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واحلوارات  والتقارير  امللّفات  من  من خالل عدد  العدد  هذا  يتناول 
اإلنساني  العمل  مفاهيم  تتناول  موضوعات  والندوات  والدراسات 
أهمها  ومن  قطر،  وخارج  داخل  بها،  املتصلة  اخليرية  قطر  وجهود 
الثقافة املتصلة به ودعم  واقع العمل التطوعي يف دولة قطر ونشر 
املبادرات الشبابية، ومبادرة " األقربون" وتوثيق املساعدات االجتماعية 
املجتمع،  أفراد  قدرات  ورفع  بالتمكني  املتعلقة  والبرامج  الداخلية، 
وأخذ  العالم،  عبر  اإلنساني  العمل  توطني  مسألة  ملناقشة  إضافة 
تدخالتها  تصميم  عند  االعتبار  بعني  املوضوع  هذا  اخليرية  قطر 
وتنفيذ مشاريعها يف الدول التي تعمل فيها، وإشادة مسؤولني أميني 
رفع  عن  احمللية، فضال  للجمعيات  ومتويلها  التشغيلي"  ب"منوذجها 
يف  اخليرية  قطر  حققتها  التي  واإلجنازات  فيها،  العاملني  قدرات 
املنظمات  قبل  من  املمّولة  والتنموية  اإلغاثية  املشاريع  تنفيذ  مجال 

األممية والدولية يف  إطار الشراكات والتشبيك.
اجلديدة  املجاعة  شبح  بقلق  "غراس"  مجلة  تابعت  أخرى  جهة  من 
مليون   20 من  أكثر  حياة  مهددة  األفق  يف  تلوح  نُُذرها  بدت  التي 
شخص يف القرن األفريقي بسبب اجلفاف وغالء األسعار، وارتفاع 
وتيرة التحذيرات األممية مؤخرا إذ أظهرت تقديراتها أن ما يقرب 
من نصف سكان الصومال )7.1 مليون شخص(، سيواجهون بحلول 

سبتمبر املقبل أزمة يف انعدام األمن الغذائي.
املخاطر  على  الضوء  سلّطنا  واإلنساني؛  األخوي  للواجب  وأداء 
املرتبطة بأزمة اجلفاف من خالل األرقام والتصريحات، كما أبرزنا 
بدء تدخالت قطر اخليرية اإلنسانية للتخفيف من معاناة املتأثرين 
بسبب انعدام األمن الغذائي، وذلك من خالل توزيع الطرود الغذائية 
املوسمية  حملتها  وتركيز  كالصومال،  املتضررة  األفريقية  الدول  يف 
)حملة األضاحي( على هذه الدول فضال عن املجتمعات األشد فقرا 
قطر  ودعم جهود  احلملة  هذه  مع  للتفاعل  دعوة  وهي  العالم،  عبر 
اخليرية اإلغاثية لتعزيز األمن الغذائي، وصوال إلى إغاثة أكبر عدد 
من املتضررين، ابتغاء لألجور املضاعفة يف هذه األيام املباركة )العشر 

من ذي احلجة(.
نتمنى أن نكون قد وفقنا يف تقدمي خالصات مفيدة وإضافات مهمة 

للموضوعات التي مت طرحها ومعاجلتها يف هذا العدد.
واهلل من وراء القصد. 
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أطلقــت القّمــة العاملّيــة للعمــل اإلنســانّي عــام 2016 
الشــرارة األولــى للحــث علــى العمــل لتعزيــز الطابــع 
العمــل  ملجتمــع  هدفــاً  باعتبــاره  للمعونــة  احمللــيّ 
الكبــرى،  الصفقــة  ســاهمت  العاملــّي.   اإلنســانّي 
وهــي اتفــاق بــني أكبــر املانحــني ومقّدمــي املعونــة، 
وكفاءتــه  اإلنســانّي  العمــل  فعالّيــة  حتســني  إلــى 
والتأكــد مــن ضــم الشــركاء الوطنيــني واحملليــني إلى 
عمليــات صنــع القــرار يف أي اســتجابة إنســانية، 
وتقــدمي املســاعدة وفًقــا للمبــادئ اإلنســانية. علمــاً 
أن اجلهــات الفاعلــة احملليــة غالبــاً مــا يكــون لديهــا 
أفضــل فهــم للســياق احمللــي، فهــي بذلــك ضروريــة 

ــة. لالســتجابة اإلنســانية الفعال
ملــف حــول   العــدد  هــذا  »غــراس« يف  خصصــت 
»توطــني العمــل اإلنســاني« localization ، تضمــن 
ــل  ــن غريفــث مســاعد وكي ــع الســيد مارت ــة م مقابل
ــة  ــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث األمــني الع
يف حــاالت الطــوارئ، ســلط الضــوء خاللهــا علــى 
ــوي، وأهــم  ــل اإلنســاني والتنم ــة توطــني العم أهمي
أبــرز  إلــى  إضافــة  التوطــني،  لتحقيــق  املعاييــر 
التحديــات وغيرهــا من احملــاور، كما تضمن مقالني 
ــور هوغــو  ــن صحــراء، وللدكت ــي ب ــد رب للســيد/ عب
ســليم حــول هــذا املوضــوع داعــا فيــه إلــى ضــرورة 
أن تكــون املســاعدات اإلنســانية أكثــر محليــة، إلــى 
جانــب تقريــر عــن جهــود قطــر اخليريــة يف هــذا 

املجــال.

لماذا توطين 
العمل اإلنسـاني؟



التــي حتتــاج إلــى املســاعدة.
ثانًيــا، متتلــك املنظمــات غيــر احلكوميــة احملليــة 
الطــوارئ  حــاالت  مــع  التعامــل  يف  خبــرة  أيًضــا 
الســابقة، ممــا يجعلهــا فعالــة للغايــة يف االســتجابة 
اإلنســانية. فعلــى ســبيل املثــال، يف بدايــة تفشــي 
فيــروس كورونــا، اســتخدمت العديــد مــن املنظمــات 
ــع أمــراض  ــل م ــا يف التعام ــة خبرته ــر احلكومي غي
الكوليــرا وفيــروس اإليبــوال وفيــروس زيــكا إلعــداد 

ــاء. ــة الوب ــات ملواجه املجتمع
الدولــي  اإلنســاني  الدعــم  يكــون  عندمــا  ثالًثــا، 
البلــدان  يف  مضــى  وقــت  أي  مــن  ضآلــة  أكثــر 

غيــر  املنظمــات  تلعــب  الدخــل،  منخفضــة 
احلكوميــة احملليــة دوًرا حاســًما يف االســتجابة 
لألشــخاص احملتاجــني. وأبــرز الوبــاء أهميــة 
التــي متكنــت مــن  الفاعلــة احملليــة  اجلهــات 
ــي يصعــب الوصــول  ــى املناطــق الت الوصــول إل
مــن  أكبــر  وســهولة  وكفــاءة  بســرعة  إليهــا 

الدوليــني. نظرائهــا 
أخيــًرا وليــس آخــًرا، كانــت هنــاك مطالبــات 
الكــرة  شــمال  مــن  املنظمــات  هيمنــة  بإنهــاء 
غيــر  احملليــة  املنظمــات  ومتكــني  األرضيــة، 
احلكوميــة، وخاصــة تلــك التــي ترأســها نســاء، 

مطالبات قدمية:
ــام للشــؤون اإلنســانية  ــل األمــني الع ــك كوكي برأي
الطــوارئ مبكتــب  حــاالت  اإلغاثــة يف  ومنســق 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية، مــا أهميــة توطــني 
املطالبــة  وملــاذا  والتنمــوي  االنســاني  العمــل 

الدوليــة بــه؟
يجب أن تكون اإلســتجابة اإلنســانية "محلية قدر 
اإلمــكان ودوليــة حســب الضــرورة". وظهــر هــذا 
ــة للعمــل  التفكيــر بشــكل قــوي مــن القمــة العاملي
اإلنســاني لعــام 2016. ولكــن منــذ ذلــك احلــني، 
التمويــل  مــن   %  5 حوالــي  ســوى  يذهــب  لــم 
الدولــي إلــى اجلهــات احملليــة أو الوطنيــة مــن 
احلكومــات أو اجلمعيــات اخليريــة أو املنظمــات 

ــة األخــرى. ــر الربحي غي
كانــت هنــاك مطالبــة منــذ وقــت طويــل مــن ِقبــل 
ــة باملســاواة يف  ــة احمللي ــر احلكومي املنظمــات غي

دعــا الســيد مارتــن غريفــث، وكيــل األمــني العــام لــأمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة 
االســتجابة  تكــون  أن  إلــى  "االوتشــا"  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مبكتــب  الطــوارئ  حــاالت  يف 
اإلنســانية "محليــة قــدر اإلمــكان ودوليــة حســب الضــرورة"، الفتــا يف حديــث خــاص ملجلــة "غــراس" 
إلــى األهميــة املتزايــدة لتوطــني العمــل اإلنســاني. كمــا أثنــى علــى جهــود قطــر اخليريــة يف متويــل 
املنظمــات احملليــة بشــكل مباشــر قــدر اإلمــكان وقــال "إن النمــوذج التشــغيلي لقطــر اخليريــة يســمح 

بــأن تكــون قريبــة مــن الشــركاء احملليــني يف امليــدان. 
كمــا ســلط مارتــن غريــث، الضــوء علــى أهــم املعاييــر لتحقيــق التوطــني، و أبــرز التحديــات التي تقف 
أمــام أجنــدة التوطــني، واآلليــة املتبعــة أو التــي يجــب اتباعهــا للمضــي قدمــا يف هــذا املســار، وإلــى 
إســهام التوطــني يف تطويــر قــدرات املنظمــات اإلنســانة احملليــة بحيــث تكــون قــادرة علــى االســتجابة 

لأزمــات بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة، إضافــة إلــى محــاور أخــرى... فإلــى تفاصيــل احلــوار.

االستجابة اإلنسانية يجب 
أن تكون محلية قدر اإلمكان 

ودولية حسب الضرورة

االســتجابة اإلنســانية. وتقــول املنظمــات غيــر 
ــا عرضــة للتجاهــل وتعانــي  احلكوميــة إنهــا غالًب
مــن نقــص التمويــل، وينبغــي ملنظمــات املعونــة 
ــح لهــا  ــة، مبــا فيهــا األمم املتحــدة، أن تتي الدولي

ــد مــن املســؤولية. مســاحة للنمــو وحتمــل املزي
هنــاك عــدة أســباب لألهميــة املتزايــدة لتوطــني 

العمــل اإلنســاني.
أوالً، توجــد املنظمــات غيــر احلكوميــة احملليــة 
علــى أرض الواقــع قبــل وأثنــاء وبعــد األزمــة. فهي 
ليســت مــن أوائــل املســتجيبني فحســب، بــل تقــوم 
أيضــا بتقــدمي الدعــم طويــل األجــل. وهــي تعــرف 
وتفهــم الســياق احمللــي لتقــدمي الدعــم بشــكل 
أفضــل بكثيــر ممــا يفعلــه املســتجيبون الدوليــون. 
وكونهــا جــزًءا مــن املجتمــع، تكــون لديهــا يف أغلب 
األحيــان معرفــة محليــة واســعة النطــاق، ممــا 
يســاعدها علــى حتديــد الفئــات األكثــر ضعًفــا 

النموذج التشغيلي لقطر الخيرية يسمح بأن تكون 
قريبة من الشركاء المحليين في الميدان

مارتن غريفث وكيل األمين العام 
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية:
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هــذا القطــاع.
الثانــي هــو مســألة املشــاركة الهادفــة واإلنصــاف، 
احملليــة  اجلهــات  حتصــل  ال  أخــرى،  بعبــارة  أو 
الفاعلــة علــى مقعــد علــى الطاولــة فحســب، بــل 
تكــون موضــع ترحيــب حقيقــي كشــركاء متســاوين، 
ــى  ــة وقــدرة عل ــة كافي ــه مــن رؤي ــع ب ــا تتمت نظــًرا مل

التأثيــر يف عمليــات صنــع القــرار.
وهــذا يعنــي أيًضــا ضمــان حصولهــا علــى املســاحة 
الكافيــة والدعــم للتعبيــر عــن آرائهــم. وســيعني 
ــر خدمــة الترجمــة  ــال، توفي ــى ســبيل املث هــذا، عل
والترجمــة الفوريــة بحيــث ال تشــكل اللغــة حاجــزا.
نحتــاج أيًضــا إلــى دعــم منصــات التنســيق احملليــة 
والقيــادة احملليــة وضمــان أكبــر قــدر مــن التــوازن 

بــني اجلنســني.
يتعــني علــى اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية الدوليــة 
االعتــراف بهــذا الــدور اجلديــد كعناصــر متكــني 
ــا أن  ــي أيًض ــة. وهــذا يعن ــة والوطني ــادة احمللي للقي
البنيــان اإلنســاني احلالــي يجــب أن يشــمل اجلهات 
الفاعلــة احملليــة والوطنيــة كشــركاء متســاوين. ال 

شــيء مــن هــذا ســيكون ســهال.
تطوير القدرات

• مــن خــالل متابعتكــم، هــل هنــاك تقــدم مــن قبــل 
املنظمــات األمميــة مثــل االوتشــا واجلهــات الدوليــة 

يف مســألة التوطــني؟
أنــا فخــور بــأن أقــول إن مكتــب تنســيق الشــؤون 
ــي  ــات الت ــا يف االلتزام ــد أحــرز تقدًم اإلنســانية ق
قطعناهــا علــى أنفســنا يف القمــة العامليــة للعمــل 

اإلنســاني لعــام 2016.
ــذي  ــل ال ــع حجــم التموي ــال، ارتف ــى ســبيل املث وعل
نخصصــه مــن خــالل الصناديق املشــتركة القطرية، 
التــي يديرهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، 
للمنظمــات غيــر احلكوميــة احملليــة بشــكل مطــرد 
مــن 22.8 % يف عــام 2016 إلــى 34 % يف عــام 
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بــه  القيــام  يجــب  الكثيــر ممــا  هنــاك  ولكــن 
بجــودة  يتعلــق  مــا  ذلــك  يف  مبــا  وحتســينه، 
املســتجيبني  إلــى  يذهــب  الــذي  التمويــل 
ــي  ــع املالــي، الت ــة التتب ــر خدم ــني. وتُظه احمللي
اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  يديرهــا 
لتتبــع تدفقــات التمويــل للعمــل اإلنســاني علــى 
الصعيــد العاملــي، إحصائيــة مؤســفة: وهــي أنــه 
لــم يذهــب ســوى 5 % مــن التمويــل العاملــي 
احملليــة  اجلهــات  إلــى  اإلنســانية  للجهــود 
والوطنيــة منــذ عــام 2016. ويجــب أن يتغيــر 
هــذا. كمــا يجــب أيًضــا أن يكــون لدينــا املزيــد 
الهيــاكل  تقــود  التــي  احملليــة  املنظمــات  مــن 

قيادتهــا. يف  وتشــارك  التنســيقية 
التوطــن يف  مــدى يســهم  إلــى أي  برأيكــم،   •
احملليــة  اإلنســانة  املنظمــات  قــدرات  تطويــر 
بحيــث تكــون قــادرة علــى االســتجابة لألزمــات 

بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة؟
أن  ميكــن  وال  مرتبطتــان.  املســألتان  هاتــان 
يتحقــق التوطــني احلقيقــي واالســتجابة الفعالة 
إال عندما نحن ال نستثمر يف الشركاء احملليني 
واالســتجابة  القيــادة  مــن  بتمكينهــم  ونقــوم 
أيًضــا  بــل عندمــا ندعــم  الســريعة فحســب، 
تطويــر  يقتصــر  وال  التطــور.  علــى  قدرتهــم 
القــدرات علــى توفيــر التمويــل فحســب؛ بــل إنــه 
يتعلــق أيًضــا بضمــان االســتثمار يف التدريــب 
والتوجيــه وفــرص التنميــة األخــرى للمنظمــات 

احملليــة والقــادة احملليــني.
ــة توطــني العمــل اإلنســاني،  • بخصــوص قضي
كيــف تــرى أداء قطــر اخليريــة يف هــذا املجــال 
باعتبارهــا إحــدى املنظمــات الدوليــة املعنيــة 

بهــذا األمــر؟
يســمح النمــوذج التشــغيلي لقطــر اخليريــة بــأن 
تكــون قريبــة مــن الشــركاء احملليــني يف امليــدان. 
كمــا أن مــن اجلديــر بالثنــاء أن قطــر اخليريــة 
متــول املنظمــات احملليــة بشــكل مباشــر قــدر 
اإلمــكان.  وتظــل املنظمــات غيــر احلكوميــة 

احمللية تدعو إلى ذلك منذ فترة طويلة.  
املجتمــع  هــدف  مــع  يتماشــى  أيًضــا  وهــذا 

اإلنســاني العاملــي.

فيــه. والتأثيــر  اإلنســاني  العمــل  لقيــادة 
• متــى متــت املطالبــة بتوطــني العمــل اخليــري 
ــوب مــن  ــق املطل ــي لتحقي ــاك مــدى زمن وهــل هن
هــذا األمــر؟ ومــا هــي اآلليــة املتبعــة أو التــي يجب 

اتباعهــا للمضــي قدمــا يف هــذا املســار؟
لعــام  اإلنســاني  للعمــل  العامليــة  القمــة  لفتــت 
2016 انتباهــا كبيــًرا إلــى التوطــني. ومت اقتــراح 
حتقيــق  كيفيــة  يف  التغييــرات  مــن  العديــد 
املانحــني ومنظمــات املعونــة للتوطــني، وتُعــرف 
هــذه املقترحــات باســم الصفقــة الكبــرى - وهــي 
للعمــل  العامليــة  القمــة  إبرامهــا يف  اتفاقيــة مت 
اإلنســاني بــني املانحــني ومنظمــات املعونــة التــي 
تهــدف إلــى إيصــال املزيــد مــن املــوارد إلــى أيــدي 

احملتاجــني.
وضعــت  الهــدف،  هــذا  حتقيــق  أجــل  ومــن 
الصفقــة الكبــرى تدابيــر مختلفــة مبــا فيهــا دعــوة 
لالســتثمار يف املســتجيبني احملليــني والوطنيــني 
لقيــاس  "توطــني"  ومؤشــر  قدراتهــم؛  لتحســني 
للمســتجيبني  املباشــر  وغيــر  املباشــر  التمويــل 
احملليــني والوطنيــني؛ وتقــدمي 25 % مــن التمويــل 
بشــكل مباشــر إلــى املســتجيبني احملليــني بحلــول 
عــام 2021. وقــد تغيــر هــدف 25 % يف الصفقــة 
أنــه  علــى  وانعكــس   2021 لعــام   2.0 الكبــرى 

"زيــادة" وليــس كعــدد مطلــق.
بضمــان  بااللتزامــات  أيضــا  التعهــد  مت  كمــا 
تكامــل أكبــر للجهــات الفاعلــة احملليــة والوطنيــة 
يف جهــود التنســيق. والصفقــة الكبــرى، بقيــادة 
ترصــد  إيغيالنــد،  جــان  البــارزة،  الشــخصية 

التقــدم احملــرز يف هــذه األهــداف احملــددة.
كانــت الفتــرة الزمنيــة األوليــة للوفــاء بالتزامــات 
الصفقــة الكبــرى مــن 2016 إلــى 2021، بينمــا 
متتــد فتــرة الصفقــة الكبــرى 2.0 مــن 2022 إلــى 
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ترصــد اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت 
التقــدم العــام يف عمليــة التوطــني. وهــذا منتــدى 
للتنســيق ووضــع السياســات واتخــاذ القــرارات 
املتعلقــة باملســاعدة اإلنســانية التــي تقدمها األمم 

املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية.  
إن تضافــر كل هــذه اجلهــود سيســاعدنا علــى 
إحــداث فــرق ملحــوظ يف بعــض هــذه القضايــا.

حتديات
• ماهي أهم املعايير لتحقيق التوطني؟

نظــام  نحــو  ثقافًيــا  حتــواًل  التوطــني  يتطلــب 
يضــع املجتمعــات املتضــررة وممثليهــا يف قلــب 
املجــال  يفســح  ممــا  لألزمــات،  االســتجابة 
تكــون  أن  ويجــب  للقــرار.  واتخاذهــا  لتأثيرهــا 
للمنظمــات  أكبــر  وكالــة  تعزيــز  إلــى  احلاجــة 
كل  يف  متجــذرة  والوطنيــة  احملليــة  واجلهــات 

إنســانية. ألزمــة  اســتجابة 
الفاعلــة  اجلهــات  مشــاركة  تتجــاوز  أن  يجــب 
احمللية والوطنية يف االســتجابة مرحلة احلصول 
علــى حصــة أكثــر إنصاًفــا مــن التمويــل والفــرص 
لتنفيــذ املشــاريع - علــى الرغــم مــن أن هــذه 
تعتبــر بدايــة جيــدة. ويجــب أن تقــود اجلهــات 
ــة التــي تصمــم  ــة وتكــون جــزًءا مــن العملي احمللي
يتعــني  كمــا  وتراقبهــا.   وتنفذهــا  االســتجابة 
التأكــد مــن صحــة القــرارات املتعلقــة بالعمــل 
اإلنســاني يف مجتمــع أو بلــد بواســطة املجتمعــات 
ــا أن نفعــل كل مــا  ــرة باألزمــة. ويجــب علين املتأث
نســتطيع أن نقــوم بــه جلعــل مســاهماتها أكثــر 

وضوحــا.
• مــا هــي أهــم التحديــات التــي تقــف أمــام أجنــدة 

التوطني؟
اســمحوا لــي أن أشــير إلــى التحديــات الرئيســية 

التــي تواجــه توطــني العمــل اإلنســاني
أن  مــن  والتأكــد  القيــادة  مســألة  هــو  األول 
االســتجابة اإلنســانية، حيثمــا أمكنــت، تكــون ذات 
القيــادة احملليــة أو القيــادة املشــتركة، مــع احتــرام 
ــاد والنزاهــة  ــة يف احلي ــادئ اإلنســانية املتمثل املب

واالســتقالل.
ــى العقــود  ــة عل ــة مهيمن ــت املنظمــات الدولي وظل
ــل اإلنســاني. ويف بعــض  ــة للعم اخلمســة املاضي
حــاالت الصــراع، قــد تكــون املنظمــات الدوليــة 
قــادرة علــى الدعــوة للوصــول بنجــاح أكبــر، وقــد 
تكــون املهــارات واخلبــرات الدوليــة مفيــدة بشــكل 
خــاص يف حــاالت مثــل عمليــة جراحيــة إلصابــات 
احلــوادث أو إدارة املخيــم. ومــع ذلــك، فــإن ثقافــة 
تقاســم الســلطة واتخــاذ القــرار مــع املنظمــات 
احملليــة ال تــزال غيــر موجــودة بشــكل طبيعــي يف 

يتطلــب التوطــني حتــواًل ثقافًيــا 
املجتمعــات  يضــع  نظــام  نحــو 
قلــب  يف  وممثليهــا  املتضــررة 

االستجابة لأزمات  
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إلــى  أقــرب  التضامــن يف هــذه احلالــة معنــى  علــى 
التضامــن االجتماعــي أو التضامــن بــني أفــراد األســرة 
الــدول،  تصنيفــات  تعقيــدات  عــن  بعيــدا  الواحــدة. 
ينقســم العالــم إلــى مجموعتــني كبيرتــني؛ مجموعــة 
غنيــة وأخــرى فقيــرة. تتألــف املجموعــة الغنيــة، أو مــا 
يُعــرف بــدول الشــمال أو الــدول املتقدمــة أو الــدول 
والتــي  خصوصــا  الغربيــة  الــدول  مــن  الصناعيــة، 
ــة. مبوجــب  ــرة الفني ــة واخلب ــى املــوارد املالي تتوفــر عل
ــدول  ــَرف هــذه املجموعــة بال ــة، تُع ــا التضامني وظيفته
املانحــة، وتنضــم جميعهــا ملنظمــة التعــاون االقتصــادي 
للمانحــني.  نــادي  أكبــر  باعتبارهــا   OECD والتنميــة 
ــرة  ــدول الفقي ــوع ال ــي مجم ــة فه ــة الثاني ــا املجموع أم
التــي تٌعــَرف أيضــا بالــدول املتخلفــة أو الناميــة أو دول 
اجلنــوب. تعانــي هــذه الــدول مــن اختــالالت بنيويــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  املســتويات  جميــع  علــى 
والسياســية وغيرهــا، حيــث جتعلهــا هــذه االختــالالت 
وعلــى  الشــاملة  التنميــة  حتقيــق  علــى  قــادرة  غيــر 
أجــل  مــن  الطبيعيــة  ثرواتهــا  مــن  املثلــى  االســتفادة 
الدولــي،  التضامــن  مبنطــق  التنميــة.  هــذه  حتقيــق 
أمــا  املانحــة  املجموعــة  هــي  الغنيــة  فاملجموعــة 
ــرة فهــي املجموعــة املســتفيدة. بنيــت  املجموعــة الفقي
يف  تأسيســها  منــذ  الطرفــني،  هذيــن  بــني  العالقــة 
البدايــة، وفــق منطــق اليــد العليــا واليــد الســفلى.. 
فاليــد العليــا تُعبــر عــن الــدول املانحــة التــي تتوفــر على 
ــرى هــذه  ــي ت ــة وبالتال ــة والقــدرات الفني ــوارد املالي امل
الــدول أنــه مــن حقهــا إدارة املســاعدة بالطريقــة التــي 
تراهــا مناســبة ســواء مــن حيــث حتديــد احلاجــة أو 
مــن حيــث طــرق تلبيتهــا. ميكــن التمييــز بــني مرحلتــني 
مهمتــني طبعتــا منظومــة التضمــان الدولــي، مرحلــة 
احلــرب  نهايــة  مــن  امتــدت  التــي  البــاردة  احلــرب 
العامليــة الثانيــة إلــى ســقوط املعســكر الشــرقي نهايــة 
ــي  ــاردة الت ــد احلــرب الب ــا بع ــة م ــات، ومرحل الثمانيني
جــاءت مباشــرة بعــد انهيــار املعســكر الشــرقي ومتتــد 
ــز نظــام التضامــن  ــل أهــم مــا مي ــا هــذا. لع ــى يومن إل
بشــكل  الدوليــة  واملســاعدات  عــام،  بشــكل  الدولــي 
كآليــة  اســتخدامها  األولــى  املرحلــة  خــالل  خــاص، 
الثنائيــة  القطبيــة  إطــار  يف  احللفــاء  الســتقطاب 
التــي متيــز بهــا العالــم آنــذاك، يف هــذا اإلطــار ميكــن 
بعــد  الدوليــة  للمســاعدات  النســبي  التراجــع  فهــم 
فقــد  الثانيــة،  املرحلــة  أمــا  مباشــرة.  املرحلــة  هــذه 

متيــزت أساســا باملبــادرات اإلمنائيــة واإلنســانية 
قبيــل  مــن  املتحــدة  األمم  قادتهــا  التــي  الدوليــة 
النمــو  واســتراتيجيات  البشــرية  التنميــة  خطــط 
االقتصــادي ومحاربــة الفقــر التــي أطلقــت اعتبــارا 
لأللفيــة  التنميــة  وأهــداف   ،1990 ســنة  مــن 
)MDGs( وإطــار عمــل هيوكــو للحــد مــن الكــوارث 
التنميــة  وأهــداف   ،2000-2015 لهــا  املصاحــب 
املســتدامة )SDGs( وإطــار عمــل ســنداي للحــد 
ــا أيضــا 2016-2030.  ــوارث املصاحــب له ــن الك م
إضافــة لالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، شــكلت 
هــذه املبــادرات املرجــع املهــم للتضامــن الدولــي 
واألهــداف  واألولويــات  املجــاالت  حيــث  مــن 
التظيميــة  آلياتــه  شــكلت  حــني  يف  واملقاربــات، 
بأجهزتهــا  املتحــدة  األمم  مــن  كل  الرئيســة 
ووكاالتهــا املتخصصــة املختلفــة، ووكاالت التنميــة 
ــر  ــدول املانحــة، واملنظمــات غي ــة التابعــة لل الدولي
احلكوميــة الدوليــة مبــا يف ذلــك منظومــة الهــالل 

األحمــر.  والصليــب 
ظلــت طبيعــة العالقــة بــني الــدول املانحــة والــدول 
والفاعلــني  الدوليــني  الفاعلــني  أو  املســتفيدة، 
احملليــني، محــل نقــاش دائــم ضمــن هــذه املنظومــة 
يف بعديهــا املرتبطــني باالعتــراف بــدور الفاعــل 
الوطنــي وأيضــا مبــدى إرادة متكــني هــذا الفاعــل 
مــن أداء هــذا الــدور. وإذا كان االعتــراف بــدور 
أكدتــه  مــا  وفــق  إجمــاع  الوطنــي محــل  الفاعــل 
مجموعــة مــن االتفاقيــات وااللتزامــات واملبــادرات 
اإلشــكالية  فــإن  الحقــا  إليهــا  ســنتطرق  التــي 
الرئيســة تتمثــل يف الشــق الثانــي أي إرادة متكــني 
األدوار  هــذه  أداء  أجــل  مــن  الوطنــي  الفاعــل 

املعتــرف بهــا. 
يف إطــار التغيــرات املســتمرة التــي تطــال املشــهد 
بــني  بالعالقــة  يتعلــق  مــا  يف  الدولــي خصوصــا 
حــول  كبيــر  جــدل  أثيــر  واجلنــوب،  الشــمال 
حــول  وحتديــدا  اخلارجيــة  املســاعدات  مســألة 
مــدى احلاجــة لتوطــني القــدرات الوطنيــة إلدارة 
هــذه املســاعدات يف مختلــف أبعادهــا. وبالنظــر 
للمســارات التــي أخذهــا هــذا النقــاش، فإنــه ميكــن 
ــق  ــني رئيســتني، تتعل ــه مــن خــالل زاويت النظــر إلي
عالقــة  مراجعــة  نحــو  بالتوجــه  األولــى  الزاويــة 

النقــاش  ســاحة  املســاعدة  توطــني  مفهــوم  دخــل 
الدولــي خــالل العقديــن األخيريــن باعتبــاره واحــدا 
مــن أهــم املواضيــع اجلداليــة ذات الصلــة بنظــام 
التضامــن الدولــي. بشــكل عــام، ميكــن القــول أن 
رئيســة  ُطــرح حتــت ثالثــة عناويــن  النقــاش  هــذا 
االســتجابة  وتوطــني  املســاعدة،  توطــني  كبــرى: 
التنميــة  أهــداف  أو  التنميــة  وتوطــني  اإلنســانية، 
املســتدامة. القاســم املشــترك بــني هــذه  العناويــن 
الكبيــرة هــو "التوطــني" Localization. بعيــدا عــن 
أي اختــزال مخــل وأيضــا عــن أي تفاصيــل قــد ال 
يتســع لهــا املقــام يف هــذا املقــال املختصــر، ميكــن 
املســاعدة  ســياقات  ضمــن  التوطــني  أن  القــول 
عمومــا أو االســتجابة اإلنســانية أو التنميــة حتديــدا 
هــو مفهــوم يتعلــق بالدرجــة األولــى بــاألدوار التــي 
ومــدى  بهــا  االضطــالع  الوطنــي  للفاعــل  ينبغــي 
ــق  ــا يتعل ــادرة يف كل م ــام املب ــن األخــذ بزم ــه م متكن
بالتنميــة  والنهــوض  اإلنســانية  االســتجابة  بتدبيــر 
التضامــن  نظــام  مــن  باالســتفادة  للبــالد  الشــاملة 
بعديــن  يتضمــن  التعريــف  هــذا  جوهــر  الدولــي. 
باالعتــراف  األول  البعــد  يرتبــط  حيــث  مهمــني، 
الدولــي بــدور الفاعــل الوطنــي، أمــا البعــد الثانــي 
هــذا  أداء  مــن  الوطنــي  الفاعــل  بتمكــني  فيتعلــق 

توطني 
املساعدات بني 

الطموح والواقع

جــدا  مهــم  البعديــن  هذيــن  بــني  التمييــز  الــدور. 
لضــرورة أخــذ بعــني االعتبــار إشــكالية التعهــدات 

الدوليــة.  املمارســة  بهــا يف  والوفــاء 
أبعــاده  يف  التوطــني  موضــوع  تنــاول  يف  مقاربتنــا 
املتنوعــة، مــن خــالل هــذا املقــال املختصــر، تعتمــد 
علــى التعريــف بنظــام التضامــن الدولــي باعتبــاره 
اإلطــار الكلــي الناظــم، وشــرح الســياق العــام للنقــاش 
األبعــاد  وحتديــد  املســاعدة،  توطــني  هــذا  حــول 
واســتعراض  التوطــني،  مســألة  لطــرح  الرئيســة 
التوطــني،  مســألة  تنــاول  بيئــة  أو  العــام  اإلطــار 
ووصــف الواقــع احلالــي لتوطــني املســاعدة، وكشــف 
دعائــم ومعيقــات التوطــني واستشــراف اجتاهاتــه 

املســتقبيلة. 
يعتبــر التضامــن أحــد عناصــر النظــام الدولــي الــذي 
أفــرزه واقــع مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وكمــا 
ــى ذلــك اســمه، صمــم هــذا النظــام ليــؤدي  يــدل عل
وظيفــة أساســية تتعلــق بتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة 
لــروح  الــدول احملتاجــة جتســيدا  إلــى  واإلنســانية 
التضامــن بــني الــدول مبــا يخــدم األمــن واالســتقرار 
ــه  ــر مبوجب ــي يٌعتب ــق مثال ــن منطل ــك م ــني وذل العاملي
العالــم مجتمعــا دوليــا بــل أســرة دوليــة ممــا يضفــي 
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الشــمال باجلنــوب بحثــا عــن نــوع مــن التــوازن يف 
هــذه العالقــة مــن خــالل منــح الفاعلــني الوطنيــني، 
احلكوميــني وغيــر احلكوميــني، مزيــدا مــن األدوار 
يف إدارة املســاعدة. وقــد زاد مــن حــدة هــذا النقــاش 
ــة بقائمــة  ــر الغربي التحــاق مجموعــة مــن الــدول غي
يعــرف  تٌصنــف مبــا  التــي  الــدول  املانحــني، وهــي 
حتديــدا،   BRICS كــدول  الصاعــدة  باالقتصــادات 
ومقاربــات  تصــورات  الــدول  هــذه  حتمــل  حيــث 
املانحــة  الــدول  بــني  وللعالقــة  للمســاعدة  جديــدة 
ارتفــاع  إلــى  هــذا  كل  قــاد  املســتفيدة.  والــدول 
علــى  الغربــي  الطابــع  بإزالــة  املطالبــة  األصــوات 
املســاعدة De-westernization الــذي متيــزت بــه 
لعقــود طويلــة، أي منــذ عهــد مــا بعــد احلــرب العاملية 
الثانيــة. أمــا الزاويــة الثانيــة فترتبــط بجهــود البحــث 
نحــو ضمــان كفــاءة املســاعدة مــن خــالل تقليــص 
نفقــات العمليــات، حيــث تكلــف عمليــات الوســاطة 
ــغ كبيــرة يحــرم منهــا املســتفيد األخيــر.  املاليــة مبال
ومتثــل املنظمــات غيــر احلكوميــة الدوليــة، ضمــن 
مالــي  وســيط  أهــم  احلاليــة،  املســاعدات  آليــات 
ــر حــول مســألة  ــب النقــاش الدائ ــا يف قل ممــا يجعه
التوطــني لتأثيــره املباشــر علــى مســتقبل أســاليب 
عملهــا ومنــاذج تدخالتهــا اخلارجيــة بشــكل عــام.   
أخــذ النقــاش حــول التوطــني مســارا طويــال شــكلت 
وشــاركت  رئيســة،  محطــات  عــدة  الكبــرى  معاملــه 
يف  وفاعلــة  وازنــة  جهــات  عــدة  النقــاش  هــذا  يف 
موضــوع املســاعدة منهــا جهــات حكومية/سياســية، 
غيــر  جلهــات  إضافــة  بحثية/أكادمييــة،  وأخــرى 
الدوليــة  احلكوميــة  غيــر  كاملنظمــات  حكوميــة 
اجلهــات  هــذ  أهــم  بــني  مــن  وشــبكاتها حتديــدا. 
الشــائك،  املوضــوع  هــذا  النقــاش يف  أثــرت  التــي 
 ODI، ALNAP، UNOCHA، احلصــر،  ال  للمثــال 
Global Taskforce of Local and Regional Gov-
 ernments، Humanitarian Policy Group، ICVA،
OECD-DAC وآخــرون. مــن دون شــك، شــكل إعــالن 
باريــس لســنة 2005 بخصــوص فعاليــة املســاعدة 
رســميا  دشــنت  التــي  املهمــة  التاريخيــة  احملطــة 
لنقــاش دولــي جــاد ومســؤول  حــول مســألة التوطــني 
يف أبعــاده اإلمنائيــة، فقــد أكــد هــذا اإلعــالن مــن 
خــالل االلتزامــات اخلمســة التــي خــرج بهــا علــى 
يتمكــن  كــي  الالزمــة  الشــروط  ضمــان  ضــرورة 
بخصــوص  املبــادرة  زمــام  مــن  املســتفيد  البلــد 

ــن  ــا. حــدد اإلعــالن م ــي يســتفيد منه املســاعدة الت
بــني هــذه الشــروط، للمثــال ال احلصــر، املشــاركة 
الفعالــة للــدول املســتفيدة يف مختلــف مراحــل إدارة 
واالعتمــاد  الوطنيــة،  القــدرات  وبنــاء  املســاعدة، 
املســاءلة  مبــدأ  الوطنيــة، وحتقيــق  األنظمــة  علــى 
املشــتركة. وإذا كان إعــالن باريــس محطــة انطــالق 
فإنــه ميكــن اعتبــار  القمــة اإلنســانية العامليــة لســنة 
بــارزة يف نهايــات هــذا املســار، إذا  2016 محطــة 
ــا أثارتــه هــذه التظاهــرة  قــدر أن تكــون لــه نهايــة، مِل
الدوليــة مــن قضايــا تتعلــق بتوطــني املســاعدة ومِلــا 
خرجــت بــه مــن توصيــات مــن أهمهــا تعزيــز األنظمــة 
الوطنيــة واحملليــة وليــس اســتبدالها. وقــد أعقــب 
هــذه القمــة وكنتيجــة مباشــرة لهــا إطــالق مبــادرة 
دوليــة حتــت عنــوان Grand Bargain أو "الصفقــة 
الكبــرى" مــن أجــل تطويــر آليــات للتمويــل لفائــدة 
شــهد  الوطني/احمللــي.  املســتوى  علــى  الفاعلــني 
املســار مــا بــني هذيــن احلدثــني املهمــني محطــات 
آثــار مهمــة يف مســتقبل  أيضــا  لهــا  كانــت  أخــرى 
توجهــات توطــني املســاعدة كمــا هــو احلــال بالنســبة 
 Global Humanitarian Platform,( مبــادرة   .1 لـــ 
دوليــة  آلليــة  دعــت  التــي   2007 لســنة   )GHP
مــن  ملجموعــة  باعتمادهــا  اإلنســانية  للمســاعدة 
احملليــة  القــدرات  تعتبــر  التــي  الشــراكة  مبــادئ 
ــه يف  ــاد علي ــي االعتم ــذي ينبغ ــز األساســي ال املرتك
مــن جهــود  ذلــك  يتطلبــه  مــا  مــع  املســاعدة  إدارة 

لتعزيزه وتقويتــه. 
وتنميــة  لفعاليــة  اســتنبول  مبــادئ  مبــادرة   .2
منظمــات املجتمــع املدنــي لســنة 2009، حيــث نصــت 
هــذه املبــادرة علــى ضــرورة حتقيــق شــراكات عادلــة 

ومتضامنــة. 
Overseas Development Insti-( 3. مبــادرة معهــد
التــي أطلقــت أول تنزيــل   2012 tute, ODI( لســنة 

ــة توطــني املســاعدة. ــي لصيغ عمل
 4. مبــادرة مجموعــة مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة 
مــا  إطــالق  التــي مبوجبهــا مت  والوطنيــة  الدوليــة 
مــن  "امليثــاق  أو   Chart for Change ب  يعــرف 
أجــل التغييــر" والتــي تدعــو إلحــدات تغييــر حقيقــي 
يضمــن  اإلنســانية  املســاعدات  نظــام  يف  وعملــي 

اســتجابة إنســانية محلية أكثر. 
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مــن الدرجــة األولــى. ويف كل مــكان تقريًبــا، تظــل 
املنظمــات الوطنيــة حبيســة شــركائها الدوليــني.

ويقــول هنــري دونانــت إنــه يجــب تغييــر هــذا الوضــع 
بحيــث تكــون القــدرة اإلنســانية جــزًءا مــن ســيادة كل 
ــة، كمــا ال ميكــن  ــى تنميتهــا الفعال ــة وعالمــة عل دول
للــوكاالت الدوليــة أن تكــون موجــودة يف كل مــكان 
ــة الطــوارئ  ــا حال ــاج للمســاعدة. وســتفوق قريًب يحت
واحلــروب  املتزايــد،  والفقــر  العامليــة،  املناخيــة 
اجلديــدة قــدرة الــوكاالت الكبــرى علــى تلبيــة جميــع 
االحتياجــات. وســيكون مــن األفضــل واألقــل كلفــة 
لنظــام  الواســعة  الوطنيــة  التغطيــة  يف  االســتثمار 
املرونــة  ميكنــه  دائًمــا  موجــود  محلــي  إنســاني 

واالستجابة حسب احلاجة.  
ولكــن كيــف ميكــن أن تصبــح املســاعدة اإلنســانية 
ذات القيــادة احملليــة بشــكل أكبــر؟ يُقــال لــي بشــكل 
متكــرر أن األمــر ليــس بهــذه الســهولة. الــوكاالت 
الدوليــة حتــاول جاهــدة حتقيــق ذلــك لكــن هنــاك 
ــة  ــا إحجــام احلكومــات الغربي ــا، منه عوامــل تعرقله
ــا يف شــبكة مــن  ــى أمواله ــدان الســيطرة عل عــن فق
الــوكاالت ذات القيــادة احملليــة. وبــدالً مــن ذلــك، 
مــا زالــت تفضــل العمــل مــن خــالل بيروقراطيــات 
تطالــب  العمليــة،  هــذه  ويف  الدوليــة.  املســاعدات 
أنظمــة إعــداد تقاريــر مفصلــة للغايــة والتــي ال ميكــن 
إدارتهــا إال مــن قبــل إدارات احملاســبة الكبيــرة جــًدا 
يف الــوكاالت الدوليــة.. وســيكون مــن الصعــب ولكــن 
مــن األفضــل االســتثمار يف دعــم وتعزيــز املنظمــات 
تقــوم  أن  علــى  اإلصــرار  أو  الوطنيــة،  اإلنســانية 

الــوكاالت الدوليــة بهــذا التوطــني مــن أجلهــا.
ثانًيــا، كثيــرا مــا تَّدعــي الــوكاالت الدوليــة أن العديــد 
مــن احلــروب والكــوارث تتســبب يف هجــرة األدمغــة 
ألن اآلالف مــن كبــار اخلبــراء واملهنيــني يف احلكومــة 
واملنظمــات احملليــة يفــرون حفاظــا علــى حياتهــم مــا 

يؤدي إلى تدهور القدرات الوطنية.  
أن  الدوليــة  والــوكاالت  املانحــون  يناقــش  ثالًثــا، 

املســاعدات  يجعــالن  الكفــاءة  وعــدم  الفســاد 
للفشــل.  عرضــة  احملليــة  بالقيــادة  اإلنســانية 
وهــذا النقــاش ضــد التوطــني هــو أقــل مــا يــدور 
النمطيــة  الصــور  بتعزيــز  تخاطــر  ألنهــا  علنــا 
يف  العاملــني  مــن  العديــد  ويقــول  العنصريــة. 
املجــال اإلنســاني الوطنــي إنهــم يفضلــون العمــل 
يف الــوكاالت الدوليــة ألنهــا حتظــى باالحترافيــة 

والبعــد عــن الفســاد.
الكفــاءة هــو  الفســاد وعــدم  التحــدث عــن  إن 
جتنــب التحــدي املتمثــل يف مقابلتــه وجهــاً لوجــه. 
ويف كل حالــة طــوارئ، هنــاك أشــخاص يتمتعــون 
بالنزاهــة يعملــون بجــد لبنــاء منظمــات يقودهــا 
احلكوميــة،  اخلدمــات  لتحســني  أو  املواطنــون 
يتــم  أن  إلــى  األشــخاص  هــؤالء  يحتــاج  حيــث 
دعمهــم وحمايتهــم مــن ثقافــة الفســاد وعــدم 
مــن  النــوع  وهــذا  حولهــم.  الســائدة  الكفــاءة 
االســتثمار الــذي يقــاوم الفســاد بشــكل فعــال هــو 
ــل. ــى املــدى الطوي ــه أفضــل عل عمــل شــاق ولكن
ــني يف حــاالت الطــوارئ يف  ــى املواطن ويجــب عل
جميــع أنحــاء العالــم أن يطالبــوا باســتثمارات 
اخلاصــة  احملليــة  املعونــة  منظمــات  دوليــة يف 
ــوم،  ــة الكبــرى الي ــوكاالت الدولي ــع ال بهــم. وجمي
مثــل الصليــب والهــالل األحمــر، أوكســفام، كيــر، 
كاريتــاس، منظمــة أطبــاء بــال حــدود، اإلغاثــة 
اإلســالمية، وحتــى األمم املتحــدة نفســها، بــدأت 
كمنظمــات ذات قيــادة محليــة. ويجــب أن يكــون 
الهــدف الرئيســي لهــا دعم املؤسســات اإلنســانية 

الوطنية وتطويرها. 

الصــور الرائعــة لعمــال اإلغاثــة احملليــني والكــوادر 
الطبيــة الذيــن اســتجابوا ألزمــة كورونــا يف دول 
الشــرق األوســط وأفريقيــا علــى مــدار العامــني 
املاضيــني تُظهــر لنــا أهميــة املؤسســات اإلنســانية 
الوطنيــة ذات القيــادة احملليــة واملــوارد اجليــدة. وال 
تتوفر دائًما مســتويات عالية من اخلبرة اإلنســانية 
يف البلــدان التــي تواجــه كــوارث وأمراضــا، ولكنهــا 
ميكــن أن تكــون متاحــة ويجــب أن تكــون متوفــرة.

بشــكل  توســعت  الدوليــة  اإلنســانية  املســاعدات 
ــي  ــة، فف ــات اإلنســانية العاملي ــر وزادت امليزاني كبي
عــام 2000، بلــغ إجمالــي املســاعدات اإلنســانية 
املتحــدة  ولكــن األمم  مليــار دوالر،   5.9 الدوليــة 
تطلــب 44 مليــار دوالر يف عــام 2022، وسيســتمر 
هــذا الرقــم يف االرتفــاع اســتجابة حلالــة الطــوارئ 
ــوارث املرتبطــة  ــد الك ــا، وتزاي ــة عــن كورون الناجم

ــة. ــاخ واحلــروب الطويل باملن
ويتــم توفيــر معظــم هــذه املســاعدات مــن قبــل 
حكومــات غربيــة وتركيــا ودول عربيــة، مثــل قطــر 
واإلمــارات والكويــت والســعودية، وتخضــع لرقابــة 

مشــددة مــن قبــل الــوكاالت التابعــة لــألمم املتحــدة، 
ــوكاالت  ــد ال ــا توضــع حتــت ي ــرة منه ونســبة صغي
الدولــي  النمــوذج  هــذا  إلــى  ويُنظــر  احملليــة. 
للمســاعدات اإلنســانية علــى نطــاق واســع علــى 
أنــه باهــظ الثمــن وإمبريالــي، وهنــاك دعــم متزايــد 

لـــ "توطــني" املســاعدات.
مؤســس  دونانــت،  هنــري  رأي  أيًضــا  هــذا  كان 
الصليــب األحمــر حيــث دعــا يف كتابــه الشــهير 
"ذاكرة ســولفرينو" إلى اســتثمار كبير يف الشــبكات 
اإلنســانية الوطنيــة التــي رأى أنهــا ســتقود اجلهــود 

اإلنســانية يف بلدانهــا بدعــم دولــي.
ولكــن يف الســنوات العشــرين املاضيــة، ابتعــدت 
املســاعدات اإلنســانية عــن رؤيــة دونانــت األصليــة 
وأصبحــت دوليــة للغايــة، حيث تعمــل األمم املتحدة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والعديــد مــن 
املنظمــات غيــر احلكوميــة منــذ عقــود يف بلــدان 
وجنــوب  والعــراق  والكونغــو  أفغانســتان  مثــل 
ــم تتمكــن هــذه املنظمــات  ــك، ل الســودان. ومــع ذل
ــة  ــاء منظمــات وطني ــن بن ــان م ــر مــن األحي يف كثي

املساعدات 
اإلنسانية يجب 

أن تكون أكثر 
محلية

بقلم / الدكتور هوغو سليم هو *

الدكتور هوغو سليم هو زميل أبحاث 
أول في معهد الس كاساس للعدالة 

االجتماعية في قاعة بالكفريارس 
بجامعة أكسفورد.

1617 |  ملف العدد )مقال(

*



وحتــرص قطــر اخليريــة  علــى العمــل مــع املنظمــات 
إلــى  وتســعى  فعــال،   بشــكل  احملليــة  اإلنســانية 
اإلســهام يف تعزيــز وبنــاء قدراتهــا حيــث تعمــل جنبــا 
مجــاالت  عبــر  احمللــي  املســتوى  علــى  جنــب  إلــى 
مؤسســية منهــا تعزيــز قــدرات املنظمــات احملليــة 
التمثيــل  وتعزيــز  املانحــني  ملتطلبــات  واالســتجابة 

الدوليــة. املشــترك يف احملافــل 
تخصيص املوازنات

كمــا تخصــص قطــر اخليريــة 30 باملائة مــن موازنتها 
للعمــل مــع الشــركاء التنفيذيــني احملليــني مــن خــالل 
املكاتــب امليدانيــة يف الــدول التــي تعمــل بهــا ال ســيما 
التــي تتوفــر فيهــا مكاتــب ميدانيــة لهــا، كمــا ترافقهــم 
يف مراحــل التخطيــط والتنفيــذ وتقييــم األثــر، األمــر 
الــذي وجــد استحســانا مــن مســؤوليني دوليــني، حيث 
أثنــى الســيد مارتــن غريفــث وكيــل األمــني العــام 
لــألمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية علــى جهــود قطــر 
خصوصــا  احملليــة  للجمعيــات  ومتويلهــا  اخليريــة 
"منوذجهــا التشــغيلي" ، فيمــا قالــت ســعادة الســفيرة 
ــدوب  ــي املن ــن ســيف آل ثان ــاء أحمــد ب الشــيخة علي
الدائــم لدولــة قطــر لــدى األمم املتحــدة، يف افتتــاح 
أعمــال ورشــة بــاألمم املتحــدة حــول "حمايــة الطفــل 
يف األوضــاع اإلنســانية"، إن قطــر اخليريــة دائمــا 
ــة  ــود حثيث ــع بجه ــي تضطل يف صــدارة املنظمــات الت
ــر  ــن أكب ــا أصبحــت م لتســريع أجنــدة التوطــني، كم
التــي تعمــل علــى  العالــم  املنظمــات اإلنســانية يف 
ســد الفجــوة يف العالقــة بــني املســاعدات اإلنســانية 

والتنميــة املســتدامة.
وتؤكــد قطــر اخليريــة علــى أهميــة دور املنظمــات 
احملليــة يف العمــل اإلنســاني وقــال الســيد يوســف بــن 
ــة  ــذي لقطــر اخليري احمــد الكــواري الرئيــس التنفي
يف كلمتــه يف حلقــة  نقاشــية جانبيــة علــى هامــش 
مشاركة قطر اخليرية يف أعمال الدورة 76 للجمعية 

قطر اخليرية ... جهـود حثيثة لتســـــــــــــــــريع أجندة التوطني
ــدة  ــوان " تســريع أجن العامــة لــألمم املتحــدة بعن
التوطــني حلمايــة الطفــل يف األوضــاع اإلنســانية: 
الفــرص والتحديــات: "إن دور املنظمــات احملليــة 
ال يقتصــر علــى تنفيــذ التدخــالت اإلنســانية بــل 
يجــب أن تتــاح لهــا فــرص متكافئــة للقيــام بــأدوار 
املســتوى  علــى  اســتراتيجية  وقــرارات  قياديــة 

الوطني والدولي". 
معرفــة  لديهــا  احملليــة  املنظمــات  أن  ويــرى 
أفضــل باملــكان وقــادرة علــى التواصــل بشــكل 
فعــال لتأســيس الثقــة الالزمــة للتفــاوض بشــأن 
الوصــول إلــى املناطــق التــي يصعــب الوصــول 
إليهاعنــد تقــدمي املســاعدات اإلنســانية خاصــة 
اإلمــدادات الغذائيــة الطارئــة يف مناطــق النــزاع.

جهود رفع قدرات
ــدرات  ــع ق ــل يف رف ــة ســجل حاف ولقطــر اخليري
العاملــني يف املنظمــات احملليــة التــي تتعاون معها 
ومنهــا تدريــب كــوادر طبيــة يف الشــمال الســوري 
مــن خــالل  دورات تدريبيــة  قــام بتنفيذهــا نخبــة 

مــن األطبــاء املختصــني مــن دول مختلفــة.
كمــا اســهمت قطــر اخليريــة أيضا يف مشــروعات 
إلعــادة  "قطــر  مبــادرة  مشــاريع  عبــر  التنميــة 
إعمــار دارفــور " بإشــراف صنــدوق قطــر للتنميــة 
والتــي شــملت إقامــة مشــاريع متكاملــة يف قــرى 
ــور  ــات دارف ــة يف والي ــودة الطوعي ــات الع وجتمع
اخلمــس بواقــع مشــروعني لــكل واليــة وتتكــون 
مــن مجمــع منوذجــي متعــدد اخلدمــات وحشــد 
قــدرات الســكان مــن خــالل توفيــر فــرص التعليــم 
لقــدرات  الداعمــة  التدابيــر  وتنفيــذ  املهنــي 
العاملــني علــى جميــع املســتويات إضافــة إلــى 
برامــج لدعــم ســبل كســب عيــش العائدين طوعيا 
واملجتمعــات املضيفــة ومتكينهــم اقتصاديــا، وبناء 

ــام االجتماعــي. الســالم والوئ

العمــل  توطــني  مســالة  اخليريــة  قطــر  تأخــذ 
اخليــري بعــني االعتبــار عنــد تصميــم تدخالتهــا يف 
الــدول التــي تعمــل بهــا، ويتســق ذلــك مــع التوجهات 
العامليــة الشــاملة والتــي تؤثــر علــى صناعــة القــرار 

اإلنســاني والتنمــوي ، وتأكيــدا علــى االلتزامــات 
للعمــل  العامليــة  القمــة  توصيــات  يف  الــواردة 
اإلنســاني يف مدينــة إســطنبول التركيــة يف العــام 
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فاضـل حسـن عـابد... 

فارقــا يف حياتــه حيــث ضــرب إعصــار عنيــف منطقــة أيقونة مكافحة الفقر عبر العالم
بــوال  وأدى إلــى مقتــل أكثــر مــن 300 ألــف شــخص 
وتشــريد املاليــني، رؤيــة فاضــل عابــد الدمــار وموتــى 
اإلعصــار ومــا حــل باملنطقــة مــن خــراب، جعلتــه يعيــد 
التفكيــر كليــا يف رؤيتــه حلياتــه املهنيــة ، ومــن تلــك 

ــدأ مســاره اإلنســاني. اللحظــة ب
التأسيس

أســس الســيد فاضــل )بــراك( يف عــام 1972 ، وهــو يف 
ســن السادســة والثالثــني مــن عمــره، مشــروعا صغيــرا 
لإلغاثــة وإعــادة التأهيــل يف شــمال شــرق بنغالديــش، 
ــه، وكان  ــاء جلدت ملســاعدة الفقــراء واملنكوبــني مــن أبن
هدفــه يف البدايــة مكافحــة الفقــر املدقــع وبنــاء املنــازل 
الصيــد  قــوارب  مــن  مئــات  بضــع  وبنــاء  للمنكوبــني 
ــة لعــالج  ــاح عــدد مــن املراكــز الطبي ــن، وافتت للصيادي
ــف  ــه يف تخفي ــد ومنظمت ــل جنــح عاب املرضــى، وبالفع

حــدة الفقــر والعــوز.

يقــول فضــل حســن عابــد إن النــاس فقــراء ألنهــم 
ال حــول لهــم وال قــوة ، ولكــن يف ظــل الظــروف 
العمــل بجــد ليصبحــوا وكالء  املناســبة ميكنهــم 
للتغييــر ومضــى يف هــذا الســبيل ليرفــع الفقــر 
أشــخاصا  يصبحــوا  حتــى  الفقــراء  كاهــل  عــن 
فاعلــني يف مجتمعاتهــم، كمــا يجــب إتاحــة الفرصة 
ــات، ألن عــدم  لــكل شــخص لتحقيــق تلــك اإلمكان
املســاواة والفقــر حتديــات معقــدة يجــب مهاجمتهــا 
بشــكل  عليهــا  للقضــاء  متعــددة  جبهــات  مــن 

منهجــي.
خــالل الـــ ســنوات الســبع واألربعــني املاضيــة، منــت 
منظمــة بــراك لتصبــح واحــدة مــن أكثــر املنظمــات 
غيــر احلكوميــة فعاليــة يف العالــم، حيــث المســت 
حيــاة أكثــر مــن 100 مليون شــخص يف جميع أنحاء 
العالــم.  وهــي مؤسســة فريــدة مــن نوعهــا تشــمل 
واملؤسســات  األصغــر  والتمويــل  التنميــة  برامــج 

منظمــة  وهــي  العالــم،  يف  حكوميــة  غيــر  خيريــة 
"بــراك BRAC"، التــي انصــب اهتمامهــا يف تنميــة 
وتطويــر التجمعــات الريفيــة الفقيــرة يف بنغــالدش، 
واملعروفــة باســم "جلنــة مســاعدة إعــادة التأهيــل 

البنغالديشــية".
ُوِلــد الســيد فاضــل يف 27 أبريــل 1936 يف قريــة 
بانياشــونغ، التــي تقــع يف منطقــة هابيجــاجن احلالية، 
للمســتوى  اجتيــازه  وبعــد  بنغالديــش.   ، ســيلهيت 
املتوســط مــن كليــة دكا عــام 1954، غادر عابد املنزل 
يف ســن الثامنــة عشــرة لدراســة الهندســة املعماريــة 

البحرية يف جامعة جالسكو يف اسكتلندا.  
عــاد إلــى وطنــه عــام 1968، لكــن عــام 1970 كان 

بنمــاذج مضيئــة ضربــت  اإلنســانية  تاريــخ  يحفــل 
مثــال رائعــا يف تضميــد جراحــات الشــعوب املقهــورة 
وتخفيف اآلمها وكانت يدا حانية امتدت باإلحســان 
لــذوي احلاجــة والضعفــاء واملســاكني، فعكســت وجها 
مشــرقا لقيــم التكافــل والتــوادد والتراحم،وذهبــت يف 
ســبيل ذلــك مذاهــب شــتى، جهــدا فرديــا أو إنشــاء 
إلــى  وتهــرع  احملتاجــني  برعايــة  تقــوم  مؤسســات 

املتضررين يف أماكنهم لتقدمي العون واإلسناد.  
 مــن بــني هــذه األســماء التــى اصبحــت عالمــة بــارزة 
يف هــذا املضمــار الســيد فاضــل حســن عابــد  الــذي 
يطلــق عليــه "أيقونــة مكافحــة الفقــر يف العالــم"، 
اإلنســانية  خلدمــة  حياتــه  فاضــل  الســيد  كــرس 
مبعناهــا األوســع واألشــمل وأســس أكبــر منظمــة 
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مــن  ومجموعــة  ومصرفــا  وجامعــة  االجتماعيــة 
وأهدافهــا.  رســالتها  مــع  املتوافقــة  االســتثمارات 
تعمــل حالًيــا يف 11 دولــة يف آســيا وإفريقيــا ، ولهــا 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  فرعيــة  مكاتــب 

واململكــة املتحــدة وهولنــدا.
تعليم الفقراء

توســعت املنظمــة يف تعليــم الفقــراء، حيــث لهــا أكثــر 
مــن 22 ألــف مدرســة، كمــا افتتحــت جامعــة حتمــل 
التعليمــي   BRAC برنامــج  ويتمتــع   املنظمــة،  اســم 
ــا  يف العمــل مــع احلكومــات وإدارة  ــرة 30 عاًم بخب
املــدارس يف املناطــق املعرضــة للنــزاع. ويعمــل علــى 
إعــداد األطفــال والشــباب لتحقيــق مســتقبل أفضــل. 
حملــة  بــدأ  املاضــي،  القــرن  مــن  الثمانينيــات  يف 
خلفــض معــدل الوفيــات بــني األطفــال يف بنغالديش، 
حيــث قــام بتعليــم االمهــات كيفيــة التحصــني وتعليــم 
14 مليــون أم كيفيــة صنــع محلــول معاجلــة اجلفــاف 
عــن طريــق الفــم بامللــح والســكر واملــاء ملنــع وفــاة 
األطفــال بســبب اإلســهال ســاعدت هــذه اإلجــراءات 

ــات. يف خفــض معــدل الوفي
اجلوائز واألوسمة

حصــل بــاراك علــى عــدد مــن اجلوائــز واألوســمة 
 Laudato الوطنيــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك جائــزة
Si، ووســام االســتحقاق املدنــي اإلســباني" و "وســام 
العامــة  الصحــة  يف  جونيــور  فرانســيس  تومــاس 

العامليــة" وغيرهــا.

يف عــام 2009 ، مت تعيينــه قائــدا فارســا ألفضــل 
وســام القديــس مايــكل وســانت جــورج مــن قبــل التــاج 
البريطانــي تقديــراً خلدماتــه يف احلــد مــن الفقــر يف 

بنغالديــش وعلــى الصعيــد الدولــي.
علــى  حائــز  أول  عابــد  الســيد فضــل حســن  كان 
جائــزة وايــز للتعليــم )التــي أنشــأتها مؤسســة قطــر( 
التعليــم  توفيــر  يف  لعملــه  تقديــراً   2011 عــام  يف 
االبتدائــي األساســي لبعــض املجتمعــات األكثــر فقــراً 
يف العالــم، مــن أفغانســتان إلــى جنــوب الســودان.

يف عامي 2014 و 2017، مت تســميته يف قائمة مجلة 
فورتشــون  ألعظــم 50 قائــًدا يف العالم.

الفخريــة مــن  الدرجــات  وحصــل علــى عــدد مــن 
أكســفورد  وجامعــة   ،)2014( برينســتون  جامعــة 
ييــل  وجامعــة   )2008( كولومبيــا  وجامعــة   ،)2009(

.)2007(

الوفاة
ــة مكافحــة  ــد أيقون ــويف الســيد فاضــل حســن عاب ت
الفقــر يف موطنــه بنغالديــش عــن عمــر يناهــز 83 
عامــا بعــد صــراع مــع املــرض،  تــارًكا وراءه أعمالــه 
االجتماعيــة واإلنســانية والتنمويــة الهائلــة، فضــاًل 
عــن منظمتــه BRAC التــي تواصــل عملهــا لصالــح 
ماليــني األشــخاص علــى مســتوى العالــم. وال يــزال 

ــاس. ــوب الن ــا يف قل حي
املــاء هــو األســاس لقيــام أي تنميــة بشــرية يف أي بقعــة مــن العالــم، لكــن غالبــًا مــا تتســبب نــدرة 
امليــاه يف ظهــور العديــد مــن املخاطــر مثــل األمــراض واألوبئــة واملجاعــة والهجــرة. هنــاك نحــو 1000 
طفــل ميوتــون يوميــًا بســبب أمــراض ميكــن جتنبهــا منشــؤها امليــاه امللوثــة. وتشــير االحصائيــات إلــى 
أن قرابــة 40 % مــن ســكان العالــم ليــس لديهــم وســائل مقبولــة للصــرف الصحــي، كمــا ال تتوفــر 

مصــادر امليــاه اآلمنــة لــدى أكثــر مــن مليــار شــخص يف العالــم.

مشاريع املياه حاجة ملّحة 
تنتظر تبرعاتكم

أكثر من  12,893  مشروع مياه وإصحاح بانتظار تبرعكم ودعمكم
أكثر من  5,561,898  شخصًا سُتغير هذه املشاريع حياتهم إلى األفضل

تبرع اآلن 
وساعدهم
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ــة وواقــع العمــل  ــدوة ناقشــوا أهمي املشــاركون يف الن
التطوعــي يف  قطــر، وكيفيــة تطويــره ليكــون أكثــر 
يف  ودوره  اإلعــالم  إلــى  إضافــة  وتأثيــراً،  فاعليــة 
التوعيــة بأهميــة العمــل التطوعــي والتفاعــل معــه، 
واملؤسســات  واخليريــة  األهليــة  املؤسســات  ودور 
الرســمية يف تفعيــل املشــاركة يف العمــل التطوعــي 
ومدى اســتفادة منظمات املجتمع املدني واجلمعيات 
اخليريــة مــن املتطوعــني وواقــع املبــادرات الشــبابية 

وجتاربها التطوعية. 
االحتــاد  رئيــس  الكاظــم  يوســف  الدكتــور  يقــول 
للعمــل  الــرواد  ورئيــس  التطوعــي  للعمــل  العربــي 
مــن  بالعديــد  تذخــر  قطــر  دولــة  إن  التطوعــي، 
مجــاالت التطــوع املختلفــة حيــث توفــر املؤسســات 
التطوعيــة املعنيــة بهــذا األمــر الفــرص التدريبيــة، 
األعضــاء  لكافــة  التوعويــة  احملاضــرات  وتقــدم 
الذيــن يرغبــون يف االنخــراط يف مثــل هــذه األنشــطة 
التــي  باخلبــرات  ومدهــم  إلعدادهــم  التطوعيــة، 
تؤهلهــم للعمــل باحترافيــة يف هــذا املجــال. ويحمــل 
الفوائــد  مــن  العديــد  ثنايــاه  يف  التطوعــي  العمــل 
ــا  ــدف جميعه ــي ته ــة الت ــا الديني ــة واملزاي االجتماعي
التعــاون  مفاهيــم  ترســيخ  إلــى  املطــاف  نهايــة  يف 

والتعاضــد املجتمعــي وترســيخ االنتمــاء الوطنــي.
أحــد  قطــر  دولــة  التطوعــي يف  العمــل  يعتبــر 
أكدتــه  مــا  وهــو  للمجتمــع  األساســية  املبــادئ 
الســيدة فاطمــة العمــادي مديــرة إدارة القيــادة 
قطــر  بجامعــة  املجتمعيــة  واخلدمــة  الطالبيــة 
يف مداخلتهــا حيــث قالــت "إن العمــل التطوعــي 
واجتماعيــة  وثقافيــة  دينيــة  ركائــز  يعكــس 
مســتلهمة مــن العــادات والتقاليــد وهــو ركيــزة 
بنــاء املجتمــع ومتاســكه، ونوهــت  أساســية يف 
العمــل  مبجــاالت  مهتمــة  قطــر  دولــة  بــأن 
املؤسســات  مــن  فالعديــد  املختلفــة،  التطوعــي 
واملراكــز يف الدولــة تقــوم بتوفيــر فــرص تطوعيــة 
مختلفــة كشــبكة "مت" للعمــل التطوعي، ومؤسســة 
"طمــوح"، وقســم التطــوع واخلدمــة املجتمعيــة يف 

جامعــة قطــر."
إدارة  املغيصيــب مديــر  الســيد ناصــر  ويؤمــن 
اســتراتيجية التطــوع باللجنــة العليــا للمشــاريع 
النــدوة  ضيفــا  إليــه  ذهــب  مــا  علــى  واإلرث 
مفهــوم  قطــر  يف  التطــوع  مفهــوم  إن  ويقــول 
أصيــل وعميــق، فمنــذ زمــان بعيــد يغيــث املجتمــع 
للمحتاجــني،  العــون  ويقــدم  امللهــوف  القطــري 
وقطــر " كعبــة املضيــوم " تبــادر دائمــا لتقــدمي 
جــاء  ذلــك  لترســيخ  والصديــق،  للجــار  العــون 
قــرار صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل 
ثانــي أميــر البــالد املفــدى يف عــام 2008 بإلــزام 
ــة بتقــدمي مــاال يقــل عــن  ــدارس الثانوي ــة امل طلب
ترســيخا  وذلــك  مجتمعيــة  خدمــة  ســاعة   25

لــروح املواطنــة وخدمــة البــالد واملجتمــع.
ترتيب األولويات

التطوعــي  العمــل  تفعيــل  عــدم  أســباب  وعــن 
بالصــورة الكافيــة يقــول الدكتــور يوســف الكاظــم 
لــدى  التطــوع  ثقافــة  انقطــاع  يف  تتمثــل  إنهــا 
املضامــني  معرفــة  وعــدم  األفــراد،  مــن  كثيــر 
الهادفــة لألنشــطة التطوعيــة، وعــدم توضيــح 
فوائــد ومكتســبات العمــل اخليــري التطوعــي، 
باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن املعوقــات التــي 
تعرقــل طريــق العاملــني يف األنشــطة التطوعيــة، 
ــز  ــك يف التركي ــرز ذل ــث يب ــات، حي ــوع األولوي وتن
التطوعــي،  للعمــل  التقليديــة  املســائل  علــى 

الدكتــور/ يوســف الكاظــم رئيــس االحتــاد العربــي 
للعمــل التطوعــي ورئيــس الــرواد للعمــل التطوعــي

إدارة  مديــر  املغيصيــب  ناصــر  الســيد/  
للمشــاريع  العليــا  باللجنــة  التطــوع  اســتراتيجية 

التقــدم  ازدادت يف  وإزدهارهــا، فاألمــة كلمــا  تقــدم األمم  رمــوز  مــن  رمــزًا  التطوعــي  العمــل  يعــد 
والرقــي، ازداد انخــراط مواطنيهــا يف التطــوع اخليــري. كمــا يعــد العمــل التطوعــي مطلبــًا مهمــًا 

مــن متطلبــات احليــاة املعاصــرة التــي أتــت بالتنميــة والتطــور الســريع يف كافــة املجــاالت.
رة يف أعــراف  ويرتكــز العمــل التطوعــي يف دولــة قطــر علــى املبــادئ األساســية واألصيلــة املتجــذِّ
لــة  املتأصِّ والثقافيــة  واالجتماعيــة  واإلنســانية  الدينيــة  الركائــز  ــل  ميثِّ ألنــه  القطــري  املجتمــع 

القطــري. املجتمــع  بصــورٍة عميقــٍة يف 
الواقــع  قطــر  داخــل  التطوعــي  العمــل   " بعنــوان  نــدوة  "غــراس"  نظمــت  املوضــوع  هــذا  وملناقشــة 

مــن: كال  فيهــا  اســتضافت  التأثيــر"  وفــرص  التطويــر  وآفــاق  والتحديــات 

العمل التطوعي داخل قطر..  
الواقع والتحديات وآفاق التطوير وفرص التأثير

واإلرث

الســيدة فاطمــة العمــادي مديــرة إدارة القيــادة 
الطالبيــة واخلدمــة املجتمعيــة بجامعــة قطــر

الدكتور/ يوسف الكاظم 
رئيس االحتاد العربي للعمل التطوعي 

ورئيس الرواد للعمل التطوعي

السيدة/ فاطمة العمادي 
مديرة إدارة القيادة الطالبية واخلدمة املجتمعية   

جامعة قطر

السيد/  ناصر املغيصيب 
مدير إدارة استراتيجية التطوع -اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث
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ــور  ــة الشــباب الذك ــة خاصــة فئ ــر وجــذب الطلب أكب
القطريــني الذيــن تشــهد نســبة مشــاركتهم انخفاضــا 
مقارنــة باإلنــاث. كمــا يعمــل القســم علــى توفيــر 
ــة  ــرق مبتكــرة جلــذب هــذه الفئ ــة بُط فــرص تطوعي
مــن الشــباب عــن طريــق االجتماعــات معهــم ملعرفــة 

ــي جتذبهــم للتطــوع. تطلعاتهــم والفــرص الت
دور اإلعالم 

بأهميــة  التوعيــة  يف  كبيــرا  دورا  اإلعــالم  ويلعــب 
العمــل التطوعــي والتفاعــل معــه كمــا يقــول الدكتــور 
يوسف الكاظم  يف هذا االطار إن اإلعالم التَوعوي 
يقــوم بإيقــاظ جــذوة الطاقــات الكامنــة لــدى الشــباب 
وتوّجههــا نحــو املزيــد مــن العمــل اإلنســاني الرائــد يف 
ــدور اإلرشــاد املجتمعــي  ــه يقــوم ب كل مــكان، كمــا أن

خلدمة القضايا اإلنسانية. 
 ويضيــف "أن هــذا الواقــع يحتــاُج مــن اإلعــالم وقفــة 
املتطــوع  الشــباب  ِقــوى  ــز مــن خاللهــا  يُحفِّ جــاّدة 
ل عبرهــا الوعــي املجتمعــي العــام الــذي ال  ويُشــكِّ
التوعويــة  احلمــالت  تبنــي  خــالل  مــن  إال  يتأتَّــى 

الفاعلــة. املجتمعيــة  املبــادرات  وتنفيــذ  املتنوعــة 
مــن جانبــه يؤكــد ناصــر املغيصيــب علــى أن وســائل 
اإلعــالم حتظــى بأهميــة كبيــرة يف املجتمــع لنشــر 
العمــل  بثقافــة  الوعــي  مســتوى  ورفــع  وتعزيــز 
ــة  ــم املتعلق ــه بأهــم القي ــه وتعريف التطوعــي ومفهوم
املعرفــة يف  لتبــادل  أساســيا  وتعتبــر مصــدرا  بــه، 

املجتمع احمللي والدولي.  
يتعلــق  األول  مهمــان،  دوران  لالعــالم  أن  ويــرى 
األعمــال  قدمتهــا  التــي  النتائــج  عــن  بالتحــدث 

الثقافــة واملعلومــات والفــرص  التطوعيــة مثــل 
التطوعيــة التــي قــام بهــا املتطوعــون، والثانــي 
عــن طريــق الترويــج  للفــرص التطوعيــة مثــل 
كأس العالــم البــد أن ننشــر بشــكل عــام وكبيــر 
جميــع األعمــال التــي قام بهــا املتطوعون لتعريف 
النــاس مبــا قامــوا بــه مــن جهــد وكذلــك ا لترويــج 
ــي  ــم 2022 والت ــكأس العال ــة ل للفــرص التطوعي
ســوف يتوفــر فيهــا 20 ألــف فرصــة تطوعيــة 
يســتطيعون مــن خاللهــا تقــدمي املزيــد للمجتمــع.

دور املؤسسات 
وللمؤسســات األهليــة والرســمية دور  هــام يف 
حيــث  التطوعــي،  العمــل  يف  املشــاركة  تفعيــل 
دورهــا  إن  العمــادي  فاطمــة  الســيدة  تقــول 
أفــراد  أو  للطلبــة  الفرصــة  إتاحــة  يف  يتمثــل 
مجــاالت  يف  لالنخــراط  وتشــجيعهم  املجتمــع 
يف  مؤسســة  كل  إن  حيــث  التطوعــي  العمــل 
يف  لهــا  مدخــال  جتــد  أن  تســتطيع  الدولــة 
ــى املؤسســات  ــا يجــب عل ــل التطوعــي،  كم العم
اتاحــة الفــرص وتنويعهــا ملوظفيهــا ومنتســبيها 
عــن  فضــال  التطوعــي،  العمــل  يف  لالنخــراط 
تفعيــل الشــراكات مــع املؤسســات املختلفــة التــي 
تتطلــب وجــود  متطوعــني للمســاعدة ســواء كان 
يف تنظيــم الفعاليــات او املســاعدة يف فعاليــات 

مختلفــة. 
و تضيــف أنــه يقــع علــى عاتــق  اجلامعــة دور 
مهــم مــن خــالل زيــادة وعــي الطلبــة يف االنخراط 
للعمــل التطوعــي ودورهــا يف إيجــاد فرص للطلبة 
وتوفيــر البيئــة لهــم مبــا تتناســب مــع احتياجاتهــم 
ومهاراتهــم ومعرفــة نوعيــة الفرصــة التــي يتطلــع 
إليهــا الطالــب، واتاحــة الفرصــة للطــالب لتبــادل 

املعــارف ومعرفــة تطلعاتهــم.
دور  أن  الكاظــم  يوســف  الدكتــور  يــرى  فيمــا 
املؤسســات يتمثــل يف تقويــة الروابط االجتماعية، 
مبختلــف  يهتــم  التطوعــي  العمــل  إن  حيــث 
القطاعــات االجتماعيــة داخــل املجتمــع، وتشــمل 
التطوعــي الشــراكة  العمــل  التعــاون يف  طبيعــة 
يف  للمشــاركة  والدعــوة  والتواصــل  املجتمعيــة، 
األحــداث، والدعــم، وتقــوم العديــد مــن املنظمــات 

ــاج  ــة أخــرى حتت وعــدم االهتمــام بنواحــي ضروري
إلــى املزيــد مــن العنايــة واالهتمــام، فضــال عــن 
التقليــد لــدى بعــض قــادة العمــل التطوعــي، وعــدم 
ــه،  اســتطاعتهم إنتــاج حديــث ثقــايف تطوعــي موجَّ
لديــه القــدرة علــى االبتــكار والفعاليــة واالســتجابة 

مع متغيرات العصر. 
العمــل  أن  يــرى  املغيصيــب  ناصــر  الســيد  لكــن 
ــة قطــر ، لكــن  التطوعــي مفعــل بشــكل كبيــر بدول
مــا يحتاجــه هــو ترتيــب األولويــات خصوصــا فيمــا 
يتعلــق بالفعاليــات الكبــرى مثــال يف مونديــال كأس 
ــث مت اطــالق برنامــج  ــم فــى قطــر 2022 حي العال
الفــرص  ليوفــر   2018 يف  التطوعــي  العمــل 
لالســتفادة  بيانــات  قاعــدة  وتطويــر  التطوعيــة 
مكنهــا مســتقبال. وتطــرق إلــى التحديــات التــي 
تواجــه ثقافــة العمــل التطوعــي حيــث يعتقــد كثيــر 
مــن النــاس أن التطــوع هــو إهــدار للوقــت،  فضــاًل 
عــن أن بعــض املــدراء يفضلــون توظيــف مــن كانــت 
لــه فــرص تطوعيــة ســابقة ، إضافــة إلــى توفيــر 
الثقــة يف  التطوعيــة لألقــارب وضعــف  الفــرص 
املتطــوع وإعطائــه وحتميلــه مســؤوليات قليلــة ممــا 

يثبط حب العمل التطوعي لديه. 
الفاعلية والتأثير

و لكــي يكــون العمــل التطوعــي أكثــر فاعليــة وتأثيرا 
ــه  ــرى الســيد ناصــر املغيصيــب أن داخــل قطــر، ي
يجــب رفــع درجــة الوعــي بالعمــل التطوعــي مــن 
خــالل تقــدمي برامــج مميــزة تتعلــق بزيــادة الوعــي 
بقيمــة العطــاء ومفهــوم العمــل التطوعــي وذلــك 
باســتخدام الوســائط اإلعالميــة املختلفــة وإجــراء 

البحــوث عــن العمــل التطوعــي، مثــل البرامــج التــي 
العالــم  وبرامــج كأس  الشــبابية  املراكــز  تقدمهــا 
حيــث تقــدم اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث كثيــرا 
مــن هــذه البرامــج للمتطوعــني، كمــا يجــب تصميــم 
قاعــدة بيانــات مفصلــة تســهل عمليــة الوصــول 
الفعاليــات  إدارة  نظــام  إلــى  إضافــة   ، للمتطــوع 
وادارة الفــرص التطوعيــة حتــى تأتــي بنتائــج أكثــر 

فعاليــة. 
مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  املغيصيــب  ويذكــر 
املتطوعــني داخــل قطــر يف عــدة مجــاالت مثــل 
املشــاركة يف تنظيــم فعاليــات رياضيــة محليــة أو 
توزيــع مســاعدات أو تنظيــم اجلمهور أو مســاهمته 
بالتبــرع بجــزء مــن مالــه او مــواد عينيــة خلدمــة 
ــذي  ــق التطــوع الفكــري ال ــه، أو عــن طري مــن حول
يعتبــر أرقــى أنــواع التطــوع مثــل كتابــة عمــود أو 
كتــاب ثقــايف وكذلــك التطــوع عــن بعــد مــن خــالل 

تقدمي املقترحات والتصاميم وغيرها. 
أمــا الدكتــور يوســف الكاظــم فيقــول إن تطويــر 
العمــل التطوعــي يكــون بالتنســيق والتعــاون بــني 
شــركاء العمــل التطوعــي يف الدولــة إليجــاد أفضــل 
والوصــول  التطوعــي،  بالعمــل  لالرتقــاء  الســبل 
غيــر املســبوق إلــى شــبكة مــن املتطوعــني الشــباب 
املدربــني تدريًبــا جيــًدا ومســاعدتهم يف التعــّرف 
مــا  واختيــار  التطوعيــة  الفــرص  مختلــف  علــى 
توفيــر  عــن  فضــاًل  وقدراتهــم،  ميولهــم  يناســب 
معلومــات دقيقــة ومصنفــة عــن املتطوعــني تســاعد 
ومؤسســات  أفــراد  مــن  التطــوع  أطــراف  كافــة 
تناســب  اماكــن  يف  الشــخص  وضــع  لتيســير 
قدراتهــم واهتماماتهــم، وتلبيــة احتياجــات أجهــزة 

الدولة احلكومية واخلاصة من املتطوعني. 
كمــا يتــم ذلــك عــن طريــق تقــدمي االستشــارات 
التطوعــي،  العمــل  إدارة  مجــال  يف  اخلاصــة 
واملســاهمة يف تصميــم وإدارة الفعاليــات والنــدوات 
واملؤمتــرات وغيــر ذلــك مــن األنشــطة املجتمعيــة.
ويف هــذا الصــدد لفتــت الســيدة فاطمــة العمــادي 
ــة  ــل يف قســم التطــوع واخلدم ــق العم ــى أن فري إل
املجتمعيــة بجامعــة قطر يســعى إليجاد اســتراتيجة 
تســاهم يف نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي بشــكل 

السيد ناصر املغيصيب:

العالــم  كأس  مونديــال  يف  التطــوع   
2022 فرصــة تســاهم يف دعــم دولــة 

ــر ــكل كبي ــر بش قط

السيدة فاطمة العمادي:

  دور  مهــم يقــع علــى عاتــق املؤسســات 
تفعيــل  يف  واألكادمييــة  اخليريــة 
الفــرص  وإتاحــة  التطوعــي  العمــل 

واملجتمــع لألفــراد  التطوعيــة 

27|  ندوة غراس 26



التطوعــي وذلــك بحكــم إنهــا قــد تكــون 
ــات  ــا وآلي ــون يحكمه ــا قان ــة وليــس له مرن
شــبه مركزيــة  تبطــئ مــن عمليــة إدارة 
التطــوع بشــكل كبيــر، وأيضــا هــم األقرب 
ــم  ــا يســهل عليه ــات م ــدان واملجتمع للمي
بشــكل  املجتمــع  واقــع  وفهــم  التحــرك 

أكبــر وأفضــل وكذلــك لهــا دور كبيــر يف دعــم 
جميــع املؤسســات الرســمية واحلكوميــة يف 

قطــر.
وأشــار إلــى أن الدراســات وآخــر اإلحصائيات 
عــن  الرســمي  غيــر  التطــوع  أن  أوضحــت 
طريــق املبــادرات الشــبابية يســاهم يف رفــع 
مســتوى العمــل التطوعــي مابــني 30 % إلــى 

50 % يف بعــض الــدول وهــذا يــدل علــى أن 
هنــاك رغبــة عنــد املجتمعــات واملتطوعــني 

ولكــن قــد ال يجدونهــا يف مؤسســات 
يف  يقدموهــا  أن  يســتطيعون  معينــة 
مبــادرات شــبابية، ومــن األشــياء املميــزة 
يف هــذه املبــادرات هــي أنهــا حتافظ على 
املتطوعــني بشــكل أكبــر مــن املؤسســات 
التــي قــد ينشــغلون يف بعــض األعمــال 
اإلداريــة عــن املتطوعــني، وكذلــك لديها 
ــع  ــكاك مباشــر م ــة واحت شــفافية عالي

املتطوعــني .

احلكومــة،  مــع  املعلومــات  مبشــاركة  التطوعيــة 
واملجتمع من أجل تقدم خدمات املجتمع. 

دور  إن  فيقــول  املغيصيــب  ناصــر  الســيد  أمــا 
املؤسســات األهليــة واخليريــة والرســمية يعتمــد 
هــذه  تطويــر  وهمــا  رئيســيني  دوريــن  علــى 
يف  تســاهم  لكــي  وأنظمتهــا  لذاتهــا  املؤسســات 
فيهــا،   مســتمر  بشــكل  للتطــوع  النــاس  ترغيــب 
امــا الــدور الثانــي فهــو دعــم جهــود الدولــة يف 
ــع  ــى جمي ــه ينبغــي عل ــم التطــوع وعلي ــة تنظي عملي
املؤسســات أن تكــون واعيــة بأهميــة  توثيــق العمــل 
التطوعــي وتوفيــر الفــرص التطوعيــة لتكــون قــادرة 
علــى إحصائهــا بشــكل أكبــر  ودعــم الدولــة عــن 
إعــداد  واملشــاركة يف  املقترحــات  تقــدمي  طريــق 
تنظيــم  يف  تســاهم  التــي  والسياســات  القوانــني 

التطوعــي. العمــل 
ــري واإلنســاني يجــب  ــل اخلي ــى مســتوى العم وعل
علــى املؤسســات املعنيــة أن تعــزز مــن إمكانيــات 
ويتــم  املتطوعــني  ليســتقطب  اإلنســاني  العمــل 
منهــم  واالســتفادة  اخليــري  العمــل  يف  دمجهــم 
بشــكل أفضــل. ويعتقــد ان التطــوع يف مونديــال 
دعــم  يف  تســاهم  فرصــة   2022 العالــم  كأس 
برنامــج  بــأن  منوهــا  كبيــر،  بشــكل  قطــر  دولــة 
التطــوع باللجنــة يســتهدف 20 ألــف متطــوع مــن 
ــب  ــم لإلســهام يف دعــم اجلوان ــع أنحــاء العال جمي
التشــغيلية خــالل تنظيــم احلــدث املرتقــب نهايــة 
العــام اجلــاري، حيــث ترغــب اللجنــة يف أن يكــون 
القلــب  فيهــا  واملقيمــون  وشــبابها  قطــر  أهــل 
النابــض يف هــذا املونديــال ودعمــه علــى أكمــل 
وجــه. أمــا نســبة 25 % املتبقيــة مــن املتطوعــني 
فســيتم اســتقطابهم مــن خــارج قطــر بهــدف تعزيــز 

التبــادل الثقــايف مــع جميــع دول العالــم.
املبادرات الشبابية 

وجتاربهــا  الشــبابية  املبــادرات  دور  إلبــراز  و 
إن  الكاظــم   يوســف  الدكتــور  يقــول  التطوعيــة 
الشــباب والشــابات املبادريــن هــم مجموعــة مــن 
األفــراد، جتمعــوا لغايــة محــددة أال وهــي التعبيــر 

عــن ذواتهــم وخدمــة مجتمعهــم ولفتــرة محــددة، 
فهــم ليســوا مؤسســات ومنظمــات يجــب أن تضمــن 
اســتمرارية  أو  الشــبابية  املشــاريع  اســتمرارية 
املبــادرة  كانــت  وإن  حولهــم،  مــن  علــى  أثرهــا 
ونفــوس  عقــول  يف  أثرهــا  ســتترك  الشــبابية 
شــملتهم  مــن  أو  املبادريــن  والشــابات  الشــباب 
املبــادرة. وينــوه إلــى أن هنــاك خلطــا كبيــرا بــني 
مفهــوم املبــادرات الشــبابية واملشــاريع الشــبابية، 
فاملبــادرات الشــبابية قائمــة خلدمــة النــاس دون 
مقابــل، بــل قــد يدفــع الشــاب أو الشــابة مــن جهــده 

ووقتــه، بــل وحتــى مــن مصروفــه. 
وعــن املبــادرات الطالبيــة ذكــرت الســيدة فاطمــة 
العمــادي، بــأن جامعــة قطــر تشــجع بشــكل كبيــر 
األفــكار  وجميــع  الطالبيــة،  الشــبابية  املبــادرات 
ويتــم  االهتمــام  تنــال  الطلبــة   مــن  تــرد  التــي 
وضعهــا يف إطــار محــدد ضمــن السياســات املتبعــة 
لضمــان  لهــا  الدعــم  وتقــدمي  قطــر  جامعــة  يف 
االســتمرارية، مشــيرة إلــى أن اجلامعــة حريصــة 
علــى اســتمرارية واســتدامة املبــادرات الطالبيــة 
ــة  ــن قســم التطــوع واخلدم ــادرة م ــدأ املب ــث تب حي
فيهــا  يتــم  املجتمعيــة كمبــادرة تطوعيــة شــبابية 
األساســية  باملهــارات  وتزويدهــم  الطلبــة  توجيــه 
ونقــل مبادراتهــم لتكــون ناديــا تابعــا ألحــد األنديــة 
ــة  ــه حتــت قســم األندي ــي مســتقل بذات ــاٍد طالب كن
واملنظمــات الطالبيــة الــذي يشــرف ويدعــم خطــط 

النــادي وأهدافــه وفعالياتــه.
علــى  املغيصيــب  ناصــر  الســيد  أثنــى  فيمــا 
ــا  ــا دائم ــال "إنه ــة وق ــادرات الشــبابية التطوعي املب
العمــل  جهــود  دعــم  يف  كبيــر  دور  ولهــا  مميــزة 

الدكتور يوسف الكاظم:

العمــل التطوعــي يحتاُج مــن اإلعالم 
ــز مــن خاللهــا ِقــوى  وقفــة جــاّدة ُيحفِّ
عبرهــا  ل  وُيشــكِّ املتطــوع  الشــباب 

ــام  ــي الع ــي املجتمع الوع

السيدة فاطمة العمادي:

العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية يف 
ومتاســكه  القطــري  املجتمــع  بنــاء 
وثقافيــة  دينيــة  ركائــز  ويعكــس 

واجتماعيــة 
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فــراق  مــرارة  تعانــي  أفغانيــة  وأســر  أشــهر  ســبعة 
أطفالهــا بســبب تطــورات األوضــاع يف بلدهــم، تفــرق 
شــملهم لكــن ظــل األمــل يراودهــم يف جمــع شــملهم حتــت 
ــادرة  ــة التقطــت زمــام املب ــة واحــده.. قطــر اخليري مظل
مــن واقــع مســؤوليتها يف تنســيق الرعايــة واخلدمــات 
املقدمــة لألطفــال األفغــان غيــر املصحوبــني بذويهــم 
وبتوجيــه مــن الدولــة متكنــت مــن لــم شــمل آخــر ثالثــة 
ــة الدوحــة  ــة القطري ــم يف العاصم ــان بذويه ــال أفغ أطف

ــراق. ــم الف ــن أل ــة م ــد شــهور صعب بع
انضــوى األطفــال الثالثــة حتــت رعايتهــا ضمــن 260 
ــذ أغســطس  ــوا عــن عائالتهــم من طفــال قاصــرا انفصل
2021 بعــد إجــالء دولــة قطــر عائالتهــم مــن أفغانســتان، 
وقــد تراوحــت أعمارهــم بــني 6 و17 ســنة ممــا يجعلهــم 
االســتغالل  ملخاطــر  وعرضــة  مســتضعفة  فئــة  أكثــر 

ــف. ــة  والعن وســوء املعامل
قدمــت قطــر اخليريــة الرعايــة لهــؤالء األطفــال ملــدة 
مئــات  قبــل  مــن  الســاعة  مــدار  علــى  أشــهر  ســبعة 
املتطوعــني واألخصائيــني االجتماعيــني واألخصائيــني 
قطــر  مــن  حشــدهم  مت  الذيــن  واملوظفــني  النفســيني 
اخليريــة ومختلــف اجلهــات الشــريكة يف أكبــر عمليــة 
تنفيذهــا علــى اإلطــالق يف دولــة  الطفــل مت  حلمايــة 

قطــر.   
كمــا ســعت قطــر اخليريــة مــع منظمــات األمم املتحــدة 
ومختلــف الشــركاء علــى احلفــاظ على الروابط األســرية 
يف عمليــة لــم الشــمل حيــث عملــت فــرق مختلفــة مــن 
علــى  االجتماعيــني  واألخصائيــني  الرعايــة  مقدمــي 
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ــال لضمــان متاشــي  ــع األطف ــة مــع جمي ــة ثق ــاء عالق بن
ــح الطفــل. ــدأ مصال قــرارات اإلجــالء مــع مب

وخــالل حفــل نظــم يف مقــر قطــر اخليريــة بالدوحــة 
ســعادة  وحضــره  بأســرهم  الثالثــة  األطفــال  ضــم 
الســفير الفرنســي الســيد جــان باتيســت فافــر وعــدد 
مــن مســؤولي قطــر اخليريــة لتهنئتهــم علــى لــّم شــملهم، 
الرئيــس  الكــواري  أحمــد  بــن  يوســف  الســيد  قــال 
ــم شــمل  ــا  مســرورون لل ــة )إنن ــذي لقطــر اخليري التنفي
ــة  ــة قطــر اخليري ــوا حتــت رعاي ــال كان ــة أطف آخــر ثالث
ــر  ــذ شــهر أغســطس 2021 وجمعهــم بعائلتهــم، ونعب من
الــذي  القطــري  املجتمــع  إلــى  بانتمائنــا  فخرنــا  عــن 
ــل  ــدون كل ــل ب ــا للتطــوع خــالل ســاعات وعم ــى نداءن لب
علــى مــدى أشــهر"، مؤكــدا أن "قطــر اخليريــة اليــوم 
مــن أكبــر املنظمــات يف العالــم التــي تعمــل علــى توفيــر 
وغيرهــم  األيتــام  مــن  املســتضعفني  لألطفــال  الدعــم 
لضمــان عيشــهم بكرامــة وحمايتهــم مــن جميــع أنــواع 

االســتغالل". 
كمــا تقــدم الســيد الرئيــس التنفيــذي لقطــر اخليريــة 
بالشــكر جلميــع اجلهــات الشــريكة التــي ســاهمت يف 
تقــدمي الدعــم الطبــي والنفســي واالجتماعــي لألطفــال 
جيــل  ومنظمــة  االجتماعــي  للعمــل  قطــر  مركــز  مثــل 

مبهــر ومؤسســة قطــر ومؤسســة حمــد الطبيــة.
التــي متتــاز  الطويلــة  وتترجــم هــذه اخلطــوة اخلبــرة 
بهــا قطــر اخليريــة يف رعايــة وحمايــة األطفــال، كمــا 
تعكــس عالقتهــا الوطيــدة مــع الشــعب األفغانــي ومتابعــة 

قضايــاه اإلنســانية منــذ تأسيســها .
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إجمالــي قيمــة املســاعدات التــي قدمتهــا املبــادرة 
مــا نســبته 75 باملائــة. 

كمــا تنــاول اللقــاء اهتمــام قطــر اخليريــة اخلــاص 
بفئتــي األيتــام والعمــال داخــل قطــر، إضافــة إلــى 
أهــم البرامــج التــي ينفذهــا قطــاع البرامج وتنمية 
والتدريــب  القــدرات  وتطويــر  لرفــع  املجتمــع 
وتعزيــز التمكــني يف مختلــف املجــاالت وغيرهــا 

من احملاور، فإلى تفاصيل احلوار: 
احملليــة  التنميــة  ركائــز  عــن  حدثنــا  بدايــة 
ومجــاالت عمــل قطــاع البرامــج وتنميــة املجتمــع 

اخليريــة؟ بقطــر 
 تولــي قطــر اخليريــة العمــل التنمــوي اخليــري يف 
القطــاع احمللــي أهميــة كبيرة ، حيث مت تخصيص 
قطــاع متكامــل يلبــي تطلعــات واحتياجات املجتمع 
ويحقــق أهــداف قطــر اخليريــة علــى ضــوء خطــة 
الدولــة 2030، لــذا كان لزامــا علينا حتديد مســار 
العمــل محليــا، وعليــه مت حتديــد ركائــز أساســية 
يف العمــل محورهــا التنميــة، وبنــاًء عليــه تقــدم 
جميــع اإلدارات املنضويــة حتــت القطــاع برامجهــا 
ومشــاريعها خــالل العــام، وتشــتمل ركائــز التنميــة 
احملليــة يف قطــر اخليريــة علــى التنميــة الثقافيــة 
الصحيــة  والتنميــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

والبيئية.
 ماهــي الفئــات التــي تســتهدفها قطــر اخليريــة يف 
نشــاط التنميــة احملليــة ومــا هــي أنــواع املســاعدات 

التــي تقدمهــا لهــذه الفئــات؟
ــة املجتمــع   ينضــوي حتــت قطــاع البرامــج وتنمي
عــدد مــن اإلدارات، ومنهــا  إدارة البرامــج وتنميــة 
لهمــا  و  االجتماعيــة  الرعايــة  وإدارة  املجتمــع 
عالقــة مباشــرة مــع فئــات املجتمــع وتقــدم كل 
إدارة مجموعــة مــن البرامــج واملشــاريع للفئــات 

التــي تقــدم لهــا اخلدمــة أو ترعاهــا.
املجتمــع،  وتنميــة  البرامــج  إدارة  وتســتهدف 
الطــالب، املــرأة، األيتــام، واألرامــل، العمــال، ذوي 
الشــباب،  املتطوعــني،  اخلاصــة،  االحتياجــات 
كبــار الســن، األطفــال، األســرة، اجلاليــات، فيمــا 

تســتهدف إدارة الرعايــة االجتماعيــة، األســر ذات 
الدخــل احملــدود، واألرامــل وأســر الســجناء الذين 
ال ميلكــون دخــال وطــالب العلــم وعابــري الســبيل، 
والغارمــني  واملســنني،  العجــزة  إلــى  إضافــة 
واملطلقــات  واملرضــى  الدخــل  ومحــدودي 
واملهجــورات. وتقــدم هذه اإلدارات جلميع الفئات 
مســاعدات ماليــة شــهرية ومســاعدات مقطوعــة 
ودعمــا تعليميــا ومســاعدات صحيــة ومســاعدات 
لفــك كــرب الغارمــني، فضــاًل عــن توفيــر كوبونــات 
شــرائية وكفالــة أيتــام وكفالــة أســر وطــالب العلــم 
ــى تقــدمي مســاعدات موســمية خــالل  إضافــة إل

ــدي الفطــر واألضحــى. شــهر رمضــان ويف عي
مبــادرة  قدمتهــا  التــي  املســاعدات  أهــم  ماهــي 

األخيــرة؟ الفتــرة  خــالل  "األقربــون" 
اســتفاد مــن مبــادرة "األقربون"مــن ينايــر 2021 
ــة  ــي )2621( حال ــام احلال ــن الع ــارس م ــى م وحت
وقــد  ريــال،  مليــون   200 علــى  تزيــد  بقيمــة 
قيمــة  إجمالــي  مــن  القطريــني  اســتفادة  بلغــت 
 75 نســبة  املبــادرة  قدمتهــا  التــي  املســاعدات 
ــال: الغارمــني 163  ــى ســبيل املث ــا عل ــة، منه باملائ
ريــال،  مليــون   102 علــى  تزيــد  بقيمــة  حالــة، 
واملســاعدات لألســر 1577 حالــة بقيمــة تزيــد 

عــن 35 مليــون ريــال.
 127 مســاعدة   متــت  املاضــي  رمضــان  ويف 
ــة مســتمرة لتفريــج كــرب  غارمــا ومازالــت احلمل
حــاالت أخــرى ولــم شــملها مــع أســرها لتحقيــق 
مبــدأ  وتعزيــز  واملجتمعــي  العائلــي  االســتقرار 

مســاعد  الفهيــدة،  راشــد  فيصــل  الســيد  أكــد 
وتنميــة  البرامــج  لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس 
املجتمــع يف "قطــر اخليريــة"، حــرص قطــر اخليرية 
لكافــة شــرائح املجتمــع بســهوله  الوصــول  علــى 
خصوصــا املرضــي وكبــار الســن وذوي االحتياجات 
اخلاصــة، ونشــر روح التكافــل بــني أفــراد املجتمــع 
القطــري، فضــاًل عــن  تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع 
التكافليــة ضمــن إدارة الرعايــة االجتماعيــة مبادرة 

قطر اخليرية حترص على الوصول 
لكـافة شـرائح املجتمع

"األقربــون"، وتكويــن قاعــدة بيانــات شــاملة عــن 
الفئات ذات الدخل احملدود. 

وقــال الفهيــدة يف حــوار خــاص لـــ غــراس إن عــدد 
ــة لقطــر  ــون التابع ــادرة األقرب ــن مب املســتفيدين م
اخليريــة مــن ينايــر 2021 وحتــى مــارس مــن العــام 
احلالــي بلــغ )2621( حالــة بقيمــة تزيــد علــى 200 
ــال، وقــد بلغــت اســتفادة القطريــني مــن  مليــون ري

مبادرة   "األقربون"   تعزز التكافل االجتماعي داخل قطر

نولي اهتمامًا خاصًا بفئتي 
األيتام والعمال  داخل قطر
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اخليريــة  قطــر  اجنــازات  الــى  تضــاف  التطوعيــة 
يف تنفيــذ عــدة مشــاريع يف مجــاالت متنوعــة، لــذا 
نحــرص علــى اشــراك املتطوعــني واملبــادرات للعمــل 
علــى إيجــاد حلــول إبداعيــه وتنفيذهــا ، فقــد ســاهم 
املتطوعــون يف جائحــة كورونــا مــن خــالل مبــادرة 
ــر مــن  "متطــوع ألجــل قطــر" حيــث شــارك فيهــا أكث
8 آالف متطــوع ، وكذلــك يف حملــة التطعيــم للعمــال 
بالشــراكة مــع وزارة الصحــة، كمــا كانــوا ســببا يف 
جنــاح منتــدى العمــل اإلنســاني 2021 الــذي نظمتــه 
قطــر اخليريــة بالتعــاون مــع جامعــة قطــر، باإلضافــة 
ــوم  ــات الي ــك فعالي ــدفء، وكذل ــة قوافــل ال ــى حمل ال
كتــارا  الثقــايف  احلــي  يف  العــرب  وكأس  الوطنــي 

واســباير واخلــور. 
ولــدى قطــر اخليريــة برامــج عديــدة لدعــم املبــادرات 
"حتــدي  مثــل  بينهــا  فيمــا  والتنافــس  التطوعيــة 
ــادرات  ــه عــدد مــن املب ــذي يشــارك في ــادرات" ال املب
الشــبابية بهــدف الترويــج ملشــاريع قطــر اخليريــة 
البرامــج  تشــجع  كمــا  تنفيذهــا،  يف  املســاهمة  او 
القائمــة علــى جهــود تطوعيــة مثــل "بيــوت اخليــر"  
الــذي دأبــت علــى تنفيــذه ســنويا يف شــهر رمضــان، 
وهــو برنامــج حتــدي تنافســي بــني األســر القطريــة، 
يف املشــاركة والتســابق علــى فعــل اخليــر مــن خــالل 
أنشــطة إبداعيــة تنــدرج يف ريــادة األعمــال املجتمعية 

والقيميــة . 
إلــى أي مــدى حتــرص قطــر اخليريــة علــى تعزيــز 
مؤسســات  مختلــف  مــع  املجتمعيــة  الشــراكة 
الدولــة لإلســهام يف تنميــة املجتمــع يف مختلــف 

اجلوانب؟ 
ــق ومتجــذر  ــوم عمي ــوم الشــراكة مفه ــر مفه يعتب
برامجنــا  جميــع  يف  نســعى  حيــث  عملنــا  يف 
ومشــاريعنا الــى إيجــاد الشــركاء، للدعــم املــادي 
أو املعنــوي، أو املســاهمة باجلهــد أو االستشــارة 
واخلبــرة، يف املقابــل تســعى قطــر اخليريــة الــى 
فتــح آفــاق التعــاون مــع الشــركات التــي تعتــزم 
عمــل مشــروع اجتماعــي نابــع مــن مســؤوليتها 
االجتماعيــة. وقطــر اخليريــة ترحــب بــكل تعــاون 
وتنســيق تطرحــه أي جهــة أو مؤسســة يف الدولــة 
وعلــى ســبيل املثــال هنــاك تعــاون قــوي بــني قطــر 
اخليريــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة واألســرة، 
وفيمــا يخــص قطــاع الصحــة هنــاك تعــاون مــع 
"ســدرة للطــب" ومؤسســة حمــد الطبيــة وأيضــا 
اجلامعــات  مــع  تعــاون  لنــا  التعليــم  مجــال  يف 
ومنهــا جامعــة لوســيل وجامعــة قطــر وغيرهــا 
مــن اجلامعــات. وميتــد تعاوننــا مــع جهــات أخرى 
وقــد مت توقيــع اتفاقيــات يف عــدد مــن املجــاالت 

ــة.  ــة داخــل الدول ــات ذات العالق مــع اجله

االجتماعــي. التكافــل 
  لديكــم اهتمــام خــاص بفئــة األيتــام.. كــم عــدد 
تقــدم  التــي  املســاعدات  وماهــي  تكفلهــم  الذيــن 

؟ الشــريحة  لهــذه 
كان لقطــر اخليريــة الســبق يف تدشــني مشــروع 
ــا  ــام داخــل قطــر يف عــام 2003، ومنه ــة األيت كفال
انطلقــت كفالــة باقــي الفئــات مــن األســر والطــالب 
ــام  ــغ عــدد األيت وذوي االحتياجــات اخلاصــة. و بل
ــى  ــة داخــل قطــر حت ــم قطــر اخليري ــن تكفله الذي

. مكفــوال   470 اآلن 
ــى شــقني، األول  ــام عل ــة األيت ــوم مشــروع كفال ويق
الرعايــة والثانــي التنميــة، حيــث يتــم رعايــة األيتــام 
ماديــا مــن خــالل طــرح الكفــاالت علــى املتبرعــني 
بارســال مبلــغ  وتقــوم قطــر اخليريــة  لكفالتهــم، 
أمهــات  حســابات  علــى  شــهريا  املاليــة  الكفالــة 
األيتــام، كمــا تســاهم قطــر اخليريــة يف تســديد 
املصاريــف التعليميــة والصحيــة لأليتــام املكفولــني 
إمــا عــن طريــق الكافــل أو عرضهــا علــى املجتمــع 

للتمويــل. 
لأليتــام  تقــدم  ومســاعدات  خدمــات  وهنــاك 
وأســرهم وأهمهــا:  الزيــارات املدرســية، الزيــارات 
يف  العيديــات  تقــدمي  املنــازل،  ترميــم  املنزليــة، 
عيــدي الفطــر واألضحــى، مونــة رمضــان، تقــدمي 
الطبيــة  املراكــز  مــع  بالتعــاون  املجانــي  العــالج 

اخلاصــة. 
ويف اجلانــب التنمــوي، فقــد مت انشــاء برنامج "قادة 
املســتقبل"، وذلــك الحتضــان األيتــام وتعويضهــم 
عــن دفء األبــوة، يف التربيــة والتوجيــه، باإلضافــة 
إلــى اكتشــاف املواهــب وتنميتهــا مــن خــالل قطــر 
اخليريــة أو إشــراكهم مــع جهــات حكومية وخاصة، 
 ، والتمكــني  والتدريــب  التأهيــل  برامــج  وتنفيــذ 
وبرامــج تعليــم اللغــة االجنليزيــة، وتنظيــم األنشــطة 
القيميــة والثقافيــة والتربويــة، إضافــة إلــى تنفيــذ 
أنشــطة طــوال العــام مثــل الرحــالت والزيــارات 
والربيعيــة و ســفرات  وإقامــة األنديــة الصيفيــة 

العمــرة. 
   تولــي قطــر اخليريــة اهتمامــا كبيــرا بفئــة العمــال 
داخــل قطــر، مــا هــي أبــرز املشــاريع التــي تنفذهــا 

لدعمهــم وتعزيــز قيمــة العامــل يف املجتمــع ؟
تعتبــر فئــة العمــال مــن الفئــات املهمــة التــي ترعاها 

متنوعــة  مشــاريع  لهــم  وتعــد  اخليريــة،  قطــر 
واخلاصــة،  احلكوميــة  اجلهــات  مــع  بالشــراكة 
وقــد نفــذت لهــم 17 مشــروعا متنوعــا خــالل عــام 
2021، وبلــغ عــدد املســتفيدين منهــا 1,646,420 
مســتفيدا. ومــن هــذه املشــاريع ، توزيــع االفطــارات 
واألضاحــي، توزيــع احلقيبــة الشــتوية، توزيــع املــواد 
الغذائيــة، التوعيــة الصحيــة، الفحــص الطبــي ، 

ــة.  ــر الغذائي ــواد غي ــع امل توزي
 ماهــي أهــم البرامــج التــي ينفذهــا القطــاع لرفــع 
وتطويــر القــدرات وتعزيــز متكــني أفــراد املجتمــع يف 

مختلــف املجــاالت؟
برامجهــــا  خــــالل  مــن  اخليريــة  قطــر  تســعى 
ــه  ــل خبراتــ ــان وصقــ ــاء اإلنســ ــة إلــى بنــ املجتمعيــ
وذلــك   ، ذاتــه  علــــى  االعتمــــاد  مــــن  ومتكينــــه 
دعمــا لرؤيــة قطــر 2030 وأهــداف األمم املتحــدة 
للتنميــة املســتدامة، ولتحقيــق ذلــك  أطلــق برنامــج 
"متكــني" وهــو برنامــج تدريبــي متكامــل يقــدم عــن 
بعــد عــن طريــق شــبكات التواصــل االجتماعــي 
تطويــر  علــى  يعتمــد  اخليريــة،  لقطــر  التابعــة 
وتنميــة القــدرات يف مجــاالت التمكــني االقتصــادي 
والنفســي واالجتماعــي، وبلــورة الشــخصية القــادرة 
علــى اإلجنــاز يعتمــد علــى تطويــر وتنميــة املهــارات 
العمليــة الالزمــة لهــا. ويهــدف البرنامــج إلــى توفير 
فــرص لتحقيــق مصــدر دخــل ثابــت لــذوي الدخــل 
احملــدود بحيــث تتجــاوز مســاندتها لهــم أكثــر مــن 
مجــرد دعــم مالــي مباشــر، وذلــك إميانــا منهــا 
ــاة  ــم حي ــن له ــر مصــدر دخــل يضم بضــرورة توفي

مســتقرة علــى جميــع املســتويات واألصعــدة. 
نظــرا ألهميــة دمــج الشــباب يف العمــل التطوعــي، 
هــذا  يف  تقدمونهــا  التــي  البرامــج  أبــرز  ماهــي 

املجــال؟
 يُشــّكل التطــوع عامــاًل  مهمــا يف أي مجتمــع، حيث 
يســاهم بشــكل مباشــر يف خدمــة املجتمــع وتوفيــر 
احتياجاتــه وتقــدمي احللــول واألفــكار الناجحــة ، 
ــة  ــة حاضن ــى إيجــاد بيئ ــة ال وتســعى قطــر اخليري
للمتطوعــني، وتوفيــر الفــرص لهــم إمــا لالســهام 
يف تنفيــذ مشــاريع قطــر اخليريــة أو مــن خــالل 
الدعــم والرعايــة للمشــاريع مــن قبــل الشــركاء ممــا 
يحقــق أهــداف التنميــة الشــاملة، ليــس هــذا فقــط 
املجتمعيــة  املبــادرات  احتضــان  إلــى  نســعى  بــل 
اجلهــود  مــن  طاقــة  تعتبــر  والتــي  التطوعيــة، 
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ال

كافــة  بإضافــة  طلباتــه  تقــدمي  باملســتفيدين 
"طلباتــي"  بــه عبــر صفحــة  البيانــات اخلاصــة 
وميكنــه متابعــة طلباتــه حتــى تصلــه إشــعارات 

اعتمادها. 
أمــا الواجهــة اخلاصــة بالتاجــر الشــريك فتســمح 
التــي  اخلدمــات  أو  التبرعــات  مختلــف  بــإدراج 

ينوي عرضها على احملتاجني. 
* صفحة امللف الشخصي

توفر صفحة امللف الشــخصي للمســتفيد إمكانية 
الوصــول إلــى خدمــات التطبيــق املختلفة بســهولة، 
مثــل صفحــة "طلباتــي" التــي متثــل أرشــيفاً كامــاًل 
لكافــة طلباتــه التــي قدمهــا وحالــة كل طلــب. كمــا 
ميكــن للمســتفيد إضافــة أفــراد مــن عائلتــه إلــى 
وضبــط  بــه  اخلاصــة  الشــخصي  امللــف  صفــة 

إعدادات التطبيق من خاللها. 
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لتحميل التطبيق

قطــر  أطلقتــه  الــذي  "األقربــون"  تطبيــق  يعــد 
ويعتبــر  قطــر  يف  نوعــه  مــن  األول  اخليريــة، 
حلقــة وصــل دائمــة بــني قطــر اخليريــة واملجتمــع 
علــى  يســهل  حيــث  شــرائحة،  بكافــة  القطــري 
ــات واملرضــى واألســر  الغارمــني واألرامــل واملطلق
ذات الدخــل احملــدود تقــدمي طلــب املســاعدة بــكل 
يف  إلكترونيــا  الطلبــات  تقــدمي  وميكنهــم  يُســر، 
أي وقــت دون احلاجــة للمجــيء إلــى مقــر قطــر 

اخليريــة.
مميزات التطبيق

هــذا  خــالل  مــن  اإلنســانية  للحــاالت  ميكــن  ينبغــي *  التــي  املطلوبــة  الوثائــق  التطبيــق معرفــة 
عليهــم إرفاقهــا مــع الطلبــات ومتابعــة طلباتهــم 

والنتيجة اخلاصة بها إلكترونياً. 
احملتاجــة واحلــاالت املســتعجلة داخــل قطــر وبــني * يعمــل التطبيــق كوســيط بــني مختلــف الفئــات 

التجــار وأصحــاب احملــالت التجاريــة مــن شــركاء 
التبــرع  طلبــات  تلبيــة  ســبيل  اخليريــة يف  قطــر 

واملساعدة العاجلة بأسرع وقت ممكن. 
عينــي بــكل ســهولة ويُســر. وبعــد اســتيفاء البيانــات * يســمح التطبيــق بتقــدمي طلــب تبــرع مالــي أو 

ــة. املطلوب
احملــالت  وأصحــاب  للتجــار  التطبيــق  يتيــح  أنــواع *  ومختلــف  تبرعاتهــم  عــرض  التجاريــة 
املساعدة ليتسنى للمحتاجني االستفادة منها.   
التعــرف  مــن  التطبيــق خدمــات متكــن  ويعــرض 
علــى الســلع أو اخلدمــات التــي مت توفيرهــا بالفعــل 

واملبالغ املستحقة. 
* نشر ومتابعة حالة الطلبات

مختلفتــني؛  واجهتــني  "األقربــون"  تطبيــق  يوفــر 
واجهة للمستفيدين وأخرى للتجار الشركاء.  

وميكــن للمســتفيد مــن خــالل الواجهــة اخلاصــة 
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تعامل سريع وسهل مع طلبات 
احلـاالت اإلنسـانية داخـل قطر

* خرائط تفاعلية
تطبيــق  عبــر  التفاعليــة  اخلرائــط  خدمــة 
"األقربــون" تتوفــر علــى مواقــع التجــار واملورديــن 
ــح لصاحــب  ــة، مبــا يتي ــن شــركاء قطــر اخليري م
احلاجــة املســتفيد مــن الوصــول إليهــا مباشــرة 

طلبهــا. التــي  املســاعدة  علــى  للحصــول 
صفحة الشركاء

أو  التاجــر  للشــريك  "األقربــون"  تطبيــق  مينــح 
املــورد واجهــة اســتخدام ســهلة متكنــه مــن رصــد 
كافــة مســاعداته وخدماتــه التــي اســتفاد منهــا 
احملتاجــون داخــل قطــر، إضافــة إلــى معرفــة مبلــغ 
مســتحقاته لــدى قطــر اخليريــة عــن اخلدمــات أو 

السلع التي وفرها عبر التطبيق. 

أو امسح 
الرمز: 

أو امسح 
الرمز: 

على متجر 
أندرويد  اضغط 

على المربع:

على متجر 
ابل   اضغط 
على المربع:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qcandroidfull
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fqtr-alkhyryt%2Fid998227578%3Fmt%3D8&data=05%7C01%7Ckmisbah%40qcharity.org%7Cadc3e69fbc1d4230a3b408da58d47aa5%7Ccee40b02c0c54f48ae3ada914750bbd4%7C0%7C0%7C637919966880731549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=unqItMZn%2F%2BoafzGKEsQ6z18R1llxMTE%2F%2FHIxpNGwVgE%3D&reserved=0
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بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية طرق التبرع
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أعن غارًما…
فخيرك أمل

ساهم في تفريج كربته،

وأعده إلى أهله

2019

81,813,238

843

137,303,925

1014

168,134,812

2245

55,110,848

2011

مايو20202021
2022 عدد املستفيدين "أسر" إجمالي املساعدات بالريال القطري

ر.ق
ر.ق

ر.ق

أسرة
أسرة أسرة

أسرة
ر.ق

مبادرة األقربون ..
إجنازات 4 سنوات )2019 - 2022(

يف إطــار مبــادرة األقربــون حرصــت قطــر اخليريــة علــى توجيــه املســاعدات داخــل قطــر بهــدف تقــدمي 
الدعم للفئات األكثر احتياجا. 

إجمالي قيمة املساعدات: 

 حوالي  442،5  مليون رق

عدد املستفيدين :

 613  آالف أسرة   ) 80 % منهم قطريون (

إجمالي قيمة مساعدات الغارمني

 أكثر من 293 مليون ريال 

الفئات املستفيدة

الغارمون  -  األيتام - املساعدات الطبية - األسر ذات الدخل احملدود  - طالب العلم

نوع املساعدات املقدمة

مساعدات عينية – كفالة أيتام – كوبونات شرائية – كفاالت شهرية  - مساعدات صحية – مساعدات الزواج



إجمالي التكلفة داخل وخارج قطر
أكثر من 29 مليون ريال قطري

إجمالي املستهدفني داخل وخارج قطر:
ينتظر أن تستهدف حوالي مليون شخص  

املناطق التي يتم التركيز عليها : 
ــل  ــا اســتثنائية مث ــا وظروف ــي تشــهد أحداث ــدول الت ال
النازحــني يف الداخــل الســوري - الالجئــني الســوريني 

تزامن إطالق حملة األضاحي لقطر اخليرية للعام  1443 ـ 2022 م "أسعدهم بأضحيتك" حتت 
شــعار "حليــاة كرميــة" مــع نــذر مجاعــة جتتــاح العديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة خاصــة الصومــال. 
وتهدف احلملة للتوسعة على ذوي احلاجة واملتضررين من األزمات وتخفيف معاناتهم واإلسهام 
يف توفيــر حيــاة كرميــة لهــم إميانــا منهــا بــأن عطــاء أهــل اخليــر وأصحــاب البــذل يجــدد األمــل بحيــاة 

أكثر أمانا واستقرارا. 

أسعدهم بأضحيتك.. حلياة كرمية  

ــدول املجــاورة - فلســطني  يف ال
-املتضررين من اجلفاف يف منطقة القرن اإلفريقي 

إجمالي عدد الدول :
36 دولــة  )دولــة قطــر و35 دولــة حــول العالــم( يف 

وأوروبيــة. وأســيوية  إفريقيــة  قــارات  ثــالث 

مشاريع احلملة داخل  قطر
التكلفة اإلجمالية: أكثر من 3 ماليني ريال

40 40إصدارات

حملة األضاحي 

عدد األضاحي: توفير 3713 أضحية
ألــف   30 قرابــة  املســتفيدين:  إجمالــي 

شــخص 
الفئات املستفيدة : 

األيتــام وأســرهم مــن املكفولــني لــدى قطــر 
اخليريــة - األســر مــن ذوي الدخــل احملــدود 
-اخلــور  )الشــمال  اخلارجيــة  املناطــق  يف 
العــزب ومقــرات  العمــال يف  الوكــرة(، -   -
 - اخلاصــة  االحتياجــات  وذوو   - ســكنهم 

الطالب.  
مشاريع احلملة:

1 - توزيع األضاحي
2 - كسوة العيد 

وتعليميــة  تثقيفيــة  وفعاليــات  أنشــطة   -  3
وتســويقية

مشاريع احلملة خارج قطر
عدد املستفيدين: 925,102 شخص

 25.6 تقــدر بحوالــي  إجمالــي التكلفــة: 
مليــون ريــال

 46,255 نحــو  توزيــع  األضاحــي:  عــدد 
ضحيــة أ

العالــم يف  عــدد الــدول: 35 دولــة حــول 
وآســيوية وأوروبيــة  إفريقيــة  قــارات  ثــالث 

املؤمتر الصحفي
مت اإلعــالن عــن احلملــة خــالل مؤمتــر صحفــي حتــدث فيــه 

كل مــن:
الســيد ســعود املعاضيــد - مديــر إدارة اإلعــالم بقطــر اخليرية 

عــن شــعار احلملــة ودعمها
الســيد عبد اهلل الدوســري-  مدير إدارة الرعاية االجتماعية 

عــن مشــاريع احلملــة داخــل قطر
الســيد يوســف اخلليفــي - رئيــس قســم البرامــج والتأهيــل 

ــة خــارج قطــر عــن مشــاريع احلمل
 سعود املعاضيد: 

"نشــكر أهــل اخليــر يف قطــر علــى دعمهــم حلمــالت قطــر 
اخليريــة علــى مــدار العــام ونحثهــم علــى دعــم حملــة األضاحي 
للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن املســتفيدين وإدخــال الفــرح إلــى 
قلــوب أكبــر عــدد مــن األيتــام والالجئــني والنازحــني والفقــراء، 

واملتضرريــن يف اجلفــاف ".

عبد اهلل الدوسري:
"تســتهدف احلملــة داخــل قطــر األيتــام وأســرهم مــن املكفولني 
احملــدود  الدخــل  ذوي  مــن  واألســر  اخليريــة  قطــر  لــدى 
باإلضافــة إلــى العمــال وذوي االحتياجــات اخلاصــة والطــالب 
وجوههــم  علــى  االبتســامه  ورســم  عليهــم  للتوســعة  وذلــك 

مبناســبة عيــد األضحــى".
يوسف اخلليفي:

 "تركــز احلملــة علــى املناطــق والــدول التــي تشــهد أحداثــا 
الســوري  الداخــل  يف  النازحــني  مثــل  اســتثنائية  وظروفــا 
والالجئني السوريني يف الدول املجاورة وفلسطني واملتضررين 
يف اليمــن واملتأثريــن مبوجــة اجلفــاف وبخاصــة يف الصومــال، 
إضافــة للفئــات األشــد فقــراً يف الــدول املســتهدفة األخــرى."
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تعــّد قريــة "أهــل قطــر" التــي افتتحتهــا قطــر اخليرية 
بواليــة كيجامبونــي يف تنزانيــا يف هــذا العــام 2022، 
بيئــة تنمويــة متكاملــة وواحــدة مــن املشــاريع التــي 
مــن خــالل مرافقهــا   ، الفقيــرة  الفئــات  حتتاجهــا 

ــة. ــا املتكامل املتعــددة وخدماته
انشــاؤها  مت  التــي  قطــر،  أهــل  قريــة  وتشــمل 
بالكويــت،  العامليــة  الرحمــة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
ومدرســة  وجامعــاً  طبيــاً  ومســتوصفاً  بيــت،   100
ابتدائيــة وحضانــة ومركــزاً للخياطــة ومخبــزا وبئــر 
ميــاه وخزانــات ميــاه، ويســتفيد مــن املشــروع بكافــة 

شــخص.  24,000 حوالــي  مرافقــه 
سكن آمن

تتمثــل  األهــداف  مــن  مجموعــة  القريــة  وحتقــق 
يف بنــاء ســكن آمــن كــرمي لـــ 100 أســرة ، وتوفيــر 
إلــى  إضافــة  لهــم؛  األساســية  الصحيــة  الرعايــة 

التعليــم.  خدمــة 
ــة بعــد أن  ــاه الصاحلــة للشــرب للقري كمــا توفــر املي
كان الســكان يعانــون مــن أزمــة يف امليــاه، وتســاهم 
تأهيــل  مــن خــالل  فــرص عمــل؛  كذلــك يف خلــق 

وتدريــب الطالبــات يف مشــغل للخياطــة.
بيئة مناسبة

البيئــة  تناســب  مبــواد  كاملــة  البيــوت  بنــاء  ومت 
فيهــا  تكثــر  والتــي  تنزانيــا  بجمهوريــة  والطقــس 
األمطــار علــى مــدار العــام، وتضــم كل وحــدة ســكنية 
غرفتــني وصالــة مــع حمــام ومطبــخ، إضافــة للمرافق 

األخــرى. اخلدميــة 
قطــر  ملشــاريع  نوعيــة  إضافــة  القريــة  وتعتبــر 
اخليريــة يف تنزانيــا وتعكــس قــوة ونوعيــة الدعــم 

الذي يقدمه الشــعب القطري للشــعب التنزاني. 
 

الســيد عبــر جاســم اجلاســم مستشــار الرئيــس 
حتــدث  أن  اخليرية:"نأمــل  لقطــر  التنفيــذي 
قريــة أهــل قطــر أثــرا يف حيــاة املســتفيدين منهــا 
وأضــاف  املتكاملــة".  ملرافقهــا وخدماتهــا  نظــرا 
أن قطــر اخليريــة متكنــت بدعــم مــن أهــل اخليــر 
وإقامــة  طارئــة  إغاثــات  تقــدمي  مــن  قطــر  يف 

نوعيــة متعــددة. تنمويــة  مشــاريع 

43 43مشروع نوعي

أقــوال:

"قرية أهل قطر" يف تنزانيا 
بيئة تنموية متكاملة
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ثمــة موقــف حــدث يف طفولتــه وظــل عالقــاً يف ذهنــه 
حتــى اآلن، بــل دارت حولــه كثيــر مــن قصــة حياتــه بعــد 
رحيــل والــده املفاجــئ. فقــد كان وليــد عبــد املنعــم، رغــم 
صغــر ســنه، ضمــن فريــق مــن املتطوعــني مــن مكفولــي 
ــة  ــة يتشــاركون تقــدمي املســاعدات الغذائي قطــر اخليري
لأليتــام واألســر املتعففــة بأكثــر املناطــق فقــراً يف شــرق 
النيــل باخلرطــوم بحــري.. يقــول وليــد: )مــع إنــي كنــت 
يتيمــاً ومكفــوالً حينهــا، لكــن لــم أســتطع أن أنســى أبــداً 
تلــك الصــور املؤثــرة جــداً لفرحــة األطفــال واألمهــات 
وســعادتهم الغامــرة باملســاعدات. ومتنيــت أن يوفقنــي 
اهلل يف املســتقبل لدعــم وكفالــة أيتــام آخريــن حتــى تعلــو 
ــم  ــي ل ــك اإلبتســامات اآلســرة الت ــة تل ــم الوضيئ وجوهه
مُتــح مــن ذاكرتــي بعــد ألن مــن أعظــم األعمــال إلــى اهلل 

ســرور ميكــن أن تدخلــه علــى مســلم(.
ثراء التجربة

ــق أهدافــه.  ــد بخطــّىً واثقــة لتحقي ــة ولي اســتمرت رحل
ــل  ــة يف الســودان، انتق ــى دارســته اجلامعي ــد أن أنه وبع
إلــى فرنســا لتطويــر قدراتــه يف اللغــة الفرنســية، ثــم 
قبــل  والترجمــة،  واملبيعــات  البزنــس  مجــال  عمــل يف 
كبــار صنــاع احملتــوى وجنــوم  مــن  أن يصبــح مؤخــراً 
السوشــيال ميديــا حيــث يشــترك يف قنواتــه املختلفــة 
مئــات اآلالف مــن املتابعــني ولديــه أكثــر مــن )250,000( 
ــا يتابــع  متابــع علــى منصــة )تيــك تــوك( وحدهــا، بينم
الشــباب باهتمــام فــوق املعــدل قنواتــه علــى اليوتيــوب 
يبثهــا  التــي  الفيديوهــات  ويتشــاركون  و)اإلنســتجرام( 
مــن مقــر إقامتــه باخلليــج )Waleedov Monim( وهــو 
االســم الــذي اشــتهر بــه وليــد عبــد املنعــم علــى منصــات 

السوشــيال ميديــا. 
قوة الُيتم

ــى قــوة، وقــدم  ــٍف إل ــم مــن ضع ــة اليُت ــد جترب أحــال ولي
منوذجــاً ُمثيــراً لإلنتبــاه واإلعجــاب يف العطــاء عندمــا 
بــادر أول مــا التحــق بوظيفــة جيــدة بكفالــة )8( أيتــام 
احتياجــاً  األكثــر  ترشــيح  والدتــه  مــن  طلــب  أن  بعــد 

لدعمهــم طمعــاً يف الثــواب العظيــم لكافــل اليتيــم.
ــم متــِض  ــي ســنوات مــن الدعــم املتواصــل، ل وبعــد ثمان
ُســفن وليــد، فتعــرض النتكاســة  الريــاح مبــا تشــتهي 
يف مجــال البزنــس خســر بعدهــا كل شــيء فيمــا يبــدو، 
لكــن كان أكثــر مــا أقلــق مضجعــه هــو عــدم ُقدرتــه علــى 
الوفــاء بالتزاماتــه الشــهرية التــي كان يُخصصهــا لأليتــام 

وليد.. من مكفول إلى كافل أيتام 
ومؤّثر على شبكات التواصل 

االجتماعي 
فتح الرحمن البشير - السودان

احملتاجــني. بيــد أن شــقيقه األصغــر أحمــد، وهــو 
ــك، اســتلم  ــة كذل ــدى قطــر اخليري ــول ســابق ل مكف
منــه تلــك الرايــة وبــادر حتــى قبــل أن يتخــّرج مــن 
بتخصيــص  الطــالب  أصدقائــه  بإقنــاع  اجلامعــة 
ملســاعدة  الزهيــد  مصروفهــم  مــن  محــدد  مبلــغ 

األيتــام.
محتوى حتفيزي

مــه  ظــل وليــد موقنــاً بــأن هنــاك شــيئاً مُيكــن أن يُقِدّ
خاصــًة بعــد جتاربــه يف احليــاة الناجحــة والقاســية 
ــادراً  ــد ق ــم يع ــه ل ــا أحــّس بأن ــه. وعندم يف اآلن ذات
ــن  ــي بصــورة منتظمــة مل ــل دعمــه املال ــى أن يُرِس عل
كان يعولهــم، فكــر يف شــيء آخــر ينفــع النــاس فوجــد 
ــى مــا  ــوى وحتــّول إل نفســه يف مجــال صناعــة احملت
البعــض  مينــح  كان  أن  بعــد  الصيــد  معلــم  يشــبه 
ســمكة وذلــك مــن خــالل اتســاع مظلــة املســتفيدين 
لغيــر األيتــام حيــث تشــمل اآلن شــريحة الشــباب 
الذيــن يســاعدهم علــى التفكيــر التحفيــزي وكســب 
رزقهــم بطريقــة مختلفــة. فاحملتــوى الهــادف الــذي 
يُقّدمــه وليــد علــى السوشــيال ميديــا بلغــٍة جاذبــة 
هــو يف الغالــب محتــوى حتفيــزي يهــدف إلــى تغييــر 
أســلوب احليــاة وحتقيــق التنميــة الذاتيــة. وكثيــراً مــا 
يُضّمــن فيديوهاتــه رســائل حُتــث علــى دعــم ورعايــة 

ــام والفقــراء. األيت
مواصلة املشوار

أعــرب وليــد، عــن تقديــره وامتنانــه لكفالــة قطــر 
مــا  يف  مهمــاً  ســبباً  كانــت  إنهــا  وقــال  اخليريــة، 
وصــل إليــه، أوضــح أنــه كان ينظــر ملوظــف الرعايــة 
اإلجتماعيــة باملنظمــة كمــالك يــزرع فيهــم األمــل 
بعــد األلــم الــذي أحــاط بهــم عقــب وفــاة الوالــد. 
محــض  يعطيــه(  ال  الشــيء  )فاقــد  عبــارة  واعتبــر 
كذبــة صدقهــا البعــض، وأضــاف: )الشــخص الــذي 
فقــد والــده هــو األقــدر علــى اإلحســاس مبــن فقــدوا 
أباءهــم، لذلــك عندمــا تســلّمت أول راتــب جيــد يف 
يــدي كان أول مــا فكــرت فيــه هــو مســاعدة األيتــام. 
ومثلمــا هنــاك جهات وقفت معي وســاعدتني، فالبد 
م لهــم مــا أســتطيع،  ــِدّ ــة املشــوار وأن أُق مــن مواصل
ــم أو شــخص واحــد  ــاة يتي ــر حي ــو اســتطعت تغيي ول

فهــذا كاٍف بالنســبة لــي(.
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هنــاك العديــد مــن الدراســات حــول ســلوك العطــاء 
تأخــذ  الدراســات  مــن  قليــل  يوجــد  لكــن  الفــردي، 
بعــني االعتبــار املؤلفــني أو الباحثــني اإلســالميني أو 
املســلمني، ولــم يتــم أخــذ أي منهــا يف االعتبــار بدقــة 
اجلمــع بــني النهــج الغربــي الســائد واملصــادر األوليــة 
املأخوذة من البعد اإلسالمي رغم أن عدد األشخاص 
الذيــن يعيشــون يف هــذا الســياق )اإلســالمي( يبلــغ 
حوالــي 1.9 مليــار شــخص، ويشــكلون حوالــي 25 % 
مــن ســكان العالــم، ويقــدر مســتوى مايقدمــون مــن 
عطــاء أو تبرعــات  مبئــات املليــارات مــن الــدوالرات.

الهدف العام 
لــذا جــاءت رســالة الباحــث جاســم ســعدي النجمــاوي 

مــن  املتبــرع  الفــرد  لســلوك  منــوذج  نحــو  بعنــوان" 
منظــور إســالمي ..حتليــل استكشــايف " والتــي نــال 
ــدن مؤخــرا  ــوراه مــن جامعــة لن مبوجبهــا درجــة الدكت
بهــدف حتديــد وفحــص وقيــاس  رائــدة يف مجالهــا 
ومنذجــة احملــددات التــي تؤثــر علــى ســلوك التبــرع 

الفــردي يف ســياق بلــد مســلم مثــل دولــة قطــر.
وبالتالــي، فــإن الهــدف العــام مــن البحــث هــو تطويــر 
منــوذج العطــاء الفــردي يف ســياق إســالمي، يعكــس 
ووضــع  التــي مت حتديدهــا  تأثيــرا  األكثــر  العوامــل 
مقاييــس صحيحــة وموثوقــة لقيــاس هــذه العوامــل.
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أهمية البحث 
ويكتســب هــذا البحــث أهمية خاصة ألن:

الفــردي يف  العطــاء  وراء  الرئيســية  الدوافــع  فهــم  ـ 
ســياق إســالمي أمــر بالــغ األهميــة لتطويــر القطــاع 

اخليــري.
ـ ســد الفجــوة احملــددة يف األدبيــات؛ احلاجــة إلــى 
وممارســة  لدوافــع  ودينيــا  ثقافيــا  دقــة  أكثــر  فهــم 

إســالمي منظــور  مــن  الفــردي  العطــاء  ســلوك 
مجــال  يف  البحــث  هــذا  لنتائــج  املتوقعــة  اإلضافــة 

العلمــي: البحــث  مجــال  او  املعرفــة 
ـ املســاهمة يف أدبيــات إدارة العمــل اخليــري مــن خالل 
التحقيــق يف تأثيــر القيــم والتصــورات اإلســالمية علــى 

ســلوك العطاء الفردي يف ســياق إســالمي. 
ـ املســاهمة يف نظريــة ســلوك العطــاء احلاليــة مــن 
خــالل تطويــر منــوذج جديــد يعكــس ســلوك العطــاء 

الفــردي يف ســياق إســالمي.
ـ تطويــر مقاييــس صاحلــة لقيــاس العوامــل املؤثــرة يف 

ســلوك العطــاء الفــردي مــن منظــور إســالمي.
املستخدم  املنهج 

ــى الرغــم  تعــّد هــذه دراســة استكشــافية وحتليليــة عل
ــإن الطــرق  ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــة بطبيعته ــا نوعي ــن أنه م
املقاربــات  الدراســة؛  هــذه  يف  املســتخدمة  املتعــددة 
مــن  مّكنــت  ســواء،  حــد  علــى  والكميــة  النوعيــة 
احلصــول علــى بيانــات غنيــة خلدمــة أهــداف البحــث.
واملعانــي  التصــورات  فهــم  مفيــد يف  النوعــي  النهــج 
واملبــادئ اإلســالمية وتأثيرهــا علــى ســلوك العطــاء 

لألفــراد.
يف  التحقيــق  يف  مفيــد  الكمــي  النهــج  أن  حــني  يف 
املختلفــة  الدوافــع   أو  احملــددات  بــني  االرتباطــات 
Inter-( املتبادلــة  والعالقــات   ،)Correlations(
للمحــدد  الفرعيــة  املقاييــس  بــني   )correlations

الصلــة. ذي 
وتعد هذه الدراســة األولى من نوعها التي :

ـ جتمــع بــني األدبيــات الغربيــة الشــاملة واألدبيــات 
مــن املصــادر اإلســالمية األوليــة ذات الصلــة.

ســلوك  يعكــس  ومتكامــال  جديــدا  منوذجــا  تقــدم  ـ 
إســالمي ســياق  يف  الفــردي  العطــاء 

ـ تقــّدم مقاييــس أو معاييــر جديــدة متطــورة ومصــادق 
ــري مــن  ــع العطــاء اخلي ــاس دواف ــا ومحكمــة لقي عليه

منظــور إســالمي.
ـ  تتضمــن عامــل "النيــة" يف النمــوذج كمتغيــر وســيط 

مهــم جــدا يؤثــر علــى ســلوك العطــاء اإلســالمي.
أهم التوصيات 

مــن أهــم التوصيــات التــي خلصــت إليهــا األطروحــة، 
العمــل  علــى  والقائمــني  بالعاملــني  متعلقــة  وكانــت 

اخليــري:
ـ توفيــر مزيــد مــن الفهــم فيمــا يتعلــق بتأثير التصورات 

والتعاليم اإلســالمية على ســلوك الفرد يف العطاء
ــى وضــع اخلطــوط  ــة عل ـ مســاعدة املنظمــات اخليري

العريضــة الســتراتيجياتها وخططهــا التســويقية.
ـ بنــاء عالقــة قائمــة علــى الثقــة مــع فــرادى مانحيهــا 
واملســاءلة  والفعاليــة  الكفــاءة  زيــادة  خــالل  مــن 

والشــفافية.
كمــا أوصــت الرســالة صانعــي السياســات والســلطات 

الرقابيــة والتشــريعية بضــرورة: 
واألنظمــة  السياســات  لتنفيــذ  األولويــة  إعطــاء  ـ 
اخليريــة  املنظمــات  شــفافية  تعزيــز  إلــى  الراميــة 

وفعاليتهــا. وكفاءتهــا  ونزاهتهــا 
ــري  ــة، تســاعد مســؤولي ومدي ــادئ توجيهي ـ وضــع مب
إدارة منظماتهــم اخليريــة  املنظمــات اخليريــة علــى 

بفعاليــة وكفــاءة.
يف  املنفقــة  املســتقطعة  النســب  علــى  اإلشــراف  ـ 
حمــالت جمــع التبرعــات والنســب اإلداريــة للمنظمــات 
اخليريــة، للتأكــد مــن احلفــاظ عليهــا ضمــن مســتويات 

ــة. فعال
 ـ إلــزام املنظمــات اخليريــة بتقــدمي تقاريــر ســنوية 
مفصلــة عــن األنشــطة والنفقــات اخليريــة، وأن يســهل 

الوصــول إليهــا مــن قبــل اجلمهــور.
كمــا أوصــت املعاهــد األكادمييــة واملراكــز البحثيــة إلــى 
تطويــر منــوذج الدارســة لينطبــق علــى دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي والــدول اإلســالمية بســبب تقــارب 
وتشــابه الثفافــات الســائدة فيهــا واختبــار افتراضاتــه 

وتأكيدهــا يف مزيــد مــن الدراســات.
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اجلفاف 
يف القرن 

اإلفريقي...
أزمة مزمنة 
تهدد حياة 

املاليني



منطقــة  تشــهدها  جفــاف  موجــة  أســوأ  تفاقــم  مــع 
القــرن اإلفريقــي منــذ 40 عامــا، تتصاعــد حتذيــرات 
أمميــة مــن خطــر مجاعــة يلــوح يف األفــق أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، وثمــة مخــاوف متزايــدة مــن حــدوث 
كارثــة إنســانية، متتــد عبــر كينيــا وإثيوبيــا والصومــال، 

ــون شــخص. ــدد نحــو 20 ملي ته
املنظمــات  قلــق  اجلفــاف  موجــة  تصاعــد  وأثــار 
اإلنســانية حيــث دعــت إلــى حتــرك إنســاني فــوري 
يف  املجتمعــات  قــدرات  لبنــاء  ثابــت  دعــم  وتقــدمي 

املســتقبل. يف  الصمــود  علــى  أفريقيــا 
ودعــا مســؤولون أمميــون إلــى ضــرورة التحــرك بشــكل 
عاجــل، وقــال ممثــل برنامــج األغذيــة العاملــي لــدى 
"علينــا  فيــري  ديفيــد  شــيميمبا  اإلفريقــي  االحتــاد 
التحــّرك اآلن إذا أردنــا جتّنــب كارثــة إنســانية" ، فيمــا 
أن  املتحــدة  األمم  وكاالت  مــن  بيــان صــادر  أوضــح 
عــدد األشــخاص الذيــن يواجهــون "مســتويات كارثيــة" 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي واملجاعــة واملــرض، ارتفــع 
األمطــار  موســم  "فشــل  بســبب  باملئــة   160 بنســبة 
ــل يف األســعار،  ــاع الهائ ــي، واالرتف ــى التوال ــع عل الراب
نقــص  مــن  تعانــي  التــي  اإلنســانية  واالســتجابة 

التمويــل.

موجة جفاف جديدة .. األســوأ منذ 40 عامًا
مستويات كارثية

مليــون  ونصــف  املجاعــة،  خطــر  الصومــال  ويواجــه 
املســتويات  مــن  واحــدة  خطــوة  بُعــد  علــى  كينــي 
الكارثيــة للجــوع، ويف إثيوبيــا تتجــاوز معــدالت ســوء 
ينفــد  والوقــت  الطــوارئ  عتبــات  بكثيــر  التغذيــة 
بســرعة للعائــالت التــي تكافــح مــن أجــل البقــاء علــى 

احليــاة. قيــد 
شــخص  ماليــني   7.1 نحــو   يواجــه  الصومــال،  ويف 
حــاد  غذائــي  أمــن  انعــدام  الســكان(  عــدد  )نصــف 
وبشــكل مثيــر للقلــق، و كذلــك الوضــع كارثــي بالنســبة 

ــف شــخص. لـــ 213 أل
ويف إثيوبيــا، فشــلت احملاصيــل ونفــق أكثــر مــن مليــون 
 6.5 يُقــّدر بنحــو  رأس مــن املاشــية، ويســتيقظ مــا 
يــوم يف جنــوب وجنــوب  مليــون شــخص جوعــى كل 

شــرق إثيوبيــا.
أمــا يف كينيــا،  فقــد ارتفــع عــدد األشــخاص احملتاجني 
إلــى املســاعدة بأكثــر مــن أربعــة أضعــاف يف أقــل مــن 
عامــني. حيــث يعانــي حوالــي 3.5 مليــون شــخص مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي احلــاد، مبــا يف ذلــك نصــف 
مليــون كينــي يواجهــون مســتويات طارئــة مــن اجلــوع، 
إضافــة إلــى نــزوح نحــو مليــون شــخص مــن منازلهــم 
يف املنطقــة بســبب نقــص امليــاه واملراعــي، ونفــوق مــا 

ال يقــل عــن ثالثــة ماليــني رأس مــن املاشــية.

|   تقرير 505151
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األسوأ

حمل تطبيق 

عبر التطبيق

qch.qa/Ayamy

تطبيق “أيامي” موسوعة معرفية تفاعلية بمحتوى ديني وثقافـــي، 

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

القرآن

القبلة الفتاوياألذكار

مواقيت الحديث



جهود قطـر اخلـيرية 
ملواجهـــة اجلفـاف يف الصـومال

مــن يناير- بداية يونيو 2022

مــع  بالتزامــن  الصومــال  اجلفــاف يف  مــن  للمتضرريــن  مســاعداتها  تقــدمي  اخليريــة  قطــر  تواصــل 
عــدد  وتفاقــم  احلــاد  اجلفــاف  شــدة  وتزايــد  الفــوري،  بالتدخــل  الدولــي  املجتمــع  نــداءات  تصاعــد 
األشــخاص املتضرريــن الــذي  ينــذر بحــدوث كارثــة إنســانية، حيــث  بلــغ عــدد املتضرريــن مــن اجلفــاف 

7.1 مليــون شــخص "نصــف الســكان". بالصومــال  

إجمالي التدخالت
عدد املســتفيدين         التكلفــة ر.ق                عدد املشــاريع

21 مشروعاً 438,261 مســتفيد      8.2 مليــون    

عدد املســتفيدين حسب قطاعات التدخل: 
املياه واإلصحاح الصحــة     اإلمــداد الغذائــي       اإليــواء 

328,866  54,028  161       55,206

* قوافــل طبية   *  بناء وحدات ســكنية للنازحني   توزيع الســالل الغذائية 

* تأهيــل آبــار ارتوازيــة    * توزيــع مياه للشــرب      * إعــادة تأهيــل مراكــز صحيــة متضــررة 
* توزيــع أدوات نظافة

مناطق التدخل:
* واليــة صوماالنــد   |     * واليــة جلمــدغ      |     * واليــة جوباالنــد   |   * واليــة بونــت النــد      

* والية هرشــبيلي وضواحي العاصمة مقديشــو

"أوقفوا مجاعة الصومال"..
نــداء اســتجابة عاجل 

بســبب تصاعــد التحذيــرات األمميــة مــن نــذر مجاعــة متوقعة،أطلقــت قطــر اخليريــة يف 
يونيــو 2022 نــداء اســتجابة عاجــل ملواجهــة موجــة اجلفــاف اجلديــدة حتــت شــعار "أوقفــوا 
الضروريــة  االحتياجــات  وتوفيــر  عاجلــة  إغاثيــة  مســاعدات  وتقــدمي  الصومــال"،  مجاعــة 
للمتأثريــن مــن اجلفــاف احلــاد الــذي يجتــاح الصومــال واملســاهمة يف إنقــاذ حيــاة أكثــر مــن 

نصــف ســكانها املعرضــني للخطــر.

مجاالت التدخل
-  املــواد الغذائيــة

-  غيــر الغذائيــة تشــمل )املشــمعات البالســتيكية، واحلصــر والبطانيــات وغيرهــا(، 
- توفيــر امليــاه الصاحلــة للشــرب )صهاريــج ميــاه(.

|  تقرير 545555
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طرف صناعي يفتح نافذة أمل  للنازح الســــــــــــــوري أحمد

أقسام املركز : 
 قســم األطراف - قســم العالج الفيزيائي - 

قســم الدعم النفســي - قســم التمريض 
إجمالي عدد املســتفيدين 

  نحو 5870 شــخصًا.
اخلدمات املقدمة

  تركيــب )134( طرفــا صناعيــا لــذوي البتــر 	 
وتقــدمي مســتلزمات للمســتفيدين )كالعــكازات 

والكراســي املتحركة ومســاند املشــي(.  
216 إعــادة تأهيــل أطــراف ومســاعدات حركيــة	 

3,694 جلســة عــالج فيزيائــي	 

1,474 جلســة عالج نفســي	 

352 متريــض وضماد	 

مركز األطراف الصناعية 
والعالج الفيزيائي ..

األقســام واإلجنازات

ــف  ــة كيســني بري ــن قري ــى م ــي فت ــد عل ــد محم أحم
حمــص الشــمالي فــى ريعــان شــبابه، كان ميني نفســه 
مبســتقبل واعــد بعــد إكمــال مشــواره الدراســي وأن 
يســلك طريقــا يصبــح فيــه فاعــال يف مجتمعــه، لكــن 
ــة قامتــة أصبحــت  أحالمــه الغضــة تبــددت ذات ليل

متثــل لــه كابوســا مرعبــا كل مــا طافــت بذهنــه ..
كانــت األســرة تنــام ليلتهــا يف هــدوء وفجــأة تبــدد 
أدى  علــى صــوت قصــف  والســكون  الهــدوء  ذلــك 
إلــى بتــر قدمــه اليمنــى وإصابــة قدمــه اليســرى، 
ــد أن  ــر بع ــى الصغي ــي الفت ــاة يف عين وأظلمــت احلي
ــي  ــح ال يســتطيع التنقــل ويعان ــه وأصب تعقــدت حيات
العــبء  هــذا  وفــوق  احليــاة  مقومــات  أبســط  مــن 
النفســي كانــت أســرته تعتمــد عليــه يف إعالتهــا ممــا 
ضاعــف آالمــه وأحزانــه ألنــه لــم يجــد عمــال مناســبا 

يلبــي احتياجــات أســرته .
حمــص  مدينــة  فيزيائــي يف  لعــالج  أحمــد  خضــع 
ــى قــدم  واســتطاع بعــد خمســة أشــهر أن ميشــي عل
واحــدة مبســاعدة األهــل و متــوكأ على عــكازة،، يقول 
أحمــد بــكل مــرارة وهــو يحبــس الدمــع يف عينيــه: ) 
قمــت بتركيــب طــرف صناعــي وكان الطــرف بدائيــاً 
وثقيــاًل، عانيــت بســببه صعوبــة يف احلركــة  جــداً 
حتــى ُهّجرنــا مــن ريــف حمــص بعــد ثــالث ســنوات 

مــن اإلصابــة.
تتوقــف حيــث هجــرت  لــم  أحمــد  رحلــة عذابــات 
ــة  ــا يف قري ــب وحطــت رحاله ــف إدل ــى ري األســرة إل
أطمــة وبــدأت معهــا مشــوارا مــن املعانــاة وقســوة 
ويــالت التهجيــر والســكن يف املخيمــات بــدون عمــل 
األســرة  تعتمــد  اهلل  بعــد  ومــن  احتياجاتهــم  يلبــي 
علــى مــا يجــود بــه احملســنون أو منظمــات اإلغاثــة.
 ، همتــه  تضعــف  ولــم  أحمــد  عزميــة  تنكســر  لــم 
بشــحذ  قــام   ، لهــا  حيلــة  ال  أســرة  عينيــه  فأمــام 

همتــه لتــدارك املوقــف الصعــب ، وذهــب إلــى مركــز 
ــم فحــص  ــة إعــزاز فت ــة يف مدين األطــراف الصناعي
حالتــه وأخــذ قياســات البتــر وأحمــد كلــه أمــل أن 
ــى  ــا عل ــل يطــل منه ــذة أم ــز ناف ــه هــذا املرك ــح ل يفت

حيــا ة مختلفــة.
 يف ذات صبــاح اســتقبل اتصــاال مــن املركــز زّف 
إليــه البشــرى أنهــم أكملــوا تصميــم طــرف صناعــي 
مالئــم لــه، هــرع إلــى املركــز وقــام بتركيــب الطــرف 
الصناعــي اجلديــد وبــكل الفــرح يســتذكر  أحمــد 
قائــاًل ) وجــدت فرقــاً كبيــراً عــن الطــرف الســابق ، 
يف املرونــة واملتانــة وخفــة الــوزن واحلركــة السلســة 
)بالعــكازات(  أســتعني  كنــت  حيــث  املشــي  أثنــاء 
مــن  خوفــاً  الســابق  الطــرف  أملــك  كنــت  عندمــا 
الســقوط أمــا اآلن فأنــا أمشــي حــراً  كأننــي أمشــي 

ألول مــرة(.
بقيــة القصــة تشــير إلــى أن ذلــك املركــز يتبــع لقطــر 
اخليريــة وقــد أطلقــت عليــه اســم ) مركــز األطــراف 
الصناعيــة والعــالج الفيزيائــي ( مبدينــة إعــزاز يف 
ــن  ــك دعمــا لألشــخاص الذي الشــمال الســوري، وذل
تضــرروا مــن احلــرب واألشــخاص ذوي البتــر وذوي 
يف  ملســاعدتهم  اخللقيــة  اخلاصــة  االحتياجــات 
التغلــب علــى معاناتهــم والتخفيــف عنهــم وتقــدمي 
الدعــم النفســي لهــم وإلســرهم ومتكينهــم مــن العــودة 

ــي.  ــة بشــكل طبيع ــم اليومي ــى ممارســة حياته إل
لســان أحمــد يلهــج بالشــكر والثنــاء ألهــل اخليــر 
الذيــن أنشــأوا هــذا املركــز الــذي يقــدم خدماتــه 
اإلنســانية و التــى جعلتــه يعــود للحيــاة مــن جديــد 
بعــد أن دب اليــأس يف نفســه ، ويقــول "إن قطــر 
ــر  ــاة أكث ــة وداعميهــا عبــدت لــي طريقــا حلي اخليري
ــرا  ــة خففــت كثي ــا رحب ــن آفاق ــا وفتحــت للكثيري أمن

مــن معاناتهــم."
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) الصورة بعدسة املصور عامر الفج..   لطفلة سورية نازحة يف أحد احلقول بالشمال السوري 
ـ املستفيدة من مشروع قطر اخليرية: دعم سلسلة القيمة للقمح(

كسنابل القمح ...

ستشع طفولتنا بالعلم نورا وضياء 
وستثمر خيرا وعطاء 

5959



تلعب الشــراكات دوًرا مهًما يف دعم العمل اإلنســاني 
والتنمــوي ألنهــا تســاعد يف جتميــع اخلبرات واملوارد 
اإلنســانية  الفاعلــة  اجلهــات  بــني  الفجــوة  وســد 

واالحتياجــات التــي لــم تتــم تلبيتهــا بعــد. 
ويركــز برنامــج الشــراكات لقطــر اخليريــة بشــكل 
وتنفيــذ  متويــل  لدعــم  األدوات  علــى  أساســي 
البرامــج واملشــاريع، بالتعــاون مــع الشــركاء الدوليــني 
يف املجالــني اإلنســاني والتنمــوي مــن خــالل جتميــع 
األمــوال واخلبــرات للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن 

مــن املســتفيدين بطريقــة أكثــر فعاليــة.

الشراكات الدولية ..
إجنــازات ملحوظة لقطر اخليرية 

يف مجال تنفيذ مشــاريع االتفاقيات 

اخلبرة التشغيلية للمكاتب امليدانية 
ــة شــراكات  ويف هــذا الصــدد، أقامــت قطــر اخليري
املتحــدة  األمم  ووكاالت  الدوليــة  املنظمــات  مــع 
والتنمــوي،  اإلنســاني  العمــل  مجــال  يف  العاملــة 
قطــر  ومتكنــت  اخلــاص.  القطــاع  مــع  وكذلــك 
اخليريــة، خــالل الســنوات املاضيــة وحتــى اليــوم، 
املنظمــات  مــع  الدخــول يف شــراكات متميــزة  مــن 
إلــى  باإلضافــة  املتحــدة،  األمم  ووكاالت  الدوليــة 
شــراكاتها مــع جمعيــات املجتمــع احمللــي يف العديــد 

العالــم. دول  مــن 
ومنــذ عــام 2018، حققــت قطــر اخليريــة إجنــازات 
ــن خــالل  ــة م ملحوظــة يف مجــال الشــراكات الدولي

التنفيــذ الذاتــي للمشــاريع املمولــة مــن قبــل مختلــف 
ــات املانحــة املؤسســية  وكاالت األمم املتحــدة واجله
لقطــر  امليدانيــة  املكاتــب  حققــت  كمــا  األخــرى 
اســتيفاء  خــالل  مــن  التشــغيلية  اخلبــرة  اخليريــة 
املانحــة  اجلهــات  وضعتهــا  التــي  املعاييــر  جميــع 
مــن  التمويــل  تلقــي  مــن  متكنهــا  والتــي  املختلفــة 

املعنيــة. املانحــة  اجلهــات 
إجمالــي االتفاقيات املوقعة

ــة  ــرة 2022-2018، وقعــت قطــر اخليري وخــالل الفت
مختلــف  مــع  دوالر  مليــون   67 بقيمــة  اتفاقيــة   71
املنظمــات األمميــة والدوليــة، يســتفيد من مشــاريعها 
وخدماتهــا ماليــني األشــخاص عبــر العالــم، منهــا 
63 اتفاقيــة مــع مختلــف وكاالت األمم املتحــدة مثــل 
الشــؤون اإلنســانية  لتنســيق  املتحــدة  مكتــب األمم 
لــألمم  الســامية  واملفوضيــة   ،)OCHA( "أوتشــا" 
ومنظمــة   ،)UNHCR( الالجئــني  لشــؤون  املتحــدة 
 ،)UNICEF( "اليونيســف"  للطفولــة  املتحــدة  األمم 
برنامــج  و   ،)WHO( العامليــة  الصحــة  ومنظمــة 
األمم املتحــدة اإلمنائــي )UNDP(، ومنظمــة الهجــرة 
 ،)WFP( و برنامــج األغذيــة العاملــي ،)IOM( الدوليــة
واألونــروا )UNRWA(، و8 اتفاقيــات مــع منظمــات 
األطفــال"  "أنقــذوا  منظمــة  مثــل  رئيســية  دوليــة 
)Save The Children(، وأوربيس الدولية )Orbis(، و 
 Start( وشــبكة ســتارت نيــت ورك )SPARK( ســبارك
Network(. ويف إطــار هــذه االتفاقيــات، يتــم تنفيــذ 
املشــاريع يف مختلــف املجــاالت اإلنســانية والتنمويــة 

مــع التركيــز بشــكل رئيســي علــى امليــاه والصــرف 
والتعليــم  والصحــة  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي 
وســبل العيــش واحلمايــة واملــأوى واألمــن الغذائــي.
وتنقســم االتفاقيــات التــي وقعتهــا قطــر اخليريــة 
مــع املنظمــات األمميــة والدوليــة إلــى قســمني تبعــا 
لتمويــل مشــاريع هــذه االتفاقيــات، حيــث تعتبــر قطــر 
اخليريــة يف القســم األول جهــة منفــذة لالتفاقيــات، 
بينمــا هــي اجلهــة املمولــة لالتفاقيــات يف القســم 

اآلخــر.
ذة ملشاريع االتفاقيات قطر اخليرية كجهة منفِّ

بتوقيــع  منفــذة،  قامــت قطــر اخليريــة، كمؤسســة 
مــن  املانحــة  اجلهــات  مــع  مشــروع  اتفاقيــة   36
 2018-2022 خــالل  والدوليــة  األمميــة  املنظمــات 
لتنفيــذ مشــاريع إنســانية وبرامــج تنمويــة مختلفــة 
بلغــت قيمتهــا حوالــي 21 مليــون دوالر ، وتتــراوح مــن 
مشــاريع طــوارئ قصيــرة األجــل ملــدة 45 يوًمــا إلــى 
برامــج تنمويــة متعــددة الســنوات مــع التركيــز بشــكل 
الصحــي  والصــرف  امليــاه  مجــاالت  علــى  رئيســي 
والنظافــة الصحيــة والتعليــم وســبل العيــش واحلماية 
واملــأوى. ومت تنفيــذ هــذه املشــاريع والبرامــج يف دول 
مختلفــة مثــل تركيــا واليمــن وباكســتان والصومــال 
يلــي  وفيمــا  وقيرغيزســتان.  والنيجــر  ونيبــال 
تفاصيــل موجــزة عــن اتفاقيــات املشــاريع املمولــة 
ــي نفذتهــا قطــر  مــن اجلهــات املانحــة املختلفــة والت

اخليريــة خــالل الســنوات اخلمــس املاضيــة:
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الجهة المانمحة عدد االتفاقيات  الموازنة بالدوالر

UNOCHA 15 9,436,862

SPARK 1 3,000,000

START FUND 5 1,089,562

UNDP 1 150,000

UNHCR 4 431,045

UNICEF 8 6,599,141

WHO 2 245,642

TOTALTOTAL 3636 20,952,25220,952,252

6161

توقيــع اتفاقيــة دوليــة بحضــور ســعادة الشــيخ/حمد بــن ناصــر بــن جاســم آل ثانــي رئيــس مجلــس إدارة قطــر اخليريــة
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وتعتبــر منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 
مــن أبــرز اجلهــات املمولــة التــي وقعــت معهــا قطــر 
حيــث مت   ،2022  –  2018 الفتــرة  خــالل  اخليريــة 
توقيــع 8 اتفاقيــات مشــاريع معهــا بإجمالــي مبلــغ 
قــدره حوالــي 6.6 مليــون دوالر أمريكــي. وقــد ُمنــح 
هــذا التمويــل لقطــر اخليريــة لتنفيــذ بعــض النمــاذج 
املبتكــرة ملشــاريع امليــاه والصــرف الصحــي والصحــة 
والنظافــة. ويف إطــار هــذه املشــاريع مت اســتخدام 
نهــج الصــرف الصحــي الشــامل الــذي يقــوده املجتمع 
مــن خــالل املشــاركة املجتمعيــة القويــة التــي تضمــن 
االســتدامة وملكيــة املجتمــع علــى املســتوى الشــعبي.
ــة  ــي وقعتهــا قطــر اخليري ــات الت ومــن أهــم االتفاقي
ــدف االســتجابة  ــع اليونيســف مشــروع طــوارئ به م
بشــكل فعــال يف حالــة الكــوارث يف باكســتان. وحتــى 
اآلن، اســتفاد أكثــر مــن مليــون شــخص مــن املشــاريع 
التــي نفذتهــا قطــر اخليريــة مجــال امليــاه والصــرف 

الصحــي والنظافــة الصحيــة يف باكســتان.

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمم  مكتــب  ويعــّد 
اإلنســانية "أوتشــا" أحــد املانحــني الرئيســيني لقطــر 
اخليريــة حيــث بلــغ حجــم التمويــل املقــدم مــن قبــل 
املكتــب لقطــر اخليريــة أكثــر مــن 9 ماليــني دوالر 
أمريكــي خــالل الفتــرة مــن 2022-2018، مــن خــالل 
التوقيــع املشــترك علــى 15 اتفاقيــة مشــروع ، نفــذت 
ــال  ــة هــذه املشــاريع بنجــاح يف الصوم قطــر اخليري

واليمــن وســوريا وكذلــك لصالــح الالجئــني الســوريني 
يف تركيــا. ومبوجــب هــذه االتفاقيــات، متــت تلبيــة 
تلبيتهــا مــن  تتــم  لــم  التــي  االحتياجــات املختلفــة، 
قبــُل، يف قطاعــات ســبل العيــش والتعليــم والصحــة 
مــن  الغذائــي  واألمــن  الصحــي  والصــرف  وامليــاه 
خــالل مبــادرات مختلفــة، حيــث اســتفاد منهــا حوالي 

ــر مباشــر. ــون شــخص بشــكل مباشــر أو غي ملي
ويف إطــار جهــود التعــاون والشــراكة الدوليــة، تعتبــر 
قطــر اخليريــة عضــًوا نشــًطا يف شــبكة ســتار نيــت 
ورك )Start Network( وهــي منتــدى يتكــون مــن أكثــر 
مــن 50 وكالــة إنســانية عبــر القــارات اخلمــس، بــدًءا 
ــر  ــات غي ــى املنظم ــرة إل ــة الكبي ــات الدولي ــن املنظم م
احلكوميــة الوطنيــة. كمــا تعــد عضــًوا يف اجلمعيــة 
العامــة ملنتــدى Start Network وعضــًوا يف اللجنــة 
اإلســتراتيجية لســتارت فونــد )Start Fund(. ويقــوم 
الســريع لألزمــات  التمويــل  بتوفيــر  "ســتارت فونــد" 
الصغيــرة واملتوســطة احلجــم التــي تعانــي مــن نقــص 
يف  احلرجــة  الفجــوات  ســد  علــى  ويعمــل  التمويــل 
 ،2018-2022 الفتــرة  وخــالل  اإلنســاني.  التمويــل 
اتفاقيــات   5 توقيــع  مــن  اخليريــة  قطــر  متكنــت 
ــد، ونفــذت بنجــاح مشــاريع  مشــاريع مــع ســتارت فون
يف  املفاجئــة  الطــوارئ  حلــاالت  اســتجابة  مختلفــة 
غضــون 45 يوًمــا لــكل عمليــة. وقــد مت تنفيــذ هــذه 

املشــاريع يف الصومــال وباكســتان ونيبــال. 
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قطر اخليرية كجهة ممولة ملشاريع االتفاقيات 
وخــالل الفتــرة 2018 – 2022، وكمؤسســة إنســانية 
 5 35 اتفاقيــة مــع  ممولــة، وقعــت قطــر اخليريــة 
وكاالت تابعــة لــألمم املتحــدة ومنظمتــني دوليتــني 
46 مليــون دوالر. ومت  بقيمــة إجماليــة تزيــد عــن 

وهــي:  دول،   )9( يف  مشــاريع  تنفيــذ  خاللهــا  مــن 
وســوريا  واليمــن  ولبنــان  واألردن  بنجالديــش 

والبوســنة. وميامنــار  والعــراق  وفلســطني 

المنظمة المبلغ اإلجمالي عدد االتفاقيات

UNHCR 34,584,167 19

IOM 3,014,050 8

ORBIS 536,440 1

UNRWA 1,500,000 1

WFP 1,472,400 1

UNICEF 4,026,500 4

SAVE THE CHILDREN 1,000,000 1

TOTAL 46,133,557 35

TOTALSave the 
Children 
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أحــد عشــر عامــا ومازالت األزمة الســورية القامتة 
تلقــي بظاللهــا علــى ماليــني النازحــني يف الداخــل 
الســوري وخارجــه. حيــث بــات اإلنســان يف ســعي 
ــه، وفــوق كل ذلــك، أثقــل  محمــوم لتلبيــة احتياجات
كاهلــه شــح فــرص العمــل أو قلــة الدخــل الــذي ال 

يغطــي متطلباتهــم البســيطة.
يف ظــل هــذه الظــروف القاســية أصبــح التعليــم هــو 
ــك بســبب  ــالت، وذل ــه هــذه العائ ــم ب ــا تهت آخــر م
عــدم القــدرة علــى ســداد تكاليفــه، إضافــة إلــى 
يف  للمســاعدة  أبنائهــا  لتشــغيل  األســر  احتيــاج 

توفيــر احتياجاتهــا.
فنظــام التعليــم داخــل ســوريا يواجــه ضغوطــاً تفــوق 
غيــر  التعليميــة  والبيئــة  املــدارس  حيــث  طاقتــه 

ترميم وتوسعة مدارس النازحني 
والالجئني السوريني يف صدارة 

األولويات

مهيــأة وتعانــي مــن نقــص املــوارد، والطــرق غيــر 
آمنــة إضافــة إلــى نقــص مــواد التدريــس، وســوء 

نوعيــة التعليــم، وتضــرر بنيــة التعليــم التحتيــة.
هنــاك نحــو مليونــي طفــل نــازح يعيشــون انقطاعــا 
حوالــي  التعليــم  نظــام  فقــد  كمــا  الدراســة،  يف 
150,000 موظــف يف مجــال التعليــم. ومــا تبقــى 
مــن معلمــني بحاجــة إلــى تدريــب وإعــداد للتصــدي 

للتعقيــدات املتزايــدة يف مجــال التعليــم.
كرفانات تعليمية

أخــذت قطــر اخليريــة علــى عاتقهــا منــذ بدايــة 
األزمــة يف ســوريا، إعطــاء األولويــة لقطــاع التعليــم، 
ودراســة وتصميــم وتنفيــذ املشــاريع النوعيــة التــي 
لتحســني  وذلــك  ككل  املجتمــع  علــى  نفعــا  تعــود 
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الوعــي املجتمعــي، وضمــان مســتقبل جيــل حــرم 
عينيهــا  نصــب  ووضعــت  التعليــم.  مــن حقــه يف 

ضــرورة اســتدامة مشــاريعها التعليميــة.
نفذت قطر اخليرية مشــاريع يف الشــمال الســوري 
وتهيئــة  ترميمهــا،  أو  املــدارس  بنــاء  يف  متثلــت 
البيئــة املناســبة ألطفــال النازحــني للحصــول علــى 
ــة، أو  ــام تعليمي ــاء خي ــر بن ــم عب حقوقهــم يف التعلي
تقــدمي كرفانــات مجهــزة بــكل التجهيــزات العلميــة 
الالزمــة، حيــث مت مؤخــرا ترميــم وبنــاء 420 غرفة 
ــة يف 55  مدرســة موزعــة يف كل مــن إعــزاز  صفي
وعفريــن والبــاب، وذلــك بتمويــل مــن صنــدوق قطــر 
للتنميــة ضمــن مبــادرة كويســت لدعــم التعليــم التــي 
تهــدف لتوفيــر وحتســني وتطويــر خدمــات التعليــم 
بجــودة  التعليميــة  للخدمــات  الوصــول  وزيــادة 
ــن الوضــع الراهــن  ــن م ــال املتضرري ــة لألطف عالي
يف ســوريا ، ويســاهم املشــروع يف إعــادة أكثــر مــن 

25 ألــف طفــل ملقاعــد الدراســة.
تعليم الالجئني

اجلــوار،  دول  يف  الســوريني  لالجئــني  وبالنســبة 
دعمــت قطــر اخليريــة قطــاع التعليــم بهــدف متكني 
أطفــال الالجئــني مــن متابعــة مســيرتهم التعليميــة 
مجتمعاتهــم  يف  االندمــاج  علــى  ومســاعدتهم 

اجلديــدة.
لألزمــة  املاضيــة  الســنوات  الثمانــي  فخــالل 
تركيــا  يف  اجلنوبيــة  الواليــات  كانــت  الســورية، 
الوجهــة األساســية لغالبيــة الالجئــني الســوريني 
عليهــا  الالجئــني  وتدفــق  احلــدود،  مــن  لقربهــا 
الصحــة  خدمــات  علــى  كبيــر  بشــكل  ضغــط 
والتعليــم وقلــص فــرص حصــول أطفــال النازحــني 

للدراســة.  مقاعــد  علــى 
وبتمويــل مــن صنــدوق قطــر للتنميــة، عملــت قطــر 

اخليريــة وبالتعــاون مــع مديريــات التعليــم التركيــة 
ــا  ــاب وكليــس وشــانلي أورف يف كل مــن غــازي عنت
علــى ترميــم وتوســعة عــدة مــدارس، لزيــادة فــرص 
الســوريني  لالجئــني  للتعليــم  العــادل  الوصــول 
إضافــة إلــى إعــادة تأهيــل مــدارس يف جنــوب تركيا 
لزيــادة قــدرة املــدارس وتهيئــة بيئتهــا مــن خــالل 
وتزويدهــا  تركيــا،  يف  مــدارس   6 تأهيــل  إعــادة 
بغيــة  الضروريــة  املدرســية  واملتطلبــات  باألثــاث 

زيــادة قدرتهــا االســتيعابية. 
مــع  البروتوكــول  وتوقيــع  التنســيق  فبعــد عمليــة 
اجلهــات املعنيــة يف الواليــات املذكــورة، خططــت 
قطــر اخليريــة لتنفيذ املشــروع بالســرعة القصوى، 
وضاعفــت جهودهــا إلكمــال عمليــات الترميــم قبــل 
بدايــة العــام الدراســي احلالــي، وحقــق املشــروع 
ــم لنحــو 12500  ــادة فــرص التعلي ــر زي أهدافــه عب
طالــب وطالبــة، وخلــق بيئــة تعليميــة آمنــة وجاذبــة  
تســاعد األطفــال والعاملــني يف مجــال التعليــم علــى 

زيــادة جــودة التعليــم.
جهود أخرى

ليــس  املــدارس  بنــاء وترميــم  يذكــر أن مشــاريع 
وإمنــا  اخليريــة  قطــر  بــه  قامــت  مــا  وحدهــا 
عملــت لعــدة ســنوات  علــى طباعــة وتوزيــع الكتــب 
املدرســية جلميــع املراحــل الدراســية يف الشــمال 
الغربــي الســوري، وتغطيــة نســبة ١٠٠٪ مــن احتيــاج 
طــالب املــدارس للكتــاب املدرســي وباملجــان وذلــك 

بتمويــل مــن صنــدوق قطــر للتنميــة.
كمــا ســاهمت قطــر اخليريــة بدعــم مســيرة التعليــم 
ــي الطــالب  ــى دعــم أهال ــدف إل ــدة مشــاريع ته بع
واملدرســني عبــر توفيــر مصــروف شــهري للعائــالت 
احملتاجــة ، كمــا عملــت علــى تأمــني رواتــب املعلمني 

أيًضــا يف عمــوم الشــمال الســوري.

إبراهيم خانكان- تركيا
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افتتحــت قطــر اخليريــة يف العــام احلالــي مكتبــني 
ميدانيــني يف كل مــن اململكــة املغربيــة ، وجمهوريــة 

تنزانيــا.
وقــام ســعادة الشــيخ حمــد بــن ناصــر  بــن جاســم 
ــس إدارة قطــر  ــس مجل ــة رئي ــر الدول ــي وزي آل ثان
اخليريــة ، بافتتــاح مكتــب قطــر اخليريــة امليدانــي 
يف املغــرب، بحضــور ســعادة الشــيخ عبــد اهلل بــن 
ثامــر آل ثانــي ســفير دولــة قطــر باملغــرب، والســيد 
محمــد دردوري، الوالــي املنســق الوطنــي للمبــادرة 
املغربيــة،   باململكــة  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة 
الرئيــس  الكــواري  احمــد  بــن  يوســف  والســيد 
عــدد  جانــب  إلــى  اخليريــة،  لقطــر  التنفيــذي 
مــن ممثلــي قطاعــات حكوميــة مغربيــة وممثلــي 

منظمــات األمم املتحــدة املعتمــدة باملغــرب.
مكتبهــا  اخليريــة  قطــر  دشــنت   ، تنزانيــا  ويف 
بــن  حســني  الســيد  ســعادة  بحضــور  امليدانــي 
أحمــد احلميــد ســفير دولــة قطــر بتنزانيــا والســيد 
الرئيــس  مستشــار  اجلاســم  عبــداهلل  جاســم 

التنفيــذي لقطــر اخليريــة، إضافــة إلــى عــدد مــن 
الشــخصيات احملليــة، وممثلــي املنظمــات األمميــة 

واإلقليميــة. والدوليــة 
تواصــل  إطــار  يف  املكاتــب  هــذه  افتتــاح  ويأتــي 
توجهــات قطــر اخليريــة للتوســع يف افتتــاح مكاتــب 
ميدانيــة لهــا عبــر العالــم، ورغبــة منهــا يف إجنــاز 
عاجلــة،  بصفــة  الطارئــة  اإلنســانية  تدخالتهــا 
التنمويــة،  مشــاريعها  تنفيــذ  علــى  ولإلشــراف 
ومتابعــة خدماتهــا يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة 
ــى أفضــل  ــاالت بصــورة مباشــرة، وصــوال إل والكف
جــودة وأبلــغ أثــر، فضــاًل عــن زيــادة فــرص تعــاون 
قطــر اخليريــة مــع شــركائها الدوليــني، واالســتفادة 

ــات املانحــة. ــل اجله ــن دعــم ومتوي م
يشــار إلــى أن لــدى قطــر اخليريــة أكثــر مــن 32 
مكتبــا ميدانيــا عبــر العالــم متكنهــا مــن اإلشــراف 
علــى مشــاريعها بصــورة مباشــرة وتنفيــذ تدخالتهــا 

اإلنســانية العاجلــة .
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بتنزانيا واملغرب
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ــة  ــب يف مهم ــذ ســنوات للســودان احلبي ســافرت من
عمل وجلســت أقلّب النظر يف وجوههن التي ميلؤها 
احلــزن والهــم!  وجــوه لطيفة وودودة يكســوها بشــكل 
واضــح التعــب واإلرهــاق! بعضهــن جلســن واالنكســار 
قــد متكــن مــن جلســاتهن! وبعضهــن ابتســمن لــي 
ســأحتدث  مبــاذا  أفكــر  جلســت  اســتحياء!  علــى 
معهــن؟ ومبــا أنهــن أرمــالت ولديهــن العديــد مــن 
األيتــام! قــررت أن أبــدأ معهــن بالتعريــف بنفســي 

: أنا أختكن أنوار الغيثاني من قطر...   
تــويف والــدي وأنــا صغيــرة ! وتــرك ألمــي 7 يتيمــات! 
ربتهــن وحدهــا حتــى كبرنــا فعوضهــا اهلل بنــا ! واهلل 
تعالى يقول: } هل جزاء اإلحســان إال اإلحســان {... 
اهلل يعلــم مبــا عانيتمــوه، وبذلتمــوه، يعلــم جهدكــن 
ــد  واجتهادكــن وتضحياتكــن ألجــل أوالدكــن ... وأري
ــن  ــات ألوالدك أن أبشــركن أنكــن الكافــالت احلقيقي
اليتامــى ! وأنكــن أقــرب املقربــني مــن خــامت األنبيــاء 
ــِه  ــُل اليَِتيــِم يف اجَلنَِّةَهَكــذا{ وقــاَل بإْصبََعيْ }أنــا وكاِف

ــبَّابَِة والُوْســَطى. السَّ
التــي تشــبههن يف  ثــم جعلــت أحدثهــن عــن أمــي 
ــا! وإذ بــي أرى وجوههــن قــد  قصــة كفاحهــا لتربيتن
قلــت  يتبســمن!...  وبــدأن  األمــل  وعالهــا  تهللــت 
لهــن مــا أجمــل أن يقدمكــن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم كثيــرا ويوصــي بكــن! ال يهمكــم العالــم أجمــع 
طاملــا أن اهلل تعالــى وليكــم وموالكــم! وبــدأُت احلــوار 
ــم هممــت باخلــروج إال أن  ــت ث ــد أن انتهي ــن بع معه
ــا حــارا  ــي عناق ــي وعانقتن ــن أســرعت إل ــرأة منه ام
! فضممتهــا  كتفــي  علــى  دمعهــا  بحــرارة  شــعرت 
طويــال لتهــدأ!، وبعدهــا نظــرت إلــّي وقالــت: أنــا أم 
لتســعة أيتــام! أشــكرك علــى دعمــك وال تنســيني مــن 
دعائــك.. كالمهــا أراحنــي ودفعنــي للتفكيــر بأهميــة 
دعــم املــرأة األرملــة التــي يلقــى علــى عاتقهــا تربيــة 
لهــا  النفســي  الدعــم  وتقــدمي  مبفردهــا  أبنائهــا 

نساء عظيمات 
من أرض السودان

وتطويــر قدراتهــا حتــى تتمكــن مــن اكمــال مســيرتها 
..والزلــت واهلل كلمــا ذكرتهــا دعــوت لهــا وألوالدهــا 
التســعة! ... النــاس ال تريــد منــك غيــر أن تشــعر 
بهــا وتســمع منــك مــا يخفــف عنهــم آالمهــم وثقــل 

مســؤولياتهم واالســتماع إليهــم! 
يشــعرن  صدقــة  خاصــة  وجوههــن  يف  االبتســامة 
فيهــا مبشــاعرنا نحوهــن. واحلديــث معهــن يوليهــن 
االهتمــام والتقديــر واإلحســاس بأنهــن يلعــن دورا 
عظيمــا يف املجتمــع فلــوال اهلل تعالــى ثــم دورهــن 
أوالدهــن  كان  لرمبــا  أوالدهــن  تربيــة  يف  العظيــم 
عالــة علــى املجتمــع ســلوكا وبطالــة وســوءا! لكــن اهلل 
أعــّز املجتمــع بهــن ، وحفظــه بجهودهــن ودورهــن، 
ــح  ــة هــذا املصطل ــة املنتجــة يف حقيق ــرأة العامل فامل
هــي التــي تعمــل ألجــل إخــراج جيــل يحمــل وطنــه 
وأمتــه إلــى أعلــى املراتــب!... وفــرق شاســع بــني 
مــن فّرغــت نفســها لتربيــة أوالدهــا ليكونــوا فاعلــني 
يف مجتمعاتهــم وأمتهــم وبــني مــن تركتهــم وتركــت 

عقولهــم يف أيــادي مــن ال يؤمتــن علىهــا!
قالــت لــي أرملــة ترعــى ولــداً وبنتــاً  قــال لــي أبنائــي 
لشــدة عــزة نفوســهم: كونــي أنــت يــا أمــي كافلتنــا مــع 
كونــك أمنــا حتــى ال ميــّن علينــا أحــد وال يكســرنا 
أحــد وال يهيننــا أحــد!... احلقيقــة أعجبنــي هــذا 
املنطــق جــدا! ولقــد التقيــت يف رحلتــي هــذه بطفلــة 
يتيمــة قّدمــت لهــا قطعــة حلوى وهي ترتــدي حذاءها 
فجعلــت تنظــر إلــّي طويــال ولــم متــد يدهــا ألخــذ 
احللــوى! يــا لعــزة نفســها!.، فأصبــح مــن حولــي يف 
ــت لهــم دعوهــا فقــد  ــوا لهــا خذيهــا! فقل حــرج وقال

أعجبتني عزة نفسها. 
اســأل اهلل تعالــى أن يقــوي كل أرملــة علــى تربيــة 

ذريتها تربية صاحلة تقر بها عينها يف الدارين. 

بقلم  أنوار الغيثاني – كاتبة قطرية وناشطة يف العمل التطوعي 

حمل التطبيق
qch.qa/app

ر . . ـِ أّثــ
بعالج مريض

 عبر تطبيق قطر الخيرية

يـد
جـد

ال

حمل التطبيق 

qch.qa/app



تعرفوا على مزيد من قصص النجاح بزيارة 
قناة قطر اخليرية على اليوتيوب.

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
قصة  وائـل

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
مزيد من القصص  

8:49 / 23:47

ضع الكامير على الكود وتعرف على 
قصة رحمات أولياء.

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

شارك معنا بقصة جناح
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وائـل عاطل عن العمل منذ سنوات ليس لديه 
مصدر دخل إلعالة أسرته

تغّير حاله بعد امتالكه مشروعا لتربية األغنام
تابعوا معنا قصة جناح وائل وتعّرفوا  كيف انعكس 

أثر املشروع على حياته

"رحمات أولياء" طفل إندونيسي معاق 
فقد عائلته يف إعصار تسونامي، 

شاء املولى أن يحيا ويعيش حياة كرمية بفضل 
كفالة احملسنني عبر مبادرة رفقاء

تابعوا معنا قصة رحمات لتتعّرفوا كيف 
تغيرت حياته

من رحم احملن تخلق املنح 

8:49 / 23:47
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ماء يروي  
العطش 
ويرسم 

االبتسامة

https://www.youtube.com/watch?v=DNHiY-S_E7o
https://www.youtube.com/watch?v=iFL8S-_XjiQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_eEUQmo50M8
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/mainaccountdetails/1056


تعــد مدرســة التمريــض والقبالــة  التــي افتتحتهــا 
الشــمال  يف  نوعهــا  مــن  األولــى  اخليريــة  قطــر 
الطبيــة  بالكــوادر  تعنــى  و  لســوريا،  الشــرقي 
الفاعلــة وتغذيــة القطــاع الصحــي الــذي يعانــي 
مــن نقــٍص حــاد يف املــوارد البشــرية، بكــوادر طبيــة 
مدربــة، قــادرة علــى العمــل والتعامــل مــع الظــروف 

االســتثنائية.
وتستهدف تخريج 90 طالبا سنوياً، باختصاصني 
أساسيني هما )مساعد ممرض ومساعدة قبالة(، 
حيث يشرف على التدريس نخبة من العاملني يف 

املجال الصحي من ذوي اخلبرة.

مدرسة للتمريض والقبالة

زّودت  قطــر اخليريــة عــددا مــن املستشــفيات ومراكــز 
املناطق الريفية بالنيبال ب8 ســيارات إســعاف مجهزة 
نظــرا  األوليــة  اإلســعافات  مــن  مســتلزماتها  بــكل 
الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  لهــا،  املاســة  حلاجتهــا 
والســكان ورعايــة األســرة مبقاطعــة لومبينــي بحضــور 
وزيــر الصحــة النيبالــي إنــدرا جيــت ثــارو، الــذي قــام، 
بتكــرمي قطــر اخليريــة  مبنحهــا شــهادة تقديــر عرفانــا 

لدورها ودعمها املشهود للقطاع الصحي بالنيبال. 
 

سيارات إسعاف للمستشفيات 
النيبال

الشمال السوري
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أشــاد ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن حمــد آل 
ثانــي وزيــر الثقافــة،  بجهــود قطــر اخليريــة يف 
املجــال الثقــايف خــالل زيارتــه جلنــاح قطــر اخليرية 
يف"معــرض رمضــان للكتــاب" الــذي نظمتــه وزارة 
الثقافــة ألول مــرة مبشــاركة 35 ناشــرا مــن قطــر 

وتســع دول أخــرى يف ســوق واقــف.
ــز  ــاح ممي ــة بجن وســبق وأن شــاركت قطــر اخليري
دورتــه  يف  للكتــاب"  الدولــي  "الدوحــة  مبعــرض 
الثالثــني ، ضمــن مســؤوليتها يف نشــر ثقافــة العمل 
التطوعــي. واشــتمل علــى قســم للمطبوعــات وركــن 
خــاص لألطفــال، بجانــب تنظيــم عدد مــن الندوات 
ــن الكتــب،  ــورش وتدشــني وتوقيــع مجموعــة م وال

وأنشــطة للطلبــة واألطفــال مــن زوار املعــرض.

 وزير الثقافة يشيد بجهود قطر اخليرية 

قطر
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صحية  مساعدات  بتقدمي  اخليرية  قطر  قامت   
التي  املناطق  يف  الصحية  الرعاية  ملنشآت  طارئة 
وسط  إب  مبحافظة  إنسانية  احتياجات  تــواجــه 
مبديرية  صحيني  مركزين  دعم  خالل  من  اليمن، 
فيها،  العاملني  من   24 تدريب  إلى  إضافة  املشنة، 
ذلك  ضمن املشروع الطارئ املمول من مكتب األمم 
 .“OCHA” اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة 
يستفيد من املساعدات املجتمع املضيف والنازحني 
يف محافظة إب،  التي يسكنها حوالي 21 ألف نسمة 

ما بني نازحني وأسر املجتمع مضيف .

مساعدات طارئة ملنشآت الرعاية 
الصحية

اليمن
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قامــت قطــر اخليريــة  بإجــراء عمليــات قلــب ل 31 
طفــال يف بنغالديــش الذيــن كانــوا يعانــون أمــراض 
خلقيــة. اســتجابة ملناشــدة أطبــاء مستشــفى اللبيــد 
هــذه  إجــراء  أجــل  مــن  دكا  البنغاليــة  العاصمــة  يف 
نظــرا  لألطفــال  املســتعجلة  اجلراحيــة  العمليــات 
دون  حتــول  التــي  املاديةالصعبــة  أســرهم  لظــروف 
قدرتهــم علــى حتمــل تكاليــف هــذه العمليــات باهظــة 

الثمــن.

أطــراف  تركيــب  مشــروع  اخليريــة  قطــر  أطلقــت 
يأتــي  والــذي  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  صناعيــة 
مــن  بتمويــل  تســتحق احليــاة"،  "غــزة  ضمــن حملــة 
ــاون مــع وزارة  ــة، وبالتع ــد اخليري مؤسســة الشــيخ عي
مــن  يســتفيد  الفلســطينية.  االجتماعيــة  التنميــة 
املشــروع 4 آالف شــخص مــن ذوي اإلعاقــة احلركيــة 

. املجتمــع احمللــي  ويهــدف إلعــادة دمجهــم يف 

شــرعت قطــر اخليريــة يف إنشــاء مستشــفى للطــوارئ 
مبدينــة بوديفيــا يف كوســوفا وتبلــغ اجمالــي مســاحته 
4500 مترمربــع . يســتفيد منــه أكثــر مــن 200 ألــف 
مســتفيد ، بتكلفــة 5,7 مليــون ريــال. ويتكــون مــن 

ثالثــة طوابــق.

عمليات قلب لألطفال

تركيب أطراف صناعية 

للطوارئ  مستشفى 

فلسطني

كوسوفا

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

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

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

أنشطة ثقافية وترفيهية لأليتام

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

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

ــه املرافــق ل

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

ومدينــة األلعــاب(.

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

وأولويــات الــوزارة.

وسام شرف لقطر اخليرية
قرغيزيا

البوسنة

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

افتتاح مراكز صحية 
الصومال


