواســم األربعــة للبرنامــج.
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ـ طباعــة  63قصــة خــال املواســم األربعــة وترجــم
بعضهــا إلــى اللغــة الروســية
ـ مشــاركة  137طالبــة يف املرحلتــن اإلعداديــة
والثانويــة " بنــات " مــن  32مدرســة حكوميــة يف
النســخة األولــى للبرنامــج.
ـ توجيــه البرنامــج يف النســخة الثانيــة للبرنامــج إلــى
الطــاب والطالبــات ،للمرحلتني اإلعداديــة والثانوية
يف املــدارس احلكوميــة " بنــن وبنــات" ومشــاركة
 375طالبــا وطالبــة مــن  55مدرســة حكوميــة فيــه.
ـ مشــاركة  1697طالبــا وطالبــة مــن 259مدرســة،

مــن مختلــف املراحــل الدراســية ،ومــن كافــة
املــدارس احلكوميــة واخلاصــة " بنــن وبنــات" يف
النســخة الثالثــة للبرنامــج.
ـ مشــاركة  2355طالبــا وطالبــة مــن 287

مدرســة مــن جميــع املراحــل باإلضافــة إلــى طلبــة
جامعــة قطــر ،وطلبــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة
"مجمــع التربيــة الســمعية" يف النســخة الرابعــة
للبرنامــج.

ـ حصــول النســخة الثالثــة للبرنامــج علــى جائــزةَ
أفضــلِ مبــادرة وطنيــة يف قطــر ضمــن جوائــز
املســؤولية املجتمعيــة لــدار الشــرق.
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واألمســيات مثــل أمســية نــادي
رغــم أنــه يــدرس حاليــا يف تخصــص
صدر له قصة
جامعــي يعــ ّد بعيــدا عــن الكتابــة
«الكتــاب خيــر جليــس» وغيرها.
«بريق لولوة»
اإلبداعيــة؛ إال أن الطالــب القطــري
كمــا أنــه لــم يتوقــف بعــد صــدور
محمــد عبــد اهلل املــري يواصــل
وكتاب «بوح نفس» قصتــه األولــى ،بــل أصــدر كتابــه
مشــواره يف كتابــة القصــص
الثانــي بعنــوان »:بــوح نفــس»
وهناك كتاب
والتأليــف ،ويعطــي جــزءا مــن وقتــه
عــن دار روزا للنشــر ،وهنــاك
بنشره
سيقوم
لالهتمــام باجلانــب الثقــايف محققــا
مشــروع كتــاب قــادم بــن يديــه
حضــورا الفتــا وإجنــازات متنوعــة،
قريبا
ســيتم نشــره قريبــا.
منــذ اكتشــاف موهبتــه وفــوزه بإحــدى
جوائــز النســخة الثانيــة برنامــج « ك ّتــاب املســتقبل» وألن برنامــج «كتّــاب املســتقبل» يهــدف لرفــد
يف عــام  2017ـ  ،2018وكان حينهــا طالبــا يف املشــهد الثقــايف كل عــام بكوكبــة مــن الكتــاب
الواعديــن ،فــإن محمــد املــري يــرى أهميــة أن يتــم
املرحلــة الثانويــة.
جتديــد دمــاء الكتَــاب يف قطــر مبواهــب جديــدة
الكتابــة بالنســبة حملمــد تنــم عن وعــي كبير بأهمية ملــا لهــم مــن دور مهــم وكبيــر يف التأثيــر باملشــهد
دورهــا يف التغييــر فهــي ـ كمــا أخبرنــا «وســيلة الثقــايف القطــري ،ويشــير إلــى أن الســنوات
للتنفــس» وليســت ترفــا أو مــادة للمنافســة ،لــذا األخيــرة شــهدت بــروز عــدد مــن أســماء الكتــاب
فهــو يريــد مــن أعمالــه أن تالمــس همــوم مجتمعــه الشــباب.
واحمليــط الــذي يحيــا فيــه ،وإال فــا أهميــة ترجــى
ورغبــة يف نقــل جتربتــه اخلاصــة بتطويــر
منهــا ـ كمــا يقــول ـ.
موهبتــه اإلبداعيــة وقدراتــه يف الكتابــة لآلخريــن
يف رحــاب «كتــاب املســتقبل» كانــت البدايــات
كيــا تتوقــف عنــده فــإن املــري ينصــح الشــباب
األولــى حملمــد املــري ،ومــن خاللــه تفجــرت طاقتــه
اإلبداعيــة ،لــذا جتــده وفيــا لــه بقولــه »:للبرنامــج املوهوبــن بــأن ال يستســلموا أو يفقــدوا األمــل وأن
ّ
دور كبيــر يف صقــل موهبتــي وتطويــر مهاراتــي يعملــوا علــى صقــل مواهبهــم وتطويرهــا مــن خــال
الكتابيــة مــن خــال الــورش التــي تلقيتهــا علــى القــراءة والــورش التدريبيــة.
أيــدي األســاتذة واملدربــن ولفــت انتباهــي للعناصر ولــم ينــس محمــد الــذي يــدرس الهندســة الكيمائية
األساســية يف فــن كتابــة القصــة» و»وضــع قدمــي يف جامعــة «تكســاس أي انــدام» باملدينــة التعليميــة
علــى بدايــة الطريــق ألكــون جــزءا مــن املشــهد أن يجــدد شــكره لقطــر اخليريــة التــي تشــرف علــى
برنامــج « كتــاب املســتقبل» منــذ  4ســنوات لدورهــا
الثقــايف» يف بــادي.
لفــت محمــد األنظــار إليــه بعــد أن فــازت قصتــه يف اكتشــاف املواهــب الدفينــة ورعايتهــا وتســليط
«بريــق لولــوة» يف النســخة الثانيــة لبرنامــج كتــاب الضــوء عليهــا ،وأعــرب عــن أملــه أن يتواصل عطاء
املســتقبل ،ووقعهــا يف معــرض الدوحــة الدولــي ،البرنامــج ليصــل أثــره لــكل الطــاب يف قطــر ،ألنــه
ومنــذ ذلــك احلــن وهــو يشــارك يف الفعاليــات أجمــل اســتثمار يف الشــباب القطــري الــذي يعــول
الثقافيــة بقطــر مثــل امللتقيــات التــي ينظمهــا عليــه يف بنــاء وتطويــر بــاده.
امللتقــى القطــري للمؤلفــن مــع وزارة الثقافــة
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البريطانية آن كوتون...

وتغيير حـياة
ماليني الفتيات
يف إفريقيا

يف مسار اإلنسانية هناك أســمــاء أبــهــرت العالم
بأضوائها الساطعة ووضعت بصمة ترتبت عليها
حتوالت كبرى يف حياة األمم والشعوب وأصبحت
هــذه األسماء رائــدة وعالمة بــارزة مثلت منوذجا
رائعا ...
مــن بــن هــذه األســماء بــرزت آن كوتــون ،مؤسســة
ورئيســة اجلمعيــة الدوليــة غيــر الربحيــة "كامفيــد"
البريطانيــة التــي ولــدت عــام 1950يف كارديــف
والتــي قادتهــا خطاهــا عــام  1991إلــى زمبابــوي
يف زيــارة علميــة للبحــث يف أســباب انخفــاض نســبة
تســجيل الفتيــات يف املــدارس ،إلــى تغييــر مســار
حياتهــا ،لتهــب نفســها مــن بعــد ذلــك للعمــل مــن
أجــل توفيــر فــرص ملاليــن الفتيــات اإلفريقيــات يف
املجتمعــات املهمشــة لدخــول املــدارس بعــد أن حالــت
ظروفهــن دون دخــول املــدارس  ،وحققــت آن جناحــا
باهــرا يف هــذا املضمــار جعلهــا محــل اهتمــام دولــي.
وخــال أكثر مــن عقدين مــن الــزمــن ،بذلت هذه
الباحثة البريطانية ،جهودا مضنية لتحسني فرص
التعليم للفتيات والــنــســاء الــشــابــات على هامش
النظام التعليمي ،ليتأكد لديها أ ّن العامل األساسي
يف إبقاء الفتيات خارج املــدارس هو الفقر وليس
العوائق االجتماعية ،وأدركت أنه من املمكن تعليم
مجتمعاتهن.
الفتيات إذا ما حظني بدعم
ّ
واعتمدت كوتون على مقاربة حديثة لتعليم اإلناث
بالتعاون مع املجتمعات احملل ّية لتناسب احتياجاتها،
حيث تتم ّيز حملة "كامفيد" التي أسستها بنهج شامل
وفريد من شأنه كسر احللقة املفرغة للفقر ،وزواج
األطفال ،من خالل العمل ضمن شراكة وثيقة مع
جميع الدوائر التي لديها قدرة تأثير على خيارات
ومتكينهن ليصبحن
التعليم واحلياة لدى الفتيات،
ّ
يف موقع ريادي للتغيير.
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وتعتمد كوتون يف نشر التعليم يف أوساط الفتيات
يف إفريقيا على طريقة شاملة مت االعتراف بها على
املستوى العاملي  ،حيث يتم التركيز على املجتمعات
الريفية الفقيرة يف كل من زميبابوي ،زامبيا ،غانا،
تنزانيا وم ــاالوي ،وذلــك عن طريق إنشاء محيط
مالئم يدعم ويــرافــق الفتيات يف مرحلة التعليم
االبتدائي وحتى سن املراهقة.
وعرفانــا لهــذه اجلهــود الكبيــرة وتكرميــا لهــا علــى
هــذا الــدور الرائــد نالــت آن كوتــون تكرميــا مــن
الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر رئيــس مجلــس إدارة
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع
بجائــزة "وايــز"  2014خــال مؤمتــر القمــة
العاملــي لالبتــكار يف التعليــم لدورهــا املميــز يف
تعليــم الفتيــات يف عــدد مــن الــدول األفريقيــة

خاصــة باملناطــق الريفيــة .كمــا نالــت كوتــون رتبــة
اإلمبراطوريــة البريطانيــة عــام  2006تقديــراً
خلدماتهــا واعتراف ـاً بجهدهــا يف تعليــم الصغيــرات
يف أريــاف إفريقيــا ،باعتبارهــا مؤسســة ورئيســة
اجلمعيــة الدوليــة غيــر الربحيــة كامفيــد.

اجلوائز واألوسمة

حازت السيدة كوتون على عدد من اجلوائز تقدي ًرا
ألعمالها من بينها دكتوراة فخرية يف احلقوق من
جامعة كامبريدج ،ووسام اإلمبراطورية البريطانية
ميا لدفاعها عــن حــق الفتيات يف التعلم يف
تكر ً
أفريقيا ،وجوائز سكول وشواب للريادة االجتماعية
وجــائــزة ام ــرأة الــعــام يف بريطانيا وجــائــزة العام
للريادة االجتماعية البريطانية.
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حب اخلير يف
كيف تغرس األمهات ّ
األم هــي املســؤولة األولــى عــن غــرس قيــم البــذل والعطــاء يف نفــوس أبنائهــا منــذ الصغــر عبــر
طــرق مختلفــة وذلــك حتــى تتــم تنشــئتهم علــى حــب عمــل اخليــر ،وتلــك مــن القيــم املهمــة
التــي يجــب علــى األســر أن توليهــا عنايــة كبيــرة لضمــان قيــام مجتمــع يتكاتــف أفــراده يف
أعمــال اخليــر ملســاعدة احملتاجــن بينهــم ،،غــراس ويف جولــة اســتطالعية بــن بعــض األمهــات
طرحــت عليهــن ســؤاال عــن أهميــة غــرس قيــم عمــل اخليــر يف نفــوس الناشــئة وماهــي الطــرق
واألســاليب التــي ميكــن اتباعهــا لتحقيــق هــذا الهــدف ،ورصــدت فيمــا يلــي إجاباتهــن:
عايدة املال:

أحــرص علــى تشــجيع أبنائــي علــى فعــل اخليــر ســواء بالنصــح أو فعــل اخليــر أمامهــم ،وذلــك لتشــجيعهم علــى
تقــدمي املســاعدة للفقــراء واحملتاجــن أو العمالــة الوافــدة ،وكذلــك أقــوم بعــرض مقاطــع مصــوره ملواقــف مؤثــرة
ملســاعده الفقــراء أو مبــادرات شــبابيه تطوعيــه تخــدم املجتمــع مــن نشــر وعــي أو ايصــال فكــره مــا ،أصبــح عمــل
اخليــر عــادة لــدى أبنائــي احلمــد هلل وفعــل اخليــر يعــزز العالقــة االســرية ويســهم يف بنــاء املجتمــع ،كمــا يرفــع
منزلــة املؤمــن.

فاطمة املري:

تشــجيع األوالد علــى عمــل اخليــر أمــر ضــروري فنحــن قــد تربينــا علــى حــب اخليــر ومســاعدة اآلخريــن ،ومــن
الطــرق التــي أتبعهــا لتحبيــب عمــل اخليــر ألطفالــي أقــوم بســرد قصــص لهــم قبــل النــوم عــن التبــرع والعمــل
اخليــري ..وبحمــد اهلل أملــس منهــم جتاوبــا وتأثــرا ممــا حفزنــي بأننــي يف الطريــق الصحيــح لتنشــئتهم علــى حــب
اخليــر لألخريــن ومســاعدة احملتاجــن.

أم عبد العزيز القحطاني:

حــث األبنــاء علــى فعــل اخليــر منــذ وقــت مبكــر لــه أثــر إيجابــي علــى تربيــة الطفــل وفائــدة كبيــرة للمجتمــع
مســتقبال ،وحتــى يكتســب عــادة فعــل اخليــر يجــب تنشــئة الطفــل علــى ذلــك ،عندمــا أضــع مــاال يف صنــدوق
مخصــص للتبرعــات أقــوم بشــرح ذلــك البنــي كمــا أقــوم بســرد بعــض القصــص التــي حتفــز عقلــه حتــى تصبــح
لديــه روح املبــادرة علــى فعــل هــذا األمــر ،كمــا أقــوم بعــرض بعــض الفيديوهــات القصيــرة مثــل عــدم رمــي الطعــام
ومســاعدة كبــار الســن مــا يــؤدي إلــى تطــوره الذهنــي ،واحلمــد هلل اآلن أصبــح ابنــي يبــادر جلمــع مبالــغ نقديــة
ووضعهــا يف احلصالــة إلعطائهــا ملــن يحتاجهــا مــن العمــال.

هاجر الزين:

نقــوم بتشــجيع أطفالنــا علــى اكتســاب مهــارات عديــدة وجديــدة ليتعــزز انتمــاؤه ملجتمعــه وغــرس روح العمــل
التعاونــي وعمــل اخليــر ،وأنــا انتهــج أســلوبا لغــرس هــذه املفاهيــم كاملســاهمة يف العمــل التطوعــي االجتماعــي
مــن خــال املراكــز املجتمعيــة والفعاليــات املدرســية املتعــددة علــى مــدار العــام واملشــاركة يف احلمــات الكبــرى
لدعــم احملتاجــن حــول العالــم والتعريــف مبعاناتهــم او مــن خــال العمــل الفــردي كتقــدمي املســاعدة لكبــار الســن
والضعفــاء مــن فئــة العمــال وذوي الدخــل احملــدود مــن أفــراد املجتمــع  ،وكذلــك املســاهمة بتقــدمي بعــض االطبــاق
الغذائيــة للعمــال يف املجمــع الســكني بشــكل دوري وتوفيــر هدايــا بســيطة خــال مواســم األعيــاد واالحتفــاالت
املشــتركة.
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قلوب األبناء؟

مروة خليل:

"أحــث بنتــي علــى التبــرع والصدقــات واملشــاركة يف األعمــال التطوعيــة وجتهيــز وجبــات للعمــال باملجمــع وجتميــع
وجتهيــز املالبــس املســتعملة وتوزيعهــا علــي احملتاجــن ...كان لذلــك أثــر إيجابــي عليهــا وأصبحــت تشــجع
صديقاتهــا علــى عمــل اخليــر.

بلقيس اجلنيد:

أعمــل علــى ترغيــب أبنائــي علــى الصدقــة والتبــرع مبــا يفيــض عــن حاجتهــم مــن مالبــس ومســتلزمات أخــرى،
واملشــاركة يف بعــض األنشــطة ســواء يف األنديــة أو املجمــع الســكني أو املدرســة والتــي يكــون هدفهــا تقــدمي عمــل
اخليــر وخدمــة املجتمــع ،واحلمــد هلل جتــاوب أبنائــي كبيــر يف هــذا املجــال وســأظل أراقبهــم وأرعاهــم حتــى يكــون
هــذا العمــل ديــدن حياتهــم.
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بنغالديش

اليتيم «ميزان الرحمن»..

رحله تفوق علمي
ووظيفي لتحقيق حلمه
دكا  -معني خان

درس ميزانور يف أرقى كلية
للهندسة وهو اآلن مدير ألهم
شركة هندسية ببنغالديش
دفعــه حلــم التميــز إلــى حتــدي الصعــاب للوصــول إلــى هدفــه
رغــم أن كل الظــروف كانــت عكــس مــا يطمــح إليــه ،لكنــه أصـ ّر
حتــى النهايــة ليؤكــد أن النجــاح قــرار ميكــن حتقيقــه.
ولــد "ميــزان الرحمــن" يف قريــة اشــوافاتا شــمالي بنغالديــش
وتــويف والــده عندمــا كان يف الرابعــة مــن عمــره ،ولــم تكــن
والدتــه متلــك أي مــورد رزق تعيــل بــه أطفالهــا اخلمســة.
ومــن بــن جميــع أطفالهــا كان مليــزان رغبــة جامحــة يف التعلّــم
والدراســة وعندمــا الحظــت والدتــه ذلــك قامــت بتســجيله يف
مركــز لأليتــام تديــره قطــر اخليريــة ليكــون أحــد مكفوليهــا.
يلبــي املركــز الــذي أنشــئ منــذ  1995احتياجــات األيتــام
كاإلقامــة والتغذيــة مــن خــال قســمه الداخلــي ،والتعليــم
واألنشــطة االجتماعيــة مــن خــال املدرســة التابعــة لــه.
احتضــن املركــز ميزانــور وهــو يف الثامنــة مــن عمــره عندمــا
كان يف الصــف الثالــث ،ومــن هنــا بــدأت رحلتــه مــع التعليــم
لتتواصــل حتــى اجتــاز اختبــار شــهادة الثانويــة عــام 2008
محققــا تفوقــا يف الدرجــات ،ولتفتتــح أمامــه أبــواب التعليــم
اجلامعــي بعدهــا مباشــرة.
كانــت قطــر اخليريــة ترافقــه خطــوة بخطــوة ،ولــم تتركــه أيضــا
حتــى يف مرحلــة التعليــم العالــي ،فكفلتــه كطالــب علــم ،بعــد أن
كفلتــه كيتيــم حتــى ســن الثامنــة عشــرة.
غــادر الشــاب قريتــه متجهــا إلى العاصمــة البنغالية دكا ليدرس

يف جامعــة بنغالديــش للهندســة والتكنولوجيــا
التــي تعـ ّد أفضــل جامعــة هندســة هنــاك.
حتملــت قطــر اخليريــة جميــع نفقــات القبــول
باجلامعــة ولــم تكتــف بذلــك بــل قدمت مليزان
الرحمــن منحــة دراســية يحصــل مبوجبهــا
علــى مســاعدة ماليــة شــهرية ،األمــر الــذي
مكنــه مــن الدراســة وتغطيــة جميــع نفقاتــه
مــن مــأكل ومســكن.
وبفضــل هــذا الدعــم واصــل الشــاب متيــزه
إلــى أن نــال شــهادته اجلامعيــة بتفــوق مــع
درجــة الشــرف ،ومتــت إضافــة ريشــة التقديــر
يف التعليــم العالــي لــه تقديــرا لتميــزه.
لــم يقتصــر تفــوق ميــزان الرحمــن علــى
التحصيــل العلمــي ،فهــا هــو بعــد التخــرج
يتميــز يف حياتــه العمليــة والوظيفيــة ليصبــح
مديــرا ألهــم شــركة هندســية ببنغالديــش،
ويصبــح مصــدر فخــر والدتــه وأقــل قريتــه
وبلــده.
تقــول والدتــه وهــي تنظــر البنهــا باعتــزاز بعــد
أن وصــل لهــذه املكانــة املرموقــة إنهــا تــود أن
تشــكر كفــاء ابنهــا ألنهــم كانــوا عونــا لــه يف
حتقيــق حلمــه ،ووقفــوا الــى جانبــه منــذ أن
كان طفــا.
أمــا ميــزان الرحمــن فيقــول "أنــا مديــن ملركــز
األيتــام الــذي احتضننــي ولقطــر اخليريــة
التــي دعمــت مســيرتي التعليميــة حتــى أنهيــت
دراســتي اجلامعــة" ،وهــو ينــوي ســداد هــذا
الديــن مــن خــال تكريــس جــزء مــن مالــه
ووقتــه لتقــدمي اخلدمــات اإلنســانية للفئــات

كاريكاتير

احملتاجــة متطوعــاً .

اليوم العاملي للعمل اإلنساني  ١٩أغسطس
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قرغيزيا

اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة
وقعــت قطــر اخليريــة اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع كل
مــن ســفارة دولــة قطــر يف اجلمهوريــة القرغيزيــة،
ووزارة الصحــة القرغيزيــة ،بهــدف تنســيق

اجلهــود اخلاصــة لتقــدمي مســاعدات طبيــة عاجلــة
للمستشــفيات القرغيزيــة ملواجهــة فيــروس كورونــا،
بحضــور كل مــن ســعادة الســيد عبــد اهلل الســليطي
ســفير دولــة قطــر بقرغيزيــا ،والنائــب األول لوزيــر
الصحــة القرغيــزي الســيد قاليســبيك شــاديخانوف
إضافــة إلــى مديــر مكتــب قطــر اخليريــة املهنــدس
حســن علــي عــودة.
ويأتــي هــذا املشــروع ضمــن جهــود اإلغاثــة لالســتجابة
جلائحــة كورونــا يف اجلمهوريــة القرغيزيــة ،حيــث قــام
مكتــب قطــر اخليريــة يف قرغيزيــا بتنفيــذ مجموعــة
مــن التدخــات االغاثيــة يف كل مــن قطــاع الصحــة
وقطــاع األمــن الغذائــي.

الداخل السوري

إنشاء وتشغيل أربعة مراكز
رعاية صحية

أطلقــت قطــر اخليريــة بالشــراكة مــع صنــدوق
قطــر للتنميــة مشــروعا إلنشــاء وتشــغيل أربعــة
مراكــز للرعايــة الصحيــة األوليــة شــمال ســوريا
بتكلفــة تقــدر ب 7,300,000ريــال قطــري ينتظــر أن
يســتفيد منهــا  144.000شــخص ،وذلــك لتخفيــف
معانــاة النازحــن الســوريني يف تلــك املناطــق.
وتهــدف قطــر اخليريــة مــن وراء هــذا املشــروع
الــذي يتوقــع االنتهــاء منــه يف نهايــة أكتوبــر مــن
العــام احلالــي  2020إلــى حتســن الواقــع الطبــي
يف الشــمال الســوري وذلك بالتنســيق مع املنظمات

احملليــة والدوليــة الناشــطة يف قطــاع الصحــة
والهيئــات التنســيقية والتقنيــة التابعــة لــأمم
املتحــدة يف تركيــا مثــل  Health Clusterومنظمــة
الصحــة العامليــة  WHOومنظمــة اليونيســيف.
UNICEF
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فلسطني

عمليات عيون تعيد
االبتسامة لـ  20شخص ًا
أجرت قطر اخليرية عمليات تركيب عيون صناعية
لـ  20شخصا ممن فقدوا إحــدى أعينهم نتيجة
اإلصابة املباشرة فيها ،بالتنسيق مع وزارة التنمية
االجتماعية واملؤسسات املختصة بتأهيل املعاقني
بصريا يف قطاع غزة.
وأسهم املشروع يف التخفيف من األعباء االقتصادية
عن كاهل أهالي املصابني ،فضال عن توفير أعني
زجاجية لهم لتحسني الشكل اجلمالي لوجوههم،
يف ظــل عجزهم عــن شــراء وتركيب هــذه األعــن
االصطناعية.

كما ســاعــد املــصــابــن على التخلص مــن التشوه
احلاصل يف وجوههم مما خفف عنهم الضغوط
النفسية واالجتماعية .وقد خضع املستفيدون بعد
العمليات إلى تدريب على العناية بالعني الزجاجية
من طرف الشركة املصنعة.

قطر

رقم قياسي جديد
حققت قطر اخليرية متيزا آخــر يضاف إلــى سلسة
جناحاتها املتميزة يف مجاالت العمل اإلنساني املختلفة
وخدمة املجتمع ،حيث صنفت من بني أفضل  10جهات
مساندة للمجتمع احمللي يف قطر لدعم جهود الدولة
يف مكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19 -وذلك بناء
على استطالع رأي أجراه الفرع احمللي لشركة ابسوس
"  " ipsosأكبر شركة أبحاث سوق يف العالم.
وطــرح االستبيان الــذي أجرته الشركه يف الفترة من
 23أبريل وحتى  12مايو ،على  500شخص داخل
قطر تساؤال عن أفضل اجلهات التي ساهمت بشكل
مميز يف مكافحة جائحة كــورونــا ،فــجــاءت إجــابــات

املستطلعة آراؤهم ان هذه اجلهات هي قطر اخليرية
والهالل األحمر القطري ،امليرة ،بنك قطر الوطني،
بنك الدوحة ،اخلطوط اجلوية القطرية ،مؤسسة قطر،
وزارة الصحة ،باالضافة إلى اوريدوو وقطر للبترول.
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توزيع  4ماليني كتاب للطلبة النازحني
بدعم مــن صــنــدوق قطر للتنمية وضمن مبادرة
كويست ،أنهت قطر اخليرية تنفيذ املرحلة الثانية

قطر

جائزة التميز
يف مجال رعاية األيتام
حصلت قطر اخليرية على جائزة التميز يف مجال
رعاية األيتام (كافل) للعام  ،"2020من الشبكة
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية  ،وذلك خالل
مشاركتها يف فعاليات املؤمتر العاملي الثالث
لرعاية األيتام  2020الذي نظم عبر التقنيات
الرقمية عن بعد ،بحضور نخبة من اخلبراء
واملستشارين الدوليني يف مجال العمل اإلنساني.
ومت منح قطر اخليرية اجلائزة تقديرا لدورها
الريادي واملتميز يف دعم خدمات رعاية األيتام
الشاملة يف املجاالت االجتماعية والصحية
والتربوية والترفيهية وغيرها.

من مشروع "طباعة وتوزيع الكتاب املدرسي على
األطفال يف شمال سوريا ،حيث متكنت من طباعة
وتــوزيــع حــوالــي  4ماليني كتاب مــدرســي ،استفاد
منها  472,925طالبا وطالبة خالل العام الدراسي
.2020 - 2019
ويهدف املشروع ،الــذي مت تنفيذه ضمن مشروع "
حتسني مستوى التعليم ألكثر من مليون طفل " الذي
أطلقته قطر اخليرية عام  ،2017إلى حتسني البنية
التحت ّية لقطاع التعليم يف شمال سوريا ،وخلق بيئة
مناسبة لتشجيع عودة األطفال الى املدارس.
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اتفاقية مع االوتشا لتغذية
األطفال واحلوامل
وقعت قطر اخليرية اتفاقية تعاون وشــراكــة مع
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الــشــؤون اإلنسانية
 OCHAيف تركيا ،لتقدمي اخلدمات يف مجال تغذية
األطفال واحلوامل واملرضعات يف املناطق األكثر
ضعفا وحاجة والتي تعاني من حاالت سوء التغذية
الشديد يف منطقة ريف حلب شمال سوريا .ومن
املتوقع أن يبلغ عــدد املستفيدين املباشرين من
املشروع  11,360حامل ومرضع ،كما سيصل عدد
األطفال حتت  5سنوات  24,000طفل.

وبلغت قيمة املشروع حوالي تسعمائة ألــف ريال
مقدمة من مكتب األمم املتحدة  ،OCHAوتقوم قطر
اخليرية عن طريق مكتبها يف تركيا وفرقها امليدانية
مبراقبة وتنفيذ املشروع واملتابعة الدورية له على
مدار عام كامل ،حيث بدأ املشروع مع بداية شهر
يوليو  2020ويستمر حتى نهاية شهر يونيو .2021

األردن

الرزاز يشيد بدعم قطر
اخليرية ملواجهة كورونا
أعــرب رئيس الـــوزراء األردن ــي معالي الدكتور عمر
الــرزاز عن شكر وتقدير احلكومة األردنية الهاشمية
لإلسهامات اجلليلة التي قدمتها قطر اخليرية لدعم
جهود اململكة األردنية الهاشمية يف مواجهة جائحة
كورونا.
وقال الرزاز يف رسالة شكر وجهها لقطر اخليرية إن
األردن حكومة وشعبا يثمن دعم ومساندة قطر اخليرية،
وعبر عن اعتزازه بعمق العالقات التي تربط البلدين
الشقيقني يف ظل قيادتيهما احلكيمتني صاحب السمو
الشيخ متيم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر وصاحب
اجلاللة الهاشمية امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني.
وقــامــت قطر اخليرية بتجهيز  400كــرفــان للحجر

والــفــحــص الطبي على احل ــدود اجلنوبية الشرقية
للمملكة األردنــيــة لفحص القادمني وحجز احلــاالت
املشتبه بها قبل اختالطها باملجتمع األردنــي ،بتكلفة
تقدر ب  4ماليني ريــال وبطاقة استيعابية تقدر ب
 3600شخص.
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املرحلة الثانية من حملة "حق الشام" بالشمال السوري
تواصل قطر اخليرية تنفيذ املرحلة الثانية من حملة
"حــق الشام" التي أطلقتها بالتعاون مع املؤسسة
القطرية لإلعالم ،حيث تضمنت تنفيذ  6مشاريع
يف قطاعات مختلفة ،بقيمة إجمالية تقدر ب 50
مليون ريال .وينتظر أن يستفيد منها أكثر من 800
ألف شخص من النازحني يف الشمال السوري.
ومتكنت قطر اخليرية من إدخال  88شاحنة إغاثية
محملة باملساعدات إلــى الشمال الــســوري خالل
يونيو املــاضــي .وحتــتــوي املــســاعــدات على سالل
غذائية وأدوات نظافة وصهاريج مياه للشرب ووقود
حملطات املياه ،ومن املتوقع أن يصل عدد الشاحنات
إلى  340شاحنة.

باكستان

مساعدات ملتضرري
كورونا والزلزال
يف إطار سعيها ملجابهة فيروس كورونا للحد من
انتشاره ومساهمة منها يف دعــم جهود عــدد من
ال ــدول ،قدمت قطر اخليرية دعما للمؤسسات
الصحية احلــكــومــيــة يف بــاكــســتــان ،حــيــث وزعــت
بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث وحكومة املقاطعة
 4000طردا من مستلزمات ومواد النظافة والوقاية
يف مراكز احلجر الصحي واملراكز الصحية الريفية
يف جميع االقاليم الباكستانية بالتعاون مع عدد
من اجلهات احمللية ،كما وزعــت مساعدات على
متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة من
إقليم جامو وكشمير العام املــاضــي .كما قدمت
قطر اخليرية دعما حلكومات املقاطعات من خالل
بناء قدراتها على االستجابة بتوفير الدعم االغاثي
لها وزيادة قدرة الفئات السكانية الضعيفة.
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ندوة عن بناء املرونة
يف البلدان الهشة
نظمت قطر اخليرية بالتعاون مع صندوق قطر
للتنمية نــدوة افتراضية بعنوان " بناء املرونة يف
البلدان الهشة كوفيد  19وما بعدها :منظور قطري"
على هامش املنتدى السياسي رفيع املستوى لألمم
املتحدة الــذي عقد يف الفترة من  8-16يوليو من
العام اجلاري  2020يف نيويورك.
كما شــارك يف الــنــدوة أيضا ممثلون عــن الهالل
األحمر القطري وشبكة ستارت نت وورك واالوتشا
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وأجمع املشاركون يف الندوة على ضرورة استخدام
أدوات املــعــرفــة يف مــواجــهــة مــخــاطــر األزمـ ــات
املستقبلية وكيفية التصدي لها بالشكل املطلوب
خاصة يف املجتمعات الهشة والتي تفتقد إلى القدرة
على مواجهة صدمات األوبئة واملخاطر املفاجئة.

قطر

امللتقى السنوي
للمكاتب اخلارجية
عــقــدت قــطــر اخلــيــريــة املــلــتــقــى الــســنــوي للمكاتب
اخلارجية بالتعاون مع هيئة تنظيم األعمال اخليرية
يف يوليو املاضي ،بحضور السيد إبراهيم بن عبد اهلل
الدهيمي املدير العام لهيئة تنظيم األعمال اخليرية،
والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي
لقطر اخليرية وعدد من مسؤولي قطر اخليرية وذلك
عبر املنصة االفتراضية.
وشــارك يف امللتقى خبراء من هيئة تنظيم األعمال
اخليرية واللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ووحدة املعلومات املالية باإلضافة إلى خبراء
قطر اخليرية ومدراء وموظفي املكاتب امليدانية يف 34
دولة حول العالم.

ويهدف امللتقى إلى تعزيز وتفعيل التنسيق بني املقر
الرئيسي لقطر اخليرية واملكاتب امليدانية لها ،ورفع
قدرات العاملني بها ،وتطوير بيئة العمل ،وتعزيز دور
املكاتب امليدانية يف التنسيق على املستويني احمللي
احلكومي والدولي.
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يف  31دولة حول العالم

أكثر من  1,7مليون
شخص عبر العالم
يستفيدون من مشروع
األضاحي
بدعم كــرمي من متبرعي دولــة قطر؛ تركت حملة
أضــاحــي قــطــر اخلــيــريــة" بــاخلــيــر اطــمــئــن" للعام
احلالي 1441هـــ ،أثرا ملموسا يف نفوس أكثر من
مليون وسبعمائة ألف شخص من الفئات احملتاجة

عبر العالم ،وأدخلت الفرحة يف قلوبهم ووسعت
عليهم وعلى أسرهم وأسهمت يف إطعام احملتاجني
وتخفيف معاناة املتضررين ،خصوصا يف مناطق
األزمات واملتأثرين من جائحة كورونا.
واستفاد منها مكفولو قطر اخليرية من األيتام
واألسـ ــر الــفــقــيــرة واملــرضــى وذوي االحــتــيــاجــات
اخلـــاصـــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ــن ــازح ــن والــاجــئــن
واملتضررين من جائحة كــورونــا ،يف  32دولــة مبا
فيهم دولة قطر بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 24
مليون ريال.
كما اســتــفــاد مــن مــشــروع االضــاحــي داخ ــل قطر
 77,435شخص من األسر ذات الدخل احملدود،
واألرام ــل واأليــتــام املسجلني لــدى قطر اخليرية،
إضافة للعمال وأبناء اجلاليات االسيوية والعربية
داخ ــل قــطــر ،وبتكلفة إجمالية زادت عــن ثالثة
ماليني ريال.

»..

حملة «

محطات التدخالت اإلنسانية
العاجلة وحشد الدعم
حرصــت قطــر اخليريــة علــى التدخــل اإلنســاني منــذ اليــوم الثانــي لكارثــة مرفــأ بيــروت
مــن أجــل تقــدمي اإلغاثــات العاجلــة عبــر فرقهــا امليدانيــة ،وواصلــت تعاونهــا مــع العديــد
مــن اجلهــات يف قطــر مــن أجــل حشــد الدعــم حلملتهــا "لبنــان يف قلوبنــا" وســرعة إيصــال
املســاعدات للمتضرريــن مــن االنفجــار الضخــم.

4

5

8-7

6

13 - 9

أغسطس

أغسطس

أغسطس

أغسطس

أغسطس

كارثة انفجار
مرفأ بيروت

ـ تدخل قطر
اخليرية االغاثي "
توزيع مواد غذائية
عاجلة "

إطالق حملة "

املشاركة يف البث
التلفزيوني املباشر
للقنوات التلفزيونية
واإلذاعية الستقطاب
الدعم والتبرعات
حلملة

إرسال طائرتي
مساعدات إغاثية
بالتعاون مع
اخلطوط اجلوية
القطرية

"#لبنان_يف_ قلوبنا"
مجاالت احلملة
إيــواء

موادغذائية
طبية

مواد
غذائية

"#لبنان_يف_ قلوبنا"
إجمالي اإليراد
94,000,000
رق

(أكثر من  100طن
من املواد الغذائية)

من  6وحتى  31أغسطس

املشاركون يف احلملة

أكثر من  80جهة "بنوك  -شركات جتارية  -مؤسسات صحية -مطاعم – مقاهي وغيرها"
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مجمع سكني بالصومال يوفر اإلســـــــ
كســمايو حاضــرة واليــة جوبــا النــد بالصومــال،
مدينــة ســاحلية تقــع علــى بعــد  528كيلومتــرا جنــوب
العاصمــة مقديشــو ويقطنهــا نحــو  170,000نســمة،
هــذه املدينــة تعرضــت البنــى التحتيــة فيهــا إلــى أضرار
بالغــة بســبب أزمــات داخليــة ممــا دفــع بعــض ســكانها
للنــزوح داخليــا والبعــض اآلخــر جلــأ إلــى دول اجلــوار
مثــل كينيــا وإثيوبيــا بحثــا عــن مــاذ آمــن ولتوفيــر
لقمــة العيــش.
عــاش الالجئــون الصوماليــون الفــارون مــن لهيــب
احلــرب علــى مــدى  25عامــا يف مخيمــات داخــل
األراضــي الكينيــة بعيــدا عــن ديارهــم وموطــن
ذكرياتهــم يحدوهــم األمــل أن تشــرق عليهــم شــمس
يــوم يعــودون فيــه أدراجهــم إلــى ظــل وطنهــم..
وبعــد أن قامــت احلكومــة الكينيــة يف مايــو 2016
بإغــاق املخيمــات والعمــل علــى إعادة هــؤالء الالجئني
إلــى بالدهــم ،أصبــح الالجئــون أمام خياريــن أحالهما
مــر ،العــودة إلــى املجهــول أم البقــاء يف ديــار ال توفــر
لهــم مــأوى وحيــاة كرميــة...
وبــدأت رحلــة العــودة الشــاقة واحملفوفــة باخلــوف
والقلــق ..كانــت مدينــة كســمايو تنفــض عنهــا غبــار
أزماتهــا ولــم تســتعد عافيتهــا بعــد ،ورغــم ذلــك
اســتقبلت العائديــن مــن أبنائهــا الذيــن وصلوهــا ولــم
يكــن أماهــم شــيء يأويهــم فبــدأوا يف بنــاء بيــوت
بدائيــة مــن أغصــان الشــجر وبقايــا الثيــاب عســاها
تقيهــم حــرارة الشــمس وحتميهــم مــن لفــح بــرد الشــتاء
دون أدنــى مقومــات أخــرى للحيــاة.
وغوثــا ملوجــات العائديــن الذيــن تقطعــت بهــم ســبل
احليــاة خفــت قطــر اخليريــة لنجدتهــم ومــد يــد العــون
لهــم ومســاعدتهم حيــث قامــت باالتصــال باجلهــات
الرســمية يف احلكومــة الفيدراليــة الصوماليــة والوالية
وبــدأت املســوحات الشــاملة وتقييــم حالــة العائديــن يف
كل املجــاالت.

وبنــاء علــى املعلومــات التــي رصدتهــا ويف إطــار
جهودهــا االنســانية لصالــح املتضرريــن ،وضعــت قطــر
اخليريــة احلجــر األســاس يف أكتوبــر 2018م ملشــروع
املجمــع الســكني بكلفــة مليــون وثمامنائــة ألــف ريــال
قطــري وذلــك علــى قطعــة أرض مبســاحة 400,4
متــر مربــع ،تتكــون مــن 24وحــدة ســكنية ،وتتكــون
كل وحــدة ســكنية مــن غرفتــي نــوم ومطبــخ وحمــام
وصالــة طعــام ويســتفيد منــه  144شــخصا مــن أســر
األيتــام املكفولــن ،كمــا يضــم مســجدا جامعــا يتســع
لســبعمائة وخمســن مصليــا.

ويهــدف املجمــع إلــى دعم األســر النازحــة يف املخيمات
يف احلصــول علــى مــأوي دائــم لهــم ،ومشــاركة اجلهــود
الوطنيــة إليجــاد احلــل املســتدمي لظاهرة النــزوح الذي
تبنتــه احلكومــة الفيدراليــة الصوماليــة مــن خــال
بنــاء وحــدات ســكنية دائمــة يف الصومــال ،إضافــة
إلــى املســاهمة يف حتســن الظــروف املعيشــية والبيئــة
االجتماعيــة لألســر الفقيــرة ،وتعزيــز التعليــم وســط
العائديــن .ويأتــي هــذا املشــروع ضمــن اســتراتيجية
قطــر اخليريــة الهادفــة إلــى تطويــر شــبكات أمــان
اجتماعيــة مســتدمية تلبــي بشــكل ف ّعــال االحتياجــات
األساســية للفئــات االجتماعيــة األكثــر هشاشــة يف
مجــاالت الصحــة ،والتعليــم ،والرعايــة االجتماعيــة
غيرهــا.

إشادات حكومية

حظي املجمع الذي مت افتتاحه يف يونيو
بإشادة عدد من املسؤولني يف احلكومة الفيدرالية
الصومالية ووالية جوبا الند
2020

وقال السيد محمود سيد آدم النائب األول لرئيس
واليــة جوبــا النــد إن هــذه املشــاريع تعتبــر نقلــة نوعيــة
يف مجــال التعليــم واإلســكان وقــدم « شــكره وتقديــره
لدولــة قطــر علــى ســعيها الــدؤوب ملســاعدة الفئــات
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ــــتقرار للعائدين من رحلة اللجوء
احملتاجــة وإقامــة املشــاريع النوعيــة ،كمــا أثنــي علــى دور
قطــر اخليريــة ومبادراتهــا يف الواليــة ،وطالــب بزيــادة
املشــاريع التنمويــة لســد احتياجــات األهالــي.
الســيد محمــد ورســمي درويــش وزيــر الشــؤون

الداخليــة بواليــة جوبــا النــد قــال « إن الواليــة
كانــت يف أمــس احلاجــة إلــى مثــل هــذه اخلدمــات،
منوه ـاً إلــى أن الواليــة علــى اســتعداد لتوفيــر كافــة
التســهيالت اللوجســتية واألمنيــة إلقامــة مشــاريع
أخــرى.

64

| تقرير

يف اليوم العاملي للعمل اإلنسـاني

قطر اخليرية ..جهـود متواصلة ملـواجــــــ
"دعــم يصــون األنفــس أثنــاء اجلائحــة" ..هــو شــعار
اليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاني لهــذه الســنة والــذي
يصــادف يــوم  19مــن شــهر أغســطس.

ويخصــص اليــوم الســتذكار التضحيــات واجلهــود
اجلســام التــي تقدمهــا الطواقــم امليدانيــة للمؤسســات
اإلنســانية األخــرى يف جميــع أنحــاء العالــم ملواجهــة
هــذا الوبــاء وللحــد مــن انتشــاره.

وفيمــا يلــي اســتعراض بأهــم جهــود قطــر اخليريــة يف
هــذا املجــال داخــل قطــر خارجهــا وأهــم إجنازاتهــا
التــي مت واســتحقت التنويــه واإلشــادة:

داخل قطر

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن جميــع املســاعدات املقدمــة
أكثــر مــن  1,168,952مســتفيدا مــن العمــال
واألســر ذات الدخــل احملــدود وأبنــاء اجلاليــات املقيمة
يف قطــر
جتهيــز مبنيــن للعــزل الصحــي للعمــال مبنطقــة
الصناعيــة جتهيــزا كامــا ويضــم املبنــى  213غرفــة
تســتوعب حوالــي  852مريضــا.

تنظيــم حمــات توعويــة ووقائيــة للعمــال يتــم خاللهــا
توزيــع أدوات نظافــة شــخصية ومعقمــات وكمامــات
إلــى جانــب نشــرات توعويــة بلغــات مختلفــة.

عبر العالم

إنشاء  14وحدة عزل مجتمعي يف الشمال السوري
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
إرســال طائــرة مســاعدات طبيــة للســودان بلغــت

حمولتهــا  7أطنــان مــن املــواد للكــوادر الطبيــة العاملة.
مســاعدات طبيــة لعــدة دول مــن بينهــا لبنــان وتونــس
وفلســطني وباكســتان وقرغيزيــا واليمــن ومالــي
والتشــاد وكينيــا.

االتفاقيات الدولية

اتفاقيــة تقــدمي مســاعدات طارئــة لالجئــن الســوريني
يف جميــع أنحــاء لبنــان بالتعــاون مع املفوضية الســامية
لشــؤون الالجئــن بقيمــة  1,5مليــون دوالر.

اتفاقيتــان مــع منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة
اليونيســيف مببلــغ مليونــي دوالر أمريكــي لتوفيــر
خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة لالجئــن
الســوريني يف األردن.

حمالت توعوية

إطــاق حملــة توعويــة بعنــوان" :أبطــال يف مواجهــة
كورونــا" علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي موجهــة
لألطفــال وأوليــاء األمــور بغــرض تعزيــز حمايتهــم
بالتعاون مع اليونســيف ،تضمنت نشــر نصائح كتيبات
توعويــة مصــورة تشــجع علــى االلتــزام بالســلوكيات
الوقائيــة والتقيــد باإلجــراءات االحترازيــة.

تصنيف ابسوس

مت تصنيــف قطــر اخليريــة ضمــن أفضــل 10
مؤسســات ملكافحــة كورونــا يف قطــر وفقــا الســتطالع
رأي أجرتــه شــركة ابســوس.
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منوذج لتضحيات فرقنا امليدانية

طبيب يواصل أداء مهامه اإلنســـــــــــــ
عن بعد رغم إصابته بكورونا
يف الوقــت الــذي غــادر فيــه اجلميــع مقــار عملهــم
ليحتمــوا ببيوتهــم علهــا تقيهــم شــر فيــروس كورونــا
الــذي انتشــر كالنــار يف الهشــيم يف جميــع أنحــاء
العالــم اختــارت فئــات أخــرى كاألطبــاء واملتطوعني
والعاملــن يف املجــال اإلنســاني تقــدمي املســاعدات
للمتأثريــن مــن هــذا الوبــاء ،مــع مــا يف ذلــك مــن
مخاطــر رغــم اإلجــراءات االحترازيــة املتّبعــة.
الدكتــور مصطفــى حــاج عمــر أحــد هــؤالء األبطــال
الذيــن أصيبــوا بالفيــروس جــراء مواصلــة عملهــم
يف ســبيل تقــدمي خدمــة إنســانية ألشــخاص يف
وضــع اســتثنائي وحتديــدا علــى احلــدود الســورية
التركيــة.

لــم يكتــف الدكتــور مصطفــى بتقــدمي العــاج فقــط
للمصابــن بــل جمــع بــن الطــب والعمــل اإلنســاني
مــع قطــر اخليريــة فهــو مســؤول الصحــة يف مبكتب
قطــر اخليريــة يف مدينــة غــازي عنتــاب بتركيــا.
ومــع انتشــار رقعــة املــرض يف تركيــا حينهــا
قــررت خليــة األزمــة حتويــل العمــل مــن املكتــب
الــى املنــزل عــن بعــد لكــن وبعــد الســيطرة علــى
الوضــع عــاد الدكتــور مصطفــى الــى مقــر عملــه
وكان ملتزمــا بجميــع إجــراءات الســامة إلــى أن
أصيــب أحــد زمالئــه يف املكتــب بوعكــة صحيــة
مت تشــخيصها بالتهــاب عــارض مت عالجــه ببعــض
املســكنات ،األمــر الــذي لــم يســتدع منــه مزيــدا
مــن االحتياطــات جتــاه زميلــه املريــض وتابــع عملــه
كاملعتــاد.

لكــن تع ّكــرت حالــة زميلــه ومت التأكــد مــن إصابتــه
بفيــروس كورونــا ومــن هنــا بــدأت رحلــة الدكتــور
مصطفــى مــع الفيــروس حيــث اكتشــف إصابتــه
أيضــا باملــرض ،االمــر الــذي يتطلب عزلــة تامة عن
زوجتــه احلامــل وطفلتــه البالغــة مــن العمــر ثــاث
ســنوات .يقــول الدكتــور مصطفــى إن أصعــب مــا
يف االمــر هــو محاولــة طفلتــه االقتــراب منــه لكنــه
كان مينعهــا ويحــاول أن يفهمهــا بطريقــة تناســبها،
تتفهــم االمــر لبضــع دقائــق ثــم تعيــد الكــرة مــرة
ثانيــة علّهــا تظفــر بحضــن والدهــا كاملعتــاد.

د .مصطفى حاج عمر

مســؤوليات الدكتــور لــم تقتصــر علــى عائلتــه
املصغــرة فقــط خــال هــذه االزمــة ألنــه كان
املســؤول عــن تنفيــذ مشــاريع االســتجابة جلائحــة

تعريفات إنسانية |

ــــــــانية
كورونــا يف منظمــة قطــر اخليريــة يف ســوريا
وهــي مشــاريع متعــددة ومتنوعــة وتشــكل جزءا
هامــا مــن اســتجابة املنظمــات اإلنســانية
العاملــة يف القطــاع الصحــي مثــل انشــاء
مراكــز العــزل الصحــي التــي تبلــغ  31علــى
مســتوى القطــاع الصحــي كامــا يف ســوريا.
ونظــرا حلجــم املســؤولية اضطــر الدكتــور
مصطفــى لتحمــل مشــاق اصابتــه واالســتمرار
يف أداء عملــه عــن بعــد مســتعينا ببعــض
املســكنات خاصــة وأن اصابتــه بالفيــروس
تزامنــت مــع إعــان اكتشــاف أول حــاالت
كورونــا يف مناطــق شــمالي ســوريا.
شــعور باملســؤولية ورســالة إنســانية نبيلــة لــم
تثــن هــذا العامــل اإلنســاني البطــل وغيــره مــن
األبطــال عــن مواصلــة العمــل اإلنســاني رغــم
اإلصابــة واملخاطــر.

67

ما هي املعايير
اإلنسانية؟
املعاييــر اإلنســانية هــي بيانــات تصــف مجموعــة
اإلجــراءات الالزمــة التــي متكــن املتضرريــن مــن
األزمــات واألشــخاص املتأثريــن مــن كارثــة أو نــزاع
مــن احلــق يف احلصــول علــى احلمايــة واملســاعدة
وضمــان الشــروط األساســية للحيــاة بكرامــة.
ويتــم تطويــر املعاييــر اإلنســانية من قبل ممارســن
يف املجــال اإلنســاني ممــن لديهــم اخلبــرة يف
مجــاالت محــددة ويتــم صياغتهــا بنــا ًء علــى األدلــة
والتجربــة ومراجعتهــا بانتظــام إلدراج التطــورات
عبــر القطــاع .كمــا تعكــس أفضــل املمارســات
املتراكمــة علــى املســتوى العاملــي.
تعد املعايير اإلنســانية مصدراً مفيداً للممارســن
لتخطيــط وتنفيــذ وتقييــم االســتجابة اإلنســانية.
وتوفــر أساســا قويــا للدفــاع عــن حقــوق املجتمعات
املتأثــرة باألزمــات .وعنــد تطبيقهــا يف عمليــات
التأهــب واالســتجابة تلتــزم الــوكاالت اإلنســانية
واملمارســون باجلــودة ويتحملــوا مســؤولية ذلــك
أمــام املجموعــات التــي يخدمونهــا.
يحــدد املعيــار اإلنســاني األساســي بشــأن اجلــودة
واملســاءلة ( )CHSتســعة التزامــات ميكــن
للمنظمــات واألفــراد املشــاركني يف االســتجابة
اإلنســانية اســتخدامها لتحســن جــودة وفعاليــة
املســاعدة التــي يقدمونهــا.
يضــع املعيــار اإلنســاني األساســي املجتمعــات
واألشــخاص املتضرريــن مــن األزمــات يف قلــب
العمــل اإلنســاني .كمعيــار أساســي ويصــف
املعيــار األساســي اإلنســاني العناصــر األساســية
للمســاعدات اإلنســانية عاليــة اجلــودة وذات
املبــادئ واخلاضعــة للمســاءلة.

املصدر شبكة أسفير
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#أبطال_يف_مواجهة_كورونا ..

أول شراكة بني قطر اخليرية
واليونيسف يف مجال احلمالت التوعوية
يف بادرة تعاون هي األولى من نوعها بني قطر اخليرية
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسف" يف مجال
احلمالت التوعوية املوجهة لألطفال واألســر وتعزيز
الوعي املجتمعي إزاء القضايا التي تهم هذه الشرائح
وتوفر الدعم لها خصوصا باللغة العربية ..مت إطالق
احلملة املشتركة# :أبطال_يف_مواجهة_كورونا
ومت الترويج لها على موقع قطر اخليرية اإللكتروني
وحساباتها على شبكات التواصل االجتماعي وحسابات
شبكات التواصل االجتماعي لليونيسف.

الفئات املستهدفة

األطفال واليافعون وأولياء األمور وأفراد املجتمع.

مدة احلملة

من يونيو وحتى سبتمبر 2020

اللغات املستخدمة يف احلملة

العربية واإلجنليزية

هدف ومحاور احلملة
الهدف العام:

ـ اإلسهام يف تعزيز اإلجراءات االحترازية اخلاصة يف
مواجهة فيروس كورونا ودعم جهود احل ّد من مخاطر
انتشاره.

األهداف الفرعية:

ـ تشجيع األطفال واليافعني على االلتزام بالسلوكيات
الوقائية والتق ّيد باإلجراءات االحترازية.
ـ تقدمي النصح ألولياء األمور يف مجال الدعم النفسي
االجتماعي ،وكيفية التعامل مع األطــفــال واليافعني
وتقدمي الدعم الالزم لهم يف ظل األوضاع غير الطبيعية
املرتبطة بظروف كورونا ،وبقائهم يف املنزل ملدد غير
اعــتــيــاديــة ،وع ــدم قــدرتــهــم على ممــارســة أنشطتهم
احلركية والترفيهية ،وتوفير النصائح اخلاصة بأمان
األطفال على االنترنت.

منتجات احلملة

ـ تصاميم مت نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي
تتضمن رسائل إرشادية معزّزة بالرسوم.
ـ كتيب توعوي وكتيب تلوين تفاعلي لألطفال بعنوان:
" ُ
أفعل وال أفعل"
لالطالع
والتحميل:
كتيب توعوي وكتيب تلوين تفاعلي لألطفال بعنوان:
ُ
"أكتشف كنو َز بيتي"
لالطالع
والتحميل:

ـ كتيب توعوي ألولياء األمور حول الدعم النفسي
وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مــع األط ـفــال والـيــافـعــن يف ظل
كورونا.

لالطالع والتحميل:

qch.qa/Guidance_advice

(مت إنتاج املواد التوعوية من قبل فريق متخصص يف
قطر اخليرية اعتمد يف محتواها على عبارات سهلة
وسلسلة ،ورســوم وتصاميم وأل ــوان جــذابــة ،وتراعي
خصائص البيئة اخلليجية والعربية)
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خدمة لدعم المحتاجين من خالل تنمية مهاراتهم

ال تتردد في منح فرصة حياة كريمة لعائلة محتاجة،
سببا في توفير مصدر رزقهم وعفتهم
مساهمتك قد تكون
ً

1

2

االسم :أسرة رقية

االسم :أسرة عبدهللا

الدولة :السودان

الدولة :البوسنة

المبلغ 3,720 :ر.ق

المبلغ 6,776 :ر.ق

المشروع :ثالجة لتصنيع
المثلجات

المشروع :تمليك بقرة

حقق حلم أسرة عبر الرابط

qch.qa/Awen

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/8/025
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"دومبيت" ..مظلة أمان وبارقة
أمل للمرضى الفقراء بأندونيسيا
إندونيسيا  -محمد أنس

مهــار ديــوي أرملــة إندونيســية عمرهــا ســتون
عامــا ،اجتمــع عليهــا املــرض وضيــق ذات اليــد،
كان يتوجــب عليهــا قطــع مســافة طويلــة مــن
قريتهــا إلــى مستشــفى رومــاه ســيهات بالعاصمــة
جاكرتــا مرتــن يف األســبوع إلجــراء عمليــة غســيل
الكلــى .تقــول مهــار إنهــا فقــدت طعــم احليــاة
وأصبحــت الدنيــا مظلمــة يف عينيهــا ،ألن عليهــا
تأمــن مايعــادل  300ريــال قطــري لــكل جلســة
غســيل كلــى ،وهــو مبلــغ يفــوق مقدرتهــا فضــا عــن
ضــرورة توفيــر تكاليــف حياتهــا األخــرى ،لذلــك
كانــت تذهــب للغســيل عندمــا كان يتوفــر لديهــا
هــذا املبلــغ ،ممــا ضاعــف مــن أوجاعهــا وتدهــور
حالتهــا الصحيــة والنفســية ..إنهــا رحلــة مــن األلــم
والعــذاب.
ومتضــي مهــار يف ســرد قصتهــا املؤملــة قائلــة :
كانــت الســنة األولــى مــن ســنوات مرضــي األربــع
مــن أصعــب ســنوات حياتــي ،ألننــي كنــت اضطــر
للذهــاب مــن مقــر إقامتــي يف بوجــور إلــى
مستشــفى فتماوتــي أو مستشــفى تشــيفتو مبــا
يف ذلــك مــن معانــاة بــن عذابــات املواصــات
واالنتظــار للدخــول إلــى غرفــة غســيل الكلــى
والتكلفــة املاديــة الباهظــة التــي ال طاقــة لــي بهــا.
لكــن احلــال تغيــر وأشــرقت بارقــة األمــل مــن
جديــد يف عينــي مهــار ديــوي عندمــا تعرفــت علــى
فريــق مستشــفى "دومبيــت ضعفــاء" يف بارونــغ
بوجــور .وقــد صنفتهــا إدارة املستشــفى علــى أنهــا
مريضــة مــن الفقــراء وينبغــي أن يتكفــل املستشــفى
بتكاليــف عالجهــا ..ومــن ذلــك الوقــت تتلقــى
مهــار ديــوي عالجهــا مبستشــفى دومبيــت بانتظــام
ولســانها يلهــج بالشــكر علــى هــذا الصنيــع العظيــم
الــذي غي ـ ّرر حياتهــا كليــا..

خدمات طبية مجانية

قصــة مهــار ديــوي واحــدة مــن مئــات قصــص
املرضــى الفقــراء الذيــن يتلقــون مســاعدات
وخدمــات طبيــة مجانيــة مــن مستشــفى دومبيــت
الضعفــاء التــي هرعــت قطــر اخليريــة لبنائــه
كامــا نظــرا حلاجــة محافظــة بوجــور وأوضــاع
ســكانها االقتصاديــة واالجتماعيــة.
تقــول رئيســة مكتــب الصحــة يف محافظــة بوجــور
الدكتــورة تريوايــوو هارينــي (إننــا ســعدا جــدا لقيام
قطــر اخليريــة ببنــاء هــذا املستشــفى يف املنطقــة
الشــمالية مــن محافظــة بوجــور الشــمالية التــي
كانــت ال متلــك مثلــه ".
أمــا الدكتــور زكريــا مديــر مستشــفى دمبيــت
ضعفــاء فقــال إن اللســان عاجــز عــن الشــكر لهــذه
الهديــة الغاليــة وهــذا العمــل النبيــل الــذي مولــه
متبرعــون مــن أهــل اخليــر بدولــة قطــر .فلهــم منــا
كل شــكر علــى هــذا الصــرح الصحــي الهــام"
مرافق املستشفى

يذكــر أن املستشــفى مت تشــييده يف عــام 2012

وهــو مستشــفى متكامــل ،مت جتهيــزه بالعديــد مــن
املرافــق مثــل غــرف العمليــات وغــرف الطــوارئ
والعنايــة املركــزة ومركــز التغذيــة ،إضافــة الــى عدد
مــن الوحــدات األخــرى ،وبــدأت قطــر اخليريــة يف
توســعة هــذه املستشــفى الــذي يضــم  60ســريراً
مجان ًيــا للفقــراء واأليتــام ،ويســتفيد مــن هــذا
املستشــفى بطاقتــه الكاملــة نحــو  9,500مريــض
كل شــهر .وتبلــغ مســاحة املستشــفى الكليــة نحــو
 1200متــر مربــع بتكلفــة تقــدر بأربعــة ماليــن
ريــال قطــري.

71

مشاريع قطر اخليرية الصحية بإندونيسيا
نفــذت قطــر اخليريــة منــذ عــام  2017وحتــى اآلن  11مشــروعا صحيــا يف إندونيســيا
تنتشــر يف ثمانــي مقاطعــات بالبــاد ،مــن بينهــا مستشــفى دومبيــت ضعفــاء يف بوجــور
واســتفاد منهــا عشــرات اآلالف.
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بالتعليم ..
نحقق األحالم
ونرسم املستقبل

امسح «الكود» لالطالع على مزيد من الصور التي تعكس أنشطة
مشاريعنا اإلنسانية والتنموية وتبرز أثرها يف عاملي الصغار
والكبار..على حساب قطر اخليرية ( االنستجرام  /املدونة)

يوتيوب

حكاية فاطمة

اندونيسيا

فاطمة أرملة من بندا اتشيه
تكابد األلم واملعاناة
تعرفوا كيف استطاعت من خالل
مشروعها الصغير تأمني مستقبل مشرق
ألطفالها؟

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف على
قصة فاطمة

حكاية عبد الفتاح
الصومال

عندما ال يكون اليتم عائقا أمام
الطموح تتبدل األحوال
ويتحقق احللم
تعرفوا معنا على حكاية عبد الفتاح
وكيف حقق طموحه؟

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف على
قصة عبد الفتاح

لالطالع على مزيد من قصص
النجاح ميكنكم الدخول إلى قناة
قطر اخليرية على اليوتيوب

شارك معنا بقصة جناح

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف على
املزيد من القصص اإلنسانية
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وأنت في مكانك

“هدية” تمكنك أن تهدي عمل خير
مع رسالة خاصة تصل لمن تحب

اختر هديتك
عبر تطبيق قطر الخيرية

qch.qa/App

أو عبر الرابط

qch.qa/Gift

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/966

#بالخير_اطمئن

تقرير
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السكن اجلامعي لطالبات البوسنة ..
املستقبل يبدأ من بيئة تعليمية مريحة
يف قلــب ســراييفو وبالقــرب مــن أربــع جامعــات
تضــم مختلــف التخصصــات العلميــة ،مت
اختيار املكان بعناية ،وبأثاث متميز ومتناســق
مت فــرش وتأثيــث املبنــى املكــون مــن أربعــة أدوار،
ليوفــر أجــواء آمنــة وهادئــة ومريحــة للمذاكــرة
والتحصيــل العلمــي ..إنــه ســكن الطالبــات
اجلامعيــات الــذي أسســته قطــر اخليريــة يف
البوســنة والهرســك لفائــدة اليتيمــات الالئــي
يلتحقــن باجلامعــات ،إضافــة إلــى للفتيــات
مــن بنــات األســر ذات الدخــل احملــدود القادمات
مــن األريــاف للعاصمــة ،رغبة يف مواصلة رحلة

التعليــم وحتقيــق طموحاتهــن مبســتقبل
أفضــل.
ميثــل هــذا الصــرح بنظــر الطالبــات قيمــة
تفــوق توفيــر املــأوى الالئــق الــذي يشــبه
اخلدمــات الفندقيــة اجليــدة ،لتصــل إلــى
اإلحســاس بــروح األســرة الواحــدة نظــرا
لروابــط األخــوة والصداقــة التــي تعــززت
بــن الطالبــات حتــى بــن يشــعرن أنهــن
وســط أهلهــن ،فضــا عــن التبــادل املعــريف
والثقــايف بــن طالبــات قادمــات مــن بيئــات
مختلفــة .
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االســتطالع التالــي يكمــل الصــورة عــن أهميــة هــذا
الســكن اجلامعــي ودوره وأثــره يف حيــاة الطالبــات
اللواتــي مت اســتيعابهن فيــه وعددهــن  96طالبــة:

راحة وطمأنينة

تقــول فاهيــرا ديالليتــش مــن ترافنيــك وســط البوســنة
وهــي طالبــة علــوم وهندســة كمبيوتــر ،إن فرصــة
القبــول يف ســكن الطالبــات الــذي توفــره قطــر
اخليريــة ،يعنــي لــي وألســرتي الكثيــر ،حيــث لعــب دوراً
رئيســيا يف تخفيــف العــبء املالــي عــن والــدي وحقــق
أمنيتــي مبواصلــة التعليــم اجلامعــي يف أجــواء آمنــة
ومريحــة ،مضيفــة " شــكرا علــى هــذه املنحــة التــي
قدمــت لنــا وألســرنا مســاعدة كبيــرة".

عائلة واحدة

بدورهــا أعربــت الطالبــة جنمــة هارفــات عــن دهشــتها
يف أن تقــدم جهــة أو شــخص هــذا الســكن الراقــي
مجانــا والــذي يشــبه فندقــا للطــاب .وتقــول "قطــر
اخليريــة لــم متنحنــا الســكن املجانــي فقــط لكنهــا
منحتنــا فرصــة االلتقــاء بطالبــات مــن جميــع أنحــاء
العالــم وإقامــة صداقــات معهــم ... ،شــيء رائــع أن
أعيــش مــع طالبــات مــن مختلــف البلــدان والثقافــات
واجلامعــات .أســتمتع بتبــادل املعلومــات واملعرفــة
معهــن ،لدرجــة أننــا أصبحنــا بالفعــل عائلــة صغيــرة".
ونســبة إلــى تكاليــف املعيشــة املرتفعــة للطــاب يف
البوســنة ؛ فإنهــا أشــارت إلــى أن "قيمــة هــذا الســكن
ال تقــدر بثمــن جلميــع مــن مت قبولهــن فيــه وألســرهن
ذات الدخــل احملــدود".

طريق اخلير

وتضيــف عائشــة املنصــوري إحــدى املســتفيدات " كنــت
أنــا وأخــي مكفولــن كأيتــام لــدى قطــر اخليريــة حتــى
بلغنــا مــن العمــر  18عامــا ،وهأنــذا أواصــل مشــواري
بدعــم منهــا ومــن أهــل اخليــر مــن خــال هــذا املســكن
املريــح  ..إنــه عمــل رائــع ونبيــل وميثــل قيمــة إنســانية
عاليــة ..لقــد أضــاءت لنــا قطــر اخليريــة الطريــق".

كأنني يف بيتي

أمــا فيليســتي كيبــور وهــي طالبــة أجنبيــة يف ســراييفو
 ،فأعربــت عــن ســعادتها بوجودهــا يف الســكن وقالــت
"أنــا ممتنــة لقطــر اخليريــة إلــى األبــد لتوفيرهــا
لنــا الســكن والطعــام والرعايــة ممــا جعلنــي أشــعر
بالســعادة والراحــة  ،لقــد وفــر لنــا هــذا الســكن نظــام
أمــان متكامــل أتــاح لنــا العيــش بطمأنينــة وجعلنــا
نقيــم عالقــات صداقــة مــع بقيــة الطالبــات مــن دول
شــتى ..العيــش بعيــداً عــن األســرة صعــب للغايــة،
لكــن العاملــن بالســكن اجلامعــي وفــروا لنــا إحســاس
العائلــة .بالنســبة لــي غرفــة قطــر اخليريــة مبثابــة
غرفــة يف منــزل عائلتــي.

شكرا من القلب

أمــا الطالبــة مليجاكابولوفيتــش ...فقالــت "شــكرا
ملــن ســاعدني للتغلــب علــى مصاعــب احليــاة ..مــن
الرائــع أن تكــون جــزءا مــن منظومــة تهــدف إلــى بنــاء
املعرفــة ودعــم التعليــم الــذي هــو ركيــزة التنميــة ألي
بلــد .ســعيدة جــداً بوجــود قطــر اخليريــة يف البوســنة
وإســهامها يف دعــم التعليــم يف بــادي.

مشاريع للتمويل
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جتارب نسائية رائدة
يف العمل التطوعي
واإلنساني
المؤلف :علي الرشيد

عدد الصفحات 192 :صفحة
الناشر :قطر الخيرية

سنة اإلصدار2020 :

مي ِّثل رصد وتدوين التجارب الرائدة واملهمة يف املجاالت
العلم ّية والعمل ّية ســواء أكانت لشخصيات أو مبادرات
أو برامج أو منتجات أو خدمات أمراً ذا أهمية كبيرة،
ألنه رافعة لتطوير املجتمعات ،كونه يق ّدم عصارة األفكار
وخالصة اخلبرات ،خصوصا لألجيال الناشئة ،من أجل
االستفادة من اجلهود املميزة ملن سبقوهم ،وميثل يف
ذات الوقت جزءا من واجب التكرمي والتقدير املستحقني
ألصحاب هذه اخلبرات واإلجنازات.
وأل ّن العمل التطوعي يشكل قيمة إنسانية كبرى ،وسلوكا
حضاريا راقيا مي ّكنه من أن يلعب دورا مؤ ِّثرا يف اإلسهام
بنهضة املجتمعات ،وتنمية اإلحساس باملسؤولية املجتمعية
لدى األفراد ،فإ ّن من أفضل األمور التي تسهم يف نشر
وحض الشباب على االندماج فيه هو إتاحة املجال
ثقافته
ّ
لهم لالحتكاك بالنماذج املؤ ِ ّثرة يف هذا املجال ،من خالل
مصاحبتهم أو تلقي التدريب على يديهم ،أو االطــاع
على ِس َيرهم منهم مباشرة ،أو من خالل كتب وبرامج
ومنتجات إعالمية تقوم بتوثيق مذاكراتهم وأعمالهم،
وهو واجب يلقى على كاهل اجلهات الثقافية واإلعالمية
واخليرية واإلنسانية.
وعطفا على ما سبق؛ فقد اهتمت قطر اخليرية ضمن
جهودها يف النشر بإصدار مبثل هذه الكتب ،ويكتسب
م ـ ّؤلــفــهــا ":جت ــارب نــســويــة رائـــدة يف الــعــمــل التطوعي
واإلنساني" الذي صدر يف مطلع يونيو  2020 /أهمية
خاصة العتبارين مهمني:
ـ يس ّد ثغرة كبيرة يف توثيق التجارب التطوعية واإلنسانية
على املستوى العربي واخلليجي ،ويعتبر الكتاب األول
من نوعه على مستوى دولة قطر.
ـ يحتفي بدور املرأة يف هذا املجال ،ويؤكد على دورها
احملــوري الكبير يف هذا العمل من خالل منــاذج رائــدة،
مثل أخيها الرجل.

ع ــرض الــكــتــاب ِســ َي ــر ث ــاث شــخــصــيــات نسائية
هــن :شيخة راشــد املفتاح ،بدرية محمد الياقوت،
استقالل أحمد الباكر ،والتي متتاز جتاربهن بأنها
ريادية على مستوى دولة قطر ،طويلة وممتدة ،تعود
للسبعينات من القرن املاضي والتزال متواصلة دون
انقطاع ،ثرية متنوعة ،جتمع بني العمل اإلنساني
( اإلغــاثــي ) والتنموي ،والتطوع داخــل دولــة قطر
وخارجها ،وممارسة أنشطة متعددة كاملشاركة يف
احلــمــات التوعوية والقيمية ،وإقــامــة املخيمات،
وتقدمي احملاضرات والورش التدريبية ،واملشاركة يف
املؤمترات واملنتديات املتخصصة ،وتنظيم األسواق
اخليرية واملشاركة فيها ،وتقدمي اإلغاثات العاجلة
ومتابعة املشاريع التنموية خارج دولة قطر ،ومناصرة
القضايا اإلنسانية وحشد الدعم لها.
مت تدوين مادة الكتاب يف قالب يف الصياغة يجمع بني
فن ِ
السيَر األدبي والقصة اخلبرية "الفيتشر" ،وميزج
يف املضمون بني حديث الذكريات مبا فيه من مشاعر
وجدانية من جهة ،وبني املعلومات واحلقائق واآلراء
إزاء بعض املواقف املرتبطة بأنشطة صاحباتها من
جهة أخرى.
وتتطلّع قطر اخليرية مستقبال ملواصلة تدوين
جتارب ناشطات أخريات تباعا ،استكماال جلهودها
يف هذا املجال.
يذكر أن قطر اخليرية سبق لها أن أصدرت كتابني
يص ّبان يف نفس الهدف ،األول ":جتارب شبابية يف
العمل التطوعي" عــام " ،2016متطوعون يف قلب
امليدان" يف عام .2018
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