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واملفّوض  املتحدة  لألمم  احلالي  العام  األمني  توّقع   2009 عام  يف 
يصبح  أن  غوتيريش  أنطونيو  الالجئني  ملفوضية  السابق  السامي 
املناخ احملّرك األكبر للنزوح، وبعد 11 عاما كشف تقرير مركز رصد 
للنزوح الداخلي ) للعام املاضي 2020( أن إجمالي عدد النازحني حول 
العالم بلغ 40,5 مليون شخص أكثر من 30.7 مليون منهم نزحوا بسبب 
املعنية  الدولية  الدوائر  املناخ، كما أظهرت  وتغّير  الطبيعية  الكوارث 
بشؤون املناخ أن عام 2020 كان األكثر سخونة على اإلطالق بسبب 
النشاط اإلنساني واملتمثل يف ازدياد وتيرة انبعاثات الغازات املضّرة 
التي تؤثر يف ظاهرة االحتباس احلراري وتفاقم األزمة املناخية، وهو 
ما استدعى دّق ناقوس اخلطر عامليا من أجل أن تتحمل كافة اجلهات 
املعنّية ويف مقدمتها املنظمات اإلنسانية األممية والدولية مسؤولياتها.
اإلنساني،  املجال  العاملني يف  وألّن قطر اخليرية جزء من منظومة 
واضحا  صدى  املناخ  تغّير  حدة  من  للتخفيف  الدعوات  القت  فقد 
يف توجهاتها ومشاريعها ومبادراتها التي تنفذها وجهودها التوعوية 
والتثقيفية التي تقوم بها، وسيطلع القارئ يف امللف العدد الذي بني 
قطر  وتدخالت  مشاريع  أخذ  يبرز  تقرير  على  "غراس"  من  يديه 
املناخ   لتغير  السلبية  لآلثار  التصدي  مسألة  العالم  حول  اخليرية 
بعني االعتبار، متاشيا مع التوجهات العاملية،  كإنشاء املخيمات التي 
تراعي النظافة والبيئة الصحية واستخدام الطاقة البديلة وغيرها، 
واملشاركة يف الفعاليات الدولية مثل التحدي العاملي من أجل العمل 
املناخي الذي أطلقته االوتشا يف اليوم الدولي للعمل اإلنساني هذا 

العام حتت شعار "سباق من أجل اإلنسانية".
اإلعالم  موضوعات  أن  القارئ  سيجد  الرئيس؛  امللف  عن  وفضال 
ناقشت  حيث  غراس،  أعداد  يف  خاص  باهتمام  حتظى  اإلنساني 
ندوة العدد احلالي مع عدد من املختصني واخلبراء أهمية القصص 
اإلنسانية كجزء من الذاكرة التي ال متحى للكوارث واألزمات، ودورها 

يف التأثير الوجداني وحشد الدعم للعمل اخليري.  
ونحن يف مستهل فصل الشتاء الذي تشير التوقعات بأنه سيكون أشد 
صعوبة على النازحني والالجئني هذه السنة فالبد أن نستذكر هذه 
التي  املآسي  تتكرر  الشرائح الضعيفة ونقوم مبساندتها مبكرا كيال 
مرت بها يف مواسم سابقة، وهنا البد من التنويه بحملة قطر اخليرية 
"دفء وسالم" التي تسعى من خالل دعم أصحاب األيادي اخلّيرة أن 
يكون شتاؤهم آمنا ودافئا.. وقدميا قيل "درهم وقاية خير من قنطار 

عالج". 
"واهلل يف عون العبد ماكان العبد يف عون أخيه". 
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التغّير املـنـاخي..
رة وحتّدي املواجهة اآلثار املدمِّ

دّق العالــم ناقــوس اخلطــر بعــد التقاريــر املتواتــرة مؤخــرا عــن أســباب 
ارتفــاع درجــة احلــرارة و موجــات اجلفــاف واحلرائــق والفيضانــات التــي 
اإلنســان  التقاريــر  هــذه  حّملــت  حيــث   ، املناطــق  مــن  كثيــرا  اجتاحــت 
بســلوكه  احلــراري  االحتبــاس  ظاهــرة  تفاقــم  أســباب  األولــى  بالدرجــة 
كوكــب  علــى  كبيــر  بشــكل  ســلبا  ســينعكس  الــذي  األمــر  حياتــه  ومنــط 
األرض، وألهميــة هــذا املوضــوع تناولــت »غــراس« هــذا امللــف، مــن خــالل 
ومهتمــني، تطرقــت  مــع خبــراء  أجريناهــا  ومقابــالت  ومقــاالت  تقاريــر 
إلــى حتديــات التغيــر املناخــي التــي تواجههــا البشــرية واجلهــود األمميــة 

والدوليــة للتصــدي لهــا.  
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وســيتطلب حتقيــق ذلــك يف املســتقبل القريــب قيــادة 
ــه. ــل ل ــا ال مثي ــا دولًي عظيمــة وتعاوًن

إذا فشــلنا يف مواجهــة التحــدي، فــإن جيلنــا ســيخلق 
ديًنــا بيئًيــا ال ميكــن حتملــه، ســترثه األجيــال القادمة، 
ســدادها.  علــى  قــادرة  تكــون  ال  قــد  ديــون  وهــي 
هنــاك بالفعــل عالمــات علــى زيــادة تقلــب املنــاخ، 
ممــا يــؤدي إلــى زيــادة وتيــرة وشــدة حــاالت اجلفــاف 
والفيضانــات والعواصــف حــول العالــم. رمبــا يكــون 
إعصــار كاترينــا هــو الكارثــة املناخيــة األكثــر بــروًزا 
ــة حتــدث يف  ــا مماثل ــي، لكــن أحداًث ــم الغرب يف العال
أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، مــع عواقــب وخيمــة علــى 
ماليــني الفقــراء يف البلــدان الناميــة. يعيــش الكثيــر 
يف املناطــق املهمشــة، التــي لديهــا وصــول محــدود 
األخطــار  تعــوض  أن  ميكــن  التــي  التقنيــات  إلــى 
املتعلقــة بالطقــس ولديهــا أقــل إمكانيــة للوصــول إلــى 
اخلدمــات التــي ترصــد هــذه املشــاكل وتســتجيب 
ــا  ــق املزعجــة أيًض ــن احلقائ ــد ظهورهــا. وم ــا عن له
ــل مــن ٪10 مــن  ــار شــخص ينتجــون أق ــر ملي أن أفق
غــازات الدفيئــة، ومــع ذلــك فمــن احملتمــل أن يعانــوا 
مــن أســوأ وأســرع العواقــب الفورية للكــوارث القائمة 
علــى املنــاخ، والناجمــة عــن قلــة الوصــول إلــى امليــاه، 

ــاه البحــر. وارتفــاع منســوب مي
نظرة قامتة

بصيــص األمــل الــذي يأتــي مــع هــذه النظــرة القامتــة 
واالجتماعــي  والسياســي  العلمــي  الوعــي  أن  هــو 
يتزايــد بــأن تغيــر املنــاخ مشــكلة مــن صنــع اإلنســان 

فشــلت  بينمــا  عاملًيــا جماعًيــا.  حــاًل  وتتطلــب 
املشــترك،  القبــول  حتقيــق  يف  كيوتــو  اتفاقيــة 
تــدرك أن  بــدأت منظمــات الشــركات الكبــرى 
ــاظ  ــا احلف ــرات يجــب أن حتــدث إذا أردن التغيي
أيًضــا  هنــاك  احلديثــة.  حياتنــا  أمنــاط  علــى 
ــا  ــر نشــاًطا اقتصادًي إدراك أن املســتهلكني األكث
ــد يســتجيبون للمنتجــات واخلدمــات وأمنــاط  ق
احليــاة األكثــر مراعــاة للبيئــة وهــذا يوفــر الطلــب 

علــى التغييــر االجتماعــي.
ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الرئيســي هــو مــا إذا 
للــرد؟  اإلرادة  أو  التكنولوجيــا  لدينــا  كانــت 
ــد. ال يتلقــى البحــث  اجلــواب البســيط ليــس بع
يف الطاقــات املتجــددة ســوى جــزء بســيط مــن 
الوقــود  علــى  إنفاقــه  يتــم  الــذي  االســتثمار 
ــة. إن املدافعــني عــن  األحفــوري والطاقــة النووي
النهــج النــووي محقــون يف حجتهــم بــأن البدائــل 
احلاليــة مثــل مصــادر الطاقــة املائيــة، والطاقــة 
الشمســية، وطاقــة الريــاح، واألمــواج ميكــن أن 
توفــر فقــط جــزًءا بســيًطا مــن الطاقــة التــي 
تتطلبهــا االقتصــادات الصناعيــة الكبيــرة اليــوم. 
وهــذا يتركنــا مــع احتمــاالت انتظــار طويــل حتــى 
يتــم طــرح مصــادر طاقــة متجــددة أكثــر فاعليــة 

وأقــل تلويًثــا للســوق.
الوقود احليوي

هــو  املتجــددة  للطاقــة  اســتجابة  آخــر  كانــت   
يف  احليــوي.  الوقــود  يف  الســريع  االســتثمار 
الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي، أدخلــت 

هنــاك اعتــراف علمــي واجتماعــي وسياســي بــأن 
غــازات  انبعاثــات  زيــادة  عــن  نــاجت  املنــاخ  تغيــر 
االحتبــاس احلــراري.)GHG( ويعتبر قطاعا الطاقة 
والنقــل مــن أبــرز املســاهمني يف انبعاثــات الكربــون 
إضافــة إلــى زيــادة التصنيــع والنمــو الســكاني، ومن 
املتوقــع تزايــد مســتويات االنبعاثــات بســرعة مــا لم 
يتــم اتخــاذ إجــراءات جــادة للحــد مــن اســتخدامنا 

املفــرط للوقــود املعتمــد علــى الكربــون.
 ورغــم تزايــد الوعــي العاملــي بالصلــة بــني غــازات 
الدفيئــة وتغيــر املنــاخ، إال أن التأثيــر ال يــزال غيــر 
املنــاخ  تغيــر  بشــأن  التنبؤيــة  قدرتنــا  وأن  مؤكــد 
القائــم علــى غــازات االحتبــاس احلــراري ضعيفــة 
نســبًيا، لكــن املخاطــر أصبحــت أكثــر وضوًحــا، 

ــة. ــون كارثي ــل أن تك ــن احملتم وم
علــى الرغــم مــن عــدم معرفتنــا حلجــم التغييــر 
ــات  ــة النبعاث ــذي ســينتج عــن املســتويات احلالي ال
تأثيــرات  أن  نــدرك  أننــا  اإل  الدفيئــة،  غــازات 
ــة ســتكون لهــا عواقــب وخيمــة،  املســتويات احلالي
والتــي  احلــراري  لالحتبــاس  املســببة  فالغــازات 
نرســلها إلــى الغــالف اجلــوي ستســاهم يف التغيــر 

لــن  اليــوم خيــارات  املناخــي لذلــك نحــن نتخــذ 
تؤثــر علــى حياتنــا فحســب، بــل تؤثــر أيًضــا علــى 
حيــاة أطفالنــا وأحفادنــا. وهــذا يجعــل تغيــر املنــاخ 
أكثــر أثــرا مــن حتديــات السياســات األخــرى، ألن 
وغيــر  بطــيء،  تراكــم  هــي  االنبعاثــات  تأثيــرات 
ــر  ــا غي ــة م ــح يف مرحل ــد يصب ــي، وق ــي، وعامل مرئ

قابــل لإلصــالح.
علــى هــذا النحــو، قــد يكــون تغيــر املنــاخ أكبــر 
حتــٍد نواجهــه بشــكل جماعــي، وحتــى مــع معرفتنــا 
ــد باحلاجــة امللحــة  ــاك شــعور متزاي احملــدودة، هن
للعمــل. أوالً، يجــب أن جنــد طرًقــا لتغييــر اعتمادنا 
مــع  والتعامــل  األحفــوري  الوقــود  علــى  احلالــي 
التهديد األساســي املتمثل يف أن العالج املســتقبلي 
ســيكون أكثــر خطــورة يف كل يــوم مــن التقاعــس 

عــن العمــل.
إذا  أنــه  إلــى  األبحــاث  تشــير  احلــظ،  حلســن 
حتــرك العالــم اآلن، فســيكون مــن املمكــن احلفــاظ 
ــرن  ــة يف الق ــاع درجــات احلــرارة العاملي ــى ارتف عل
احلــادي والعشــرين ضمــن عتبــة 2 درجــة مئويــة 
ــل الصناعــة )1850-1900(.  فــوق مســتويات مــا قب

التغير املناخــي .. 
مشكلة عاملية 

من صنع البشرية
بقلم/ عبد العزيز خاطر 
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الوقــود  متطلبــات  لرفــع  سياســات  احلكومــات 
احليــوي بنســبة تصــل إلــى ٪30 يف وقــود النقــل 
بحلــول عــام 2030. النقــل مجــال حــرج الســتخدام 
مــن   20٪ حالًيــا  وهــو ميثــل  األحفــوري،  الوقــود 
العامليــة. هــذه  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات 
األرقــام تنمــو بشــكل أســرع مــن أي قطــاع آخــر، 
وللوقــود احليــوي القــدرة علــى بــدء التغييــر يف 
هــذا القطــاع. بينمــا للوهلــة األولــى، يبــدو الوقــود 
وقــادًرا  ومتجــدًدا  للكربــون  محايــًدا  احليــوي 
علــى الزراعــة يف العديــد مــن البيئــات املختلفــة. 
الصــورة الكاملــة أكثــر تعقيــًدا ألن أنــواع الوقــود 
احليــوي املختلفــة لهــا تأثيــرات بيئيــة واجتماعيــة 

واقتصاديــة مختلفــة علــى نطــاق واســع.
ومــع ذلــك، فقــد أظهــر حتليــل أن الوقــود احليــوي 
ــر  ــون أكث ــج الكرب ــذرة ميكــن أن ينت ــى ال ــم عل القائ
مــن حــرق الوقــود الــذي يعتمــد على النفط، بســبب 
تكاليــف اإلنتــاج. يف الوقــت نفســه، هنــاك مصــادر 
أكثــر كفــاءة لإليثانــول، مثــل املوجــودة يف قصــب 
الســكر، مــن بلــدان مثــل البرازيــل، يتــم جتاهلهــا. 
إنتــاج اإليثانــول مــن قصــب الســكر أكثــر كفــاءة 
بســبع مــرات مــن إنتاجــه مــن الــذرة. املشــكلة، يف 
ــة ال تســتطيع  ــدول الغربي ــة، هــي أن ال هــذه احلال
إنتــاج الســكر، وبالتالــي ال ميكنهــا إدراج مثــل هــذه 
يقتــرح  الزراعــي.  الدعــم  املنتجــات يف محافــظ 
البرازيليــون أن هــذه مشــكلة البحــث عــن حلــول 

محليــة ملشــكلة عامليــة.
قلق متزايد

هنــاك قلــق متزايــد مــن أن سياســات الواليــات 
قــد ربطــت اجليــل  األوروبــي  املتحــدة واالحتــاد 
األول مــن صناعــات الوقــود احليــوي باملنتجــات 
األقــل كفــاءة، مثــل الــذرة. األمــر األكثــر إثــارة للقلق 
يف ســياق الوقــود احليــوي، هــو أن الطلــب علــى 
ركائــز الوقــود احليــوي قــد خلــق أيًضــا منافســة 
عاليــة املخاطــر بــني أســواق الغــذاء والوقــود. كانــت 
عواقــب سياســات احلكومــة األمريكيــة دراماتيكيــة 
بتحويــل 30 مليــون طــن متــري مــن الــذرة، أو أكثــر 
ــود.  ــاج الوق ــى إنت ــع احملصــول الســنوي، إل ــن رب م
الوقــود  مــن املؤســف أن االســتثمار الضخــم يف 
انخفــاض  فيــه  ســجل  وقــت  يف  جــاء  احليــوي 
قياســي يف مخزونــات الغــذاء، وارتفــاع يف أســعار 
النفــط، وتزايــد الطلــب علــى املــوارد مــن الهنــد 
ــد  ــوارد. لق ــد مــن امل ــى مزي والصــني للحصــول عل

الوقــود  ملشــروع  االقتصــادي  املزيــج  هــذا  ربــط 
احليــوي مــع مضاعفــة أســعار الســلع األساســية 
القياســية  الشــحن   / النقــل  وتكاليــف  العامليــة، 
انبعاثــات  زيــادة  احتمــال  واملفارقــة  املرتفعــة، 

غــازات الدفيئــة.
أسواق الكربون 

الســتكمال مصــادر الوقــود احملايــدة الكربــون، هناك 
إلدخــال  السياســات  حــول  مســتمر  نقــاش  أيًضــا 
تشــريعات مــن شــأنها احلــد مــن انبعاثــات الكربــون 
ــون  ــود الكرب ــق قي ــة. ســيتم حتقي ــا يف النهاي وتقليله
ــون  إمــا مــن خــالل اســتراتيجيات "احلــد مــن الكرب
والتجــارة" أو مــن خــالل ضريبــة الكربــون، حيــث 
الربــح  الشــركات  بعــض  تستشــعر  امللــوث.  يدفــع 
إعالنــات  وتركــز  اخلضــراء  السياســة  مجــال  يف 
األجنــدة  هــذه  علــى  متزايــد  بشــكل  املســتهلك 

الناشــئة. اخلضــراء 
ومــع ذلــك، فــإن قضيــة انبعاثــات الكربــون محفوفــة 
الضغــط  جماعــات  مــن  متشــابكة  مبجموعــة 
الترويــج  إلــى  تســعى  التــي  املصالــح  ومجموعــات 
لقضيتهــم اخلاصــة أو حلهــم، ومــن املرجــح أن يكــون 
حتقيــق تشــريعات ملموســة معركــة طويلــة األمــد. 
أي  أن  يف  تتمثــل  متأصلــة  مشــكلة  أيًضــا  هنــاك 
تغييــرات بعيــًدا عــن الوقــود األحفــوري القائــم علــى 
ــادة  ــى زي ــر إل ــدى القصي ــى امل ــون، ســتؤدي عل الكرب
كبيــرة يف تكاليــف الطاقــة، تلــك املطلوبــة لتطويــر 
أنظمــة الطاقــة اجلديــدة، ووســائل التخزيــن والنشــر 
واالســتخدام. مــن احملتمــل أن تتمكــن الــدول األكثــر 
ثــراًء مــن حتقيــق هــذه القفــزة، لكــن العديــد مــن 
ودول  انتقاليــة  مبرحلــة  متــر  التــي  االقتصــادات 
مــن  يكفــي  مــا  لديهــا  يكــون  لــن  النامــي  العالــم 
التكنولوجيــا أو القــوة االســتثمارية لفطــم نفســها 

عــن الوقــود األحفــوري.
كل هــذا يشــير إلــى احلاجــة إلــى قيــادة عظيمــة 
ومناصــرة مبــادرات غــازات الدفيئــة اإليجابيــة إذا 
املنــاخ.  تغيــر  لتهديــد  حــل جماعــي  إيجــاد  أردنــا 
ــم  ــدول العال ــاك حاجــة ماســة ل مــن الواضــح أن هن
ــر وســريع  الصناعــي املتقــدم لالســتثمار بشــكل كبي
للبحــث عــن حلــول جديــدة لهــذه املشــكلة وأيًضــا 
ملشــاركة احللــول بــدالً مــن اتخــاذ املســار احلالــي 
لالســتثمار يف احللــول احملليــة التــي قــد ال حتــل 

حتدًيــا عاملًيــا.
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مؤشرات مثيرة للقلق

ســجلت درجــة حــرارة ســطح األرض ارتفاعــا بواقــع 1.09 درجــة مئويــة أعلــى خــالل 	 
الســنوات العشــر بيــن 2020-2011 مقارنــة بمــا كانــت عليــه بيــن 1850-1900.

السنوات الخمس الماضية هي األكثر حرارة على اإلطالق منذ عام 1850.	 

تضاعــف المعــدل األخيــر الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر 3 مــرات تقريبــا مقارنــة بالفترة 	 
بين 1901-1971.

التأثيــر البشــري "مرجــح جــدا" )بنســبة 90 فــي المئــة(، وهو الدافع الرئيســي النحســار 	 
األنهــار الجليديــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي وذوبــان الجليــد البحــري فــي 

ــمالي. ــب الش القط

مــن المؤكــد تقريبــا أن الظواهــر الحــارة، بمــا فــي ذلــك موجــات الحــر، أصبحــت أكثــر 	 
تكــرارا وشــدة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، فــي حيــن أصبحــت الظواهــر البــاردة 

أقــل تكــرارا وأقــل شــدة.
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أكثــر األعــوام ســخونة علــى اإلطــالق،  2020 هــو  عــام  إن  املنــاخ  املعنيــة بشــؤون  الدوائــر  تقــول تقاريــر 
صاحبتــه حرائــق وفيضانــات وأعاصيــر يف مختلــف أرجــاء املعمــورة وكل ذلــك بســبب التغييــرات الكبيــرة يف 
املنــاخ.  ففــي حــني انخفضــت انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري بشــكل طفيــف يف عــام 2020 بســبب 
القيــود املفروضــة علــى الســفر والقيــود االقتصاديــة بســبب COVID-19 ، فمــن املرجــح أن ترتفــع املســتويات 
اإلجماليــة لثانــي أكســيد الكربــون يف الغــالف اجلــوي مقارنــة بعــام 2019. كمــا تــؤدي التغييــرات املناخيــة 
إلــى تفاقــم التحديــات مــن انعــدام األمــن الغذائــي إلــى أزمــات الالجئــني والصراعــات ، خاصــة يف العالــم 
النامــي، األمــر الــذي رمبــا أدى إلــى تشــريد أكثــر مــن 143 مليــون شــخص مــن ديارهــم بســبب التداعيــات 

الناجمــة عــن املنــاخ والكــوارث بحلــول عــام 2050 ، وفًقــا للبنــك الدولــي .

العام األكثر سخونة
2020

 اتفاق باريس 
 ملواجهــة اآلثــار الســلبية لتغيــر املنــاخ ،تداعــت 197 
اتفــاق  2015  وصــدر  باريــس يف عــام  دولــة يف 
باريــس الــذي تنــاول احللــول املمكنــة ملجابهــة هــذه 
اآلثــار إضافــة إلــى وضــع اخلطــط الكفيلــة بتقليــل 
انبعاثــات الغــازات وجهــود البشــر فــى مكافحــة 
ظاهــرة االحتبــاس احلــراري حيــث يقــول تقريــر 
جلنــة علمــاء األمم املتحــدة الســادس حــول تغييــر 
املنــاخ إن الربــط املباشــر مــا بني التغيــرات املناخية 
نتــاج  بأنهــا  احلــرارة  درجــات  يف  واالرتفاعــات 
"النشــاط اإلنســاني"  لــذا يجــب العمــل علــى  احلــد 
مــن زيــادة درجــة احلــرارة العامليــة يف هــذا القــرن 
إلــى درجتــني مئويتــني مــع الســعي إلــى احلــد مــن 

الزيــادة إلــى 1.5 درجــة.
كمــا حــذرت اللجنــة وألول مــرة مــن انبعاثــات غــاز 
ــى التغييــر املناخــي، األمــر الــذي يعنــي  ــان عل امليث

غيــر  منبعثــة مضــرة،  أخــرى  غــازات  هنــاك  أن 
الكربــون إذ يعتبــر غــاز امليثــان أكثــر تأثيــراً  85 
مــرة علــى ظاهــرة االحتبــاس احلــراري مــن ثانــي 
نحــو  شــكل  امليثــان  غــاز  وأن  الكربــون،  أكســيد 
نصــف االنبعاثــات التــي أدت إلــى زيــادة حــرارة 
إضافــة    ،2020  -  2019 عامــي  خــالل  اجلــو 
واملســتمرة  الضخمــة  الغابــات  حرائــق  أن  إلــى 
ســنوياً دون هــوادة تؤثــر ســلباً علــى دور اســتيعاب 
مــن  وتقلــص  الكربــون،  أكســيد  لثانــي  الغابــات 
الــذي  انبعــاث األكســجني مــن األشــجار، األمــر 
يفاقــم األزمــة املناخيــة، لذلــك هنــاك حاجــة ماســة 
ارتفــاع  ألخطــار  املعرضــة  باملناطــق  لالهتمــام 
درجــات احلــرارة عــن 1.30 - 2.0 درجــة مئويــة، 
خاصــة اجلــزر املنخفضــة، وعلــى ذوبــان جبــال 

الشــمالي واجلنوبــي. القطبــني  اجلليــد يف 
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يعتبــر التحــرك الســكاني مــن مــكان آلخــر بشــكل 
ــد يف  ــن اجلدي ــخ البشــرية لك ــن تاري عــام جــزءا م
األمــر هــو إمكانيــة حــدوث حتركات ضخمــة نتيجة 
والفيضانــات  واجلفــاف  ــر  التصحُّ مثــل  عوامــل 
واألعاصيــر واســتنزاف املــوارد علــى نطــاق واســع. 
وإلزديــاد الوعــي بآثــار االحتبــاس احلــراري ومــا 
يخلفــه مــن آثــار مدمــرة علــى مجتمعاتنــا، انتشــرت 
املتزايــدة  النــزوح  معــدالت  بشــأن  التحذيــرات 
أو مؤقــت  دائــم  النــزوح بشــكل  ســواء كان هــذا 
ــه ووضــع  ــب ضــرورة التأهــب ل ــذي يتطل ــر ال األم

ــه. ــة للحــد من اخلطــط الالزم
تداعيات خطيرة

النــزوح  رصــد  مركــز  أصــدره  تقريــر  ويقــول 
الداخلي 2021 أن الصراعات والكوارث الطبيعية 
وتداعيــات ظاهــرة التغيــر املناخــي يف عــام 2020 
أدت إلــى ارتفــاع أعــداد النازحــني حيــث وصــل 
إلــى أكثــر مــن 40 مليــون شــخص حــول العالــم، 
نحــو 30.7 مليــون منهــم نزحــوا عــن ديارهــم خــالل 
العــام املاضــي ، بســبب ارتفــاع درجــات احلــرارة 

وحــدوث تغييــرات مناخيــة ضخمــة.
ويضيــف التقريــر أن أكثــر مــن 9.8 مليــون شــخص 
بســبب احلــروب  والنــزوح  الفــرار  علــى  أُرغمــوا 
ــا أدى الطقــس الســيء  ــف فيم والصراعــات والعن
إلــى ارتفــاع عــدد حــاالت النــزوح الداخلي اجلديدة 

يف عــام 2020 إلــى 40.5 مليــون شــخص.
ــى أن 55  ــرات تشــير إل ــز أن التقدي وأضــاف املرك
مليــون شــخص شــردوا داخــل بلدانهــم يف نهايــة 
العــام وهــو مــا يعــد رقمــا قياســيا إذ إنــه يعــادل 

ضعــف عــدد الالجئــني يف العالــم.
يأتــي ذلــك وســط حتذيــرات مــن أن تزايــد ضــراوة 
الطقــس الســيء مبعــدل غيــر طبيعــي ســيؤدي إلــى 
ــاخ مــع اســتمرار البشــر يف حــرق  تفاقــم أزمــة املن

الوقــود األحفــوري.

منازلهــم  مــن  الكثيــرون  ينــزح  أن  املتوقــع  ومــن 
مثــل  املفاجئــة  الطبيعيــة  الكــوارث  بســبب 
الفيضانــات والعواصــف واجلفــاف، إذ يتوقــع أن 
يدمــر اجلفــاف املزيــد مــن احملاصيــل مــا ســيؤدي 

مجاعــات. حــدوث  إلــى 
الكوارث البيئية

وقــد كشــف التقريــر الســنوي الــذي أصــدره مركــز 
السادســة  نســخته  الداخلــي يف  النــزوح  مراقبــة 
عــن أن أكثــر مــن 80 يف املائــة ممــن أُرغمــوا علــى 
النــزوح مــن منازلهــم عــام 2020 كانــوا يف آســيا 

ــا. وأفريقي
الفــرار  إلــى  النــاس  معظــم  اضطــر  آســيا،  ويف 
والهنــد  الصــني  ففــي  الســيء،  الطقــس  بســبب 
وبنغالديــش وفيتنــام والفلبــني وإندونيســيا حيــث 
الســواحل  مناطــق  يف  املاليــني  مئــات  يعيــش 
ومناطــق الدلتــا املنخفضــة، أدى النمــو الســكاني 
والتوســع احلضــري إلــى جعــل الكثيــر مــن البشــر 
مــع  قوتهــا  تزايــدت  التــي  للفيضانــات  عرضــة 

البحــار. ميــاه  مســتويات  ارتفــاع 
ويف الهنــد، دفــع أعنــف أعصــار تشــهده البــالد 
خــالل عقديــن ووصــل اليابســة، الســلطات إلــى 
إجــالء 200 ألــف شــخص يف واليــة غوجــارات. 
ورغــم أن التحذيــرات املناخيــة ســاعدت يف إنقــاذ 
أرواح الكثيريــن إال أن هــؤالء النازخــني قد خســروا 
منازلهــم ولــم يعــد ميلكــون أماكــن للعيــش إذا عادوا 

إلــى بلداتهــم.
ويف أفريقيــا، أدت املواســم املمطــرة غيــر املعتــادة 
إلــى فيضانــات وخســائر ضخمــة يف احملاصيــل 
النازحــني  مــن  الكثيــر  أرغمــت  حيــث  الزراعيــة 
علــى النــزوح مــرة أخــرى والبحــث عــن أماكــن آمنــة 
خاصــة يف دول مثــل الصومــال والســودان وجنــوب 
جنــوب  أفريقيــا  يف  أمــا  والنيجــر.  الســودان 
العــام  البيئيــة  الكــوارث  أدت  فقــد   ، الصحــراء 
املاضــي إلــى نــزوح 4.3 مليــون شــخص نصفهــم 

علــى األقــل ال يــزال بــال مــأوى .

الهجرة  واملناخ
يقــول الباحثــون يف موضــوع الهجــرة 
بســبب املنــاخ، إن العالقــة بــني التغيــر 
غيــر  تــزال  ال  والهجــرة  املناخــي 
مفهومــة بشــكل جيــد ومبالغــا فيهــا 
أحيانــا ، فيمــا كشــف تقريــر نشــره 
مركــز حتليــل السياســات االقتصاديــة 
أن  عــن  األملانيــة  بوتســدام  بجامعــة 
الكــوارث التــي تقــع علــى فتــرات زمنية 
طويلــة مثــل موجــات احلــرارة العاليــة 
زيــادة  إلــى  تــؤدي  ســوف  واجلفــاف 
معــدالت الهجــرة والنــزوح أكثــر مــن 
الكــوارث التــي حتــدث بشــكل مفاجــئ 

واألعاصيــر. الفيضانــات  مثــل 
ودعــا الباحثــون حكومــات العالــم إلــى 
العمــل علــى خفــض انبعاثــات الغــازات 
املســببة لظاهــرة االحتبــاس احلــراري 
بشــكل ســريع والتكيــف مــع تداعيــات 
ظاهــرة التغيــر املناخــي واالســتمرار 
ــات النازحــة مبجــرد  يف دعــم املجتمع

زوال اخلطــر املباشــر.

أعداد نازحي تغيرات 
املناح تفوق أعداد 
النازحني بسبب 
احلروب واألزمات
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تقارير دولية: 

تغّير املناخ احملّرك األكبر للنزوح 



9.8 مليون 
نازح بسبب كوارث 

من صنع اإلنسان

40.5 مليون 
نازح جديد حول العالم  

»أعلى معدل نزوح« 

      )IDMC( مركز رصد النزوح الداخلي

76%

100%

24%

 137,000
زالزل

 518,000
براكين

 655,000
نازح/ تغيرات 

جغرافية

14.6 مليون
عواصف وأعاصير

14 مليون 
فيضانات  46,000

ارتفاع درجة 
الحرارة 

32,000
جفاف 

1.2 مليون 
حرائق الغابات

تغير المناخ

الكوارث الطبيعية

30.7 مليون 
نازح بسبب الكوارث 

الطبيعية وتغير 
المناخ

 102,000
انهيار أرضي

2020

 ظاهرة النزوح عام 2020 ..األرقــــــــــــــام واألسباب



املنــاخ مؤشــرات إضافيــة علــى أن تغيــر املنــاخ ســيزيد 
مــن مخاطــر الطــوارئ اإلنســانية، إلــى حــد كبيــر 
لزيــادة كثافــة األخطــار الطبيعيــة يف ظــل  نتيجــة 

منــاخ متغيــر.
كيف يضاعف تغير املناخ من مخاطر النزوح؟

مضاعًفــا  عامــاًل  املناخيــة  الطــوارئ  حالــة  تُعــد 
للنــزاع  األخــرى  والدوافــع  الصــراع  لتهديــدات 
وســيؤثر بشــكل متزايــد علــى النــزوح يف املســتقبل 
املنظــور، حيــث ينحــدر نحــو ٪90 مــن الجئــي العالــم 

مــن بلــدان شــديدة التأثــر باملنــاخ.
ويــؤدي تغيــر املنــاخ والتحديــات البيئيــة إلــى حتــوالت 
علــى  األمــر  والبيئيــة،  البشــرية  النظــم  يف  كبيــرة 

األمــن البشــري نتيجــة النعــدام األمــن الغذائــي، 
ونــدرة امليــاه، واألمــن املــادي واملعيشــي، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى النــزوح.
مــن املهــم أيًضــا أن نــدرك كيــف ســاهمت اآلثــار 
الســلبية لتغيــر املنــاخ يف الظــروف التــي أدت إلــى 
وســوريا  إفريقيــا  شــمال  والعنــف يف  الصــراع 
وأفغانســتان والعــراق. ومــع ازديــاد حــدة آثــار 
تغيــر املنــاخ وتفاعلهــا مــع االجتاهــات الضخمــة 
األخــرى مثــل املنافســة املتزايــدة علــى األراضــي 
وانعــدام  العيــش  لســبل  والتهديــدات  النــادرة 
األمــن الغذائــي واحلصــول علــى امليــاه ، ســيصبح 

ــر عرضــة للخطــر. الســكان أكث
يف ســياق املؤسســات واحلوكمــة الهشــة، ســتكون 
للســكان  دعــم  وكذلــك  أقــل  التأهــب  جهــود 
وســيؤدي إلــى تهديــد قابليــة احللــول الدائمــة 
مناطــق  جعــل  خــالل  مــن  النازحــني  للســكان 
ــي شــديدة اخلطــورة أو  ــاج احملل ــودة واالندم الع
غيــر آمنــة للعيــش، أو ببســاطة غيــر صاحلــة 

للعيــش. 
ما هي جهود املفوضية يف هذا الصدد؟

املفوضيــة وكالــة حمايــة لديهــا وجــود ميدانــي 
يف  موظفينــا  مــن   90% ينتشــر   حيــث  كبيــر 
ــة  ــة تشــهد حــاالت طــوارئ مناخي مواقــع ميداني
مــن  ميكننــا  وهــذا  األرض.  علــى  وصراعــات 
الشــهادة علــى الطابــع املتغيــر للنــزوح ، واملوقــف 

الهــش املتزايــد للنازحــني.
النازحــون  يواجــه  واملســتوطنات  املخيمــات  يف 
مخاطــر وحتديــات بيئيــة متعلقــة باملنــاخ، عندمــا 
الســابق  يف  ممكنــا  امليــاه  إلــى  الوصــول  كان 
باســتخدام اآلبــار الضحلــة، لكنــه لــم يعــد متاحــا 
االن يف العديــد مــن املواقــع حيــث كان بإمــكان 

من أولويات املفوضية 
احلفاظ على البيئة 

الطبيعية وإعادة تأهيلها 
يف املناطق التي يعيش 

فيها الالجئون واملجتمعات 
املضيفة

متى بدأ االهتمام بتغير املناخ والنزوح؟
يف عــام 2009  توقــع املفــوض الســامي الســابق 
أنطونيــو  الالجئــني  لشــؤون  املتحــدة  لــألمم 
ــر  ــاخ احملــرك األكب ــر املن ــح تغي غوتيريــش أن يصب
لنــزوح الســكان، ســواء داخــل احلــدود الوطنيــة 
مــن  ولعقــود  القريــب.  املســتقبل  أو عبرهــا  يف 
الزمــان، كان النــاس يفــرون مــن ديارهــم عندمــا 
أنفســهم يف تقاطــع منــاخ معــاد بشــكل  يجــدون 

وصــراع. بيئــي  وتدهــور  متزايــد، 

بــدأت تداعيــات تغيــر املنــاخ تلقــي بظاللهــا الكثيفــة علــى العالــم اليــوم وهــو مــا حــذر منــه العلمــاء 
منــذ وقــت طويــل لثقــل أثــره علــى حيــاة البشــر .. ويقــول املختصــون إن تــاليف الضــرر الــذي ميكــن أن 

يحدثــه تغيــر املنــاخ يتطلــب جهــدا دوليــا مضاعفــا وحملــة توعيــة واســعة النطــاق. 
ويقــول أنــدرو هايبــر خبيــر املنــاخ بــاألمم املتحــدة يف حديــث خــاص ملجلــة "غــراس" إنــه يجــب علينــا 
رفــع درجــة االســتعداد ملجابهــة املخاطــر احملدقــة بكوكبنــا الــذي بــدأت تضربــه الفيضانــات واحلرائق 
والســيول واألمطــار الغزيــرة بشــكل غيــر مســبوق .... وأن املآســي الثالثيــة مــن النــزاع وتغيــر املنــاخ 
والنــزوح مهــددات جديــة للمجتمــع البشــري يجــب اإلســراع يف معاجلتهــا مــن أجــل ضمــان األمــن 
البشــري.  كمــا ســلط الضــوء علــى جهــود املنظمــة الدوليــة لــدرء هــذه املخاطــر ومــا الــذي ينبغــي 

القيــام بــه للحــد مــن تأثيــرات تغيــر املنــاخ، إضافــة إلــى محــاور أخرى...فإلــى تفاصيــل احلــوار:
كانــت إحــدى اللحظــات املؤثــرة التــي لفتــت االنتبــاه 
ــر  ــاخ والتشــرد، تقري ــر املن ــة تغي ــى قضي العاملــي إل
التقييــم األول للفريــق احلكومــي الدولــي املعنــي 
 1990 عــام  يف  الصــادر   )IPCC( املنــاخ  بتغيــر 
والــذي أشــار إلــى أن أكبــر تأثيــر لتغيــر املنــاخ قــد 

تكــون الهجــرة البشــرية والتشــرد.
التقييــم  تقريــر  نتائــج  قدمــت   ،  2007 عــام  يف 
الرابــع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر 

يحتاج العالم إلى التحّول العاجل يحتاج العالم إلى التحّول العاجل 
للبيئة درءا ملخاطر تغّير املناخ للبيئة درءا ملخاطر تغّير املناخ 

املستشار اخلاص ملفوضية الالجئني بشأن العمل املناخي

علينــا توقــع املخاطــر لرفــع 
درجــة االســتعداد لهــا 
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كمــا  جديــدة،  شــراكات  وتشــكيل  الشــركاء،  مــع 
يجــب علــى جميــع العاملــني يف املجــال اإلنســاني أن 
يتطلعــوا إلــى تقليــل األثــر البيئــي ملكاتبهــم وعملياتهم 
لدينــا جميعــا دور نلعبــه يف احلــد مــن االنبعاثــات 
والنفايــات، والعاملــون يف املجــال اإلنســاني ليســوا 
ــى  ــى التحــول إل ــا بحاجــة إل اســتثناًء ، فنحــن جميًع

البيئــة بشــكل عاجــل.
كيــف ميكــن لقطــر اخليريــة أن تلعــب دوًرا أكبــر يف 

املرتبــط باملنــاخ؟ النــزوح  منــع 
النــزاع  مــن  الثالثيــة  املآســي  تــؤدي  أن  ميكــن 
وتغيــر املنــاخ واملخاطــر البيئيــة إلــى تدميــر ســبل 
دائــرة  وتوســيع  النــزوح،  نســبة  وارتفــاع  العيــش، 
عــدم املســاواة، وإحلــاق الضــرر بالتنميــة املســتدامة 
للبلــدان؛ ألن هــذه املآســي تؤثــر علــى حتقيــق 10 مــن 
أصل 16 من أهداف التنمية املســتدامة. ويف منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، يعتبــر الالجئــون 
ــر  ــون والســوريون مــن النازحــني قســرا واألكث اليمني
تضــررا، ال ســيما أولئــك الذيــن يقيمــون يف األردن 

ولبنــان وتركيــا.
يف  األمــد  طويــل  النــزوح  وحجــم  لنطــاق  ونظــرا 

ــور علــى حطــب الوقــود  الالجئــني يف الســابق العث
مــن الغابــات احمليطــة ، بعــد ســنوات مــن النــزوح 
املطــول ، لــم يكــن هنــاك مــا يكفــي للحفــاظ علــى 

احتياجــات الطاقــة للســكان.
البيئــة  علــى  احلفــاظ  املفوضيــة  أولويــات  مــن 
مــن  والتخفيــف  تأهيلهــا،  وإعــادة  الطبيعيــة 
فيهــا  يعيــش  التــي  املناطــق  البيئــي يف  التدهــور 
احمليطــة.  املضيفــة  املجتمعــات  ويف  الالجئــون، 
علــى ســبيل املثــال، شــهد مخيــم كوتوبالونــغ يف 
منطقــة كوكــس بــازار يف بنغالديش وصول أكثر من 
700 ألــف الجــئ مــن الروهينغــا فــروا مــن العنــف 
يف ميامنــار. عندمــا وصــل الالجئــون، كان املصــدر 
الوحيــد لوقــود الطهــي هــو الغابــات املجــاورة، ويف 
وقــت قصيــر مت قطــع املنطقــة. قدمــت املفوضيــة 

 )LPG( املســال  البتــرول  غــاز 
كمصــدر بديــل للوقــود ، ممــا 
يعنــي أن الالجئــني لــم يكونــوا 
األشــجار.  لقطــع  مضطريــن 
جهــود  مــع  بالتــوازي  وهــذا، 
يف  يســاهم  التحريــج،  إعــادة 

احلــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن خــالل تثبيــت 
االنهيــارات  مخاطــر  تقليــل  وبالتالــي   ، التربــة 
ــة نظيفــة  ــة. مــن خــالل توفيــر طاقــة بديل األرضي
وإعــادة تشــجير األرض، يصبــح املجتمــع بأكملــه 
الطبيعيــة  األخطــار  مواجهــة  يف  مرونــة  أكثــر 

القاســي.  والطقــس 
بشــكل عــام، تهــدف املفوضيــة إلــى حمايــة ومتكــني 
املنــاخ،  تغيــر  ملواجهــة  أفضــل  بشــكل  النازحــني 
وقــد وضعنــا إطــارا اســتراتيجًيا للمفوضيــة بشــأن 
العمــل املناخــي لتوجيــه جهودنــا ودعــم الوصــول 
إلــى احلمايــة لألشــخاص النازحــني يف ســياق تغيــر 

ــاخ والكــوارث. املن
كيف تتعاون منظمات األمم املتحدة مع املنظمات 
، وخاصــة يف منطقــة  الصــدد  هــذا  اإلنســانية يف 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؟
عندمــا دخلــت املفوضيــة يف شــراكة مــع احلكومــة 
 KfW األملانيــة مــن خــالل بنــك التنميــة األملانــي
علــى  الشمســية  للطاقــة  محطــة  أكبــر  إلنشــاء 

اإلطــالق يف مخيــم لالجئــني، لتوفيــر طاقــة نظيفــة 
ســوري  الجــئ   80،000 إلــى  بشــدة  ومطلوبــة 
يعيشــون يف منطقــة جنــوب األردن. وتزيــد احملطــة 
مــن توفــر الكهربــاء إلــى مــا بــني 12 و14 ســاعة 
يف اليــوم مقارنــة بـــست إلــى ثمانــي ســاعات يف 
ــة الســكان  الســابق. وبذلــك متكــن القــوة اإلضافي
باألعمــال  والقيــام  الطعــام  علــى  احلفــاظ  مــن 
املنزليــة بشــكل أكثــر فعاليــة وتســاعد األطفــال 

علــى الدراســة يف املســاء.
تعمــل املفوضيــة أيضــا علــى احلمايــة واالســتجابة 
يف  والكــوارث.  القاســي  الطقــس  لتغيــرات 
 300 مــن  يقــرب  مــا  فقــد   ،2020 عــام  صيــف 
ألــف شــخص يف اليمــن منازلهــم و محاصيلهــم 
وماشــيتهم وممتلكاتهم الشــخصية بســبب األمطار 
قدمــت  كمــا  الشــديدة.  والفيضانــات  الغزيــرة 
يف  املــأوى  املفوضيــة 
حــاالت الطــوارئ ومــواد 
اإلغاثــة األساســية مثــل 
واملراتــب  البطانيــات 
األشــخاص،  آلالف 
تقــدمي  عــن  فضــاًل 
مــع  للتعامــل  يكافحــون  الذيــن  ألولئــك  املشــورة 

وأحبائهــم. منازلهــم  فقــدان 
املفوضيــة  أشــركت  شــركائها،  مــع  وبالتعــاون 
بتدابيــر  الوعــي  لزيــادة  النازحــني  مجتمعــات 
أثنــاء  كورونــا  فيــروس  مــن  والوقايــة  احلمايــة 
للغايــة. الصعبــة  الظــروف  هــذه  مــع  التعامــل 

مــا الــذي يجــب علــى املنظمــات اإلنســانية القيــام 
بــه  للمســاهمة يف هــذه القضيــة؟

 حتتــاج املنظمــات اإلنســانية إلــى دمــج املعرفــة 
توقــع  أجــل  مــن  والعلــم بشــكل أفضــل  احلاليــة 
للتحديــات  واالســتعداد  املســتقبلية  املخاطــر 
املســتقبلية. يف حــني أن التحديــات التــي نواجههــا 
هــي مــن أصعــب التحديــات، لــم يكــن لدينــا مطلًقــا 
الكثيــر مــن العلــم لفهمهــا ، أو العديــد مــن األدوات 

التــي ميكــن مــن خاللهــا إيجــاد احللــول.
اإلنســاني  املجــال  يف  العاملــون  يعمــل  أن  يجــب 
ــر مــن أي وقــت مضــى  ــق أكث ــاون وثي أيضــا يف تع

تغير املناخ والنزاع 
والنزوح املهددات 

احلقيقية للبشرية 

هــذه املنطقــة، ال تــزال الشــراكات ونهــج تعــدد 
أساســية  ركيــزة  ميثــالن  املصلحــة  أصحــاب 
ــي تقــوم بهــا  ــة الت ــة واإلقليمي للتدخــالت الوطني
املفوضيــة، حيــث تتوســع دائــرة الشــراكات مــع 
ــي، واألوســاط  القطــاع اخلــاص، واملجتمــع املدن
األكادمييــة، واجلهــات الفاعلة الثقافية والدينية، 
وســتزداد أهميتهــا مــن أجــل مواجهــة التحديــات 

املســتقبلية واملشــاركة يف إيجــاد احللــول.
املتعدديــن  املصلحــة  أصحــاب  نهــج  وميّكــن 
املشــاركة  مــن  اإلقليميــني  واخلبــراء  الشــركاء 
ــم  ــر السياســي وتصمي يف وقــت مبكــر يف التفكي
ــن  ــزوح، ويف هــذا الســياق، ميك االســتجابات للن
لقطــر اخليريــة، بصفتهــا شــريًكا اســتراتيجًيا 
صــدارة  يف  كونهــا  وباعتبــار  للمفوضيــة، 
ويف  الطــوارئ  حلــاالت  العامليــة  االســتجابات 
خبراتهــا  مشــاركة  اإلمنائيــة،  احللــول  مقدمــة 
املجتمعــات  متّكــن  مبتكــرة  حلــول  إليجــاد 
الضعيفــة املتأثــرة بتغيــر املنــاخ مــن أن تصبــح 
أكثــر قــدرة علــى الصمــود ويف النهايــة حتظــى 

والرخــاء. باالزدهــار 
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تغيــر املنــاخ وتأمــني مســتقبل الكوكــب، فــإن اليــوم 
العاملــي للعمــل اإلنســاني لعــام 2021 ســلط الضــوء 
علــى العواقــب املباشــرة حلالــة الطــوارئ املناخيــة 
وضمــان  العالــم  يف  األضعــف  األشــخاص  علــى 
التعريــف بهــم ومبشــاكلهم ووضــع احتياجاتهم على 
املتحــدة  رأس جــدول األعمــال يف مؤمتــر األمم 
ــاخ الــذي ســينعقد يف نوفمبــر القــادم.. لتغيــر املن

حتدي السباق 
وجتســيداً لشــعار "ســباق مــن أجــل اإلنســانية " 
الــذي أطلقتــه "األوتشــا" وجهــت قطــر اخليريــة 
والعاملــني  املوظفــني  مــن  منســوبيها  لــكل  نــداء 
باملقــر الرئيــس ومكاتبهــا امليدانيــة  للمشــاركة يف 
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علــى تطبيــق Strava ، وتســجيل 100 دقيقــة مــن 
أي نشــاط رياضــي مــن اختيــار الشــخص املشــارك ، 
بالقيــام بالركــض أوركــوب اخليــل أو الســباحة ونشــر 

ــى وســائل التواصــل االجتماعــي. ــج عل النتائ
كمــا أطلقــت قطــر اخليريــة بهــذه املناســبة حملــة 
ــى منصــات  التواصــل االجتماعــي حــول  ــة عل مكثف
ــواد  ــا م ــن خالله ــر املناخــي ونشــرت م حتــدي التغي

توعويــة مبخاطــر التغيــر املناخــي.
املناخ واألزمات

كمــا شــاركت قطــر اخليريــة يف نــدوة نظمهــا مركــز 
اجلزيــرة للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان بالتعــاون 
مــع قنــاة اجلزيرة مباشــر، بعنوان: "اإلعــالم والهجرة 
القســرية: حتديــات أنســنة األزمــات اإلنســانية يف 

 ســيطرت أزمــة التغيــر املناخــي علــى احتفــال هــذا 
العــام باليــوم العاملــي للعمــل اإلنســاني ملــا لذلــك من 
تأثيــر كبيــر علــى اجلوانــب الصحيــة واالجتماعيــة 
واإلنســانية واالقتصاديــة يف العالــم. جــاء شــعار 
هــذا العــام ) ســباق مــن أجــل اإلنســانية ( وهــو 
حتــٍد عاملــي مــن أجــل العمــل املناخــي بالتضامــن 
مــع مــن هــم يف أمــس احلاجــة إليــه، ألن حالــة 
الطــوارئ املناخيــة تتســبب يف فوضــى علــى نطــاق 
ال ميكــن ملــن يتصــدرون جهــود التصــدي لتغيــر 
املنــاخ واملجتمــع اإلنســاني برمتــه التحكــم فيهــا. 
والوقــت ميــر بســرعة ألكثــر النــاس تضــررا مــن 
حالــة الطــوارئ املناخيــة، فقــد حلقــت األضــرار 

مبنازلهــم وســبل عيشــهم ومعايشــهم.
ومــع تركيــز معظــم احلمــالت املناخيــة علــى إبطــاء 

التغطيــة الصحفيــة" شــارك فيهــا الســيد محمــد 
التنفيــذي   الرئيــس  مســاعد  الغامــدي   علــى 

للحوكمــة بقطــر اخليريــة.
اإلنســانية  األزمــات  حتديــات  النــدوة  وبحثــت 
الطبيعيــة  والكــوارث  النزاعــات  تســببها  التــي 
وتغيــر البيئــة واملنــاخ والفقــر املدقــع، وما يتعرض 
ــد  ــا الهجــرة القســرية مــن تطــاول أم ــه ضحاي ل
أزمتهــم وتعقيــدات الوصــول إلــى حلــول ســريعة 
ودائمــة تنقذهــم مــن اكتظــاظ املخيمــات وغيــاب 
مكافحــة  وضعــف  األوبئــة  ومكافحــة  األمــن 
ــى  األمــراض الفتاكــة يف ظــل انعــدام القــدرة عل
أو  الصحيــة،  الرعايــة  مراكــز  إلــى  الوصــول 

حتمــل تكلفتهــا العاليــة.

اليوم الدولي للعمل اإلنساني 2021

 .. سباق من أجل جتاوز األزمـة املنــــــــــــاخـية
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ويهــدف العمــل الــذي تقــوم بــه ال ســيما يف قطاعــات 
الطــوارئ واألمــن الغذائــي وامليــاه بشــكل مباشــر إلــى 
التخفيــف مــن آثــار املنــاخ مــن خــالل املشــاريع التــي 
تتعامــل مــع آثــار الفيضانــات واجلفــاف والعواصــف. 
وتســعى املشــاريع الطارئــة والزراعيــة علــى املــدى 
القصيــر إلــى إعــادة بنــاء املجتمعــات مــن حيــث البنية 
التحتيــة األكثــر إحلاًحــا، واحتياجــات األمن الغذائي، 
ــا  ــاء قدرته ــر لبن ــى اتخــاذ تدابي والســعي بســرعة إل
بســبب  املتكــررة  الصدمــات  أمــام  الصمــود  علــى 
الطقــس. كمــا تعمــل قطــر اخليريــة علــى تطويــر 
التأهــب للكــوارث و قــدرة االســتجابة للكــوراث  بنــاًء 

الشمال السوري
ومــن أبــرز جهــود قطــر اخليريــة يف مجــال التغيــر 
املناخــي قامــت بإعــادة تأهيــل وتشــغيل محطــات 
ضــخ مليــاه الشــرب يف الشــمال الســوري يعنــى بإعــادة 
وخطــوط  امليــاه  لضــخ  محطــات  ثمانــي  تأهيــل 
للصــرف الصحــي وشــبكات امليــاه يف عمــوم الشــمال 
شمســية  الــواح  بتركيــب  قامــت  حيــث  الســوري، 
لتشــغيل محطــة ضــخ امليــاه يف قريــة معــرة األتــارب، 
لضمــان تشــغيل احملطــة بالطاقــة النظيفــة وبشــكل 

مجانــي وبأقــل كلفــة ممكنــة.
قطــر  قامــت  املشــروع،  نفــس  يف  آخــر  شــٍق  ويف 
اخليريــة باالســتجابة ملعانــاة أهــل قريــة فيلــون يف 
ريــف إدلــب، بتمديــد خــط صــرف صحــي رئيــس يف 

القريــة للقضــاء علــى هــذه املعانــاة.
علــى  اخليريــة  قطــر  عملــت  ومواصلــة جلهودهــا 
تضمــني نشــاط "توليــد الغــاز احليــوي مــن خــالل 
الطاقــة  واســتخدام  )بيوغــاز(   احليوانــات  روث 
البديلــة مــن خــالل مشــاريع "دعــم الثــروة احليوانيــة 
واخلضــار" التــي تنفذهــا يف الشــمال الســوري، حيــث 

علــى إطــار الصدمــة املناخيــة.
كمــا بــرز دور قطــر اخليريــة يف تنفيــذ مشــاريع 
والطاقــة  البيئــة  مجــال  يف  خصوصــا  تنمويــة 
البديلــة حيــث ســعت إلــى تعزيــز فــرص التنميــة 
واملشــايف  املــدارس  مئــات  تزويــد  خــالل  مــن 
العمليــة  دعــم  أجــل  مــن  الشمســية،  بالطاقــة 
الصحيــة،  اخلدمــات  وحتســني  التعليميــة، 
وتطــور القطــاع الزراعــي وتشــغيل محطــات ضــخ 
امليــاه يف كل مــن الشــمال الســوري واألراضــي 
الفلســطينية وباكســتان وبنغالديــش وغيرهــا مــن 

الــدول.

تقــوم باتــالف عبــوات لقــاح املاشــية املســتخدمة 
الثــروة  مربــي  وتدريــب  اللقــاح،  حمــالت  يف 
احليوانيــة علــى إتــالف هــذه العبــوات ملــا لهــا مــن 
ضــرر علــى البيئــة، والســكان احملليــني، باإلضافة 
بالشــكل  احلشــرية  املبيــدات  عبــوات  إلتــالف 

ــة. ــر الدولي ــع املعايي ــل ومبــا يتماشــى م األمث
وتضمــن مشــروع "دعــم سلســلة القيمــة للثــروة 
احليوانيــة" نشــاط "توليــد الغــاز احليــوي مــن 
خــالل روث احليوانــات )بيوغــاز("، مــن خــالل 
حيــوي  غــاز  توليــد  منظومــة  وتركيــب  تقــدمي 
ملربــي األبقــار، الســتخدام هــذا الغــاز يف الطبــخ، 
واســتخدام بقايــا الــروث املعالــج كســماد طبيعــي 

ــذور األعشــاب. ــن ب ــي م خال
القيمــة  سلســلة  "دعــم  مشــروع  خــالل  ومــن 
مزارعــي  دعــم  علــى  االعتمــاد  مت  للخضــار"، 
اخلضــار الســتخدام الطاقــة البديلــة النظيفــة 
ــاج اخلضــار، عبــر  يف ســبيل ري احملاصيــل وإنت
لتشــغيل  الشمســية  األلــواح  وتركيــب  تقــدمي 

امليــاه. مضخــات 

تولــي قطــر اخليريــة اهتمامــا كبيــرا بالتصــدي 
للتغيــر املناخــي، مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن 
اجلهــود  يف  تســاهم  التــي  واملبــادرات  املشــاريع 
وتقليــل  الهوائيــة  امللوثــات  خلفــض  املبذولــة 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وزيــادة االعتمــاد 

املتجــددة. الطاقــة  مصــادر  علــى 
التغيــر  بقضيــة  اخليريــة  قطــر  اهتمــام  ويأتــي 
املناخــي والقيــام بــدور بــارز يف مجــال تخفيــف 
اآلثــار الســلبية لتغيــر املنــاخ ودعــم اجلهــود الدوليــة 
يف هــذا املجــال، متاشــيا مــع التوجهــات العامليــة 

الشــاملة والتــي تؤثــر على صناعة القرار اإلنســاني 
والتنمــوي والتــي يتــم أخذهــا بعــني االعتبــار عنــد 

ــة. ــم تدخــالت قطــر اخليري تصمي
واســتنادا علــى ذلــك طبقــت قطــر اخليريــة املعاييــر 
الدوليــة وعززتهــا يف مختلــف مشــاريعها اإلنســانية 
القطاعــات.  مختلــف  يف  العالــم  حــول  املنفــذة 
قطــر  تراعــي  املخيمــات،  إنشــاء  عنــد  فمثــاًل، 
اخليريــة هــذه املعاييــر لضمــان النظافــة والبيئــة 
الصحيــة مــن خــالل تقــدمي شــبكات صــرف صحي 

ــاه. وشــبكات مي

انسجاما مع التوجهات العاملية 
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األراضي الفلسطينية
ويف األراضــي الفلســطينية بــرز دور قطــر اخليريــة 
يف مجــال البيئــة والطاقــة البديلــة، خالل الســنوات 
اخلمــس األخيــرة، إذ ســعت إلــى تعزيــز فــرص 
املــدارس  عشــرات  تزويــد  خــالل  مــن  التنميــة 
واملشــايف بالطاقــة الشمســية، وذلــك بديــاًل عــن 
ــى  ــل حاجــة ماســة بالنســبة إل ــي متث ــاء الت الكهرب
قطــاع غــزة علــى وجــه اخلصوص. واســتفادت أكثر 
مــن 20 مدرســة علــى مســتوى قطــاع غــزة، بعضهــا 
تابعــة إلــى وزارة التربيــة والتعليــم، وأخريــات تتبــع 

باكستان
عــام  يف  اخليريــة،  قطــر  قامــت  باكســتان،  ويف 
ــاه يعمــل بالطاقــة  ــر 170 مصــدًرا للمي 2018 بتوفي

والســند،  وبلوشســتان  البنجــاب  يف  الشمســية 
بينمــا يجــري العمــل علــى تنفيــذ 173 مضخــة ميــاه 
أخــرى تعمــل بالطاقــة الشمســية، لتحســني إمكانية 
ــة والصاحلــة للشــرب  ــاه النظيف ــى املي الوصــول إل
بطــرق ســهلة، خاصــة يف املناطــق التــي تعانــي مــن 

ــي. ــاد املائ اإلجه
مئــات  اخليريــة  قطــر  زرعــت   ،2020 عــام  ويف 
بالتعــاون  البنجــاب،  واليــة  يف  املثمــرة  األشــجار 
مــع اإلدارات احلكوميــة احملليــة، باإلضافــة إلــى 

بنغالديش
وضمــن جهودهــا لتخفيــف آثــار تغير املنــاخ وحماية 
البيئــة واحلفــاظ عليهــا ببنغالديــش، أطلقــت قطــر 
تقــوم  التــي  العميقــة  اآلبــار  مشــروع  اخليريــة 
الشمســية يف  الطاقــة  خــالل  مــن  املــاء  بتزويــد 
املناطــق الســاحلية لبنغالديــش. ويف عــام 2019، مت 
حفــر بئــر أنبوبيــة عميقــة تعمــل بالطاقة الشمســية 
ألول مــرة يف منطقــة خولنــا. وحتــى اآلن، مت تنفيــذ 

إلــى وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني )األونــروا(، 
إضافــة إلــى مستشــفى الوفــاء الطبــي واملشــفى 

األندونيســي شــمال قطــاع غــزة.  
إلــى جانــب ذلــك، ســعت قطــر اخليريــة إلــى تعزيــز 
اآلبــار  تشــغيل  يف  البديلــة  الطاقــة  اســتخدام 
الزراعيــة التــي تعطلــت لوقــت طويــل بفعــل العجــز 
ــاء يف غــزة، ممــا  ــاج الكهرب ــة انت احلاصــل يف كمي
أســهم يف تراجــع اإلنتــاج الزراعــي خصوصــا يف 

املناطــق احلدوديــة واملهمشــة.

زراعــة أشــجار دائمــة اخلضــرة يف العديــد مــن 
املؤسســات التعليميــة واملبانــي األخــرى ، ضمــن 

وخضــراء". نظيفــة  "باكســتان  حملــة 
وبالشــراكة مــع اليونيســف، قامــت قطــر اخليريــة 
ببنــاء دروات وأنظمــة صــرف صحــي يف منطقــة 
جانــغ بالبنجــاب، حيــث مــا كان يوجــد لــدى أكثــر 
مــن ٪48 مــن ســكان هــذه القريــة دورات امليــاه، إلى 
جانــب مســاهمتها يف نشــر الوعــي حــول أهميــة 
الزراعــة والبيئــة النظيفــة واخلضــراء والصــرف 
خــالل  مــن  اآلمنــة  الشــرب  وميــاه  الصحــي 
اجللســات  وباســتخدام  االجتماعيــة،  برنامجهــا 

املجتمعيــة ووســائل اإلعــالم.

ــا  ــة الشمســية، اســتفاد منه 150 مشــروًعا بالطاق
2,10,000 شــخص. وباإلضافــة إلــى هــذه املشــاريع 
يف مجــال امليــاه، تعمــل قطــر اخليريــة علــى تنفيــذ 

العديــد مــن املشــاريع األخــرى يف نفــس املجــال.
كمــا قامــت يف الســنوات اخلمــس املاضيــة، بحفــر 
ــة يف املناطــق  ــة عميق ــر أنبوبي ــر مــن 15500 بئ أكث
الســاحلية التــي وفــرت ميــاه الشــرب اآلمنــة ملئــات 
اآلالف مــن املجتمعــات احملليــة الضعيفــة يف خليــج 
البنغــال، حيــث تســبب امليــاه غيــر املأمونــة مخاطــر 

صحيــة خطيــرة للســكان.
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ــود  املؤسســة و يف مجــاالت  ــاء جه ــاول اللق ــا تن  كم
الرعايــة االجتماعيــة والتنميــة لصالــح للفئــات التــي 
تهتــم بهــا، وجتربــة املؤسســات القطريــة اخليريــة يف 
مجــال العمــل املجتمعــي وغيرهــا مــن احملــاور، فإلــى 

تفاصيــل احلــوار:

القطريــة  للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  بصفتكــم 
للعمــل االجتماعــي، التــي تعنــى مبســاعدة األفــراد 
للعمــل  تقييمكــم  مــا  احمللــي،  واملجتمــع  واألســر 
االجتماعــي يف دولــة قطــر وأهميــة وجــود مبــادرات 
هــذا  خلدمــة  مدنــي  مجتمــع  ومنظمــات  حكوميــة 

الهــام؟   الغــرض 

العمــل االجتماعــي يف قطــر شــهد نهوضــا كبيــرا 
الســمو  صاحبــة  توليهــا  التــي  اجلهــود  بفضــل 
القطريــة  للمؤسســة  ناصــر  بنــت  مــوزا  الشــيخة 
أن  حتــى  التابعــة،  ومراكزهــا  االجتماعــي  للعمــل 
منوذجــا  القطــري  االجتماعــي  العمــل  أصبــح 
يحتــذى بــه علــى مســتوى دولــي، وقــد متــت ترجمــة 
ذلــك يف املؤمتــرات التــي ترعاهــا قطــر يف مجــال 
العمــل االجتماعــي وآخرهــا مؤمتــر الدوحــة الدولــي 
لإلعاقــة والتنميــة برعايــة املؤسســة واملبادرات ســواء 
مــن طــرف احلكومــة أو مــن املنظمــات املختلفــة فهــي 
الراميــة إلجنــاح  تســهم يف حشــد اجلهــود  قطعــا 
نشــاط العمــل االجتماعــي، فالتعــاون بــني األطــراف 
يســهم يف حتســني أوضــاع الفئــات املســتهدفة بصورة 

أســرع وأكثــر احترافيــة. 

 هــل لكــم أن تطلعونــا علــى دور املؤسســة واملراكــز 
يف  جهودهــا  وأهــم  إطارهــا  يف  تنضــوي  التــي 
مجــالت الرعايــة االجتماعيــة والتنميــة لصالــح 

الفئــات املختلفــة التــي تهتــم بهــا؟ 

للعمــل االجتماعــي  القطريــة  تســعى املؤسســة 
تشــمل  مســتدامة  تنمويــة  سياســات  لتبنــي 
وذلــك  املعطــاءة،  قطــر  أرض  علــى  اجلميــع 
إميانــا منهــا بــأن اإلنســان هــو أســاس العمــل 
التنمــوي واالجتماعــي مــن منطلــق حقــه األصيــل 
يف احليــاة الكرميــة والتمكــني الالئــق، فمــن حــق 
ذوي اإلعاقــة أن يكتشــفوا قدراتهــم ويتغلبوا على 
إعاقتهــم مــن أجــل االندمــاج الكامــل يف املجتمــع 
والشــفقة،  واأللــم  نظــرات األســى  بعيــدا عــن 
ومــن حــق الطفــل واملــرأة واألســرة احليــاة بــال 
عنــف أســري وأن ينعمــوا بحيــاة هادئــة مســتقرة، 
ومــن حــق الشــباب أن يحققــوا ذواتهم بإرشــادهم 
وتدريبهــم لتمكينهــم مــن اختيار مجــاالت حياتهم 
املهنيــة وبــدء مشــروعاتهم اخلاصــة التــي تترجــم 
أفكارهــم وقدراتهــم، ومــن حــق كبــار الســن أن 
ينعمــوا بحيــاة صحيحــة واجتماعيــة تتناســب مــع 
طبيعــة املرحلــة العمريــة التــي يعيشــونها تســمح 
لنــا أن ننهــل مــن خبراتهــم الذاخــرة وعطائهــم 

ــل.  ــرد لهــم اجلمي ــد وأن ن املمت

االجتماعــي  للعمــل  القطريــة  املؤسســة  جهــود 
أن  ويســتطيع  العــني  تخطئهــا  ال  جهــود  هــي 
يف  نســهم  فنحــن  والدانــي،  القاصــي  يلمســها 
التنميــة االجتماعيــة والبشــرية وخدمــة املجتمــع 
املتخصصــة يف  مراكزنــا  خــالل  مــن  القطــري 
ورعايــة  األســري  االســتقرار  دعــم  مجــاالت 
األيتــام وحمايــة الطفــل واملــرأة ومتكــني الشــباب 

أشــاد الســيد أحمــد بــن محمــد الكــواري الرئيــس 
التنفيــذي للمؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي 
ــة يف  ــه قطــر اخليري ــذي تقــوم ب ــر ال ــدور الكبي بال
مجــال العمــل االنســاني واالجتماعــي وقــال إن لهــا 
دورا مشــهودا وإســهاما قويــا يف خدمــة املجتمــع 

ومتكــني أفــراد األســرة يف قطــر. 

وأكــد يف حديثــه ملجلــة "غــــراس"على أن العمــل 
االجتماعــي يف قطــر شــهد نهوضــا كبيــرا بفضــل 
الشــيخة  الســمو  توليهــا صاحبــة  التــي  اجلهــود 
للعمــل  القطريــة  للمؤسســة  ناصــر  بنــت  مــوزا 
ــذى  ــح منوذجــا يحت ــه أصب االجتماعــي منوهــاً بأن

بــه علــى مســتوى الــدول.

السيد أحمد بن محمد الكواري- الرئيس التنفيذي للمؤسسسة 
القطرية للعمل االجتماعي:

العمل االجتماعي القطري منوذج 
يحتذى به على املستوى الدولي

قطر اخليرية لها دور 
مشهـــود يف العمل 

اإلنساني واالجتماعي
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كافــة اجلهــات املعنيــة إليجــاد أرضيــة 
متوافــق  تنســيقية  وصيــغ  مشــتركة 
وتيــرة  تســريع  شــأنها  مــن  عليهــا 
حتقيــق  مــن  تقربنــا  التــي  اجلهــود 

رؤيتنا. 

لتطويــر  املســتقبلية  اآلفــاق  ماهــي 
العالقــة بــني املؤسســة القطريــة للعمل 

اخليريــة؟   وقطــر  االجتماعــي 

مشــتركة  أهــداف  وجــود  ظــل  يف 
قطــر  بــني  مســتهدفة  وفئــات 
اخليريــة واملؤسســة القطريــة للعمــل 
التعــاون  نــرى أن  االجتماعــي، فإننــا 
ضــروري  اجلهتــني  بــني  املســتمر 
املشــتركة،  األهــداف  تلــك  لتحقيــق 
ملســاعدة  اإلســتراتيجية  والتوجهــات 
كل  تســخير  خــالل  مــن  اآلخريــن 
طاقاتنــا لبنــاء مجتمــع إنســاني أفضــل 

القطــري.   املجتمــع  وخلدمــة 

ورعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورعايــة 
كبــار الســن وقــد انضــم إلــى مجــاالت خدمتنــا 

مؤخــرا مركــز دعــم الصحــة الســلوكية.

برأيكــم كيــف ميكــن تقويــة اهتمــام املجتمــع احمللــي 
ثقافتــه  ونشــر  قطــر  داخــل  االجتماعــي  بالعمــل 

واســتقطاب جهــود املتطوعــني لصاحلــه؟  

ــل  ــن نهــج أصي العمــل االجتماعــي وخدمــة اآلخري
احلنيــف  ديننــا  منهجيــة  مــن  مســتمد  فينــا 
وأخالقيــات نبينــا صلــى اهلل عليــه وســلم التــي 
حتــض علــى متتــني أواصــر املــودة والتالحــم يــن 

املجتمــع. أطيــاف  كافــة 

بالعمــل  املجتمــع احمللــي  اهتمــام  تقويــة  وميكــن 
االجتماعــي بنشــر الوعــي  حــول وجــود فئــات  يف 
املجتمــع تعانــي حتديــات متنوعة وهــذه املجموعات 
حتتــاج إلــى وقــوف املجتمــع أفــرادا ومؤسســات 
خلفهــا ودعمهــا وإعــادة تأهيلهــا ودمجهــا وهــذا 
لــن يتحقــق إال بجهــود مؤسســية ورؤيــة واضحــة 
ومشــروعات تطوعيــة تســاهم يف التأســيس لواقــع 

ــع. ــاف املجتم ــة أطي ومســتقبل أفضــل لكاف

كيــف تنظــرون جتربــة املؤسســات القطريــة اخليرية 
اســتثمار  وأهميــة  املجتمعــي،  العمــل  مجــال  يف 
املجتمــع  خلدمــة  معهــا  والتشــبيك  جهودهــا 

القطــري؟  
العمــل  مســيرة  امتــدت  قــرن  ربــع  مــدار  علــى 
االجتماعــي يف قطــر وأثمــرت جناحــات واجنــازات 
آخرهــا جائحــة  ولعــل  التحديــات  رغــم  متعــددة 
كورونــا حيــث اســتمرت املؤسســة ومراكزهــا يف 
تقــدمي خدماتهــا للجميــع دون متييــز ، اميانــا منــا 
ــأن خدمــة أفــراد األســرة واملجتمــع هــي أســاس  ب

لباقــي  داعميــة  حكوميــة  غيــر  كمنظمــة  عملنــا 
املجتمــع. القطاعــات يف 

ــذ انطــالق املؤسســة يف 2013 اســتطاعت أن  ومن
حتقــق اجنــازات ملموســة حتــى صــارت املؤسســة 
ويقــف  الدوليــة  احملافــل  يف  قطــر  ميثــل  كيانــا 
مناصــرا لقضايــا حيويــة يف العمــل االجتماعــي 
ومــن   ، املجتمــع  فئــات  مختلــف  وتدعــم  وتهتــم 
ــة يف عمــل املؤسســة ومراكزهــا  خــالل الديناميكي
حققنــا  رصيــدا كبيــرا مــن اخلبــرة لصالــح املجتمع 
القطــري حيــث تقــدم خدماتهــا لفئاتــه وأطيافــه 

وفــق أعلــى املعاييــر واألســس العامليــة.  

كيــف تصفــون عالقتكــم بقطــر اخليريــة، وماهــي 
معهــا  حاليــا  املشــترك  والتعــاون  التنســيق  أوجــه 
الفئــات  مــن  بعــدد  اهتمامــات  لهــا  أن  خصوصــا 

املؤسســة؟ تســتهدفها  التــي  والشــرائح 

إن املؤسســة القطريــة للعمــل اإلجتماعــي حريصــة 
علــى فتــح افــاق التعــاون مــع الشــركاء احملليــني 
ونحــن ســعداء بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع قطــر 
العمــل  يف  مشــهود  دور  لهــا  والتــي  اخليريــة 
اإلنســاني واالجتماعــي وإســهام قــوى يف الشــأن 
وهــو  يجمعنــا  الــذي  املشــترك  والهــدف  احمللــي 
خدمــة املجتمــع ومتكــني األفــراد واألســر يف قطــر 
، وكالنــا يعمــل مــن أجــل دعــم الفئــات األقــل حظــا 

وتقدمي املساندة والدعم الكامل لها. 

مــع  فعالــة  شــراكات  بنــاء  علــى  نحــرص  إننــا 
اجلهــات ذات العالقــة ســواء أكانــت مــن القطــاع 
العــام أو القطــاع اخلــاص أو اجلمعيــات األهليــة 
الوطنيــة منهــا واإلقليميــة والدوليــة ، وكســب مزيــد 
مــن التأييــد والدعــم  وذلــك عبــر التواصــل مــع 

التعاون املستمر بيننا 
وبني قطر اخليرية 

ضروري لتحقيق 
األهداف املشتركة
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" نبــراس" هــو صنــدوق لدعــم املجــال الطبــي، أطلقتــه قطــر 
اخليريــة لتقــدمي الدعــم للطلبــة املتعثريــن ماديــا يف كليــات 
التخصصــات الطبيــة بالتعــاون مــع اجلامعــات واملؤسســات 
ــر الدعــم للمراكــز  ــى وتوفي ــة أول ــة يف قطــر كمرحل األكادميي

ــة.  ــة ثاني ــة كمرحل واملستشــفيات اخلارجي
وتأتــي هــذه املبــادرة إدراكا مــن تعــاون قطــر اخليريــة ألهميــة 
املســتدامة  التنميــة  أهــداف  حتقيــق  يف  اجلهــود  تعزيــز 
املجتمــع  خدمــة  أجــل  مــن   2030 قطــر  رؤيــة  وحتقيــق 

املختلفــة. اجلوانــب  يف  وقضايــاه 
للطــالب  الدراســية  الرســوم  بتســديد  الصنــدوق  ويقــوم 
الصلــة  ذات  األساســية  واحتياجاتهــم  متطلباتهــم  وتوفيــر 
دراســتهم  مواصلــة  مــن  لتمكينهــم  الطبــي  التعليــم  مبجــال 
وحتقيــق أحالمهــم دون أن يحــول ضيــق ذات اليــد مــن بلــوغ 

أهدافهــم.
األهداف

ويهــدف الصنــدوق إلــى دعــم التعليــم واملســاهمة يف تنميــة 
الكفــاءات يف الدولــة يف املجــال الطبــي، وإنشــاء حلقــة وصــل 
للرعايــة  الطبيــة  واملؤسســات  واخلريجــني  الطــالب  بــني 
وتوفيــر فــرص التوظيــف يف املســتقبل، إلــى جانــب املســاهمة 
العقــل  يف  االســتثمار  علــى  والتشــجيع  التعليــم  تنميــة  يف 

البشــري مبــا يخــدم املجتمــع.
فرص تطوعية

ويســعى الصنــدوق إلــى توفيــر فــرص تطوعيــة ومتطوعــني 
ــة  للعمــل يف املجــال الطبــي يف املستشــفيات واجلهــات الطبي
مــن  واالســتفادة  البشــرية  املــوارد  وتوفيــر  احلاجــة،  عنــد 
الطاقــات الطبيــة للعمــل يف املؤسســات الطبيــة بعــد التخــرج 
ونشــر األبحــاث العلميــة وإدراج اجلهــات الداعمــة كشــركاء 
يف األبحــاث الطبيــة، إضافــة إلــى توفيــر فــرص تعليميــة مــن 
ــة مــن  ــر خدمــات طبي ــي املســتمر وتوفي ــم الطب برامــج التعلي
طــالب الطــب بجامعــة قطــر ملؤسســات الرعايــة الصحيــة 

ــن املؤسســات. ــة م ــات املقدم وحتســني جــودة اخلدم

وملزيــد مــن التفاصيــل حــول الصنــدوق وللدعــم والتبــرع 
qch.qa/NEBRAS:واملســاهمة
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|   تقرير 32

صندوق قطر للتنمية 
وقطر اخليرية.. 

جلهــود  متواصــل  دعــم 
ــالم والتنمية بدارفور  الس

الســودان  - البشــير  الرحمــن  فتــح  تقريــر/ 

الصــراع  صفحــة  طــي  يف  الدوحــة  وثيقــة  جنــاح  بعــد 
بدارفــور بــني كثيــر مــن الفصائــل املتصارعــة مــن جهــة، 
واحلكومــة الســودانية مــن جهــة أخــرى، لــم تكتــِف دولــة 
حصادهــا  رصيــد  يف  ُوِضــع  الــذي  املنجــز  بذلــك  قطــر 
الدبلوماســي، بــل عملــت علــى اســتدامة الســالم ودميومــة 
االستقرار  بإطالق مبادرة قطر لتنمية دارفور. وتقاسم 
صنــدوق قطــر للتنميــة بدعمــه املباشــر، وقطــر اخليريــة 
بتنفيذهــا امليدانــي احمُلكــم إجنــاز سلســلة مــن املشــاريع 
اإلنســانية الرائــدة ملصلحــة إنســان دارفــور املوعــود باملزيد 

مــن البشــريات خــالل الفتــرة القادمــة.
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بعــد جنــاح وثيقــة الدوحــة يف طــي صفحــة الصــراع 
بدارفــور بــني كثيــر مــن الفصائــل املتصارعــة مــن 
جهــة، واحلكومــة الســودانية مــن جهــة أخــرى، لــم 
تكتــِف دولــة قطــر بذلــك املنجــز الــذي ُوِضــع يف 
رصيــد حصادهــا الدبلوماســي، بــل عملــت علــى 
اســتدامة الســالم ودميومــة االســتقرار  بإطــالق 
مبــادرة قطــر لتنميــة دارفــور. وتقاســم الشــريك 
بدعمــه  للتنميــة  قطــر  صنــدوق  االســتراتيجي 
امليدانــي  بتنفيذهــا  اخليريــة  وقطــر  املباشــر، 
احمُلكــم إجنــاز سلســلة مــن املشــاريع اإلنســانية 
ــد  ــور املوعــود باملزي ــدة ملصلحــة إنســان دارف الرائ

مــن البشــريات خــالل الفتــرة القادمــة.
عالمة مضيئة

ويف الوقــت الــذي مثــل مجمــع )بلبــل متبســكو( 
دارفــور  بجنــوب  اخليريــة  قطــر  أنشــأته  الــذي 
عالمــة مضيئــة مــن عالمــات مبــادرة قطــر لتنميــة 
دارفــور وكان إجنازهــا األهــم يف مرحلتهــا األولــى، 
ــات  ــة املشــاريع قــد اتســعت لتشــمل والي ــإن رقع ف
دارفــور األربــع  وهــي )وســط دارفــور، وجنــوب 
دارفــور، وشــمال دارفــور وشــرق دارفــور( ليكــون 
نصيــب كل واليــة قريتــني منوذجيتــني، أو مجمعــني 
وذلــك  اخلدمــات  كل  ســقفهما  حتــت  تســتظل 
لتلــك  ملحــة  وحاجــة  ســكانية  كثافــة  مبناطــق 

الضروريــة. اخلدمــات 
مالذ دافئ

ثمــان مجمعــات خدميــة يف 4 قــرى يجــري العمــل 
فيهــا ضمــن مبــادرة دارفــور، حيــث مت اإلنتهــاء 
مــن بعضهــا، بينمــا شــارفت أخــرى علــى االنتهــاء 
بعــد جتــاوز نســبة اإلجنــاز لـــ )%90(، األمــر الــذي 
يشــكل إضافــة نوعيــة للبنيــة التحتيــة واخلدماتيــة 
بتلــك الواليــات، ويشــكل مــالذاً دافئــاً للنازحــني 
ــى )4 مــدارس، روضــة  ــة عل ــوي كل قري حيــث حتت
أطفــال، مركــز صحــي، مســجد، مركــز شــرطة، 
للشــرب(  آمنــة  ميــاه  ومصــدر  وحــدات ســكنية، 
بجانــب املرافــق العامــة والطرقــات للقريــة.. وهــو 

مــا يعنــي أن قطــر اخليريــة جتــاوزت، بدعــم قــوي 
مــن صنــدوق قطــر للتنميــة، مرحلــة إعــادة إعمــار 
مــا دمرتــه احلــرب بإنشــاء هــذه املرافــق اخلدميــة 

ــدة. ــك املناطــق البعي ــرة يف تل ــدة ألول م اجلدي
دعم الصندوق

الثمانيــة  اخلدميــة  املجمعــات  متويــل  بلــغ  فقــد 
بدارفــور )32,000,000( دوالر بواقــع )4,000,000( 
دوالر لــكل مجمــع تكفــل بهــا صنــدوق قطــر للتنميــة 
الــذي يعتبــر الشــريك اإلنســاني األقــوى لقطــر 
متويــاًل  تشــاركا،  حيــث  الســودان،  يف  اخليريــة 
وتنفيــذا، حلزمــة مــن املشــاريع احليويــة للفئــات 

بالســودان.  األكثــر احتياجــاً 
أهم املشاريع

ومــن أهــم مشــاريع مبــادرة قطــر لتنميــة دارفــور 
كــرو(  ســاني  )قريــة  إنشــاء  الثانيــة،  نســختها  يف 
ــاح مبحليــة مليــط  ــة كلمنــدو، وقريــة الصي يف محلي
بواليــة شــمال دارفــور حيــث يبلــغ عــدد املســتفيدين 
مــن املشــروع بالقريتــني )111,605(، بينمــا يجــري 
العمــل اآلن بواليــة جنــوب دارفــور يف بنــاء مجمــع 
خدمــي بقريــة ميرشــنج، ومجمــع خدمــي آخــر يف 
ذات الواليــة يف منطقــة ســاني دليبــة مبحليــة الســالم 
حيــث يبلــغ عــدد املســتفيدين مــن القريتــني نحــو 

مســتفيد.  )174,523(
وقطــع مســتوى تنفيــذ املبانــي باملجمعــات اخلدميــة 
تســتهدف  التــي  أروال  قريــة  متقدمــة يف  أشــواطاً 
يســتفيد  التــي  فاســي  وقريــة  مســتفيد،   )5,000(
ــاء  ــع االنته ــا يتوق ــا نحــو )8,981( مســتفيد، فيم منه
مــن إكمــال القــرى واملجمعــات األخــرى قبــل الوقــت 

.4/12/2023 احملــدد يف 

ــة شــرق  ــة ســكانية بوالي ــر املناطــق كثاف ويف أكث
منوذجيتــني  قريتــني  إنشــاء  يجــري  دارفــور 
نحــو  منهــا  ويســتفيد  )ابكارنــكا(  منطقــة  يف 
)ابدنقــل(  منطقــة  ويف  نســمة،   )145,000(
نحــو )12,016( نســمة ليتجــاوز إجمالــي عــدد 
املســتفيدين مــن املجمعــات اخلدميــة يف مرحلتها 

مســتفيد.  )457,000( الثانيــة 
دارفــور،  يف  اخليريــة  قطــر  مشــاريع  وظلــت 
محــل تقديــر الفــت مــن ممثلــي املجتمــع احمللــي 
املصلحــة  وأصحــاب  املجتمعيــة  والقيــادات 

بدارفــور.
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للمعانــاة  مســرحاً  كانــت  مــا،  منطقــة  تتحــول  أن 
وقصــص املــوت والنــزوح، إلــى قصــة جنــاح، وواحــة 
عابــراً،  إنســانياً  حدثــاً  ليــس  فذلــك  لالســتقرار، 
»مبــادرة  فصولهــا  كتبــت  اســتثنائية  قصــة  وإمنــا 
قطــر لتنميــة دارفــور« مبنطقــة بلبــل متبســكو جنــوب 
دارفــور غربــي الســودان التــي حتولــت إلــى مــالذات 
بخدمــات  واملقيمــون،  النازحــون  فيهــا  ينعــم  آمنــة 

والتعليــم.  واألمــن  الصحــة 
منوذجــا  اخلدمــي  متبســكو"  "بلبــل  مجمــع  يعــد 
العمرانيــة  التنميــة  بــني  جمــع  متميــزا  تنمويــا 
ــة البشــرية،  ــة والتنمي ــة االقتصادي ــة والتنمي اخلدمي
حيــث متثلــت التنميــة العمرانيــة اخلدميــة يف تأهيــل 
املنطقــة الريفيــة حتــى أصبحــت حضريــة جاذبــة 
تتوفــر فيهــا جميــع املقومــات اخلدميــة مــن منشــآت 
تعليمية وصحية وأمنية ومســاكن ملقدمي اخلدمات، 
إضافــة الــى مراكــز تنميــة اجتماعيــة وتوعويــة، ويف 
ذات املناطــق تكاملــت التنميــة العمرانيــة مــع التنميــة 
للحــرف  االقتصــادي  التأهيــل  يف  االقتصاديــة 
الرئيســية للســكان مــن زراعــة ورعــي وغيرهــا مــع 
لتزويدهــم  والنســاء  الشــباب  شــريحة  اســتهداف 
مبهــارات إضافيــة يف مجــال وســائل ســبل كســب 

العيــش واألمــن الغذائــي.
وجــد كثيــر مــن النازحــني وســائل لكســب العيــش 
متبســكو(،  )بلبــل  مبنطقــة  الكرميــة  واحليــاة 
وبابتســامة رضــا واســعة، حيــث أفــادت هــدى إســحق 
ــرت  ــزوح إن حياتهــم تغّي ــدة مــن معســكرات الن العائ
بصــورة كبيــرة بســبب اخلدمــات التــي يوفرهــا مجمع 
بلبــل متبســكو، وقالــت "إن وجودهــم بالقــرب مــن 
املجمــع جعلهــم ينعمــون باألمــن، وأصبــح أطفالهــم 

يدرســون يف مــدارس املجمــع وتوّفــر لهــم العــالج، 
وأنهــا تلقــت تدريبــا يف مجــال التصنيــع الغذائــي 
دائــرة  إلــى  الفقــر  دائــرة  مــن  حتولــت  حيــث 

اإلنتــاج.
بــدوره أوضــح جمال آدم محمد أحد املســتفيدين 
مــن مشــاريع التمكــني االقتصــادي باملنطقــة إنــه 
يف الســابق لــم يكــن لديــه مصــدر دخــل، وكان 
يعيــش مــع أســرته بصعوبــة بالغــة، ولكــن بعــد 
ــة لنقــل البضائــع  ــة عرب ــه قطــر اخليري أن منحت
)تكتــك( تغّيــرت حالتــه املاديــة، فقــد أصبــح يعمل 
يف نقــل البضائــع املختلفــة، وينقــل بــه األعــالف 
ــدات  ــه متكــن مــن عائ يف مواســم الزراعــة، و أن
التكتــك مــن تأثيــث منزلــه بجانــب شــراء )3( 
أغنــام يســتفيد منهــا يف توفيــر احلليــب ألســرته 

ــرة. الصغي
 كمــا افــادت الســيدة حســنية محمــد هــارون 
ــم حتســن  ــزوح"إن التعلي ــدة مــن مناطــق الن العائ
كثيــراً مــن الســابق، وفيمــا يلــي الصحــة أصبحنــا 
كنــا  أن  بعــد  بلبــل متبســكو  العــالج يف  نتلقــى 
ــراً يف الســابق مــن تراجــع اخلدمــات  ــي كثي نعان

الصحيــة". 
فقــد شــهد مشــروع املجمــع الكثيــر مــن عناصــر 
ــة  ــاع بعــض أهــل املنطق ــت يف انتف ــداع، متثل اإلب
منــذ  جديــدة  ومهــن  مهــارات  باكتســابهم 
التنفيذيــة  العمليــة  أثنــاء  كعمالــة  مشــاركتهم 
للمشــروع ممــا عمــق روح الــوالء للمشــروع منــذ 
الــروح  تلــك  تنامــت  ثــم  لبناتــه األولــى،  وضــع 
اإليجابيــة مــع اتســاع رقعــة املســتفيدين  مــن 

متبســكو(. )بلبــل  مجمــع 

من املشروعات الرائدة ملبادرة قطر إلعادة إعمار دارفور

»بلبل متبسكو«.. واحة الستقرار النازحـــــــــــــــني والالجئني بدارفور
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والنازحــني وهــم بعيــدون عــن أوطانهــم ومســاكنهم، 
كمــا يف ســوريا والعــراق  وغيرهــا خصوصــا وأنهــم 
يعيشــون  يف مســاكن دون املســتوى املطلــوب  وغيــر 
ــة  ــة للتدفئ ــف اإلضافي ــى حتمــل  التكالي ــن عل قادري
ممــا  الصحيــة  والتكاليــف  الدافئــة  ،واملالبــس 
ســيضطرهم إلــى اتخــاذ قــرارات صعبــة جــداً مثــل 
تقليــص وجبــات الطعــام أو االختيــار بينهــا وبــني 
الــدواء وغيرهــا مــن الضروريــات للتغلــب علــى هــذه 

الظــروف.
األخــوي   الواجــب  فــإن  ماســبق؛  علــى  وبنــاء 
إلــى  الوقــوف  اجلميــع   علــى  يحتــم  واإلنســاني  
جانــب هــذه الشــرائح  واملســارعة يف تقــدمي العــون 

ــة احتياجاتهــم األساســية مــن خــالل  لهــم  وتلبي
تطلقهــا   أو  أطلقتهــا  التــي  الشــتاء  حمــالت 
املؤسســات اخليريــة حلمايتهــم  مــن أي مخاطــر  
وشــيكة  ميكــن أن حتــدق بهــم ، ومنهــا حملــة 

وســالم"  دفء   " اخليريــة  قطــر 
ولنتذكــر دائمــا أن "درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار 

عــالج ".
عــون  العبــد يف  مــاكان  العبــد  عــون  "واهلل يف 

أخيــه".
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مــع البدايــات األولــى حللــول فصــل الشــتاء للعــام 
احلالــي  ، وبــدء تدنــي  درجــات احلــرارة بصــورة 
تدريجيــة خصوصــا يف الــدول التــي تعانــي مــن 
الالجئــني  مأســاة  لألذهــان  تقفــز   ، األزمــات 
الســوريني يف شــتاء 2018 الذيــن قضــوا وســط 
الثلــوج علــى احلــدود اللبنانيــة ،حيــث لقــي ســتة 
أفــراد مــن أســرة واحــدة حتفهــم بعدمــا جتمــدوا 
حتــى املــوت ، كمــا جتمــد 16 نازحــا ســوريا  حتــى 
الدخــول  يحاولــون  وهــو  العــام  نفــس  يف  املــوت 

للبنــان.
وتقــود هــذه الذكــرى األليمــة تلقائيــا،  الــى أهميــة 
االحتياجــات  تلبيــة  بضــرورة  املبكــر  التذكيــر 
العالــم  عبــر  والالجئــني  للنازحــني  األساســية 
 ، الشــتاء  يف  قاســية  أشــهرا  يواجهــون  الذيــن 
بســبب انخفــاض درجــات احلــرارة الــى مــا دون 
الصفــر ، فضــال عــن العواصــف واألمطــار الغزيــرة 
التــي تــؤدي الــى إغــراق خيامهــم وإحلــاق األذى 

ومخيماتهــم. املتواضعــة  مبســاكنهم 
وتشــتمل هــذه االحتياجــات علــى توفيــر املــأوى 
 ، أواســتبدالها  اخليــام  وإصــالح   ، املناســب  
واملالبــس الشــتوية ، والبطانيــات  ووقــود التدفئــة 
ــة . ــدواء واملســتلزمات الطبي ــر ال ــذاء وتوفي ، والغ
وألن توقعــات  املنظمــات الدوليــة تشــير إلــى أن 
شــتاء العام احلالي -2021  2022 ســيكون صعبا 
ــات  ــني الســيما مــع تداعي ــى النازحــني والالجئ عل
جائحــة كورونــا ، فــإن دعــم اجلهــات املانحــة ، 

للجهــود  اخليــر  وأهــل   ، التجاريــة  والشــركات 
الراميــة لتوفيــر مســاعدات الشــتاء لهــذا العــام 
ــر إحلاحــا  ، وسيســهم الدعــم املبكــر  ســيكون أكث
يف تفــادي الكثيــر مــن األخطــار التــي ســتحيط بهــم  
، خصوصــا يف أوقــات اشــتداد البــرد القــارس ، 
الثلــوج  وتســاقط   ، الغزيــرة  األمطــار  وهطــول 
املتوقعــان يف غضــون الشــهور الثالثــة القادمــة .
 وتشــير املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني يف 
خطتهــا اإلقليميــة لشــتاء 2022-2021 إلــى أنــه 
يوجد أكثر من 10 ماليني شــخص ســوري وعراقي 
نــازح داخليــا أوالجــئ يف عــدد مــن الــدول احمليطــة 
بالقطريــني، وقــد قــدرت أن 3.3 مليــون شــخص 
يحتاجــون إلــى مســاعدات جوهريــة ملســاعدتهم 
يف التحضيــر والتعامــل مــع فصــل الشــتاء القــادم 
متزايــدة  صعوبــات  يواجهــون  أنهــم  خصوصــا   ،

ــا.  بســبب الوضــع االقتصــادي وجائحــة كورون
 193.4 إلــى  حتتــاج  أنهــا  املفوضيــة  وأوضحــت 
مليــون دوالر أمريكــي  لتوفيــر املســاعدة املنقــذة 
للحيــاة يف فصــل الشــتاء لألشــخاص احملتاجــني 
ــه بالقاســي  ــدء موســم الشــتاء الــذي وصفت ــل ب قب
ــاًرا مــن أغســطس 2021،  ــك اعتب ــب.  وذل والصع
كمــا أشــارت  املفوضيــة أن املانحــني أســهموا يف 
اخلطــة  مبــا نســبته 56 يف املائــة ، وتــرك ذلــك 

فجــوة قدرهــا 84.2 مليــون دوالر أمريكــي.
ــى  وســيكون هــذا الشــتاء وهــو احلــادي عاشــر عل
الالجئــني  الكثيرمــن  علــى  يحــل  الــذي  التوالــي 

النازحون والالجئون ..
ترقب بانتظار شتاء أصعب
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تســتهدف حملــة قطــر اخليريــة ملواجهــة أخطــار الشــتاء "دفء وســالم" )2021-2022(، 
التــي انطلقــت مؤخــرا حتــت شــعار "اغمرهــم بالــدفء"، 1,4 مليــون شــخص حــول العالــم، 

لتمّدهــم باالحتياجــات األساســية، ليكــون شــتاؤهم أكثــر أمانــًا.

املستهدفون من احلملة
تركــز احلملــة علــى النازحــني والالجئــني واملتضرريــن يف الــدول التــي تعانــي مــن األزمــات املمتــدة وتشــهد 
ظروفــا اســتثنائية مثــل النازحــني والالجئــني الســوريني وأقليــة الروهينغــا، إضافــة إلــى الشــرائح الفقيــرة 

يف الــدول ذات البــرودة الشــديدة.

مجاالت احلملة
الغذاء               املستلزمات الشتوية               اإليواء                  الصحة                    التعليم

منتجات احلملة
توفر احلملة احتياجات الشتاء الضرورية للفئات املستهدفة من خالل عدد من املنتجات وهي:

 الســالل الغذائيــة، حقائــب املالبــس الشــتوية، البطانيــات واألغطيــة، املدافــئ، وقــود التدفئــة، اخليــام، 
إيجــار  وصيانــة البيــوت وحقائــب النظافــة الشــخصية ، فضــاًل عــن توفيــر األدويــة الالزمــة واملســتلزمات 

الطبيــة ، ودعــم اســتمرار تعليــم األطفــال والشــباب يف مناطــق اللجــوء والنــزوح.

الدول املستهدفة خارج قطر :
 فلسطني   |  باكستان  |  البوسنة  |   ألبانيا  |  تونس   |   لبنان واألردن   |   بنغالديش |   كوسوفا
 سوريا    |   قرغيزيا   |    الصومال   |   املغرب   |   أفغانستان   |   الهند   |   اليمن   |   وتركيا.

4141

انطالق "                                         "
ملواجهة مخاطر الشتاء 

إجمالي التكلفة 
حوالي

88,500,000
 ريال قطري 

إجمالي عدد 
املستهدفني:

1,362,000
شخص

إجمالي الدول التي 
تنفذ فيها احلملة :

 17 
دولة

خارج قطر

إجمالي التكلفة 
حوالي

أكثر من مليون
 ريال قطري 

إجمالي عدد 
املستهدفني:

4,000
عامل 

داخل  قطر

املساعدات:  حقائب شتوية - سلل غذائية -فحوصات طبية- محاضرات توعوية
فعاليات: أنشطة توعوية- فعاليات رياضية- مسابقات تفاعلية

املستفيدون من الفعاليات : عشرات اآلالف من األشخاص داخل قطر 

إجمالي التكلفة 
حوالي

90,000,000
 ريال قطري 

إجمالي عدد 
املستهدفني:

1,400,000
شخص 

إجمالي الدول التي 
تنفذ فيها احلملة :

 18 دولة
مبا فيها دولة قطر
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مؤمتر صحفي
مت عقــد مؤمتــر صحفــي لالعــالن عــن انطــالق حملــة الشــتاء "دفء وســالم" شــارك فيــه كل مــن الســيد 
أحمــد يوســف فخــرو مســاعد الرئيــس التنفيــذي لقطــاع تنميــة املــوارد واإلعــالم، والســيد نــواف عبــد اهلل 
احلمــادي مســاعد الرئيــس التنفيــذي لقطــاع العمليــات والبرامــج الدوليــة، والســيد عبــد العزيــز جاســم 

حجــي  مديــر إدارتــي التســويق والنمــو الرقمــي و خدمــة العمــالء.
وركزت كلماتهم على ما يلي:

السيد أحمد يوسف فخرو: 
دعــم  علــى  اخليــر  أهــل  نحــث 
احلملــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد 

من املتضررين عبر العالم.   
 

نواف احلمادي: 
الالجئــني  علــى  احلملــة  تركــز 
والنازحــني األكثــر عرضــة للتأثــر 
وأوضاعهــم  املناخيــة  بالظــروف 

املعيشية واألسرية الصعبة. 
 

عبد العزيز حجي: 
الوســائل  مــن  منوعــة  باقــة 

لتسهيل عملية التبرع للحملة. 
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 خفف معاناتهم.. واغمرهم بالدفء

ادعم أسرة الجئة للتصدي لبرد الشتاء 

ساهم بتدفئتهم وامنحهم المأوى

انطالق قوافل املساعدات
مــن مدينــة غــازي عنتــاب يف جنــوب تركيــا، وبدعــم 
مــن أهــل اخليــر يف قطــر انطلقــت الدفعــة األولــى 
مــن قوافــل مســاعدات حملــة قطــر اخليريــة " دفء 
وســالم" ملواجهــة مخاطــر الشــتاء 2021 - 2022 
علــى  البيلــي  ومخيــم  الســوري  الداخــل  باجتــاه 
احلــدود التركيــة الســورية، بحضــور وفــد مــن قطــر 
اخليريــة يرأســه الســيد أحمــد يوســف فخــرو نائــب 
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع تنميــة املــوارد واإلعــالم 

أن  وينتظــر  القطريــني،  املتطوعــني  مــن  وعــدد 
يســتفيد مــن مســاعدات القوافــل التــي يبلــغ عددهــا 
النازحــني  ألــف شــخص مــن   30 15 قافلــة  نحــو 

الســوريني. والالجئــني 
تواصــل  القادمــة  الفتــرة  تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
إرســال عشــرات القوافــل بغــرض تســليمها للنازحــني 
وينتظــر أن يســتفيد مــن إجمالــي مســاعدات حملــة 
الشــتاء لهذا املوســم 350 ألف شــخص من الالجئني 

ــا والنازحــني بالشــمال الســوري. بتركي
 



ــات  ــا يف نهضــة املجتمع ــرأة دورا  محوري ــت امل لعب
هــذا  خــالل  مــن  وأثبتــت  واحلديثــة  القدميــة 
تلــك  التغييــر اإليجابــي يف  الــدور قدرتهــا علــى 
املجتمعــات، إذ إن للمــرأة دورا عظيمــا ووظيفــة 
التطوعــي  اخليــري  العمــل  ممارســة  يف  جليلــة 
مبختلــف صــوره وأشــكاله، وذلــك ملــا متتــاز بــه 
مــن قــدرات وإمكانــات وســمات شــخصية ونفســية 
احلــاالت  مــع  التعامــل  عليهــا  تســهل  وعاطفيــة 
املختلفــة وإيجــاد حلــول ســريعة وفعالــة تناســب 

املختلفــة.  واملواقــف  األســر 
العمــل  يف  املــرأة  عمــل  مجــاالت  متيــزت  وقــد 
األســر  رعايــة  حيــث:  مــن  التطوعــي  اخليــري 
وعنايــة  األرامــل،  ورعايــة  والفقيــرة،  احملتاجــة 
ــة، واملشــاركة يف  ــام، وإقامــة األســواق اخليري األيت
األطبــاق اخليريــة وتعليــم املهــارات املختلفــة لــذوي 
املعاصــرة  املــرأة  دور  يبــدو  ذلــك  ومــع  احلاجــة 

. محــدودا 
ــة   جنــد أن هنــاك نقــص يف العمــل التطوعــي وقل
وعــي بأهميــة تكاتــف املجتمــع مــع الدولــة يف إطــار 
ركائــز الدولــة وأهدافهــا ، وصياغتهــا يف أهــداف 
صغيــرة يقــوم بهــا املتطــوع ويهــدف بهــا أوال إرضــاء 
ــره جــزاًء  ــى وال ينتظــر مــن غي اهلل ســبحانه وتعال
ومــن ثــم يهــدف إلــى أن يكــون العمــل ضمــن خطــط 
كبيــرة موجهــه خلدمــة ركائــز رؤيــة دولــة قطــر. 
هــي  التنميــة  أنــواع  أهــم  أن  نــدرك  أننــا  ومبــا 
ــا وحتفيزهــا  ــة البشــرية بإعدادهــا وتثقيفه التنمي
علــى العطــاء واالبــداع وزيــادة كفاءتهــا وتطويــر 
التنميــة  لتحقيــق  أوضاعهــا  وحتســني  قدراتهــا 
ــة مدروســة لرفــع  ــى أســاس منهجي ــي تقــوم عل الت

العمل التطوعي 
للمرأة ورؤية 

دولة قطر

مســتوى احليــاة وإحــداث التغييــر يف طــرق التفكير 
ــل.  والعم

فــإن املــرأة أول مــن يســاهم يف هــذه التنميــة كونهــا 
تطــورت  إذا  مــن  وهــي  واملدبــرة  واملعلمــة  األم 
عجلــة  يدفــع  ومــا  واحللــول  البدائــل  وتعلمــت 
ــاة للعطــاء واالزدهــار سيســهل عليهــا اعــداد  احلي
يف  وسيســاهم  واخليــر  للعطــاء  احملــب  اجليــل 
تقليــل األعبــاء علــى األســرة حيــث أنهــا ســتراعي 
مــا تعلمتــه مــن االســتدامة أو إعــادة التدويــر أو 
ــاة  ــق احلي ــة أو املســتقبلية يف حتقي اخلطــط املالي
الكرميــة لهــا وألســرتها ثــم مســاهمتها يف حتقيــق 
ذلــك لألســر األخــرى يف املجتمــع. لذلــك البــد 
مــن التأكيــد علــى أهميــة متكــني املــرأة لكــي تكــون 
ــام بأدوارهــا بفاعليــة، واملقصــود  ــى القي قــادرة عل
بالتمكــني هــي العمليــة التــي تشــير إلــى امتــالك 
املــرأة للمــوارد واملعلومــات مــن خــالل الــورش أو 
الــدورات املتخصصــة وقدرتهــا علــى االســتفادة 
مــن  مجموعــة  حتقيــق  بهــدف  وإدارتهــا  منهــا 
ــي بهــا  االجنــازات لالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع والت
واملؤسســي  املمنهــج  التطوعــي  العمــل  ســيتحقق 
رؤيــة  لركائــز  تابعــة  واضحــة  ألهــداف  واملوجــه 

دولــة قطــر. 

د. لطيفة الدرويش
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علمني! كن أملي لمستقبل أفضل
   ساهم فـي دعم المشاريع التعليمية
 للفئة األكثر احتياجًا.. ليستمّر األمل.

EDU أرسـل SMS للتبرع بــ

92015
200 ر.ق

92428
500 ر.ق

تبرع عبر الرابط

qch.qa/EDU

علـــمـنــي
ليستمر األمل

LC2021QTCH 07-000077 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

نقاط التحصيل 44667711

طرق التبرع

qch.qa/App المحصل المنزلي

LC2021QTCH07- 000073  بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية
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حسني أبوبكر
... من حــارس إلى مشرف تربوي

حسني أبوبكر حسني 
من ضواحي مدينة طوسمريب 

عاصمــة إقليــم جلجــدود الصومالــي، التحــق يف 
ســني عمــره الباكــر بكّتــاب حتفيــظ القــرآن الكــرمي 
يف فتــرة املســاء بينمــا كان يرعــي مواشــي األســرة 
يف فتــرة الصبــاح، وهــذه عــادة أهــل تلــك املناطــق 
الطفــل يف  طاقــة  مــن  االســتفادة  يتســنى  حتــى 

التعليــم والرعــي أو الزراعــة يف آن واحــد.
لــم يحالــف حســني احلــظ إلكمــال حفــظ القــرآن 
واضطربــت  املركزيــة  احلكومــة  ســقطت  حيــث 
األوضــاع مطلــع عــام 1991 ممــا أدى إلــى موجــات 
ــت أســرة حســني مــن ضمــن  ــزوح جماعــي، وكان ن

ــة مقديشــو.  ــى العاصم النازحــني إل
ــة البحــث عــن مقومــات  ــدأت أســرة حســني رحل ب
تعليــم  مــن  اجلديــد،  املجتمــع  هــذا  يف  احليــاة 
وصحــة واســتقرار ، لكــن البــالد كانــت تضربهــا 

التعليــم. الفوضــى وانفــرط عقــد 
ــم  ــم ينعــم أطفــال الصومــال بتعلي ــة عقــود ل   ثالث
لبنــاء  آخــر  طريقــا  شــّق  حســني  لكــن  نظامــي، 
مســتقبله وســط هــذا الصــراع، حيــث قــررت أســرة 
للقــرآن  أبنائهــا مبركــز حتفيــظ  إحلــاق  حســني 
الكــرمي بالقــرب مــن منزلهــا، وأقبــل حســني بشــغف 

ــى حفــظ القــرآن الكــرمي حيــث متكــن مــن  عل
إكمــال مــا تبقــى لــه مــن حفــظ القــرآن الكــرمي.
تدهــور وضــع أســرة حســني املعيشــي دفعــه 
احتياجاتهــا  لتلبيــة  الســوق  إلــى  للدخــول 
ويف تلــك الفتــرة تــزوج حســني ممــا ضاعــف 
مســؤولياته فأصبح حارســا إلحدى املؤسســات 

التعليميــة للتغلــب علــى هــذه األعبــاء.
مكتــب  إلــى  حســني  انضــم  2008م  عــام  يف 
ــدأ  ــن وب ــة قســم احلراســة واألم قطــر اخليري
يف بنــاء قدراتــه العلميــة والتعليميــة فالتحــق 
بــدورات تأهيليــة مكثفــة لينضــم إلــى املــدارس 
ــث تخــرج  ــه مــا أراد حي ــة، وقــد كان ل النظامي
بتقديــر  2014م  عــام  العامــة  الثانويــة  مــن  

امتيــاز .
ويقــول حســني " واجهتنــي كثيــر مــن التحديــات 
ففــي  والثانويــة،  اإلعداديــة  مرحلتــي  خــالل 
بعــض األوقــات كان يحــدث تضــارب بني جدول 
العمــل والتعليــم، ولكــن زمالئــي يف العمــل ظلــوا 
يتحملــون معــي كثيــراً مــن أعبــاء احلراســة، 
إلــى  حتــى أمتكــن مــن املذاكــرة أو الذهــاب 
يف  أعوضهــم  كنــت  بــدوري  وأنــا  املدرســة، 

اإلجــازات الســنوية للمــدارس."
وبعــد إعــالن نتيجــة املرحلــة الثانويــة، وإحــراز 
قطــر  مكتــب  قــرر  األمتيــاز،  تقديــر  حســني 
اخليريــة يف الصومــال إعطــاء منحــة كاملــة لــه، 
وســجل اســمه بجامعة مقديشــو كلية الشــريعة 
والقانــون فواصــل جهــده بــني التــزام مهنتــه 
واتقــان تعليمــه وإيفــاء تربيــة أســرته وتوفيــر 

حاجاتهم. 
اجلامعــة   مــن  م   2018 عــام  حســني  تخــرج 
اجلامعــة،  مــن  تخرجــه  وفــور  جيــد  بتقديــر 
وانطالقــا مــن إجنازاتــه التعليميــة مت ترشــيحه 
قطــر  مبكتــب  كفــاالت  مشــرف  لوظيفــة 
اخليريــة مبقديشــو، حيــث يشــرف اآلن علــى 
500 مكفــول، فيمــا متضــي رحلــة جناحاتــه 
كل يــوم خطــوة نحــو األمــام بعزميتــه وإصــراره 

علــى النجــاح.

التأهب للكوارث 
حتقيقا لالستجابة 

الفعالة 
التأهــب هــو القــدرات واملعــارف التــي تقــوم بتنميتـــها 
أو  الفنيــة،  االســتجابة  منظمـــات  أو  احلكومـــات، 
التجمعــات احملليــة واألفــراد الذيــن ميكنهــم توقــع 
أو  احملتملــة،  األخطــار  ظـــروف  أو  أحـــداث  أثــر 
الوشــيكة أو احلاليــة واالســتجابة لهــا بصــورة فعالــة.
وتســاعد إجــراءات التأهــب التــي يتــم اتباعهــا قبــل 
وقــوع أزمــة علــى أن تكــون االســتجابة يف الوقــت 
املناســب وأكثــر مالءمــة، ويف بعــض احلــاالت جتعــل 

ــة. ــر فاعلي االســتجابة أكث
ويشــمل التأهــب لالســتجابة للطــوارئ توقــع حــاالت 
أهــم  وإعــداد  حتــدث  أن  يحتمــل  التــي  الطــوارئ 
مكونــات االســتجابة يف وقــت مســبق.  ويؤكــد مفهــوم 
التأهــب  أن  علــى  للطــوارئ  لإلســتجابة  التأهــب 
املخاطــر  فهــم  إلــى  تســعى  مســتمرة  عمليــة  هــو 
ــى إيجــاد  ــل عل ــة، والعم ــا بخطــوات عملي ومواجهته
لعــدة مخاطــر.   االســتعداد  مــن  مســتوى أساســي 

ويشــمل هــذا املفهــوم ثالثــة عناصــر:
أوالً: حتليــل ورصــد املخاطــر: يتــم حتديــد املخاطــر 
ومتوســطة  منخفضــة  مخاطــر  إلــى  وتصنيفهــا 
األثــر  تشــمل  عوامــل  عــدة  علــى  بنــاء  وشــديدة 
احملتمــل لوقــوع اخلطــر واحتماليــة وقوعــه بالفعــل. 
ثانيــاً: احلــد األدنــى مــن إجــراءات التأهــب: يحــدد 
التــي يجــب إتخاذهــا يف وقــت مســبق  اخلطــوات 
لضمــان إمكانيــة تنفيــذ العناصــر األخــرى مــن دورة 
ــد وقــوع  ــال عن عمــل البرنامــج اإلنســاني بشــكل فع

أزمــة. 
وإجــراءات  املخاطــر  مــن  للتحــوط  التخطيــط   .3
التأهــب املتقدمــة: هــي وضــع خطــة للتحــوط مــن 
املخاطــر واملعرفــة الكافيــة مبكونــات هــذه اخلطــة، 
مــع تنفيــذ إجــراءات التأهــب املتقدمــة مثــل التعــرف 
علــى القــدرات وأهــم املتطلبــات اللوجســتية ووضــع 
إمــدادات اإلغاثــة علــى أهبــة االســتعداد لالســتجابة 

ــة.  األولي
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محــور إدارة عمليــات املعونــة اإلنســانية، وحتقيق الكفاءة 
وطالبــوا  اإلنســانية،  اخلدمــات  تقــدمي  يف  والفاعليــة 
باالســتثمار يف املــوارد البشــرية مــن خــالل تبنــي وتطويــر 
ــز  ــة للعاملــني يف املجــال اإلنســاني، وتعزي ــر املهني املعايي
قــدرة املنظمــات اإلنســانية علــى اســتقطاب املتطوعــني 
واالســتفادة مــن قدراتهــم املختلفــة يف مجــال التطــوع 
املــوارد،  وحشــد  واملناصــرة،  والتأييــد  التخصصــي، 

والتوعيــة والنشــر.
كمــا دعــوا إلــى تطويــر آليــات حمايــة وأمــن وســالمة 
العاملــني يف املجــال اإلنســاني واملتطوعــني، واالســتثمار 
ــز االســتفادة  يف إنشــاء وتطويــر منصــات التطــوع وتعزي
تطويــر  جانــب  إلــى  املتطوعــني  معلومــات  نظــم  مــن 
معاييــر ومدونــة ســلوك العاملــني اإلنســانيني وتطويــر 

دليــل للمتطوعــني.

جلسات عمل
وعقــدت خــالل املنتــدى عــدة جلســات مت خاللهــا 
دور  ناقشــت  متخصصــة  عمــل  أوراق  تقــدمي 
الشــراكات والتكنولوجيــا يف تطويــر العمــل اإلنســاني 
اإلنســاني  العمــل  يف  والشــراكات  ومحليــاً،  دولًيــا 
وتوجهــات التكنولوجيــا وأثرها على العمل االنســاني 
، وتســخير اإلبتــكار والتطويــر التكنولوجــي يف العمل 
االنســاني مــن خــالل  كفــاءة التكنولوجيــا يف تنفيــذ 
خطــط دعــم الصحــة النفســية  وتفعيــل التكنولوجيــا 
يف التســويق وحشــد املــوارد ودمــج حلــول القطــاع 
اخلــاص يف املنظمــات اإلنســانية، واالعــالم ودورة 
العمــل  يف  والعاملــني  املتطوعــني  اســتقطاب  يف 
القضايــا  دعــم  يف  الشــباب  وفــرص  االنســاني، 

االنســانية دوليــاً.

يف  املشــاركون  بهــا  خــرج  كبيــرة  وطموحــات  آمــال 
منتــدى العمــل اإلنســاني، الــذي نظمتــه قطــر اخليريــة 
بالتعــاون مــع جامعــة قطــر، علــى مــدى يومــني يف 
أغســطس املاضــي بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للعمــل 
اخلبــراء  مــن  نخبــة  مبشــاركة   ،2021 االنســاني 
واملختصــني يف مجــال العمــل اإلنســاني مــن داخــل 

وخارجهــا.  قطــر 
ركــزت أعمــال املنتــدى علــى ثالثــة محــاور رئيســية 
هــي الشــراكات يف العمــل اإلنســاني والتطوعــي، ودور 
ــر العمــل اإلنســاني واســتقطاب  التكنولوجيــا يف تطوي

ــني يف املجــال اإلنســاني. ــب العامل وتدري
الشراكات

ففــي محــور الشــراكات يف العمــل اإلنســاني والتطوعي 
توطــني  مبــادرات  تفعيــل  بأهميــة  املنتــدى  أوصــى 
املنظمــات  وتيــرة متكــني  اإلنســاني وتســريع  العمــل 
واالســتثمار  الناميــة،  الــدول  يف  احملليــة  اإلنســانية 
يف بنــاء القــدرات ونقــل املعرفــة عبــر ربــط املنظمــات 
اإلنســانية يف الــدول املتقدمــة بنظيراتهــا يف الــدول 

الناميــة.

كمــا أوصــى املنتــدى بتعزيــز التشــبيك بــني املختصــني 
يف مجــاالت العمــل اإلنســاني وبنــاء مظــالت مهنيــة 
مــن  ومزيــد  اإلنســاني،  العمــل  مبعاييــر  لإلرتقــاء 
قــدرات  تعزيــز  يف  األمميــة  املنظمــات  اســتثمار 
شــركات  ودعــوة  احملليــة،  اإلنســانية  املنظمــات 
التكنولوجيــا الرقميــة للمســاهمة يف تعزيــز وصــول 

اإلنســانية. اخلدمــات  إلــى  الفقيــرة  املجتمعــات 
تسخير التكنولوجيا

وأكــد املنتــدى علــى دور التكنولوجيــا يف تطويــر العمــل 
يف  املشــاركون  يتطلــع  حيــث  والتطوعــي،  اإلنســاني 
الرقمــي  واإلعــالم  التكنولوجــي  االبتــكار  يلعــب  أن 
ووســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة دورا أساســيا 
يف تعزيــز فاعليــة وكفــاءة العمــل اإلنســاني، وعليــه 
يشــكل االســتثمار يف دعــم احللــول التكنولوجيــة يف 
لتطويــره،  اإلنســاني عامــال أساســيا  العمــل  مجــال 
وتســخير التكنولوجيــا لوصــول املســتفيدين للخدمــات 
بشــكل أســرع وأشــمل، إضافــة إلــى تســخير املقومــات 
التــي يتيحهــا الــذكاء الصناعــي يف تطبيقــات العمــل 
اإلنســاني مثــل الرصــد والتأهب واالســتجابة العاجلة.
وطالب املشــاركون باالســتفادة من احللول التكنولوجية 
ــق اســتجابة أفضــل لالحتياجــات اإلنســانية  يف حتقي
تراعــي جوانــب االســتدامة البيئيــة، وتعزيــز االســتفادة 
يف  االجتماعــي  والتواصــل  االتصــال  تقنيــات  مــن 
األزمــات  مــن  للمتضرريــن  النفســي  الدعــم  تقــدمي 
والكــوارث، واالســتفادة مــن احللــول التكنولوجيــة يف 
ــال يف مناطــق  ــح األطف ــة لصال ــة التعليمي دعــم العملي

األزمــات اإلنســانية.
استقطاب املتطوعني

ــى ضــرورة  اســتقطاب املتطوعــني  ــدى عل وشــدد املنت
باعتبارهــم   اإلنســاني  العمــل  يف  العاملــني  وتدريــب 

49

نظمته قطر اخليرية بالتعاون 
مع جامعة قطر

منتدى العمل 
اإلنساني  .. دور 
فاعل للشراكات 

والتكنولوجيا 
واملتطوعني
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يف اطــار حــرص قطــر اخليريــة علــى غــرس قيــم 
العمــل اإلنســاني ونشــر ثقافــة العمــل التطوعــي 
بــني أفــراد املجتمــع يف دولــة قطــر، مبــن فيهــم غيــر 
الناطقــني بالعربيــة مــن أبنــاء اجلاليــات واملهتمــني، 
ــاب “جتــارب نســوية  ــة واصــدار كت ــد مت ترجم فق
رائــدة يف العمــل التطوعــي واإلنســاني” إلــى اللغــة 

ــة. اإلجنليزي
الرشــيد،  علــي  الســيد  تأليــف  مــن  الكتــاب 
ويســتعرض الكتــاب جتــارب شــخصيات نســوية من 
ــدة يف  ــة واملمت ــة والطويل ــرات الثري أصحــاب اخلب
مجــال العمــل اخليــري بدولــة قطــر، ولهــن إســهام 
اخليــري  العمــل  يف  واضحــة  وبصمــات  مقــدر 

واإلنســاني. التطوعــي 

"جتارب نسوية رائدة يف العمل التطوعي"

إصدار جديد لقطر اخليرية باإلجنليزية
دور  وتوثيــق  وتدويــن  لرصــد  الكتــاب  ويهــدف 
الناشــطني يف العمــل اخليــري واإلنســاني، وإبــراز 
العمــل  مياديــن  يف  واملؤثــر  الفاعــل  املــرأة  دور 
داخــل  املتنوعــة،  بأطيافــه  واإلنســاني  التطوعــي 
الدولــة وخارجهــا، وســد الفجــوة يف هــذا اجلانــب. 
وجعــل هــذه النمــاذج قــدوة ملهمــة تدفــع االخريــن 
لالقتــداء بهــا يف ارتيــاد دروب التطــوع. ال ســيما 
اخلبــرات  مــن  ولالســتفادة  الشــابة  األجيــال 

والريــادة. الســبق  املتراكمــة جليــل 

وميكن اإلطالع على 
النسخة االلكترونية 
للكتاب عبر الرابط 

التالي 
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بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية طرق التبرع

44667711qch.qa/APP نقاط التحصيل

qch.qa/
GHARM

أعن غارًما…
فخيرك أمل

ساهم في تفريج كربته،

وأعده إلى أهله
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الباكستاني  الشيخ  اجتمعت يف  ألقاب   .. الفقراء"  و"أبو  و"إمبراطور اخلير"  الرحمة"  "مالك 
شفاه  على  والبسمة  الفقراء  نفوس  يف  الفرحة  لــزرع  حياته  نــذر  الــذي  إيــدهــي،  الستار  عبد 
كسب  حتى  احتياجاتهم  على  ووقــوفــا  ألحوالهم  تفقدا  بالنهار  الليل  يواصل  كــان  املساكني، 
قلوب اجلميع بصنيعه اخلير وعمله النافع من خالل مؤسسة ضخمة للرعاية واإلغاثة تقدم 
اإلسعاف. عاش فقيرا  ولديها أسطول ضخم من سيارات  باكستان وخارجها  داخل  خدماتها 
رغم شهرته العاملية، ارتضى حياة الكفاف والعيش يف مسكن متواضع ليكفكف دموع املعوزين 

ويسكت آنات بطون اجلوعى وينام الصغار قريري العني.

53 |  رواد اإلنســانية 52

اضطره للتخلي عن الدراسة وتكريس كل وقته ألمه التي 
لقيت ربها وكان عمره وقتذاك 19 عاما.

البالغ يف  ــر  األث والــدتــه  رعــايــة  إيــدهــي يف  لتجربة  كــان 
تشكيل حياته، حيث بدأ يفكر يف احلاالت املشابهة حلالة 
تؤمله  وكان  برعاية،  التي ال حتظى  احلاالت  أمه، خاصة 
داخل  عقلية  أمــراض  من  يعانون  للذين  السيئة  املعاملة 
املراكز املفترض أن تقدم لهم اخلدمة ومن هناك تبلورت 
الفقراء  خلدمة  مكرسة  حياته  تكون  أن  وعــزم  أفــكــاره 

واملساكني والضعفاء.
انتقل إيدهي برفقة أسرته إلى باكستان عام 1947 وعمل 
أن  قــرر  عامني  وبعد  كراتشي،  مدينة  يف  متجوال  بائعا 
العمل  به مشواره يف  يدشن  مركزا صحيا صغيرا  ينشئ 
وكالة  إلى  الفكرة  طور  ما  وسرعان  التطوعي،  اخليري 
متخصصة يف العمل اخليري حملت اسمه "إدهي تراست" 

. .)Edhi Trust(
الذي جمعه أنشأ  املبلغ  التبرعات ومن  أطلق نداء جلمع 
بنفسه  يقودها  كــان  إســعــاف  بــه ســيــارة  لــلــوالدة  مــركــزا 
حملتاجيها  اخلدمة  لتقدمي  كراتشي  احياء  بها  ويجوب 
كما أنشأ قسما لرعاية األيتام وشملهم بالرعاية ما شكل 
خدمة  تقدمي  يف  ومحيطها  كراتشي  لسكان  مهمة  نافذة 
تبرع  ألكثر من عشرة ماليني شخص، وكلما حصل على 
لقب  عليه  أطلق  حتى  الصحية  خدماته  تتوسع  جديد 

"مالك الرحمة".
ضحايا  شملت  التي  خدماته  تقدمي  يف  إيــدهــي  توسع 
الكوارث وتزويج الفقراء إلى جانب تقدمي دورات تدريبية 
مصاعب  ملجابهة  قدراتهم  تنمية  على  الناس  ملساعدة 
أن  بعد  باكستانية  مدن  على  ذلك  بعد  وانفتح  احلياة.. 
طبقت شهرته أرجاء البالد وتدافع الناس للتبرع له بعد 
أن وثقوا يف إخالص نيته لتقدمي خدمات ضرورية ألبناء 
شعبه، وبلغ عدد املراكز التي أنشأها يف مدن باكستانية 
االسعاف  سيارات  يف  قياسي  برقم  مركزا   330 مختلفة 
التي بلغت 1500 سيارة إضافة إلى إسعاف جوي وبحري.
اخلارج  إلى  نشاطه  امتد  بل  بالده  حدود  يف  يتوقف  لم 
فقد قدمت مؤسسته املساعدة يف بنغالديش وأفغانستان 
وإيران وسريالنكا وكرواتيا وإندونيسيا والواليات املتحدة 

بعد إعصار كاترينا.
اجلوائز واألوسمة

وأوسمة  جوائز  ومؤسسته  إيدهي  الستار  عبد  حصد 
كثيرة، من بينها جائزة رامون ماغسايساي لدعم اخلدمة 
جائزة  جانب  إلى   ،1986 عام  بالفلبني  مانيال  يف  العامة 
بالزان الدولية عام 2000 يف روما بإيطاليا وذلك لدعمه 

العمل االجتماعي اخليري التطوعي.
 2000 القياسية عام  لألرقام  كتاب غينيس  كما دخل 
يف  تطوعية  إسعاف  ســيــارات  أسطول  أكبر  لضمه 
العالم ، وحصل أيضا على جائزة السالم يف مومباي 
2004، وجائزة أخرى مماثلة للسالم يف  الهندية عام 

حيدر آباد عام 2005.
مادجنيت  جلنة  جائزة  على  حصل   2009 عــام  ويف 
عام  حصل  كما  السالم،  لدعمه  لليونسكو  التابعة 
يف   2007 عــام  للسالم  غــانــدي  جــائــزة  على   2007
دلهي الهندية. ورشح مرارا لنيل جائزة نوبل للسالم، 

وكانت لسمعته أصداء كبيرة يف باكستان.
الوفاة

 تويف عبد الستار إيدهي يف التاسع من يوليو/متوز 
2016 عن عمر يناهز ال 92 عاًما نتيجة مرض الفشل 
الكلوي ورفض العالج خارج البالد وأصر على العالج 
اإلنسانية  فــقــدت  وبرحيله  حكومي  مستشفى  يف 
ومنحوا  بإخالص  خدموها  الذين  الكبار  من  وأحدا 

احلب للضعفاء والفقراء واحملتاجني.

املولد والنشأة
بانتفا  منطقة  يف   1928 عام  إيدهي  الستار  عبد  ولد 
قرب جونا غار يف والية غوجارات الهندية، وتزوج عام 
إلى جانبه يف  التي اشتغلت  بلقيس املمرضة  1965 من 

املؤسسة اخليرية  وله منها أربعة أبناء.

العمل اخليري
بدأ عبد الستار االهتمام بالعمل اخليري يف سن مبكرة 
الحقا،  عقلي  مبرض  ثم  بالشلل،  أمه  أصيبت  عندما 
بيده،  وتغذيتها  مالبسها  وتغيير  بتنظيفها  تكفل  حيث 
مما  اخلاصة،  شؤونها  كل  يف  كليا  عليه  تعتمد  وكانت 

أبو الفقراء عبدالستار إيدهي .. 
رائد األعمال اإلنسانية يف باكستان



Abdi Dahir Mohamed Osman, Somalia

ــدان املشــاركة يف احلصــول  فــرص األشــخاص يف البل
ممكــن  وقــت  أســرع  يف   COVID-19 لقاحــات  علــى 

وأمــان. وبإنصــاف 
اإلنسانية   العازلة 

ــق  ــة اإلنســانية داخــل مرف ــة العازل وقــد مت إنشــاء آلي
COVAX للعمــل كمــالذ أخيــر لضمــان الوصــول إلــى 
للخطــر  املعرضــني  للســكان   COVID-19 لقاحــات 
الالجئــني  مثــل  اإلنســانية  البيئــات  يف  والضعفــاء 
وطالبــي اللجــوء وعدميــي اجلنســية واملشــردين داخلًيــا 
واألقليــات والســكان يف حــاالت النــزاع أو املتأثريــن 
بحــاالت الطــوارئ اإلنســانية واملهاجريــن املســتضعفني 
بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي. وميكــن لــكل مــن 
التقــدم  اإلنســانية  والــوكاالت   COVAX املشــاركني يف 
بطلــب للحصــول علــى جرعــات الوقايــة لتوزيعهــا علــى 
حالــة  تشــهد  التــي  املناطــق  وعلــى  الفقيــرة  الــدول 
فشــل الدولــة يف تغطيــة األشــخاص يف املناطــق التــي 
تســيطر عليهــا اجلماعــات املســلحة والتــي يتعــذر علــى 

احلكومــات الوصــول إليهــا.

مــن  التاليــة  املرحلــة  نحــو  العالــم  يتجــه  وبينمــا 
االســتجابة لوبــاء COVID-19 ، ســيكون الوصــول 
العــادل إلــى اللقاحــات والعالجــات أمــًرا حيوًيــا 
ويعــد  ضعًفــا.  األكثــر  األشــخاص  حيــاة  إلنقــاذ 
إدراج جميــع األفــراد، بغــض النظــر عــن الوضــع 
الوطنيــة  التخصيــص  خطــط  يف  القانونــي، 
أمــًرا بالــغ األهميــة، ال ســيما يف األماكــن التــي 
ــرك  ــة ألن ت ــوارث طبيعي تشــهد نزاعــا مســلحا وك
ــادئ  هــؤالء األشــخاص وراء الركــب ســيقوض املب
اإلنســانية ويقــوض اجلهــود املبذولــة للقضــاء علــى 

الوبــاء.
يف النهايــة، علــى الرغــم مــن أنــه مصمــم حلــل 
 COVAX ــي لـــ ــدف النهائ ــإن اله ــدة، ف مشــكلة معق
نتــرك  أال  وهــو  للغايــة  بســيط   Human Buffer

أحــًدا وراءنــا.

 ، كورونــا  جائحــة  انتشــار  مــن  مبكــرة  مرحلــة  يف 
األزمــة  هــذه  إلنهــاء  واضحــا  أصبــح  مــا  ســرعان 
COV-  العامليــة، أن العالــم ال يحتــاج  إلــى لقاحــات
ضمــان  إلــى  أيضــا  يحتــاج  بــل  فحســب،   ID-19

. اللقــاح  إلــى هــذا  وصــول اجلميــع 
ــة  ــة وفعال ــر لقاحــات COVID-19 آمن ورغــم أن تطوي
للســيطرة  العاملــي  تكــون خطــوة كبيــرة يف اجلهــد 
املشــتركة  الدائمــة  اللجنــة  فــإن  الوبــاء،  علــى 
مشــترك  منتــدى  وهــي   ،  )IASC( الــوكاالت  بــني 
ووضــع  للتنســيق  وغيرهــا  األمميــة  الــوكاالت  بــني 
أن  ميكــن  إنــه  تقــول  القــرار  واتخــاذ  السياســات 
167 مليــون شــخص معرضــني  يكــون هنــاك نحــو 
خلطــر االســتبعاد مــن لقــاح COVID-19 ، وأن هــذه 
ــم إلــى  األرقــام عرضــة للتغيــر ممــا دفــع قــادة العال
الدعــوة إلــى حــل مــن شــأنه تســريع تطويــر وتصنيــع 
اللقاحــات فضــاًل عــن التشــخيص والعــالج، وضمــان 
الوصــول الســريع والعــادل واملنصــف إليهــا مــن قبــل 

اجلميــع.
أفضل أمل

مبــادرة كوفاكــس التــي تأسســت عــام 2020 وهــي 
مبــادرة عامليــة يشــترك يف قيادتهــا GAVI وحتالــف 
لألوبئــة  التأهــب  ابتــكارات  وائتــالف  اللقاحــات 
ومنظمــة الصحــة العامليــة ,متلــك هــذه املبــادرة أكبــر 
مجموعــة متنوعــة مــن اللقاحــات يف العالــم،  كمــا 
تهــدف إلــى تســريع تطويــر لقاحــات كورونــا وضمــان 
الوصــول العــادل واملنصــف لــكل دول العالــم ومتثــل 

 ..COVAX كوفاكس
مبــادرة لضمان الوصول العالمي 

COVID-19 المنصف للقاحات
هــذه املبــادرة أفضــل أمــل يف العالــم إلنهــاء املرحلــة 

ــاء بســرعة.  احلــادة مــن هــذا الوب
تســعى املبــادرة لتوفيــر مليــاري جرعــة بحلــول نهايــة 
عــام 2021 - نصفهــا ســيذهب إلــى البلــدان ذات 
الدخــل املنخفــض - وهــو مــا يجــب أن يكــون كافيــاً 
حلمايــة األشــخاص املعرضــني للخطــر والضعفــاء، 
مبــا يف ذلــك العاملــون يف مجــال الصحــة والرعايــة 
االجتماعيــة يف اخلطــوط األماميــة، يف جميــع أنحــاء 
العالــم، وهــذا املســعى يعتبــر احلــل العاملــي احلقيقــي 
ــد لضمــان حصــول  ــد الوحي ــه اجله ــاء ألن ــذا الوب له

النــاس يف جميــع أنحــاء العالــم علــى لقاحــات
عــن  النظــر  بغــض  توفرهــا،  مبجــرد   COVID-19  

ثرواتهــم.
ملاذا نحتاج كوفاكس

باتــت كوفاكــس ضــرورة حتميــة ألنــه بدونهــا ســيكون 
النــاس علــى  يهــدد غالبيــة  هنــاك خطــر حقيقــي 
ظهــر الكوكــب وذلــك لعــدم وصــول اللقاحــات الــى 
املجتمعــات والــدول الفقيــرة، ولذلــك متثــل كوفاكــس 
الضمانــة األمثــل للتوزيــع العــادل واملنصــف للقاحــات 
علــى هــذه الــدول لتحجيــم انتشــار الفيــروس وإنقــاذ 
حيــاة املاليــني مــن خطــره وتكــون بذلــك تخطــت 
عقبــة متويــل شــراء هــذه اللقاحــات للــدول التــي ال 

ــك.  ــا بذل تســمح اقتصاداته
مرفق كوفاكس

COVAX يف تعظيــم  الرئيســي ملرفــق  الــدور  يتمثــل 
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ــع  ــم، ورف ــع أنحــاء العال ــني، يف جمي ــا والالجئ داخلي
مســتوى الوعــي للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا.
ملواجهــة  اللقــاح  تقــدمي  حمــالت  تواصــل  ظــل  يف 
فيــروس كورونــا يف العالــم وجهــت قطــر اخليريــة 
اهتمامهــا نحــو األســر الفقيــرة والالجئــني والنازحني 
الســوريني يف الشــمال الســوري واململكــة األردنيــة.  

الشمال السوري
اخليريــة  قطــر  قامــت  الســوري،  الشــمال  ويف 
بالتنســيق مــع فريــق لقــاح ســوريا SIG ، وهــي منظمة 
مســتقلة متولها االوتشــا وعدد من املنظمات الدولية 
بتقــدمي اللقاحــات وذلــك مــن خــالل مركزيــن للرعاية 
الصحيــة األوليــة والتــي تشــغلهما قطــر اخليريــة مــن 
أصــل 41 مركــزا معتمــدا لتقــدمي لقــاح كورونــا يف 

عمــوم الشــمال الســوري.
ويقــع املركــز األول وهــو مركــز الراعــي يف مدينــة 
فهــو  الثانــي  املركــز  أمــا  حلــب  شــمال  الراعــي 
مســتوصف قريــة عطــاء الســكنية يف ريــف إدلــب 
حيــث يقــدم املركــزان شــهريا أكثــر مــن 625 جرعــة 

للنازحــني يف شــمال ســوريا. لقــاح 
وتأتــي أهميــة هــذه اخلطــوة لتعزيــز حتصــني املجتمع 
مــن خطــورة انتشــار وبــاء كوفيــد- 19 يف مناطــق 
الشــمال الســوري والــذي يفتقــر ألبســط اخلدمــات 
الصحيــة بشــكل عــام، إضافــة إلــى محاولــة تنشــيط 

الوضــع االقتصــادي.
وكانــت عمليــة التلقيــح ضــد فايــروس كورونــا نتيجــة 
والشــركاء  ســوريا  لقــاح  فريــق  بــني  مثمــر  تعــاون 
ــة يف الشــمال  ــة العامل ــر احلكومي مــن املنظمــات غي
العامليــة  كوفاكــس  مبــادرة  توفــر  حيــث  الســوري، 
اللقاحــات عــن طريــق منظمــة اليونيســيف وتقــوم 

ــادي  ــر الدعــم امل ــة بتوفي منظمــة الصحــة العاملي
والتقنــي.

بالتخطيــط   SIG ســوريا  لقــاح  فريــق  ويقــوم 
االنشــطة  علــى  التقنــي  واالشــراف  والتنفيــذ 
واملــؤازرة  الدعــم  االنســانية  املنظمــات  وتقــدم 
الصحيــة  ومراكزهــا  مستشــفياتها  بتوفيــر 
لتحقيــق التواصــل بــني فرق اللقاح واملســتفيدين.
 وقــال الدكتــور أمجــد الطحــان منســق برامــج 
الصحــة يف مكتــب قطــر اخليريــة امليدانــي يف 
تركيــا إن "قطــر اخليريــة ســعت منــذ اليــوم األول 
لالســتجابة الفعالــة واملدروســة جلائحــة كورونــا 
بالتنســيق  وذلــك  املتوفــرة  املــوارد  خــالل  مــن 
مــع منظمــة الصحــة العامليــة واجلهــات الفاعلــة 
ــه  ــا بخطــورة الوضــع ومضاعفات األخــرى، لعلمن
وتأثيراتــه علــى اجلوانــب اإلنســانية األخــرى".

األردن
ريــال  ماليــني   10 اخليريــة"  "قطــر  منحــت 
قطــري )2.75 مليــون دوالر( للمملكــة األردنيــة 
الهاشــمية لدعــم جهودهــا يف توفيــر لقاحــات 
ــني  ــا والالجئ ــا املســتجد ملواطنيه ــروس كورون في

املقيمــني علــى أراضيهــا. الســوريني 
وذلــك مــن خــالل مذكــرة تفاهــم وقــع عليهــا وزيــر 
الشــريدة،  ناصــر  الســيد  األردنــي،  التخطيــط 
التنفيــذي  املديــر  الكــواري،  يوســف  والســيد 
لقطــر اخليريــة، بحضــور ســفير دولــة قطــر لــدى 

األردن الشــيخ ســعود بــن ناصــر آل ثانــي. منــذ تفشــي جائحــة كورونــا يف جميــع أنحاء العالم، 
تبــذل قطــر اخليريــة قصــارى جهدهــا للمســاهمة 

قطر اخليرية تقّدم لقاح كورونا 
للنازحني والالجئني السوريني

يف مكافحتــه مــن خــالل توفيــر األدوات واملــواد 
النازحــني  وخاصــة  الضعيفــة،  للفئــات  الوقائيــة 
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ـم مــن جناحاتهــم وإخفاقاتهــم. اآلخريــن والتعلُـّ
القصــة  أهميــة  علــى  جــالل  أشــرف  الدكتــور   وشــدد 
ــم والنجــاح وتســلط  ــاة واألل ــي تعكــس املعان اإلنســانية الت
الضــوء علــى اجلوانــب املضيئــة وتنقــل نبــض الشــعوب 
واجلماهيــر وتعــزز الثقــة بالنفــس، إضافــة إلــى إســهامها 
يف إيجــاد ســبل لكيفيــة اســتثمار  العمــل اإلنســاني ورصــد 

التجــارب املفيــدة.
ــول إن األوضــاع  ــاض يق ــادر عي ــد الق لكــن اإلعالمــي  عب
اإلنســانية دائمــا يســبقها خبــر تعكســه وســائل اإلعــالم 
ومــن ثــم تطــوره إلــى قصــة إخباريــة الحقــا تتنــاول كل 
تتنــاول  عندمــا  الوســائل  هــذه  وأن  واجلوانــب  الزوايــا 
خبــر نــزوح بعــض النــاس نتيجــة نزاعــات أو جفــاف أو 
عــن  خبــرا  بوصفــه  احلــدث  مبتابعــة  تقــوم  فيضانــات، 
عــدد الضحايــا وظروفهــم املعيشــية ثــم تتطــور القصــة 
اخلبريــة للذهــاب إلــى مــا وراء احلــدث. وأن عكــس هــذه 
القصــة يســهم بقــدر كبيــر يف تبصيــر املشــاهد بزوايــا 
القصــة ومــن ثــم يبــدأ التفاعــل معهــا، اذا البعــد اإلنســاني 

أصيــل يف طبيعــة العمــل اإلعالمــي. 
دواعي االستخدام

العمــل  بأهميــة  املجتمعــي  الوعــي  رفــع  ضــرورة  وعــن 
اســتخدام  إن  جــالل  أشــرف  الدكتــور  يقــول  اإلنســاني 
مثــل هــذه القصــص يســهم يف لفــت نظــر املجتمــع بوجــود 
ــا، وأن القصــص  حــاالت إنســانية تســتحق التعاطــف معه
أن  كمــا  اإلنســاني،  للعمــل  زخمــا  تعطــي  اإلنســانية 
اإلنســاني  العمــل  تزيــد مصداقيــة  اإلنســانية  القصــص 
وتعــزز الثقــة يف املجتمعــات واجلمعيــات واملؤسســات غيــر 

واإلنســانية.  اخليريــة  للربــح  الهادفــة 
ويعــزز هــذه احلديــث الســيد عبــد القــادر عيــاض  مــن 
وســائل  إن  فيقــول  امليدانــي  العمــل  يف  جتربتــه  واقــع 
اإلعــالم ليســت مجــرد وســائل لنقــل اخلبــر ولكــن هــي 
النــاس  حــث  كبيــر يف  دور  ولهــا  مؤثــرة،  وســائل  أيضــا 
علــى ســرعة مســاعدة املتضرريــن وتلبيــة احتياجاتهــم، 
وإحــداث مزيــد مــن الضغــط علــى اجلهــات املقصــرة أو 

املذنبــة الــى غيــر ذلــك مــن األهــداف.
 فيمــا تطــرق الســيد عبــد الرحمــن املطــاوع لآلثــار املهمــة 
ــة وضــرورة  للقصــة اإلنســانية بالنســبة للمؤسســة اخليري
ومــن  اإلنســاني،  الســياق  يف  منهــا  االســتفادة  تعميــق 
أبرزهــا حتســني الصــورة الذهنيــة للمؤسســة وتعزيزهــا 

لــدى أصحــاب العالقــة بشــكل عــام، وتوثيــق التجــارب 
الناجحــة وتعزيــز آثارهــا، وحتقيــق اإلميــان برســالة 
عليهــا  اإلقبــال  وزيــادة  املتبرعــني  لــدى  املؤسســة 

وتنميــة مواردهــا.
مكونات القصة اإلنســانية

وعــن املكونــات التــي جتعــل القصــص اإلنســانية مؤثــرة 
يعتقــد الســيد عبــد القــادر عيــاض أن أهــم مكونــات  
القصــة اإلنســانية بشــكل عــام هــو الصــدق، الــذي 
ينجــم عــن معايشــة القصــة ، فــاذا كان نقــل اخلبــر 
القصــة اإلنســانية  فــإن   ، نقلــه كمــا هــو  يســتوجب 
ميكــن إضفــاء بعــض العناصــر اليهــا وكذلــك يجــب 
أن تكــون لغتهــا بســيطة ومفهومــة وخاليــة مــن اإلبهــام 
حتــى تصــل الرســالة إلــى أكبــر قــدر مــن املتلقــني، 
واملقتطفــات  الصــور  أكثــر  اختيــار  يجــب  وكذلــك 

الصوتيــة قــوة وتأثيــرا.

ــة  حيــث قــال الســيد عبــد الرحمــن املطــوع إن القصَّ
ــارة العاطفــة،  ــة يف إث اإلنســانية إحــدى األدوات األصيل
وتوصيــل الفكــرة، وغــرس القيمــة، وعلــى الرغــم مــن 
حداثــة التأصيــل للقصــة، إال أنهــا قدميــة ومغروســة 
يف عمــق التاريــخ ونابضــة يف نــواة الوعــي اإلنســاني. 
بالقصــة  اإلنســان  ارتبــاط  أســباب  أهــم  مــن  ولعــلَّ 
ــل  واحلكايــة هــو الطبيعــة البشــرية الفطريــة، التــي تفضِّ
التخيــل مبــا فيــه مــن ثــراء يثيــر االنتبــاه، واســتقصاء 
الواقــع اجلامــد احلــريف  نقــل  يُشــعل الفضــول، علــى 
املعتــاد علــى حالتــه، ومتيــل لــإلدراك مــن خــالل جتــارب 

عبــد الرحمــن املطّوع: 
القصص اإلنســانية هي األكثر إقناعا 

وجذبا للموارد اخليرية 

عبــد القــادر عّياض:
 البعد اإلنســاني جانب أصيل

 يف طبيعــة العمل اإلعالمي 
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رغــم أن اإلعــالم يلعــب دورا محوريــا يف عكــس القضايــا 
اإلنســانية وهمــوم النــاس وال غنــى عنــه مطلقــا، إال أن 
املالحــظ أن معظــم التقاريــر اإلخباريــة أفِرغــت مــن 
روحهــا وعمقهــا اإلنســاني، حتــى صــارت مجــّرد  لوحــة 
ــني وحجــم اخلســائريف مناطــق األزمــات  ــام املصاب ألرق
والكــوارث، ممــا خلــق نوعــاً مــن التطبيــع بــني املتلقــي 
هــذه  يتلقــى  وأصبــح  واخلــراب،  املــوت  صــور  وبــني 
األخبــار بدرجــات تأّثــر أو تفاعــل محــدود. ومــن هنــا 
صحفيــة  قصــص  إلعــداد  الكبــرى  األهميــة  بــرزت 
ببعدهــا  اإلنســانية  األزمــات  تتنــاول  بزوايــا  إنســانية 

املأســاوي بصــورة أقــرب إلــى وجــدان املتلقــي. 
وأثبتــت الدراســات أنــه كلمــا اقتربــت تغطيــة األخبــار 
واألحــداث مــن اإلنســان، وروت قصصــه وجتاربــه،  كان 
ــك مــن  ــي، لذل ــد املتلق ــة عن ــر فاعلي ــر وأكث تأثيرهــا أكب
»أنســنة  ب  تقــوم  أن  اإلعالميــة  للوســائل  الضــروري 
األخبــار« وذلــك لقدرتهــا الكبيــرة علــى نقــل الصــورة 
احلقيقيــة لألحــداث، وإســماع صــوت املتضرريــن منهــا، 
وهــي بذلــك تختــرق احلــدود اجلغرافيــة وتســتمر مــع 

ــى األحــداث. ــن، شــاهدًة عل الزم

وملناقشــة هــذا املوضــوع نظمــت »غــراس« نــدوة بعنــوان 
»القصــص اإلنســانية ودورهــا يف لفــت اإلنتبــاه للقضايــا 

اإلنســانية«
اســتضافت فيها كال من: 

الســيد / عبد الرحمــن املطوع نائب املدير العام 
للهيئــة اخليرية اإلســالمية العاملية

الســيد/ عبد القادر عياض مذيع بشــبكة اجلزيرة 
الدكتور/  أشــرف جالل أكادميي يف مجال اإلعالم.

القصــص  أهميــة  إلــى  الورشــة  املشــاركون يف  تطــرق 
اإلنســانية، ودواعــي اســتخدامها مــن منظــور اإلعــالم 
القصــص  جتعــل   التــي  املكونــات  وأهــم  اإلنســاني 
اإلنســانية مؤثــرة  وكذلــك األمــور الفنيــة التــي يجــب أن 
تؤخــذ بعــني االعتبــار عنــد كتابــة القصــة اإلنســانية » 
إضافــة إلــى كيــف ميكــن أن تســهم القصــص اإلنســانية 
املــوارد  وحشــد  املتبرعــني  علــى  التأثيــر  حجــم  يف 
والترويــج للحمــالت التــي تخــدم الفئــات املســتهدفة.
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ــى ذلــك الســيد عبــد الرحمــن املطــوع بــأن  ويضيــف عل
»التجســيد«،  اإلنســانية  للقصــة  املهمــة  األركان  مــن 
و«التخييــل«، و«التكثيــف«، فهــي تقــوم بتقريــب الواقــع 
يشــاهده،  لــم  إنســان  إلــى  بحذافيــره-  نقلــه  -وليــس 
كصــورة  املصــاغ  القصــة  عالــم  يف  املتلقــي  ليدخــل 
مــن الواقــع احلقيقــي، فالقصــة اإلنســانية إًذا ليســت 
محــض خيــال روائــي، وأن اهتمامهــا األول نقــل الوضــع 

البعيــد. للمتلقــي  اإلنســاني 
ــا هــي  ــر فيه ــي يجــب أن تتوف ــة الت ومــن الســمات املهم
ــان، والســرد أو الوصــف،  ــكان، والزم الشــخصيات، وامل
الصياغــة  تتمتــع  أن  يجــب  كمــا  واحلبكــة،  واحلــوار، 
والبُعــد  املتلقــي،  طبيعــة  مــن  والقــرب  بالبســاطة 
الفنيــة  الصــور  اســتعمال  يف  واالســتغراق  الغلــو  عــن 
واألســاليب البالغيــة، أو التقعــر واملبالغــة يف اســتخدام 

الفصيحــة. اللغــة 
اليــه  مــا ذهــب  الدكتــور أشــرف جــالل علــى  ويؤمــن 

املشــاركني  األشــخاص  إن  ويقــول  النــدوة  ضيفــي 
هيئــات  مــن  اإلنســاني  بالعمــل  واملعنيــني  العمــل  يف 
مدنــي،  ومجتمــع  خــاص  وقطــاع  حكوميــة  ومنظمــات 
وغيرهــم مــن العناصــر املهمــة لبلــورة القصــة اإلنســانية 
ويجــب أن تكــون اقعيــة الطــرح وســردية املعنــى بعيــدا 

واملعقــدة. الضخمــة  األلفــاظ  عــن 
التأثير حجم 

وللقصص اإلنســانية دور كبير يف التأثير على املتبرعني 
التــي تخــدم الفئــات املســتهدفة،  والترويــج للحمــالت 
هــذا مــا أجمــع عليــه املشــاركون يف النــدوة، حيــث يــرى 
األســتاذ عبــد القــادر عيــاض أن مــن بــني األمــور التــي 
ــة  ــار منصــة إعالمي ــر اختي تســهم يف حجــم هــذا التأثي
ــم  ــدى مشــاهديها، ث ــة ل واســعة االنتشــار ذات مصداقي
التخطيــط حلملــة ملــدة زمنيــة معينــة تتنــوع فيهــا املــادة 
اخلبريــة مــن خــالل النشــرات والبرامــج والوثائقيــات 

ــة. ــة املكثف ــات احلي والتغطي
الدكتــور أشــرف جــالل أن القصــة اإلنســانية  ويؤكــد 
تلعــب دورا كبيــرا يف حشــد اجلهــد املجتمعــي جلمــع 
التبرعــات ويزيــد حجــم التبرعــات واســتقطاب عــدد 
اإلنســانية  القصــص  أن  كمــا  املتبرعــني  مــن  كبيــر 
ألشــخاص اســتطاعوا أن يحققــوا قــدرا مــن النجــاح 
رغــم ظروفهــم الصعبــة مــن خــالل مســاعدات بســيطة 
ــى املســتفيدين  ــره عل ــرع وأث ــة التب ــاه ألهمي ــت االنتب يلف
ويشــعر املتبــرع بالســعادة، كمــا تســاهم يف وضــع أولويات 

للتبــرع وأوجــه اإلنفــاق يف مجــال العمــل اخليــري.
بــدوره يعتقــد الســيد عبــد الرحمــن املطــاوع أن القصــة 
اإلنســانية لفتــت انتبــاه صانعــي احملتــوى باعتبارهــا أداة 
أكثــر تأثيــرا يف وعــي املتلقــي مــن اخلطــاب املباشــر، 
بــل وأيضــا باعتبارهــا أداة أكثــر إقناعــاً وجذبــاً للمــوارد 
اخليريــة، األمــر الــذي جعــل مــن القصــة وســيلة يوميــة 
ــا علــى  مســتخدمة يف احملتــوى اإلنســاني، تقرؤهــا يومًي
حســابات التواصــل االجتماعــي للمؤسســات اخليريــة، 
بــل  والتميــز،  النجــاح  قصــص  لتأصيــل  فقــط  ليــس 
ــاً  ــة، مبــا ينعكــس إيجاب ــل والعاطف ــة العق أيضــا ملخاطب
يف اإلقبــال علــى أنشــطة املؤسســة واإلســهام يف حتقيــق 

رســالتها.
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د. أشــرف جالل:
واقعيــة  تكــون  أن  يجــب  اإلنســانية  القصــص   
املعقــدة  الصياغــات  عــن  وبعيــدة  وصادقــة 

. ملتكلفــة ا و

حمل تطبيق 

عبر التطبيق

qch.qa/Ayamy

تطبيق “أيامي” موسوعة معرفية تفاعلية بمحتوى ديني وثقافـــي، 

ُصمم ليكون لك رفيًقا وزاًدا معرفًيا في أيامك ولياليك طوال العام. 

القرآن

القبلة الفتاوياألذكار

مواقيت الحديث



حماية الطفل أولوّية
فيهــا  مبــا  احلمايــة  خدمــات  املتحــدة  األمم  صّنفــت 
لــألرواح،  املنقــذة  اخلدمــات  مــن  بأّنهــا  الطفــل  حمايــة 
واشــترطت علــى أي تدخــٍل إنســانٍي أخــذ مبــادئ احلمايــة 
ــة  ــذ املشــاريع اإلنســانية يف كاف ــاء تنفي ــار أثن بعــني االعتب

اإلنســانّية.   القطاعــات 
وبالتركيــز علــى األطفــال النازحــني يف املخيمــات والذيــن 
هــم األشــد ضعفــاً، يعانــي هــؤالء األطفــال مــن العديــد مــن 
مخاطــر احلمايــة، بدايــًة مــن فقــدان األرواح، إلــى النــزوح 
بيئــة  اســتقر األطفــال يف  النــزوح،  وبعــد  طلبــاً لألمــن. 
ــم أصدقاءهــم ومدارســهم. وانتهــى  ــوا خلفه ــدٍة وترك جدي
بــرد الشــتاء وال حــّر  تــرد عنهــم  بهــم األمــر خليمــٍة ال 
الصيــف. كّل هــذه األحــداث مجتمعــة خلقــت صدمــاٍت 
للطفــل،  النفســّية  الصحــة  علــى  ســلبية  وآثــارا  نفســّية 
انعكســت ســلباً علــى ســلوكّياته االجتماعّيــة. وانتشــرت 
واالنطــواء  الشــديد،  كاخلــوف  أخــرى  نفســّية  ظواهــر 
وجــود  مــن  البــّد  فــكان  وغيرهــا.  الــالإرداي  والتبــّول 
ويحّســن  للطفــل  النفســي  بالرفــاه  يعنــى  فــورّيً  تدخــل 
الصحــة النفســّية لــه وينشــئ أيضــاً نظــام إحالــٍة مجتمعّيــًة 

تســتجيب ملثــل هــذه احلــاالت يف حــال اكتشــافها. 
ألوان مبهجة

وبشــراكٍة  اخليرّيــة،  قطــر  قامــت  ذلــك  علــى  واســتنادا 
ــزٍة مــع صنــدوق قطــر للتنميــة، بافتتــاح ثالثــة مراكــز  ممّي
صديقــٍة للطفــل يف مناطــق البــاب وإعــزاز وعفريــن، قــرب 
مخيمــات النازحــني يف شــمال ســوريا. تهــدف إلــى توفيــر 
الدعــم  وخدمــات  والترفيهّيــة  االجتماعّيــة  اخلدمــات 
وغــرس  املتضرريــن،  األطفــال  مــن   23,900 ل  النفســي 
ــات  ــر آلي ــال عب ــة يف نفــوس األطف ــم اإلنســانّية النبيل القي
مرنــة، كالتعليــم باللعــب والترغيــب والتشــجيع وزرع الثقــة 
علــئ  اإلبتســامة  رســم  وإعــادة  األطفــال  لــدى  بالنفــس 

وجوههــم. 
مت اختيــار املراكــز الصديقــة للطفــل بنــاًء علــى معاييــر 
األمــن والســالمة التــي حددهــا القطــاع الفرعــي حلمايــة 
الطفــل. وضمنــت قطــر اخليرّيــة وصول األطفــال النازحني 
للمراكــز بســهولة عبــر توفيــر املواصــالت جلميــع األطفــال 
 . اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  األطفــال  فيهــم  مبــا 

الحقــاً، قامــت قطــر اخليرّيــة بترميــم وتزيــني املراكــز 
األثــاث  وقّدمــت  املبهجــة.  واأللــوان  بالرســومات 
الــالزم مــن طــاوالت ومقاعــد وألــواح للرســم والكتابــة 

والقرطاســّية وغيرهــا. 
العــودة للحياة الطبيعية

يعــرف الدعــم النفســي االجتماعــي بأّنــه العمليــات 
واإلجــراءات التــي تعــزز مــن الرفــاه الكلــّي لألشــخاص 
مســاعدة  إلــى  ويهــدف  االجتماعــي.  عاملهــم  يف 
األفــراد علــى التعــايف وتعزيــز قدرتهــم علــى العــودة 
ألحــداث  معايشــتهم  بعــد  الطبيعيــة  احلالــة  إلــى 
مؤذيــة. وتقــدم قطــر اخليرّيــة خدمــة الدعــم النفســي 
االجتماعــي املنتظــم والهــادف لـــ 3,000 طفــٍل وفــق 
16 جلســة مــدة كل منهــا 45 دقيقــة. وتعتمــد منهجّيــة 
التطبيــق بشــكل مباشــٍر علــى احلــوار مــع األطفــال يف 
مجموعــاٍت صغيــرٍة حــول القيــم التــي يهــدف املنّشــط 
تطبيــق  إلــى  باإلضافــة  لألطفــال،  إيصالهــا  إلــى 
أنشــطٍة مشــتركٍة وألعــاب تفاعلّيــة ضمــن فريــق، يعمــل 
مــن خاللهــا املنّشــط علــى إشــراك األطفــال جميعــاً 
ــة اجللســات،  واألخــذ بآرائهــم ومناقشــتها. ومــع نهاي
ــل  ــح الطف ــة ويصب ــارات املطلوب ــال امله يكتســب األطف

أقــل تعّنتــاً وعنــاداً وعدوانيــًة. 
نشاط ترفيهي

قطــر  تقــدم  املخيمــات،  تــزور  جوالــة  فــرق  عبــر 
ــة ملجموعــٍة مــن األطفــال يف  ــة أنشــطة ترفيهّي اخليرّي
مخيمــات النــزوح بهــدف حتســني حالتهــم النفســّية 
وإضفــاء جــوٍّ مــن املــرح، وتعليمهــم ألعابــاً هادفــًة. 
ال شــك أّن واقــع النــزوح خلــق ضغطــاً نفســّيا لــدى 
مقدمــي الرعايــة )أوليــاء األمــور( تنحصــر يف تأمــني 
اهتمامهــم  تراجــع  إلــى  أدى  مــا  العيــش،  أولويــات 
املهــارة  جلســات  عقــد  إلــى  دفــع  ممــا  بأطفالهــم 
مهــاراٍت  الرعايــة  مقدمــي  إكســاب  إلــى  األبويــة 
النــزوح.  واقــع  يف  أطفالهــم  مــع  للتعامــل  إضافيــٍة 

إدارة احلالة 
تعــّرف إدارة احلالــة يف ملــف حمايــة الطفــل بأّنهــا 
بهــا عاملــو أو مديــرو حالــة  يقــوم  عمليــة متكاملــة 
بــون يتفرغــون ملتابعــة قضايــا حمايــة  مؤهلــون ومدَرّ

مــن نــزوٍح آلخــر، ومــن خيمــٍة ألخــرى هــذا هــو حــال أكثر 
مــن مليونــي نــازٍح يف شــمال غربــي ســوريا، وحتديــداً يف 
ــر  ــب الشــمالي. تشــير تقاري ــف حل ــب وري محافظــة إدل
أّن  إلــى  )يونيســيف(  للطفولــة  املتحــدة  األمم  منظمــة 
ــزاع يف ســوريا خــالل العــام  ــوا جــراء الن 900 طفــل ُقتل
75 باملائــة منهــم كانــوا يف  املاضــي 2020، أكثــر مــن 
الشــمال الغربــي مــن البــالد. وتقــّدر املنظمــة أّن 1.2 
مليــون طفــل بحاجــة للمســاعدات اإلنســانّية امللّحــة يف 

هــذه املنطقــة. 
عامهــا  ســوريا  يف  اإلنســانّية  الكارثــة  دخــول  ومــع 
األطفــال  مــن  كامــاًل  جيــاًل  فــإّن  عشــر،  احلــادي 
ظــل  يف  وكبــر  ولــد  واملــدن،  املخيمــات  يف  الســوريني 
وضــٍع إنســانّي متدهــور، وعجــٍز اقتصــاديٍّ كبيــٍر تعيشــه 
األســرة الســورّية، ممــا دفــع األســر لــزج أطفالهــم يف 
ســوق العمــل ضمــن أعمــال ال تتناســب مــع قدراتهــم 

اجلســدّية. 
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يســتهدف  احملــددة.  للمخاطــر  واالســتجابة  الطفــل 
نشــاط إدارة احلالــة يف املشــروع األطفــال الذيــن لديهــم 
عوامــل ضعــف إضافّيــة عــن زمالئهــم، حيــث يتــم تقييــم 
للطفــل  اخلدمــة  تقــدمي  بعدهــا  ليتــم  األطفــال  وضــع 

ومتابعــة احلالــة بســرّية تامــة وإغالقهــا. 
علــى  النشــاط  هــذا  يف  اخليرّيــة  قطــر  ركــزت 
للطفــل  مباشــر  بشــكل  اللوجســتّية  اخلدمــات  تقــدمي 
متحــرك  كرســي  النظــارات،  الطبّيــة،  )كالســماعات 
أّمــا  وغيرهــا(.  طبيــة،  أحذيــة  املعاقــني،  لألطفــال 
اخلدمــات التــي تتطلــب متابعــة أطــول وتخّصصــاً أكبــر 
ــوم  ــث يق ــات املتخّصصــة، حي ــى املنظم ــا إل ــم إحالته فتت
خارطــة  بتحديــث  شــهري  بشــكل  احلالــة  إدارة  فريــق 
اخلدمــات املقّدمــة مــن قبــل جميــع املنظمــات اإلنســانّية 
واســتقبال وإرســال احلــاالت مــن وإلــى هــذه املنظمــات. 

رفع الوعي 
يســتهدف هــذا النشــاط األطفــال مبــا فيهــم املراهقــني، 
عبــر تقــدمي جلســة توعيــة مــن قبــل مرشــد مختــص يتــم 
الطفــل  خاللهــا شــرح األفــكار بشــكل مبّســط يفهمــه 
الشــكاوى  آليــات  مناقشــة  بعدهــا  ليتــم  واملراهــق. 
واالســتجابة املتوفــرة. يســتفيد مــن هــذا النشــاط نحــو 
800 طفــل ومراهــق. ويتوقــع أن يزيــد هــذا النشــاط 
ــل  ــي تقلي مــن وعــي األطفــال حــول هــذا اخلطــر وبالتال

حدوثــه. 
مجتمعّية استجابة 

يهــدف هــذا النشــاط إلــى إنشــاء اســتجابة مجتمعّيــة، 
ــة الطفــل  ــز دور املجتمــع بالتصــدي ملخاطــر حماي وتعزي
ــب العمــال اإلنســانيني يف  ــر تدري أذا وجــدت. وذلــك عب
مجــال حمايــة الطفــل، وأيضــاً حتديــد وتدريــب أشــخاص 
مــن املجتمــع ذاتــه علــى املعاييــر الدنيــا حلمايــة الطفــل، 
املســتعجلة  القضايــا  وإحالــة  احلالــة  إدارة  ونشــاط 

ملقدمــي اخلدمــة يف املنطقــة. 
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" غزل" طفلة املخيمات 
التي تعّلمت منها الكثير 

مجال  دخول  قررت  عندما  واضحة  رسالتي  كانت 
عن  بعيداً  مبصداقية  الرسالة  أنقل  بأن  اإلعــالم 
يف  تطوعت  عندما  الــهــدف  هــو  وكـــان  الــتــزيــيــف، 

األعمال اإلنسانية مع قطر اخليرية.
أتعرف  جعلتني  بها  متسكُت  التي  الرسالة  هــذِه 
االستوديو  عن  بعيداً  آخــر  جانٍب  من  نفسي  على 
وكاميرا التلفزيون ) ُهناك على أرض الواقع ( حيث 
الالجئون ومن خرجوا من ديارهم بحثاً عن احلياة.
يف  الروهينجا  حيُث  بنغالديش  من  البداية  كانت 
وعيدان  الورق  من  املصنوعة  واملنازل  بازار  كوكس 
األمطار  هطول  بعد  الطينية  واملمرات  اخليزران 
لم  ذلك  ومع  احلياة  قسوة  أرهقتها  التي  والوجوه 
أمل  فيها  عريضة  بابتسامٍة  يراها  من  على  تبخل 

رغم األلم.
احملطة التالية والتي اعتبرها أمنية بفضٍل من اهلل 
تركيا  يف  السوريني  الالجئني  زرت  عندما  حتققت 
- غازي عنتاب، ورأيت كيف هي حياة الالجئني يف 
بلد اللجوء وإن كانت حياًة كرمية ولكن ينقصها أن 
سوى  عنهم  يبعُد  ال  الذي  الوطن  أرض  على  تكون 

دقائق.
العشوائية  املخيمات  حيث  لبنان  يف  احلال  وكذلك 
عرسال،  يف  الثلجية  العاصفة  بعد  زرنــاهــا  التي 
ترجلُت  طويل  مشوار  بعد  هناك  وصلنا  فعندما 
ألتعرف  قوية  رغبٌة  وبداخلي  مباشرًة  الباص  من 
لسنواٍت  ميكثوا  أن  الــظــروف  أجبرتهم  مــن  على 
يتعرفوا  لم  الذين  وأطفالهم  ُهم  املخيمات  تلك  يف 
ولدوا خارج حدوده،  ألنهم  باإلسم  إال  وطنهم  على 
طفلة  عليه  تعرفُت  من  أول  الصدف  محاسن  ومن 
ولكن  التسع سنوات  ُعمرها  يتعدى  ال  اسمها غزل 
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أنها  أعتقد  جعلتني  وشجاعتها  وأسلوبها  بحديثها 
يف العشرينيات.

استقبلتنا وكأنها تعرفنا منُذ زمن، ورغم سوء احلال 
كانت تسألنا ببشاشٍة كيف احلال .! سؤال نحُن من 

يجب أن يطرحُه عليها .!!
تطوعت لتكون لنا مرشدة يف داخل املخيم وكم كانت 
أثبت هذا  والذي  تفعل ذلك دون مقابل  أن  سعيدة 
أنني عرضُت عليها أن تأخَذ بطانيات تقيها من برد 
تقوم مبساعدتي  كانت  عندما  ولعائلتها  لها  الشتاء 
أخذت  ألنها  رفضت  ولكنها  لالجئني  توزيعهم  على 

نصيبها من قبل .
مراسلٍة  أمـــام  أنــنــي  أحــســســُت  جميلة  حلــظــٍة  يف 
ما  لكل  والتفاصيل  احلــدث  لــي  تنقل  تلفزيونية 
منزلها  يف  استضافتني  عندما  خاصة  أمامي  أراهُ 
حــول  ــدة  واحــ كــأســرٍة  يجمعُهم  الـــذي  املــتــواضــع 
الشتاء  برد  من  للتدفئة  وسيلتُهم  وهي  )الصوبيا( 
عندما  التدفئة  زيــت  على  احلصول  بعد  الــقــارس 

يتوفر املال لشرائِه.
وكم كانت فرحتها كبيرة عندما زرنا مدرستها التي 
تضم عدداً قلياًل من األطفال لصغر مساحتها ولكن 
بها جتُد سعادتها بالغناء بحنني للوطن وكأنها تهرب 
بذلك من واقعها إلى عاملها الصغير الذي يشاركها 
فيه أطفاٌل يعيشون نفس الوضع ورمبا أكثر سوءاً.

ُهنا  مخيمهم  يف  رحلتنا  نهايِة  يف  ودعتني  وعندما 
هي  وجدتها  ملساعدتها  ذهبُت  عندما  أنني  أدركت 
الكثير  وغيرها  اللحظة  هــذه  بعد  ساعدتني،  من 
أكثر يقيناً أن الالجئني ومن أجبروا على  أصبحُت 
النزوح رغم اجلروح لديهم نسبة عالية من الطموح.
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الدوليــني  الشــركاء  مختلــف  بــني  القائــم  والتعــاون 
واحملليــني. 

كمــا ثمــن عمــل قطــر اخليريــة خــالل العــام 2020 حيــث 
ــا  ــا اســتخدمنا مواردن ــان ألنن ــا نشــعر باالطمئن ــال: »إنن ق
نــدرك حجــم  بأفضــل شــكل ممكــن، ويف نفــس الوقــت 
التحديــات الصعبــة التــي تنتظرنــا يف الســنوات املقبلــة 
حيــث  كبيــرة  لضغــوط  العاملــي  االقتصــاد  تعــرض  مــع 
تتصاعــد  بينمــا  املســاعدات  تنخفــض  أن  املتوقــع  مــن 

اإلنســانية". االحتياجــات 
ترتيب األولويات

تكــن  لــم  التــي  بالصعوبــات  حافــال   2020 عــام  كان 
أزمــة  أن  كمــا  لهــا  املنظمــات غيــر احلكوميــة مســتعدة 
إلــى  "صحيــة"  أزمــة  مــن  حتولــت  مــا  ســرعان  كورونــا 
أزمــة "تنميــة" يف أشــهر قليلــة حيــث إن آثارهــا أحلقــت 
الضــرر البالــغ بســنوات ورمبــا عقــود مــن التقــدم والتنميــة 
يف الــدول الهشــة، كمــا وصلــت معــدالت الفقــر وانعــدام 
األمــن الغذائــي والتعليــم إلــى أســوأ مســتويات لهــا منــذ 

.2020 يف  عقــود 
ويف هــذا الصــدد نــوه الســيد يوســف بــن أحمــد الكــواري 
الرئيــس التنفيــذي لقطــر اخليريــة إلــى أن قطــر اخليريــة 

اإلســتراتيجية  خططهــا  جميــع  ملراجعــة  اضطــرت 
يف الــدول التــي تعمــل فيهــا لدراســة هــذا التراجــع 
وإعــادة ترتيــب األولويــات. ودعــا اجلهــات ذات الصلــة 
مــن حكومــات وجهــات مانحــة ومؤسســات ماليــة إلــى 
تقــدمي  تســهيل عمليــة  أجــل  مــن  املســؤولية  حتمــل 
الهــدف  لبلــوغ  والتنمويــة،  اإلنســانية  املســاعدات 

 .2030 املوحــد يف 
شراكات فاعلة 

ويف تعقيــب لــه علــى التقريــر الســنوي لقطــر اخليريــة 
ــة  ــر عــام منظم ــو مدي ــو فيتورين توجــه الســيد أنطوني
لدعمهــا  اخليريــة  لقطــر  بالشــكر  الدوليــة  الهجــرة 
بــأن  منوهــا  الدوليــة،  الهجــرة  ملنظمــة  الســخي 
ــة  ــن قطــر اخليري ــت الدعــم املتواصــل م ــة تلق املنظم
يف عــدة بلــدان مثــل اليمــن وســوريا والعــراق والبوســنة 
املشــترك  العمــل  ضــرورة  إلــى  وأشــار  والهرســك. 
للوصــول ألكثــر الفئــات تأثــرا وضعفــا لتعزيــز مرونــة 
احملتملــة  الصدمــات  وجــه  يف  الهشــة  املجتمعــات 
الوئــام االجتماعــي واالســتدامة مــن أجــل  ولتعزيــز 

ضمــان حيــاة كرميــة للجميــع.
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واصلــت قطــر اخليريــة جهودهــا خــالل العــام 2020 يف 
ــا التنميــة واإلغاثــة يف الــدول الناميــة رغــم  دعــم قضاي
التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا بســبب جائحــة 
كورونــا التــي حتولــت إلــى أزمــة تنميــة، وتوقــف الدعــم 
أو تراجعــه مــن قبــل العديــد مــن املانحــني أو املنظمــات 

اإلنســانية.
واحتفــاء بأهــم اإلجنــازات التــي حققتهــا واســتعراضا 
 2020 عــام  خــالل  واجهتهــا  التــي  التحديــات  ألبــرز 
أطلقــت قطــر اخليريــة تقريرهــا الســنوي للعــام 2020.

إجنازات وحتديات
أظهــر التقريــر أن إجمالــي اإليــرادات بلــغ 506 ماليــني 
دوالر خــالل 2020 بشــكل أساســي مــن خــالل التبرعات 
التــي قدمهــا أبنــاء املجتمــع القطــري، وقــد وصــل عــدد 
ــة  ــا  وشــكلت التبرعــات الفردي ــى 223 ألف املتبرعــني إل
%92 مــن اإليــرادات، فيمــا بلــغ إجمالــي املســتفيدين 

مــن مشــاريع قطــر اخليريــة 14 مليــون مســتفيد. 
قطــر  إســتراتيجية  مــن  ملمحــا  التقريــر  وعــرض 
اخليريــة اجلديــدة واملتمثلــة يف التركيــز علــى حمايــة 
الطفــل ومســاعدة املجتمعــات املتضــررة مــن الكــوارث 

والتنميــة الشــاملة وتعزيــز الوئــام االجتماعــي للربــط 
واملســتهدف. املنجــز  بــني 

فيقــول  الدولــي  واحلضــور  بالشــراكات  يتعلــق  وفيمــا 
مــع  شــراكاتها  كثفــت  اخليريــة  قطــر  إن  التقريــر 
مــع  بالتعــاون  والتزمــت  املختلفــة،  الدوليــة  املنظمــات 
املتحــدة  لــألمم  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس 
يف مجــال رفــع مســتوى الوعــي العــام بشــأن أغــراض 

وقضاياهــا. املتحــدة  األمم  وأنشــطة 
ثقة وشفافية 

وتعــد قطــر اخليريــة مــن أكثــر املنظمــات غيــر احلكوميــة 
التــي حتظــى بثقــة عاليــة لــدى املتبرعــني األفــراد علــى 
ــم وذلــك ألنهــا وفــرت للمتبرعــني أقصــى  مســتوى العال
تبرعاتهــم  تتبــع  علــى  والقــدرة  الشــفافية  معاييــر 

باســتخدام أحــدث التقنيــات.
وبســبب كثــرة وتنــوع األزمــات وطــول أمدهــا والتراجــع 
ــد  ــد ســعادة الشــيخ حم ــوارد املتاحــة أك امللحــوظ يف امل
بــن ناصــر آل ثانــي رئيــس مجلــس إدارة قطــر اخليريــة، 
علــى ضــرورة التكاتــف والعمــل معــاً أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، وعبــر عــن مــدى الفخــر واالعتــزاز بالشــراكة 

التقرير الســنوي لقطر اخليرية

وإجنـــــازات حتديات 

69

من أرقام التقرير

 إجمالــي اإليــرادات  بلــغ 	 
506 ماليــني دوالر

 عــدد املتبرعــني  223,000	 

 إجمالــي املســتفيدين 14     	 
 مليون شــخص

 %92 مــن اإليــرادات 	 
تبرعــات  فرديــة
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والعقلــي  البدنــي  الرفــاه  يف  محــددة  ضعــف 
أن  احملتمــل  ومــن  الكــوارث.  أثنــاء  واالجتماعــي 
واالقتصــادي  االجتماعــي  للتهميــش  يتعرضــوا 
إليهــا  الوصــول  يتعــذر  التــي  واملعلومــات  والعزلــة 
مرحلــة  يف  الصلــة  ذات  الدعــم  خدمــات  ونقــص 
مــا بعــد الطــوارئ. ويف الوقــت نفســه، علــى الرغــم 
مــن أن كبــار الســن ميكنهــم أيضــا املســاهمة بشــكل 
كبيــر يف التأهــب للكــوارث واالســتجابة لهــا والتعــايف 
منهــا، إال أن قدراتهــم غالبــا مــا تكــون غيــر مســتغلة 

كاٍف. بشــكل 
ومــن خــالل االعتمــاد علــى مجموعــة مــن دراســات 
احلالــة العامليــة، يوفــر هــذا الكتــاب للقــراء أساســا 
نظرًيــا، مــع اقتــراح إجــراءات علــى املســتوى الفــردي 
ــة  ــن املخاطــر الصحي ــي للحــد م ــي والوطن واملجتمع
ــار الســن بســبب تزايــد وتيــرة  التــي يتعــرض لهــا كب
الكــوارث وشــدتها، وال ســيما املخاطــر الناجتــة عــن 

ــة. األخطــار الطبيعي
ويعتمــد هــذا الكتــاب علــى الــدروس املســتفادة مــن 
واملهنيــني  الطــالب  ويســتهدف  الســابقة  الكــوارث 
الصحيــة  والكــوارث  الكــوارث  طــب  يف  العاملــني 
الشــيخوخة  وعلــم  اإلنســانية  والدراســات  العامــة 

الشــيخوخة. وطــب 
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"روتليــدج"  البريطانيــة  النشــر  دار  عــن  صــدر 
كتــاب بعنــوان "كـــبار الســن يف ظـــل نظـــــام الصحــــة 
ينــغ  إميلــي  للكاتبــة  الكــــوارث"  وقــت  العــــــــــــــامة 
يانــغ تشــان، وهــو كتــاب يعــرف املهنيــني والطــالب 
كبــار  مــع  التعامــل  بكيفيــة  امليدانيــني  والباحثــني 
اإلنســانية،  الطــوارئ  حــاالت  ســياق  يف  الســن 
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى أوضــاع البلــدان 
ــاب مــن  منخفضــة ومتوســطة الدخــل. ويتألــف الكت
256 صفحــة   موزعــة علــى أحــد عشــر فصــال.
يتنــاول الكتــاب موضوعــات تشــمل التأثيــر الصحــي 
للكــوارث علــى كبــار الســن واالســتجابة الحتياجاتهــم 
الصحيــة يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث، والتأهــب 
والشــيخوخة  األمــراض،  مــن  والوقايــة  للكــوارث، 
الصحيــة، وتطــورات السياســات العامليــة، باإلضافــة 
إلــى مســاهمات كبــار الســن يف ســياقات الكــوارث.

املبادئ األساسية
يتكــون الكتــاب مــن ثالثة أجــزاء يتضمن اجلزء األول 
أربعــة فصــول تشــرح املبــدأ املشــترك والنظريــات 
املتعلقــة مبوضــوع هــذا الكتــاب، واملبــادئ األساســية 
كيفيــة  بفهــم  الصلــة  ذات  العامــة  الصحــة  يف 

تصــور املخاطــر الصحيــة للســكان ورفاههــم. كمــا 
واملشــاكل  والرفاهيــة  احلالــي  الوضــع  تســتعرض 
ــرن احلــادي  ــار الســن يف الق ــة الشــائعة لكب الصحي
والعشــرين، إضافــة إلــى شــرح نظريــات ومفاهيــم 
يف  للممارســني  مفيــدة  تكــون  قــد  التــي  الكــوارث 
يف  الصلــة  ذات  والتخصصــات  الصحــة  مجــال 

لالطالع على النسخة 
االلكترونية للكتاب 

أضغط أو أمسح الرمز:

ــات واملشــاكل التــي  فحــص وحتليــل ووصــف التحدي
يواجههــا كبــار الســن يف ســياقات الطــوارئ.

قضايا الكوارث
أربعــة  فيشــمل  الكتــاب،  مــن  الثانــي  اجلــزء  أمــا 
والصحــة  الكــوارث،  قضايــا  يف  تبحــث  فصــول 
العامــة وكبــار الســن واستكشــاف مســاهماتهم قبــل 
والتــي  واألزمــات،  الطــوارئ  حــاالت  وبعــد  وأثنــاء 
منهــا  االســتفادة  وعــدم  نســيانها  يتــم  مــا  غالبــا 
وحتديــد األثــر الصحــي احملــدد علــى كبــار الســن 
ــب  ــى جان ــوارث الشــائعة، إل ــات الك ــف فئ ــن مختل م
ــة الرئيســية  ــة والطبي مناقشــة االحتياجــات الصحي
ومخــاوف االســتجابة احملــددة التــي قــد تســاعد يف 

زيــادة بقــاء كبــار الســن ورفاههــم يف األزمــات.
الطوارئ واألزمات

ثالثــة  مــن  يتكــون  الــذي  الثالــث  اجلــزء  ويناقــش 
فصــول السياســة العامليــة وتطويــر البرامــج فيمــا 
يتعلــق بكيفيــة دعــم كبــار الســن يف حــاالت الطــوارئ 
"الشــيخوخة  مبــادرات  تطويــر  وكيفيــة  واألزمــات، 
الصحيــة" و "التخفيــف مــن آثــار الكــوارث" و "احلــد 
املجتمــع  مســتوى  علــى  الكــوارث"  مخاطــر  مــن 
والسياســة الفرديــني، ومناقشــة التحديــات، وكذلــك 
ــار  الفــرص، يف معاجلــة االحتياجــات والثغــرات لكب

الســن يف أوقــات األزمــات. 
التأهب للكوارث

يواجهــون مواطــن  الســن  كبــار  إن  الكاتبــة  وتقــول 
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املعاناة  تخفيف  إلى  املشروع  من  اخليرية  قطر  وتهدف 
الناجمة عن األزمة اإلنسانية للنازحني بالشمال السوري 
التي تعيش أوضاعا صعبة  وتوفير السكن املالئم لألسر 

جراء النزوح وانعدام مقومات احلياة اآلمنة.

مكونات املدينة
مبنطقة  إنشاؤها  يجري  التي  السكنية  املدينة  وتشتمل   
1400 منزل،  بلدة صوران يف محافظة حلب، على  اعزاز 
إلى جانب املرافق التعليمية واخلدمية األساسية ومشاريع 
اإلجمالية  تكلفتها  وتقدر  بها،  امللحقة  التحتية  البنية 
)7,500,000 دوالر( وعدد املستفيدين منها حوالي )8,800 

مستفيد(.
السكنية  املدينة  تضم  أن  ينتظر  التعليم،  مجال  ففي 
والبنات،  للبنني  وثــانــويــة  ــة  وإعــدادي ابتدائية  مـــدارس 
تشتمل  فيما  املهني.  للتعليم  ومدرسة  األطفال،  ورياض 
املرافق اخلدمية للمدينة على مسجد يتسع ألكثر من 600 

مدينة األمل السكنية
هدية الشعب القطري للنازحني السوريني

معاناتهم  طالت  الذين  السوري  الشمال  يف  النازحون 
حتت خيام متحركة يعصف بها برد الشتاء مبطره الغزير 
أخرى  أحايني  يف  القائظ  الصيف  حر  ويلفحها  حينا 
واالستقرار  احلياة  معنى  وأفقدهم  سكونهم  بدد  مما 
وجعلهم يف حالة تنقل مستمر، ظل يراودهم األمل يف 
استقرار أسرهم التي أضناها التنقل والتي يبلغ عددها 

نحو أربعة ماليني وسبعمئة ألف نسمه. 
  وتلبية ألشواق هؤالء النازحني وتضميدا جلراحاتهم 
اخليرية  قطر  تقوم  الصعبة  ظروفهم  لهم يف  ومواساة 

   IHH التركية  اإلنسانية  اإلغــاثــة  هيئة  مــع  بالشراكة 
مشاريع  أكبر  مــن  تعد  والــتــي  األمــل"  "مدينة  بإنشاء 
بلدة  يف  تقع  اخلدمات،  متكاملة  مدينة  وهي  اإليــواء. 
ــداء مــن الــشــعــب القطري  ــوران بــريــف حــلــب، إهــ صــ
لألشقاء السوريني، وقد مت تصميمها استرشاداً بخطة 
حتقيقاً  وكذلك   ،2021 لسوريا  اإلنسانية  االستجابة 
العشر  احلادي  بندها  يف  املستدامة،  التنمية  ألهداف 
يف  للنازحني  ومستدامة  آمنة  بيوت  بتوفير  املتعلق 

الشمال السوري.

مصلي، ومركز صحي للرعاية األولية، وسوق جتاري 
 23 إلى  باإلضافة  محاًل جتارًيا،   27 يتضمن  رئيسي 
على  السوق  وسيعمل  السكنية،  االحياء  محال ضمن 
املواد األساسية. ومبان  القرية من  توفير احتياجات 

إدارية، وساحات خضراء، وأماكن للعب األطفال.

متكاملة  حتتية  ببنية  السكنية  املــديــنــة  وحتــظــى 
بئر  حفر  سيتم  حيث  الضرورية،  اخلدمات  لتأمني 
وتوصيل  الصاحلة  الشرب  مياه  لتوفير  خزان  وبناء 
كهربائية  وتأمني شبكة  للبيوت،  النظيفة  املياه  شبكة 
مرفقًة بأعمدة اإلنارة، إضافة إلعداد شبكة للصرف 

الصحي مبواصفات فنية عالية، وطرق معبدة.
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مازال احلصول على املاء 
مهمة شاقة 

فكيف إذا كانت على عاتق 
الفتيات الصغيرات ؟!
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اختتمــت قطــر اخليريــة النســخة اخلامســة مــن 
برنامــج "كتــاب املســتقبل" بإعالنهــا عــن أســماء 
واجلهــات  البرنامــج  راعــي  وتكــرمي  الفائزيــن 
الشــريكة يف حفل افتراضي شــرفه ســعادة الســيد 
ــر الثقافــة والرياضــة  ــي وزي ــن غــامن العل صــالح ب
إلــى جانــب الســيد يوســف بــن أحمــد الكــواري 
والدكتــورة  اخليريــة  لقطــر  التنفيــذي  الرئيــس 
قطــر  جامعــة  رئيــس  نائــب  مصطفــوي  إميــان 
لشــؤون الطــالب  والســيد طــالل اخلاجــة الرئيــس 

التنفيــذي  للتســويق واالتصــال ببنــك دخــان.
وقــد مت يف احلفــل الــذي شــارك فيــه الطــالب 
املتنافســون وأســرهم باإلضافــة إلــى أعضــاء جلنــة 
التحكيــم واجلهــات الشــريكة تكــرمي  29 طالبــا 

اختتام "كتاب املستقبل"5

بدعــم كــرمي مــن أهــل قطــر متكنــت قطــر اخليريــة 
مــن توزيــع 49,524 أضحيــة مــن الضــأن والبقــر مــن 
ــا  ــي أطلقته ــام 1442 الت خــالل حملتهــا ألضاحــي الع
حتــت شــعار "أســعدهم بأضحيتــك ليســتمر األمــل" ، 
وبلــغ  عــدد املســتفيدين منهــا " 936,980 "شــخصا 
ــة قطــر  ــك دول ــم، مبــا يف ذل ــر العال ــة عب ، يف 33 دول
27.5 مليــون ريــال.  بلغــت حوالــي  بتكلفــة إجماليــة 
وقــد أســهم مشــروع األضاحــي الــذي نفــذ خــالل أيــام 
العيــد يف التوســعة علــى األســر الفقيــرة،   والنازحــني 
والالجئــني يف مناطــق األزمــات، واملتأثريــن بجائحــة 
وقلــوب  قلوبهــم   علــى   الســرور  وإدخــال  كورونــا 

أســرهم يف هــذه املناســبة الســعيدة .

حملة أسعدهم بأضحيتك 
تشمل 33 دولة 

ــني 106  ــن يف البرنامــج مــن ب ــة مــن الفائزي وطالب
مشــارك ومشــاركة مــن مختلــف املــدارس،  ومعهــد 
النــور ومجمــع التربيــة الســمعية، إضافــة لطلبــة 

اجلامعــات املختلفــة بالدولــة.

حول العالم

قطر
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متكنــت قطــر اخليريــة مــن تدريــب وتوظيــف أكثــر 
مــن  وذلــك  فلســطني  وفتــاة يف  شــاب   50000 مــن 
خــالل مبادرتهــا "طاقــات للعمــل عــن بعــد"، وتأتــي 
اخليريــة  قطــر  مواصلــة  ســياق  يف  املبــادرة  هــذه 
جلهودهــا يف اإلســهام يف متكــني الشــباب الفلســطيني 
اقتصاديــا واجتماعيــا مــن خــالل التدريــب والتوظيــف 
اســتثمار  طاقــات  مبــادرة  وتســتهدف  والتمكــني. 
"الطاقــات الفلســطينية املبدعــة" للعمــل عــن بعــد مــع 
الشــركات القطريــة والعامليــة لتخفيــف أعبــاء البطالــة 
وحتســني الوضــع االقتصــادي لألســر الفلســطينية، 
وتنفيــذ األعمــال للشــركات عــن بعــد، بحيــث تســتطيع 
الشــركات توظيــف فــرق كاملــة إلدارة أعمالهــا بنفقــات 

أقــل وبجــودة عاليــة.

إجنازات )طاقات(

و تســتهدف املبــادرة توظيــف املئــات مــن اخلريجــني 
وأصحــاب اخلبــرات والقــدرات يف كل مــن مجــاالت 
كتابــة احملتــوى وتصميم اجلرافيك وإنتاج الفيديوهات 
ــة  ــك"، باإلضاف ــة "املوشــن جرافي والرســوم اإليضاحي
إلــى الترجمــة واحملاســبة وغيرهــا مــن التخصصــات.

فلسطني
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قامــت قطــر اخليريــة بتنفيــذ 209 مشــاريع يف مجال 
امليــاه واإلصحــاح  يف إقليــم الســند بباكســتان، خــالل 
ــذ  ــة، وتنفي ــاه النقي ــر املي ــدف توفي ــي به ــام احلال الع
شــبكات الصــرف الصحــي،  ورفــع الوعــي العــام يف 
االهتمــام بالنظافــة الشــخصية ، للحــد مــن مخاطــر 
الصحــي  والصــرف  بامليــاه  املرتبطــة  األمــراض 

ــة منهــا، اســتفاد منهــا 27,550 شــخصا . والوقاي
تركيــب  علــى  املنفــذة  املشــاريع  اشــتملت  وقــد 
املرافــق  وبنــاء   ، للميــاه  وآليــة  يدويــة  مضخــات 
ــب 140  ــث مت تركي ــة  ، حي اخلاصــة باصحــاح البيئ
خــان"  "تنــدو محمــد  منطقتــي  يدويــة يف  مضخــة 
و"بديــن" لتوفيــر امليــاه الصاحلــة للشــرب لـــ 13500 
باإلضافــة  مرفًقــا لإلصحــاح   46 وبنــاء  مســتفيد، 

تنفيذ 209 مشاريع مياه وإصحاح 

إلــى عــدد مــن  "املواضــئ " ملحقــة باملســاجد يف 
كلتــا املنطقتــني، لفائــدة  حوالــي 7 آالف شــخص، 
بالطاقــة  تعمــل  23 مضخــة ميــاه  تركيــب  كمــا مت 
يف  شــخصا   7150 منهــا  ويســتفيد  الشمســية 
كــوت". "عمــر  منطقــة  إلــى  باإلضافــة  املنطقتــني 

باكستان
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أطلقــت قطــر اخليريــة حملــة حتــت شــعار: "لســت 
مجــرد رقــم " مــن أجــل لفــت األنظــار إلــى ضــرورة 
ــاة كرميــة لهــم  ــام وتوفيــر حي اإلهتمــام بشــريحة األيت
يف إطــار مبادرتهــا النوعيــة "رفقــاء" يف 35 دولــة عبــر 

العالــم  . 
وتهــدف احلملــة إلــى للتذكيــر بضــرورة رعايــة األيتــام 
وكفالتهــم وتقــدمي الدعــم لهــم تعزيــزا لوجودهــم يف 
اخليريــن  ودعــوة  بالكفالــة،  يتحقــق  الــذي  املجتمــع 
ــة  ــة والرعاي ــة لتأمــني الكفال ــم وتســعى احلمل لكفالته

بدعــم كــرمي مــن محســني دولــة قطــر افتتحــت قطــر 
اخليريــة مؤخــرا "مركــز منجيــال" متعــدد اخلدمــات 
مبدينــة منجيــال الواقعــة مبقاطعــة تانــا ريفــر بكينيــا، 

ــر مــن 7000شــخص . ــه أكث ويتوقــع أن يســتفيد من
ملوقعــه  نظــرا  خاصــة  أهميــة  املركــز  ويكتســب 
االســتراتيجي الــذي أختيــر  بعنايــة مــن قبــل قطــر 
اخليريــة ألن منجيــال منطقــة بــني ثــالث مقاطعــات 

امليــاه  مشــاريع  مــن  عــددا  اخليريــة  قطــر  نفــذت 
مــن  بتمويــل  باليمــن،   WASH البيئــي  واإلصحــاح 
لــألمم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
املتحــدة "االوتشــا" وينتظــر أن يســتفيد منهــا أكثــر مــن 
30,000 شــخص مــن النازحــني واملجتمعــات املضيفــة 

لهــم مبديريــة مســتبأ.
وإعــادة  امليــاه  مصــادر  حتســني  املشــاريع  وتشــمل 
وتركيــب  خزانــات حجريــة  إنشــاء  وكذلــك  تأهيلهــا 

"لست مجرد رقم" لكفالة األيتام 

مركز متعدد اخلدمات 

مشاريع مياه للنازحني

تقــع يف قلــب عشــرات القــرى الفقيــرة التــي تعانــي 
دومــا مــن الفيضانــات املدمــرة يف مواســم األمطــار .

ــة الشمســية وإنشــاء نقــاط   منظومــات الضــخ بالطاق
توزيــع امليــاه  لتوفيــر ميــاه آمنــه وصاحلــه للشــرب 

للنازحــني.

كينيا

اليمن 

قطر

والصحيــة  التعليميــة  اجلوانــب  يف  لليتيــم  الشــاملة 
واألنشــطة  والبرامــج  واالجتماعيــة،  والتربويــة 
وبإشــراف  لــه،  املخصصــة  والتدريبيــة  الترفيهيــة 
مباشــر مــن مكاتبهــا امليدانيــة املنتشــرة عبــر العالــم.

قطــر  شــرعت  قطــر  يف  اخليــر  أهــل  مــن  بدعــم 
لالجئــي  مســكنا   537 بنــاء  إعــادة  يف  اخليريــة 
  )9  - )مخيــم  كوتوبالونــغ  مخيــم  يف  الروهينغــا 
بكوكــس بــازار يف بنغالديــش التــي تعرضــت حلريــق 

املاضــي. مــارس  يف  كامــل  بشــكل 
ــد  ــم املعتمــد واملُع ــا للتصمي ــاء املســاكن وفًق ــم بن ويت
الالجئــني  لشــؤون  املفــوض  مكتــب  مــن  مســبقا 
التابــع   )RRRC( الوطــن  إلــى  والعــودة  واإلغاثــة 
حلكومــة بنغالديــش وحتــت إشــرافه ، حيــث يحتــوي 
علــى  اخليــزران  خشــب   مــن  مصنــوع  منــزل  كل 
غرفتــي نــوم لعائلــة مكونــة  يف متوســطها مــن 6 

أفــراد

إعادة إعمار 537 منزاًل لالجئي الروهينغا

ــي مــن العطــش وانعــدام  ــت تعان ــي ظل األخــرى الت
املياه الصاحلة للشرب، حيث بلغ عدد املستفيدين 
خــالل )5( ســنوات أكثــر مــن )170,000( مســتفيد 

أصبحــوا ينعمــون اآلن مبيــاه نقيــة.
وأنهــت وحــدة احلفــر يف يوليــو املاضــي حفــر )6( 
آبــار جديــدة بواليــة شــمال دارفــور مبحليتــي كتــم 
ومليــط بواليــة شــمال دارفــور، حيــث طــوت قــرى 
)قريــود أزرق، كانفــا، بــوري، بــوي، أزا قرفــا، ودبــة 
ــة مــع العطــش الــذي  ــاة الطويل تقــا( صفحــة املعان
املناطــق  بتلــك  واحليــوان  اإلنســان  منــه  عانــى 

ــدة. البعي

أكملــت قطــر اخليريــة حفــر )222( بئــراً  بواليــات 
دارفــور وكردفــان وعــدد مــن الواليــات الســودانية 

حفر أكثر من 222 بئرًا
السودان 

بنغالديش 



ينظــم مكتــب قطــر اخليريــة يف البوســنة األنشــطة 
األســبوع   نهايــة  عطــل  خــالل  والترفيهيــة  الثقافيــة 
طــوال العــام بهــدف رفــع كفــاءة األيتام وتنميــة قدراتهم 
وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وزيــادة فاعليــة تواصلهــم مــع 

ــن. اآلخري
ويشــتمل النشــاط األســبوعي علــى فعاليــات تدريبيــة 
واأللعــاب  الترفيهيــة  للرحــالت  إضافــة  وتثقيفيــة 
الرياضيــة وتقــدمي محاضــرات يف التربيــة اإلســالمية 

مــن  لعــدد  األســاس  وضعــت قطــر اخليريــة حجــر 
املشــاريع النوعيــة بقرغيزيــا ومنهــا املبنــى اجلديــد 
ملستشــفى مدينــة بيشــكيك و مشــاريع متعــددة أخــرى 
مت  كمــا  الصحيــة.  والرعايــة  الصحــة  مجــاالت  يف 
اخلدمــات يف  متعــدد  ملركــز  األســاس  وضــع حجــر 

أنشطة ثقافية وترفيهية لأليتام

منطقــة قارابلطــا أيضــا، وذلــك خــالل زيــارة قــام بهــا 
الســيد يوســف بــن أحمــد الكــواري الرئيــس التنفيــذي 
لقطــر اخليريــة التــي وقــف خاللهــا علــى املشــاريع 

التــي تنفذهــا قطــر اخليريــة بقرغيزيــا.
ونظــرا لدورهــا يف تقــدمي الدعــم للشــعب القرغيــزي 
التنميــة يف قرغيزيــا مت منــح قطــر  وتعزيــز جهــود 
اخليريــة وســام الشــرف وشــهادة تكــرمي مــن جمهوريــة 
الرئيــس  اســتقبال  لــدى  وذلــك  قيرغيزســتان، 
القرغيــزي صــادر جبــاروف نورغوجويفيتــش ورئيــس 
ــك  ــة قيرغيزســتان، أولوكبي ــوزراء بجمهوري ــس ال مجل
أســاميدينوفيتش ماريبــوف الرئيــس التنفيــذي والوفــد 

ــه املرافــق ل

والتاريــخ والكمبيوتــر ، وورش عمــل إبداعيــة وزيــارات 
يف  املشــهورة  الســياحية  املناطــق  لبعــض  ترفيهيــة 
العاصمــة البوســنية ســراييفو، مثــل )املتحــف الوطنــي 
احليوانــات  وحديقــة  التيلفريــك  جســر  وحديقــة 

ومدينــة األلعــاب(.

وزارة الصحــة الصوماليــة بشــأن املشــاركة الفعالــة 
ــة  ــة وفــق االســتراتيجية القطاعي يف املشــاريع الصحي

وأولويــات الــوزارة.

وسام شرف لقطر اخليرية
قرغيزيا

البوسنة
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واصلــت قطــر اخليريــة تنفيــذ مشــاريعها الصحيــة يف 
ــر يف  ــل مــن أهــل اخلي ــث قامــت بتموي الصومــال، حي
قطــر، بافتتــاح مركزيــن صحيــني  يف اقليمــي بنــادر 
وجلمــدغ  ووضــع حجــر األســاس ملركــز صحــي يف 
مديريــة حمروينــي بالعاصمــة الصوماليــة مقديشــو.
ويأتــي  تدشــني وافتتــاح املراكــز الصحيــة يف الواليــات 
الصومالــي،  الصحــي  للقطــاع  دعمــا  الصوماليــة، 
تنفيــذا لالتفاقيــة التــي وقعتهــا قطــر اخليريــة مــع 

افتتاح مراكز صحية 
الصومال

هدية تدوم لألبد
أرسل هدية إلى من ُتحب.. 

اسعده واجعل له صدقة جارية

اختر هديتك

عبر التطبيق

qch.qa/App
عبر الموقع

qch.qa/Gift
يترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية



بتمويــل مــن صنــدوق قطــر للتنميــة، قامــت قطــر 
احملبــة  "مستشــفى  وتشــغيل  بتجهيــز  اخليريــة  
بالشــمال  عفريــن  مدينــة  يف  واألطفــال"  للنســاء 
ألــف   60 لنحــو  خدماتــه  يقــدم  الــذي   ، الســوري 
املجــاورة.  والقــرى  واملناطــق  املدينــة  يف  أســرة 
ــى   ــي تشــتمل عل ــال الت ــادات األطف ــون مــن  عي ويتك
 20 يضــم  وجنــاح  الــوالدة   حلديثــي  حواضــن   8
طفــل   5000 نحــو  خدماتــه  مــن  سريرا،ويســتفيد 
ــة  ــد والقبال شــهريا، وقســما خاصــا بالنســاء والتولي
، أضافــة الــى مختبــر للتحاليــل  الطبيــة ، وصيدليــة 
تقــدم األدويــة مجاًنــا، وقســما لإلســعاف يعمــل علــى 

الســاعة. مــدار 
لتخزيــن  اســتراتيجيني  مســتودعني  وفــرت  كمــا    

تشغيل مرافق طبية للنازحني 

وحفــظ األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ملرضى الفشــل 
ــا  ــا صحًي ــا عــدد 30 مرفًق ــوي تغطــي خدماتهم الكل
بإمــداد شــهري مــن اخلدمــات الطبيــة، إلــى جانــب 
الطبيــة  نات  باملســكِّ تزويدهــا  يتــم  مستشــفى   47

مستشــفى   11 تزويــد  إلــى  باإلضافــة  الالزمــة، 
بأدويــة غســيل الكلــى يف الشــمال الســوري

الشمال السوري

اململكــة  يف  لهــا  مكتبــاً  اخليريــة  قطــر  افتتحــت 
األردنيــة الهاشــمية يف حفــل أقيــم بحضــور ســعادة 
الشــيخ حمــد بــن ناصــر آل ثانــي وزيــر الدولــة رئيــس 
مجلــس إدارة قطــر اخليريــة ومعالــي وزيــر التنميــة 
ووزيــر  املفلــح،  أميــن  الســيد  األردنــي  االجتماعيــة 
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية األردنــي 
الدكتــور محمــد اخلاليلــة، وســعادة الشــيخ ســعود بــن 
ناصــر بــن جاســم آل ثانــي ســفير دولــة قطــر بــاألردن، 
والســيد يوســف بــن أحمــد الكــواري الرئيــس التنفيذي 
لقطــر اخليريــة، إلــى جانــب عــدد مــن أعضــاء الســلك 

افتتاح مكتب جديد 

الدبلوماســي لــدى اململكــة وشــخصيات أخــرى. 
يذكــر أن لــدى قطــر اخليريــة أكثــر مــن 30 مكتبــا 
علــى  اإلشــراف  مــن  متكنهــا  العالــم  عبــر  ميدانيــا 
تدخالتهــا  وتنفيــذ  مباشــرة  بصــورة  مشــاريعها 

العاجلــة. اإلنســانية 

األردن
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ابتسامة رغم قسوة الحياةابتسامة رغم قسوة الحياة
لالطالع على مزيد من قصص النجاح ميكنكم 

الدخول إلى  حساب قطر اخليرية 
على اإلنستغرام
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تعرفوا على مزيد من قصص النجاح بزيارة 
قناة قطر اخليرية على اليوتيوب.

ضع الكاميرا على الكود وتعرف 
على قصة  احلاجة عائشة

ضع الكاميرا على الكود وتعرف على 
مزيد من القصص  

8:49 / 23:47

ضع الكاميرا على الكود وتعرف 
على قصة نور.

8:49 / 23:478:49 / 23:47

8:49 / 23:47

شارك معنا بقصة جناح
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نيجيريا
انضموا إلينا يف رحلة إلى أرض

 املئتي مليون ابتسامة لتعيشوا معنا جتربة 
»احلاجة عائشة« 

وآخرين وكيف تكون السعادة برغم الفقر 
واملرض

فلسطني:
العزمية جتعل من الصعب ممكنا 

»نــور « من غزة لم متنعها إعاقتها من 
حتقيق حلمهافماهي قصتها وماذا كان حلمها؟

تعرفوا معنا على قصة نور 
وكيف حققت حلمها

85

التمكني االقتصادي 

التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة، هو الهدف الرابع من أهداف 
هناك  االحصائيات،  ووفق  األخــرى.  الستة عشر  األهــداف  لتحقيق  الرئيسية  وركيزته  املستدامة،  التنمية 
300 مليون طفل يف سن التعليم يف جميع أنحاء العالم خارج املدارس ، ويعود ذلك إلى عوامل  حوالي 
اإلقبال على  املؤهل وضعف  التعليمي  الكادر  ونقص  املناسبة،  التعليمية  املنشآت  توفر  منها عدم  متعددة 

التعليم يف الكثير من املناطق لصعوبة الظروف خصوصًا يف املناطق الريفية وتلك املتأثرة بالصراعات.

 بدعمك لمشاريع التعليم والثقافة، فأنت تساهم في جعل المستقبل أكثر أمانًا 	 

أكثر من 1,755 مشروع تعليم وثقافة بانتظار تبرعكم ودعمكم	 

أكثر من 2,622,530 شخصًا سُتغير هذه المشاريع حياتهم إلى األفضل	 

للتبرع 
أفتح الرابط

85 85مشاريع تنتظر التمويل

https://www.youtube.com/watch?v=9_f1FdEttwg
https://www.youtube.com/watch?v=e6aGtalNzSs
https://www.youtube.com/watch?v=qvLvWulfS0E
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/mainaccountdetails/1053



