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بــدأت مشــاركاتي فــي العمــل التطوعــي منــذ حوالــي عشــر ســنوات، 
وكانــت هــذه المشــاركات فــي البدايــة داخــل قطــر، مــن خــال عضويتــي 
فــي مركــز قطــر للعمــل التطوعــي، ثــم مــع مركــز رعايــة األيتــام “دريمــة”، 
الشــبابي  والملتقــى  المســتدامة  للتنميــة  الوطنــي  قطــر  وبرنامــج 

التطوعــي وغيرهــا. 

ومــع قطــر الخيريــة أتيــح لــي االحتــكاك بالعمــل اإلنســاني ميدانيــا حينمــا 
زرت قرغيزيــا فــي إطــار النســخة األولــى لبرنامــج “المتنافســون” اإلذاعــي 
الــذي أنتجتــه قطــر الخيريــة عــام 2016 ـ 2017 بالشــراكة مــع إذاعــة القــرآن 
الكريــم، وقــد تركــت الزيــارة أثرهــا علــى حياتــي وتعاملــي مــع مــن هــم 
حولــي، وتعلمــت منهــا حــّب المســاكين، وأن المســاعدة ولــو بكلمة طيبة 

قــد تتــرك أثــرا ال يســتهان بــه.  

ولنجــاح مهمتــك التطوعيــة يجــب أن تكــون جــزءا ممــن تتوجــه لهــم 
بالدعــم والمســاعدة ) الفقــراء والمحتاجــون( وبالتالــي يتعّيــن عليــك أن 
تجالســهم وتــأكل معهــم، وهــو مــا يشــعرك بروح إنســانية جميلة تســري 
فــي عروقــك نتيجــة قربك من أجواء المعاناة، وتســهم مثل هــذه الزيارات 
فــي التوعيــة بالقضايــا اإلنســانية مــن خال نقل صــور المعانــاة والمواقف 

المؤثــرة لآلخريــن، وحشــد الدعــم للفئــات والمجتمعــات المحتاجــة.  

المســتطاع  بقــدر  والمســاعدة  التطــوع  غمــار  بخــوض  الشــباب  أنصــح 
غيــرك.  لــدى  كثيــرا  يكــون  قــد  لديــك  ..فالقليــل 

 اإلعالمي
 عبد الرحمن صالح األشقر

أنصح الشباب بخوض غمار التطوع
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من الذكريات الغالية علّي التي استحضرها في هذا الشهر الكريم برنامج 
“قلب واحد” الذي انتجته قطر الخيرية وكان يبث في  رمضان المبارك، فقد 

تشّرفت بالمشاركة في أول ثاثة مواسم له، واستمتعت بكل لحظاته رغم 
التعب في مثل هذه الرحات، والتي كانت عبارة عن زيارات لثاث دول هي: 
“اليمن )جزيرة سقطرى(، والسودان، وتركيا )لزيارة الاجئين السوريين على 

الحدود مع سوريا(” .
 كان هذا البرنامج بمثابة محرك شخصي وفرصة لنشر ثقافة العمل الخيري 

للمجتمع ونقل معاناة الفئات الضعيفة عبر وسائل اإلعام، واألجمل عندما 
كّنا نشاهد تجاوب الناس عندما يشاهدون حلقات البرنامج على التلفاز، 

ويكتمل شعوري بالسعادة عند تبرع األخوة المحسنين إلخواننا المحتاجين 
في تلك الدول.  

وأود أن أشير هنا أن هذا األمر ليس بمستغرب عن أهل قطر وكل من يقيم 
في هذه الباد الطيبة.. فهي كعبة المضيوم كما كان ُيطلق عليها ومازالت 

كذلك، وهذا ماعهدناه ولمسناه خال عملنا في تلك الفترة.
أذكر نفسي ومن يتابع هذه النشرة الطيبة بوجوب التسابق في عمل الخير 

خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه األجور  )وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون( ..نسأل هللا أن يجعلنا فيه من المقبولين. 

 » قلب واحد«..من أعّز ذكرياتي الرمضانية 

 اإلعالمي 
صباح ربيعة الكواري
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أتطلع إلقامة معرض يجسد معاناة 
األطفال الاجئين 

 المكفولة
 ندى إسماعيل

االسم:   ندى إسماعيل 
العمر:     12 سنة 
الصف:     السابع

 الموهبة: الرسم 

ندى طفلة من مدينة حلب ـ سوريا، توفي والدها قبل ست سنوات 
ليتركها برفقة أخوتها األربعة ووالدتهم دون معيل، لجأت العائلة إلى 

تركيا منذ ذلك الحين، وهو ما زاد في معاناتهم وتردي أوضاعهم 
المعيشية.

وصلت حالة هذه األسرة إلى مكتب قطر الخيرية بتركيا فقام بتوفير 
كفالة ألطفالها األيتام بدعم من أهل الخير في قطر، وهو ما ساعدها 
على تأمين مستلزماتها األساسية وضمان متابعة األبناء لتعليمهم. 

اكتشفت ندى موهبتها في مجال الرسم منذ أن كانت في الصف 
الثاني، ومع مرور الوقت تعلمت تلوين لوحاتها باأللوان الزيتية 

والشمع وما هو ما زاد من شغفها بهوايتها، ودفعها للمشاركة في 
مسابقة نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية لألطفال األيتام، حيث حصلت 

على ميدالية تقديرا لتميزها في الرسم ولتشجيعها على مزيد من 
التعلم والتطوير. 

تجتهد ندى في متابعة دراستها وإنجاز واجباتها المدرسية للحفاظ 
على تفوقها ولكي تتمكن من االلتحاق مستقبا بكلية الفنون 

الجميلة، لتجمع بين الهواية واالحتراف، وتتطلع أن تضع قدراتها 
الفنية في خدمة اليتيمات الموهوبات في مجال الرسم، وأن ترسم 

لوحات تعكس معاناة األطفال النازحين والاجئين وتقيم معارض 
خاصة بذلك. 



 قضايـــا
وأرقام
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حقائق عن الفقر 
في العالم

1,3 مليار شخص
 يعانون من الفقر متعدد األبعاد في العالم.

 84.5 % من فقراء العالم
 يتمركزون في منطقتي أفريقيا

 جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
780 مليون شخص 
تحت خط الفقر الدولي.

88-115 مليون
 شخص 

دخلوا في دائرة 
الفقر المدقع

 عام 2020
 جراء جائحة كورونا. 

134-163 مليون 
شخص يتوقع دخولهم

 دائرة الفقر المدقع
عام 2021 بسبب آثار كورونا .

 689 مليون شخص
 يعيشون على أقل من

 1.90 دوالٍر للفرد
 في اليوم 

 $
1.

90

167 مليون طفل 
معرضون لخطر االستمرار

 في العيش بفقر مدقع
 بحلول عام 2030

2030
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»كّتاب المستقبل«  فّجر طاقاتي 
اإلبداعية  وطور موهبتي في الكتابة 

 الطالب
 فاح ظافر االحبابي

في رحاب برنامج “كتاب المستقبل” الذي تنظمه قطر الخيرية كانت 
بداياتي ومن خاله تفجرت طاقاتي االبداعية. أذكر عندما سمعت 

بالبرنامج لم أتردد في المشاركة وخوض تجربه جديده، وبفضل هللا 
فزت بالمركز األول عن المرحلة اإلعدادية في النسخة الثانية من 

البرنامج األمر الذي جعلني أركز على هذه الموهبة، فشاركت مره 
أخرى في النسخة الرابعة “كتاب المستقبل” وفزت بالمركز الثاني 

في المرحلة الثانوية.
للبرنامج دور كبير في صقل موهبتي وتطوير مهاراتي الكتابية 
من خال ورش تلقيتها على أيدي أساتذة ومدربين. كما أنه لفت 

انتباهي للعناصر األساسية في فن كتابة القصة وبذلك 
وضعت قدمي على بداية الطريق ومنذ ذلك الحين أشارك في 

الندوات الثقافية والمؤتمرات التي تجمع الكثير من كتاب 
الوطن العربي. نشر لي قصة “سر السعادة” من قبل قطر الخيرية 

وستنشر لي قصة “زائر في منتصف الليل” قريبًا بأذن هللا.
قطر الخيرية دعمتني كما دعمت جميع من شارك 

في البرنامج ولها فضل كبير في اكتشاف المواهب ورعايتها، 
فالشكر لهم على دورهم في اكتشاف المواهب ورعايتها 

وتسليط الضوء عليها.



 قاموس 
إنساني

آلية االستجابة الفورية
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هــي آليــة جديــدة  تــم اعتمادهــا مــن قبــل البنــك الدولــي عــام 2011  
تتيــح للبلــدان المؤهلــة لاقتــراض مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة 
الحصــول بســرعة علــى مــا يصــل إلــى %5 مــن األرصــدة غيــر المدفوعــة 
مــن حافظة المشــاريع االســتثمارية للمؤسســة في حالــة تعرضها ألية 
أزمــة. وســيكون بوســع الــدول والبلــدان الصغيــرة التــي لديهــا أرصــدة 

صغيــرة غيــر مدفوعــة أن تحصــل علــى مــا يصــل إلــى 5 ماييــن دوالر.
وتكمــل آليــة االســتجابة الفوريــة أدوات اإلســتجابة الطارئــة األطــول 
أمــدا المتاحــة لــدى المؤسســة، كنافــذة التصــدي لألزمــات، بحيــث تتيــح 
لهــا المســاندة الماليــة فــي غضــون أســابيع بــدال مــن أشــهر بعــد وقــوع 

حالــة الطــوارئ. 
ــات  ــة والصدم ــوارث الطبيعي ــيما الك ــات، والس ــوع أزم ــة وق ــي حال وف
االقتصاديــة، فــإن المؤسســة الدوليــة للتنميــة ســتتيح تمويــا فوريــا 
دعمــا لجهــود التعافي، مثل تفعيل شــبكات األمان أو توســيع نطاقها 
بغــرض التخفيــف مــن حــدة اآلثــار الناشــئة علــى الفئــات الضعيفــة ، 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــاق عل ــي كاإلنف ــاق اإلنمائ ــة اإلنف وحماي

والتعليــم، وإنشــاء برامــج محفــزة للنشــاط االقتصــادي. 
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دانييا تريستا

 بدعمكم أتفّوق دراسيا 
وأطّور من قدراتي 

كافلي العزيز..
اسمحوا لي أن أذكركم باسمي أنا دانييا تريستا، من 
مواليد عام 2006 باندونيسيا، وأدرس حالًيا في الصف 

الثاني من المرحلة المتوسطة. أنا االبنة الكبرى ألسرتي، 
كنت ـ وما زلت ـ أرغب في أن أكون قدوة إلخوتي بعد وفاة 

والدي.
أود أن أهنئكم بالشهر الكريم وأتقدم بالشكر لكم 

فبفضل كفالتكم أواصل دراستي وأطّور من إمكانياتي، 
وأعلمك بأني حصلت على المركز الثاني بمسابقة القصص 

المصورة على مستوى المقاطعة كما حصلت على أعلى 
الدرجات في االمتحانات الوطنية لعام 2019 بمادة 

الرياضيات ) معدل 100%(. 
استثمُر هذا الشهر في تاوة القرآن الكريم، وال يفوتني أن 
أدعو لك وألسرتك بظهر الغيب خصوصا عند اإلفطار والفجر. 

ابنتك المكفولة : دانييا تريستا ـ اندونيسيا 
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أن يشتغل اإلنسان من أجل أن ينجح في حياته في المجاالت 
المختلفة ويسعد بإنجازاته وإنجازات أهله فهذا أمر طبيعي.. ولكن 
علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا وطابنا على أن نكون سببا في نجاح 

اآلخرين ونشعر بالفرحة والسعادة لما يحققوه تماما مثلما نشعره 
ألنفسنا، فالمسلم جبل على العطاء ألن دينه حّثه على المشي في 

حاجاتهم، وألنه يدرك أن من يدخل السرور على قلوب اآلخرين ِمن 
أحّب الخلق هلل سبحانه. 

وفضا عن األجر الذي ينتظر أهل العطاء في اآلخرة فإّن لعملهم 
من أجل خدمة اآلخرين ودعم نجاحهم انعكاس إيجابي كبيرعلى 

حياتهم ، وفي هذا الصدد يمكن قراءة ما ورد في دراسة غربية 
أعدها الباحث ستيفن بوست واشار فيها أن األشخاص الذين يعملون 

بإخاص لمنفعة اآلخرين وخدمتهم دون مقابل يشعرون بالسعادة 
الغامرة والصحة حتى أن فترة حياتهم تصبح أطول.

ولعل هذا األثر معلوم في ديننا من حديث  نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص::  من 
أحّب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. . وصلة 

األرحام جزء من العمل لآلخرين. 
وفقنا هللا لنسعد أنفسنا بإسعاد اآلخرين. 

 لماذا ينبغي أن يكون إسعاد اآلخرين 
جزء من تربيتنا ؟  
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بركة العمل الخيري 

 الشيخ 
عايش القحطاني

للعمل الخيري والتطوعي آثار كثيره على  حياة االنسان ومن واظب 
عليه يشعر بالتغير الفعلي والجميل في حياته.. قال تعالى وهو 

َُّكْم وَاْفعَُلوا اْلخَيْرَ  َها الَِّذيَن آمَُنوا اْرَكُعوا وَاْسُجُدوا وَاْعُبُدوا رَب يحثنا على ذلك : ))ا أَيُّ
لَعَلَُّكْم ُتْفِلُحوَن(( . وبالعمل الخيري التطوعي يبارك هللا لإلنسان في 

وقته وأبنائه وماله وييسر له سائر أموره الحياتية وقد دلنا هللا على 
استغال االوقات فيما فيه نفع لنا وجاء ذلك في قوله: ))لَّ خَيْرَ ِفي َكِثيٍر 

َك ابِْتغَاءَ  لِ
ٰ

ْصَلحٍ بَيَْن النَّاِسۚ  وَمَن يَْفعَْل ذَ لَّ مَْن أَمَرَ ِبَصَدقٍَة أَْو مَْعُروٍف أَْو إِ مِّن نَّْجوَاُهْم إِ
يِه أَْجًرا عَِظيًما(( .  مَْرَضاِت هَّللِا فََسْوَف ُنْؤتِ

من أهم آثار العمل التطوعي والخيري على الفرد : 
يزيد من ثقة االنسان بنفسه كما يشعره بالراحة النفسية    •  

           واإلطمئنان 
يطور من مهارات الفرد وإمكانياته   •  

الطريقة المفيدة لاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود   •  
           بالنفع على الفرد 

يزيد من شعوره بالسعادة عند تحمل بعض المسؤوليات   •  
          وأدائها على أكمل وجه

الشعور بالفخر واإلعتزاز بأنه أصبح عضو فعال في   •  
           مجتمعه 

توسع مداركه بزيادة عاقاته وتواصله مع األخرين  •  
يزيد من شعور الفرد باإلنتماء لوطنه وأمته.   •  




