
مقابلة مع

تلعب منظمة أوربيس  دوًرا بارزًا في تقديم اإلغاثة والمساعدات الخيرية؛ فما هي فلسفتها 
ورؤيتها التي ترغب في تحقيقها عند اضطالعها بهذا الدور؟

ما  منذ  الحياة  لتغيير  تسعى  ربحية  غير  دولية  منظمة  تعتبر  )أروبيس(  منظمة  أن  إلى  أشير  أن  البداية  في  أود   
يقرب من أربعة عقود وذلك من خالل تكريس جهودها للوقاية من اإلصابة بالعمى وعالجه، إذ  نسعى من خالل 
شبكة شركائنا إلى تدريب وتشجيع الفرق المحلية المتخصصة في تقديم خدمات رعاية  العيون بأكملها في 
الفرق  أعضاء  جميع  تطوير  نستهدف  حيث  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  أنحاء  جميع 
من  يتمكنوا  حتى  وذلك  الحضرية  المراكز  في  العيون  وجراحي  الريفية  العيادات  في  الصحيين  األخصائيين  من 
التعاون والعمل سويًا لحفظ البصر واستعادته في مجتمعاتهم. ونسعى من خالل تعاوننا مع المستشفيات 
والجامعات والحكومات ووزارات الصحة إلى توفير خدمات رعاية العيون   بشكل مستدام وبأسعار معقولة حتى 

ال يصاب أي شخص بالعمى ويعاني بشكل غير مبرر.

 ما هو الهدف من إطالق مبادرة )قطر تصنع الرؤية (؟ ولماذا تعتبر هذه المبادرة مهمة؟

أطلقت منظمة )أوربيس( و)صندوق قطر للتنمية( )مبادرة قطر تصنع الرؤية( بشكل رسمي في يوليو 2016، إذ 
استهدف برنامج المبادرة بشكل رئيسي تحديد األطفال المصابين بفقدان البصر وذلك من خالل إخضاعهم للفحص 
العاطفية  الصدمات  العمى والمساعدة في كسر حلقة  القضاء على  المناسب وكذلك تستهدف  الوقت  في 

واإلقصاء االجتماعي والصعوبات االقتصادية التي يمكن أن تسببها اإلصابة بحاالت أمراض العين غير المعالجة. 

كيف أثرت مبادرة )قطر تصنع الرؤية( على رسالة منظمة أوربيس ورؤيتها وإنجازاتها؟

تمكنت منظمة )أوربيس( من تطوير برامج رائدة ومبتكرة لمحاربة عمى األطفال وذلك بفضل دعم صندوق قطر 
للتنمية، ونتيجة لذلك تمكنا من إجراء 6.7 مليون اختبار وعالج للعين في أربع سنوات.

أتيحت لمنظمة)أوربيس( في الهند فرصة تجربة نموذج الخطأ االنكساري بين األطفال )REACH(، إذ يعتبر أكبر 
.REACHSoft - برنامج متخصص في صحة عيون األطفال فريدًا من نوعه ومدعوم ببرنامج مفصل

المحاور  من  تبدأ  المجتمع  مستوى  على  قوية  إحالة  شبكة  تأسيس  من  البنغالديش  في  )أوربيس(  تمكنت 
الرئيسية للرؤية في المدارس والمواقع المجتمعية وذلك بفضل دعمها من شبكة كبيرة من العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في المجتمع الذين يحولون أولئك الذين قد يحتاجون إلى الحصول على عالجات العيون إلى فريق 
متخصص مدرب في مراكز الرؤية والمستشفيات. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى إنجازات المنظمة الرئيسية 
األخرى والمتمثلة في إنشاء أول مركز لعالج حالة اعتالل الشبكية الخداجي )ROP(– التي قد تصيب األطفال 

المبتسرين- خارج دكا.
للحاالت  العيون  رعاية  في  متخصص  قوي  نموذج  تطوير  شهد  بنغالديش  شرق  جنوب  أن  إلى  وباإلضافة  هذا 
اإلنسانية. وتجدر اإلشارة إلى أنه مستوى الطلب- طوال فترة المشروع -في مجتمع الالجئين كان أعلى مما 
المشروع  يسجل  وبهذا   – العالج  إلى  يحتاجون  الذين  البالغين  جميع  من   40٪ من  يقرب  ما  ُفحص  حيث  توقعنا، 

نسبة أعلى بكثير من المشاريع األخرى.

 رئيس “منظمة أوربيس إنترناشيونال” ومديرها 
التنفيذي  

السيد ديريك هودكي

النشرة االخبارية الربع سنوية
يونيو 2021

تدشين التقرير السنوي
 لصندوق قطر للتنمية لعام ٢٠٢٠

حزيران/  15 يوم  في  )األونروا(  األدنى  الشرق  في  فلسطين  الجئي  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  استضافت 
يونيو وفدًا قطريًا رفيع المستوى برئاسة سعادة سفير دولة قطر في لبنان السيد محمد حسن الجابر وسعادة مدير 
صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري، في مدرسة نابلس في صيدا. وكان في استقبالهم مدير شؤون 
األونروا في لبنان السيد كالوديو كوردوني الى جانب عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلي مجتمع الجئي فلسطين 

في لبنان.

لتقديم  تفاهم  مذكرة  اللبنانية  بالجمهورية  العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  للتنمية  قطر  صندوق   وقع 
منح دراسية ل ٤٠٠ طالب و طالبة إلستكمال تعليمهم في الجامعة األمريكية في بيروت و ذلك بالتعاون مع مؤسسة 

التعليم فوق الجميع الذي سيقوم  بإدارة المشاريع من خالل منح قطر.

األونروا تستضيف وفدا 
رفيع المستوى من صندوق 

قطر للتنمية لإلطالع على 
دعم قطر لقطاع التعليم

تحت مظلة برنامج قطر للمنح 
الدراسية صندوق قطر للتنمية 
يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة 

التربية والتعليم العالي 
بالجمهورية اللبنانية لتقديم منح 

دراسية ل ٤٠٠ طالب بالتعاون مع 
مؤسسة التعليم فوق الجميع

صندوق قطر للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة اللبنانية إلعادة إعمار المبنى القديم لمستشفى الكارنتينا 
في بيروت يأتي ذلك في إطار استكمال تعهدات ما بدأت به دول قطر بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، من 

تقديم مساعدات للبنان ومتابعة تعهداتها السابقة.

مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة اللبنانية إلعادة إعمار 
المبنى القديم لمستشفى الكارنتينا في بيروت

متعددة  شراكات  إطار  في  وذلك  التنمية،  مجال  في  خبرة  وذات  فاعلة  عديدة  جهات  مع  للتنمية  قطر  صندوق  يتعاون 
القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد بنى صندوق قطر للتنمية شبكة واسعة من الشركاء االستراتيجيين 
على المستوى الوطني تشمل المؤسسات غير الحكومية القطرية، واألجهزة الحكومية القطرية والقطاع الخاص. وأحد 

أهم الشراكات المحلية شراكة الصندوق مع قطر الخيرية والهالل االحمر القطري ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 

الشريك قطر الخيرية

قطر الخيرية منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال المساعدات التنموية واإلنسانية منذ عام 1992 وفقا للقوانين المنظمة 
والمبادئ  القيم  من  مقوماتها  تستمد  أهلية  إلرادة  مؤسسي  كتعبير  الخيرية  قطر  أنشئت  قطر.  دولة  في  الربحي  غير  للقطاع 
والموروث الثقافي والحضاري للمجتمع القطري من أجل عمل الخير والمشاركة في مسلسل التضامن الدولي بفعالية وكفاءة 

في التصدي ألهم التحديات اإلنسانية واإلنمائية التي تواجهها الشعوب الفقيرة والمحتاجة عبر العالم. 

الشريك الهالل األحمر القطري 

وتمكين  مساعدة  بهدف  قطر،  في  تطوعية  خيرية  منظمة  كأول   1978 عام  مارس  في  القطري  األحمر  الهالل  تأسس 
الدولية  اللجنة  تشمل  التي  الدولية  اإلنسانية  الحركة  في  فاعل  عضو  وهو  تمييز،  أو  تحيز  دون  الضعيفة  والمجتمعات  األفراد 
حول  بلدًا   190 في  الوطنية  الجمعيات  من  وشبكة  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  واالتحاد  األحمر،  للصليب 
واسعة  شبكة  خالل  من  ودوليًا،  محليًا  والتنموية  اإلغاثية  الخدمات  مختلف  بتقديم  القطري  األحمر  الهالل  ويختص   العالم. 

من الموظفين والمتطوعين المتخصصين.

شركاء الصندوق االستراتجيين المحليين

توفير  في  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة  لدعم  تفاهم  مذكرة  يوقعان  الكينية  التعليم  ووزارة  للتنمية  قطر  صندوق 
التعليم لـ 250,000 طفل غير ملتحقين بالمدارس في كينيا

بدعم من صندوق قطر للتنمية ضمن مبادرة كويست، أنهت قطر الخيرية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “طباعة وتوزيع 
الكتاب المدرسي على األطفال في شمال سوريا، حيث تمكنت من طباعة وتوزيع حوالي 4 ماليين كتاب مدرسي، 

استفاد منها 472,925 طالبا وطالبة خالل العام الدراسي 2019 -2020. 

وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية مع الهالل األحمر القطري لدعم توفير الرعاية الصحية األولية المنقذة للحياة لالجئين 
السوريين في مخيم الزعتري في األردن. حيث ان هذه اإلتفاقية هي استمرار لعيادات تم بناؤها في المخيم مسبقًا، 

حيث تستمرت العيادات القطرية التي تشرف عليها جمعية الهالل االحمر القطري بتوفير خدمات الرعاية الصحية األولية 
ألكثر من 4 سنوات ، وتعد مساهم رئيسي في نظام الرعاية الصحية داخل المخيم.حيث تقع العيادات القطرية في 

المنطقة 8 ، والتي تضم أكبر عدد من السكان في المخيم. تقدم العيادات خدمات الصحة المنقذة للحياة )االستشارة 
والعالج( لجميع األعمار. كما تقوم بتقديم خدمات طب األسنان على مدى السنوات ال 3 الماضية، باإلضافة الى توفير 

الرعاية السابقة للوالدة.

صندوق قطر للتنمية ووزارة التعليم الكينية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم 
مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير التعليم لـ 250,000 طفل غير 

ملتحقين بالمدارس في كينيا

بدعم من صندوق قطر للتنمية قطر الخيرية توزع أكثر من 9 ماليين كتاب 
بشمال سوريا

صندوق قطر للتنمية و الهالل األحمر القطري يدعمان الرعاية الصحية األولية 
في مخيم الزعتري

الشريك مؤسسة التعليم فوق الجميع 

مؤسسة »التعليم فوق الجميع« هي مبادرة عالمية أسستها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ومقرها في الدوحة في دولة قطر 
بموجب قرار صدر بتاريخ 17 أكتوبر 2012. هدفها هو بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية من 
خالل التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج الرفاه. تركز المؤسسة بشكل خاص على المناطق الفقيرة ومناطق النزاعات والكوارث 
وتلبي حاجات األطفال والنساء وتساعدهم على أن يكونوا أعضاء نشيطين في مجتمعاتهم. ومن خالل تلبية الطلب على التعليم 

من خالل تزويدهم باألدوات التي تساعد على دعم التنمية المستدامة وخلق بيئة من السلم واألمن والعدالة واالزدهار.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد من قصصنا هنا
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