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وفقا للقوانني املنظمة للعمل 

اخليري يف دولة قطر.



يعتريه من صعوبات وحتديات  ألن طبيعة اإلنسان متفائل برغم ما 
دون  األفضل  نحو  ونتطلع  األمل  بعني  ننظر  اخليرية  فإننا يف قطر 
مازلنا يف  ونحن  علينا  املفروضة  التحديات  إدراكنا حلجم  مع  يأس 
تواصل  ملقتضيات  واستيعابنا   ،2021 جديد  عام  من  الثاني  الشهر 
الهّم اإلنساني املرتبط باألزمات املزمنة يف عدد من الدول مثل سوريا 
واليمن، وتأثيرات جائحة كورونا التي دخلت عاما ثانيا بكل التداعيات 
العاملية التي أحدثتها على حياة األفراد واملجتمعات والدول يف جوانب 
نفس  يف  والتأكيد  االجتماعي،  والترابط  والتعليم  واملعيشة  الصحة 
الوقت على مواصلة قيامنا بواجبنا اإلنساني واألخوي جتاه النازحني 

والالجئني والفئات املتضررة والفقيرة عبر العالم.
العدد  أكبر ضحايا األزمات فقط خصصنا ملف  وألن األطفال هم 
ملناقشة تأثيراتها عليهم خصوصا يف اجلوانب التعليمية الذي متّس 
حجم  على  الضوء  تسلط  تقارير  خالل  من  ومستقبلهم،  حاضرهم 
مسؤولني  مع  وحوارات  األرقام،  لغة  خالل  من  وتبرزها  الظاهرة 
دوليني يف منظمة اليونسيف، وتوقفنا يف ختام محطاته عند "اليوم 
الدولي حلماية التعليم من الهجمات" الذي دعت إليه صاحبة السمو 
فوق  التعليم  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ناصر  بنت  موزا  الشيخة 
املستدامة  التنمية  أهداف  عن  املدافعني  مجموعة  وعضو  اجلميع 
لألمم املتحدة والذي اعتمدته األمم املتحدة واحتفلت به ألول مرة يف 

التاسع من سبتمبر املاضي.  
وجتدون يف هذا العدد ملفا مهما عن الصور الفوتوغرافية اإلنسانية 
التي بقيت متوهجة يف الذاكرة البشرية، بكل ما تطرحه من تساؤالت 
حول مدى وحجم تأثيرها واإلشكاليات األخالقية املرتبطة بها، كما 
نضيف ألول مرة ندوة مع مختصني وأكادمييني ملناقشة أحد العناوين 
وقد خصصناها  واإلثراء،  واحلوار  التأمل  تستدعي  التي  اإلنسانية 
يف هذا العدد لبحث إمكانية تطوير منوذج كفالة األيتام ليكون أكثر 
كما ميكن  للتمكني.  الرعاية  من  االنتقال  على  يركز  بحيث  فاعلية، 
مالحظة انضمام أسماء جديدة من أصحاب اخلبرات يف املجاالت 
التطوعية واإلعالمية لقائمة كتابنا يف إطار احلرص على االهتمام 
بنشر ثقافة العمل اخليري بصورة أكثر عمقا وشموال، إضافة لوجود 
األزمات  مناطق  يف  احلدث  مواقع  من  امليدانية  التقارير  من  عدد 

إلعالميني مرموقني خّصوا "غراس "بها.
ويف اخلتام ال يفوتنا أن نشكر كل أهل اخلير واجلهات الداعمة الذين 
يواصلون دعم مشاريع وخدمات قطر اخليرية اإلنسانية وكذلك كل 
اإلعالميني ووسائل اإلعالم القطرية والدولية والكتاب واملؤثرين على 
شبكات التواصل االجتماعي الذين يسلّطون الضوء على هذه اجلهود 

ويبرزون أثرها.
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الصعيد  عــلــى  التعليم  لــدعــم  املــتــحــدة  األمم 
ســمــوهــا عضوا  ُعــيــنــت   2016 فــفــي  الــعــاملــي، 
عن  املــدافــعــة  املــتــحــدة  األمم  مجموعة  ضمن 
أهداف التنمية املستدامة، إلى جانب عضويتها 
السابقة  يف مجموعة األمم املتحدة االستشارية 
تولي  الــتــي  لأللفية  اإلمنــائــيــة  ــداف  األهـ حــول 
بتعميم  اخلاص  الثاني  للهدف  خاصاً  اهتماماً 
السمو  صاحبة  عملت  وقد  األساسي.  التعليم 
للتعليم األساسي والعالي  كذلك كمبعوث خاص 
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة 
)اليونسكو(، وأطلقت عدة مشاريع يف مقدمتها 
العراق.ويف  العالي يف  للتعليم  الدولي  الصندوق 
التوجيهية  باللجنة  عضواً  سموها  ُعينت   2012
التعليم أوالً.  العام لألمم املتحدة  ملبادرة األمني 
باملدارس  األطفال  إلحلــاق  تسعى  مبادرة  وهي 

وحتسني نوعية التعليم.
اجلميع"  فــوق  "التعليم  مؤسسة  أنــشــأت  كما 
ــــرص حــيــاٍة  الــتــعــلــيــم وف ،لــتــوفــيــر   2012 ــام  عـ
جديدٍة  لألطفال والشباب يف مناطق النزاعات 
املختلفةكبرنامج  برامجها  طريق  عن  واملهّمشني 

املولد والنشأة:
ولدت الشيخة موزا بنت ناصر املسند بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
الدراسة: 

شهادة  على  وحصلت  قطر  يف  تعليمها  تلقت 
البكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة قطر 

عام 1986.
واملسؤوليات: الوظائف 

مناصب  ــوزا  م الشيخة  السمو  صاحبة  تــوّلــت 
عديدة، منها رئاسة  مجلس إدارة مؤسسة قطر 
تأسست  التي  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية 
التعليمّية،  املدينة  مبشروع  وُعِرفت   1995 عام 
2006- للتعليم  األعلى  املجلس  رئيس  ونائب 
للصّحة  األعلى  املجلس  رئيس  ونائب   ،2012
إدارة  مجلس  حالياً  ترأس  وهي   ،2009-2014
مركز سدرة للطب ، ومناصب أخرى كثيرة داخل 

دولة قطر.
بدور فعال ونشط يف منظمة  تقوم سموها  كما 

اللواتي  الــرائــدات  العربّيات  النساء  من  ناصر،  بنت  مــوزا  الشيخة  السمو  صاحبة  تعد 
ــاوز املــســؤولــيــات الــرســمــيــة إلـــى فــضــاء األعـــمـــال اإلنــســانــيــة والــتــأثــيــر يف  اســتــطــعــن جتــ
التعليم على املستوى  بارزًا يف حتسني  العالم. فقد لعبت سموها دورًا  املجتمعات حول 

احمللي والعاملي.
وحتويل  الفرص  تعزيز  على  بقدرته  وإميانها  بالتعليم  بشغفها  السمو  صاحبة  ُعرفت 
املجتمعات. ولهذا السبب تلتزم سموها بضمان أن لكل طفل حق الوصول إلى التعليم 

النوعي وامكانية الذهاب إلى املدرسة يف بيئة آمنة.
وكّرست جهودها واهتماماتها يف مجاالت عدة تنوعت ما بني التعليم والتنمية البشرية 
واإلنــســانــيــة وقضايا األســـرة والــتــقــارب بــني الــشــعــوب. ولــدعــم أدوارهـــا يف األمم املتحدة 
والتزامها احلق العام يف التعليم، وضعت الشيخة موزا عددًا من املبادرات الدولية التي 

حتمي وتعزز فرص احلصول على التعليم.



"علِّم طفاًل" وبرنامج "حماية التعليم يف ظروف 
"الفاخورة".  وبرنامج  األمن"  وانعدام  النزاع 

وبرنامج " أيادي اخلير نحو آسيا".

جميع  استفادة  ضمان  على  املؤسسة  وتعمل 
مــن حّقهم يف  الــنــامــي  الــعــالــم  األطــفــال يف 
التعليم خاّصًة أولئك غير املُلتحقني باملدارس 
والبالغ عددهم حاليا 59 مليون طفٍل. وتُعاِلج 
جتاه  خاٍص  بالتزاٍم  التعليم  قضايا  املؤسسة 
أكثر الفئات حرماًنا يف العالم من خالل بناء 
التحالفات  وإقامة  ــوارد  امل وتعبئة  القدرات 

والشراكات املُتعددة القطاعات.

 ،  2018 عام  السمو يف  أعلنت صاحبة  وقد 
أن برنامج "علم طفاًل" التابع للمؤسسة، جنح 
يف بلوغ هدفه وإعادة إحلاق 10 ماليني طفل 

باملدارس يف العالم.
كما أطلقت مؤسسة "صلتك" لتوسيع الُفَرص 
االقتصادّية أمام الشباب من خالل املُبادرات 
التوظيف  إلى تعزيز فرص  الرامية  والبرامج 
منها  بلداً،   17 من  أكثر  يف  املشاريع  وريــادة 
اجلزائر، جزر القمر، مصر، العراق، األردن، 
لبنان، املغرب، عمان، فلسطني، قطر، اململكة 
الــســودان،  الــصــومــال،  الــســعــوديــة،  العربية 

سوريا، تونس واليمن.
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أم، وجامعة  أند  أي  كومنولث، وجامعة تكساس 
كارنيجي ميلون، وإمبريال لندن كوليدج، وجامعة 
جورجتاون، تقديرا جلهودها يف مجاالت التعليم 
والتنمّية البشرّية، والبحث العلمّي والتقريب بني 

الثقافات، والتنمّية اإلنسانّية املُستدامة.

أدرج اسم الشيخة موزا ضمن أهم وأقوى 100 
األميركية  فوربس  العالم حسب مجلة  امرأة يف 
حول  مبسؤوليات  باضطالعها  عنها  ُعــِرف  ملا 
والتعليم  املجتمعات  تطوير  مجاالت  يف  العالم 

والعلوم والصّحة والثقافة والفكر وغيره.

اجلوائز واألوسمة
حصلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر 
على تكرمي وتقدير من هيئات دولّية ومؤسسات 
التابعة  علمّية عريقة كأكادميية الفنون اجلميلة 

ملعهد فرنسا عام 2009.
اخليرّي،  للعمل  كارينجي  ميدالية  على  وحازت 
عام  الــدولــّيــة  لــلــشــؤون  املــلــكــّي  املعهد  وجــائــزة 
اخلدمة  يف  للتمّيز  بوش  جورج  وجائزة   ،2007

العاّمة سنة 2013.
كما نالت عدًدا من شهادات الدكتوراه الفخرّية 
فيرجينيا  كجامعة  مرموقٍة،  عاملّيٍة  جامعاٍت  من 



أطفـال بال تعليم..
املستقبل املجهـول
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األطفــــال أكبر ضحــايا األزمـــات
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واشتداد  احلروب  ضحايا  عادة  هم  األطفال 
جسدي  أذى  بأي  يصابوا  لم  ولو  حتى  األزمات 
ويوصف  أثراً،  األكبر  النفسية هي  إصابتهم  فإن 
انتشاراً  األكثر  املتالزمات  بأنه من  النفسي  أملهم 
آثار  من  تعاني  التي  املجتمعات  يف  وشيوعاً 
األزمات والصراعات لفترات طويلة، وأن معاناتهم 
موارد  وتوقف  والفقر  واجلوع  التغذية  سوء  من 
عن  فضال  وتطورَهم،  منوهم  سيعيق  أسرهم 
عمالة  مثل  شيوعا  االنتهاكات  ألكثر  تعرضهم 
األطفال والتجنيد والقتل واالختطاف والهجمات 
على املدارس واملستشفيات واحلرمان من وصول 

املساعدات اإلنسانية.
االنتهاكات  زاد عدد هذه  األخيرة،  السنوات  ويف 
للحماية  يحتاجون  طفل  مليون   250 إن  حيث 
ويعيشون يف بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. وتقول 
كل  بني  من  واحداً  إن  األطفال"  "أنقذوا  منظمة 
خمسة أطفال تقريباً يعيشون يف مناطق نزاعات 
وأكثر  مباشر  نحو  على  لها  مجاورة  مناطق  أو 
وسوريا،  والعراق  أفغانستان  هي  خطورة  الدول 
وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو ومالي ونيجيريا. 
وتدفع األزمات ماليني األطفال املتأثرين إلى سوق 
العمل  العمل، حيث يقدر عدد األطفال يف سوق 
بنحو 152 مليون طفل، 72 مليون منهم ميارسون 

أعماال خطرة. 
يف اليمن يعتبر األطفال الفئة األكثر تضررا سواء 
من اجلوع واألوبئة التي تهدد حياتهم أو احلرمان 
من التعليم، عالوة على أن تردي األوضاع املعيشية 

قد يدفع املزيد من األطفال إلى سوق العمل وترك 
التعليم، وتشير منظمات دولية إلى أن ظاهرة عمل 
ووصل  متصاعدا،  منوا  شهدت  باليمن  األطفال 
عددهم إلى 1.6 مليون طفل، وأغلبهم يعملون يف 

ظروف وأوضاع صعبة تعرضهم للخطر.
الالجئون السوريون يشكلون إحدى أقسى األزمات 
اإلنسانية، حيث تزداد معاناة النازحني والالجئني 
يقدر  الذين  األطفال  رأسهم  على  املخيمات،  يف 

عددهم بنحو 2.5 مليون طفل.
أولوية التعليم

وتقول  النزاعات،  من  تأثرا  األكثر  التعليم  يعد 
يتلقون  ال  الذين  األطفال  نصف  إن  اإلحصاءات 
أو حروب  تعاني من نزاعات  تعليما هم من دول 
تهجير اآلالف  النزاعات يف  تتسبب  أهلية، حيث 
حاالت  يف  وحتى  املدارس.  وإغالق  منازلهم  من 
يعد  ال  املنكوبة  الدول  يف  الدولي  الغوث  تلقي 

التعليم من أولويات الدعم.
وأصبحت قضايا التعليم من أهم األولويات التي 
حدوث  عند  اإلنسانية  املنظمات  بها  تضطلع 
بسبب  الالجئني  أزمات  مثل  اإلنسانية  األزمات 
الكوارث الطبيعية أو النزاعات، أو األزمات العاملية 
التي قد تواجهها البشرية بني فترة وأخرى، مما 
يجعل التخفيف من هذه اآلثار يف مقدمة أولويات 
املنظمات لضمان عدم حرمان األطفال من حقهم 

يف مزاولة الدراسة. 



التعليم يف حاالت الطوارئ٠٠ 
إحصاءات وأرقام   

QR  غير منتظمني  يف الدراسة

70
 تلميذًا

منتظم 
يف الدراسة

 لكل معلم

من الدول
 املتضررة من األزمات.

أكثر من نصفهم يف 
إفريقيا جنوب الصحراء

وألن التعليم حق لألطفال ال ميكن إنكاره يف أوقات االستقرار واألزمات جعلت األمم املتحدة من توفير “التعليم 
اجليد” هدفها الرابع من بني أهدافها لتحقيق التنمية املستدامة بحلول عام 2030

يف إفريقيا وجنوب آسيا

                         فقط ينتظم 
نصفهم  يف املدارس االبتدائية

مليون 
18طفل

26510 مليون طفل غير 
ملتحقني باملدارس

طفل يواجهون خطر التسرب 
املدرسي

مليون طفل الجئ 
ومشرد يف سن التعليم  ل تعليم تعطُّ

عن احتمال ترك الفتيان للدراسة

2.5  مرة
يزيد احتمال ترك الفتيات 

للدراسة يف مناطق النزاع

حواليأكثر من

أكثر
من

ماليني

1 من كل  4  أطفال

 أكتر من 
700
 مدرسة

ُدمرت يف سوريا ال يتلقون تعليما

خارج اخلدمة 

ال ميكنهم الوصول إلى 
الفصول الدراسية العادية

3

2500

3

ماليني طفل سوري 
يف سن الدراسة

بسبب األزمة

من األطفال السوريني 13
حرموا من التعليم من كل 

حرموا من التعليم

مليون طفل 
ميني أكثر من

 غير مسجلني يف املدارس

من األطفال يف 
سن املدرسة

اليجدون فرص
التعليم يف بعض احملافظات املتضررة

من األطفال 

نحو

حوالي

أكثر 
من

مدرسة

ماليني طفل

2

% 21  % 90

اليمن

العراق

ســوريا

ال يذهبون إلى 
املدرسة على اإلطالق

من أطفال اليمن3/1 حوالي

  عراقي
أكثر من

75

يف سن املدرسة
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الزالــت اآلثــار العميقــة لتوقــف أنظمــة التعليــم 
العالــم  حــول  كورونــا  جائحــة  تفشــي  بســبب 
مســتمرة خاصــة يف الــدول الفقيــرة، حيــث شــّكل 
إغــالق املــدارس ومختلــف املؤسســات التعليميــة 

أكبــر صدمــة واجههــا التعليــم حــول العالــم.
وأدى وباء كوفيد- 19 إلى حرمان نحو 463 مليون 
طفــل حــول العالــم مــن التعليــم لعــدم قدرتهــم علــى 
القيــام بالعمليــة التعليميــة افتراضيــا بعــد إغــالق 
املتحــدة  األمم  منظمــة  لتقريــر  وفقــا  املــدارس، 
فاقمــت  أن اجلائحــة  كمــا  )يونيســف(  للطفولــة 
الفــوارق التعليميــة، وأثــرت علــى مــا يقــرب مــن 
6,1 مليــار تلميــذ، ولــم تتــح الفرصــة لهــم للوصــول 
إلــى التعليــم عــن بعــد بســبب التفــاوت االجتماعــي 

والتفــاوت بــني القــارات والــدول. 
ــر اإلغــالق بحســب  كمــا تســببت اجلائحــة وتدابي
منظمــات دوليــة » يف دخــول حوالــي 150 مليــون 
ــا يرفــع عــدد  ــى دائــرة الفقــر، م ــل إضــايف إل طف
األطفــال الذيــن يعيشــون يف حرمــان إلــى نحــو 1.2 
ــر  ــار طفــل، والوضــع مرشــح للتفاقــم، وأن أكث ملي

ــزدادون فقــرا. ــم فقــرا ي أطفــال العال
ومتكّنــت العديــد مــن املؤسســات التعليميــة، مــن 
التحــّول الســريع إلــى التعلّــم عبــر اإلنترنــت، يف 
حــني كان هــذا التحــّول صعبــا يف أنحــاء أخــرى مــن 
العالــم الــذي بــات يواجــه حالــة طــوارئ تؤثــر علــى 
فــرص ومســتقبل تعليــم ماليــني األطفــال خاصــة 

يف الــدول الفقيــرة.
لكــن الــدول األكثــر ثــراء طــورت اســتراتيجيات 
يف  مختلــف  الوضــع  بينمــا  بعــد،  عــن  التعلُّــم 
فالعديــد  والفقيــرة،  الدخــل  متوســطة  البلــدان 
وال  للدراســة،  قاعــات  األطفــال ال ميلكــون  مــن 
عــن  ناهيــك  كاحلواســيب،  دراســية  مســتلزمات 

صعوبــة االتصــال باإلنترنــت باإلضافــة إلــى عــدم 
توفيــر حلــول  التعليميــة علــى  قــدرة املؤسســات 

مســتدامة.  بديلــة 
فقــد أشــار تقريــر دولــي إلــى أنــه مــن بــني 700 
جامعــة تعمــل يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء، هنــاك 
جامعــات قليلــة جــداً منها مســتعدة ومجهزة بشــكل 
كاٍف لتقــدمي برامجهــا عبــر اإلنترنــت. حيــث ميثــل 
ــل إن بعــض  ــرة، ب االتصــال باإلنترنــت مشــكلة كبي
البلــدان اإلفريقيــة تواجــه صعوبــات يف ضمــان 

اســتمرارية اإلمــداد الكهربائــي.
يشــار إلــى أن أزمــة التعليــم يف الــدول الفقيــرة 
ســابقة عــن انتشــار كورونــا، حيــث كان ٪53 مــن 
األطفــال يف ســن العاشــرة ليــس بإمكانهــم قــراءة 
وفهــم نــص بســيط وســيكون النقطــاع أو تأخــر 
اســتئناف الدراســة أثــر عميــق علــى أطفــال هــذه 

الــدول.
للتربيــة  بدورهــا حــذرت منظمــة األمم املتحــدة 
إغــالق  أن  مــن  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم 
الناميــة  الــدول  املــدارس علــى نطــاق واســع يف 
قــد تنتــج عنــه مخاطــر مدمــرة، الســّيما بالنســبة 
مــن  احتمــال خروجهــن  يزيــد  الالتــي  للفتيــات، 
املدرســة مبعــدل مرتــني ونصــف مقارنــة بــاألوالد، 
خــالل فتــرات طويلــة مــن إغــالق املــدارس. وتقــول 
البيانــات إنــه وخــالل تفشــي فيــروس إيبــوال يف 
ــرة مــا بــني 2014 – 2016،  ــا يف الفت غــرب أفريقي
أن إغــالق املــدارس كان لــه تأثيــر مدّمــر ليــس 
فقــط مــن ناحيــة التعلـّـم، بــل كذلــك مــن حيــث أمــن 

األطفــال وســالمتهم.
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مدير مكتب اليونيسف بالدوحة لـ»غـراس«: 

استكماال للحديث عن تأثير األزمات على األطفال 
التقت غراس السيد أنتوني ماكدونالد مدير مكتب 
اليونيسف UNICEF يف الدوحة للحديث حول تأثير 
األزمات املستمرة يف منطقة الشرق األوسط خاصة 
يف ســوريــا والــيــمــن عــلــى األطـــفـــال، وتــأثــيــر جائحة 
العالم بشكل عام  تعليم األطفال عبر  كورونا على 
إضافة  الفقيرة بشكل خاص،  الــدول  أطفال  وعلى 
إلـــى أبـــرز املــخــاطــر الــتــي تــواجــه األطـــفـــال وكيفية 

منها. التقليل 
وفما يلي النص الكامل للحوار:  

العديد من دول الشرق األوسط مثل اليمن وسوريا 
متـــر بـــأزمـــات مــســتــمــرة تــؤثــر عــلــى األطـــفـــال بــشــدة 
مــن نــواحــي كــثــيــرة.  مــا األضـــرار التي حلقت بهذه 
تــواصــل هــذه األزمـــات رغم  الشريحة خصوصا مــع 

مضي عقد من الزمن على بعضها؟
مركب  تأثير  لها  الــبــلــدان  مــن  العديد  يف  الــنــزاعــات 
األساسية،  حقوقهم  من  يُحرمون  حيث  األطفال  على 
وتلقي  التعليم،  على  واحلصول  أمــان،  يف  العيش  مثل 
اخلدمات الصحية، والنمو وحتقيق إمكاناتهم الكاملة.

يف سوريا، تركت األزمة املستمرة منذ نحو 10 سنوات 
املساعدات  إلى  بحاجة  أطفال  خمسة  كل  من  أربعة 
األساسية كالصحة واملالبس الدافئة والتعليم والغذاء، 
األزمة يف  األمان. تسببت  إلى  وقبل كل شيء احلاجة 
أكبر عملية نزوح حيث فر أكثر من 5 ماليني طفل ما 
مليون   2.6( أو الجئ خارجها،  نازح داخل سوريا  بني 
املــجــاورة(  ــدول  ال يف  مليون  و2.5  سوريا  داخــل  طفل 
وراءها   تاركة  الفرار  إلى  بأكملها  عائالت  واضطرت 
كل ممتلكاتها، وتقول اإلحصاءات إن ما يقارب حوالي 
أن   كما  النزاع،  شيًئا سوى  يعرفون  ال  ماليني طفل   6
حوالي 4.8 مليون طفل يف سوريا ولدوا يف ظل األزمة 

باإلضافة إلى أكثر من مليون طفل ولدوا كالجئني.

البلدان  إلــى  جلــأت  التي  السورية  األســر  تواجه  كما 
ضئيال  ومتوياًل  متدهورة  اقتصادية  أوضاعاً  املجاورة 
ال يلبي احتياجاتها. ويخسر أكثر من 2.8 مليون طفل 
سوري تعليمهم مع احتماالت ضئيلة ملستقبل أفضل مما 
يتطلب توفير دعم أكبر لهم. وأن أكثر من 800.000 
وأن  للتعليم  يفتقدون  املجاورة  البلدان  طفل سوري يف 
أكثر من ثلث األطفال داخل سوريا هم خارج املدرسة.

 أما أطفال اليمن فيكافحون للبقاء على قيد احلياة يف 
أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم. وبعد خمس سنوات 
من أزمة اليمن هناك نحو أربعة من كل خمسة أطفال 
- 12.3 مليون - بحاجة ماسة إلى املساعدة. لقد مات 
غير  وأسباب  للقتال،  مباشرة  كنتيجة  اآلالف  عشرات 
من  أكثر  وأُجبر  التغذية.   وسوء  املرض  مثل  مباشرة 
ليعيشوا يف  منازلهم  من  الفرار  على  مليون طفل   1.7

مخيمات أو أماكن مؤقتة.
مليوني طفل خارج  اليمن يف جعل  األزمة يف  وتسببت 
األزمة  لتضاعف هذه  املدرسة، وجاءت جائحة كورونا 
حيث  أغلقت املدارس يف جميع أنحاء البالد، إضافة 
خــارج  إضـــايف  طفل  مليون   5.8 نحو  هــنــاك  أن  ــى  إل
منذ  رواتبهم  يتقاضوا  لم  املعلمني  معظم  وأن  التعليم، 
2000 مدرسة غير  وأصبحت  أكثر من ثالث سنوات، 
االستيالء  مت  أو  مدمرة  أنها  إما  لالستخدام  صاحلة 

حاورته : متاضر القاضي
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ــا كـــمـــأوى  ــه ــي عــل
للنازحني.

للنظم  بــالــنــســبــة  ــا  ــ أم  
فقد  اليمن  يف  الصحية 

كانت قبل جائحة كورونا ال تعمل بكفاءة وتعمل بنصف 
حاداً  نقصا  تواجه  التشغيل  قيد  كانت  والتي  طاقتها 
يف األدوية واملعدات واملوظفني. ويف سوريا، كان نصف 
مرافق الرعاية الصحية تعمل بشكل جزئي أو ال تعمل 
على  كــورونــا  جائحة  تــأثــيــرات  وأدت  ــالق.  اإلطـ على 
األنظمة الصحية ومعيشة األسر بسبب تدهور الوضع 
االقتصادي إلى تفاقم معاناة األطفال يف هذه البلدان.

ــال عبر  ــفـ ــا عــلــى تــعــلــيــم األطـ أثــــرت جــائــحــة كـــورونـ
تــأثــيــرا على  أشــد  كــانــت  ولكنها  عــام  الــعــالــم بشكل 
املخاطر  هــذه  أبــرز  الفقيرة...ماهي  الــدول  أطــفــال 

وكيف ميكن التقليل منها؟
مبكر  وقــت  يف  ُفرضت  التي  اإلغــالق  عمليات  خــالل 
ماليني   110 تعليم  تعطل  الفيروس،  انتشار  من  للحد 
طالب يف جميع البلدان يف جميع أنحاء منطقة الشرق 
ــؤدي هــذا  األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا.  وميــكــن أن يـ
تعلم  إعاقة  إلى  مباشر  بشكل  التعليم  يف  االضطراب 
األطفال، وسيترجم هذا إلى خسائر عبر االقتصادات 

واملجتمعات لسنوات قادمة.
أشارت بيانات اليونيسف إلى أن 
طفلني من كل خمسة أطفال يف 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
إفريقيا )38 مليون طفل( لم يتمكنوا من الوصول إلى 
انتشار  وقت  يف  املــدارس  إغالق  أثناء  بعد  عن  التعلم 
البديلة  اخليارات  تصل  لم  عام،  بشكل  كورنا.  جائجة 
بسبب  األطــفــال،  جميع  ــى  إل اجلــائــحــة  خــالل  للتعلم 
وتغطية  األجهزة  إلى  الوصول  ذلك  يف  مبا  التفاوتات 
العديد  األطــفــال يف  مقلق ألن  أمــر  هــذا  اإلنــتــرنــت.  
ففي  البداية.   يف  جيدا  تعليما  يتلقوا  لم  البلدان  من 
العديد من البلدان، ال تزود املدارس األطفال باملهارات 
األساسية الضرورية مثل القراءة والكتابة والرياضيات.  
ستة من كل عشرة أطفال يف املنطقة ال ميكنهم قراءة أو 
فهم نص بسيط مناسب للعمر يف سن العاشرة. جتدر 
اإلشارة أيضا إلى أن 14 مليون طفل يف سن الدراسة 
كانوا خارج املدرسة بالفعل قبل جائحة كورونا، والعديد 

منهم بسبب األزمات املستمرة.
 وعــنــد انــحــســار هــذه اجلــائــحــة مــن الــضــروري منح 
أثناء اإلغالق، حتى  لتعويض ما فاتهم  األطفال فرصا 
ال يتخلفوا أكثر. ويف املستقبل القريب، يجب أن تكون 
هناك استثمارات حقيقية لسد الفجوة الرقمية لزيادة 
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من الضروري تقدمي خدمات الدعم النفسي 
االجــتــمــاعــي لــأطــفــال يف الــبــلــدان املــنــكــوبــة 

بالصراعات ملعاجلة تأثير جائحة كورونا



اإلنترنت.  ومنصات  والراديو  التلفزيون  عبر  ذلك  يف 
األولوية  وإعطاء  تأمني متويل إضايف  أيضا  املهم  ومن 
املدرسني  تزويد  يجب  كما  التعليم،  لقطاع  املــوارد  يف 

بالدعم الالزم.
س: ما هي جهود اليونيسف لتوفير فرص تعليمية 
يف  خاصة  املــدرســة،  مــن  التسرب  وتقليل  لأطفال 

املناطق املتضررة من األزمات؟
 ج: منذ ظهور جائحة كورنا، دعمت اليونيسف التعلم 
عن بعد يف جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
أربعة ماليني  إلى ما يقرب من  ووصلت بشكل مباشر 
اليونيسف  ساعدت  املستمر.   التعليم  طار  إ  يف  طفل 

والشركاء  احلكومات 
ــر  ــشـ ونـ إنـــــتـــــاج  يف 
وحـــــــــــدات الـــتـــعـــلـــم 

ــتـــرونـــي ومــــواد  ــكـ اإللـ
البث التعليمية لإلذاعة والتلفزيون ومنصات اإلنترنت، 
التعلم  أنشطة  دعم  لآلباء يف  توجيهات  إلى  باإلضافة 
فتح  إعــادة  بــدء  مع  املــنــزل.   يف  ألطفالهم  والتحفيز 
املدارس، أطلقت اليونيسف يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا "جاهزية للعودة: حزمة تدريب إلعداد 
والتعلم يف ظل  للتدريس  املعلمني  املعلم" وذلك إلعداد 

جائحة كورونا.
  كما تواصل اليونيسف دعم األطفال الستمرار التعليم 
تدعم  سوريا،  ففي  األزمات،  من  املتضررة  البلدان  يف 
خالل  مــن  واألســر  األطــفــال  شركائها  مــع  اليونيسف 
ب  واملنهج  املعلمني،  وتدريب  املدرسي،  التأهيل  إعادة 
حيث  املدرسة  فاتتهم  الذين  لألطفال  خاص  )برنامج 
للحاق  واحد  عام  يف  دراسيتني  سنتني  األطفال  يكمل 
التعليمية  واملنح  الــذاتــي،  التعلم  برامج   - بأقرانهم( 
إليها  الوصول  يصعب  مناطق  من  القادمني  لألطفال 
وامــدادهــم  التقوية،  وفــصــول  الوطنية،  لالمتحانات 
باحلقائب املدرسية، واملواد التعليمية، واملواد الترفيهية 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  والتعلم  والقرطاسية، 

والفصول الدراسية اجلاهزة.
 ورغم كل الصعاب وبجهود املعلمني والعاملني يف مجال 
التعليم والشركاء، وبدعم سخي من املانحني يتمتع ما 
البلدان  ويف  سوريا  داخــل  طفل  ماليني   5 من  يقرب 

املجاورة بإمكانية الوصول إلى التعلم.
  ويف اليمن، زودت اليونيسف ما يقرب من 400,000 

من  يقرب  ملا  وفــرت  كما  فردية،  تعليمية  مبــواد  طفل 
الرسمي  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  طفل   45000
على  عالوة  املبكر.  التعلم  ذلك  يف  مبا  الرسمي  وغير 
ذلك، تلتزم اليونيسف واجلهات املانحة بتقدمي اإلغاثة 
وموظف  معلم   114,000 من  ألكثر  واجلزئية  املؤقتة 
احلوافز  توفير  خالل  من  املتضررين  من  املــدارس  يف 

لتمكينهم من الذهاب إلى املدرسة.
تنفذها  الــتــي  املــشــاريــع  مــن  النفسي  الــدعــم  تــقــدمي 
يف  خاصة  اجلانب  هــذا  أهمية  هي  ما  اليونيسف.  
فيروس  جائحة  ظــل  ويف  بــاألزمــات  املنكوبة  املناطق 

كورونا؟  
كورونا  جائحة  لوباء  كان   
رفاهية  على  مركب  تأثير 
األطــــــفــــــال وصـــحـــتـــهـــم 
الــعــقــلــيــة.  فــفــي أحـــدث 
حوالي  شمل  وشركاؤها  اليونيسف  أجرته  استطالع 
من  يقرب  مــا  وغطى  بــلــدان،  سبعة  يف  أســرة   7000
أن  املستطلعني  نصف  مــن  أكثر  ذكــر  طفل،   13000
اآلخر  النصف  وأن  وعاطفياً،  نفسياً  يعانون  أطفالهم 
اخلــارج  يف  اللعب  مــن  محرومون  أطفالهم  إن  قــالــوا 
القلق  من  يعانون  لذلك  ونتيجة  االجتماعي،  والتفاعل 
تقدمي خدمات  الضروري  من  وأصبح  والتوتر.   وامللل 
ملعاجلة  االجتماعي  النفسي  والدعم  العقلية  الصحة 
يف  األطفال  على  وخاصة   ،COVID-19 جائحة  تأثير 

البلدان املنكوبة بالصراعات.
 كما قامت اليونيسف منذ ظهور الوباء، بتقدمي الدعم 
إلى  العقلية  الصحة  وخدمات  واالجتماعي  النفسي 
ومقدمي  واآلباء  األطفال  من   315,000 من  يقرب  ما 

الرعاية األولية.
اليونسيف  مع  مميزة  شراكة  اخليرية  قطر  تربط 
من خالل تنفيذ العديد من املشاريع ممكن حتدثنا 

عن هذه الشراكة وافاقها املستقبلية؟
للتعبير  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  حديثي  ختام  يف  أود 
مع  لقطر اخليرية  االستراتيجية  للشراكة  تقديرنا  عن 
اليونيسف عبر العالم ونعترف بأننا، ومن خالل جهودنا 
املشتركة، متكنا من العمل معا لدعم األطفال الضعفاء 
يف جميع أنحاء العالم.. كما أود أن أنوه بشكل خاص 
لليونيسف  اخليرية  قطر  قدمته  الذي  السخي  بالدعم 
مواصلة  إلــى  ونتطلع  الــعــام.  هــذا  واألردن  سوريا  يف 
األطــفــال  لــدعــم  تركيا  يف  املــشــتــرك  تعاوننا  توسيع 

الالجئني السوريني وأسرهم.

نتطلع لتوسيع التعاون مع قطر اخليرية لدعم 
أطفال وأسر الالجئني السوريني بتركيا
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تعتبــر قطــر اخليرية من املؤسســات اإلنســانية الرائدة 
التــي تقــدم دعمــاً فعــاالً لتوفيــر التعليــم لألطفــال يف 
حــاالت الطــوارئ واألزمــات املمتــدة، حيــث أســهمت يف 
مجــال التعليــم أثنــاء الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 
ــى  ــز عل ــع التركي ــة م ــة تعليمي ــر بيئ ــة يف توفي الطبيعي
فــرص تعليميــة آمنــة ومالئمــة. وبلغــت قيمــة مشــاريع 
ومســاعدات قطــر اخليريــة لدعــم التعليــم يف ظــل 
األزمــات والكــوارث خــالل عامــي 2019 و2020 أكثــر 
مــن 64 مليــون ريــال اســتفاد منهــا أكثــر مــن 765 

شــخص. ألــف 
مشاريع تعليمية 

تنفــذ قطــر اخليريــة مشــاريع يف مجــال التعليــم أثنــاء 
والســودان  وفلســطني  وســوريا  تركيــا  يف  الطــوارئ 
وشــملت  وإندونيســيا  واليمــن  وبنغالديــش  ولبنــان 
اثنــاء  التعليــم  مجــال  اخليريــة، يف  قطــر  تدخــالت 
املؤسســات  اعمــار  وإعــادة  الصيانــة  الطــوارئ، 
ووفــرت  النزاعــات  بســبب  دمــرت  التــي  التعليمــة 
وتوزيــع  وطباعــة  الصحــي،  والصــرف  امليــاه  فيهــا 
ــاب املدرســي وتوفيــر احلقائــب املدرســية واملنــح  الكت

ومنهــا  الدراســية. 
- ترميم 73 مدرسة يف مناطق حلب وادلب

- تشــغيل الســكن اجلامعــي للطــالب الروهينغيــا ودفع 
الرســوم الدراســية للطــالب يف تركيا 

- طباعــة وتوزيــع تســعة ماليــني كتــاب شــمال ســوريا، 
جميــع  غطــت  للتنميــة،  قطــر  صنــدوق  مــن  بدعــم 
املــواد األساســية ملراحــل التعليــم األساســي، واســتفاد 
منهــا أكثــر مــن مليــون طالــب وطالبــة ضمــن مشــروع 
»حتســني مســتوى التعليــم ألكثــر مــن مليــون طفــل، يف 

ــام 2017. ع
- تشــييد مدرســة دار الســالم االبتدائيــة يف مدينــة 

جــرووي بالصومــال يســتفيد منهــا 400 طالــب.
- »مركــز حــي مهاجنــو التعليمــي« املتعــدد اخلدمــات، 

يف العاصمــة الكينيــة نيروبــي
- دعــم اســتعادة العمليــة التعليميــة ألطفــال اليمــن مــن 

خــالل تشــغيل املــدارس احلكوميــة املتوقفة

- بنــاء مدرســة ابتدائيــة اعداديــة ثانويــة للبنــات بــدل 
التــي دمــرت خــالل الفيضانــات بالهنــد

ألطفــال  مجانــا  وثانــوي  أساســي  تعليــم  توفيــر   -
الالجئــني العائديــن مــن مخيمــات طاطــاب واملقيمــني 

بالصومــال  كســمايو  يف 
ذوي  مــن  لالجئــني    الشــامل  التعليــم  خدمــات   -

األردن يف  اإلعاقــة 
-  تزويــد مخيمــات النازحــني بـــ مئــة كرفــان مدرســي 
مجهــزة بالكامــل، لتؤمــن بيئــة تعليميــة مريحــة وجاذبــة 
لألطفــال النازحــني يف مدينتــي إعــزاز والبــاب يف ريف 

حلــب اســتفاد منهــا 5,600 طالــب وطالبــة.
حلول رقمية 

عكفــت قطــر اخليريــة علــى اعتمــاد احللــول الرقميــة 
التعليــم  توفيــر  ومنهــا  اإلنســانية  القضايــا  خلدمــة 
ملاليــني األطفــال والشــباب الالجئــني، حيــث أســهمت 
 World( يف إطــالق مبــادرة املدرســة العامليــة لالجئــني
Refugee School( WRSمــع شــركائها املؤسســني، 
مــن أجــل توفيــر أفضــل احللــول الرقميــة للوصــول إلى 
تقــدمي تعليــم جيــد ونوعــي لالجئــني والنازحــني حــول 
العالــم ومنــح شــهادة معترفــة عامليــاً للطــالب. ، حيــث 
تتميــز مدرســة الالجئــني بتقــدمي حلــول ألزمــة انقطــاع 

التعليــم لـــ 20 مليــون طفــل يف مناطــق الصراعــات. 
ومــن أهــم مخرجــات املدرســة تصميــم منصــة رقميــة 
متكاملــة، ومعامــل رقميــة يف املــدارس )18 كرفانــا 
يحتــوي كل منهــا علــى مقاعــد تتســع لـــ 24 طفــال و25 

جهــاز حاســوب وشاشــات عــرض ذكيــة(.
شراكات تعليمية

- وقعــت قطــر اخليريــة عــدة اتفاقيــات مــع املنظمــات 
مــن  األزمــات  مناطــق  التعليــم يف  األمميــة حلمايــة 
ــال شــملت  ــا اتفاقيــة مــع اليونيســيف يف الصوم بينه
بنــاء وتأهيــل 10 مــدارس وتوفيــر املتطلبــات املدرســية 
وتأهيــل  تدريــب  إلــى  باإلضافــة  مدرســة   60 لـــ 

املعلمني. 
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الهجمــات  مــن  التعليــم  حلمايــة  الدولــي  اليــوم 
مبعانــاة  الوعــي  مســتوى  لرفــع  قطريــة  مبــادرة 
ماليــني األطفــال املتضرريــن يف مناطــق النزاعات، 
ــم.  ــى الدعــم يف مجــال التعلي ــم امللحــة إل وحاجته
ويأتــي ذلــك لتأكيــد االلتــزام جتــاه هــدف حمايــة 
احلــق يف التعليــم يف أوقــات النزاعــات، وحمايــة 
التعليــم مــن الهجمــات املســتمرة واملتعمــدة والعنــف 
منــه األطفــال يف  يعانــي  الــذي  املنتشــر  املســلح 

جميــع أنحــاء العالــم.
إليــه  دعــت  الــذي  الدولــي  اليــوم  هــذا  ويســلط 
صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس 
اجلميــع"  فــوق  "التعليــم  مؤسســة  إدارة  مجلــس 
وعضــو مجموعــة املدافعــني عــن أهــداف التنميــة 
اجلمعيــة  واعتمدتــه  املتحــدة  لــألمم  املســتدامة 
العامــة لــألمم املتحــدة، يســلط الضــوء علــى احملنــة 
التــي ميــر بهــا أكثــر مــن 75 مليــون طفــل تتــراوح 
أعمارهــم بــني ســن 3 و18 عامــا يف 35 دولــة مــن 
املصادقــة  وتشــجيع  باألزمــة،  املتضــررة  الــدول 
علــى إعــالن املــدارس اآلمنــة وتنفيــذه، إلــى جانــب 

ــم. ــى التعلي ــة رصــد الهجمــات عل ــراز أهمي إب
الســمو  لصاحبــة  الريــادي  الــدور  يعكــس  كمــا 
الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر واملناصــرة ألهــداف 
التنميــة املســتدامة لــألمم املتحــدة، بصفتهــا القــوة 
اعتمــاد  إلــى  أدت  التــي  املبــادرة  وراء  الكامنــة 
القــرار، وذلــك بفضــل الرؤيــة الواضحــة لصاحبــة 
الســمو واعترافــا بجهودهــا يف مجــال التعليــم علــى 

الصعيــد العاملــي.
مــن  التعليــم  حلمايــة  األول  الدولــي  اليــوم  ويف 
نظمتــه  الــذي   ،2020 مايــو  يف  االعتــداءات 
بدولــة قطــر  فــوق اجلميــع/  مؤسســة /التعليــم 
دعــا  و/اليونســكو/،  /اليونســيف/  ومنظمتــي 
علــى  لالعتــداءات  حــد  وضــع  إلــى  املنظمــون 
التعليــم وأن يقــوم قــادة العالــم بحمايــة هــذا احلــق 
األساســي مــن حقــوق اإلنســان، وتأتي هــذه الدعوة 
وســط األثــر املدمــر لوبــاء كوفيــد 19 علــى التعليــم 
علــى مســتوى العالــم، ال ســيما يف مناطــق الصــراع 

والــدول الهشــة.

ــت  ــة الســمو الشــيخة مــوزا بن ــد أكــدت صاحب وق
ناصــر علــى ضــرورة وجــود دعــوة عامليــة موحــدة 
إلنشــاء آليــات فعالــة لرصــد انتهــاكات القانــون 
الدولــي وضمــان محاســبة مرتكبيهــا، قائلــة: "بينما 
نعمــل علــى محــو األميــة، هنــاك مــن يعملــون علــى 
نشــر األميــة، وكأن ثمــة هجومــا ممنهجــا علــى كل 
ــاء اإلنســان. ولعلهــا أميــة  مــن ومــا يهــدف إلــى بن
الضمائــر التــي تتنافــر دائمــا مــع صحــوة العقــول."

عــن  الصــادرة  احلديثــة  لإلحصــاءات  ووفقــا 
التحالــف العاملــي حلمايــة التعليــم مــن الهجمــات، 
مت اإلبــالغ عــن أكثــر مــن 11 ألــف هجــوم علــى 
التعليــم يف 93 دولــة علــى مــدار الســنوات اخلمــس 
املاضيــة، ممــا أســفر عــن مقتــل أو إصابــة 22 ألفــا 
ــل  ــد قوب ــني وق ــال واملعلمــني واألكادميي مــن األطف
العديــد مــن هــذه الهجمــات باإلفــالت مــن العقاب.
وبــدون توفيــر تعليــم جيــد للجميــع، قــال الســيد 
أنطونيــو غوتيريــش األمــني العــام لــألمم املتحــدة 
إنــه ال ميكننــا القضــاء علــى الفقــر أو معاجلــة 
عــدم املســاواة أو مكافحــة تغيــر املنــاخ أو تعزيــز 
ببســاطة  ميكننــا  ال  التعليــم،  "وبــدون  الســالم. 

حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة."
لــم يكــن يتصــور انــه مــن املمكــن أن يأتــي يــوم أكثــر 
ــد- 19،  ــاء "كوفي ــل انتشــار وب ــى قب خطــورة، وحت
كان بعــض األطفــال والشــباب الذيــن يعيشــون يف 
العالــم النامــي يواجهــون اعتــداءات بشــكل شــبه 
يومــي علــى التعليــم، مــن الضربــات اجلويــة، إلــى 
إلــى  والعمالــة،  الســفر  علــى  املفروضــة  القيــود 
الفيضانــات والكــوارث الطبيعيــة. واآلن، فــإن هــذا 
ــذي مت إحــرازه يف ضمــان  ــاء يضــع التقــدم ال الوب

ــم يف خطــر. التعلي

صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا 
بنــت ناصــر :

بينمــا نعمــل علــى محــو األميــة هنــاك مــن 
هجــوم  إنــه  األميــة..  نشــر  علــى  يعملــون 
لبنــاء  يهــدف  ومــا  مــن  كل  علــى  ممنهــج 

اإلنســان
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رحلة اللجوء القاسية عبر 
نهر ستيت .. معاناة ال تتوقف 

من اآلباء إلى األبناء
أسامة سيد أحمد.  مخيم ام راكوبة شرقي السودان
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على ضفة نهر ستيت من جهة احلدود السودانية 
أنفاسها،  تستجمع  وهي  )حنان(  السيدة  بدت 
لطفلها  ومهدت  مبللة،  أرض  على  بثوبها  ألقت 
قربه حتى غطى ظلها  الرضيع مرقدا، وجلست 
تعرف  كانت  إن  سألتها  الرضيع،  طفلها  جسد 
اتربيت عندكم  أنا   ( لي  وقالت  العربية، ضحكت 
دعوة  لي  تعني  إجابتها  كانت   !) كسال  يف  هنا 
يف  تسببت  التي  حكايتها،  ومعرفة  للجلوس 
وصولها إلى هنا، وهنا أيضا أخذت تستعيد بعضًا 
والدتها  اصطحبتها  حني  طفولتها  ذكريات  من 
يف ثمانينيات القرن املاضي إلى مخيم أم راكوبة 
حينها  احلدودية،  القضارف  بوالية  لالجئني 
ضربت القرن اإلفريقي مجاعة طاحنة، واندلعت 
هجر  والديها  اضطر  ما  تغراي،  إقليم  يف  حرب 
الظروف  أقسى  ما  السودان،  إلى  واللجوء  الديار 
حني يتجدد احلزن، ويتبدد أمل االستمتاع بحياة 
لصراخ  )حنان(  انتبهت  الصراعات،  من  خالية 
طفلها، ووجدت خيوطا من أشعة الشمس بدأت 
إلى  ..ضمته  بكى  جسده،  نحو   بقوة  تتسلل 
صدرها وتابعت حديثها وهي تقول إن مجموعات 
من )األمهرا( اعترضت طريق فرارها مع آخرين 
مع  وجنت  منهم  شبان  ثالثة  وقتلت  تغراي،  من 
السودانية،  احلدود  إلى  وصلت  حتى  طفلها 
كل  من  بلدها  داخل  بها  يتربص  كان  موت  من 
وحياة  باملجهول  مستجيرة  ..جاءت  وصوب  حب 
فرضته  الذي  املعقد  اإلنساني  والواقع  اللجوء 

ظروف األزمة املشتعلة!
ستواجه )حنان( حياتها اجلديدة هنا مع طفلها، 
الذين لم يصلوا  الفارين  انتظار بعض أهلها  يف 

بعد.. 
جلست مع عدد كبير من الالجئني على اختالف 
سنّي أعمارهم، لكل منهم قصة فرار مؤملة صنعتها 
الظروف األمنية الصعبة وعدم االستقرار وتشتيت 
الشمل.. حكت لي شابة عشرينية أن شقيقها قتل 
يف طريق هروبه نحو احلدود السودانية، وحتتفظ 

بابنه معها داخل املخيم.. 
الفصول القاسية للصراع قد جتلت مالمحها يف 
صعبة  أياما  عاشت  التي  )ترحاس(  جلوء  قصة 
)عبد  منطقة  من  آخرين  مع  فرارها  طريق  يف 
الطريق  الرافع(، كانت حبلى وأجنبت طفلها يف 
تشير  مفارقة  ثمة  لكن  السودانية،  احلدود  قرب 
إلى أن )ترحاس( قد ساقها قدرها إلى ذات املكان 
كانت  هنا  عامًا،  عشرين  قبل  فيه  ولدت  الذي 
صرختها األولى، يف مخيم )أم راكوبة( لالجئني، 
بسبب  الجئني  عقدين  قبل  والداها  إليه  وصل 
مجاعة ضربت القرن اإلفريقي، وحرب طاحنة يف 
إقليم تغراي أيضا، تعود بذكريات الزمان ومالمح 
املكان، وتنتهي إلى حتمية مواجهة واقعها العاثر، 

الذي فرض عليها أن تكون الجئة، طفلة وأما ! 
لقصص  فقط  عناوين  و)ترحاس(،  )حنان( 
القاسية  وطأتها  عاش  وحزينة،  مؤملة  إنسانية 
من  الفارين  اإلثيوبيني  الالجئني  آالف  عشرات 
جحيم احلرب يف إقليم التغراي، وينتظرون نهاية 

غير بعيدة لهذا الكابوس!

نهر ستيت، هو احلد الفاصل بني السودان وإثيوبيا، ويعد عبوره مبثابة الوصول إلى بر 
األمان لالجئني اإلثيوبيني الفارين من جحيم الصراع يف إقليم تغراي، ال أحد منهم 
يهتم كثيرًا مبا تركه خلفه من مال ومتاع، بيد أنهم نفدوا من املوت، بل وجنحوا يف 

عبور النهر أيضًا .. 
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ــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات  ــرك عــن امل
الواقع  اإلنساني:  "العمل  بعنوان:  جديد  كتاب  صدر 
وهو  الكحلوت،  غسان  الدكتور  ملؤلفه  والتحديات"، 
إطار احلقل  اإلنساني ضمن  العمل  تأسيسي يف  كتاب 
يف  املساعدة  إلــى  ويهدف  عربًيّا،  اجلديد  األكــادميــي 
يف  املختلفة  املوضوعات  وفهمهم  عرب  باحثني  تكوين 
يف  الالزمة  وخبراتهم  كفاءاتهم  وتنمية  املجال،  هــذا 
ويتألف  ودراساته،  اإلنساني  املجال  يف  بحوث  إعــداد 

الكتاب من 325 صفحة موزعة على ثمانية فصول. 
الكارثة والطوارئ

املعقدة"،  الطوارئ  النزاع،  "الكارثة،  األول،  الفصل  يف 
العمل  مجاالت  يف  الرئيسة  للخطوط  املؤلف  يؤسس 
الطبيعي  بشقيها  الــكــارثــة  مبفهوم  ــدًءا  بـ اإلنــســانــي، 
واإلنساني، ويبني أنواعها، وسبل إدارتها، ثم يستعرض 
للنزاعات والصراعات، ومستوياتها  املفاهيم األساسية 

املتعددة، وأدوات حتليلها. 
الــتــاريــخــي للعمل  "الــتــطــور  الــثــانــي،  الــفــصــل  أمـــا يف 
العاملية  القمة  إلــى  سولفيرينو  معركة  من  اإلنساني: 
مبينا  اإلنساني،  للعمل  فيؤرخ  بإسطنبول"،  اإلنسانية 
التطور التاريخي من عصر اإلمبراطوريات االستعمارية 
وما شهده من حروب استخدمت خاللها قوى االستعمار 
املرحلة  ثم  مآربها،  لتحقيق  اإلنسانية  األعماَل  آنذاك 
القرن  أواخــر  يف  اإلنسانية  حلياة  األهــم  التأسيسية 
العمل  تقنني  بــدايــات  مــن  شهدته  ومــا  عشر  التاسع 
اإلنساني. والنمو املتسارع يف للعمل اإلنساني يف القرن 

العشرين. 

مبادئ وأطر
يــورد  اإلنــســانــي"،  العمل  "مــبــادئ  الثالث،  الفصل  يف 
املؤلف األطر املعيارية والقيمية التي تنبع منها األفكار 
وقــواعــد  التشغيلية  ــادئ  ــب وامل اإلنــســانــيــة،  والفلسفة 
التوجيه والسلوك للعاملني اإلنسانيني، مبا يشتمل على 
اإلنساني  العمل  تنظيرات  بني  الرئيسة  نقاط اخلالف 
تفعيل  لضمان  التوجيهات  أهم  يقّدم  كما  وتطبيقاته. 

تلك املبادئ. 
للعمل  القانونية  "األطــر  الــرابــع،  الفصل  يف  ويتناول 
التي  والتشريعات  القانونية  البنى  أهــم  اإلنــســانــي"، 
عمله،  ونطاقات  اإلنساني  القطاع  مــجــاالت  حــددت 
وتطبيق  تفسير  عــن  املــســؤولــة  الــرســمــيــة  والــهــيــاكــل 
املرتبطة  والوطنية  الــدولــيــة  واملــعــاهــدات  االتــفــاقــات 
تفصيالت  إلى  إضافة  اإلنسانية،  التنظيمات  مبسائل 
العالقة  أطــراف  يف  وآثارها  األهم  القانونية  القواعد 
الدولي  القانون  مبادئ  أهم  يعرض  كما  الصلة.  وذوي 
والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني 

الدولي لالجئني.
املعايير واحلوكمة

ويف الفصل اخلامس، "املعايير اإلنسانية من أجل حتقيق 
اجلودة واملساءلة"، يقدم املؤلف مجموعة من املبادرات 



واملــقــتــرحــات الــتــي أصــبــحــت جـــزًءا رئــيــًســا من 
وامليثاق  السلوك،  مدونات  مثل  اإلنساني،  العمل 

اإلنساني واحلدود الدنيا للمعايير وغيرها.
الدولية  املنظومة  "حوكمة  السادس،  الفصل  ويف 
العمل  فاعلي  مبجال  املؤلف  يُعنى  اإلنسانية"، 
اإلنساني وأطرهم الهيكلية ، فيرّكز على منظمة 
الرئيسة وأدوار وكاالتها  األمم املتحدة وأجهزتها 
مكونات  ــورد  ي كما  اإلنساني  العمل  يف  املــؤثــرة 
احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 
واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالحتاد الدولي 
وجمعيات  األحــمــر،  والــهــالل  األحــمــر  للصليب 

الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية.
والتغيرات التمويل 

العمل اإلنساني"،  السابع، "متويل  أما يف الفصل 
فيعدد املؤلف أنواع التمويل الذي يقدمه املانحون 
املانحني  أولــئــك  أنـــواع  حيث  مــن  للمحتاجني، 
ــط  ــرواب ال وأهـــم  بــيــنــهــم،  التنسيق  ومــســتــويــات 
كما  للمساعدات.  صرفهم  توجهات  حتكم  التي 
وحيثيات  املادية  املساعدات  قيمة  عن  يتحّدث 
بني  واقتسامها  توزيعها  ونسب  الزمنية،  منوها 
التمويل  يف  الــســائــدة  والــنــزعــات  املستفيدين، 
الــديــنــي  الــتــعــاطــف  ودور  احلـــديـــث،  اإلنــســانــي 
املساعدات  حجم  ارتــفــاع  يف  اخلــاص  والقطاع 
التحديات  أهم  إلى  إضافة  املستمر،  اإلنسانية 

التي ما تزال تواجه متويل العمل اإلنساني.
وأخيًرا يف الفصل الثامن، "التغييرات يف املشهد 
ــي: الــواقــع واملــســتــقــبــل"، يــبــنّي املــؤلــف  ــســان اإلن
بتجرمي  تتعلق  مسائل  حــول  التغييرات  بعض 
اإلرهاب  بنشاطات  وارتباطاته  اإلنساني،  العمل 
الفساد  مظاهر  من  وغيرها  املنظمة،  واجلرمية 
أيًضا فيه عن  األخالقي واملالي. وحتّدث املؤلف 
األزمات الالمتناهية التي تواجه القطاع اإلنساني 
مقابل انعدام احللول، وما يرتبط بذلك من فقدان 
املهنية واحلرفية يف األعمال اإلنسانية، ودور ما 

سبق يف تضييق اخلناق على العمل اإلنساني. 
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التعليــم املســّرع هو نــوع من التعليم غير النظامي 
الــذي أوجدتــه ظــروف اســتثنائية قاهــرة تعــرض 
لهــا بلــد مــا بصــورة عامــة والتعليــم يف ذلــك 
البلــد بصــورة خاصــة. وتعتبــر برامــج التعليــم 
املســّرع برامــج تربويــة مرنــة ومناســبة، وتتــم يف 
إطــار زمنــي ســريع، وتهــدف إلــى توفيــر التعليــم 
لألطفــال والشــباب احملرومــني، والذيــن جتــاوزوا 
امللتحقــني  غيــر  واألشــخاص  احملــدد،  الســن 
أو  التعليــم  فاتهــم  الذيــن  باملدرســة، وبخاصــًة 
والتهميــش  الفقــر  بســبب  دراســتهم  تعطلــت 

والصراعــات واألزمــات.
علــى الصعيــد العاملــي، تُســتخدم برامــج التعليــم 
املســّرع علــى نحــو متزايــد للتعامــل مــع العــدد 
ــني  ــر امللتحق ــال والشــباب غي ــن األطف ــر م الكبي
أن هنــاك  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن  باملــدارس. 
هــذه  مثــل  إلــى  احلاجــة  علــى  واســع  اتفــاق 
ــه ال  ــات، إال أن ــوكاالت واحلكوم ــني ال ــج ب البرام
التوجيــه  توفــر  ومعتمــدة  كافيــة  وثائــق  توجــد 
للبرامــج  للتخطيــط  واملؤشــرات  واملعاييــر 

فعــال. بشــكل  ورصدهــا  وتنفيذهــا 
املســّرع  التعليــم  يتخــذ  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
وحتــى  البلــدان،  مختلــف  يف  متنوعــة  أشــكاالً 
ــر  ــك، ال يتوف ــى ذل ــة إل ــدان. باإلضاف داخــل البل
ســوى القليــل مــن الوثائــق الهامــة حــول تأثيــره، 
مبــا يف ذلــك حــول حجــم املســاهمة يف التحصيــل 
العلمــي ومــدى جناحــه يف تســهيل الســبل بــني 
برامــج التعليــم املســّرع والتعليــم الرســمي وغيــر 

الرســمي.
قطــر اخليريــة أطلقــت مشــروع "التعليــم املســّرع 
التعليــم"  عــن  املنقطعــني  الســوريني  لألطفــال 
شــمال ســوريا، بالشــراكة مــع صنــدوق العمــل 
اإلنســاني عبــر احلــدود التابــع ملكتــب تنســيق 
 .2020 ديســمبر  )أوتشــا(  اإلنســانية  الشــؤون 
طالــب   1200 منــه  يســتفيد  أن  املنتظــر  ومــن 

وطالبــة يف منطقتــي إعــزاز والبــاب.

ماذا يعني

التعليم املسّرع؟



ومســؤولي  الــدول  ســفراء  مــن  عــدد  أبــدى 
قطــر  مبشــاريع  إعجابهــم  دوليــة  منظمــات 
خــالل  العالــم  حــول  اإلنســانية  اخليريــة 

اخليريــة. لقطــر  بهــا  قامــوا  زيــارات 
وأعــرب ســعادة الســيد جوناثــان ويلكــس، ســفير 
عــن  دولــة قطــر  لــدى  املعتمــد  املتحــدة  اململكــة 
ــه بحجــم مشــاريع  ــدى إعجاب ــارة وأب ســروره بالزي
قطــر اخليريــة الكبيــر الــذي يغطــي أنحــاء واســعة 
مــن العالــم، إضافــة إلــى اســتخدامها للتكنولوجيــا 
والتحكــم  والنفقــات  اإليــرادات  وضبــط  ملراقبــة 

ــا. فيه
ــا ســي  ــت ســعادة الســفيرة جريت ــا أعرب مــن جهته
هولتــز القائــم باألعمــال بســفارة الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة بدولــة قطــر عــن ســعادتها بزيــارة قطــر 
اخليريــة وقالــت " إن العمــل الــذي تقــوم بــه قطــر 
ــع وكاالت  ــن خــالل شــراكتها م ــة، ســواء م اخليري
األمم املتحــدة، ومجموعــة واســعة مــن املؤسســات 
غير احلكومية األمريكية، يساهم يف إنقاذ األرواح 
وتقــدمي املســاعدة ملــن هــم يف أمــس احلاجــة إليهــا، 
ونتطلــع إلــى استكشــاف فــرص التعــاون مــع قطــر 

اخليريــة لتحقيــق أهدافنــا املشــتركة.

تدخالت إنسانية
مــن جانبــه أعرب الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية 
املتحــدة  اململكــة  ســفراء  مــع  اجتماعاتــه  خــالل 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، بالزيــارة التــي قاموا 
بهــا واســتعرض عمــل قطــر اخليريــة عبــر العالــم 
وتوجهاتهــا االســتراتيجية مــن خــالل املســاهمة يف 
تخفيــف معانــاة املتضرريــن مــن األزمــات، ودعــم 
التنميــة الشــاملة واملســتدامة واإلســهام يف اجلهــود 
أمــام منظمــات  التحديــات  بحــث  كمــا  الدوليــة، 

املجتمــع املدنــي، وأوجــه التعــاون.
وقــال "إننــا نعمــل بجــد لتحســني مســتوى احلياة يف 
مختلــف أنحــاء العالــم مــن خــالل تنفيــذ البرامــج 
التنمويــة الرائــدة والتدخــالت اإلنســانية ونقــدر 
شــراكاتنا وتعاوننــا مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة، 
التــي تتيــح لنــا فرصــة العمــل معــا خلدمــة ودعــم 

املجتمعــات الضعيفــة."

مشاريع قطر 
اخليرية.. 

محط إعجاب 
سفراء ومسؤولو 

املنظمات الدولية
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األونـروا
املفــوض  الزارينــي  فيليــب  الســيد  ســعادة  وأبــدى 
العــام لألونــروا إعجابــه الشــديد مبــا تقــوم بــه قطــر 
اخليريــة يف جميــع أنحــاء العالم، مشــيدا باإلجراءات 
التــي تتبعهــا يف مجــال احلوكمــة واســتخدام التقنيات 
اإللكترونيــة خصوصــا يف مجــال التبرعــات واالنفــاق 

علــى مشــاريعها املختلفــة.
وأكــد الزارينــي خــالل اجتماعــه مــع ســعادة الشــيخ 
حمــد بــن ناصــر آل ثانــي رئيــس مجلــس إدارة قطــر 
اخليريــة، علــى أهميــة التعــاون والشــراكة مــع قطــر 
االســتراتيجي  املســتوى  إلــى  وتطويرهــا  اخليريــة، 
والعمــل معــا لتوصيــل صــوت الشــعب الفلســطيني 
إلــى احملافــل الدوليــة، مشــيرا إلــى معانــاة الالجئــني 
لبنــان وســوريا والضفــة  الفلســطينيني يف كل مــن 
الشــرقية واألردن خصوصــا يف  والقــدس  الغربيــة 
ظــل جائحــة فيــروس كرونــا، منوهــا بأهميــة حصــول 
الالجئــني الفلســطينيني علــى حقوقهــم يف التعليــم 

والصحــة.

تذليل صعوبات
ناصــر  بــن  حمــد  الشــيخ  ســعادة  أكــد  بــدوره 
اخليريــة  قطــر  إدارة  مجلــس  رئيــس  ثانــي  آل 
التــزام قطــر اخليريــة الثابــت جتــاه دعــم الشــعب 
الفلســطيني واإلســهام يف التخفيــف مــن معاناتــه 
اإلنســانية. وقــال إن قطــر اخليريــة لــن تدخــر 
للشــعب  الدعــم  تقــدمي  مواصلــة  يف  جهــداً 
الفلســطيني يف املجــاالت اإلنســانية والتنمويــة 
بالتنســيق والتعــاون مــع شــركاء العمــل اإلنســاني 
ال ســيما وكاالت األمم املتحــدة، ونــوه بأهميــة 
تذليــل الصعوبــات املرتبطــة بــأداء املؤسســات 
اإلنســانية التــي تعمــل يف فلســطني، مشــددا علــى 
ضــرورة العمــل ضمــن املنظومــة الدوليــة وأهميــة 

التنســيق والتعــاون املشــترك.
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متكني املنظمـات 
احمللية .. دروس من 
جائحـة كـوفيد 19

دأبت املنظمات الدولية منذ عقود أن تهرع بالنجدة واإلغاثة إلى 
او  كالفيضانات  والكوارث  واحلروب  بالنزاعات  املنكوبة  املناطق 
احلرائق والزالزل يف أسرع وقت حتمل معها املساعدات واملعونات 
يغادر  الطارئة  اإلغاثة  مدة  تنتهي  أن  الطارئة، ومبجرد  اإلغاثية 
العديد من تلك املنظمات الدولية سواءا تلك التابعة لألمم املتحدة 
او غير احلكومية دون ان تترك وراءها ما يسمن من جوع أو يدرأ 
اخلطر القادم ، وهكذا دواليك ، تتكرر املشكلة ، وتتكرر املعاجلة 
املنظمات  تغادر  عندما  و  األسلوب،  بنفس  تقريباً  االستجابة  أو 
الدولية مواقعها هي مغادرة كلية بكافة اخلبرات والقدرات ولن 
انتظار  سوي  يفعلوا شئ  أن  الكارثة  تكررت  اذا  احملليون  يتمكن 
الرحمة من اخلالق واملعونة من اخللق، إنه نفس الفيلم املأساوي 
نشاهده مرة بعد أخرى لعقود وتذهب نداءات املنظمات احمللية 
.....أدراج  بنفسها  واجلوائح  للكوارث  تتصدى  كي  قدراتها  لبناء 

الرياح و ال حياة ملن تنادي..... 
حملت على عاتقي كغيري من بعض اخلبراء الذين ينتمون جلنوب 
الكرة األرضية ضمن فريق اخلبراء الدوليني أثناء مشاورات القمة 
أجل  من  2014م  عام  مطلع  من  الفترة  خالل  العاملية  اإلنسانية 
عقد القمة اإلنسانية العاملية األولي من نوعها ملواجهة التحديات 
اإلنسانية املتزايدة وللتفكير واستشراف مستقبل العمل اإلنساني 
بل واملنظومة اإلنسانية العاملية، واستمرت املشاورات العاملية حتى 
23- تركيا يف  اسطنبول يف  القمة يف  2016م حيث عقدت  عام 
24 مايو 2016م ، و كان من القضايا التي شغلت ذهني : قضية 
متكني احملليني  Localization  ، وذلك بهدف الدعوة واملناصرة 
أن  املناصرة  هذه  عبر  املتوقع  من  كان  و  احملليني  ملسألة متكني 
نشهد تغييرا يف السياسات اإلنسانية العاملية وبخاصة لدى كبار 

املانحني واملنظمات الدولية يف قضيتني : 
Lo-  - بناء القدرات احمللية ملواجهة التحديات اإلنسانية احمللية
والتطبيقات  املمارسات  أفضل  وفق   cal Capacity Building

العاملية  
- تخصيص نسبة معقولة من متويالت املانحني للمحليني، حيث 

املنظمات احمللية حينها سوى من  لم تستفد 
اجمالي  مــن   2% تــتــجــاوز  ال  ضيئلة  نسبة 

املساعدات املخصصة للكوارث.    
ومن حسن الطالع أن القمة اإلنسانية العاملية 
و حملت  واملراجعة  للتفكير  زخماً  وفرت  قد 
جنوب  من  احمللية  للمنظمات  التفاؤل  بعض 

الكرة األرضية من خالل مبادرتني هما : 

 Grand Bargain الصفقة الكبرى
يتعلق  فيما  الــتــعــهــدات  أبـــرز  مــن  ــان  ك لقد 
 " يف  الرغبة  إطـــار  يف  اإلنــســانــي  بالتمويل 
االستثمار يف اإلنسانية" حيث أطلقت مبادرة 
Grand Bar-  مهمة بعنوان : الصفقة الكبرى
اجلهات  ممثلي  مــن   51 اقــتــرح  حيث   gain
لرفع  التزاماً  اإلنسانية   واملنظمات  املانحة 
وتطويرها  الطارئة  املساعدات  متويل  كفاءة 
اإلنسانية  االحتياجات  تزايد  فجوة  ظل  يف 
من  العديد  يف  الراهنة  االستجابة  وحجم 
األزمات حول العالم، ويهدف اتفاق الصفقة 
ــراء اصــالحــات  ــ ــرورة اجـ ــ ــرى إلـــى ضـ ــكــب ال
يف  دوالر  مليار  توفير  من  متكن  اقتصادية 
خالل خمس سنوات يف ظل تراجع االقتصاد 
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العاملي يف السنوات األخيرة و تفاقم األزمات والكوارث 
أزمــات  وتطاول  امتداد  ظل  يف  والنزاعات  الطبيعية 
الفلسطينية  القضية  مثل  العقود  جتــاوزت  إنسانية 
، وأن املطالبة  الدول  العديد من  وقضايا الالجئني يف 
بتوفير السيولة املالية الكافية وبشكل فعال مطلب ملح 
والبرامج  املشاريع  تنفيذ  أجهزة  إصــالح  ضــرورة  مع 
اإلنسانية لكي تكون أكثر فعالية بعيداً عن البيروقراطية 
القاتلة والتأكيد على الشفافية وخفض تكاليف عمليات 

التشغيل الباهظة لبعض برامج املنظمات الدولية ، 
NEAR مبادرة شبكة

مثلت شبكة NEAR مبثابة القوة الدافعة لتتويج الضغط 
الكرة  جنوب  يف  احمللية  املنظمات  لتحظى  املتواصل 
املخصص  اإلنساني  التمويل  من   25% بنسبة  األرضية 
نسبة  وهي  2020م  عام  بحلول  اإلنسانية  لالستجابة 
طموحة للغاية، إذا لم تتجاوز النسبة املخصصة لتنفيذ 
من    2% اجلنوب    منظمات  عبر  االنسانية  املشاريع 
أن  جلياً  يوضح  مما  اإلنسانية  املخصصات  إجمالي 
املنظمات الدولية مبا فيها األمم املتحدة ال تنفذ سوى 
القادمة  احلكومية  غير  املنظمات  من  شركائها  عبر 
من الشمال، كما أنها عندما تغادر بعد انتهاء البرامج 
واملشاريع اإلنسانية ال تترك وراءها اخلبرات والتجارب 
مما يؤدي إلى استمرار الفجوات يف القدرات والطاقات 
دون  قضية  واجلنوب  الشمال  منظمات  بني  التنفيذية 
معاجلة عبر عقود طويلة ، ومن شأن أن تساهم شبكة 
املستفيدين  مجتمعات  يف  حتــول  احـــداث  يف   NEAR
واملتضررين من مجرد مستفيدين إلى شركاء مؤثرين يف 
التفاعل  مبستويات  واالرتقاء  التمويلية  احلصة  توجيه 
واملجتمعات  للمنظمات  املباشرة   املشاركة  وضمان 
يف  األرض  على  مجتمعاتهم  مــع  احملليني  والفاعلني 
والكوارث  األزمــات  ومواجهة  وعمليات  مراحل  كافة 

الطبيعية..  
اإلنسانية  التقارير  الشفافية يف  أهمية  لقد ظهر جلياً 
وكشف  الواقع  مع  التقارير  تلك  مواءمة  على  والعمل 
التي  املمارسات  من  والتخلص  منها  والتقليل  الثغرات 
والبيانات  للمعلومات  التام والشامل  حتد من االفصاح 
املالية للنفقات على برامج ومشاريع القطاع اإلنساني.     

من دروس كوفيد 19 
19 على دول العالم، لم تتمكن  عندما حل وباء كوفيد 
هذه املرة املنظمات الدولية ورمبا وألول مرة منذ عقود 

طويلة من القيام بشئ نظراً حلالة اإلعالق و حظر السفر 
ومنظومة  ومجتمع  دولة  كل  تعتمد  أن  أهمية  برزت  و 
على امكاناتها الذاتية واالعتماد على قدراتها وحتريك 
االعتماد على  الذاتية، وظهر بوضوح خطورة  مواردها 
من  األهمية  البالغة  الــدروس  من  هذا  لعل  و  اآلخرين 
الدولية:  التنمية  سياسات  صعيد  على  اجلائحة  هذه 
كما برزت أهمية االستثمار يف املؤسسات احمللية وأنه 
يف  الصمود  ــدرات  وق املرونة  لبناء  األهمية  بالغ  أمــر 
الدولية  لقد قامت منظمات اإلغاثة  األزمات،  مواجهة 
بإجالء موظفيها منذ بداية الوباء، لقد تُركت املنظمات 
احمللية وحيدة يف امليدان لتقوم مبلء الفجوات والثغرات 
بل أن دراسة استقصائية ملا يقرب من 600 متخصص 
يف مجال التنمية الدولية قد خلصت الى أن %51 من 
االعتماد  زيادة  إلى  أشاروا  اإلغاثة  مجال  العاملني يف 
وهو  مشاريعهم،  لتنفيذ  احمللية  الفاعلة  اجلهات  على 
دخلت  و  الوباء  تداعيات  نتيجة  مؤخرا  تطور  اعتماد 
العديد من املنظمات احمللية مبا يف ذلك تلك التي تركز 
على مجال تغير املناخ، وحتركت لالستجابة للوباء، من 
خالل العمل بشكل مباشر  مع منظمات محلية أخرى قد 
ال يظهر بينها عالقات قطاعية واضحة، وأصبح اجلميع 
يدركون أن التعرض لتهديد واحد يعني تعرض اجلميع 
ذات  املنظمات  املثال،  سبيل  فعلى  التهديدات.  لكافة 
اخلبرة يف مواجهة تغير املناخ - باإلضافة إلى القضايا 
املترابطة به مثل انعدام األمن الغذائي واجلفاف واملياه 
و  األزمــات  إدارة  مقاربات  استعمال  حاولت  والصحة، 
ألزمة  االستجابة  يف  املرنة  والوسائل  االستراتيجيات 
من  احمللية  املنظمات  تعلمت  لقد   ،  19 كوفيد  جائحة 
بفعل  تقوم  أن  القليل  على  بالتركيز  ميكن  بأنه  الوباء 

الكثير يف ظل شح املوارد واالمكانات.   
مواجهة  يف  جوهرياً  عنصراً  احمللية  املنظمات  تشكل 
أو  الكارثة  حدوث  عند  غيرها  هناك  فليس  الكوارث 
واغفال  اهمالها  احلكمة  من  وليس  الطوارئ  حــاالت 
دورها احلاسم يف بناء نظم التكيف والصمود ملواجهة 
ببناء  االهتمام  ايــالء  األمــر  ويتطلب  التحديات  كافة 
ــهــا، وال ميــكــن االســتــهــانــة مبــخــزون اخلــبــرات  قــدرات
احمللية  بالثقافة  الواسعة  ومعرفتها  لديها  التي  احمللية 
 19 كوفيد  درس  ولعل  احلساسيات،  لكافة  ومراعاتها 

يساهم يف التذكير مجدداً بأهميتها وأدوارها.
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فكر وثقافة العمل التطوعي هو فطرة بشرية كما أنه 
اآلباء  عن  ورثناها  التي  وتقاليدنا  عاداتنا  من  جزء 
استقرار  لضمان  والنبراس  السبيل  وهو  واألجــداد 
التطوعي  العمل  وازدهار أي مجتمع. ويقوم  ووحدة 
أو دينه  النظر عن عرقه  الغير بغض  على مساعدة 
أسلوب حياة منارسه جميعاً ألن  يعتبر  كما  لونه  أو 
تعاليم ديننا احلنيف حتث على التطوع وبذل اخلير 
والعطاء، حيث قال تعالى }فمن تطوع خيراً فإن اهلل 
لعلكم  »وافعلوا اخلير  وقال عز وجل:  شاكر عليم{، 

تفلحون«.
 وميدان العمل التطوعي ميدان رحب فسيح، وصوره 
باألشجار  املليء  كالبستان  فهو  تنحصر،  ال  كثيرة 
املثمرة، كما وصفه نبينا الكرمي يف احلديث النبوي: 
»كل معروف صدقة«، كما           حرص اإلسالم على 
توجيه طاقة اإلنسان للخير والبناء والبذل والعطاء، 
واحلّض على قيم املروءة والشهامة والنجدة والكرم 

واجلود واإليثار.
عالمة حتضر املجتمعات 

فهو  معينة  فئة  أو  بسن  يرتبط  ال  التطوعي  والعمل 
فئاته  بكل  املجتمع  أطياف  كافة  يضم  واسع  مجال 
لديهم  تتوفر  والذين  منهم  املتقاعدين  العمرية حتى 
العمل  يثري  والوقت مما  والكفاءة  والتجربة  اخلبرة 
التطوعي  الفكر  ونشر  تعزيز  يف  ويساهم  التطوعي 
هي  التقاعد  سن  أن  صحيحا  وليس  املجتمع،  يف 
العكس  على  بل  والعطاء  البذل  عن  توقف  نقطة 
فاإلنسان  للعطاء   رحلة جديدة  تبدأ  فعندها  متاما 
عند سن التقاعد يكون قد مر بالعديد من التجارب 
الفوز  بــحــالوة  وشعر  العوائق  مــن  العديد  واجــتــاز 
خبرات  يكسبه  مما  الهزمية  مــرارة  وذاق  والنجاح 
الزمة لنقلها إلى الشباب واألبناء، لتعود بالنفع على 
اجلميع، فمن أبرز السمات التي تقاس بها إنسانية 
املجتمع  ــراد  أفـ وتفهم  انــتــشــار  مــدى  هــو  املجتمع 
على  تعود  التي  وفوائده  التطوع  ألهمية  ومؤسساته 

اجلميع بالنفع وتساهم يف وحدة وصالبة املجتمع.
املتقاعدون وخطط برامج التطوع

لقد انتبهت وحدة الرواد للعمل التطوعي إلى أهمية 
دولة  يف  التطوعي  العمل  يف  املتقاعدين  مشاركة 

التي يجب  والطاقات  كنز من اخلبرات  قطر فهم 
بدأنا  وقد   ، اجلميع  على  بالنفع  لتعود  استغاللها 
منذ فترة يف بلورة استراتيجية وخطة عمل تهدف 
الى دمج تلك الفئة الهامة يف احلركة التطوعية يف 
قطر وقد كانت بداية تلك اخلطوات تدشني شعار 
ديسمبر  من  اخلامس  يف  التطوعي  للعمل  الــرواد 
وهو التاريخ الذي يحتفل به العالم تأكيداً وتوثيقاً 

لفكر وثقافة العمل التطوعي.
تلك  لدمج  اخلطوات  بعض  وضع  وقد شرعنا يف 
أبــرز  ومــن  قطر  يف  التطوعية  احلــركــة  يف  الفئة 
ومحاضرات  نــدوات  إقامة  والفعاليات،  األنشطة 
يقدمها متقاعدون للشباب بهدف نقل اخلبرات من 
جيل الى جيل، إضافة إلى تنظيم ندوات جتمع بني 
امليدانية،  واالفكار  الرؤى  لتبادل  والشباب  الرواد 
لتأهيل  واجلامعات  باملدارس  عمل  ورش  وإقامة 
للنهوض  ومــشــاريــع  بــرامــج  يف  الشباب  وتــدريــب 
بعض  مرافقة  التطوعي، فضال عن  العمل  بحركة 
العاملية  الفعاليات  خــالل  الــهــامــة  الشخصيات 
القدم  لكرة  العالم  ككأس  قطر  داخــل  والدولية 

بقلم د. يوسف علي الكاظم
رئيس االحتاد العربي للعمل التطوعي
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الفئة من خبرات  تلك  به  تتمتع  ملا   2022
وكفاءة وحتمل للمسئولية باإلضافة لشبكة 
واسعة من العالقات العامة التي اكتسبوها 

من خالل عملهم.
العمل التطوعي مسيرة 

حياة جديدة للمتقاعدين
ومن الفوائد الكبيرة للعمل التطوعي خاصة 
وشــراكــات  صــداقــات  إقــامــة  للمتقاعدين 
واللقاء  القائمة  العالقات  وتعزيز  جديدة 
بأشخاص جدد باإلضافة إلى تعزيز بعض 
ــك مــن خــالل  املـــهـــارات االجــتــمــاعــيــة وذلـ
القيام بنشاط مشترك مع اآلخرين وجتربة 
األشياء اجلديدة التي لم يكن يف االمكان 
ومشاغل  الوظيفي  العمل  أثناء  جتربتها 
احلياة اليومية ومسئولياتها باإلضافة الى 
إحساس الفرد بأهميته والشعور بالتقدير 
واالمتنان من احمليطني به فهذا هو أفضل 
مليئة  رحلة  بعد  لإنسان  وتكرمي  تقدير 
لعملة  وجهان  والتطوع  فالسعادة  بالعطاء 
واحدة. كما أن للعمل التطوعي ومساعدة 
الراحة  تعزيز  يف  كبيرا  تأثيرا  اآلخــريــن 
التوتر  املزاج واحلد من  النفسية وحتسني 
على  يساعد  كما  املــتــطــوع  لــدى  والــقــلــق 
والقلق  والغضب  االجــهــاد  مــن  التخلص 
ــد مــن االحــســاس بــالــوحــدة خاصة  واحلـ
للمتقاعدين الذين فقدوا أزواجهم فالعثور 
من  احلياة  يف  جديد  وطموح  هــدف  على 
يقلل  أن  ميكن  اآلخــريــن  مساعدة  خــالل 
احلماس  ويضفي  الهموم،  يف  التفكير  من 
والسعادة على احلياة ففي النهاية أنت يف 
ما  بقدر  ال  تعطي  ما  بقدر  تسمو  احلياة 

تأخذ.

حتالــف حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاني )التحالــف( هــو 
مظلــة مشــتركة للــوكاالت واملنظمــات املعنيــة بحمايــة الطفــل 
هدفهــا وضــع املعاييــر وتوفيــر الدعــم الفنــي لألعضــاء لتحقيــق 
غايــة أساســية وهــي توحيــد مســاعي حمايــة الطفــل مــن كافــة 
الكفــاءة  معاييــر  ألعلــى  وفقــاً  واالســتغالل  العنــف  أشــكال 

والفعاليــة.
تتمثل رؤية حتالف حماية الطفل يف العمل اإلنساني

 The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action 

يف بنــاء عالــم يتمتــع فيــه األطفــال بحقهــم يف احلمايــة مــن 
االعتــداء واإليــذاء واإلهمــال واالســتغالل والعنف يف الســياقات 
اإلنســانية، ودعــم جهــود العاملــني يف املجــال اإلنســاني مــن 
أجــل حتقيــق تدخــالت فعالــة وعاليــة اجلــودة حلمايــة األطفــال 
يف مختلــف األوضــاع اإلنســانية ســواء بــني أوســاط الالجئــني 

ــر الالجئــني. أو غي
ــى تنســيق ودعــم التعــاون  ويعمــل التحالــف بشــكل أساســي عل
الطفــل يف مختلــف  العاملــني يف مجــال حمايــة  بــني  الفنــي 
األوضــاع اإلنســانية باعتبــاره شــبكة مــن املنظمــات والــوكاالت، 
واملعاهــد األكادمييــة، وواضعــي السياســات واملانحــني، وكذلــك 
العاملــني يف املجــال اإلنســاني. كمــا تتمثــل مهمــة التحالــف يف 
وضــع املعاييــر القياســية وصياغــة التوجيهــات الفنيــة ليتــم 
اســتخدامها مــن قبــل العاملــني واملنخرطــني يف مســاعي حمايــة 
الطفــل مــن مختلــف القطاعــات، وتتــم إدارتــه حاليــاً بشــكل 
)اليونيســف(  للطفولــة  املتحــدة  بــني منظمــة األمم  مشــترك 

ومنظمــة أنقــذوا األطفــال 
  .)Save the Children(

وينــدرج عمــل التحالــف حتــت خمــس فئــات عمــل: وهــي وضــع 
املعاييــر القياســية وصياغــة التوجيهــات، وبنــاء القــدرة والتعلــم 
والتنميــة، واســتخالص األدلــة وتوليــد املعــارف، إلــى جانــب 
ــم  ا للقــاءات التــي جتمــع العاملــني  املناصــرة والدعــم، و تنظي
يف مجــال حمايــة الطفــل علــى مختلــف املســتويات احملليــة 
ــاون  ــز التع ــك بهــدف تعزي ــة، وذل ــة والدولي ــة واإلقليمي والوطني

الفنــي وتبــادل اخلبــرات واملعــارف.

حتالف حماية الطفل 
يف العمل اإلنساني

35 تعريفات إنسانية   |
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رفقا يا شتاء بأهل اخليام

بعدسة : حسني العلي



"منصة نون"..
تعليم وتدريب عن 
بعد ملواجهة كورونا

|   تقرير 38

اعتمدت  هامة  ركيزة  بعد"  عن  للتعلم  "نــون  منصة   
والتدريب  التعليم  مجال  يف  اخليرية  قطر  عليها 
ملواجهة  بعد داخل قطر كأحد احللول  والتمكني عن 
فرضتها  التي  والسالمة  االجتماعي  التباعد  ظروف 
جائحة كورونا، وقد حققت من خاللها جناحا كبيرا 
نفس  يف  وحافظت  املنشودة  أهدافها  بلغت  أن  بعد 
بكافة  والتزمت  املجتمع  أفــراد  صحة  على  الوقت 

اإلجراءات الصحية املعلنة ...
على  بعناية  لها  التخطيط  مت  التي  املنصة  وتــركــز 
ثالثة جوانب رئيسة هي: التعليم والتدريب والتمكني 
االقتصادي، ويجري تفعيل كل منها من خالل برامج 
مناهج  منها  لكل  وخصص  تباعا،  تنفذ  مخصصة 
الكترونية وفصول دراسية للجنسني كل على حدة، مع 
إتاحة الفرص للتدريب الشخصي والتطوع االلكتروني 
استفادة من طاقات الراغبني بذلك، وتغطي البرامج 
احتياجات الفئات املختلفة يف املجتمع مثل األطفال، 
إضافة  والرجال،  املنتجة،  واألسر  واملرأة،  والشباب، 

إلى ذوي االحتياجات اخلاصة واأليتام واملتطوعني.

برامج وورش
التعليم والتدريب، نفذت برامج وورش  ففي مجاالت 
مختلفة مثل برنامج "تعلم القرآن الكرمي" الذي وجد 
اقباال كبير حيث شارك 81 طالبا من مختلف الفئات 
العمرية بالتعاون مع كوادر مؤهلة من معلمي ومعلمات 

القرآن الكرمي باستخدام التكنولوجيا احلديثة وشبكة 
االنترنت.

النشء  حتتضن  صاحلة  بيئة  توفير  على  وحــرصــا 
والعلمية  التربوية  اجلــوانــب  بني  ومتــزج  والــطــالب، 
والثقافية والترفيهية، باستخدام وتطبيق منهج علمي 
نظمت  العمرية،  الفئات  متطلبات  جميع  مع  يتناسب 
من  طالباً   22 مبشاركة  النورانية"  "القاعدة  دورة 
البنني والبنات؛ بهدف متكينهم من القراءة الصحيحة 
لديهم  العربية  اللغة  مستوى  وحتسني  املصحف،  من 

قراءة وكتابة.
للتعلم عن بعد" على  "نون  ولم تقتصر دورات منصة 
الفتيات  لتدريب  امــتــدت  بــل  الــقــرآن،  تعلم  دورات 
تدريبية  ورش  من خالل  اليدوية  األعمال  فنون  على 
وتوظيف  إلى صقل  تهدف  التي  دميتي"،   + "حقيبتي 
التي  اليدوية  األعــمــال  مجال  يف  الفتيات  مــهــارات 
لإلبداع  املــجــال  لهن  وتفتح  فراغهن  أوقــات  تشغل 
التميز  جوانب  واكتشاف  العملي  التطبيق  خالل  من 



وحتويلها  القدرات  هذه  تطوير  واملساهمة يف  لديهن 
إلى منتجات حتقق فائدة شخصية وللمجتمع.

تأهيل
أما يف مجال التمكني االقتصادي، فقد أطلق برنامج 
أجل  من  بُعد"  للتعلّم عن  نون  "منصة  "متكني" ضمن 
بناء وصقل إمكانيات األشخاص الراغبني يف تطوير 
االقتصادي  التمكني  مــجــاالت  يف  قدراتهم  وتنمية 
القادرة  الشخصية  وبــلــورة  واالجتماعي،  والنفسي 

على اإلجناز. 
ويعد برنامج "متكني" برنامجا تدريبيا متكامال يقدم 
االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  طريق  عــن  بعد  عــن 
األفكار  أصحاب  ويستهدف  اخليرية،  لقطر  التابعة 
والراغبني  رجــال(   - )ســيــدات  الصغيرة  واملشاريع 
التأهيل  يحتاجون  ومن  املتعثرة  املشاريع  تطوير  يف 
العمل واملتضررين من أزمة كورونا،  والتدريب لسوق 
لهم  مــشــروع يضمن  امــتــالك  الــراغــبــني يف  وكــذلــك 

مصدر دخل ثابت من أجل حياة أكثر استقرارا.

وتضمنت املرحلة األولى من البرنامج 6 ورش تدريبية 
املهارات  وتطوير  لتنمية  مختلفة  موضوعات  تناولت 
العملية الالزمة والتي تساهم يف حتويل األفكار لدى 
قيمة  تضيف  ناجحة  جتارية  مشاريع  إلــى  األفـــراد 

للمجتمع. اقتصادية 

مهارات إلكترونية
الــشــبــاب على  بــتــدريــب  "نـــون"  اهــتــمــت منصة  كــمــا 
من  لالستفادة  قدراتهم  وتطوير  اإللكترونية  املهارات 
تقنيات اإلنترنت يف تسويق املشاريع وتطوير قدراتهم 
التسويقية،  الــفــرص  واكــتــشــاف  األعــمــال  ريـــادة  يف 
"مهارات  دورة  وطالبة خالل  طالبا   100 تدرب  حيث 
مــن جــوجــل" بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة »إجنـــاز قطر« 
عبر  التجاري  النشاط  لعرض  املتاحة  الفرص  على 
اإلنترنت، والتعريف بالبرامج التسويقية اإللكترونية، 
اإللكترونية،  املــواقــع  لتصميم  الــضــروريــة  املــهــارات 

وغيرها.

39

منصة غراس
لم تغفل قطر اخليرية الدور التوعوي 
بـــإطـــالق منصة  ، فــقــامــت  والــتــثــقــيــفــي 
غراس عبر وسائل التواصل االجتماعي 
بالتعاون  املجتمع،  للتفاعل مع قضايا 
مــــع شـــبـــكـــة "مـــــرســـــال قــــطــــر". وتــكــمــن 
وورش  دورات  تنظيم  "غـــراس" يف  فــكــرة 
عامة  ومــحــاضــرات  وتثقيفية  تــوعــويــة 
متنوعة  مــوضــوعــات  تتناول  بــعــد"  "عــن 
تــهــم املــجــتــمــع، ويــتــحــدث فــيــهــا خــبــراء 
ومختصون يف مجاالت مختلفة بشكل 
أســبــوعــي. ومتــكــنــت غـــراس مــن تنظيم 

13 دورة وبرنامجا ثقافيا وتوعويا.



  winter أرسل
للرقم:

qch.qa/winter

مواد غذائية

مسلزمات شتاء

المأوى

سعر الباقة اسم البلدالمبلغ اإلجماليعدد المستفيديننوع المنتج

QRQR

قاسمهم الدفء لنصل إلى

#مليون_ابتسامة

1,500
ر.ق

1,000
ر.ق

200
ر.ق

فلسطين 

كوسوفا

سوريا 

5
أفراد

300
ر.ق

5
أفراد

2,000
ر.ق

5
أفراد

10,000
ر.ق

92642      للتبرع  100  ريال       
92428      للتبرع  500   ريال

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية   2020/1306

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/QWAFL
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قطاعـــات التدخـل

937,000
شخص

921,000
شخص

16,500
شخص

66,000,000
ريال قطري

64,000,000
ريال قطري

1,300,000
ريال قطري

العدد املستهدف

العدد املستهدف/أكثر من:

العدد املستهدف

الفئات املستهدفة

الفئات املستهدفة

الغذاء

التكلفة الكلية

التكلفة الكلية

أكثر من

التكلفة الكلية

التعليمالصحةاإليواء

19
دولة

مناطق التنفيذ

18
دولة

مناطق التنفيذ

مناطق متفرقة داخل 
قطر

مناطق التنفيذ

املواد غير الغذائية

QR

خــارج  قطــر

داخـل  قطــر

)مع التركيز على مناطق 
االزمات والدول التي تصل 
درجة حرارتها دون الصفر(

ــة  ــم ورش توعوي ــة - تنظي ــالل غذائي ــع س ــتوية- توزي ــة الش ــع احلقيب توزي
جماهيريــة  وبرامــج  فعاليــات  تنظيــم  »للعمــال«-  طبيــة  وفحوصــات 

واجتماعيــة

املساعدات 
املقدمة:

النازحون والالجئون  
واملتضررون من أزمة 

كورونا و األيتام 
املكفولون 

فئة العمال   واألسر 
ذات الدخل احملدود   

وااليتام

QRQR

QR



تخفف معاناة الالجئني 
والنــازحني  يف الشـتـاء

فصــل الشــتاء ببــرده القــارس وأمراضــه املختلفــة 
أولئــك  معانــاة  ويضاعــف  قاســيا  واقعــا  يفــرض 
ــى مخيمــات اللجــوء  ــن دفعــت بهــم الظــروف إل الذي
والنــزوح .. حتــت خيــام متهالكــة ترجتــف أجســاد 
ــم يشــبه نهارهــم يف  ــار ســن ونســاء ليله ــال وكب أطف
الفاقــة والعــوز واحلاجــة، شــح يف الغــذاء ..وحاجــة 
الشــتاء..  بــرد  مــن  دفء  عــن  وبحــث  للكســاء.. 
ينتظــرون رحمــة اهلل ثــم يــد العــون مــن أهــل اخليــر  
لتفــرج همهــم  خــالل فضــل الشــتاء الــذي تتجــدد 

فيــه مآســيهم.
قطــر اخليريــة واســتجابة منهــا ملواجهــة مــا يتعــرض 
لــه الالجئــون والنازحــون أطلقــت مبــادرة حتــت وســم 
»#مليون_ابتســامة«، ضمــن حملــة مواجهــة الشــتاء" 
دفء وســالم " عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 
مبشــاركة عــدد مــن اإلعالميني والرياضيــني والدعاة 

والناشــطني علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
وتهــدف املبــادرة للوصــول إلــى النازحــني والالجئــني 
ــا اســتثنائية وتواجــه  ــي تشــهد ظروف ــدان الت يف البل

احتياجاتهــم  توفيــر  خــالل  مــن  قارســا  شــتاء 
الشــتوية التــي تتمثــل يف الغــذاء ومــواد التدفئــة 
واملــواد غيــر الغذائيــة والصحــة والتعليــم إلدخــال 

الفرحــة يف نفوســهم وجتــاوز فصــل الشــتاء.
ويأتــي إطــالق مبــادرة مليــون ابتســامة يف توقيــت 
يعيــش فيــه الالجئــون والنازحــون ظروفــا قاســية 
وتتضاعــف معاناتهــم وتــزداد حاجاتهــم للغــذاء 
مــن  يتطلــب  واملــأوى ممــا  واألغطيــة  والــدواء 
والتكاتــف  التضافــر  واإلحســان  اخليــر  أهــل 
لــزرع الفرحــة ورســم البســمة علــى وجــوه هــؤالء 
النازحــني والالجئــني الذيــن عصفــت بهــم ظروف 

ــاة وهجرتهــم مــن ديارهــم. احلي

         حصاد االبتسامات
االبتســامات  عــدد  بلــغ  اخليــر  أهــل  بدعــم 
723,000 ابتســامة حتــى منتصــف فبرايــر 
2021 مــن أصــل مليــون ابتســامة تســتهدفها 

املبــادرة.
 

مليون
ابتســــامة
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صور إنســانيـة حتولت 
إلى أيقونات يف ذاكرة البشرية
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ميكــن لصــورة فوتوغرافيــة مؤّثــرة أن تهــّز وجــدان العالــم، وحتــدث الكثيــر مــن رّدات الفعــل 
الدوليــة، وتلفــت أنظــار الــرأي العــام إلــى الكثيــر مــن احلقائــق املؤملــة عــن األزمــات التــي تــدور 
من حوله ســواء كان غافال أو متغافال عنها، وتضعه أمام مســؤولياته األخالقية واإلنســانية..
هــذا مــا حــدث عندمــا انتشــرت يف غضــون 24 ســاعة صــورة جثــة الطفــل الســوري الالجــئ إيالن 
ذي الســنوات الثــالث قــرب أحــد الســواحل التركيــة عقــب انقــالب القــارب الــذي يقلــه ويقــل 
أســرته يف عــرض البحــر املتوســط وموتــه ومــوت أمــه وأخيــه غرقــا وهــو يحاولــون الوصــول 

لليونــان يف الثانــي مــن ســبتمبر 2015. 
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صدمة صورة "أيالن"  
مــن أبــرز التأثيــرات التــي صاحبــت صدمة نشــر الصورة 
يف وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي يف 

حينهــا: .
ـ  إعــالن عشــرات اجلمعيــات واملنظمــات اخليريــة يف 
أوروبــا عــن زيــادة كبيــرة يف التبرعــات التــي مت جمعهــا 

خــالل الفتــرة التــي تلــت حادثــة غــرق الطفــل. 
ـ خــروج اآلالف مــن الناشــطني االوروبيــني الســتقبال 
الالجئــني وتقــدمي الطعــام والشــراب واملســاعدات لهــم 

يف كل مــن أملانيــا والنمســا. 
ـ ارتفاع نســبة أعداد الراغبني من املواطنني الســويديني 
ــواب الهجــرة ســجل ارتفاعــا بنســبة ٪8 خــالل  ــح أب بفت

أســبوع واحــد بعــد احلادثــة. 
ـ يف عــام 2017 ويف لفتــة إنســانية مبناســبة الذكــرى 
املئــة الســتقاللها طبعــت فلنــدا صــورة جلنــدي تركــي 
يحتضــن الطفــل أيــالن علــى عملتهــا الوطنيــة بهــدف 
لفــت االنتبــاه إلــى ضــرورة االلتــزام بحقــوق اإلنســان. 
ـ إعالميــا: مت نشــر صــورة إيــالن يف الصفحــات األولــى 
للجرائــد األوروبيــة وصحــف باقــي دول العالــم، وأعلنــت 
إيــالن  أنهــا ســتقوم بوضــع الصــورة  جامعــة شــيفيلد 
ضمــن منهاجهــا التدريســي اخلــاص بوســائل اإلعــالم 
البصريــة، فيمــا صــدرت صحيفــة "بيلــد" األملانيــة ليــوم 
واحــد بــدون صــور؛ لتدلــو بدلوهــا يف النقــاش القائــم 
حــول صــورة الطفــل الغريــق، وبــررت فعلهــا برغبتهــا يف 
ــة الصــور اإلنســانية يف مجــال الصحافــة.  إظهــار أهمي
صــورة أيــالن ليســت الوحيــدة التــي حتولــت إليقونــة 
راســخة يف األذهــان خــالل هــذا القــرن املاضــي واحلالــي 
ــة( مثــل صــورة  بــل هنــاك صــور أخــرى )وإن كانــت قليل
فــّرت  التــي  ســنوات،  التســع  ذات  الفيتناميــة  الفتــاة 
متأثــرة بحــروق شــديدة علــى اجللــد جــراء الهجمــات 
بقنابــل النابالــم يف عــام 1972، وطفــل مجاعــة الســودان 
الــذي نشــرت صورتــه يف صحيفــة النيويــورك تاميــز 
عــام 1993 فأوجــع قلــوب املاليــني حــول العالــم بجســده 
النحيــل الــذي هــّده اجلــوع وقــد تــرك وحيــدا، ومــن ورائه 

ــه.  ــه لينقــض علي نســر يراقبــه وينتظــر موت
تساؤالت مهمة 

ــرة  وقــد طرحــت صــورة أيــالن والصــور اإلنســانية املؤث
عــددا مــن التســاؤالت الهامــة لعــل أبرزهــا: 

علي الرشيد
ـ هنــاك صــور قــد تكــون قاســية مؤملــة، لكــن ســرعان 
مــا تختفــي مــن الذاكــرة بعــد مــرور وقــت قليــل، فمــا 
الذاكــرة  الــذي يجعــل صــورا معينــة متوهجــة يف 

وراســخة لألبــد أو ألمــد طويــل؟
ـ إلــى أي حــد يحــدث التأثيــر العاطفــي مــع هــذه 
الصــور ســلوكا عمليــا يف اجلمهــور ..وهــل هــو دائــم 

أو مؤقــت ؟ 
واحــد  لشــخص  إنــه ميكــن  القــول  هــل ميكننــا  ـ 
تأثيــر  مــن  أكثــر  بأســره  العالــم  علــى  التأثيــر 
اإلحصــاءات التــي تبــني أعــداد ضحايــا احلــروب أو 

للضحايــا؟ اجلماعيــة  املناظــر 
ـ ماهــي اإلشــكالية األخالقيــة املرتبطــة بالتقــاط 

هــذه الصــور؟ 
أنسنة الكوارث

ــوة الصــور  يؤمــن مــؤرخ الفــن فيليكــس هوفمــان بق
ــه  ــح رمــزا ولكن ــي تصب ــة اإلنســانية الت الفوتوغرافي
يــرى أن عليهــا:"أن تؤثــر وتغّيــر الفكــر والســلوكيات 
اإلنســانية، بشــرط أن تظــل لوقــت طويــل وأن ترســخ 

يف أذهــان النــاس".
وقــد حــاول هوفمــان الــذي يجــري منــذ عــدة ســنوات 
دراســات علميــة حــول تأثيــر التصويــر تفســير تأثيــر 
صــورة الطفــل إيــالن يف مقابلــة لــه مــع DW فقــال: 
"الصــورة متتلــك القــدرة علــى )أَنْســنة الكــوارث(، 
ومنحهــا وجهــا وشــكال معينــني، وبــدون هــذه الصــور 
لــن يســتطيع الكثيــر مــن النــاس اســتيعاب حجــم 
وخطــورة وأبعــاد احلــرب والكــوارث" وأشــار إلــى 
أن صــورة جثــة الطفــل إيــالن الــذي وجــدت مرميــة 
علــى شــاطئ قــرب مدينــة بــودروم التركيــة أحدثــت 
شــخصيا  وفيــه  اجلمهــور  يف  عاطفيــة"  "صدمــة 
الالجئــني  تدفــق  صــور  فــإن  لــذا  أب،  باعتبــاره 
وســائل  آنــذاك يف  ـ  تــرى  كانــت  التــي  الســوريني 
وأصبحــت  شــخصيا  طابعــا  أخــذت  ـ   اإلعــالم 
ــى  ــة إل ــرة. وإضاف ــة مثي ــر قصــة واقعي ملموســة عب
ذلــك فــإن كثيــراً مــن النــاس يشــعرون بالتعاطــف، 
ــا أيضــا".   ويقولــون:" ميكــن أن يصيــب ذلــك أطفالن
ويشــير إلــى أن شــعور التعاطــف ال ينشــأ أحيانــا مــع 
الصــور "إال إذا ربطنــا عالقــة حــب معينــة مــع صــورة 
مــا، حتــى عندمــا ميــوت شــخص. ففــي ظــل طوفــان 
الصــور، التــي تعكــس املعانــاة واأللــم، ســنتعاطف 



فقــط مــع تلــك الصــور، التــي أثــارت شــفقة فينــا، 
وخاصــة ألنهــا تظهــر حقيقــة مــا يحــدث". 

التأثير النفسي
علــى  املتوهجــة  اإلنســانية  الصــور  أثــر  ولدراســة 
هــذا  وحــدود  العاطفــي(  )التأثيــر  النــاس  عواطــف 
التأثيــر قامــت املؤسســة اإلعالميــة "npr" مبحــاورة 
الباحــث النفســي "بــأول ســولفيك"، رئيــس البحــوث يف 
جامعــة أوريجــون الــذي ســبق وأجــرى دراســة محورهــا 
صــورة الطفــل آيــالن، ومــن أهــم مــا جــاء فيهــا: ســبب 
التأثيــر النفســي لهــذه الصــورة هــو أن الطفــل آيــالن 
صغيــر جــدا علــى أن يواجــه املــوت بهــذه الطريقــة، 
املمكــن أن يحصــل  أنيقــة فمــن  ثيابــا  يرتــدي  وكان 
مــا حصــل ألي طفــل مــن أطفالنــا.وكان يبحــث عــن 
بدايــة حيــاة جديــدة مــع عائلتــه، وكان قريبــا جــدا مــن 
حتقيــق حلمــه، باإلضافــة إلــى أن وجــه الطفــل عندمــا 
التقطــت هــذه الصــورة لــم يكــن واضحــا، فيمكنــك 

تخيــل أي شــخص تعرفــه مكانــه.
وعــن  مــدى التأثــر العاطفــي الــذي اســتحوذت عليــة 

هــذه الصــورة قــال ســولفيك: 
ــر باألزمــة الســورية مــن  ــاك اهتمــام كبي ــم يكــن هن "ل
الصــورة، حيــث  انتشــار  بعــد  مــا حــدث  مثــل  قبــل 
بحثنــا يف نتائــج بحــث جوجــل والعديــد مــن محــركات 
البحــث األخــرى لنــرى مــدى اهتمــام وبحــث النــاس 
عــن القضيــة الســورية، فــكان هنــاك أعــداد قليلــة 
جــدا مقارنــة بأعــداد النــاس الذيــن بحثــوا عــن هــذه 

القضيــة بعــد انتشــار الصــورة.
وبحثنــا كذلــك يف تبرعــات الصليــب األحمــر الســويدي 
ــني  ــا مخصصــا ملســاعدة الالجئ ــذي أنشــأ صندوق ال
ــم تســتحوذ  ــى أن الصــورة ل الســوريني، ممــا يشــير إل
ــون  ــم يهتم ــل جعلته ــاس فحســب، ب ــى عواطــف الن عل
ــا يحصــل يف  ــام مل ــرع واالهتم ــم للتب ــة ودفعته بالقضي

ســوريا" 
تعاطف قصير املدى 

ويشــير إلــى أن تأثيــر مثــل هــذه الصــور يكــون فوريــا 
وســريعا لكنــه باملقابــل يكــون محــدودا وقصيــر األمــد 
ــي  ــى ذلــك باألرقــام مــن خــالل دراســته الت ــل عل ويدل
قــام بهــا: "االهتمــام الــذي حظيــت بــه الصــورة كان 
ســريعا، لكنــه ولألســف قصيــر األمــد، حيــث بلغــت 
التبرعــات التــي تلقاهــا الصليــب األحمــر الســويدي 
مــن أجــل الضحايــا الســوريني بعــد انتشــار الصــورة 

نحــو 214.300 دوالر أمريكــي، أي أكثــر بنســبة  

55 % مقارنــة باألســبوع الــذي ســبقه، حيــث لــم تتجاوز 
)بعــد  الثانــي  األســبوع  بحلــول  ولكــن  دوالرا.   3850
انتشــار الصــورة ( بــدأت التبرعــات تقــّل ووصلــت إلــى 
45.400 دوالر أمريكــي، ثــم إلــى 6500 دوالر أمريكــي 

بعــد مــرور ســتة أســابيع". 
يف املجمــل فــإن مثــل هــذه الصــور املؤثــرة تســاعد علــى 
اســتفزاز مشــاعر النــاس أكثــر، وتبــني األبحــاث مــدى 
جتــاوب النــاس معهــا، إضافــة إلــى أن اســتثمار هــذا 
التعاطــف يســاعد جــدا يف جتــاوب النــاس مــع مثــل 
هــذه األزمــات. ووفقــا لهــذا املعنــى فــإن الطفــل آيــالن 
أوضــح للعالــم مــا يواجهــه كل ضحيــة مــن ضحايــا 
احلــروب، وصــورة جثتــه فتحــت عيــون العالــم علــى 
ــم  ــع عواطفه ــى جمي ــة الســورية واســتحوذت عل األزم

وهــذا هــو اجليــد يف األمــر.
انتقادات أخالقية 

لكــن رغــم أهميــة الصــور اإلنســانية التــي حتولــت 
إليقونــات ورمــوز مؤّثــرة إال أن تثيــر أحيانــا تســاؤالت 
مســاعدة  وعــدم  التقاطهــا  ظــروف  حــول  أخالقيــة 

أصحابهــا وهــم يف أوج احلاجــة.  
ومــن هــذه األمثلــة مــا تعــرض لــه املصــور كويــن كارتــر 
الــذي التقــط صــورة الطفــل اإلفريقــي الــذي هّدتــه 
املجاعــة قــرب النســر مــن انتقــادات، فرغــم الشــهرة 
التــي حظيــت بهــا الصــورة وجائــزة "بوليتــزر" الشــهيرة 
التــي نالهــا صاحــب الصــورة، إال أن كويــن اتهــم ذلــك 
بأنــه كان يفكــر بالقيــام بواجبــه املهنــي ونيــل الشــهرة 
وجنــي األربــاح فقــط دون أن يفكــر بإنقــاذ الطفــل، 
شــيء  فعــل  علــى  أقــدم  هــل  يســأل  كان  وعندمــا 
إلنقــاذه؟ لــم يكــن كويــن ميلــك جوابــا للــرد علــى هــؤالء، 
بــل اكتفــى بالقــول بأنــه لــم يكــن يف ظــروف تســاعده 
علــى إغاثــة هــذا الطفــل ومئــات األطفــال أمثالــه، وأن 
العمــل الوحيــد الــذي كان يســتطيع القيــام بــه كان 

التصويــر. 
وقــد أقــدم كويــن علــى االنتحــار يف صيــف عــام 1994 
بعــد 16 شــهرا مــن التقــاط تلــك الصــورة التاريخيــة، 
وكتــب يف رســالة حررهــا قبــل موتــه بأنــه كان كئيبــا 
واملشــاهد  بالصــور  مليئــا  كان  ذهنــه  وأن  وخائبــا، 
احليــة عــن العنــف واآلالم والقتــل والبيــوت املدمــرة 

واألطفــال اجلائعــني.    
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قال املصور القطري تركي الشيب الذي رصد من خالل خبراته امليدانية بلغة العدسة مشاهد 
إنسانية مؤّثرة، إن التصوير للعمل اإلنساني يتطلب الكثير من الدقة واالحترافّية واإلبداع، وأن 
تكون الصورة قادرة على نقل رسالة هادفة، وعلى جذب املشاهد، وأن تشكل لديه حالة من الوعي، 

وتدفعه للتطوع ومد يد العون للمحتاجني واملتضررين من احلروب والكوارث.
للقضايا  التصوير  أهمية  منها  احملاور  من  عدد  الى  »غــراس«  مع  حواره  يف  الشيب  وتطرق 
اإلنسانية يف نقل الصورة احلقيقية لأزمات وكيف يوازن املصور بني حرصه على التقاط الصورة 

املؤثرة وواجبه يف تقدمي املساعدة للحالة التي يستهدف تصويرها وغيرها من احملاور.
إلى تفاصيل احلوار:

املصور الفوتوغرايف تركي الشيب لـ »غراس«

رة صوت املعاناة  الصور املعبِّ
اإلنســانية  للعـالم
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ما أهمية التصوير اإلنساني يف نقل الصورة احلقيقية 
لألزمات اإلنسانية؟

الصورة اإلنسانية من أعلى مقامات الصور وأقواها 
هدفا  حتمل  التي  وهي  الفارق،  وصنع  التأثير  يف 
كبيراً يف إنقاذ حياة  ورسالة وموضوعا، وتلعب دوراً 
ماليني األرواح، من األمراض واألوبئة والكوارث ومن 
الصراعات وآثارها املدمرة. ليس للمآسي اإلنسانية 
حول العالم صوت يصل لنا قادر على تقدمي احللول! 
هنا يأتي دور الصورة التي تلّم بتفاصيل تلك املآسي، 
وتنقلها كما هي إلى حواس ماليني الناس حول العالم، 
ضمائرهم  وتستنهض  إنسانيتهم  فيهم  لتخاطب 
ال  كي  شيئاً  افعلوا  أن  صوتها  بعالي  فيهم  وتصرخ 

تتكرر تلك الصور.
امليادين  يف  تلتقط  التي  الصورة  من  يجعل  الذي  ما 

االنسانية مؤثرة؟
املشاعر  املصور  رصد  يف  الصورة  أهمية  تكمن 

للواقع  احلقيقية  الصورة  ونقل  املختلفة،  اإلنسانية 
حتى  تعديل  أو  تغيير  دون  األزمات  أثناء  اإلنساني 
منها،  الهادفة  والرسالة  مصداقيتها  على  حتافظ 
حيث إن الصور املبالغ يف تعديلها تفقد الكثير من قوة 

رسالتها وتأثيرها يف املتلقي.
الدقة  من  الكثير  اإلنساني  للعمل  التصوير  يتطلب 
قادرة على  الصورة  تكون  وأن  واإلبداع،  واالحترافّية 
نقل رسالة هادفة، وعلى جذب املشاهد، وأن تشكل 
لديه حالة من الوعي، وتدفعه للتطوع ومد يد العون 
والكوارث.  احلروب  من  واملتضررين  للمحتاجني 
تساعد  املشاعر،  حترك  التي  االحترافية  فالصورة 
عالم  يف  ونحن  األزمات،  مع  التفاعل  على  اجلمهور 
للمساهمة  جتذبه  بصرية  صورة  إلى  يحتاج  بصري 

والتفاعل.
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خالل  التقطتها  صورة  أهم  عن  حتدثنا  أن  لك  هل 
عملك اإلنساني وحظيت بتفاعل كبير من اجلمهور؟

للصومال  رحلتي  خالل  كانت  التقطتها  صورة  أهم 
مساعدات  لتوزيع  اخليرية  اجلمعيات  إحدى  مع 
وأثناء  هناك  ونائية  بعيدة  منطقة  يف  للمحتاجني 
قليال  ابتعد  رجل  انتباهي  لفت  املساعدات  تقدمي 
وترك كل شيء على الرغم من حاجته الشديدة لكنه 
ذهب ألداء الصالة فالتقطت له هذه الصورة ووجدت 
تفاعال كبيرا من اجلمهور كما شاركت بها يف مسابقة 
أن  من  الرغم  على  األول  املركز  وأحرزت  تصوير 
الصورة  أنقل  أن  حاولت  لكني  بسيطة جدا  الصورة 

بشكل طبيعي ومؤثر.
برأيك كيف يوازن املصور اإلنساني بني حرصه على 
املساعدة  تقدمي  يف  وواجبه  املؤثرة  الصورة  التقاط 

للحالة التي يستهدف تصويرها؟
إذا  إنسانيته  هي  اإلنساني  املصور  مهام  أهم  من 
استدعى األمر إنقاذ شخص ما أو تقدمي املساعدة له 
ولو على حساب ترك التصوير حلظتها،، لذلك يجب 
على املصور أن يوازن بني حرصه على التقاط الصورة 
وتقدمي املساعدة لكني أرى أن تقدمي املساعدة يجب 
أن تكون قبل التصوير وهذا أيضا يعتمد على نوعية 
املساعدة او احلالة التي حتتاج إلى املساعدة إن كانت 

عاجلة ام ال.
هموم  املصور  مشاركة  هو  اإلنساني  التصوير  وألن 
غيره وكونك مصور فأنت قادر على أن تعيش القصة 
وتنقل القضية التي قد تنقذ حياة العديد من خالل 
والفقير  احملتاج  بذلك صوت  فتكون  عنها،  إعالمك 

بعدستك.
هل التأثر بالصورة اإلنسانية حلظي أو مؤقت؟ وإلى 
يف  معها  للتفاعل  املشاهد  تدفع  أن  ميكن  مدى  أي 

أمور لدعم احلاالت اإلنسانية؟
برأي أن تأثير الصورة واملشاهد اإلنسانية يكون دائما 
... هناك عدد من املشاهد اإلنسانية مازالت حاضرة 

استفزاز  على  تساعد  املؤثرة  فالصورة  ذهني  يف 
والتعاطف  التفاعل  على  وحثهم  الناس  مشاعر 
أمد  طالت  حلاالت  خاصة  األزمات  مع  والتجاوب 
فعند  السوريني  والنازحني  الالجئني  مثل  معاناتها 
األسر  من  كثير  على  وقفنا  املخيمات  لهذه  زياراتنا 
املياه..  حتى  احلياة  مقومات  أبسط  متلك  ال  التي 
هناك صورة التقطتها لطفل تبدو عليه مالمح الفرح 
إنه استطاع بعد شهر كامل أن  فعند سؤالنا له قال 
طفل  فرحة  مشهد  وكذلك  وجسمه"..  وجهه  "يغسل 
آخر بحصوله على وجبة بسيطة .. أما تأثير الصورة 

املرتبطة باألزمات والكوارث يكون فوريا وسريعا.
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بطــاقة 
تركــي الشــيب مصــور قطــري مــن مواليــد 
لعلــوم  قطــر  بأكادمييــة  طالــب   ،1997

الطيــران تخصــص مراقبــة جويــة.
مجــال  يف  الــدورات  مــن  عــددًا  تلقــى 
التصويــر، وشــارك يف أكثــر مــن معــرض 

الفوتوغرافيــه. للصــور 
يف  اجلوائــز  مــن  عــدد  علــى  حصــل 
الفوتوغــرايف للتصويــر  مســابقات 

شــارك يف كثيــر مــن األعمــال التطوعيــة 
يف مجــال التصويــر وتنظيــم الفعاليــات  

مــع النــادي العلمــي القطــري.
والرحــالت  الزيــارات  مــن  بعــدد  قــام 
اإلنســانية كمصــور انســاني ويطمــح يف 

اإلنســانية. زياراتــه  تتواصــل  أن 
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اإلعالم والعمل اخليري 
وجهان لعملة واحدة 

مــبــكــرا يف مــشــواري اإلعــالمــي املــمــتــد ألكــثــر مــن خمسة 
وعشرين عاما أدركت ذلك...تغطيات ألزمات ومآس وكوارث 
شردت وقتلت وأعطبت القلوب قبل األجساد... شهود يقف 
فهذا   ... أملا  تعتصر  وقلوبهم  املآسي  هذه  لنقل  اإلعالميون 
املفقودين  سجل  يف  رقما  ليس  قصته  ــروي  ن ــذي  ال اآلخــر 
قصة  هو   ... واملشردين  والالجئني  والنازحني  واملقتولني 
لتوثيق  الكاميرا  بدأت فصولها األكثر مأساوية عندما حتط 

ما حدث...
أيا كانت الكارثة فما تخلفه وراءها يفوق كل وصف ويحتاج 
ألكثر من التوصيف أو التوثيق... يحتاج يدا حانية ومعطاءة 
ما  وتبني  احلــطــام  تنتشل  اجلــراح  وتضمد  الــدمــوع  متسح 

تهدم...
عتمة  ففي  مكان...  من  أكثر  ويف  مرة  من  أكثر  ذلك  رأيــت 
عندما  فيه  ما  أفضل  اإلنسان  ويظهر  األمــل  ينبعث  اليأس 

يتخلى عن رفاهية أنانيته ويفزع للمحتاجني...
األحــداث  لتغطية  أتأهب  كنت   2015 سنة  من  أكتوبر  ذات 
على احلدود السورية التركية، حينها كان القصف قد اشتد 
إلى  اآلمنة  وبيوتهم  قراهم  فهربوا من  العزل  السوريني  على 

املجهول بحثا عن األمان...
احلــدودي  الشريط  هي  كيلومتر  تسعمائة  من  أكثر  قطعنا 
املوت  من  الــفــاّرون  استقر  أيــن  وتركيا  سوريا  بني  الفاصل 

بحياتهم...
للتعب  ليس  علّي  مــرت  التي  التغطيات  أصعب  مــن  كانت 

اجلهد  لكمية  ولــيــس  نعانيه،  كنا  الـــذي 
احملدقة  للمخاطر  وليس  السفر،  وعناء 
إلينا يف طرق  والتي قد جتد طريقها  بنا 
هذا  لكل  ...ليس  اعتيادية  غير  ومسالك 
التي  للوجوه  بــل   ... عملنا  صلب  فهذا 
ذاكرتي يف قصص هؤالء  عالقة يف  ظلت 
النازحني والالجئني، تارة يف خيم نصبوها 
على قارعة الطريق وتارة يف العراء ...لن 
ما  أنــســى  لــن  و  وجــوهــهــم  تعابير  أنــســى 
أختبره من مشاعر عجز  ذلك  كل  جعلني 

أمام مآسيهم...

تنقل  أن  مهم  معاناتهم،  تنقل  أن  مهم 
للتعبير  إمكانية  أن متنحهم  مهم  روايتهم، 
الضمير  تّذكر  أن  مهم   ... تكبدوه  عما 
يكن  لم  ذلك  كل  مبأساتهم...لكن  العاملي 
كافيا ألنعم بشيء من السالم كلما تذكرت 

فيروز زياني
مذيعة ومقدمة برامج
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تلك الطفلة العاجزة التي حملها والدها أبو القاسم 
و هو يروي معاناة خروجهم من بيتهم يف الرقة حتت 
القصف وصوال إلى هذه اخليمة التي نصبوها مع 
 ... احلــدودي  الشريط  هذا  على  آخرين  عشرات 
لن أنسى كلماته و هو يدعوني للدخول إلى اخليمة 
لتفقد أحوالهم التي تفتقد ألدنى مقومات احلياة...

اللحظة اختلطت علي مشاعر الصحفية و  يف تلك 
األم و اإلنسانة و شعرت بعجز تام...

جتمع  كــل  عند  نقف  وكنا  أيــامــا  املهمة  استمرت 
ــني ويف كــل مــحــطــة عــشــرات  ــالجــئ لــلــنــازحــني وال
القصص... إلى أن وصلنا إلى مخيم يشبه املدينة 
الصغيرة ... فيه كرفانات تضم العائلة.. أسرة يخلد 
إليها الكبار للنوم ومدرسة تضم بني جدرانها األمل 
وفاطمة ومحمد  أحمد  التقيت  أفضل...هناك  بغد 
أخبروني عن أحالمهم وسألتهم   ... وآخرين  ويزن 
مترددة هل أنتم سعداء يف هذا املخيم؟ أحمد الذي 
كانت تشع عيناه ذكاء بادر باجلواب هنا أفضل من 
اخليم ...سأدرس وأتخرج وأعمل وأعود إلى سوريا 

لنبني بيتنا هناك من جديد...
وضع  هنا   ... اجلـــواب  كــان  البسيطة  كلماته  يف 
يكمل  و  قوته  الضعيف  يستجمع  أن  حلني  مؤقت 
للحياة  اســتــمــرار  هــنــا  العلمي  مــشــواره  الــطــالــب 
بعد  أمل  بارقة  األفضل...هنا  انتظار  يف  باملوجود 
و  اجلــراح  لتضمد  امتدت  يد  هنا  األزمــة...  عتمة 
متسح الدموع و متنح األمل من جديد...هنا أيادي 
خير امتدت من بلدان عدة من تركيا و من قطر و 
املأوى  متنح  مخيمات  تشيد  غيرها  و  الكويت  من 
البرد  بعد  الــدفء  و  جوع  بعد  املأكل  و  تشرد  بعد 
...إلــى أن يكبر أحمد و محمد و فاطمة و يزن و 
انتظار  يف   ... أفضل  واقعا  لتصبح  أحالمهم  تكبر 
مــأوى، تشيد  و دون  أمل  يترك هؤالء دون  ذلك ال 

يد  لهم  متد  املـــدارس،  و  البيوت  و  املخيمات  لهم 
العون إلكمال حياتهم و االستمرار يف األمل...

بنا أحد اخليرين  اتصل  تنتهي حتى  املهمة  تكد  لم 
بهما  وتكفل  وابنته  القاسم  أبــو  قصة  تابع  ممــن 
وهنا  فرحا  قلبي  مصاريفهم...قفز  وكل  وبعالجها 
أدركت أن العمل اإلعالمي الهادف والعمل اخليري 
أحدهما يكمل اآلخر وهما وجهان لعملة واحدة...

ونصرة  املظلوم  عــن  والـــذود  اإلنسانية  قيم  نشر 
املكلوم ومد يد العون...

املآسي  تخلفها  الــتــي  القصص  حــطــام  وســط  يف 
نوع  العتمة هم شهود من  تنبعث شرارة أمل وسط 
آخر ال بل هم جنود... متطوعون النتشال احلطام 
واملكلوم  واجلائع  الالجئ  وغوث  اجلــراح  وتضميد 
... فإن كان اإلعالمي شاهدا على بدايات الكوارث 
املؤسسات  على  القائمني  فإن  الواقع  صــورة  لنقل 
اخليرية هم اليد التي تعمل بجد لتغيير هذا الواقع 
والشكر  التحية  كل  فقده.  ملن  أمل  ومنح  لألفضل 
الكواليس  البقاء يف  يؤثرون  الذين  لهؤالء  والعرفان 

حينما نتولى نحن مهمة الوقوف أمام الكاميرا.
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إذا كـــان اإلعــالمــيــون شــهــودًاعــلــى 
ــات الـــــكـــــوارث لـــنـــقـــل صــــورة  ــ ــدايـ ــ بـ
ــمــــني عــلــى  ــائــ ــقــ الـــــــواقـــــــع فــــــــإن الــ
العون  يد  هم  اخليرية  املؤسسات 

لتغيير الواقع ومنح األمل



|   استطالع رأي

إلــى أي مــدى ســاهمت وســائل التواصــل االجتماعــي يف نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي؟ ومــا أهميــة الزيــارات 
امليدانيــة أو املشــاهدات اإلنســانية يف التأثيــر علــى متابعــي شــبكات التواصــل االجتماعــي؟ وكيــف يــرى 

املؤثــرون تفاعــل النــاس مــع القضايــا االنســانية؟
 وكيــف ميكــن توظيــف هــذه الوســائل يف حشــد النــاس لفعــل اخليــر والتبــرع خاصــة يف احلــاالت اإلنســانية 

التــي حتتــاج إلــى إغاثــة عاجلــة؟ 
أســئلة طرحناهــا علــى مجموعــة مــن املؤثريــن علــى شــبكات التواصــل الســتقراء وجهــات نظرهــم عــن الــدور 

الفاعــل لهــم يف دعــم العمــل اخليــري واإلنســاني وكيــف جنحــت هــذه الوســائل يف دعــم العمــل املجتمعــي.

املؤثرون على شبكات التواصل 
االجتماعي ودعم العمل اإلنساني
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اإلعالمي أحمد عبد اهلل:
أصبحــت وســائل التواصــل نافــذة مهمــة يســتخدمها 
ومبادراتهــم  أعمالهــم  كل  لنشــر  املجــال  هــذا  رواد 
العمــل  دعــم  يف  كبيــراً  دوراً  ولعبــت  التطوعيــة، 
التــي  املتعــددة  مميزاتهــا  بفضــل  وذلــك  اإلنســاني 
أســهمت يف نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي، وذلــك مــن 
خــالل نشــر املبــادرات التطوعيــة واســتقطاب الكثيــر 

مــن الراغبــني يف التطــوع. 
" يف الســابق كانــت الرســالة اإلعالميــة تصــل إلــى 
التقنيــة  الطفــرة  واليــوم بفضــل  شــريحة محــدودة، 
هنــاك  أن  كمــا  انتشــاراً،  أكثــر  الرســالة  أصبحــت 
طرقــا مبتكــرة يســتخدمها النشــطاء إليصــال رســائلهم 

اإلنســانية..
" أحــرص مــن خــالل حســاباتي علــى مواقــع التواصــل 
ملــن  إنســانية  ورســائل  إيجابيــة  صــورة  نقــل  علــى 
يتابعونــي لبــث روح اإليجابيــة يف نفوســهم، وتقــدمي 
ولــي  اخليــري،  للعمــل  ومشــجعة  داعمــة  رســائل 
مشــاركات متنوعــة يف البرامــج التطوعيــة واخليريــة، 
التــي انقلهــا مباشــرة عبــر حســاباتي يف تويتــر وســناب 
بهــدف  اليوتيــوب،  وانســتغرام وأحيانــا علــى  شــات 
يف  اخليــري  العمــل  روح  وغــرس  املتابعــني  تشــجيع 

نفوســهم".
"علمتنــي جتــارب خارجيــة يف العمــل اإلنســاني الصبــر 
علــى بســاطة املعيشــة مــن خــالل زيارتــي لبنغالديــش، 

والتــوكل علــى اهلل يف دعــم رحلــة التعليــم واملــدارس 
عندمــا  باالبتــالء  والرضــا  الســودان،  يف  والطلبــة 
الــدرس  شــاهدنا بأعيننــا مجاعــة الصومــال، وكان 
الســوريني  الالجئــني  األكبــر عندمــا واجهنــا محنــة 
ســواء يف رحلــة عرســال بلبنــان أو غــازي عنتــاب علــى 
ــر  ــك التجــارب وأكث ــة الســورية، كل تل احلــدود التركي
ســهلت لنــا العمــل الطوعــي بالداخل وحشــد التبرعات 
ومناشــدة أهــل اخليــر ملجابهــة األزمــات والتحديــات."
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اإلعالمي والناشط االجتماعي سوار الدهب:
وســائل التواصــل ســاهمت بشــكل كبيــر يف نشــر ثقافــة 
العمــل اإلنســاني مــن خــالل نقــل الصــورة ببســاطة 
ــرة  ــه منــاذج مؤث ــا نذهــب ملخيــم في ــة.. فعندم وعفوي
فالصــور وحدهــا تتحــدث عــن نفســها وتعبــر عــن 
ذاتهــا.. وارتبــاط النــاس بوســائل التواصــل يجعــل مــن 
كل شــخص مؤثــر قنــاة إعالميــة وهنــا تكمن املســؤولية 

بتقــدمي مــا ينفــع النــاس.. 
زيارات ميدانية  

الزيــارة امليدانيــة تزيــد مــن وعــي أي شــخص وتعمــق 
إميانــه مبــا يقدمــه فيصبــح إنســانا يبحــث عــن األثــر 
والتغيــر واألجــر.. وليــس الشــهرة.. فامليــدان يبــدأ 
ــاس  ــاة.. الن ــل أصحــاب املعان ــره بناقــل الصــورة قب أث
بفطرتهــا إنســانية ومتفاعلــة بشــرط صــدق الرســالة 
وإيصالهــا بالطريقــة الصحيحــة والدليــل تفاعــل أهــل 
اخليــر يف قطــر مــع حلــب لبيــه / ســامله يــا ســودان / 

حــق الشــام / لبنــان يف قلوبنــا..
مشــواري يف العمــل اإلنســاني بــدأ منــذ أكثــر مــن ٢٠ 
عامــا مــن خــالل التطــوع املدرســي ومــن ثــم االنضمــام 
كمتطــوع للمنظمــات ومنهــا قطــر اخليريــة والهــالل 
األحمــر.. إلــى إطــالق املبــادرات الفرديــة ومــن ثــم 

اجلماعيــة. 

 أحــرص علــى التركيــز بصــورة دائمــة علــى كل مــا هــو 
إنســاني، ففــي مجــال الرياضــة أفضــل نقــل مواقــف 
إنســانية عــن العــب أو شــخصية بشــرط أن يكــون 
مثــاال لالقتــداء.. ومــن خــالل زياراتــي املتعــددة ملناطــق 
النــزوح واللجــوء أطــوع هاتفــي وكل وســائل التواصــل 
الواقــع..  لنقــل  انســتغرام(  تويتــر/  بــوك/  )فيــس 
وعكــس القصــص اإلنســانية حلــث النــاس علــى التبــرع 

ــرة وعظــة." واملســاعدة أو تقــدم عب

اإلعالمية إميان الكعبي 
كبيــر  بشــكل  ســاهمت  التواصــل  وســائل  ســاهمت 
يف نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي وأصبحــت وســيلة 
توظيــف  مــن  ومتكنــُت  اجلميــع،  متنــاول  يف  هامــة 
ــى مواقــع التواصــل لدعــم العمــل  كافــة حســاباتي عل
اإلنســاني، وذلــك مــن خــالل نشــر كل مــا يدعــم العمــل 

اإلنســاني ويشــجع عليــه.
أعتقــد أن تنــوع الوســائل ضــروري إليصــال الرســالة، 
وهــذا مــا جنحــت فيــه قطــر اخليريــة حيــث ســخرت 
وســائل التواصــل خلدمــة العمــل اإلنســاني وأصبحــت 
مــن أوائــل املؤسســات التــي أنشــأت شــبكة للتواصــل 
مؤثــري  مــن  مميــزة  نخبــة  وضمــت  االجتماعــي 
ســخروا  بدورهــم  والذيــن  االجتماعــي  التواصــل 
اخليريــة  قطــر  رســالة  لنشــر  وجهدهــم  طاقاتهــم 

الســامية.
كبيــرة ألنهــا تضــع  لهــا أهميــة  امليدانيــة  الزيــارات 
املتابعــني يف قلــب احلــدث وتنقــل لهــم الصــورة كمــا 

هــي، فتعطــي هــذه الزيــارات مصداقيــة أكثــر وجتعــل 
املتابعــني يســارعون لإلقبــال علــى املســاهمة وتقــدمي 
ــاه وملســناه مــن  املســاعدة للمحتاجــني، وهــذا مــا رأين
ــوب رحيمــة  ــوا أصحــاب قل ــوا ومازال أهــل قطــر فكان

تهــب لنصــرة الضعفــاء واحملتاجــني.



نقاش بني مجموعة من املختصني واخلبراء: 

كيف نّطور منوذجا أكثر 
تأثيرًا لكفالة األيتام؟
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من أهم أوجه القصور:
ـ أن الكفالــة تنتهــي يف ســن 18 عامــا بينمــا يكــون 
اليتيــم يف وقــت أحــوج مــا يكــون لدعمــه مــن أجــل 
املهنــي  تكوينــه  أو  اجلامعيــة  دراســته  اســتكمال 
ــاء مســتقبله.  ــة وبن ــاة العملّي ــدا لدخــول احلي متهي
ـ عــدم اهتمــام الكفالــة مبتطلبات الرعاية الشــاملة 
يف اجلوانــب التربويــة والصحيــة والدعــم النفســي 
وتنميــة القــدرات وبنــاء شــخصية اليتيــم أو األرملــة 
ــغ  ــكاد تكــون محصــورة باملبل ــوب، وت بالشــكل املطل

املالــي )النقــدي( فقــط. 
ـ مبلــغ الكفالــة قــد يغطــي احتياجــات اليتيــم كفــرد 
األساســية  االحتياجــات  يلّبــي  ال  غالبــا  ولكنــه 
ألســرته املكونــة مــن عــدة أفــراد وال يضمــن لهــا 
احليــاة الكرميــة، لــذا مــن البــد مــن حلــول لتوفيــر 
مصــدر دخــل لألســرة تعتمــد بــه علــى نفســها كلّيــا 
أو جزئّيــا وعــدم تركهــا تتــكل كليــة علــى مــا يصلهــا 

مــن إعانــات. 

العتبــارات كثيــرة ينبغــي أن ترّكــز املؤسســات اخليريــة مــا أمكــن ذلــك علــى نقــل الفئــات الهّشــة 
واألســر الفقيــرة وعائــالت األيتــام مــن الرعايــة إلــى التنميــة والتمكــني، ومــن متلقــني للخدمــات 

إلــى منتجــني ومســتقّلني ومعتمديــن علــى ذاتهــم. 

لكن املتابعني لنموذج كفاالت األيتام املعمول به حاليا يف املؤسسات اخليرية العربية واإلسالمية 
مــن املهتمــني يــرون أنــه يعانــي قصــورا يف عــدة جوانــب ممــا يســتدعي مراجعتــه وتطويــره، أو تصميــم 
منــوذج جديــد يتالفــى الثغــرات املوجــودة يف النمــوذج احلالــي وتوفيــر حيــاة كرميــة لأيتــام واألرامــل 

وأسرهم. 

ضيوف الندوة 
وملناقشــة هــذا املوضــوع نّظمــت " غــراس" نــدوة 
بعنــوان: "نحــو تطويــر منــوذج لكفالــة األيتــام يف 
املؤسســات اخليريــة" اســتضافت فيهــا كال مــن: 
أ . الســيد/ فــادي اســكندراني املديــر التنفيــذي 

ــا(  ــا ـ تركي ــام ) بريطاني ــة األيت الحتــاد رعاي
ب . الســيد/ يوســف ســعادة ـ اخلبيــر يف مجــال 

املشــاريع التنمويــة واملجتمعيــة والتخطيــط .
ج ـ الدكتــور محمــد ياســر عمــرو ـ األكادميــي 

التربــوي. واملستشــار 
وقــد تدارســت معهــم أهــم الثغــرات التــي توجــد 
واألمــور  األيتــام،  لكفالــة  احلالــي  النمــوذج  يف 
التــي ينبغــي أن تؤخــذ بعــني االعتبــار لتــاليف هــذه 
الثغــرات، والتحديــات التــي تصاحــب عمــل منــوذج 
جديــد أو مطــّور، وماهــي املتطلبــات التــي تســتلزم 

ــك.  عمــل ذل
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يوسف سعادة: 

ضرورة االنتقال يف 
العمل مع األيتـام 

وأسرهم من الرعــاية 
فقط إلى التنمية 

والتمكني
أهم الثغرات 

اســتهل الســيد يوســف ســعادة النــدوة قائــال: مــن 
ــج  ــن البرام ــدد م ــي لع ــة وحتليل ــي املهني خــالل متابعت
واملشــاريع التــي تُنفذهــا املؤسســات العاملــة مــع األيتام 
وأســرهم يف املنطقــة العربيــة، أســتطيع القــول بأّنــه 
ال زال يغلــب عليهــا طابــع اإلغاثــة واخلدمــات ويف 

ــة. ــج الرعاي ــا نه أحســن أحواله
وبــنّي أّن أبــرز أســباب القصــور يف هــذا النهــج 

تتمثل يف: 
-  غيــاب املشــاركة الفاعلــة لأليتــام وأســرهم ســواء يف 

ــي  ــج الت ــذ البرام ــم وتنفي ــات أو تصمي ــد األولوي حتدي
تســتهدفهم.

- اقتصار دور اليتيم وأسرته على تلّقي للخدمات.
-  عــدم التركيــز بشــكٍل كاٍف علــى أهميــة متكينهــم من 
ــز مشــاركتهم  ــم وحتفي ــم ومهاراته ــاء قدراته خــالل بن
ــة يف البرامــج املوّجهــة لهــم أو املوّجهــة لتنميــة  الفاعل

مجتمعاتهــم.
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ويوضــح الســيد فــادي اســكندراني إلــى أن النمــوذج 
العديــد  قبــل  مــن  املعتمــد  اليتيــم  لكفالــة  احلالــي 
العربــي  عاملنــا  ســواء يف  اإلنســانية  املنظمــات  مــن 
أحــد  يأخــذ  الغــرب  مــن  القادمــة  أو  واإلســالمي 
شــكلني، األول وهــو األغلــب وهــو تقــدمي كفالــة ماديــة 
مــن متبــرع فــرد ليتيــم محتــاج، واآلخــر هــو توفيــر 

مســاكن إيــواء لهــؤالء األيتــام.
ويشــير إلــى أن النموذجــني أثبتــا عــدم قدرتهمــا يف 
تقــدمي الرعايــة األمثــل لليتيــم حيــث أن نظــام الكفالــة 
احلالــي ومــا يتضمنــه مــن معونــات لأليتــام ال يُشــكل 
ســوى دعــم رمــزي وال يرقــى لتغطيــة كافــة احتياجــات 
واملناطــق  األعمــار  الفــوارق يف  يراعــي  وال  األيتــام، 
اجلغرافيــة لأليتــام وبالتالــي تلبية احتياجاتهم، ليســت 
االحتياجــات املاديــة فحســب، إمنــا أيضــا االهتمــام 
باجلانــب النفســي واملعنــوي لليتيــم، ودعــم قدراتــه، 

إضافــة لدعــم والــدة اليتيــم التــي ترعــى أســرتها. 

فادي اسكندراني:

 يتطّلب التغيير تضافر 
جميع جهود مسؤولي 

املؤسسات ومقدمي 
الرعاية واملتبرعني

ويــرى الدكتــور محمــد ياســر عمــرو أن املفهــوم 
الســائد لكفــاالت األيتــام اليــوم واملعتمــد لــدى كثيــر 
ومنظمــات  اخليريــة  واملؤسســات  اجلمعيــات  مــن 
املجتمــع املدنــي إمنــا ميثــل النظــرة التقليديــة للكفالــة 
موضحــا أنــه ال ميّثــل كل الكفالــة التــي حــث عليهــا 
الشــرع، وإمنــا هــي نــوع منهــا، منوهــا بــأن الكفالــة 
التامــة هــي: القيــام بأمــر اليتيــم، والنظــر يف مصاحلــه 
الدينيــة والدنيويــة، وتربيتــه، واإلحســان إليــه وإغنائــه 

ــزول يتمــه. ــى ي حت
التنمية والتمكني 

 ورغبــة يف تــاليف الثغــرات املوجــودة يف منــاذج الكفالــة 
الراهنــة فقــد حتــدث ضيــوف النــدوة عــن أمــور البــد 
مــن أخذهــا بعــني االعتبــار واملتطلبــات الالزمــة لذلــك، 
إلــى  نّبــه الســيد يوســف ســعادة  ويف هــذا الصــدد 
ضــرورة االنتقــال يف العمــل مــع األيتــام وأســرهم مــن 
اإلغاثــة واخلدمــات والرعايــة فقــط إلــى نهــج التنميــة 
والتمكــني، حيــث يذهــب هــذا النهــج إلــى بنــاء وتطويــر 
إمكانــات األيتــام وأســرهم وتنميتهــا، ومتكينهــم مــن 
املشــاركة بفعاليــة يف تنميــة مجتمعاتهــم. حيــث يُنظــر 
هشــة  فئــة  مجــرد  وليــس  منتجــني،  كأنــاس  إليهــم 
حتتــاج إلــى املســاعدة والتعاطــف، وأّنــه مُيكنهــم القيــام 
بــدور فّعــال مــن أجــل صاحلهــم وصالــح مجتمعاتهــم. 

ويرى سعادة أن منوذج متكني األيتام يتطلّب:
 النظــر إليهــم كشــركاء وأّنــه مبقدورهــم إحــداث  	 

فــارق يف حياتهــم وحيــاة مــن حولهــم.
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د. محمد ياسر عمرو: 

الكفالة الشاملة 
تتعّدى رعاية اليتيم 

إلى إعداد أّمه وأسرته

 وأّنهــم طاقــة ومــورد وفرصــة وليســوا أزمــات أو 	 
مشــكالت أو عبئــا علــى املجتمــع.

 االســتثمار يف توفيــر تعليــم نوعــي، وتوفيــر فــرص 	 
احليــاة  مهــارات  ومتليكهــم  وتأهيــل،  تدريــب 
وتهيئتهــم  العمــل،  ســوق  إلــى  الدخــول  ومهــارات 

أعمــال. ورواد  مجتمعيــني  كقــادة 
 تهيئــة أطــر فاعلــة لتفعيــل مشــاركتهم يف كافــة 	 

احليــاة. ســياقات  جميــع  ويف  املجــاالت 
مــن جهتــه يعتقــد الســيد فــادي اســكندراني أن تطويــر 
منــوذج الكفــاالت يحتــاج لوضــع أهــداف اســتراتيجية 
ككل،  األيتــام  بقطاعــات  النهــوض  علــى  قــادرة 
والوصــول إلــى إعــالن عاملــي مببــادئ موحــدة لرعايــة 
األيتــام، ويــرى أنــه يجــب العمــل علــى عمليــة تغييــر 
طويلــة األمــد يف ســلوك وثقافــة األفــراد واملجتمعــات 
ــذة  ــا املانحــة أو املنف ــات ســواء منه واملنظمــات واجله
جعــل  خــالل  مــن  األيتــام،  قضايــا  مــع  تعاملهــا  يف 
ــاح األساســي حلــل  ــام املفت ــدأ التمكــني ألســر األيت مب
ــاد  ــام حيــث أن أعدادهــم يف ازدي ــة األيت مشــكلة رعاي
أو احلــروب  الطبيعيــة  الــوارث  بســبب  مــع األســف 

والنزاعــات.
ويؤكــد علــى ضــرورة االســتناد إلــى البحــوث العلميــة 
والنقاشــات كإطــار للتدخــالت مــع األيتــام مســتقباًل. 
مشــّددا علــى أهميــة تبــادل اخلبــرات والتجــارب بــني 

علــى  الوقــوف  وضــرورة  العالــم،  حــول  املجتمعــات 
آثــار جتاربنــا الســابقة يف رعايــة األيتــام، ومراجعتهــا 
بعــني النقــد، واالســتمرار يف تطويــر آليــات مســتدامة 
إشــراك  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  األيتــام.  لرعايــة 
األرامــل يف العمــل املجتمعــي، ليصبــح لهــّن دور فاعــل 
يســهم يف تعزيــز صحتهــّن النفســية وخدمــة املجتمــع 
يف نفــس الوقــت، وتوفيــر اإلرشــاد لألرامــل لإلفــادة 
مــن ذلــك يف مســاعدتهن علــى تربيــة أوالدهــن وتقــدمي 

الدعــم لهــم. 
قبول التغيير

ويستلزم ذلك من وجهة السيد اسكندراني ما يلي:
ـ قبــول التغييــر، وهــذه مســألة ليســت ســهلة وتتطلــب 
تضافــر جميــع اجلهــود ســواء مــن العاملــني يف اإلدارة 

العليــا أو مقدمــي الرعايــة وحتــى املتبرعــني.
ـ االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى يحتــاج فتــرة زمنيــة 
ميــّر  أن  يجــب  حيــث  جديــد،  منــوذج  علــى  للعمــل 

مبراحــل جتريبيــة يف عــدة مناطــق جغرافيــة.
تطويــر  مــن  ــن  مُتكِّ التــي  املاليــة  امليزانيــة  توفيــر  ـ 
منظــور هــذا النمــوذج. ومبــا أن العمــل اإلنســاني دائمــاً 
يكــون يف ظــروف ومتغيــرات غيــر عاديــة وأحيانــاً غيــر 
مســتقرة، ومبــا أن الواقــع متقلـّـب ومعّقــد وغيــر مؤّكــد، 
ــف"  ــى "أســلوب إدارة مختل ــي؛ فنحــن بحاجــة إل بالتال

للتعامــل مــع "االحتياجــات املختلفــة".
ــني يف  ــى العامل ــاك، عل ـ وإلدراك التحــول املنشــود هن
قطــاع األيتــام املــرور بعــدد مــن املراحــل تتلخــص يف: 
بلــورة رؤيــة اســتراتيجية قصيــرة األمــد لدراســتها وثــم 
رؤيــة طويلــة األمــد علــى أن يتــم مراجعتهــا كل عشــر 
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ســنوات.
ـ االنتقــال إلــى الفكــر االســتثماري ذي األثــر املســتدام 
طويــل األجــل، ورفــع كفــاءة اجلهــات املنفــذة وبنــاء 
قدراتهــا، والتحــّول مــن االعتمــاد على املنــح والتبرعات 

إلــى االســتثمار يف األوقــاف.
ـ نشــر واعتمــاد وتبنــي ثقافــة التمكــني وضمنــه توفيــر 
القــروض امليســرة مــع التأكيــد علــى أن تعطــى بدوافــع 
إنســانية ولهــدف التمكــني، بعيــداً عــن حســابات الربــح 
والفائــدة، بحيــث الغايــة هــي حتــّول األســرة املســتفيدة 
مــن االحتيــاج واالعتمــاد علــى الكفالــة إلــى اإلنتــاج 
مبــا  األساســية،  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  والقــدرة 

ــى املجتمــع واالقتصــاد ككّل. ــاً عل ينعكــس إيجاب
ـ وإعطــاء دور أكبــر للمجتمــع يف رعايــة األيتــام كبديــل 
ملنظمــات املجتمــع املدنــي، ودمــج أهــداف الرعايــة 
يف أعمــال احلكومــات واخلــاص للتكامــل مــع الــدور 

املجتمعــي.
مفهوم أشمل 

عــن  فيتحــدث  عمــرو  ياســر  محمــد  الدكتــور  أمــا 
احلاجــة ملفهــوم أشــمل وأعــم لكفالــة األيتــام تتضمــن 

ثالثــة متطلبــات رئيســة هــي: 
الكفالــة تعنــي الرعايــة، والرعايــة فيهــا مــن معانــي . 1

القــرب والضــم واالهتمــام ما بها، والرعاية التربوية 
الرعايــة  علــى  مقدمــة  والنفســية  واالجتماعيــة 

املاليــة، وتعريــض اليتيــم لــكل هــذه اخلبــرات التــي 
تصقــل شــخصيته، وحتســن نفســيته. 

الكفايــة املاليــة: وتشــمل ذلــك توفيــر كل مــا يتعلــق . 2
بذلــك مــن نفقــات تعليــم وعــالج ومســكن وملبــس..

تعالــى . 3 لقولــه  احليــاة: حتقيقــا  ملعتــرك  اإلعــداد 
َفــِإْن  النِّــَكاَح  بَلَُغــوا  ِإَذا  َحتَّــى  الْيَتَاَمــى  ))َوابْتَلُــوا 
آنَْســتُْم ِمنُْهــْم ُرْشــًدا َفاْدَفُعــوا ِإلَيِْهــْم أَْمَوالَُهــْم َواَل 
ــا  ــُروا َوَمــْن َكاَن َغِنّيً تَْأُكلُوَهــا ِإْســَراًفا َوِبــَداًرا أَْن يَْكبَ
َفلْيَْســتَْعِفْف َوَمــْن َكاَن َفِقيــًرا َفلْيَــْأُكْل ِبامْلَْعــُروِف َفــِإَذا 
 ِ َدَفْعتـُـْم ِإلَيِْهــْم أَْمَوالَُهــْم َفَأْشــِهُدوا َعلَيِْهــْم َوَكَفــى ِبــاهللَّ

َحِســيًبا((.
ووفقــا للدكتــور عمــرو فــإن هذه املفاهيــم الثالثة تدعو 
ــاً  ــة شــكال ومضمون ــة احلالي إلعــادة النظــر يف الكفال
ــم  ــة يتي ــر، لتربي ــة ســابقة الذك ــات الثالث ــق الغاي لتحّق
ــق  ــاً، واث ــف مالي ــاً مكت ــاون اجتماعي ــاً متع ســوي تربوي
مــن نفســه وقدراتــه، قــادر علــى حتمــل املســؤولية، 
إلــى  اليتيــم  تتعــدى  شــاملة،  كفالــة  يقتضــي  وهــذا 
إعــداد أمــه ووليــه، ورعايــة أســرته، وقــد يحتــاج مــورد 
رزق مســتمر أو مشــروع صغيــر أو ادخــار يف صنــدوق 
آجــل، وكلمــا اشــترك اليتيــم يف إدارة أمــوره وأحوالــه 
وأموالــه كلمــا كان أقــدر علــى حتمــل املســؤولية، وهــو 
مــا يحتــاج ـ بــراي د.عمــرو ـ لبلــورة وبنــاء نظــام كفالــة 
فاعــل ومؤثــر  لتحقيــق الغايــة مــن الكفالــة يف أحســن 

وجوههــا.
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يعــد القمــح مــن احملاصيــل الزراعيــة االســتراتيجية 
األساســي  النــاس  قــوت  يدخــل يف  ألنــه  يف ســوريا 
)خصوصــا اخلبــز(، ويســهم يف تعزيــز األمــن الغذائــي 
يف بلــد يعانــي مــن أزمــة متواصلــة منــذ تســع ســنوات، 
أوســاط  يف  خصوصــا  صعبــة  معيشــية  وأوضــاع 

النازحــني بالداخــل الســوري. 
كانــت ســوريا قبــل عــام 2011 مكتفيــة ذاتيــاً علــى 
صعيــد القمــح، وقــد بلــغ متوســط املســاحة املخصصــة 
حملصــول القمــح 1.68 مليــون هكتــار، وأنتجــت مــا 
يزيــد عــن 4 ماليــني طــن حينهــا. وبعــد 2011 تدهــور 
إنتــاج القمــح بشــكل كبيــر، وخرجــت أكثــر مــن نصــف 
املناطــق املنتجــة للقمــح يف شــمال وجنــوب البــالد عــن 
2014 بســبب األزمــة املمتــدة وموجــة  اإلنتــاج، ويف 
جفــاف كان محصــول القمــح هــو األســوأ منــذ عقــود 

حيــث انخفــض ألقــل مــن 1.7 مليــون طــن.

تراجع الزراعة
املؤسســة  الناصــر مديــر  املهنــدس معــن  أكــد  وقــد 
 " لـــ  ســوريا  شــمال  العاملــة  البــذار  إلكثــار  العامــة 
خــالل  القمــح  زراعــة  تراجــع  أســباب  أن  غــراس" 
اإلنتــاج  مدخــالت  قيمــة  الرتفــاع  يعــود  األزمــة 
الزراعــي وانخفــاض العائــد االقتصــادي مــن زراعــة 
القمــح وانخفــاض جــودة ونوعيــة املدخــالت الزراعيــة، 
ومنافســة محاصيــل أخــرى حملصــول القمــح )كمــون- 
ــد اقتصــادي  ــا ذات عائ ــة ســوداء( كونه يانســون- حب
يتفــوق علــى محصــول القمــح بعــدة أضعــاف، إضافــة 
الــى هجــرة املزارعــني أراضيهــم نتيجــة الوضــع األمنــي 
القلــق، ممــا أدى الــى بقــاء بضــع احلقــول بــورا لفتــرات 
زمنيــة طويلــة، فضــال عــن مشــكلة التســويق بســبب 

قلــة الدعــم لشــراء القمــح.  
ومــن أجــل اإلســهام يف ســّد هــذه الثغــرة؛ فــإن قطــر 

كيف تعزز قطر اخليرية
األمن الغذائي يف الشمال السوري ؟

تقرير حسني العلي - تركيا



اخليريــة تواصــل للعــام الثانــي علــى التوالــي تنفيــذ 
"مشــروع دعــم سلســلة القيمــة للقمــح"، والــذي يعــد 
يف  نوعــه  مــن  واألول  مجالــه  يف  رائــدا  مشــروعا 
الشــمال الســوري نظــرا لشــموليته يف دعــم سلســلة 
القيمــة بــدءا مــن توفيــر املدخــالت الزراعيــة وانتهــاء 
بتوفيــر اخلبــز للمجتمــع احمللــي مــرورا بالتســويق، 
حيــث تعتبــر صوامــع مــارع هــي األولــى يف املنطقــة 
ــا  ــل كم ــا وتشــغيلها بشــكل كام ــي مت إعــادة تأهيله الت

كانــت عليــه قبــل األزمــة. 
يقــول املهنــدس زكريــا املطيــر مســؤول برنامــج األمــن 
مكتــب  لقطــر اخليريــة يف  العيــش  وســبل  الغذائــي 
تركيــا واملشــرف الفنــي والتقنــي ملشــروع دعــم سلســلة 
أهميــة  عــن  غــراس"   " لـــ  متحدثــا  للقمــح  القيمــة 
البــذرة  مــن  القمــح  يدعــم محصــول  إنــه  املشــروع: 
حتــى رغيــف اخلبــز، وتوزيعــه علــى املســتفيدين يف 
منطقــة يتوفــر فيهــا مســاحات زراعيــة كبيــرة، وحتويــل 

ــزرع.  ــأكل ممــا ي ــج ي ــى منت اإلنســان إل
ويوضــح أن ممــا يزيــد مــن األهميــة االســتراتيجية 
الــذات  علــى  االعتمــاد  علــى  تأكيــده  للمشــروع 
وتعزيــز قــدرة املجتمــع احمللــي علــى تلبيــة احتياجاتــه 

مكونــات  جميــع  بــني  املشــروع  ودمــج  األساســية. 
لســد  تصميمــه  مت  حيــث  للقمــح،  القيمــة  سلســلة 
ــن  ــن خــالل دعــم تســويق وتخزي ــة م الفجــوة احلاصل
القمــح، وتوفيــر مدخــالت إنتــاج القمــح، باإلضافــة 

وتوزيــع اخلبــز. الطحــني  إنتــاج  إلــى 
أنشطة املشروع

وحــول أنشــطة املشــروع الرئيســية يتحــدث املطيــر 
منوهــا بــأن املشــروع يتضمــن عــدة أقســام كان مــن 
أولوياتهــا تأهيــل صوامــع احلبــوب بطاقــة تخزينيــة 
تقــدر بـــ 12 ألــف طــن قمــح، وتوفيــر مطحنــة جديــدة 
ــا، وشــراء أكثــر  بطاقــة إنتاجيــة 50 طــن طحــني يومي
مــن 1000 طــن قمــح، وتوزيــع خبــز مدعــوم، ودعــم 
القمــح،  لزراعــة  األساســية  باملدخــالت  املزارعــني 
وتقــدمي دعــم فنــي للمزارعــني مــن خــالل جلســات 
ــاء  ــدمي، وبن ــة الق ــاء املطحن ــل بن ــة، وإعــادة تأهي توعي
إلــى  الطحــني، باإلضافــة  لتخزيــن  مســتودع جديــد 

وتدريــب كادر املطحنــة والصوامــع.
وبحســب املهنــدس زكريــا املطيــر فــان أهميــة املشــروع 
تأتــي مــن زيــادة االعتمــاد علــى الــذات وتعزيــز قــدرة 
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عودة الروح .. لقطات من انطباعات املستفيدين 
 املزارع أسامة الرحمون 37عاما املنحدر من قرية احلميدية يف منطقة مارع واملعيل ل 7 أفراد "إن 

األرض قطعة من روحي، كنت أشعر دائمًا بغّصة يف قلبي، بسبب عدم امتالكي القدرة املادية على حتمل 
تكاليف الزراعة حيث أرهقنا النزوح املتواصل وقضى على مدخراتنا املالية، ناهيك عن ارتفاع أسعار 

املدخالت الزراعية وعدم وجود سوق تصريف وقف حائال أمام إمتام عملية الزراعة ألكثر من 4 سنوات 
متواصلة"، وأضاف أما اليوم ويف ظل مشروع قطر اخليرية عادت الروح للجسد سيما يف وقت احلصاد 

الذي أبهج قلوب الكثير من املزارعني، وأردف قائال:  "إن مدخول األرض مع راتبه البسيط من الوظيفة 
بات يحقق له استقرارا ماديا، ولم يعد بحاجة لالستدانة من أحد لتوفير متطلبات العيش". 

السيد خالد العمر 46 عاما النازح من ريف دمشق واملقيم مبنطقة مارع )يعيل التي تتكون من 6 
أفراد(: 

أعمــل بـــ "اليوميــة" واألجــر متفــاوت بحســب العمــل، ومهمــا كان األجــر جيــدا إال أن نصفــه كان يذهــب 
لتأمــني اخلبــز، وبالرغــم مــن ذلــك كنــا نعتمــد علــى البرغــل يف ســّد رمــق كثيــر مــن األيــام. لــم نكــن نســتطيع 
شــراء اخلبــز قبــل مشــروع قطــر اخليريــة الــذي حقــق فــارق ســعر أخفــض بثالثــة أضعــاف عــن ســعره القــدمي 

عــدا عــن وصولنــا الســهل للخبــز املتوفــر عنــد أماكــن البيــع املعتمــدة. 

املشــروع  ولدمــج  الصمــود.  علــى  احمللــي  املجتمــع 
بــني جميــع مكونــات سلســلة القيمــة للقمــح حيــث مت 
تصميمــه لســد الفجــوة احلاصلــة مــن خــالل دعــم 
إنتــاج  مدخــالت  توفيــر  القمــح،  وتخزيــن  تســويق 
القمــح، باإلضافــة إلــى إنتــاج الطحــني وتوزيــع اخلبــز.
وقــد غّطــى املشــروع احتياجــات 200 عائلــة، حيــث 
مت تخصيــص دعــم لــكل عائلــة منهــا مبســاحة هكتــار، 
وشــملت املدخــالت الزراعيــة لــكل مســتفيد: 250 كــغ 
بــذور قمــح, 250 كــغ ســماد يوريــا، 200 كــغ ســماد 
مركــب، 163 لتــر مــازوت مــن أجــل الــرّي التكميلــي 
باإلضافــة إلــى مبيــدات اآلفــات واألســمدة، وهــو مــا 
أســهم يف تطويــر وحتســني اإلنتــاج، ولــم تتوقــف قطــر 
اخليريــة عنــد ذلــك بــل عملــت علــى شــراء محصــول 
القمــح بأســعار منافســة بواقــع طــن مــن مــادة القمــح. 
واالســتفادة منــه ضمــن آليــة إلعــادة دعم أبنــاء املنطقة 

مبــادة اخلبــز. 
صوامع مارع 

وبحســب املهنــدس هشــام بكــرو املشــرف علــى عمليــة 
ترميــم الصوامــع فــإن  صوامــع مــارع التــي مت ترميمهــا 
مــن طــرف قطــر اخليريــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن 
ثالثــة أشــهر يف إطــار املشــروع هــي عبــارة عــن 12 
خليــة بســعة تخزيــن 1000 طــن لــكل منهــا، وكانــت 
قــد خرجــت الصومعــة عــن اخلدمــة خــالل ســنوات 
االزمــة، وتضــرر جــزء كبيــر منهــا بســبب األوضــاع 
اســتخدمت  حــال  يف  أنــه  إلــى  وأشــار  األمنيــة،  
الصومعــة بســعتها الكليــة فإنهــا تكفــي إلمــداد منطقــة 

مــارع) 75 ألــف نســمة( بالقمــح الــالزم للطحــني مــن 
ــا  ــا، كمــا ميكنه ــدة ســنتني تقريب ــز مل ــاج اخلب أجــل إنت
ــة  ــن وصــوران مجتمع ــارع وأختري ــي مناطــق م أن تكف
والبالــغ عــدد ســكانها مــا يزيــد عــن 250 ألــف نســمة 

ــد عــن ســتة أشــهر. ملــدة تزي
وتعتبــر املطحنــة عبــارة عــن خــط متكامــل حديــث 
يبــدأ بالغربلــة والتنظيــف، ثــم الترطيــب والتخميــر، 
ــة  ــا اإلنتاجي ــغ طاقته ــة، وتبل ــم الطحــن والتعبئ ــن ث وم
50 طنــا مــن الطحــني يف اليــوم الواحــد، وميكــن أن 
تصــل إلــى 60 طنــا، مــع العلــم ان حاجــة ناحيــة مــارع 
مــن الطحــني يوميــا 16 طــن وعــدد ســكانها حوالــي 75 

نســمة.  ألــف 
إنتاج اخلبز  

وقــد أكملــت قطــر اخليريــة مشــروعها بدعــم سلســلة 
القيمــة للقمــح بإنتــاج اخلبــز الــذي كان يشــكل مصــدر 
قلــق ألبنــاء املنطقــة وخاصــة النازحــني منهــم نظــراً 
الرتفــاع ســعره، وعــدم توفــره إذ يعــد رغيــف اخلبــز 
غــرب  شــمال  احملليــني  للســكان  األساســية  املــادة 

ســوريا.
ويقــول املهنــدس أســامة اخللــف مديــر املشــروع ان 
أهميــة نشــاط اخلبــز تكمــن يف كــون اخلبــز هــو أهــم 
مــادة غذائيــة للســوريني ويعتمــدون عليهــا يف غذائهــم، 
ــا  ــع 1155 طن وأكــد أنــه خــالل هــذا النشــاط مت توزي
مــن اخلبــز لفائــدة 23 ألــف مســتفيد يف منطقــة مــارع 

خــالل ســتة أشــهر.
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صناعة املعرفة.. 
فرُس رهان التطوير 

املؤسسي 
وارتياد  احلاضر  ملباشرة  أفسح  باباً  البشرّية  تعرف  لم 
املستقبل من باب املعرفة. وبفضل هذا الشرف، فقد عملت 
والتطور  للمواكبة  سعيها  يف  اجلادة  واملنظمات  املؤسسات 
على االهتمام باملعرفة وإنتاجها وتوثيقها ونشرها. موضوع 
 – املعرفة - على أهميته  انتاج  يتجاوز موضوع  املقال  هذا 

إلى تناول صناعة املعرفة، فما املقصود بصناعتها؟
لإلجابة على ذلك ننظر فنجد أن املعرفة املنتجة حتتاج إلى 
يسمى  ما  باستخدام  إنتاج  إعادة  إلى  ثم  واستخدام  تداول 
االستخدام  عملية  عن  لة  املتحَصّ مة  املنظَّ الراجعة  بالتغذية 
نظرنا  إذا  فمثاًل  التكنولوجي.  اإلنتاج  حقل  يف  كما  متاماً 
ثم نظرنا  د قبل عشر سنوات  اتصال محدَّ انتاج جهاز  إلى 
للتطور الناجت عن صناعة املعرفة - مبا فيها التغذية الراجعة 
ملستخدمي ذاك اجلهاز وجهود تطويره - فعندها يتجلى لنا 
األثر على اجلهاز الذي بني أيدينا اليوم. وقطعاً لن يتوقف 
التطور على هذا املستوى الذي وصل اليه اجلهاز اليوم بل 
ستحدث عليه العديد من التطورات املتتالية. باملقابل، يجد 
ل يف ميدان عمل املنظمات غير احلكومية التطور الذي  املتأمِّ
حدث من لَُدن مبادرة إخالء ومعاجلة جرحى احلرب يف العام 
1859 والتي كّونت الحقاً النواة ملبادرة الصليب األحمر يف 
بالقانون  العام 1919 أعقاب احلرب العاملية األولى، مروراً 
من  اليوم  نعاصره  ما  إلى  صرنا  وحتى  اإلنساني  الدولي 
انخراط يف أجندة التنمية املستدامة وغيرها. هذا التحول 
املتسارع لم يكن ليتحقق لوال احلصيلة املتراكمة من التعلُّم 
يف املقام األول والذي انعكس على اخلبرات املؤسسية لتلك 

املنظمات ومن ثم على أداء منظوماتها.
عملية  هي  املؤسسي  بالتطوير  للدفع  األهم  فالعملية  إذن 
ملستخدمي  الفرصة  إتــاحــة  ثــم  املعرفة  واســتــخــدام  انــتــاج 
التطوير فيها عن طريق  املعرفة يف تطبيقها وبث روح  تلك 

أو  األصل  النسخة  إلثراء  الراجعة  التغذية 
لرمّبا إنتاج بذرٍة لسبٍق أو ابتكاٍر ما.

األهداف وآلية العمل:
املعرفة  الهدف من صناعة  أن  إلى  نخلص 
ذلك  يف  مبــا  ككل  باملنظمة  الــنــهــوض  هــو 
مجاالتها  جميع  يف  عملها  وطــرق  مناهج 
املجتمعات  مع  بالعمل  املرتبطة  خصوصاً 
أن  املهم  ومن  معها.  وتعمل  تخدمها  التي 
كبير من  بقدر  املعرفة  تدار عملية صناعة 
املتعددة  املجاالت  لطبيعة  وذلك  التشارك 
ال  بالطبع  وهذا  املنظمة.  فيها  تعمل  التي 
عملية  تدير  التي  املنصة  تكون  أن  ينفي 
صناعة املعرفة منصًة رقميًة واحدة بغرض 

التكامل. 
النموذج:

املعرفة  صناعة  ملركز  منوذجاً  هنا  نطرح 
العصر  آلــيــات  على  كبيرة  بــدرجــة  يعتمد 
صناعة  إدارة  لتسهيل  التكنولوجيا  وأهمها 
احتياجات  حتديد  من  ابتداًء  ككل  املعرفة 
بعرض  مـــروراً  الصناعة،  تلك  ومــدخــالت 
التغذية  حتصيل  وحــتــى  املــعــرفــة  وتــقــدمي 
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الراجعة عنها. ميكن أن نسمي املنصة املعنية بإدارة 
 Knowledge صناعة املعرفة مبركز موارد املعرفة
 Knowledge أو مركز املعرفة ،resource centre
باملطلوب.  اإليفاء  يتم  أن  املهم  ذلك،  غير  أو   hub
عن  داخلياً  ر  يطَوّ أن  املعرفة  مركز  حملتوى  ميكن 
حتت  لكن  مجال  كــل  يف  االختصاص  أهــل  طريق 
علمية  صبغًة  يكتسب  حتى  د  موحَّ ونهج  أسلوب 
مبنتوجات  االستعانة  ميكن  كما  مــوّحــدة.  وهــويــًة 
خارجية – أي من خارج إطار املنظمة - تخدم نفس 

األهداف وذلك بعد تكييفها لتناسب املنظمة. 
ديناميكية تطبيق النموذج: املنافع 

والتحديات املتوقعة:
أهمها  الــنــمــوذج حتــديــات  هــذا  بــال شــك ستواجه 
تسويق واستخدام منتجات مركز املعرفة ولكن لألمر 
حتديد  هو  احللول  هــذه  أهــم  أحــد  ممكنة.  حلول 
أدنى  حد  متثل  وموجهة  مدروسة  تدريبية  دورات 
يُلزم به موظفو املنظمة كٌل يف مجاله. جلعل األمر 
املنظمة  تتبنى  أن  ميكن  وجاذبية،  احترافية  أكثر 
أو  بالدولة  العلمية  املؤسسات  إحــدى  مع  شراكة 
خارجها لالستفادة من خبراتها يف التنفيذ ومن ثم 
بنجاح.  الدورات  تلك  للذين يجتازون  منح شهادات 
وهذا ما تتبناه الكثير من املنظمات الدولية يف هذا 
املجال. من الضروري هنا االستفادة بشكل أقصى 
مثل  وتقدمي  تنظيم  يف  واالنترنت  التكنولوجيا  من 
املتعددة  الوسائط  الدورات باستخدام مختلف  تلك 
شأنه  من  وهذا   )Multimedia( واجلاذبة  املؤثرة 
واجلهد  الوقت  ويحفظ  الرقمية  املنصة  يثري  أن 
إعداد  ميكن  اإللزامية،  للدورات  إضافة  والتكلفة. 
وتقدمي محتويات أخرى استنادا الحتياجات تطوير 

املهارات واملعارف يف مجاالت بعينها. 
 Knowledge hub املعرفة  مركز  إنتاج  يقتصر  ال 
تدريبية مدروسة وموجهة  دورات  تنفيذ  فقط على 
على  أخـــرى  إلثــرائــه مبحتويات  ــك  ذل يــتــجــاوز  بــل 
واملقاالت  والكتب  ونتائجها  البحوث  املثال  سبيل 
كذلك  ميكن  ــة.  ــدوري ال ــدارات  واإلصــ املتخصصة 
ــوى الــعــلــمــي يف إصــــدارات  يُــنــشــر هـــذا احملــت أن 
املنظمة  مكانة  من  ليعّزز  دولية  أو  إقليمية  علمية 
ويبرزها يف ثوٍب علمٍي قشيب ويعزز من مساهمتها 

يُدعى  أن  ميكن  باملقابل  املنظمات.  مجتمع  يف 
املختصون واحملترفون من خارج إطار املنظمة لنشر 
منصة  على  املتخصصة  العلمية  وأوراقهم  مقاالتهم 
املنصة  على  تُـنشر  أن  املفيد  ومن  املعرفة.  مركز 
املعارف األخرى ذات الصلة التي طورتها املنظمات 
لذلك.  الالزمة  التدابير  اتخاذ  بعد  وذلك  النظيرة 
هذا من شأنه أن يقود لصيغة تعاون وتبادل مع تلك 

املنظمات.
لتعميم الفائدة ميكن أن يتاح الوصول حملتوى مركز 
والتنموي،  اإلنساني  بالعمل  املهتمني  لعامة  املعرفة 
من شأن ذلك أن يعكس وجهاً مشرقاً للمنظمة بني 
وميكن  املعرفة.  حقل  أصيل يف  كمساهم  نظيراتها 
أن تكون محتويات أخرى من مركز املعرفة حصرّية 
امللكية  يضمن  فذلك  فقط  املنظمة  منتسبي  على 
الفكرية ويكون موجهاً لالستخدام الداخلي باملنظمة 
كل  بحسب  واستراتيجياتها  سياساتها  سقف  حتت 
مجال. وباعتبار اختالف لغات املنتمني إلى املنظمة 
مبكان  األهمية  من  أن  فنجد  اآلخرين،  واملهتمني 
تناول محتوى مركز املعرفة باللغات املتداولة لديهم 

ما أمكن.
خامتة:

من  ملزيد  قابلة  املطروحة  املــبــادرة  هــذه  أن  جنــد 
ع مبا يضمن حتقيق أهدافها، وقد استوعبت  التوسُّ
املــنــظــمــات الــدولــيــة أهــمــيــة أمـــر صــنــاعــة وإدارة 
املعرفة  إدارة  قضايا  يف  سبق  لها  ــان  وك املعرفة 
لذلك.  متخصصة  منصات  أو  حاضنات  وإنــشــاء 
وقد اكتسبت بذلك مزيداً من الثقة وصارت تطرح 
واملتخصصني  بها  العاملني  فضاء  على  منصاتها 
والتنموي مما  اإلنساني  العمل  ميدان  واملهتمني يف 
عّزز من مكانتها وصورتها واحترامها بني نظيراتها. 
تلك  إلى  املنتمون  أصبح   – األهم  وهو   – وداخلياً 
املنظمات يحملون صبغًة بل بصيرًة علمّيًة متيزهم 
وأصبحوا  املعريف  للتداول  التراكمي  األثــر  بسبب 
تضطلع  التي  واخلــدمــات  بالقضايا  استنارة  أكثر 
أن حتصده  ما ميكن  أسمى  من  وهذا  املنظمة  بها 
الناس  حياة  تغيير  متس  بتدخالت  تعنى  منظمة 

بشكل أو بآخر. 

67



اخلدمــات،  متعــددة  املراكــز  مشــروعات  ضمــن 
متعــدد  مشــروعاً  اخليريــة،  قطــر  اجنــزت 
اخلدمــات يف أندونيســيا يســتفيد منــه أكثــر مــن 
1100طالــب مــن األيتــام والطــالب مــن األســر 
ــى اســتكمال دراســتهم  ــن عل ــر القادري ــرة غي الفقي

مركز لرعاية وتعليم األيتام 

بدعــم كــرمي مــن محســني دولــة قطــر قامــت قطــر 
اخليريــة بوضــع حجــر األســاس ملشــروع مركــز الريــان 
ناريــن  محافظــة  يف  اخلدمــات  املتعــدد  اخليــري 

باجلمهوريــة القرغيزيــة، بحضــور كل مــن دولــة رئيــس 
ــم بأعمــال رئيــس  ــا والقائ ــة قرغيزي ــوزراء بجمهوري ال
ــروف، وســعادة ســفير  ــة الســيد صــادر جاب اجلمهوري
دولــة قطــر يف اجلمهوريــة القرغيزيــة الســيد عبــد اهلل 

ــن أحمــد الســليطي. ب
ويشــتمل املركــز علــى عــدة مرافــق هــي: 30 وحــدة 
ســكنية، ومدرســة وروضــة أطفــال، ومركــز صحــي، 
ومشــغل خياطــة، فضــال عــن خدمــات التدفئــة وتوفيــر 
ــر خدمــات  ــك بغــرض توفي ــره، وذل ــاه وغي مصــادر مي
الفقيــرة يف مجــال  األيتــام واألســر  متكاملــة ألســر 
التعليــم والصحــة والســكن االجتماعــي. وتبلــغ التكلفــة 
التقديريــة أكثــر مــن 5.2 مليــون ريــال، ويســتهدف مــا 

ــد عــن 18,000 شــخص.  يزي

إقامة مركز متعدد اخلدمات 

املاديــة. ظروفهــم  بســبب 
ويتكــون املشــروع مــن مدرســة مؤلفــة مــن طابقــني 
وحتتــوي علــى 12 فصــال دراســيا، كمــا يشــمل 
ــي  ــة ووحــدات ســكنية ) ســكن داخل مرافــق صحي
ــه  ــغ تكلفت ــى مســجد. وتبل للطــالب(، باإلضافــة إل

ــال قطــري. ــون ري ــغ حوالــي2 ملي ــة تبل اإلجمالي

قرغيزيا

أندونيسيا
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عقــدت اجلمعيــة العموميــة لقطــر اخليريــة اجتماعهــا 
الســنوي العــادي الســابع والعشــرين، بحضــور ســعادة 
الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن جاســم آل ثانــي رئيــس 
مجلــس اإلدارة، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء 
اجلمعيــة العموميــة، وممثلــي هيئــة تنظيــم األعمــال 

ــة. ــس لقطــر اخليري ــر الرئي ــك باملق ــة، وذل اخليري
التقريــر  العموميــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  واســتعرض 
الســنوي ملجلــس اإلدارة اخلــاص بــأداء قطــر اخليريــة 
وبياناتهــا املاليــة ونتائــج أعمالهــا عــن الســنة املاضيــة 
الدوليــة.  والشــراكات  احملليــة  واإلجنــازات   ،2019
احلســاب  علــى  العموميــة  اجلمعيــة  صادقــت  كمــا 

بتوزيع حقائب وزي مدرسي على  قامت قطر اخليرية 
بعض  تلبية  بهدف  والهرسك  البوسنة  يف  يتيم   200
األعباء  وتخفيف  التعليمية  العملية  يف  احتياجاتهم 
على  احلقائب  ووزعت  أسرهم.  كاهل  عن  االقتصادية 
العاصمة  وأبناء أسر محتاجة يف كل من  أيتام  تالميذ 
سراييفو وأربع واليات أخرى بهدف توفير كل الوسائل 
بشكل  دراستهم  مواصلة  من  األيتام  هؤالء  متّكن  التي 
على  وتشجيعهم  قلوبهم  يف  السرور  وإدخــال  طبيعي، 
قدراتهم  ورفــع  مواهبهم  وتنمية  ــدراســي،  ال التفوق 

الذهنية وجتهيزهم تربويا وتعليميا.

شاركت قطر اخليرية يف افتتاح مدرسة اجلالية اإلثيوبية 
الدولية بالدوحة برعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد 
الواحد احلمادي وزير التعليم والتعليم العالي وحضور 
اجلمهورية  سفيرة  جوتو  زكريا  سامية  السيدة  سعادة 
بن  يوسف  والسيد  الدوحة  لــدى  الفدرالية  اإلثيوبية 

أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر اخليرية 
سفيرة  جوتو  زكريا  سامية  السيدة  سعادة  وأشـــادت 
اإلنسانية  باجلهود  الفدرالية  اإلثيوبية  اجلمهورية 
التي تقدمها  التي تقوم بها قطر اخليرية واملساعدات 

مجلس إدارة جديد لقطر اخليرية

حقائب مدرسية لأليتام 

افتتاح مدرسة اجلالية اإلثيوبية 

ذمــة  إبــراء  ومت   ،2019 املاليــة  للســنة  اخلتامــي 
أقــرت  فيمــا  املاضــي،  العــام  عــن  اإلدارة  مجلــس 
مشــروع املوازنــة التقديريــة لســنة 2020. كمــا جــرى 
يف ختــام االجتمــاع انتخــاب مجلــس إدارة جديــد لقطر 

اخليريــة.

جاء ذلك يف إطار حملة قطر اخليرية السنوية لتوزيع 
احلقائب على الطالب األيتام يف سراييفو مع بدء العام 

الدراسي، اهتماما منها باملكفولني لديها من األيتام

للمحتاجني واملنكوبني حول العالم، الفتة إلى اإلجنازات 
الكبيرة يف مجال العمل اإلنساني اإلغاثي حيث أصبح 

لها حضور قوي ومؤثر يف احملافل الدولية.

البوسنة

قطر

قطر
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بدعم كرمي من أهل اخلير يف قطر، نفذت قطر اخليرية 
للمراكز  قلب  تخطيط  أجــهــزة  ســت  تــوريــد  مــشــروع 
الصحية التابعة إلى وزارة الصحة يف "غزة" بفلسطني، 
وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا والتي أدت الى 

تردي الوضع الصحي. 
ويسهم هذا املشروع الذي مت تنفيذه بالتعاون مع وزارة 
الصحية،  اخلــدمــات  تعزيز  يف  الفلسطينية،  الصحة 
وتــخــفــيــف األعـــبـــاء االقــتــصــاديــة عــن كــاهــل مـــزودي 

اخلدمات الصحية.
التعاون  عــام  مدير  مهادي  أبــو  أشــرف  الدكتور  وعبر 
شكره  عميق  عن  الفلسطينية،  الصحة  بــوزارة  الدولي 
على  اخليرية  ولقطر  الكرام  قطر  أهــل  من  للخيرين 
الصحي  القطاع  خدمة  يف  يبذلونها  التي  جهودهم 

أجهزة تخطيط قلب

سعادته  عن  معبرا  الفلسطينية،  األراضــي  يف  عموماً 
املراكز  لدعم  القلب  تخطيط  أجهزة  بتوفير  الكبيرة 

الصحية يف القطاع.

فلسطني

حسني  محمد  الصومالي  ــوزراء  الـ رئيس  ــة  دول أشــاد 
روبلي بدعم دولة قطر لبالده حكومة وشعبا، كما ثمن 
اخليرية  قطر  تنفذها  التي  النوعية  التنموية  املشاريع 
يف الصومال بدعم من أهل اخلير يف قطر، جاء ذلك 
اخلدمات  متعدد  ملركز  اخليرية  قطر  افتتاح  خــالل 
باي  مبحافظة  الواقعة  بيدوا  مدينة  يف  خيري  ومخبز 

بوالية جنوب غربي الصومال.
ــة،  ــم الوالي ــر املركــز هــو األول مــن نوعــه يف أقالي ويعتب
ــة  ــة مختلف ــة وتنموي ــة واجتماعي ــات تعليمي ــدم خدم ويق
ــه ســكان  ــع أن يســتفيد من ــث يتوق ــة، حي ــي املنطق ألهال

رئيس الوزراء الصومالي يشيد 
بقطر اخليرية 
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مليــون   2.2 بـــ  عددهــم  يقــدر  والــذي  بيــدوا  مدينــة 
تخفيــف  الــي  اخليــري  املخبــز  يهــدف  كمــا  نســمة. 
خــالل  مــن  واجلفــاف  بالقحــط  املتضرريــن  معانــاة 
واملتمثلــة  الضروريــة،  الغذائيــة  املســاعدات  تقــدمي 

2000 أســرة.  لـــ  يوميــا  بتوزيــع اخلبــز املجانــي 

الصومال

70



الصحية  للرعاية  بإنشاء مركزين  بادرت قطر اخليرية 
املجتمعية يف مدينتي غازي عنتاب وأنطاكيا يف جنوب 
القادمني  السرطان  مرضى  ورعاية  الستضافة  تركيا 
من سوريا بغية العالج من السرطان، نظراً لعدم توفر 

العالج يف الشمال السوري. 

مركزان لرعاية الالجئني 
بالسرطان  املصابني 

يف  كورونا  جائحة  مع  بالتزامن  املركزين  إنشاء  ويأتي 
إطار حماية الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالوباء من 

أصحاب األمراض املزمنة ومرضى السرطان

تركيا
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السودان

أشكناني  إسماعيل  الرضا  عبد  حسني  مركز  يعد 
لغسيل الكلى بالسودان الذي افتتحته قطر اخليرية 
مؤخرا نقلة نوعية وإضافة كبيرة وينتظر أن يسهم 
يف إنهاء ُمعاناة قطاع كبير من مرضى الُكلى خاصًة 
الدخل  وذوي  املجتمع  يف  الضعيفة  الــفــئــات  مــن 

احملدود من الواليات املجاورة.
ــة  ــى باإلضاف ــة غســيل ُكل ــز )30( ماكين ويضــم املرك

إلــى )30( ســريرا وعنبريــن منفصلــني فضــاًل عــن 
غرفــة لإلخصائــي واســتراحة للطبيــب واملهنــدس 
ومكتــب إداري بتكلفــة تقــدر ب )3.779.574( ريــال.

افتتاح أكبر مركز لغسيل الُكلى 

قطر  أنتجته  الــذي  الــرصــاص"،  "أقــالم ضد  فيلم  فاز 
مهرجان  بجائزة  اجلزيرة،  قناة  مع  بالشراكة  اخليرية 
مؤخرا  تركيا  يف  لألفالم  الدولي  السينمائي  سيرت 
"ساجدة  األطفال  قصص  على  الضوء  يسلط  والــذي 
من  نزوحهم  ظــروف  هزموا  والــذيــن   " ومــروة  وأحمد 

خالل التعليم، ليثبتوا للعالم أن احلياة تليق بهم. 
وركــز الفيلــم علــى مبــادرة املدرســة العامليــة لالجئــني 

"أقالم ضد الرصاص" يفوز 
بجائزة مهرجان سيرت 

والنازحــني )WRS( حــول العالــم التــي شــاركت قطــر 
التعليــم اجليــد  بهــدف تقــدمي  اخليريــة يف تأسيســها 

والنوعــي مــن خــالل تقنيــات التعليــم اإللكترونــي.

تركيا



العمى  ملكافحة  ثالث حمالت  اخليرية  قطر  نفذت 
ووزارة  احمللية  احلكومة  مع  بالتنسيق  نيجيريا  يف 
كافة  تغطية  على  املخيمات  ركــزت  حيث  الصحة، 
من  الــطــبــيــة،  بــالــرعــايــة  املستفيدين  احــتــيــاجــات 
األدوية  وكذلك  جراحية  وعمليات  طبية  فحوصات 
والنظارات الطبية. وذلك انطالقا من خطة منظمة 
الصحة العاملية واستراتيجية قطر اخليرية ملكافحة 

العمى 2018-2022.
وشهدت املخيمات الثالثة يف كل من واليات سكوتو 
وكانو ويوبي، اقباال كبيرا حيث مت فحص أكثر من 
مياه  جراحية  عملية   317 وإجــراء  مريضا   3،425

بيضاء لرجال ونساء وأطفال 

ثالثة مخيمات ملكافحة العمى
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لبنان

نيجيريا

الفرق  قدمت  واإلنــســانــي،  األخـــوي  واجبها  إطــار  يف 
الدعم  اخلــيــريــة  لقطر  العاجلة  اإلغــاثــيــة  املــيــدانــيــة 
املتضررة  السوريني  الالجئني  لعائالت  والالزم  العاجل 
الالجئني يف  له مخيم  الذي تعرض  األليم  إثر احلريق 

منطقة املنية بشمال لبنان.
وضمن إجراءات اإلغاثة العاجلة، قامت قطر اخليرية 
عيادة  بتسيير  اإلسالمية  الطبية  مع اجلمعية  بالتعاون 
طبي  وفــريــق  إســعــاف  بسيارة  ومجهزة  متنقلة  طبية 
مخيم  محيط  يف  نقاط  عــدة  يف  متخصص  وإســعــايف 
العاجل  التدخل  وشمل  املنكوب.  السوريني  الالجئني 
الطبية  ــواد  وامل ــدواء  ال وتقدمي  الطبية  املعاينة  كذلك 
لزم  حال  االسعايف يف  للتدخل  إضافة  مجانا،  الالزمة 

األمر.

مساعدات طبية لالجئني السوريني 
املتضررين يف مخيم املنية
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دشــنــت قطر اخلــيــريــة بــرنــامــج الــعــالمــة الــتــجــاريــة /
األكبر   البرنامج  يعد  الــذي   ،/CP اإلنساني  الشريك 

لقطر اخليريةيف مجال املسؤولية املجتمعية.
بأهمية  املجتمع  يف  الوعي  نشر  إلى  البرنامج  ويهدف 
املجتمعية،  املسؤولية  يف  والشركات  املؤسسات  دور 
الشريك  عالمة  وضــع  يتم  ــذي  ال املنتج  يكون  بحيث 

اإلنساني عليه هو منتج داعم للعمل اإلنساني.
مبدأ  على  تقوم  مبتكرة  شهادة  أول  البرنامج  ويعتبر 
أطر  ضمن  والتنموي  اخليري  العمل  منظومة  تطوير 

برنامج العالمة التجارية / الشريك 
CP/اإلنساني

أول  ويعد  الــدولــيــة،  األحــكــام  وفــق  ومسجلة  قانونية 
ومساندة  دعــم  لصالح  مُتنح  بالعالم  جتــاريــة  عالمة 
يف  كبير  بشكل  وتساهم  والتنموية  اخليرية  األنشطة 

تطوير منظومة الشراكات املجتمعية.

قطر 
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قطر

النسخة  شركائها  مع  بالتعاون  اخليرية  قطر  أطلقت 
يعنى  ــذي  ال املستقبل"  "كــتَــاب  برنامج  مــن  اخلامسة 
للناشئة والشباب يف  باكتشاف ورعاية املواهب األدبية 

مجال كتابة القصة القصيرة.
وسيتم تقدمي البرنامج ألول مرة افتراضيا عبر املنصات 
املعتمدة بسبب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. 
شمال  جــامــعــة  طـــالب  النسخة  هـــذه  يف  وســيــشــارك 
بن  وجامعة حمد  وبنات  بنني  املجتمع  وكلية  األطلنطي 
طالب  جانب  إلى  التعليمية،  املدينة  وجامعات  خليفة 
االبتدائية  املــرحــلــة  وطــالــبــات  وطـــالب  قطر  جامعة 

اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  والطلبة  ــة  واإلعــدادي
)السمعية والبصرية( الكتشاف مواهبهم اإلبداعية.

تدشني النسخة اخلامسة 
من "كّتاب املستقبل"



يحكي  اخلــذالن،  دموع  متلؤها  وعيون  قلب  بحرقة 
اخلامس  عامه  فيها  أمت  التي  طفولته  قصة  عمر 
املمزقة  نزوحه  خيمة  ى  سو  يعرف  ال  وهــو  عشر 
املصنوعة من أكياس اخليش، ومكّب النفايات الذي 

يعتبره مصدر رزقه وأمله يف احلياة.
عمر ذو اخلمس عشر ربيعاً هو الطفل األكبر بني 
أخوته فيما يصغره محمد ذو الثالثة عشر عاماً ثم 
أختهم الوحيدة فاطمة، وأصغرهم أحمد ذو األربع 
سنوات والذي لم ير والده منذ والدته، وأم أنهكتها 
إلى  الذي خرج  زوجها  على  واأللم حزنا  األمراض 
متوجها  قريته  من  سنوات  خمس  نحو  قبل  عمله 
إلى عمله يف املدينة، ليختفي بعدها وتنقطع أخباره 
حتى وصلت أخبار موته، ليترك خلفه زوجة مريضة 

|   قصة إنسانية

وأطفاال ال يعرفون من احلياة سوى مرارتها.
نزح عمر من قريته مع والدته واخوته إلى احلدود 
أشجار  بني  احلــال  بهم  ليستقر  التركية،  السورية 
طعام  أو  الشتاء  بــرد  يقيهم  غطاء  دون  الزيتون، 
يسدون فيه رمقهم، بقي األطفال األربعة ووالدتهم 

على هذه احلال عدة أيام.
واملخيمات  ــشــوارع  وال األحــيــاء  يجوب  عمر  خــرج 
يبحث عما يعينه هو وأخوته ويغير حالهم، لم يجد 
سوى مكب النفايات، ليبحث فيه عما يساعده. بدأ 
من  مجموعة  وجد  حتى  القمامة  أكوام  بني  يبحث 
التي  والدته  إلى  أخذها  املهترئة،  اخليش  أكياس 
ال  خيمة صغيرة،  لتصبح  وجمعها  بخياطتها  قامت 
أشجار  من  أكثر  احلال  تستر  لكنها  البرد  من  تقي 

الطفولة الضائعة يف مخيمات 
النزوح.. برد وجوع وحرمان  
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الزيتون.
أخيه  برفقة  صباحا  يوم  كل  يخرج  أن  عمر  اعتاد 
األطفال  النفايات، حيث عشرات  مكب  إلى  محمد 
وهو  أال  مشترك،  قاسم  يجمعهم  ممــن  والــنــســاء 
الفقر واجلوع واحلرمان. يبحث جميعهم عما ميكن 
النحاس  يجمعون  حيث  استخدامه،  إعادة  أو  بيعه 
قد  األحــوال  أحسن  ويف  املالبس  أو  البالستك  أو 
بعض  أو  بيعها،  ميكن  معطلة  كهربائية  آلة  يجدون 
املالبس قد تناسب مقاس أحد أفراد عائالتهم، أو 

رمبا أدوات للمطبخ.
شبه  املــادي  والدخل  السيء  الوضع  هذا  ظل  ويف 
املعدوم، دار يف خاطرنا سؤال كيف يأكلون وماذا؟ 
على  نطلع  صحوا  اجلــو  يكون  يــوم   " عمر  فأجاب 
أغراضنا  نبيع  وعندما  بكير،  الصبح  من  الشغل 

نشتري خبز وكيس زعتر واحد ".
 " أخوته:  ومالبس  ويتابع عمر حديثه عن مالبسه 
ألخوتي،  ثياب  النفايات  بني  عليه  أدّور  شيء  أكثر 
ألن ما عنا ثياب نلبسها، حتى ملا نالقي ثياب كبيرة 
أو صغيرة جنيبها للصوبة، ألن ما عنا حطب نشغل 
والبالستيك،  الثياب  على  نشغلها  الصوبة،  عليه 

من  أسعل  صــرت  إنــي  حتى  بشعة،  كثير  وريحتها 
البالستيك" ريحة 

أمنيات  حتى  طفولته،  من  عمر  العمل  هــذا  حــرم 
رمبــا  أو  مـــوجـــودة،  تــعــد  ــم  ل وضحكتها  الــطــفــولــة 
التحقق،  مستحيلة  ألنــهــا  املــاضــي  مــن  أصبحت 
املهنة  أو عن  املستقبل  يتمناه يف  وعند سؤاله عما 
عمر  سكت  يكبر  عندما  بها  يعمل  أن  ميكن  التي 
ولم يتكلم بشيء، ثم كررنا السؤال مرة أخرى لعله 
" ما بدي أصير شي،   : يجيب بشيء، فقال حينها 
بدي أجيب أكل ألهلي وبس"  لتخنقه بعدها عبرات 

األلم والقهر على عائلته.
عمر ليس وحده من يواجه هذا املصير فهناك املئات 
من األطفال ممن يبحثون معه يف مكبات النفايات، 
قد تختلف أسمائهم وأعمارهم لكن القاسم املشترك 
بينهم هو الفقر واجلوع، ينتظرون من يرأف بحالهم 
أو من يسمع صوت ندائه. ينتظرون مساعدتهم يف 
برد الشتاء القارس.. غذاء وشيء لتدفئة عظامهم 

الواهنة. 
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بعــد مضــي أربــع ســنوات علــى فــرار آالف مــن أقليــة الروهنغيــا نزوحــا وجلــوءا بســبب 
العنــف واالضطهــاد الــذي مــورس ضدهــم يف ميامنــار، يعيــش الالجئــون الروهنغيــا يف 
ماليزيــا وبنغالديــش والهنــد حتديــات صحيــة كثيــرة، ضاعفــت منهــا جائحــة كوفيد 19. 
قطــر اخليريــة ويف إطــار جهودهــا اإلغاثيــة ســعت للتخفيــف مــن معاناتهــم وأســهمت يف 

إقامــة عــدد مــن املشــاريع الصحيــة بالتعــاون مــع شــركائها. 

مساعدات صحية لالجئي الروهينغيا 
يف ماليزيا وبنغالديش والهند
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ففــي ماليزيــا يعانــي 178,000 الجئــي روهينغــي مــن 
أوضــاع صحيــة حرجــة وليــس مبقدورهــم الوصــول 
ــة  ــى املستشــفيات العامــة لتلقــي العــالج إال يف حال إل
ضمانهــم مــن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني أو 

ــة. مــن قطــر اخليري
وتعمــل قطــر اخليريــة علــى حتســني وضــع الالجئــني 
مــن خــالل تنفيــذ عــدة مشــاريع صحيــة بالتعــاون مــع 
صنــدوق قطــر للتنميــة، تشــمل ســتة برامج كبــرى أولها 
إنشــاء خمســة مراكــز صحيــة أوليــة شــاملة، وتشــغيل 
أربــع عيــادات متنقلــة لتغطــي املناطــق الطرفيــة التــي 
يوجــد بهــا الالجئــون باإلضافــة إلــى اعتمــاد برنامــج 
الروهنغيــا  لالجئــي  الصحــي  والتثقيــف  التوعيــة 
وتقــدمي اللقاحــات الالزمــة لألطفــال وجتهيــز أماكــن 
متابعــة  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  املرضــى  الســتضافة 
خاصــة وأخيــرا برنامــج االحــاالت الطبيــة احلرجــة 

ــة املناســبة. ــة الطبي لتلقــي الرعاي
الرعاية الصحية

الرعايــة  إلــى خدمــات  الالجئــني  ولتســهيل وصــول 
وجتهيــز  تأثيــث  علــى  العمــل  مت  األوليــة  الصحيــة 
وتشــغيل خمســة مراكــز للرعايــة الصحيــة الشــاملة 
وهــي  ماليزيــا  وجنــوب  وشــمال  وســط  يف  تتــوزع 
مناطــق تضــم أكبــر عــدد مــن الالجئــني، وبلــغ عــدد 
شــخص.  11,600 املراكــز  هــذه  مــن  املســتفيدين 

كمــا مت إطــالق أربــع عيــادات متنقلــة تســهيال إليصــال 
منهــا  اســتفاد  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
املتنقلــة  العيــادات  هــذه  وتقــوم  شــخص،   10,000
واإلرشــاد يف  الصحيــة  والتوعيــة  األطفــال  بتطعيــم 
وصــرف  الشــخصية  والنظافــة  التغذيــة  مجــاالت 
والنســاء،  لألطفــال  خصوصــا  األساســية  األدويــة 
واســتفاد مــن برامــج التثقيف الصحي 2500 شــخص.
التطعيــم  برنامــج  دعــم  اعتمــاد  مت  لذلــك  إضافــة 
لألطفــال الالجئــني يف ماليزيــا حيــث يهــدف البرنامــج 
نظــام  وفــق  األساســية  التطعيــم  جرعــات  لتقــدمي 

إلــى 24,000 طفــل. التطعيــم املعتمــد يف ماليزيــا 
وقــال الســيد كــرم زينهــم مديــر مكتــب قطــر اخليريــة 
يف ماليزيــا إن هــذه املراكــز لــم تعمــل بعــد بطاقتهــا 
القصــوى نظــرا لالحتياطــات املتخــذة بســبب كورونــا، 
وأن هنــاك 4 مراكــز صحيــة مت االنتهــاء مــن ترميمهــا 
طواقمهــا،  وتدريــب  معداتهــا،  وشــراء  وجتهيزهــا، 

ــا.   وســتبدأ العمــل قريب
مت   2019 عــام  أكتوبــر  منــذ  أنــه  زينهــم  وأضــاف 
مــن مؤسســات  ثــالث  مــع  اتفاقيــات  التوقيــع علــى 
املجتمــع املدنــي املشــهود لهــا بالكفــاءة يف مجــال العمــل 
الطبــي للقيــام بتنفيــذ عــدة مشــاريع، وقــدرت امليزانيــة 
املرصــودة للبرنامــج الصحــي بنحــو 14.7 مليــون دوالر 

ــة أعــوام. لثالث
تعزيز الصحة

علــى  الالجئــني  حصــول  أمــام  العقبــات  ولتذليــل 
ــام بالقــراءة  ــة يف عــدم اإلمل ــة واملتمثل ــة الصحي الرعاي
واالختالفــات  الصحــي  الوعــي  ونقــص  والكتابــة 
اللغويــة والثقافيــة مت تدريــب وتأهيــل عمــال الصحــة 
الذيــن يتــم اختيارهــم مــن بــني الالجئــني أنفســهم.
ــني  ــة لالجئ ــة الثانوي ــة الصحي تقــدمي خدمــات الرعاي
عبــر برنامــج اإلحالــة للحــاالت احلرجــة والــوالدات 
مريــض   1200 البرنامــج  يســتهدف  حيــث  املعقــدة 

خــالل 3ســنوات.
إنشــاء خمســة مراكــز إيــواء مجهــزة بالكامل الســتقبال 

املرضــى الذيــن ليــس باســتطاعتهم متابعــة العالج.
قطــر اخليريــة توفــر الرعايــة الصحيــة ألكثــر مــن 

بنغالديــش  يف  روهينغــي  الجــئ   40،000

ويف بنغالديــش، تعمــل قطــر اخليريــة بــال كلــل منــذ 
للروهينغــا  الصحيــة  الرعايــة  لضمــان   2018 عــام 
العاجزيــن، حيــث متكنــت قطــر اخليريــة مــن توفيــر 
الرعايــة الصحيــة ألكثــر مــن 40 ألــف الجــئ روهينغــي 
يف بنغالديــش يف الســنوات الثــالث املاضيــة مــن خــالل 

إقامــة مخيــم صحــي يف منطقــة تكنــاف.
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واملمرضــات  األطبــاء  الصحــي  املخيــم  يف  ويوجــد 
وســيارات اإلســعاف الالزمــة لنقــل املرضــى وتوفيــر 
األساســية  الطبيــة  والفحوصــات  املجانيــة  األدويــة 
واملتابعــة الصحيــة للمرضــى خاصــة مرضــى الســكري 

والضغــط. 
ويف العــام 2017 قدمــت قطــر اخليريــة مــن خــالل 
ــة  ــي مســاعدات عالجي ــي الثان ــي امليدان وفدهــا الطب
الالجئــني  مــن  األســر  آلالف  ومالبــس  وغذائيــة 
بنغالديــش،  بــني  الواقعــة  احلــدود  علــى  الروهينغــا 
تضمــن الوفــد الطبــي 5 أطبــاء مــن قطــر وطبيــب آخــر 
مــن تركيــا قــد اســتطاع تقــدمي مســاعدات عالجيــة 
شــملت  الروهينغــا،  الالجئــني  مــن  أســرة   2000 لـــ 
الفحوصــات الطبيــة وتوزيــع االدويــة للمرضــى وحتويل 
احلكومــي  املستشــفى  إلــى  املســتعصية  احلــاالت 
املخيــم  مــن  واســتفاد  كوكــس.  مدينــة  الرئيســي يف 
الطبــي األول الــذي أقيــم يف مخيــم "كاتــو بالنــغ" الــذي 

يقطنــه عــدد كبيــر مــن املتضرريــن. نحــو 25 ألــف 
الغذائيــة  املســاعدات  جانــب  الــى  روهينغــي  الجــئ 

وااليوائيــة.
و يف ظــل ظروفهــم اإلنســانية االســتثنائية، تواصــل 
الصحيــة  مســاعداتها  تقــدمي  يف  اخليريــة  قطــر 
ملجابهــة جائحــة كورونــا، حيــث قدمــت العديــد مــن 

والوقائيــة.  الصحيــة  املســاعدات 
مجانيــة  خدمــات صحيــة  لتقــدمي  طبيــة  قوافــل   3

الروهينغيــا الجــئ  لصالــح 
ويف الهنــد، يعانــي آالف الالجئــني الروهينغيا من ســوء 
التغذيــة واألمــراض املعديــة واملزمنــة، قامــت قطــر 
اخليريــة بتســيير ثالثــة قوافــل طبيــة لتقــدمي خدمــات 
صحيــة مجانيــة، اســتفاد منهــا 2000 الجــئ وذلــك 
الــى  والوقــوف  املتضرريــن  معانــاة  تخفيــف  بهــدف 
جانبهــم يف وقــت احلاجــة ومــد يــد العــون واملســاعدة 

ــا. ــي يواجهونه ــة الت لهــم يف ظــل الظــروف الصعب



شتاء  االبتسامات

79 كاريكاتير 



إندونيسيا

ساردي ورويدة.. زوجان مكفوفان 
ينتصران  يف معركة احلياة 

|   قصة جناح  80

كثيــرون يتعثــرون يف مســار احليــاة وتعقيداتهــا بســبب 
طموحاتهــم  بلــوغ  عــن  بهــم  تقعــد  جســدية  إعاقــة 
ــع،  ــة يف املجتم ــم واملشــاركة الفاعل وحتســني أوضاعه
لكــن هنــاك مــن ال يستســلم لهــذه اإلعاقــة ويجعلهــا 
ــه أقــوى عزميــة يف ملجابهــة ظروفــه  ــت أن ــا ليثب حتدي

االســتثنائية.
رويــدة وســاردي فقــدا نعمــة البصــر وأظلمــت احليــاة 
يف وجههمــا منــذ وقــت مبكــر لكــن بصيرتهمــا املتقــدة 
يتخطيــان  اجلســورة جعلتهمــا  وإرادتهمــا  وعزمهمــا 
هــذه اإلعاقــة لتحقيــق أملهمــا يف حيــاة أفضــل وعيــش 

كــرمي. 
 كالهمــا يعانــي مــن ضعــف مركــب، فقــدان للبصــر 
ذلــك  ورغــم  ضعيفــة..  وماليــة  جســدية  وإمكانــات 
تســلقا ســلم النجــاح بعزميــة وإصــرار ووفــرا حيــاة 
ــة  ــا العملي ــد جنحــا يف حياتهم ــرة باإلعجــاب فق جدي

كمــا جنحــا يف تكويــن أســرة وتربيــة أبنائهمــا.

معاناة إضافية
محنــة رويــدا وســادري بــدأت منــذ بدايــة مقدمهمــا 
للحيــاة ، ســارة ولــدت يف يوليــو عــام 1973 يف آتشــيه 
بيســار، بينمــا ولــد ســاردي يف يونيــو مــن نفــس العــام 
ــاة معاقــني  يف ســيأنتار بشــمال ســومطره، جــاءا للحي
وهــذا أمــر طبيعــي لكــن تقاليــد النــاس هنــاك ضاعفت 
محنتهمــا حيــث يعتبــر الطفــل املعــاق عالمــة علــى 
ســوء احلــظ ولــم تــرد أســرتيهما حتمــل هــذا العــب 

ــا االنفصــال.   االجتماعــي فقررت
ــح عــبء ومســؤولية  ــه، وأصب ــدة زوجت ــد روي ــق وال طل
رعايــة رويــدة علــى عاتــق والدتهــا، وكذلــك انفصــل 
ــة مــن  ــدأ الكفيفــان رحل ــه وب ــد ســادري عــن زوجت وال

املعانــاة والتعــب والقلــق االجتماعــي. 

تكوين أسرة
بســبب الفقــر واإلعاقــة لــم تتمكــن رويدة من اســتكمال 
تعليمهــا وتوقفــت عنــد املرحلــة االبتدائيــة، بينمــا متكن 
ســادري مــن إمتــام املرحلــة اإلعداديــة، لكــن الصدفــة 
وحدهــا هــي مــن جمعتهمــا فــى مــكان عمــل واحــد 
وتشــاركا الظــروف املتشــابهة والهــم واملعانــاة، وبعــد 
ــا يف  ــق حلمهم ــزواج وحتقي ــررا ال ــل ق ــن العم ــة م رحل

إجنــاب أطفــال يكونــا عونــا لهمــا. 
تزوجــا يف مــارس 2003 يف مدينــة ميــدان، عاصمــة 
يف  البكــر  مبولودهمــا  ورزقــا  الشــمالية.  ســومطرة 
ديســمبر 2003 غــادرا مــكان العمــل وذهبــا الــى أتشــه 
لكــن لــم يجــد عمــال وغــادرا الــى عاصمــة االقليــم 
ــة  ــل يف  تربي ــا بســيطا يتمث ــدءا عمــال جتاري اتشــه وب
البــط وبيــع بيضــه وحلومــه وبيــع الوجبــات اخلفيفــة. 
كان دخلهمــا ال يكفــي لاليجــار واضطــرا لدفــع االيجار 
باألقســاط  وحتــى هــذا واجهتهمــا الكثيــر مــن املشــاكل 

ــر مســتقر. ألن دخلهمــا غي

يد العون
ومســاندة لهــذه األســرة التــي بــدأت مشــوار حياتهــا 
باملعانــاة تدخلــت قطــر اخليريــة فــرع إقليــم آتشــيه 
الدعــم  أنــواع  مبختلــف  ملســاعدتها   2010 عــام  يف 

واملســاندة.
يقــول ســاردي: "احلمــد هلل، نحــن ممتنــون جــًدا لقطــر 
اخليريــة منــذ أن قدمــت الكفالــة ألســرتي يف أكتوبــر 
2010  وحتــى اآلن، حياتنــا أصبحــت أســهل وخفــت 

األعبــاء علينــا".



عبــر الزوجــان عــن ســعادتهما الغامــرة إلجنــاب ثالثــة 
أطفــال بــال عيــوب خلقيــة، وصممــا علــى تعليمهم حتى 

اجلامعــة ليعيشــوا حيــاة كرميــة ومســتقبل أفضــل.

قالــت رويــدة: "لقــد ولــد أبنائنــا الثالثــة بــدون إعاقــة 
جســدية، احلمــد هلل. لذلــك نحــن مصممــون بقــدر 
مــا نســتطيع جلعلهــم ال يختبــرون معاناتنــا. الطريقــة 
الوحيــدة هــي التعليــم اجليــد والكفالــة مــن املتبــرع 
الكــرمي يف دولــة قطــر نســتخدمها يف إيجــار البيــت 

وتغطيــة تكاليــف التعليــم" .

حضور مجتمعي
ساردي ورويده مهمومان مبساعدة مجتمعهما 

وأصدقائهما من املعاقني حيث انخرطا يف تعليم 
مهارات احلاسب اآللي للمعاقني من خالل مؤسسة 

مختصة بذلك حيث مت تعيني ساردي كمعلم كمبيوتر 
للمكفوفني يف آتشيه يف عدد من املؤسسات. يتولى 
ساردي اآلن رئيس  جمعية املكفوفني األندونيسية 

فرع آتشيه، يف حني تعلم رويدة أمينا لصندوق  
جمعية النساء املعاقات االندونيسية فرع بندا أتشيه.
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سلسلسة:  من  الثاني  الكتاب  صدر  اخليرية  قطر  عن 
"اقرأ..تعلم..ساعد" وهو بعنوان : "الرحلة العجيبة".

مواد  تليها  بدايته،  يف  خيالية  قصة  من  الكتاب  يتّكون 
توعوية وأنشطة تفاعلية وقصص حقيقية.

وهي  العجيبة"،  "الــرحــلــة  اخلــيــالــيــة:  القصة  عــنــوان 
نفسها  وجــدت  أزرق  غــالف  ذات  قصة  عــن  تتحدث 
فجأة محشورة يف صندوق مظلم من الورق املقّوى مع 
مجموعة من الكتب األخرى، حزنت وشعرت باالنزعاج 
الشديد، خصوصا أنها اعتادت على أشعة الشمس التي 
تُوِقُظها باكرا كّل صباح، منذ أَن اقتنتها الطفلة "آمنة" 
قبل عامني من معرض الكتاب، ووضعتها يف أعلى رّف 
سّر  عن  حولها  من  الكتب  تسأل  بدأت  وقد  مبكتبتها. 
التحول الذي طرأ على تعامل آمنة مع كتبها وهي التي 
تفريطها  وعدم   ، لهم  وحبها  عليهم،  بحرصها  عرفت 

بهم.. لكّنها لم حتصل على إجابة تشفي غليلها.
احملطة األخيرة

ثم ما لبث هذا الصندوق أن نقل للمطار، لتباشر القصة 
الزرقاء رحلة عجيبة صاحبَتها عدة مغامرات.. ولتكون 
اكتشفت  وهناك  لالجئني،  مخيم  يف  األخيرة  محطتها 
العجيبة، من خالل رسالة من  الرحلة  وراء هذه  السّر 

آمنة وجهتها ألطفال املخيم.  
التفاعلية  وأنشطتها  التوعوية  وموادها  القصة  ترّكز 
لعمل  الرئيسة  املجاالت  أحد  يعّد  الــذي  التعليم  على 

اجلمعيات اخليرية ومنظمات املجتمع املدني، لدوره يف 
والفقر،  اجلهل  ومكافحة  العقول  وإنارة  املعرفة  تنمية 
واحتياجاته  كاملدارس  املناسبة  مرافقه  توفير  وأهمية 
كتب  أو  الدراسية  املناهج  )ســواء  كالكتب  األساسية 

املطالعة( والقرطاسية وغيرها. 
التفاعلية األنشطة 

والتلوين  للرسم  مجال  للكتاب  التفاعلية  األنشطة  يف 
القصة  كتابة  وتعلم  للهدايا،  املصاحبة  العبارات  وكتابة 
وااللكتروني  املطبوع  الكتابني  بني  والفوارق  القصيرة، 
ــار الــرّحــالــة  ــالطــالع عــلــى أســف وغــيــرهــا، وفــرصــة ل

وأحوالهم وكتبهم، وغرس حب املعلم وتقديره.
 هدف السلسلة 

كعنصر  القصص  استثمار  على  السلسلة  فكرة  وتقوم 
اإلنساني وخدمة  العمل  قيم  جذب لألطفال يف غرس 
املجتمع والتوعية بأهميته لديهم، وفتح اآلفاق لتفاعلهم 
بعمل تطوعي  وربطهم  أنشطة مختلفة،  معه من خالل 

إيجابي ودمجهم فيه ليساعدوا غيرهم من خالله. 
املرحلة  األطفال يف  السلسلة  املستهدفة يف هذه  الفئة 
االبتدائية كمرحلة أولى، وميكن قراءة القصة والتفاعل 
من  االلكتروني  اخليرية  قطر  موقع  على  أنشطتها  مع 

خالل الرابط التالي:
www.qcharity.org/ar/qa/media/childstory
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حكاية يوسف 
فلسطني 

باإلنسانية والعطاء تعّرف كيف تتحقق 
احلياة الكرمية لذوي احلاجة

بدعمكم 
مننح األمل

حكاية جوت دارماينتي 
اندونيسيا 

تعّرف كيف غّيرت مشاريع 
التمكني االقتصادي حياة 

»جوت« نحو األفضل
  بدعمكم

نصنع الفرق

لإلطالع على مزيد من قصص 
النجاح ميكنكم الدخول إلى قناة 

قطر اخليرية على اليوتيوب
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شارك معنا بقصة جناح
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املياه هي احلياة..
لكل فرد احلق يف احلصول على

املياه الصاحلة للشرب

امسح »الكود« للدخول 
إلى حساب قطر اخليرية 

) االنستجرام / املدونة( 
واالطالع على مزيد 

من الصور التي تعكس 
أنشطتنا ومشاريعنا  
اإلنسانية والتنموية 

وتبرز الفرق الذي 
حتدثه. 
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look forward to the best without despair, fully 
understanding the magnitude of the humanitarian 
challenges and the prolonged crises in many countries like 
Syria and Yemen. 
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meantime, we affirm to continue our humanitarian duty in 
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As children are usually hardest hit by crises, in this issue of 
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Sheikha Moza bint Nasser,

A visionary leader in education 
and social reforms

|    Philanthropist 6

Her Highness Sheikha Moza bint Nasser has been 
actively engaged as a visionary leader in education 
and other social reforms in Qatar for many years, 
and has played a major role in spearheading 
national and international development projects.

Sheikha Moza is driven by her passion for 
education and her belief in its ability to enhance 

opportunities and transform societies.  She is 
committed to ensuring that every child has access 
to a quality education and can go to school in a safe 
environment. 

In support of her United Nations roles and her 
commitment to the universal right to education, 
Sheikha Moza has set up a number of international 



in 1995, and is known for its flagship project, 
Education City. In addition to her work at Qatar 
Foundation, she previously served as the Vice Chair 
of the Supreme Council of Health from  2009 -2014 
and as the Vice Chair of the Supreme Education 
Council from  2006 -2012. More recently, she chairs 
Sidra Medicine, a new training and research hospital. 

Internationally, Sheikha Moza plays an active role 
with the UN to support global education. She was 
appointed as a United Nations (UN) Advocate for 
the Sustainable Development Goals in 2016, and 
was previously a member of the UN Millennium 
Development Goals Advocacy Group with a special 

programmes that protect and promote access to 
schooling.

Birth 
Sheikha Moza was born in the Qatari capital, Doha.

 Education 
Sheikha Moza completed her studies in Qatar and 
obtained a BA in Sociology from Qatar University in 
1986.

Responsibilities
Domestically, Sheikha Moza serves as Chairperson 
of Qatar Foundation for Education, Science and 
Community Development (QF), which was founded 
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emphasis on Goal 2 – universal primary education. 
Sheikha Moza serves as a UNESCO Special Envoy 
for Basic and Higher Education, through which 
she launched multiple projects including the 
International Fund for Higher Education in Iraq. 

Sheikha Moza launched Education Above All (EAA) 
in 2012 - a global initiative that aims to foster 
development and generate a global movement, 
with a particular focus on areas affected by poverty, 
conflict and disaster, the needs of children, and the 
empowerment of youth and women. EAA is working 
through a number of programmes, including 
Educate a Child (EAC), Protecting Education in 
Insecurity and Conflict (PEIC), Al-Fakhoora and 
Reach Out To Asia (ROTA).

The foundation’s programmes work to ensure that 
all children in the developing world – particularly 
the 59 million who are currently out of school – will 
be able to realise their right to education. Through 
capacity-building, resource mobilisation, and multi-
sectoral partnerships and alliances, EAA addresses 
educational issues with a special commitment to the 
most underserved populations of the world.

In 2018,  Sheikha Moza announced the milestone 
that EAA’s Educate A Child programme committed 

to deliver quality, primary education to 10 million of 
the most marginalized out of school children.

 Sheikha Moza also launched Silatech  in 2008 
to address the growing challenge of youth 
employment in the Middle East and North Africa. 
The initiative economically empower youths by 
creating employment opportunities and providing 
programs in enterprise development, career 
training, and microfinancing, among many others.

Awards and Honors
Among Sheikha Moza’s many honours are the 
Carnegie Medal of Philanthropy and the George 
Bush Award for Excellence in Public Service. In 2009, 
she was inducted into the Academie des Beaux Arts 
de l›Institut de France. In 2007, she was presented 
the prestigious Chatham House Award for her 
contributions to improving international relations. 

She has also been awarded honorary doctorates 
from Virginia Commonwealth University, Texas A&M 
University, Carnegie Mellon University, Imperial 
College London and Georgetown University.

Sheikha Moza  was named among the World’s 
100 Most Powerful Women by Forbes, due to her 
ambitious initiatives directed at the development of 
society, education, health, and culture. 

|    Philanthropist 8
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Managing Humanitarian Innovation is essential 
reading for humanitarian practitioners as well as 
volunteers and others involved in humanitarian 
supplies provision. It is equally helpful to 
thought leaders, policy makers and educators.

Editorial Reviews
Kirsten Gelsdorf, Director of Global Humanitarian 
Policy and Professor, University of Virginia, 
Former Chief of Policy Analysis and Innovation, 
UNOCHA: 

«It is rare that one finds a book on humanitarian 
aid that is relevant to both academic and 
practitioner audiences. Managing Humanitarian 
Innovation does an excellent job giving insights 
and practical solutions to both audiences. 
Even more important it is inspirational and 
helps further the important discourse on 
innovation – one of the most important policy 
and operational areas facing humanitarian aid 
today.»

Nicholas Haan, VP if Impact and Faculty Chair of 
Global Grand Challenges, Singularity University:

“This is a ‘must-read’ for aid workers, donors, 
government officials, and innovators drawn to 
the humanitarian calling.” 

About the Author
Eric James has studied and worked in 
international development for over 10 years. 
He has managed emergency programs in 
Afghanistan, Albania, Burundi, Liberia and Sri 
Lanka, among other places.

The challenges facing humanitarian logistics are huge. 
Refugee camps present enormously challenging 
environments in which sudden spikes in demand, 
difficult to access locations, disruptions due to conflict 
or disasters, as well as normal supply chain problems 
are commonplace. This means that orders for medical 
and other supplies can take weeks and sometimes 
months to fulfill, severely impeding humanitarian 
operations. There is also a lack of or slow adoption 
of technology routinely used elsewhere. In addition, 
humanitarian logistics are also expensive. When 
customs clearance, transportation, storage, middlemen 
and administration are added in, the costs of basic 
items are often exorbitant.

Managing Humanitarian Innovation presents a new 
approach that is beginning to transform the way 
humanitarian logistics are conducted. Innovation in 
logistics includes disrupting and improving supply 
chains through the use of technology, especially 
3D printers, and engaging people to manage this 
approach. The book discusses what innovation is, 
and strategies for supporting it; it describes practical 
innovations and how they have been applied; and 
it outlines how innovation labs can be run. Finally, it 
covers how to fund innovation and it suggests how 
humanitarian innovation might develop in the future.

This book brings together the real experience of 
practitioners who have made innovation work. It is a 
collaborative work written by and for the community 
of people involved in humanitarian innovation, 
in particular in the making and manufacturing of 
humanitarian supplies. The book is full of practical 
and actionable points of value to the humanitarian 
community.

 ( G l o b a l  I n s t i t u t i o n s )

Managing 
Humanitarian 
Innovation:
The Cutting Edge of Aid

    Book Review 9



Out-of-school 
children towards 
uncertain future
There are an estimated 152 million 
children in child labour, 72 million of 
whom are in hazardous work. 





Children hardest hit by crisis

|    Feature12



Children are usually victims of wars and crises. Even though they do not suffer any 
physical harm, they receive a major psychological negative impact. Their psychological 
pain is one of the most widespread and common syndromes in societies suffering the 
prolonged crises and conflicts. Their suffering from malnutrition, hunger, poverty, and 
the discontinuation of their family resources will hinder their growth and development, 
leaving them open to the most serious violations of human rights such as child labor, 
killing, kidnapping, attacks on schools and hospitals, and denial of humanitarian access.

In recent years, violations against children have increased.  Some 250 million children need 
protection and live in countries and regions affected by conflict. Nearly one in five children 
live in areas affected by conflict, according to the ‘Save the Children’. The most dangerous 
countries in the world for kids are Afghanistan, Iraq, Syria, the Congo, Mali and Nigeria.

 Already, there are an estimated 152 million children in child labour, 72 million of whom 
are in hazardous work. 

In Yemen, children are hit hardest by conflict hunger, epidemics, the deprivation of 
education. Besides, the deterioration of living conditions may push more children to 
child labor.  International organizations indicate that child labor in Yemen has grown 
exponentially, reaching 1.6 million children in child labor. Most of these children work in 
very dangerous circumstances. 

The Syrian refugee crisis remains the largest displacement crisis in the world, with 5.6 
million registered refugees, including over 2.5 million children. 

Impact of crises on children’s education
Education is the most affected by conflict, as statistics show that half of the children out of 
school live in conflict-affected countries. The conflict displaced thousands of people and 
caused the closure of schools. Even in cases, international relief is delivered to conflict-
stricken countries, education is not among key support priorities. 

However, education has become one of the most important priorities for humanitarian 
organizations in times of humanitarian crises, such as refugee crises due to natural 
disasters, conflicts, or global crises, to ensure children study. 
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Coronavirus deprives millions                of children of education

|    Feature14

At least 463 million or nearly one-third of students around 
the globe remained cut off from education.



Coronavirus deprives millions                of children of education
Most education systems in poor countries were underfinanced even before the outbreak 
of the coronavirus crisis, which has completely interrupted these systems. The profound 
effects of the coronavirus pandemic on education still continue, with schools and 
various educational institutions remaining closed. The challenging situation, due to the 
coronavirus, has brought the biggest shock to the education systems around the world.
According to a report published on the UNESCO website, “the COVID- 19 pandemic has 
created the most severe disruption to global education systems in history, forcing more 
than 1.6 billion learners in more than 190 countries out of school at the peak of the crisis. It 
threatens the future of a generation with 24 million children and youth at risk of dropping 
out.”
The report further says “The COVID- 19 pandemic has exposed and deepened education 
inequalities, marginalization and exclusion. At least 463 million or nearly one-third of 
students around the globe remain cut off from education, mainly due to a lack of remote 
learning policies or lack of equipment needed for learning at home.”
Due to the COVID- 19 pandemic, an additional 150 million children globally have been 
plunged into poverty, taking the number of children living in multi-dimensional poverty 
across the world to approximately 1.2 billion, according to a new UNICEF and Save 
the Children analysis. This is a 15 per cent increase in the number of children living in 
deprivation in low- and middle-income countries.
Many educational institutions have managed to quickly switch to online learning, while 
this transformation was difficult in other parts of the world, affecting the education of 
millions of children, especially in poor countries.
Wealthier countries have developed remote learning strategies, but the situation is 
different in middle-income and poor countries, where a large number of children do not 
have classrooms and study materials, not to mention the difficult internet connection, 
in addition to the inability of educational institutions to provide sustainable alternative 
solutions.
The Association of African Universities has already signaled that, among the 700 
universities operating in Sub-Saharan Africa, very few are well prepared and sufficiently 
equipped to deliver their programmes online. Internet connection is a big problem and 
continuity in the power supply is a major challenge faced by the higher education sector 
in several countries of Sub-Saharan Africa. 
It is noteworthy that the education crisis in poor countries precedes the spread of the 
coronavirus, as 53 % of 10 -year-olds in low- and middle-income countries were not able to 
read and understand a simple text. Interruption or delay in the resumption of school will 
have a profound effect on the children of these countries.
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) warned 
that large-scale school closures in developing countries may result in devastating risks, 
especially for girls, who are 2.5 times more likely than boys to drop out of school.  
The data says that, during the outbreak of the Ebola virus in West Africa between   
 2014  - 2016  , the closure of schools and universities caused serious setbacks to 
educations systems, resulting in loss of learning and higher drop-out rates, in addition to 
having a devastating impact on children“s safety and security.
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Over 2.8 million Syrian children 
missing out on their education

Mr. Anthony MacDonald, Head of Office, UNICEF, Qatar: 

the region is having a compound impact on children 
and childhood that is beyond any words. Children 
are being deprived from their basic rights including 
to live in safety, to access to education, to receive 
health services, and to grow and reach their full 
potential. 

In Syria, almost 10 years of war has left four in 
five children from Syria in need of humanitarian 
assistance, including the very basics like health, 
warm clothes, education and food. But above all, it 
left children in need of protection and safety. 

The conflict in Syria has caused the largest ongoing 
displacement crisis in recent history. People fled 
inside Syria, across its borders and beyond.  Over 
5 million children have been displaced inside 
Syria or into neighbouring countries (2.6 million 
children inside Syria and 2.5 million children in 

Firstly, we would like to use this opportunity 
to express our deepest appreciation for Qatar 
Charity`s global strategic partnership with UNICEF 
and acknowledge that by joining forces we have 
been able to work together to support vulnerable 
children around the world. We would like to 
specifically acknowledge Qatar Charity`s generous 
support to UNICEF in Syria and Jordan this year. 
We are looking forward to continuing to expand 
our joint cooperation in Turkey to support Syrian 
refugee children and families. 

Q: Several Middle East countries like Yemen 
and Syria are going through continuous crises, 
affecting children badly in many ways. What is the 
extent of the damage the children have suffered 
there, especially as these crises have been going 
on for a decade?

A: The protracted conflicts in many countries around 
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With the arrival of COVID- 19, the health systems 
in countries like Syria and Yemen were already 
strained and striving to cope. Even before the 
COVID- 19 pandemic, only around half of health 
facilities in Yemen were operational and those that 
were running faced severe shortages in medicine, 
equipment and staff. Inside Syria, half of all health 
care facilities were partially functioning or were 
not functioning at all. The impacts of COVID- 19 on 
the health systems and livelihood of families due 
to the deteriorating economic situation is further 
exacerbating the suffering of children in these 
countries. 

Q: In general, the coronavirus has affected 
children›s education all over the world, but it 
has affected the children of poor countries more 
severely. What are the main risks and how can they 
be minimized?

A: During the lockdowns imposed early on to curb 
the spread of the virus, the education of 110 million 
children and young people has been disrupted in all 
countries around the Middle East and North Africa 
region. This disruption in education could directly 
result in setting back children’s learning, and this 
will translate into losses across the economies and 
societies for years to come. 

UNICEF data reviled that two in five children in the 
MENA region (38 million children) did not have 
access to remote learning during school closures 
in the time of COVID- 19 pandemic. In general, 
alternative options to learning offered during 
COVD19 did not reach all children, especially due 
to disparities including in access to devices and 
internet coverage. This is worrying as children 
in many countries around the region were not 
receiving quality education to begin with. In many 
countries, schools are not equipping children with 
the necessary basic skills such as reading, writing 
and math. Six out of 10 children in the region cannot 
read or understand a simple age-appropriate text 
at age 10. It should be noted also that, 14 million 
school-aged children were already out-of-school 
before the COVID- 19 pandemic, many because of 
wars and armed conflicts.

Once a decision to reopen schools is taken on 
the national level, the safe reopening of schools 
following hygiene protocols must be prioritized. 
This includes physical distancing, promoting regular 
and thorough handwashing, good respiratory 
hygiene, keeping facilities clean and hygienic, using 
protective equipment including masks based on a 
national protocol, and monitoring student and staff 
health while maintaining regular contact with local 
health authorities.

neighbouring countries). Entire families have had to 
flee violence leaving behind all of their belongings 
– some multiple times.  Nearly 6 million children 
know nothing but war, as nearly 4.8 million children 
in Syria were born into the war and more than 1 
million were born as refugees. 

Currently, families in Syria are resorting to extreme 
survival measures as the price of essential food 
items has risen 20 times since the war began. 
Families in neighbouring countries are facing 
deteriorating economic situations and dwindling 
funding available to respond to their needs. 

Over 2.8 million Syrian children missing out on their 
education with little prospects for a better future. 
These are the children that need the most support.  
Over 2 million children - over one third of Syria’s 
child population -inside Syria are out of school and 
800,000 child refugees in neighbouring countries 
are still missing out on their education.

Children in Yemen are already struggling to survive 
in the worst humanitarian crisis in the world.  After 
five years of conflict, around four in five children – 
12.3 million – are in desperate need of aid. Tens of 
thousands of children have died, both as a direct 
result of the fighting, and from indirect causes like 

disease and malnutrition. More than 1.7 million 
children have been forced to flee their homes and 
are living in camps or improvised settings in other 
parts of Yemen. 

Two million children in Yemen are out of school. 
Now schools have been closed around the country 
in light of the COVID- 19 pandemic, an additional 
5.8 million children are out of education. Most 
public-school teachers have not been paid in more 
than three years. At least 2,000 schools – one out 
of 16,000 overall - are unfit for use because of 
the conflict – either destroyed, used for military 
purposes or taken over as a shelter for displaced 
people. 

Anthony MacDonald: It is becoming 
increasingly essential to repurpose 
and repackage mental health and 
psychosocial support to address the 
impact of the COVID19- pandemic, 
especially to children in conflict-
stricken countries. 

Looking forward to expanding 
cooperation to support refugee 
children and families 



18

against all odds 
and thanks to the 
efforts of teachers, 
education personnel 
and partners on the 
ground – and with 
generous support 
from donors.

In Yemen, UNICEF provided nearly 400,000 
children with individual learning materials, and 
nearly 45,000 children with access to formal and 
non-formal education, including early learning. 
Moreover, UNICEF and its donors are committed to 
providing temporary and partial relief for more than 
114,000 affected teachers and school-based staff 
by providing incentives to enable them to attend 
school. 

Extending psychological support is one of the 
projects implemented by UNICEF. What is the 
importance of this aspect, especially in crisis-
stricken areas and in light of the coronavirus 
pandemic?

The COVID- 19 pandemic has had a compound 
impact on children’s wellbeing and mental health. 
In the most recent survey conducted by UNICEF and 
partners that reached around 7,000 households in 
seven countries, covering nearly 13,000 children, 
over half of the respondents say that their children 
have been struggling mentally and emotionally. 
Moreover, half of the respondents stated that their 
children are deprived of outdoor play and social 
interaction, and as a result experience anxiety, 
boredom and stress. It is becoming increasingly 
essential to repurpose and repackage mental health 
and psychosocial support to address the impact of 
the COVID- 19 pandemic, especially to children in 
conflict-stricken countries. 

Since the onset of the pandemic, UNICEF reached 
through psychosocial support and mental health 
services nearly 315,000 children, parents and 
primary caregivers. 

Moreover, it is essential to provide 
children with opportunities to get 
the chance to catch up on what 
they missed out during lockdown, 
so they do not fall further behind. In 
the near future, there should be real 
investments made to bridge the digital 
divide to increase and improve children’s 
access across the region to remote 
learning tools including via TV, radio 
and online platforms. It is also important to secure 
additional financing and to prioritize resources 
for the education sector as public budgets starts 
to focus on other priories. And above all, teaches 
should be provided with support, who are key to 
keeping children engaged whether in the classroom 
or at home.

What are the UNICEF efforts to provide 
educational opportunities for children and reduce 
school dropout, especially in crisis-hit areas?

Since the onset of the COVID- 19 pandemic, UNICEF 
supported remote learning in all MENA countries 
and directly reached nearly four million children 
as part of continuous education. UNICEF helped 
governments and partners produce and disseminate 
e-learning modules and educational broadcast 
materials for radio, TV and online platforms, as well 
as guidance for parents in supporting learning and 
stimulating activities for their children at home.  
As schools were starting to reopen, UNICEF MENA 
launched the “Ready to Come Back: A Teacher 
Preparedness Training Package” to prepare teachers 
for teaching and learning in the time of COVID.  

UNICEF also continues to support children 
continue education in crisis-hit countries:

In Syria, UNICEF with its partners support children 
and families through: school rehabilitation, teachers 
training, curriculum b (special programme for 
children who have missed out on school in which 
children complete two school years in one to catch 
up with their peers) and self-learning programmes, 
education bursaries for children coming from 
hard-to-reach areas for national exams, remedial 
classes, supplies including school bags, learning 
materials, recreational materials and stationery, 
early childhood education, and pre-fabricated 
classrooms. 

Nearly 5 million children inside Syria and in 
neighbouring countries have access to learning 

Head of UNICEF office in Qatar: 
It is essential to provide children 
with opportunities to get the 
chance to catch up on what 
they missed out during the 
coronavirus lockdown.

|    Feature (Interview)
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Qatar Charity’s contribution to 
children’s education in emergencies

|    Feature20



Qatar Charity is a leading humanitarian organization extending effective support to 
children’s education in emergencies and protracted crises. It contributed to creating an 
appropriate learning environment during emergencies, crises and natural disasters.  It has 
implemented QR 64 million projects and assistance in support of education in crises and 
disasters during 2019 and 2020, benefiting more than 765,000 people.

Educational Projects
Qatar Charity implements projects in support of education in emergencies in Turkey, Syria, 
Palestine, Sudan, Lebanon, Bangladesh, Yemen and Indonesia. Qatar Charity›s intervention 
for education in emergencies include the maintenance and reconstruction of educational 
institutions, which were destroyed due to conflicts, providing water and sanitation 
services to educational institutions, printing and distributing textbooks and providing 
school bags and scholarships.
• 73 schools were repaired in Aleppo and Idleb. 
• Running a university dormitory for Rohingya students and paying student tuition fees in 

Turkey
• Qatar Charity, with the support of the Qatar Fund for Development (QFFD), has printed 

more than 9 million textbooks covering all basic subjects for all levels, benefiting more 
than 1 million male and female students within the framework of the “Improving the 
Level of Education for More Than One Million Children” project.

• The Dar es Salaam Primary School, built in the city of Garowe, Somalia, benefits 400 
students.

• Mahanju Multi-Service Education Center was established in the Kenyan capital of 
Nairobi.

• Supporting the restoration of the educational process for Yemeni children by running 
Government schools

• A primary, preparatory, and secondary school for girls was constructed in exchange for 
the school destroyed during the floods in India.

• Free primary and secondary education for refugee children returning from Tabat camps 
and residing in Kismayo, Somalia

•  Inclusive education services for Syrian refugees with special needs in Jordan
• Fully equipped school caravans to create a comfortable, attractive, and productive 

learning environment for displaced children in the Syrian cities of Azaz and Al-Bab in 
Aleppo to benefit nearly 5,600 students

Digital Solutions 
Qatar Charity adopts digital solutions to serve humanitarian causes, including education 
for refugee children and youth. It contributed to launching the World Refugee School 
(WRS) initiative in cooperation with its partners, aiming to provide quality education 
to displaced and refugee children worldwide and award internationally recognized 
certificates to students. 
Among the most important outputs of the school are an integrated digital platform and 
digital laboratories in schools (18 caravans, each containing seats for 24 children, 25 
computers and smart display screens).
Educational Partnerships
Qatar Charity has signed several agreements with international organizations to protect 
education in crisis-stricken areas. Its pact with UNICEF in Somalia included building and 
rehabilitating 10 schools, providing school requirements for 60 schools, and teachers’ 
training.
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International Day to Protect Education from Attack, 

A Qatari initiative to support education               of conflict-hit children
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The day draws attention to the plight of more than 75 million 
3 -to-18-year-olds living in 35 crisis-affected countries.



International Day to Protect Education from Attack, 

A Qatari initiative to support education               of conflict-hit children
The International Day to Protect Education 
from Attack is a Qatari initiative to raise 
awareness about the suffering of children 
affected by armed conflict, and their 
urgent need for educational support. This 
comes to reaffirm commitment toward 

safeguarding the right to quality education in conflict, and protecting education from the 
continued, deliberate attacks and the prevalent armed violence experienced by children 
worldwide.
The United Nations General Assembly in 2019 adopted a resolution to proclaim the 9th 
of September as an International Day to Protect the Education from Attack, a decision 
called for by Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, Chairperson of Education Above All 
Foundation and a member of the UN Sustainable Development Goals Advocates Group.
The Day draws attention to the plight of more than 75 million 3 -to-18-year-olds 
living in 35 crisis-affected countries. This high-level event encourages ratification and 
implementation of the Safe Schools Declaration, as well as highlighting the importance of 
monitoring attacks on education. 
The concept note acknowledged the pioneer role of Her Highness Sheikha Moza bint 
Nasser and Her Highness’ advocacy for the UN Sustainable Development Goals, being a 
driving force behind the initiative that led to the adoption of the resolution thanks to Her 
Highness›s clear vision and in recognition of her efforts in the field of education at the 
global level.
On the first International Day for Protection of Education from Attack, Education Above 
All (EAA) Foundation and its global partners called for an end to attacks on education 
and for world leaders to safeguard this fundamental human right. The call comes amid 
the devastating impact of the COVID- 19 pandemic on education globally, particularly in 
conflict zones and fragile states.
Her Highness stressed the need for a unified, global advocacy to establish effective 
mechanisms to monitor violations of international law and ensure perpetrators are held to 
account.
In fact, according to recent statistics from the Global Coalition to Protect Education from 
Attack (GCPEA), there has been more than 11,000 reported attacks on education over the 
past five years, killing or injuring 22,000 children, teachers and academics in 93 countries, 
resulting in instability. 
“Without quality education for all, we cannot eliminate poverty, tackle inequality, fight 
climate change or promote peace,” said UN Secretary-General António Guterres. “Without 
education, we simply cannot achieve the Sustainable Development Goals.”
The Day could not come at a more critical time. Even before the COVID- 19 pandemic, 
children and young people living in the developing world faced almost daily assaults on 
their education – from airstrikes, to travel and employment restrictions, to flooding and 
natural disasters. Now the pandemic places the fragile progress made across education 
under threat.
Qatar Charity, which works in several crisis-hit regions worldwide, is fully aware of the 
damage caused by these attacks and their impacts on the future of generations. It, 
therefore, continues to implement many projects to mitigate the negative effects of the 
conflict, especially on schools and educational facilities, prevent children from dropping 
out of school, and encourage them to continue their studies.
In the field of education, Qatar Charity works in more than 30 countries across Africa, 
Asia and Europe. The protection of education in crisis-affected zones is among the most 
significant work area of Qatar Charity, as it seeks to provide quality education in many 
countries and refugee camps.
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This day draws attention to the 
plight of children affected by 
conflict and their urgent need 
of educational support.



Education in Emergencies
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How does an image 
shake the world’s 
conscience?

Images that become 
icon in memory



A photo can shake the world’s conscience, cause 
many international reactions, and draw the public’s 
attention to many painful facts related to the crises, 
and hold people accountable morally, ethically, and 
humanitarianly. 

This all happened within 24 hours with the shocking 
images of the lifeless body of Alan Kurdi, a three-
year-old Syrian refugee child, near a Turkish coast. 
The distressing pictures of Alan made global 
headlines after he along with his mother and 
brother drowned on 2 September 2015 in a failed 
attempt to sail to the Greek island of Kos. 

The Shocking Image of Alan 

The publishing of the worrying image in media and 
social networking sites brought vibrant impacts at 
that time, which are as follows: 

• Dozens of European charitable organizations 
announced a significant increase in donations 
collected during the period following the child’s 
drowning accident.

• Thousands of European activists received 
refugees and provided them with food, drink and 
aid in Germany and Austria.

• The number of Swedish citizens wishing to open 
up migration channels increased by 8 % within 
one week after the accident.

• In a humanitarian gesture, Finland printed 
a picture of a Turkish soldier as he carries 
Syrian toddler Alan Kurdi, marking its 100th 
independence anniversary in 2017, with aim of 
drawing the international community’s attention 
to the need to uphold human rights.

• The image of Alan was published on the front 
pages of newspapers in Europe, as well as across 
the world.

• The University of Sheffield announced that it 
would include the image of Alan in its curriculum 
for visual media. 

• Germany’s newspaper, the tabloid Bild, ran an 
edition online and in print without any pictures 
to show the power of the Syrian toddler’s photo. 

Images shaking 
the world’s conscience
Ali AlRachied
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Alan’s picture is not the only one that has become 
an icon during the past and the present centuries. 
However, there are other images such as the image 
of the nine-year-old Vietnamese girl, who fled with 
severe burns to her skin as a result of the napalm 
bomb attacks in 1972, and the image of the child, 
which depicts the 1993 famine in Sudan, and was 
published in the New York Times in the same year.  
The photo of the famine-stricken child pained 
millions of people around the world. In the picture, 
the child appears collapsed in the foreground with a 
hooded vulture eyeing him from nearby. 

Important Questions

The horrifying images of Alan and others raised 
many questions, including the flowing: 

• Images can be shocking and painful, but they 
quickly fade from memory after a short period of 
time. So, what makes certain images persist in the 
memory forever or for a long time?

• To what extent does the emotional impact of 
these pictures cause a practical behavior in the 
audience, and is it long-lasting or temporary?

• Can we say that a person can have a greater 
impact on the entire world than the statistics 
showing the numbers of war victims? 

• What is the ethical problem associated with 
taking such photos?

Humanization of Disasters

Art historian Felix Hoffmann believes images can 
become great tools to galvanize change - if they 
stand the test of time. 

Hoffmann, who has been conducting scientific 
studies on the effect of photography for several 
years, tried to explain the impact of the image of 
the child, Alan, in an interview with DW, which 
is Germany’s international broadcaster. During 
the interview, Hoffmann spoke of the power of 
iconography behind such images and said that in 
such instances, photography serves as a means to 
humanize events which are otherwise difficult for 
many people to wrap their mind around.
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By the second week, the donation totals had already 
begun to decline, but still topped $ 45,400. After 
six weeks, the amount had leveled further, down to 
around $ 6,500.

In general, such a single photo could stir the 
emotions and arouse public concern more 
powerfully, and helps mobilize empathy and 
concern. 

According to this sense, the image of the child Alan 
told the world what each victim of war faces, and 
the image of his lifeless body opened the world›s 
eyes to the Syrian crisis. 

Ethical Questions 
However, despite the importance of the images, 
which have turned into icons and symbols, there are 
sometimes ethical questions about capturing such 
pictures and not helping the people in the images 
while they are in dire need.  

Among these examples is the criticism faced by 
Kevin Carter, who shot an image of the famine-
stricken African child, fallen to the ground from 
hunger, while a vulture lurked on the ground 
nearby.

Despite Kevin Carter was the recipient of a Pulitzer 
Prize for his photograph depicting the 1993 
famine in Sudan, his photograph of the child was 
consistently under criticism for being unethical and 
inhumane.  He was shocked by the situation, he 
had just photographed, and had chased the vulture 
away.

Kevin Carter committed suicide in the summer of 
1994,16 months after taking that historical photo, 
and wrote in a letter before his death that he was 
haunted by the vivid memories of killings, corpses, 
anger, pain of starving or wounded children.  

Hoffmann said that as a father himself, he was 
«emotionally shocked» by the powerful image of the 
body of the little boy lying lifelessly on sandbanks 
near the Turkish holiday resort of Bodrum - an image 
that suddenly appears to have made the plight of 
refugees from Syria and other places quite personal 
to many people, adding a certain nuance of ‹that 
could be my child› to the ongoing crisis.

Psychological Impact
To learn about how the photo powered the 
emotions of people, npr, a media organization, Paul 
Slovic, a University of Oregon psychology professor 
and president of Decision Research, who previously 
conducted a study centered on the image of the 
child Alan. 

Talking about the impact of the image of Alan, 
Slovic says that “the child is very young, nicely 
dressed and looks like he could have been one of 
our own kids. He is coming with his family seeking 
a new life, and they were so close yet not quite 
making it. We do not quite see his face, you see the 
side of his face, so you can project onto him the face 
of someone you know.”

Slovic also spoke about the emotional impact of 
this photo as he says “We looked at the number 
of Google searches for «Syria» and «refugees» 
and «Alan.» Before, there was very little interest 
in the Syrian refugee crisis. Afterward and for 
approximately the next month, the searches [for 
each of these terms] spiked”

“We also looked at donations to the Swedish Red 
Cross, which set up a fund specifically to aid the 
Syrian refugees. Not only did the photo wake 
people up to make an emotional connection to the 
situation in Syria. But where people had an avenue 
for action, like donating, they did.”

 Short-Lived Empathy 
As the study shows, however, such immediate 
outpourings can be short-lived. The number of 
average daily amount of donations to the Swedish 
Red Cross campaign for Syrian refugees, for instance, 
was 55 times greater in the week after the photo 
(around $ 214,300) than the week before ($ 3,850). 

An image persists in the memory
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As Qatar Charity pays close attention to 
the welfare of expatriate communities 
living in the State of Qatar, implementing 
various projects for the benefit of low-
income families, and workers throughout of 
the year, Qatar Charity’s ‘Ghiras’ magazine 
talked to the Mr. Asfandiar Ansari, President 
Steering Committee ( 2019   -  2021), 
Pakistan Welfare Forum (PWF). The 
dialogue with Ansar was conducted to 
know the importance and the reasons of 
collaboration between Qatar Charity and 
PWF, in addition to the area and the outputs 
of their cooperation. The conversation also 
included the activities and events organized 
for the community in the State of Qatar. 
When did the PWF begin cooperation with 
Qatar Charity?
As the Pakistan Welfare Forum (PWF) seeks 
to contributes significantly to meeting 
the social, education, and medical needs 
of the Pakistani community residing 
within the country, the PWF joined hands 
with Qatar Charity in 2018.This strategic 
partnership complements the efforts of 
both organizations. The PWF provides 
the funds through its community fund 
raising events, as approved by Regulatory 
Authority for Charitable Activities (RACA), 
and volunteers that are vast in numbers and 
fully committed individuals. On the other 
hand, Qatar Charity provided its well-spread 
infrastructure and extensive experience in 
supporting the communities in Qatar and 
abroad.
 What are the reasons for such cooperation?
PWF and Qatar Charity are fully aligned in 
their objectives to serve the community. By 
joining hands, both organizations become 
more effective in achieving their common 
goals. PWF, due to its deep contact within 
the Pakistani community, provides to Qatar 
Charity both the opportunity to collect 
funds and to distribute them to deserving 
community members. At the same time, 
PWF avails the opportunity of utilizing 
Qatar Charity’s well-established name and 

Asfandiar Ansari, President,
Pakistan Welfare Forum:

Joining 
hands with 
Qatar Charity 
complements 
our efforts
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PWF and Qatar Charity 
are fully aligned in their 
objectives to serve the 
community.



coordination of other volunteering organisations. 
Moreover, PWF is working closely with Qatar Charity 
throughout the year, despite mobility restrictions 
to extent support to families affected by COVID- 19. 
These includes families needing regular support due 
to job loss, or health issues. Some 10 such cases are 
being processed, and other 5 are receiving much 
needed support.  
What are the activities that the PWF devote 
to integrate people from expatriates in the 
volunteering work and humanitarian action? 
PWF interacted with the community in a number of 
different ways. Once a year, PWF organized medical 
camps while working closely with other community 
organizations. These medical camps, under the close 
supervision of Hammad hospital, are held in labour 
camp area, and free medical advice, check-up and 
basic medicines are provided.
Also, once a year blood donation camps are set up 
to engage community in welfare act that serves the 
entire community, irrespective or their origin. These 
activities, however, are suspended due to COVID- 19 
restrictions in 2020. 
On the other hand, COVID- 19 situation was 
a blessing in disguise in bringing all expat 
communities together. Here again, Qatar Charity 
played a leading role with due support from 
government organizations like Ministry of Interior 
and Labour Ministry. PWF worked closely with 
other expat organizations to support deserving 
families and individuals irrespective of their 
country of origin. These includes those from Indian, 
Bangladeshi, Nepali and Pilipino communities.  

The Pakistan Welfare Forum (PWF) aims to 
make notable contribution towards education, 
social welfare, medical and legal needs of 
socially and economically deprived segments 
of the Pakistani community residing within the 
country. 

Education is the PWF’s hallmark program. It 
cherishes its core slogan, i.e., “Learn, Earn and 
Return´ which focuses on the concept of `pay 
back to the society’. One flagship program of 
PWF is Education for All (EFA) with the basic 
theme of educating children who are out of 
school due to social, economic, cultural or any 
other reasons. 

support infrastructure to streamline both the fund 
collection and its distribution.
With the financial arrangement with Qatar Charity, 
PWF is directly extending financial support to 5 -10 
families on an average; both as regular and one-off 
support
 What are the areas of cooperation between Qatar 
Charity and PWF? 
PWF is working with Qatar Charity to extend timely 
support to welfare needs of the community. This 
support is provided through Qatar Charity for 
the individuals and families that are identified, 
evaluated by PWF and their cases forwarded to 
Qatar Charity. These cases may require one-off 
support or a regular monthly support to make their 
needs meet.
PWF also provides needful support to Qatar Charity 
in their initiatives to serve the community. One 
recent example of this is the meat distribution 
during Eid AlAdha this year. Qatar Charity took 
the initiative to provide meat of over one hundred 
goats to be distributed in the community. PWF 
took the responsibility to deliver on the Qatar 
Charity initiative. Properly organized meat supply 
was received from Qatar Charity on Eid day. PWF 
organized a team of volunteers that first listed out 
the deserving families and individuals, then made 
hundreds of packages which were distributed to 
them. In fact, this was just one recent example, as 
there were many instances in the past when Qatar 
Charity provided the opportunity and PWF availed it 
fully in promptly benefitting the community.
 What are the outputs of cooperation between Qatar 
Charity and PWF? 
 Examples cited above are clear indication of how 
useful, tangible and visible are the outputs from this 
corporation between PWF and Qatar Charity. Firstly, 
it established PWF as a recognised representative 
organisation of the Pakistani community for any 
social welfare events.
This made PWF as the most-sought organisation 
for individuals needing any financial, medical, and 
educational support. With Qatar Charity extensive 
infrastructure and resources, support is provided 
promptly where it is needed most. Another recent 
example of this is the urgent support needed by 
the community during COVID- 19 lock downs. 
PWF provided lists to Qatar Charity of those who 
are in desperate situation due to the lock down. 
Qatar Charity responded by arranging food 
packages that were distributed to all the expatriate 
communities. PWF stepped forward and arranged to 
promptly distribute over 2000 packages with close 

PWF works with Qatar 
Charity to support welfare 
needs of the community
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productive families, persons with

special needs, orphans and volunteers.

Programs and Workshops
Many programs and workshops were held in the 
fields of education and training. As many as 81 
students of different age groups took part in the 
Holy Quran Learning program, which received a 
good response from the pupils. It was organized 
remotely in cooperation with qualified teachers, 
using modern technology and the Internet. 

The ‘Al-Qaida Al-Noorania’ course was also organized 
with the participation of 22 male and female 
students, aiming to teach them the Holy Qur’an and 

Noon, a distance-teaching, training and 
empowering platform launched by Qatar Charity 
(QC) as a solution to limit the negative impact of the 
coronavirus, has managed to achieve great success, 
reaching its intended objectives while taking 
precautionary measures against the coronavirus.    

The carefully planned platform focuses on three 
main aspects: education, training and economic 
empowerment. Each aspect will have dedicated 
programs implemented in succession, with 
electronic curricula and separate classes for males 
and females, in addition to providing opportunities 
for personal training and electronic volunteering.

The programs target men, women, children, 

Noon, a platform to teach, train, 
and empower remotely
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The recently-concluded first phase of the program 
included six different types of training workshops to 
enhance and develop the necessary practical skills 
that contribute to the transformation of individual 
ideas into successful commercial projects that will 
add economic value to society.

Electronic Skills
The ‘Noon’ platform also trained youth to improve 
their electronic skills and capabilities so that they 
can take advantage of the Internet in marketing 
projects and discovering opportunities. Some 
100 male and female participants benefited from 
the electronic skill development course held in 
cooperation with INJAZ Qatar. The participants 
were trained to showcase the business online, know 
electronic marketing programs, and learn the skills 
necessary for designing websites. 

Ghiras Platform
Paying close attention to the 
awareness and educational role, Qatar 
Charity launched the social media 
‘Ghiras’ platform, in cooperation 
with the Marsal Qatar Network, to 
remotely organize awareness and 
educational sessions and workshops, 
and public lectures on a weekly basis. 
The platform managed to organize 13 
educational and cultural courses and 
programs.

the phonetic rules of Qur’anic recitation in addition 
to improving their level of reading and writing in 
Arabic.

Besides, the ‘Noon’ platform offered remote training 
workshops for girls on handicrafts, aiming at 
developing the crafting skills of the participants 
during leisure time.

Tamkeen 
Qatar Charity launched ‘Tamkeen’, an integrated 
training program offered remotely via its social 
media accounts, as part of the ‘Noon’ platform, to 
enhance the economic, social and psychological 
skills of participants. 

The program targets individuals with ideas and 
small projects and those in need of training to enter 
the market, in addition to those affected by the 
Covid- 19 pandemic and those willing to have a 
project that ensures a steady source of income
 for a more stable life.
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follow-up, and Patient Referral Program to provide 
appropriate medical care.

Healthcare 
Aiming to facilitate the refugees› access to primary 
health care services, the five comprehensive health 
care centers have been furnished, equipped and 
operated in central, northern and southern Malaysia 
where there are a large number of refugees. The 
number of beneficiaries of these centers reached 
11,600 people.

Four mobile clinics were also launched to offer 
primary health care services, which benefited 10,000 
people. These mobile clinics vaccinate children, raise 
health awareness and provide counseling in the 
areas of nutrition and personal hygiene, in addition 
to dispensing basic drugs, especially medicines for 
children and women. Some 2500 people benefited 
from health education programs.

Besides, the vaccination program for refugee 
children aims to provide basic vaccination doses to 
24,000 children, according to the vaccination system 
of Malaysia.

Mr. Karam Zeinhom, Director of Qatar Charity›s 

Rohingya refugees, who fled violence and 
persecution in Myanmar, are facing many health 
challenges in Malaysia, Bangladesh and India where 
the COVID- 19 pandemic has multiplied their sorrow. 

Qatar Charity, as part of its relief efforts, sought 
to alleviate their suffering and contributed to 
implementing several health projects in cooperation 
with its partners.

Malaysia 
Some 178,000 Rohingya refugees suffer from critical 
health conditions in Malaysia where Qatar Charity 
works on improving the situation of refugees 
by implementing several health projects, in 
cooperation with the Qatar Fund for Development 
(QFFD). 

The health activities include six major programs, 
which are setting up five comprehensive primary 
health centers, operating four mobile clinics to 
cover the peripheral areas inhabited by refugees, 
adopting the health awareness and education 
program for Rohingya refugees, providing necessary 
vaccinations for children, establishing medical 
shelters to receive patients who need special 

Providing health assistance to 
Rohingya refugees worldwide
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received food and shelter aid.

Qatar Charity continues to provide health 
assistance to Rohingya refugees to 
prevent them from being infected with the 
coronavirus.

India
Qatar Charity’s three medical convoys 
provided free health services to benefit 2,000 
refugees

In India, thousands of Rohingya refugees 
suffer from malnutrition and infectious and 
chronic diseases. Qatar Charity’s three medical 
convoys provided free health services to 
benefit 2,000 refugees. The initiative came 
to alleviate the suffering of the affected 
and support them in light of difficult 
circumstances. 

Delighted and Thankful
Sakinah, a Rohingya refugee diagnosed 
with breast cancer, came from Johor 
Bahru, Malaysia to receive treatment from 
the clinic in Pandan Mewah, Ampang, 
Malaysia.

Sakinah says that she is indeed delighted 
and thankful to Qatar Charity, which 
helped her with the registration at the 
UNHCR office. The Healthcare Project 
managed to gather support for her to 
pay the cost of her surgery at Ampang 
Hospital where doctors also assisted 
her with the necessary examination and 
proper assessment for her case. 

Aziz Kamal, also a Rohingya refugee, 
resided in Kota Bharu, Kelantan, 
Malaysia back in January this year. 
He had fractured his right arm and 
left collarbone in an accident. He was 
denied treatment at a hospital due 
to his financial constraint, and was 
left untreated for 7 months. Then, a 
caseworker of the Health Care Project for 
Rohingya Refugees in Malaysia helped 
him get UNHCR support for his surgery. 

Aziz Kamal says “I received treatment, 
food and shelter. I was well taken care 
of. I will forever remain grateful to those 
who helped me and I want to repay 
them.”

Indonesia office, said that these centers have not 
yet operated at their maximum capacity, given the 
precautions taken due to the coronavirus. He added that 
4 health centers have been renovated and equipped, and 
the equipment has been purchased, as well as staff was 
trained, noting that they will start operating soon. 

Civil Society
He indicated that since October 2019, agreements have 
been signed with three civil society institutions of proven 
competence in the medical field to carry out several 
projects within the medical area. The budget allocated 
for the health program is estimated at 14.7 million dollars 
over three years.

Health workers, who were selected from among the 
refugees themselves, have been trained to facilitate health 
care services. 

Secondary health care services are provided to refugees 
through the referral program for critical cases and 
complicated deliveries. The program targets 1,200 
patients over 3 years.

The health activities in Malaysia also include the 
establishment of five fully equipped shelter centers 
to receive patients who are unable to continue their 
treatment.

Bangladesh 
Qatar Charity provides health care to 40,000 Rohingya 
refugees in Bangladesh

Qatar Charity has been working tirelessly since 2018 
to ensure health care for the helpless Rohingya. Qatar 
Charity has provided health care to nearly 40,000 
Rohingya refugees over the last three years. The 
healthcare activity is going on by setting up a health 
camp in Teknaf. 

The health camp has doctors, nurses, and ambulances to 
carry the patients. Besides, free medicine is also provided. 
Pregnancy, diabetics, pressure, and some basic tests are 
conducted at the health camp. 

In 2017, Qatar Charity, through its second field medical 
delegation, provided medical and food assistance and 
clothes to thousands of Rohingya refugee families in 
Bangladesh. The medical delegation included 5 doctors 
from Qatar and a doctor from Turkey. They managed to 
provide medical assistance to 2,000 Rohingya refugee 
families. The assistance comprised medical examinations 
and medicines, in addition to referring critical cases to the 
main government hospital in Cox›s Bazar.

Nearly 25,000 Rohingya refugees benefited from the first 
medical camp set up in an area, which is inhabited by a 
large number of the affected people. Besides the refugees 



A better photo conveys 
the voice of the marginalized 
to the world  
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voluntary activities, and extend a helping hand to 
the needy and affected by conflicts and disasters.

Talking to the ‘Ghiras’ magazine, Al- Shayib touched 
on the importance of humanitarian photography 
in conveying the true image of crises, and how a 
photographer balances capturing an influential 

Qatari photographer Turki Al-Shayib, who has 
captured many significant photos, said, the 
photography of humanitarian work requires a lot of 
accuracy, professionalism and creativity, and that 
the image can deliver a meaningful message, attract 
and grab the attention of viewers, raise awareness 
among them, encourage them to get involved in 

Photographer Turki Al- Shayib :
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not appear once again.

What makes the photo taken in the humanitarian 
field so influential?
Such a humanitarian picture is important, as it 
conveys various human feelings and provides the 
reality of crises without any change or modification, 
preserving its credibility and message. 
The professional image, which stirs feelings, helps 
people to respond to crises. We are in a visual 
world that needs a visual image that attracts it to 
contribute and interact.

Could you tell us about the most important picture 
you took during your humanitarian work? 
The picture I took during my trip to Somalia was 

image and delivering assistance to the case he is 
targeting to shoot. 

What is the importance of photography in 
conveying the true picture of humanitarian crises?
A humanitarian image has a stronger impact, makes 
a difference, has a goal, a thought, a message and a 
theme, and plays a major role in saving millions of 
lives from diseases, epidemics, disasters, conflicts 
and their devastating effects.

No human tragedies in the world have a voice 
capable of providing solutions! Here comes the 
role of an image that provides the details of those 
tragedies, and transmits them as they are to millions 
of people around the world, to wake up their 
conscience to do something so that such images do 



I think that support must be extended before taking 
a photo, but this depends on the type of assistance 
or the situation, in which the assistance is needed. 

Because humanitarian photography is the sharing 
of other people›s concerns by a photographer, who 
can experience and covey the story, which can save 
many lives if told. Thus, a photographer is the voice 
of the needy and poor. 

Is being influenced by a humanitarian image is 
momentary or temporary? 
In my opinion, the humanitarian image has a long-
lasting impact. It provokes the sentiment of people 
and urges them to sympathize with the affected and 
respond to crises like the Syrian refugee crises. When 
I visited their camps, we learnt about many families 
lacking the simplest and most basic necessities of 
life.  

I took a picture of a very delighted child. When we 
asked him about the reason for his joy, he said that 
after a whole month, he was able to wash his face 
and take a bath. 

the most important one. This happened when I was 
traveling along with a delegation from a charitable 
organization to distribute aid to the needy in a 
remote area in the country.  While I was delivering 
the assistance, my attention was caught by a man 
who stepped aside and left everything despite 
he was in dire need, and went to pray. I took this 
picture, which received praise from people, as well 
as I participated with this photo in a photography 
competition and I won first prize. The picture is very 
simple, but it is natural and impressive.  

In your opinion, how does the humanitarian 
photographer balance capturing an impactful photo 
and delivering assistance to the case he is targeting 
to shoot? 
One of the most important tasks of a humanitarian 
photographer is his humanity. If someone needs 
life-saving assistance, the photographer should 
extend support to the person in need, even at 
the expense of leaving the photography for the 
moment. Therefore, the photographer has to 
balance taking the photo and delivering assistance. 
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Enhancing 
food security 
in northern Syria



Implementing inclusive            wheat project
The Marea silos are the first in the region to be fully 
rehabilitated and operated as they were before the 
crisis. 

From Seed to Bread
“The project supports the wheat crop from seed to 
bread, and distributes it to beneficiaries in an area 
where there are large agricultural lands, in addition 
to turning an individual into a productive person 
who eats from what he grows,” said Engineer Zakaria 
al-Mutair, the food security and livelihoods official at 
the regional office of Qatar Charity in Turkey, who is 
also the technical supervisor of the “Support Wheat 
Value Chain in North West Syria” project.

He explains that this is a strategic important project 
that emphasizes on self-reliance, and strengthens 
the community›s ability to meet its basic needs, 
as it was designed to contribute to supporting 

Wheat is among the strategic crops in Syria, which 
contributes to enhancing food security in the 
country that has been suffering from a prolonged 
crisis for nine years. 

Before 2011, Syria where the displaced are now 
facing a very challenging economic situation, was 
self-sufficient in wheat. However, after 2011, wheat 
production deteriorated dramatically, and in 2014 
due to the protracted crisis and drought, the wheat 
harvest was the worst in decades, falling to less than 
1.7 million tons.

In order to contribute to meeting wheat needs, 
Qatar Charity continues, for the second year in 
a row, to implement the “Support Wheat Value 
Chain in North West Syria” project, which is the 
first of its kind in northern Syria, as it extends 
comprehensive support, from providing agricultural 
inputs to offering bread to the local community.  
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Implementing inclusive            wheat project
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supplementary irrigation in addition to pesticides 
and fertilizers. This contributed to the improvement 
of production. Qatar Charity also purchased the 
wheat crop at competitive prices to support the 
people of the region with bread.

Marea Silos 
According to Eng. Hisham Bakro, the supervisor of 
the silos restoration process, the Marea silos consist 
of 12 cells with a capacity of 1000 tons per cell. The 
silos were restored by Qatar Charity within a period 
of no more than three months within the framework 
of the project. The silo was out of service during the 
years of crisis, and a large part of it was damaged 
due to the security situation. 

He pointed out that if the silo is used in its full 
capacity, it would provide Marea (75,000 people) 
with the necessary wheat flour for the production 
of bread for a period of approximately two years.  

wheat marketing and storage, and providing wheat 
production inputs, in addition to flour production 
and bread distribution.

Support Farmers 
Mutair indicates that the priority of the project was 
to rehabilitate grain silos with a storage capacity 
of 12,000 tons of wheat, provide a new mill with 
a production capacity of 50 tons of flour per day, 
purchase more than 1,000 tons of wheat, distribute 
subsidized bread, support farmers with basic inputs 
to grow wheat, provide technical support to farmers 
through awareness sessions, rehabilitate the old 
building for the mill, construct a new warehouse for 
storing flour, and train mill and silo staff.

The project covered the needs of 200 families. The 
agricultural inputs for each beneficiary included 250 
kg of wheat seeds, 250 kg of urea fertilizer, 200 kg 
of compound fertilizer, and 163 liters of diesel for 



Financially Stable 
The project has left an important impact on 
the lives of its beneficiaries, especially farmers 
and internally displaced persons (IDPs). 

Mr. Osama Rahmoun, a -37year-old farmer 
and breadwinner for  a family of 7, says, “The 
farmland is part of my soul. Today, due to the 
Qatar Charity’s project, the soul has returned 
to the body, especially at the time of harvest, 
which has delighted many farmers.”

He added that he is now financially stable 
due to the income of the land along with 
his simple salary, and he no longer needs to 
borrow from anyone to meet his needs.»

Mr. Khaled Al-Omar, 46, a displaced 
breadwinner for a family of 6, said that he was 
not able to buy bread before Qatar Charity’s 
project, which has made bread available at a 
very comfortable price. 

The silo can also suffice for the Marea, Akhtarin and 
Suran populated by more than 250,000 people for a 
period of more than six months.

The mill provides integrated services, from sifting, 
cleaning, wetting, and fermenting to milling and 
packing. Its production capacity is 50 tons of flour 
per day, and can reach 60 tons daily. The Mare› 
Subdistrict needs 16 tons of flour daily.

Source of Concern
Qatar Charity has completed “Support Wheat Value 
Chain in North West Syria” project by producing 
bread, which was a source of concern for the people 
of the region, especially for the displaced, due to its 
high price.

Engineer Osama Al Khalaf, project manager, says 
that the bread is the most important food for Syrians 
and 1155 tons of bread were distributed to 23,000 
beneficiaries in Marea within six months.

|    Qualitative Project42



    Opinion 43

the Sri Lankan Community Development Form - Qatar 
and the Sri Lankan Islamic Center - Qatar. They take part 
in the Youth Guidance Program, which includes extra 
curriculum activities and sports events held at the Sri Lank 
School Doha and the Qatar Charity Center for Community 
Development for Asian Expatriates, which is known as the 
Friends Cultural Center (FCC).  Besides, we have a weekly 
discussion with our family members on humanitarian 
activities to encourage children to do good, as well as we 
tell relevant stories to them. 
Ahmad Azim Khan, Indian Expatriate, 
Contract Specialist:
I am very much interested to engage my children 
in charity works, as this inoculates human values in 
children and enhances their contribution to society. I 
want my children to help the poor & needy and extend 
education support to their fellow students, in addition 
to encouraging them to support the affected in crises. 
They participate in activities held by Qatar Charity and 
other social organizations in India.  Regularly, I update 
my children on the situations of the underprivileged & 
vulnerable around the world.
Basheer Ahmed, Nepali Expatriate:
I engage my children in volunteering and charitable 
activities and I want to get them involved in such events 
held by an organization. I make them familiar with 
humanitarian activities by allowing them to invite their 
friends for an Iftar gathering in Ramadan, encouraging 
them to help others, especially in this time of adversity, 
and educating them on the importance of community 
service. 

A family is the first building block to establish a conscious, 
collaborative, and united society, and responsible for 
promoting the value of giving, generosity, and kindness 
among children, aiming to make them familiar with doing 
good and extending a helping hand to those in need. 
Accordingly, the ‘Ghiras’ magazine interviewed many 
parents to know about how they inculcate the values of 
assisting others, and the methods and ways they follow to 
achieve the goal.  
Nadeem Bashir, Pakistani Expatriate, HSSE 
Manager:
To serve humanity is a great cause. I am always eager 
to engage my children in charitable and volunteering 
activities, aiming to train them to do good, help the 
underprivileged, and become a better and civilized 
person. I had always encouraged my children to take 
part in extending medical, educational, and food support 
to those in need. Many charitable and humanitarian 
organizations like Qatar Charity (QC), Qatar Red Crescent 
Society (QRCS), and Pakistan Welfare Forum (PWF), hold 
volunteering activities within the State of Qatar. I used 
to get involved in the PWF’s activities which encompass 
many areas of volunteer work for underprivileged 
segments within our society.
Mohamed Amanullah, Sri Lankan Expatriate, 
Road Safety Engineer:
Before the outbreak of the coronavirus, my children used 
to participate in volunteering activities organized by 

Inculcating values 
of helping others in children



An initiative to draw 
smiles on the face 
of the vulnerable 
in winter 

One Million 
Smiles,

The ‘One Million Smiles’ initiative comes at a time 
when refugees and internally displaced persons are 
living in harsh conditions that has intensified their 
suffering. As they are in desperate need of food, 
medicine, blankets, and shelter, and are struggling 
to survive the harsh winter, Qatar Charity urges 
benevolent people to extend support to them to 
draw a smile on their faces.

           Number of Smiles

The ‘One Million Smiles’ initiative received 
an overwhelming response from the 
public, athletes, media professionals and 
social media influencers. The initiative has 
managed to draw smiles on the faces of 
747,940 people by February 15,  2021 
out of one million smiles targeted by the 
initiative in 19 countries around the world.

 The winter season with the advancing cold is 
already having a detrimental impact, especially on 
the displaced and refugees living in camps under 
rundown tents where the scarcity of food and the 
lack of warm clothes due to poverty are escalating 
the suffering of these vulnerable people.

As the weather conditions have become very 
cold and unbearable in many parts of the world, 
Qatar Charity launched an initiative under the 
hashtag #Million_Smiles, through social media 
platforms, as part of its ‹Warmth and Peace› winter 
campaign, with the participation of several media 
professionals, athletes, and activists.

Qatar Charity, through this initiative, aims to 
support internally displaced persons and refugees 
in countries facing exceptional conditions and harsh 
winters, by providing them with winter essentials, 
food and other items to help them survive the 
severe cold.
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Warmth and Peace
The 2020-2021 Winter Campaign 

Areas of Intervention

1,000,000
People

Target

16,500
Persons

Target

 19
 Countries across
 Africa, Asia, and

Europe

Countries

Across Qatar

Places

64,000,000
Qatari Riyals

Total Cost

Food Non-Food Items Shelter Health Education

Outside Qatar 

In Qatar 

18
Countries

Countries

With focus 
on crisis-stricken 
places, and the 
countries with 
a harsh winter

Winter Bags, Food Baskets, Awareness Workshops, Medical 
Checkups for Workers, Public Events, and Social Programs 

Aid to be
Provided

60,000,000
Qatari Riyals

Total Cost

QR

Target Groups

Workers, 
Low-Income 
Families, and 

Orphans 

921,000
Persons

Target

 More Than

Target Groups

 The Displaced, 
Refugees, 

Sponsored 
Orphans, and Those 

Affected by the 
Coronavirus

1,300,000
Qatari Riyals

Total Cost

QR

QR
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Food Items (NFIs) sector or UNDP leading the 
Early Recovery sector, and to strengthen the 
technical and operational capacity of humanitarian 
organizations in the field, while being able to 
gauge such capacity fairly, while distinguishing and 
making clear each body’s role and responsibility, 
thus enhancing the predictability of the targeted 
humanitarian response. All of the above, exemplifies 
the importance of partnerships in the field, and 
that every organization that aims to intervene in 
an emergency, should coordinate and participate 
in these clusters, for a better combined and united 
humanitarian front that aims to reach the same goal 
and give the best possible humanitarian response.

All the above also applies to Networks. When 
networks such as START apply their 72 hour quick 
response methodology, they use the same planning 
and strategy development to make clear each 
enrolled START member’s role in the targeted 
response.

Interventions, whether it is new ventures, 
countries, or crisis are based on publicly available 
information. In some cases, such information is 
published by UNOCHA through HRP’s guidelines, 
in other it is available through in-depth research 
in specific topics such as IDMC’s report on internal 
displacement. This form of knowledge sharing 
is the prime goal of partnerships in my opinion, 
which is to unite and combine our efforts in order 
to complete the puzzle of the targeted crisis. Such 
partnerships are greatly represented in the UN field 
cluster approach.

The Cluster Approach in the 
field, Networks and the impact of 
coordination
When emergencies and disasters occur, field 
coordination is vital in avoiding overlapping 
and duplication in humanitarian interventions. 
The UN cluster approach is a perfect example of 
how useful and important is information sharing 
to build effective partnerships. The aim of this 
approach is to provide a clear leadership in each 
sector, such as UNHCR leading the Shelter and Non 

The role 
of clusters and 
partnerships in 
humanitarian 
context

When emergencies and disasters 
occur, field coordination is vital 
in avoiding overlapping and 
duplication in humanitarian 
interventions. 

Ahmed Saad Al Rumaihi
Emergency and Relief Manager,
Qatar Charity
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disasters, the current outdated approach is ignoring 

the need of empowering local communities and 

organizations. I believe that in order to properly 

assess the needs and come out with the best 

possible aid, the engagement of local communities 

and bodies is paramount in building and 

strengthening the community’s ability to respond 

and mitigate the damages of a crisis before any 

exterior intervention.

In my opinion, the best approach to do so, is 

through disaster risk reduction through local 

partnerships or localization of aid by recognizing the 

independence of leadership and decision making by 

national actors in humanitarian actions. By enrolling 

local organizations in wide scale coordinated 

humanitarian action, and by implementing 

projects through them. Such projects will also aim 

to augment and increase their technical, financial 

and implementation capacity, where they would 

be assisted in getting more accessibility to areas in 

their country, while also amplifying their knowledge 

and comparative advantage they have, that would 

qualify them to better respond to a disaster or an 

emergency in the future. Such approach focuses 

and seeks to ultimately give the local community 

the same blessings we enjoy every day, whether it 

is technology accessibility for education, or simply 

cash money that gives the community with dignity 

and free will to choose their needs as they see fit, as 

we all do every day.

Private sector and humanitarian 
bodies
The partnership between the private sector 
and humanitarian bodies has never been more 
important as it is right now. We are hopefully 
nearing the exit of COVID19- crisis, and the spike 
of unemployment is a warning for the grim reality 
that is yet to come. Without a proper partnership 
between the private sector and humanitarian 
aid arena, the already vulnerable communities 
will be impacted by unemployment that will 
lead to both basic needs approach (Livelihoods, 
Food security, WASH, Shelter) and a psychosocial 
support approach where the community survives 
such depression. However, the point I am trying 
to make is that if the response remains the same 

short term response without proper planning and 
collaboration with the private sector for provision 
of entrepreneurship programs and job-creating 
chances in wide scale economic empowerment 
projects, then, I believe the intervention power will 
be limited eventually and the loss will be far greater 
than anticipated. In my opinion, the private sector 
& the humanitarian partnership needs to be aimed 
at these job-creating programs, as the needs will 
quickly change from being vital to lifesaving in most 
situation.

Developing Disaster risk reduction 
trough local partnerships
When discussing short & long term-based 
interventions or as some might call “parachuting 
in and out” when it comes to emergencies and 

The partnership between the private 
sector and humanitarian bodies has 
never been more important as it is 
right now. 



Social media in Humanitarian 
Crisis: An eyewitness account

find out the wellbeing of my friends and relatives.  It 
took me two days to reach there due to the blocked 
roads destroyed by the landslides and collapsing of 
the mountains during the earthquake. 

Contrary to this situation, after an earthquake struck 
Mirpur city of Azad Kashmir on 24th September last 
year, several of my friends appeared on Facebook 
and other social media networks in a short time and 
marked their status as “safe”. It gave me great solace 
and I did not call them, supposing that they must 
have been busy in rescuing themselves and helping 
others. Meanwhile, the state authorities as well 
as various relief and rescue organizations started 
appearing on social media networks to share the 
latest information and guide the affected people 
about safe zones and availability of ambulances.  

Kashmir Orphans Relief Trust (KORT), one of the 
leading charity organizations, immediately set up 
a Facebook call centre, which received hundreds of 
calls from the affected people as well as from the 
potential donors says Manager KORT Sajid Dilawar 
Khan. He also confided that within the first 24 hours 
a huge number of volunteers’ mostly young people 
joined KORT to provide relief and shelter to the 
fellow citizens.   

Facebook and Twitter emerged as crucial 
components of the humanitarian response in 
Mirpur’s earthquake. Over a million Mirpuris are 
settled in the United Kingdom who maintain 
close family ties and wanted to know the real-
time information about the calamity and the 
whereabouts of their family members back home for 
providing them the required help. The social media 
networks turned out to be a convenient platform 
to develop communication between the affected 
families and the diaspora. It played an instrumental 
role in bringing substantial financial and material 
support from the United Kingdom. Recalling his 
early days of earthquake Deputy Commissioner 
Mirpur told this writer and social media had 
immensely helped identifying the affected areas 

In Oct. 2005; earthquake destroyed several parts of 
northern Pakistan and particularly Muzaffarabad, 
the tiny capital of Pakistan administered part of 
Jammu and Kashmir. Perishing around 80,000 
people and leaving 4 million others homeless, this 
beautiful city was hardest hit in terms of fatalities 
and destruction. A huge number of people also 
went missing, particularly the young kids whose 
whereabouts are still unknown.

That evening, I tried hard to reach out to my friends 
and relatives living in Muzaffarabad but could 
not succeed in establishing contact with them.  
All landline communication system was badly 
damaged. Finally, I had to travel to Muzaffarabad to 
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accountability of state authorities and humanitarian 
agencies by facilitating people to instantly raise 
their voices against the injustice and point out the 
flaws in the authorities’ approach to mitigate the 
suffering of the victims. 

Hence, social media is a highly useful platform 
to engage people and particularly the affected 
communities during any humanitarian crisis. 

and people who needed emergency support. 
According to his estimate out of 160,000 residents 
of the earthquake hit area nearly 100,000 were cell 
phone users. Therefore, the local authorities set up 
numerous WhatsApp groups wherein people and 
voluntaries used to post videos which quickly drew 
the administration attention. 

Further, it provided an easy forum to request aid to 
fulfil the immediate needs of the affected people, 
seek help from the local and international donors 
and develop coordination with the relief workers 
present in the region. For instance, 90 percent 
donation collected by KORT was the outcome of the 
social media campaign, says Sajid Dilawar. 

Several relief organizations used to share their daily 
activities on social media to apprise the public 
and donors alike of their work. There was no tool 
available other than the social media to engage the 
affected communities.  Without properly engaging 
a community, a humanitarian crisis cannot be 
amicably addressed. I witnessed that due to regular 
updates on Facebook and Twitter, the affected 
people became part of the humanitarian response 
as they were engaged in the conversations, unlike 
the 2005 earthquake. No major issues of abduction 
and steeling were reported in Mirpur as the 
administration was constantly informing the public 
about the unfolding situation at the time which 
drastically reduced the spread of rumors and fake 
news. I was informed by the local administration 
that they had intensely been following social media 
to get firsthand information and figure out the 
needs of people and their expectations from the 
state authorities. I was informed that at several 
points prompt rescue action was taken by virtue of 
the social media inputs. 

The social media also gave a voice to the affected 
communities and empowered them as in the 
current age of social media, the traditional print 
and electronic media cannot prove to be helpful 
in such crises. It also improved the process of the 



Ambassadors, UN officials 
commend Qatar Charity 
for humanitarian activities 
globally

Feature
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Doha looks forward to exploring opportunities to 
collaborate with Qatar Charity on achieving our 
common goals.”

During the meeting, Mr. Yousef bin Ahmed Al 
Kuwari, CEO of Qatar Charity presented the work 
of the organization and its strategic objectives 
aimed at providing a dignified life for vulnerable 
children and their families, alleviating the suffering 
of crisis-stricken people, supporting inclusive and 
sustainable development, and enhancing social 

The ambassadors of many countries and the officials 
of several international organization expressed 
their admiration for Qatar Charity›s humanitarian 
projects around the world during their visits to its 
headquarters.

British Ambassador 
Speaking of his visit, HE Jonathan Wilks, British 
Ambassador to Qatar, said, “I thoroughly enjoyed my 
first visit to Qatar Charity. I was impressed with Qatar 
Charity›s wide range of activities across the world 
and their use of technology to monitor and control 
income and expenditure.” 

Al Kuwari welcomed the first official visit of the 
British Ambassador to Qatar Charity, noting, “The 
United Kingdom has a centuries-long history of 
charitable giving and a long-established base of 
charities that work tirelessly to bring about positive 
change across the globe.”

He added that Qatar Charity has built a solid 
foundation for lasting partnerships with UK-based 
entities like the Start Network and its member 
organizations, as well as Refinitiv, the largest 
provider of risk management solutions with whom 
Qatar Charity jointly developed a comprehensive 
governance system fully adapted to the work of 
international NGOs.

US Chargé d’Affaires
HE Ambassador Greta Holtz, Chargé d’Affaires of 
the United States in Qatar said, “I was Honored to 
visit Qatar Charity and learn more about its work 
for vulnerable communities around the world.  
Whether partnering with UN agencies, or a wide 
range of U.S. NGOs, the work Qatar Charity does 
throughout the region and beyond is saving lives 
and providing assistance to those who need it 
most.  Qatar Charity’s positive impact, especially in 
education and vocational programs, will reverberate 
for generations to come.  The U.S. Embassy in 
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and developing it to the strategic level and working 
together to convey the voice of the Palestinian 
people at international forums. 

Sheikh Hamad affirmed Qatar Charity’s commitment 
to supporting the Palestinian people and 
contributing to alleviating their suffering. 

He said Qatar Charity would spare no effort to 
continue supporting the Palestinian people in 
the humanitarian and development fields, in 
coordination and cooperation with humanitarian 
partners, especially UN agencies. He also noted the 
importance of overcoming difficulties associated 
with the performance of the humanitarian 
organizations operating in Palestine, emphasizing 
the need to work within the international 
system, and the importance of coordination and 
cooperation.

During the meeting, the two sides exchanged views 
on issues of common interest and discussed the 
aspects of cooperation between them. The meeting 
also discussed the difficulties facing international 
humanitarian organizations working in Palestine, in 
addition to the difficulties experienced by UNRWA in 
terms of funding.

cohesion and social development in Qatar.

Al-Kuwari said, “we work hard to improve lives 
across the world through pioneering development 
programmes and grassroots humanitarian work. We 
strongly value our partnerships and collaborations 
with US NGOs, which allow us to work together in 
serving and supporting vulnerable communities. 
We look forward to working with the US Embassy 
to continue our mission in supporting the most 
vulnerable and advocate for their right to live in 
dignity.”

Amb. Holtz was received by the CEO of Qatar Charity 
at its headquarters where both parties exchanged 
views on issues of common interest.

UNRWA Commissioner-General  
Philippe Lazzarini, commissioner-general of 
the United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), 
met with HE Sheikh Hamad bin Nasser Al Thani, 
chairperson of Qatar Charity (QC), in the presence 
of Yusef bin Ahmed Al Kuwari, CEO of Qatar Charity, 
during a visit to its headquarters.

The UNRWA official underlined the importance of 
cooperation and partnership with Qatar Charity 



New board of directors for Qatar Charity

School bags distributed to orphans 
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Qatar

Bosnia and Herzegovina

Al Thani. The meeting was attended by 
members of the board of directors, members 
of the General Assembly and representatives 
of the Regulatory Authority for Charitable 
Activities (RACA).
The general assembly meeting reviewed 
the annual report of the board of directors 
on the performance, financial statements 
of Qatar Charity, as well as the outcomes 
of its work for the year 2019, in addition to 
the local achievements and international 
partnerships.
The general assembly meeting also approved 
the final account for the fiscal year 2019, 
and the board of directors was cleared 
from liability for the past year, as well as it 
approved the budget draft for the year 2020. 
At the end of the meeting, a new board of 
directors was elected for Qatar Charity.

Some 200 orphans of Bosnia and 
Herzegovina received school bags and 
uniforms from Qatar Charity (QC) in its latest 
humanitarian effort to help some of society’s 
most vulnerable in the country. 

The bags included textbooks and notepads 
for children unable to afford them, with 
Qatar Charity aiming to encourage and 
facilitate the orphans’ education. 

The distribution, which took place in 
Sarajevo and the other four states, came 
as part of Qatar Charity’s annual campaign 
aimed at distributing school bags to orphans 
in Sarajevo at the beginning of the academic 
year. 

The General Assembly of Qatar Charity (QC) held its 27th 
regular annual meeting at its headquarters, in the presence 
of its chairperson Sheikh Hamad bin Nasser bin Jassim 



Ethiopian Community 
International School 
opens 

Two community healthcare centers 
established for Syrian refugees 

Qatar

Turkey
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Ahmed Al Kuwari.

«Qatar Charity delivered assistance to the Ethiopian 
community residing in Qatar, especially it has provided food 
aid to the community during the coronavirus pandemic, in 
addition to extending a helping hand to the vulnerable in our 
country,” said the ambassador, indicating a good relationship 
between the community and Qatar Charity.

The school is very important, as more than 20,000 Ethiopian 
citizens live in the State of Qatar.

Qatar Charity (QC) participated in the 
inauguration of the Ethiopian Community 
International School (ECIS) in Doha 
under the patronage of Qatar’s Minister 
of Education and Higher Education HE 
Mohamed Abdul Wahed Ali al-Hammadi, 
and in the presence of the Ethiopian 
ambassador to Qatar Samia Zekaria, 
Director of African Affairs department 
HE Ambassador Abdulrahman bin 
Mohammed bin Hamdan AlDosari, and 
CEO of Qatar Charity Mr. Youssef bin 

Given the continued coronavirus 
pandemic and the risk of its outbreak 
among people with chronic diseases in 
general and cancer patients in particular, 
Qatar Charity launched two community 
health centers in the cities of Gaziantep 
and Antakya in southern Turkey to host 
and care for cancer patients, who come 
from Syria for treatment due to the lack of 
such services in northern Syria.
The project aims to reduce the financial, 
psychological and physical burden on 
cancer patients.



Qatar Charity’s documentary film ‘Pens 
against Bullets’ - coproduced with Al-Jazeera 
channel- has recently won the Siirt Turkish 
Film Festival special prize. The film tells 
the story of three refugee children, Sajeda, 
Ahmed, and Marwa, who are determined 
to continue their education despite 
displacement. The film depicts their reality 
that demonstrates resilience and hope. 

The documentary also highlights the 
initiative of World Refugee School (WRS) 
cofounded by Qatar Charity, which aims to 
provide quality online education for refugee 
children through digital platforms. 

“Pens against Bullets” wins the 
International Siirt Film Festival 
special prize

in these areas, which are going through a high rate of 
displacement.

With the completion of the second phase of the project, Qatar 
Charity has printed more than 9mn textbooks covering all 
basic subjects for all levels, benefiting more than 1 million 
male and female students by the end of the 2019-2020 
academic year.

Qatar Charity (QC) printed more than 4 
million textbooks for primary, preparatory, 
and secondary school students in 
northern Syria for the 2020-2021 academic 
year.

The textbooks will meet %100 of the 
general requirements for the textbook 

Over 4 million 
textbooks for the -2020
2021 academic year
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Turkey 

Northern Syria



Qatar Charity (QC) inaugurated the Hussein 
Abdul Ridha Ismail Ashkanani Dialysis Centre 
in Sudan to contribute to ending the plight 
of patients with kidney diseases, especially 
those belonging to the vulnerable section 
of society and low-income people from 
neighboring states.
Qatar Charity’s newly established dialysis 
center contains thirty dialysis machines, 
thirty beds, two separate wards, a break 
room and an office. The establishment has 
cost nearly 3.8 million Qatari riyals. 

Dialysis center inaugurated

Sudan 
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Multi-service project 
implemented for orphans 

Indonesia

Qatar Charity (QC) has completed a multi-
service project in Indonesia to benefit more 
than 1,100 orphans and students belonging 
to poor families.

The project, valued at QR2mn, consists of 
a two-storey school with 12 classrooms, in 
addition to health facilities, a dormitory and 
a mosque.



Qatar

Qatar Charity (QC) launched the fifth edition 
of ‘Future’s Writers’, a short-story writing 
program designed for school and university 
students, aiming to nurture young talents. 

For the first time, the program will be offered 
remotely due to Covid19-. In the current 
edition of the program, students of College 
of the North Atlantic-Qatar, Community 
College of Qatar, Hamad Bin Khalifa 
University and Education City universities 
can take part in this edition, in addition 
to Qatar University (QU) and primary, 
preparatory and secondary school students.  
Besides, students with special needs (visually 
challenged and hearing-impaired) can 
participate in this edition of the program.

“Future’s Writers- 5” program kicks off 
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The CP program comes to develop a 
community partnerships system, and aims 
at raising awareness in society about the 
important role of institutions and companies 
in the field of social responsibility. The 
product, which will have a CP sign, will 
support humanitarian activities.
The CP program is the first innovative 
certification based on the principle 
of developing the charitable and 
developmental work system within legal 
frameworks registered under international 
provisions. It is the first trademark in the 
world to be granted in favor of supporting 
charitable and development activities, and 
it will contribute significantly to developing 
the community partnerships system.

Somalia

‘Charity Partner’ 
program launched 
Qatar Charity (QC) launched the Charity Partner (CP) 
program, its largest program in the field of social 
responsibility. 



Kyrgyzstan

Qatar Charity (QC) has carried out the 
groundbreaking for the multi-service 
Al Rayyan Charitable Centre project in 
Naryn Governorate, Kyrgyz Republic.  The 
ceremony was held in the presence of 
the Prime Minister and Acting President 

of Kyrgyzstan, Sadyr Zhaparov and Qatar›s ambassador to 
Kyrgyzstan Abdullah al-Sulaiti. 

The multi-service center will include 30 housing units, a school 
and kindergarten, a health center, a mosque, and a sewing 
workshop. The center’s estimated cost is more than QR5.2 
million, and it targets more than 18,000 people from the 
families of orphans and residents of the surrounding area.

Groundbreaking for 
multi-service center 
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Speaking during the ceremony, Mogadishu University 
President, Dr. Ibrahim Mohamed Mursal, noted the pivotal 
role of Qatar Charity in sponsoring students to help them 
overcome their difficulties and continue their education. The 
president said that the graduates sponsored by Qatar Charity 
are among toppers in colleges.

For his part, Mr. Abdinur Mursal, Director of the Qatar 
Charity’s Somalia Office, said that the number of students 
who graduated from the university reached 1600, while 650 
students study there.

The Minister of State for Education, 
Culture and Higher Education in Somalia, 
Mr. Abdul Rahman Jibril applauded Qatar 
Charity for supporting the education 
sector by implementing various 
educational and cultural projects across 
the country. 

The commendation came during a 
ceremony held by the Mogadishu 
University to celebrate the graduation of 
90 students, sponsored by Qatar Charity, 
in the academic year 2019-2020.

Celebrating graduation 
of 90 Mogadishu 
University’s students

Somalia



The relief team of Qatar Charity (QC) has 
embarked on delivering urgent support to 
Syrian refugee families affected by the large 
fire that had broken out in the refugee camp 
in the Miniyeh region of north Lebanon. 
Qatar Charity, in co-operation with the 
Islamic Medical Association, operated a 
mobile medical clinic equipped with an 
ambulance and a specialised medical 
team in the affected refugee camp. The 
urgent intervention also included medical 
examinations and the necessary medicines.
As many refugees were affected by this 
humanitarian catastrophe, Qatar Charity 
is working to provide urgent aid to the 
vulnerable to alleviate their suffering. 

Lebanon

Nigeria

Qatar Charity has carried out three 
campaigns to fight blindness in Nigeria in 
co-ordination with the local government and 
the Ministry of Health, extending medical 
assistance for checkups, surgeries, medicines, 
and eyeglasses to those suffering from 
blindness. 

The initiative is based on Qatar Charity’s   
2018 - 2022 strategy to combat blindness, as 
per a plan by the World Health Organization.

The three campaigns changed thousands 
of lives in the states of Sokoto, Kano, and 
Yobe, where more than 3,425 patients 
were examined and 317 operations were 
performed on blind people.

Medical assistance 
for fire-affected Syrians in Lebanon

Medical assistance for fighting blindness  
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Palestine

The project, implemented in cooperation 
with the Palestinian Ministry of Health, was 
launched, in conjunction with the outbreak of 
the coronavirus pandemic, to improve health 
services.
Dr. Ashraf Abu Mahadi, director-general of 
International Cooperation at the ministry, 
thanked the benefactors in Qatar for 
extending their support to the Palestinian 
health sector.
Abu Mahdi said that these machines would 
enhance the capacity of health centers to 
provide better medical services to patients 
without the need to transfer them to major 
government hospitals, noting that the 
ministry needed such devices.
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The prime minister made the comments 
during the inauguration of a multi-service 
center and a charity bakery by Qatar Charity 
in Baidoa in the southwestern Bay region of 
Somalia.

The centre is the first of its kind in the region, 
which provides various educational, social and 
developmental services to the people. The 
project, valued at more than QR1.4 million, is 
expected to benefit the people of Baidoa.

The charity bakery aims to lessen the suffering 
of the drought-hit people by providing free 
bread daily to 2,000 families. The building, 
equipping and one-year operating cost of the 
project is estimated to be more than QR1.6 
million.

Somalia’s Prime Minister Mohamed Hussein Roble praised 
Qatar’s support for his country, applauding Qatar Charity 
(QC) for implementing qualitative developmental projects 
in Somalia.

Qatar Charity (QC) has implemented a project to supply 
six ECG machines to health centers under the Ministry of 
Health in Gaza, Palestine.

Somali PM praises Qatar Charity projects

Medical assistance for health centers

Somalia




