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الذي كان له وضعا  2020 2021، مودعين عام   ونـحن ندلف في عام 
بلداننا العديد من  إنسانية في  بؤر مآسي  توجد  , حيث   استثنائيا 

وكوارث مسلحة،  ونزاعات  متنوعة  أزمات  نتيجة   العربية، 
واجتماعيا صحيا  أثرا  وأشدها  أشملها  ,من   طبيعية 

العالمية الجائحة   "  19 كورونا  فيروس  انتشار   واقتصاديا 
فتوقفت  ، العامة  الحياة  مفاصل  في  شلال  أحدثت   "التي 
ومؤسسات الحكومات  منها  تأثرت  كثيرة،   أنشطة 
وطال المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الخاص،   القطاع 

 المنظمة العربية نصيب من هذا التأثر، إال أن رسالتها اإلنسانية جعلتها أكثر حرصا
 على مواجهة تلك الجائحة، والتعامل معها للحد من انتشارها، والتقليل من ضررها،
 مع االلتزام باالستجابة للكوارث األخرى التي تحدث على أراضي دول عربية عديدة مما
أفضل استجابة  لتحقيق  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  هيكلة  تطوير  من   جعل 
بنية ليكون  ضروريًا،  أمرًا  وإداريا  تقنيا  أدواته  وتطوير  المرحلي،  العمل   لمتطلبات 
 اساسية هامة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع،وقد حظيت برضى واسع من
المتعاملين ومن  األحمر،  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  المنظمة  أعضاء   قبل 

 .معها في ميدان اإلنسانية
 هذه االستجابة لتداعيات العمل اإلنساني التي تم تدوينها في صفحات هذا التقرير
 السنوي تعكس إنجازات األمانة العامة للمنظمة لعام 2020 , وتدلل من فضل هللا
هللا وبعون   – نؤكد  فإننا  وبهذا  للمنظمة.  العامة  األمانة  هيكلة  إعادة  فعالية   على 
الهيكلة مكونات  لتفعيل  الحقيقية  االنطالقة  2021سيكون  عام  أن   –  وتوفيقه 
 التطويرية، ولتنفيذ خطة عمل شاملة، تم إعدادها لتنطلق مع بدء العام الجديد، ترفع
قدرات وبناء  تطوير  في  وتسهم  للمنظمة،  العامة  األمانة  في  العمل  وكفاءة   أداء 
 الهيئات والجمعيات الوطنية األعضاء، وتعمل على خلق شراكات عمل حقيقية مع
 الفاعلين في العمل اإلنساني، والكيانات المعنية األخرى، نتحمل جميعا " أمانة عامة
 وجمعيات وطنية "مسؤوليته تحقيقها. فمن بناء قدراتنا نستطيع تحقيق استجابة
 أفضل وأوسع نطاقًا لرفع المعاناة عن ضحايا الكوارث، بل ورفع درجة االستعداد
العربية على دعمهم المنظمة  أعضاء  الى جميع  الجزيل  الشكر   لها قبل وقوعها.. 
 ومساندتهم وتفاعلهم اإليجابي، ولكل شركائنا في ميدان اإلنسانية، وللزمالء األعزاء
المنظمة، اليه  ما تصبو  لتحقيق  الدؤوب  للمنظمة على عملهم  العامة  األمانة   في 
 والذي نختمه بإسداء الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية لدعمها السخي

المتواصل لألمانة العامة للمنظمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقديم

األمين العام
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تأسست إنسانية  إقليمية  دولية  األحمر منظمة  والصليب  األحمر  للهالل  العربية   المنظمة 
من وتتشكل  السعودية)،  العربية  المملكة   - الرياض  في  العامة  أمانتها  (مقر  1975م،   عام 
البلدان العربية (21دولة) .  الهيئات والجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر في 
وتطبيق األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  مبادئ  المنظمة على نشر   وتعمل 
 مبادئها اإلنسانية العالمية. وتتمتع المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر بعضو

مراقب في األمم المتحدة وعضو مراقب في جامعة الدول العربية

في

تكوين المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

نشأة المنظمة

أعضاء المنظمة

مبادئ العمل

 جمعية وطنية21

االمارات - البحرين - السعودية - قطر - الكويت - اليمنالخليج العربي

سوريا - فلسطين- لبنان - األردن - العراق

جزر القمر - جيبوتي - مصر - السودان - الصومال

تونس - الجزائر - المغرب - ليبيا - موريتانيا

الشرق األوسط

افريقيا

شمال افريقيا

دولة عربية21

اإلنسانية  -  عدم التحيز  - الحياد - االستقالل - الخدمة التطوعية  - الوحدة -  العالمية

 مبادئ الحركة الدولية
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وال األحمر  للهالل  العربية  املنظمة 

رؤية المنظمة

رسالة المنظمة

منظمة رائدة في خدمة العمل اإلنساني على المستوى اإلقليمي والدولي

ز لجميع النشاطات اإلنسانية التي تضطلع  التأثير الفعال الـُمْلِهم والـُمَعزِّ
التنسيق والتكامل والمناصرة الهيئات والجمعيات الوطنية، وتحقيق   بها 
المتطوعين جماهير  وبين  وبينها  الوطنية،  والجمعيات  الهيئات   بين 
ومنظمات وأهلية  حكومية  اإلنساني من مؤسسات  بالعمل   والمهتمين 

عالمية وداعمين لألعمال اإلنسانية

مهام المنظمة الرئيسة وآليات تنفيذها

الهيئات بين  التعاون  برامج  وتنسيق  تخطيط   -١ 
تحقيق اجل  من  الوطنية  والجمعيات   والهيئات 

األهداف والمبادئ األساسية للحركة الدولية

والجمعيات الهيئات  ومساندة  مساعدة   -٢ 
 الوطنية العربية في طور التكوين والناشئة وذات

اإلمكانيات المحدودة والتي تعاني صعوبات

وتطوير والخبرات  المعلومات  تبادل  تنظيم   -٣ 
الهيئات بين  اإلعالم  وتنشيط  العامة   العالقات 

والجمعيات الوطنية

اإلغاثة عمليات  وتنسيق  المساعدات  تقديم   -٤ 
والنزاعات الطبيعية  الكوارث  لضحايا   واإلسعاف 

المسلحة

الدراسية والندوات  التدريبية  الدورات  تنظيم   -٥ 
والجمعيات للهيئات  والتطويرية  اإلنمائية     والبرامج 
 الوطنية والمساهمة في دعم وإنجاح المشاريع التي

تقوم بها هذه الهيئات والجمعيات الوطنية

األعضاء لجميع  الحضور  حق  ضمان  على  العمل   -٧ 
لالجتماعات القانونية

للمنظمة العامة  الهيئة  الجتماعات  التحضير   -٦ 
وخطط مشروعات  وإعداد  التنفيذية   واللجنة 

وبرامج العمل التي تحقق أهداف المنظمة

في تساهم  التي  اإلنسانية  المساعدات  توثيق   -٨ 
تقديمها الهيئات والجمعيات الوطنية العربية

 ٩- اقتراح وسائل وأساليب إقامة التعاون الوثيق بين
والجمعيات والهيئات  الوطنية  والجمعيات   الهيئات 
المؤتمرات النظر معها في   األخرى وتنسيق وجهات 

الدولية

بالمبادئ للتعريف  واألساليب  الوسائل  تطوير   -١٠ 
الدولي القانون  ونشر  الدولية  للحركة   األساسية 
وحقوق السالم  أجل  من  والعمل   اإلنساني 

اإلنسان

الحركة التعاون مع مكونات  التنسيق في مجاالت   -١١ 
الدولية

 ١٢- تنسيق عمليات اإلغاثة واإلسعاف والمساعدات
 بين الهيئات والهيئات والجمعيات الوطنية وعناصر
الدولية واالتفاقيات  للنظم  وفقا  الدولية   الحركة 

والمبادئ األساسية للحركة الدولية

به تقوم  الذي  الدولي  اإلعالمي  النشاط  تنسيق   -١٣ 
 الهيئات والهيئات والجمعيات الوطنية والعمل على
للحركة األساسية  بالمبادئ  التعريف  وسائل   تطوير 

 الدولية ونشر القانون الدولي اإلنساني

مختلف في  العربي  التواجد  ودعم  تشجيع   -١٤ 
األصعدة المرتبطة بالحركة الدولية

 ١٦- تزويد المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة
الهيئات ومواقف  أنشطة  حول   بالمعلومات 
وتعريفها العربية  الوطنية  والجمعيات   والهيئات 

بالقضايا ذات العالقة بالحركة الدولية

المشتركة النظر  وجهات  عن  والتعبير  الدعم   -١٥ 
على وذلك  العربية  الوطنية  ولجمعيات   للهيئات 
بالحركة الصلة  ذات  القضايا  في  الدولي   الصعيد 

الدولية
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 يعتبر التجديد في بيئة العمل من المؤشرات الحيوية لتطوير األداء، والتجديد
 في بيئة العمل قد يكون من خالل إحداث إضافات للرقي بأداء عمل المؤسسة
أهم ومن  كليهما،  في  أو  العاملة،  القوى  في  أو  الهيكلية،  الجوانب  في   إما 
 محددات اتخاذ القرار لتطوير بيئة العمل، هي الظروف والتطورات التي تحصل
 في المحيط الذي تخدمه المؤسسة، وتملي ضرورة التغيير لالستمرار في تأدية
تلبية لخدمتها  المؤسسة  تتوجه  التي  الخارجية  فالبيئة  وأهدافها.   رسالتها 
 للرسالة المنوطة بها توجب االستجابة لتلك المتغيرات والتفاعل معها. وقد
 شهد العالم في العقد الثاني من األلفية الحالية تطورات متنوعة، منها أحداث
تقنية، وتطورات  لها  االستجابة  تستوجب  إنسانية  متطلبات  ذات   مأساوية 
 أحدثت قفزة كبيرة في إدارة العمل وتبادل المعلومات ونشر المعرفة، وتحول
 العالم إلى حد كبير لما يعرف باإلدارة اإللكترونية، والعمل عن بعد، وتعددت
 وسائل التواصل االجتماعي، فأصبح نقل المعلومات واألحداث يتم خالل ثواني
 معدودة وبتقنية عالية. والتعامل مع تلك التطورات التقنية تتطلب االرتقاء
رسالة لخدمة  وتسخيرها  معها  التعامل  على  قادرة  لتكون  العاملة   بالقوى 
تمثل وهي  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  والمنظمة   المؤسسة. 
أن منها  ومطلوب  اإلنسانية،  ميدان  في  العاملة  المؤسسات  من   واحدة 
 تستجيب وبكفاءة وسرعة عالية لخدمة ضحايا الكوارث، وقد تطلب ذلك إجراء
التي التحديات  ورصد  والخارجية،  الداخلية  العمل  لبيئة  مستفيضة   دراسة 
 تواجهها المنظمة، والفرص المتاحة أمامها، فكان البد من تطوير بيئة عملها
التواصل. وقنوات  العمل،  أدوات  في  التقني  التحول  لتواكب  وبشريا   تقنيا 
للمنظمة العامة  بناء هيكلة األمانة  إعادة  تم  المعطيات،   وانطالقا من تلك 
بالمهام المعنية  اإلدارات  بعض  عن  عوضا  متخصصة  مراكز  إلى   وصوال 
كان وإن  المؤهلة،  البشرية  الكفاءات  من  عدد  استقطاب  تم  كما   نفسها، 
التقنية تشربوا  كونهم  إال  المالية،  الموارد  لمحدودية  نظرا  محدودا   عددها 
 تعلما وخبرة، ساعد في أن يقدموا إنجازا سريعا ومتميزا، حيث تزامنت عمليه
القوى من  المحدودة  النوعية  الفئة  تلك  استقطاب  مع  الهيكلة  بناء   إعادة 
 العاملة. وإن التجاوب السريع والناجح مع األحداث التي مرت خالل عام 2020 ,
 والتي سيمر الحديث عنها في الصفحات الالحقة من هذا التقرير، يعزز المضي
لتأدية ضمانا  المحيطة  البيئة  تغيرت  وكلما  العمل،  بيئة  تطوير  اعتماد   في 

رسالة المنظمة على الوجه األفضل

تطوير بيئة العمل
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ا��مين العام

المراقب المالي مكاتب ا��مين العام

إدارة الشؤون ا��دارية والمالية إدارة ا��ع��م ا��نساني والتوعية

وحيث نص النظام األساسي للمنظمة على عدد من المهام المناطة بها
و(أمانة عامة ٫وأعضاء) ومن أبرز تلك المهام 

ولممارسة تلك المهام بالقدرة والكفاءة المطلوبة، تم تطوير بيئة العمل على النحو التالي

 أوال\ إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لألمانة العامة

وحدة الشؤون 
ا��دارية

وحدة الشؤون 
المالية

مركز المعلومات والتوثيقمركز ا��ستشارات والتدريبمركز القانون الدولي ا��نسانيمركز ا��ستعداد للكوارث

وحدة المستودعات
والمشتريات

وحدة المعلوماتوحدة التوثيق وحدة التدريب
وحدة ا��ستشاراتوالتطوع وحدة الدراسات

وحدة متابعة اللجانالقانونية وحدة ا��ستجابة
والتنسيق

وحدة الرصد 
والتقييم

 االستجابة لألوضاع
 اإلنسانية التي قد تحدث
 في الدول العربية. كجهاز
مساند للجهود الحكومية

 االستعداد للكوارث – رصدا

 واستجابة – للتقليل من

 مخارطها، والحد من آثارها،

 وتدوين الدروس المستفادة

منها

 رصد المعلومات وإجراء

 الدراسات ذات الطابع

 اإلنساني المرتبطة

بالكوارث

 التعاون والشراكة مع بقية عناصر
 الحركة الدولية للصليب األحمر
 والهالل األحمر، ونشر مبادئها

 األساسية، وكذا مع بقية الفاعلين
 في ميدان اإلنسانية من

 المنظمات والهيئات الحكومية
وغير الحكومية إقليميا ودوليا

 بناء وتطوير القدرات

 (بشريا وآليا) لألمانة العامة

 للمنظمة والهيئات

 والجمعيات الوطنية

األعضاء

 نشر ثقافة ومبادئ القانون

 الدولي اإلنساني والسعي

 إلى احترامها كما وردت في

 المعاهدات واالتفاقيات

الخاصة بها
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ثانيا\ إنشاء مراكز متخصصة ذات مسؤوليات محددة وهي

١-المركز العربي لالستعداد للكوارث 

أهدافه

 رصد الكوارث واألزمات في المنطقة
 العربية واالسهام في زيادة المحتوى
الكوارث ادارة  مجال  في   العربي 
والبيانات من خالل التقارير الدورية

 االستعداد لمواجهة الكوارث
التنبؤ في  القدرة   وزيادة 
لدى واألزمات   بالكوارث 
الهيئات والجمعيات العربية

 توثيق المساعدات اإلنسانية
 المقدمة من الهيئات

 والجمعيات الوطنية العربية
للدول العربية المتضررة

   اإللمام بالتجارب العالمية للهيئات والجمعيات
الكوارث في  اإلنسانية  والمنظمات   الوطنية 
ومتابعة ورصدها  حدوثها  حال   الطبيعية 
الجهود المبذولة فيها لالستفادة من التجربة

 دعم مراكز الكوارث في
 الهيئات والجمعيات الوطنية

والمساهمة في انشائها

 تفعيل الربط االلكتروني المباشر
 مع المركز العربي ليكون منصة

 موحدة لجهود الهيئات والجمعيات
الوطنية في هذا المجال

 بناء القدرات وتبادل الخبرات
 وتقديم االستشارات
   للهيئات والجمعيات

الوطنية العربية

مهامه وواجباته
تحليل المخاطر جراء الكوارث

 توجيه النداءات اإلنسانية للهيئات والجمعيات   والهيئات الوطنية العربية للهالل األحمر والصليب األحمر والشركاء
في العمل اإلنساني، في حال طلب الجمعية او الهيئة الوطنية تقديم المساعدة

المستقبلية الخطط  فاعلية  من  تزيد  التي  التوصيات  واقتراح  فشل،  او  نجاح  من  تحقق  وما  الكوارث  ادارة   تقييم 
لمواجهة الكوارث

رصد ومتابعة إشارات اإلنذار المبكر للكارثة
ابالغ الجمعية او الهيئة الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر والجهات المعنية عن الكارثة قبل وقوعها

متابعة بالغات الكارثة مع الجمعية والهيئة الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر والجهات المعنية
اعداد التقارير واألدلة المرتبطة بالكوارث واألزمات

الكوارث إلدارة  مراكز  انشاء  في   اإلسهام 
الجهات مع  بالتنسيق  الكوارث   وفرق 

المعنية في الهيئات والجمعيات الوطنية
الهيئات بين  الخبرات  وتبادل  القدرات   بناء 
 والجمعيات الوطنية العربية بالتنسيق مع

مركز االستشارات والتدريب
الهيئات في  الكوارث  ادارة  فرق  اداء   تقييم 
مركز واستجابتها مع  الوطنية   والجمعيات 
للمنظمة العامة  األمانة  في  الكوارث   إدارة 

العربية ورفع تقرير سنوي للهيئة العامة
 تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء العمل
اوجه واقتراح  الكوارث  مجال  في   اإلنساني 

المساندة
المركز بين  التواصل  وسائل   تطوير 
العربية الوطنية  والجمعيات   والهيئات 
مهام في  المعنية  والجهات   والهيئات 

واختصاصات المركز
ادارة في  المختصين  وتسجيل   حصر 
من لالستفادة  العربي  بالوطن   الكوارث 

خبراتهم وتزويدهم بما يستجد في المركز من معلومات واصدارات واخبار

أهدافه
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٢-المركز العربي للقانون الدولي اإلنساني 

أهدافه

مهامه وواجباته

بالقانون الوعي  ثقافة   نشر 
والتعاون اإلنساني   الدولي 
اإلعالم وسائل  مختلف   مع 

في هذا المجال

 رفع المستوى المعرفي القانوني
الوطنية والجمعيات   للهيئات 
والصليب األحمر  للهالل   العربية 

.األحمر في المنطقة العربية

 تنمية مهارات وقدرات
 العاملين في مجال

القانون الدولي اإلنساني

 رصد تحديات تطبيق
 القانون الدولي

اإلنساني

المؤسسات مع  والتنسيق   التعاون 
بالقانون العالقة  ذات  والخاصة   الرسمية 
 الدولي اإلنساني   والعمل اإلنساني بهدف
انجاز برامج مشتركة تتفق وغايات المركز

 القيام بالدراسات واألبحاث
 المتخصصة في مجال

القانون الدولي اإلنساني

لقاءات ومؤتمرات
 إعداد وتنظيم لقاءات إقليمية ودولية بتنسيق وبشراكة مختلف الفاعلين في العمل اإلنساني (الهيئات والجمعيات
الدولي للقانون  الوطنية  اللجان  الجامعات-  العليا-  المعاهد  الحكومية-  وغير  الحكومية  المنظمات   الوطنية_ 
 اإلنساني- الجهات الرسمية في الدول كوزارات الداخلية ووزارات الخارجية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني...)

وفقا الستراتيجية المركز
كما سينظم المركز لقاء دوري يهدف مناقشة قضايا معاصرة تتعلق بنشر وتطبيق القانون الدولي اإلنساني

دورات تدريبية
 تنظيم دورات تدريبية بتنسيق وبشراكة مع الجهات المعنية لفائدة فئات مختلفة. الدورات التدريبية التي سيقدمها

فيما (ستحدد  مستويات  عبر  ستكون   المركز 
 بعد)، يمنح المشاركون في نهاية كل مستوى
المركز سيعتمد  كما  المركز.  من   شهادة 
بفئات خاصة  تدريبية  دورات  تقديم   منهجية 

محددة
والصليب  األحمر  الهالل  جمعيات   أعضاء 
الدبلوماسيون  - اإلعالميون   -  األحمر 
- المسلحة  القوات  الفراد    -   البرلمانيون 
 المحامون -  وأعضاء النيابة العامة - والقضاة

-  الطلبة الجامعيون
الدراسات واألبحاث

بالقانون المتعلقة  واألبحاث  الدراسات   إعداد 
المتصلة األخرى  والمجاالت  اإلنساني   الدولي 
 به ( القانون الدولي لحقوق اإلنسان- القانون
الجنائي...) الدولي  القانون  لالجئين-   الدولي 

ونشرها
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تقرير ٢٠٢٠

٣-مركز المعلومات والدراسات والتوثيق

٤-مركز االستشارات والتدريب والتطوع

أهدافه

باستخدام اإلنسان  معاناة   تخفيف 
بشكل وتحليلها  اإلنسانية   البيانات 
 أكثر فعالية لتحسين الحياة وتخفيف

المعاناة

 التوعية المعلوماتية من خالل بث نوع
المعلوماتية التثقيفية  التوعية   من 
والهيئات الهيئات  بين   والتكنولوجية 

والجمعيات الوطنية

مهامه وواجباته

أهداف وحدة االستشارات

أهداف وحدة التدريب

أهداف وحدة التطوع

بيانات قاعدة   تأسيس 
 للخبراء في مجاالت العمل
 اإلنساني، وتحديث بياناتها

بشكل دوري

 تطوير العمل
 االستشاري بالمنظمة
 لتلبية احتياجات الهيئات

والجمعيات الوطنية

 تأسيس عالقات شراكة
الخبرة بيوت   مع 
في والدولية   اإلقليمية 
اإلنساني العمل  مجال 

والجمعيات الهيئات  بين  التنسيق   تعزيز 
المتمرسين في خبرات  لالستفادة من   الوطنية 
في لإلسهام  منسوبيها  من  اإلنساني   العمل 
المفتقرة الوطنية  والجمعيات  الهيئات   خدمة 
الخدمات االستشارية الخبرات وتقديم  تلك   إلى 

.والتدريبية وفقا لالحتياجات

 التنسيق بين الهيئات
 والجمعيات الوطنية

 لتبادل الخبرات التدريبية
لما يخدم العمل اإلنساني

والتنسيق االتصال   تقوية 
في التطوعي  العمل   في 
 الجمعيات الوطنية العربية

وبين الجمعيات

 اإلسهام في المحافظة
 على حقوق المتطوعين
الوطنية  والجمعيات 

العربية

تسهيل إجراءات العملية التطوعية وإداراتها

واستقطاب االستجابة  في   السرعة 
التطوعي المجال  في   المتطوعين 
 المعني ونشر الفرصة التطوعية وإنجاز

تقرير المهمة التطوعية

 تقديم الدورات التدريبية للعاملين في
 مجال العمل اإلنساني من منسوبي

 الهيئات والجمعيات الوطنية بالطريقتين
التقليدية واإللكترونية

المتطوعين  تدريب 
 في مجاالت العمل
اإلنساني المختلفة

 وضع السياسات والخطط واالستراتيجيات وتنفيذها في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدراسات
والتوثيق التي تخدم أعمال المنظمة

التنسيق مع أجهزة ووحدات المنظمة لتحديد احتياجاتها من الدراسات والبرامج والنظم إعدادها ومتابعة تنفيذه
إعداد وتنفيذ الدراسات الالزمة العمال المنظمة من خالل التواصل مع الخبراء والباحثين ذوي االختصاص

التنسيق مع مراكز الدراسات والمعلومات والتوثيق ذات الصلة، لتبادل المعلومات واإلصدارات
يخدم تحسين فيما  والنظم،  والبرامج  المعلومات  تكنولوجيا  الكفيلة لالستفادة من  السياسات  وتنفيذ   وضع 

وتطوير أعمال المنظمة
تطوير المكتبة الرقمية المتخصصة في مجاالت العمل اإلنساني

والدراسات المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  والبرامج  والفعاليات  لألنشطة  والتنظيم  اإلعداد  في   المساهمة 
والتوثيق بالتنسيق مع اإلدارات والمراكز المعنية

 التنسيق وبناء الشراكات وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات والهيئات الوطنية واالتحاد الدولي للصليب
 والمنظمات والجهات األخرى في األعمال ذات ICRC واللجنة الدولية للصليب األحمر IFRC األحمر والهالل األحمر

الصلة بالمركز
إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتوفير المعلومات لألنشطة ذات العالقة بنشاطات المنظمة

تنظيم وحفظ البيانات والمعلومات ألنشطة المنظمة
إدارة المكتبة الرقمية المتخصصة في مجاالت مهام المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر

 التنسيق مع الجهات التدريبية
في التطوعية  وغير   التطوعية 
 الوطن العربي لتبادل الخبرات

وتطوير األداء
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 ثالثا\ إنشاء منصات إلكترونية

أن بهدف  المنصة  تأسيس   تم 
الكترونية ارتكاز  نقطة   تكون 
الوطنية والجمعيات     للهيئات 
الوعي زيادة  بهدف   العربية 
 بالكوارث الطبيعية والغير طبيعية
الكوارث مع  التعامل   وكيفية 
المعلومات تبادل  أيضا   وكذلك 
وتقديم القدرات   وبناء 
للهيئات االلكترونية   االستشارات 

والهيئات والجمعيات الوطنية

أن بهدف  المنصة  تأسيس   تم 
إلكترونية استشارية  هيئة   تكون 
 بالقانون الدولي اإلنساني للهيئات
العربية الوطنية   والجمعيات   
 بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات
مجاالت في  المشورة   وتقديم 

القانون الدولي اإلنساني

مستقبل خلق  في  البوابة   تتمثل 
األشخاص لجميع  يمكن   حيث 
إنسانية حالة  في   المشاركين 
التي البيانات  جميع  إلى   الوصول 
يحتاجونها وكيف  متى   يحتاجونها 
 التخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة
خدمة في  البوابة  تساعد  حيث   ٫ 
البيانات أمية  ومحو   البيانات 

والتحليالت التنبئية للبيانات

ذا عربي  خبرة  بيت  المركز  يكون   أن 
الخدمات مجال  في  عالمية   سمعة 
التي المتميزة  والتدريبية   االستشارية 
 تتطلبها الهيئات والجمعيات الوطنية
والصليب األحمر  للهالل   العربية 

.األحمر والمجتمعات العربية
 وكما تهدف أيضا لبناء جسور تواصل 
للهيئات الخبرات  لنقل   فاعلة 
 والجمعيات   الوطنية العربية للهالل
 األحمر والصليب األحمر وللمجتمعات
 العربية من خالل بيئة عمل مؤسسية
ودورات استشارية  خدمات   تقدم 
مجاالت كافة  في  متميزة   تدريبية 

العمل اإلنساني

 منصة عربية حاضنة للعمل التطوعي
العالقة وتنظم  تخدم  آمنة٫  بيئة   توفر 
العربية والجمعيات  الهيئات   بين 
التطوعية للفرص  الموفرة   الوطنية 

والمتطوعين

منصة البيانات اإلنسانية

 منصة التدريب

منصة المركز العربي لالستعداد للكوارث 

منصة المركز العربي للقاون الدولي اإلنساني 

10

منصة التطوع



 قامت األمانة العامة
 للمنظمة ممثلة بالمركز

 العربي لالستعداد
 والكوارث برصد الزلزال
 الذي ضرب والية جيجل
 في الجمهورية الجزائرية
 الديموقراطية الشعبية
 وما نتج عنه من أضرار

وخسائر

 رصدت الزلزال الذي
 ضرب منطقة إيالزيغ
 في الجمهورية التركية
 والذي وصل تأثيره إلى
 شمال سوريا ووثقت

 بتقارير األضرار
 والخسائر الناتجة عن

هذا الزلزال

 تابعت
 عملية االستجابة التي
 قدمت لهذه الكارثة

 والجهود التي قامت بها
 جمعية الهالل األحمر
 التركي ووثقت كافة

 المساعدات المقدمة من
 الهيئات والجمعيات

 الوطنية والبلدان
لالستجابة لهذه

الكارثة 

 تسعى األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر ممثلة بالمركز العربي
 لالستعداد للكوارث بالتنبؤ ورصد الكوارث الطبيعة الواقعة في المنطقة العربية، ذلك بهدف
 تحسين عملية االستجابة والتقليل من الخسائر واألضرار الناتجة عن هذه الكوارث، كما تعمل
الهيئات خبرات  من  االستفادة  بهدف  وذلك  أجمع  العالم  في  الطبيعية  الكوارث  رصد   على 
 والجمعيات  الوطنية المستجيبة واالطالع على البروتوكوالت واآلليات المستخدمة في عملية
العربية الوطنية  والجمعيات    للهيئات  وتعميمها  تجاربهم  االستفادة من  بغية   االستجابة 
تعمل العربية، كما  المنطقة  اإلنساني في  المجال  العاملين في  خبرات  وثقل   لرفع قدراتها 
والخدمات العربية  الوطنية  والجمعيات  الهيئات  جهود  توثيق  على  أيضًا  العامة   األمانة 

اإلنسانية التي تقدمها لضحايا الكوارث

الكوارث من  العديد  العامة  األمانة  وثقت   و 
الطبيعية والوبائية خالل العام 2020م، ومنها

االستجابة للحاالت الطارئة

الزالزل

تقرير ٢٠٢٠
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 بمدينة ووهان في الصين في (covid-19) ومنذ ظهور فايروس كورونا المستجد
العامة األمانة  في  للكوارث  لالستعداد  العربي  المركز  تابع  2019م،  العام   أواخر 

أجمع، العالم  في  منشرة  جائحة  أصبح  حتى  العالم  في  الفايروس  انتشار   للمنظمة 
 ومنذ أن بدأ تفشي الفايروس في البلدان العربية، دأب المركز العربي على توثيق عدد الحاالت
للعدد متضمنة  العربية  البلدان  في  الحاالت  عدد  عن  يومي  تقرير   274 وأصدر  يومي   بشكل 
الفحوصات وعدد  والنشطة  الحرجة  والحاالت  والمتعافين  الوفيات  وعدد  للحاالت   اإلجمالي 
 المقدمة في بعض البلدان وأصدر أيضًا 24 تقرير أسبوعي إحصائي لعدد الحاالت أسبوعيًا في
 كل بلد عربي، كما اصدر تقرير شامل الستجابة الهيئات والجمعيات   الوطنية العربية والبلدان

العربية ووثق من خالله الجهود المقدمة في عملية التصدي لهذه الجائحة

الحاالت  عدد  عن  يومي   تقرير 
متضمنة العربية  البلدان   في 
للحاالت وعدد اإلجمالي   للعدد 
 الوفيات والمتعافين والحاالت
وعدد والنشطة   الحرجة 
 الفحوصات المقدمة في بعض

 البلدان

جائحة كورونا

274

 تقرير أسبوعي إحصائي لعدد
 الحاالت أسبوعيًا في كل بلد

عربي

صورة توضح األعداد اإلجمالية لإلصابات بفايروس كورونا في الوطن العربي بنهاية العام 2020م

24
 تقرير شامل الستجابة الهيئات
العربية الوطنية   والجمعيات   
من ووثق  العربية   والبلدان 
في المقدمة  الجهود   خالله 
عملية التصدي لهذه الجائحة

1
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تقرير ٢٠٢٠

 ولحظة وقوع االنفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت في الجمهورية اللبنانية سارع المركز
اللبناني األحمر  الصليب  جمعية  في  الزمالء  مع  بالتواصل  للكوارث  لالستعداد   العربي 
األضرار خالله  من  وثق  االنفجار  لحادثة  أولي  تقرير  اصدار  على  المركز  وعمل   لمساندتهم 
نداًء العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  وأطلقت  لالستجابة،  الالزمة  واالحتياجات   والخسائر 
 إنسانيًا عاجًال للهيئات والجمعيات   الوطنية العربية وللشركاء في العمل اإلنساني لحشد
الوطنية والجمعيات  الهيئات  من  العديد  استجابت  وقد  الكارثة،  لهذه  واالستجابة   الجهود 
من العديد  وقدمت  اللبناني  األحمر  للصليب  والمساندة  الدعم  بتقديم  وسارعت   العربية 

المساعدات اإلغاثية وغيرها من المساعدات

الجمهورية إلى  وفدًا  للمنظمة  العامة  األمانة  أرسلت   كما 
 اللبنانية للوقوف على األضرار الناتجة عن االنفجار ولمساندة
لبث التنسيق  تم  كما  اللبناني،  األحمر  الصليب  في   الزمالء 
غرفة من  العربية  الوطنية  والجمعيات    للهيئات   مباشر 
 عمليات الصليب األحمر اللبناني لعرض االستجابة التي قدمت
المتبعة البروتوكوالت  أهم  حول  الخبرات  وتبادل  قبلهم   من 

أثناء هذه االستجابة

انفجار مرفأ بيروت

 تجاوزت المساعدات المقدمة

والجمعيات الهيئات   من 

المواد من  طن   500  الوطنية 

الطبية واإلغاثية

 إضافة لحمالت التبرع بالدم و

 حمالت جمع التبرعات النقدية

لصالح المتضررين من الكارثة

 إصدار ٤ تقارير من قبل المركز ووثق

 خاللها كافة االستجابات التي قدمت

الوطنية والجمعيات   الهيئات   من 

وغير العربية  البلدان  و   العربية 

  العربية
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جمهورية لها  تعرضت  التي  الفيضانات  تداعيات  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة   تابعت 
 السودان خالل شهر سبتمبر من العام 2020م، والتي تعتبر من أشد الفيضانات التي تعرضت
 لها السودان من حوالي 100 عام، كما وثق المركز العربي لالستعداد للكوارث األضرار والخسائر
 الناجمة عن هذه الفيضانات، وذلك من خالل التواصل المباشر مع الزمالء في الهالل األحمر
 السوداني، وأطلقت األمانة العامة للمنظمة نداء إنساني عاجل للهيئات والجمعيات الوطنية
 العربية والشركاء في العمل اإلنساني لالستجابة وتقديم المساعدات بأسرع وقت ممكن وقد

استجابت الجمعيات الوطنية العربيةمن خالل

فيضانات السودان

من  طن   400 من  أكثر   إرسال 

 المواد اإلغاثية والمواد الغذائية

 وقامت بتوزيع هذه المواد ألكثر

من 15.000 عائلة متضررة

إليواء مخيمات   إنشاء 

فقدوا الذين   األشخاص 

منازلهم جراء الفيضانات

مجرى في  ترابية  سدود   إنشاء 

 الفيضانات وإنشاء محطات مياه

دوالر ألف   650 قيمتها   تجاوزت 

أمريكي

 كما كان هنالك دور مباشر للمركز العربي لالستعداد للكوارث بالتنبؤ بكميات هطول األمطار ،
األحمر الهالل  جمعية  بها  تعمل  التي  والمناطق  للفيضانات  تعرضت  التي  المناطق   في 
 السوداني والجهات األخرى التي تعمل على االستجابة وتقديم المعونة، وذلك بهدف ارسال
 إنذار مبكر لهذه الجهات وللسكان المحليين في حال توقع هطول كميات كبيرة من األمطار
 تسبب في حدوث فيضانات أخرى، وقام المركز العربي لالستعداد للكوارث بمتابعة تداعيات
المساعدات كافة  توثيق  على  عمل  كما  الناتجة  والخسائر  األضرار  كافة  وتوثيق  الكارثة   هذه 

اإلنسانية المقدمة من قبل الهيئات والجمعيات  الوطنية العربية والدول العربية للسودان
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حرائق سوريافيضانات موريتانيا

الكوارث في العالم

توثيق على  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  في  للكوارث  لالستعداد  العربي  المركز   ويعمل 
 كافة الكوارث في العالم بشكل شهري حيث أصدر خالل العام 2020م، ثالث تقارير ذكر فيها
الكوارث من  والعديد  وزالزل  وفيضانات  أعاصير  من  العالم  في  الطبيعية  الكوارث   كافة 

الطبيعية األخرى، رصدت هذه التقارير مناطق حدوث الكوارث واألضرار الناتجة عنها

الربط االلكتروني مع الهيئات والجمعيات الوطنية

 وسعيًا إلى تحقيق التكامل بالعمل بين األمانة العامة للمنظمة
المركز عمل  العربية،  الوطنية  والجمعيات  والهيئات   العربية 
مع اإللكتروني  الربط  عملية  على  للكوارث  لالستعداد   العربي 
 إدارات الكوارث في 12 جمعية وطنية، وذلك بهدف تنسيق العمل
من والتقليل  الكوارث  لمواجهة  لالستعداد  الجهود   وتوحيد 

األضرار الناتجة عنها

العربية للمنظمة  العامة  األمانة   عملت 
لالستعداد العربي  المركز  خالل   ومن 
والخسائر األضرار  توثيق  على   للكوارث 
 الناتجة عن الفيضانات التي تعرضت لها
اإلسالمية الموريتانية   الجمهورية 
خطة مفصل  تقرير  خالل  من   ورصدت 
لالستجابة المتبعة   الطوارئ 
الالزمة اإلنسانية   واالحتياجات 
على عملت  التي  والجهات   للمتضررين 

االستجابة وتقديم المساعدات

أكبر سلسة السورية  العربية  الجمهورية   شهدت 
 حرائق على مر السنين حيث اندلع أكثر من 156 حريق
النيران مناطق واسعة من  خالل يومين والتهمت 
واقتربت الهيكتارات  مئات  تجاوزت  حيث   األراضي 
بالمنازل كبيرة  أضرار  وكبدتهم  السكان  بيوت   من 
 والسيارات والممتلكات العامة، حيث وثقت األمانة
العربي المركز  خالل  ومن  للمنظمة   العامة 
 لالستعداد للكوارث هذه األضرار ورصدت استجابة
والمساعدات السوري  العربي  األحمر   الهالل 

المقدمة من قبل الجهات المستجيبة
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بناء وتطوير القدرات للهيئات والجمعيات الوطنية

الدورات التدريبية و ورش العمل

الدراسات

اللقاءات المتخصصة

 سعت األمانة العامة ممثلة في مراكزها إلى بناء قدرات الهيئات والجمعيات الوطنية العربية
 وتطويرها، من خالل تنشيط الدورات التدريبية وورش العمل بمشاركة مدربين محترفين من
 منسوبي الهيئات والجمعيات الوطنية، وكذلك من خالل إعداد الدراسات التنموية التي تصب

في رفع القدرات وتنفيذ اللقاءات المتخصصة

 تنفيذ دورة
االسعافات األولية

م2020 / 9/ 13

 تنفيذ دورة مبادئ
 القانون الدولي

واإلنساني
م2020 /8/ 31- 30

 تقديم ورشة عمل في
 نظام اإلنذار المبكر
 لمنسوبي المنظمة

 العربية للهالل االحمر
والصليب االحمر

 تنفيذ دورة مبادئ
إدارة الكوارث

م2020 /7/ 21- 19

 تنفيذ دورة تأهيل
 المتطوعين في

المنظمات اإلنسانية
م2020 / 6/ 30- 29

 تنفيذ دورة مكافحة
العدوى

م2020 / 10/ 11

 تنفيذ دورة أساسيات
العمل التطوعي
م2020 / 9/ 27

 تنفيذ دورة إعداد
 مدربيين القانون
الدولي اإلنساني

م2020 / 11/ 26- 24

 تنفيذ دورة
 الدبلوماسية

اإلنسانية
م2020 / 12/ 16- 15

 تم من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على قضية اثار التغيرات المناخية على حقوق اإلنسان
 باعتبارها أحد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الداخلي والدولي، نظرا لعدة أسباب نخص

بالذكر منها ارتباطها بالوجود البشري

 آثار التغيرات
 المناخية على حقوق

اإلنسان

 حماية الالجئين في
القانون الدولي

 إعداد دراسة حول
 الوضع البيئي والتنموي

 المستدام في الوطن
العربي

 لقاء للمختصين في القانون
 الدولي اإلنساني أعضاء

خبراء قانونيوناللجنة االستشارية

غاية إلى  أغسطس  شهر   منذ 
اللجنة أعضاء  عقد  السنة   نهاية 
اجتماعات للمركز   االستشارية 
 دورية همت مناقشة العديد من
عمل بسير  الخاصة   القضايا 
الدولي للقانون  العربي   المركز 

اإلنساني

 تم التطرق إلى األحكام الخاصة بتعريف األشخاص الذين يعتبرون الجئين ثم األحكام الخاصة
بحقوق والتزامات الالجئين في بالد اللجوء

 تنفيذ دورة دليل
اسفير

م2020 /11/ 26- 22

 تنفيذ دورة الكوارث
واألزمات

م2020 / 10/ 25

عدد املستفيدين

198
177

15

55
300

256

365

210 114

60

86

 تناولت الدراسة المشاكل المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في الدول العربية. كما سلطت
دور أهمية  الى  باإلضافة  كوفيد19-.  كورونا  جائحة  جراء  من  الناجمة  البيئية  االثار  على   الضوء 
 المنظمات والهيئات العربية التي تعنى بحماية البيئة في المجتمع، ووضعت الدراسة توصيات

وخطة تنسيق للعمل المشترك

الدولي للقانون  العربي  المركز   نظم 
 اإلنساني مائدة مستديرة حول موضوع "
ألسباب لالجئين  القانونية   الحماية 
 تتعلق بالتغير المناخي" سلط الضوء من
 خاللها على معاناة هذه الفئة، والتحديات
المركز تحديد  تواجه  التي   القانونية 

القانوني لها

 تنظيم مائدة مستديرة  في قمة المناخ
IFRCاالفتراضية المنظمة من قبل

16



الشراكات والتعاون اإلقليمي والدولي

المشاركة في المؤتمرات والندوات

والصليب األحمر  للهالل  العربية  للمنظمة  األساسي  النظام  5 من  المادة  لمقتضيات   طبقا 
 األحمر، فإن االمانة العامة تضطلع بمهام على المستوى اإلقليمي والدولي، ويندرج ضمن هذا
التواجد ودعم  تشجيع  العامة،  العالقات  وتطوير  والخبرات  المعلومات  تبادل  تنظيم   اإلطار 
والدولية اإلقليمية  المنظمات  تزويد  الدولية،  بالحركة  المرتبطة   العربي في مختلف األصعدة 
بالقضايا ذات الوطنية وتعريفها  الجمعيات  بالمعلومات حول أنشطة ومواقف  الصلة   ذات 
 العالقة بالحركة الدولية. وغيرها من المهام التي عملت االمانة العامة على تجسيدها على أرض

الواقع من خالل

العربية للمنظمة  العامة  األمانة   شاركت 

 بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في الندوة الدولية حول

 موضوع " تجنيد األطفال في مناطق الصراع"،

للعلوم العربية  نايف  جامعة  تنظيم   من 

للقانون العربي  المركز  قدم  حيث   األمنية، 

"  الدولي اإلنساني بورقة علمية موسومة ب 

 األطفال الجنود بين المقتضيات القانونية

 والممارسة العملية"، استعرض من خاللها

 أهم الجهود الدولية المبذولة للحد من ظاهرة

لذلك. الموازية  والتحديات  الجنود،   األطفال 

والدراسات المعلومات  مركز  قدم   كما 

"اآلثار بعنوان  بحث  ورقة   والتوثيق 

واالقتصادية والنفسية   االجتماعية 

اكدت حيث  األطفال"،  تجنيد  على   المترتبة 

 الورقة أن عسكرة األطفال أثرت بشكل كبير

والعقلية النفسية  النواحي  كافة  في   عليهم 

تلقيهم بسبب  واالقتصادية   واالجتماعية 

 تربية ايديولوجية تدفع بهم ألداء أدوار تنطوي

 على مخاطر ال تنسجم مع األدوار االجتماعية

التي يحددها نموهم البيولوجي والنفسي

تقرير ٢٠٢٠
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 وفي مؤتمر قمة المناخ الذي انعقد بتاريخ 10/09/2020-9 من تنظيم االتحاد الدولي للصليب 
األحمر والهالل االحمر، شاركت االمانة العامة من خالل كل من

االمانة  متابعة  إطار   وفي 
العربية للمنظمة   العامة 
 لكارثة الفيضانات في جمهورية
ممثلة شاركت   السودان 
لالستعداد العربي   بالمركز 
افتراضي اجتماع  في   للكوارث 
لجمعيات الدولي  االتحاد   مع 
 الصليب األحمر والهالل األحمر
 والشركاء في العمل اإلنساني
لتنسيق 14/09/2020م،   بتاريخ: 
االستجابة في  الجهود   وتوحيد 

لتلك الكارثة

 كما شاركت األمانة العامة للمنظمة العربية ممثلة بمركز المعلومات والدراسات والتوثيق،
العالمي حول «إعادة التقني  االجتماع   في 
 تصور العمل التطوعي» إذ شارك أكثر من
دولة.  (30) من  أكثر  من  شخص.    (200) 
 تناول االجتماع التنوع في العمل التطوعي
الدول في  التطوع  وأوضاع  العالم   في 
العمل ودور  النامية،  والدول   المتطورة 
ودعم لتحقيق  قدما  للمضي   التطوعي 

أهداف التنمية المستدامة

حلقة في  العامة  االمانة  شاركت   كما 
السبعين بالذكرى  لالحتفال   نقاش 
 التفاقيات جنيف األربع 1949 بدعوة من
 الهالل األحمر السعودي وبالتعاون مع

.اللجنة الدولية للصليب األحمر

 مائدة مستديرة حول موضوع  
لالجئين القانونية  الحماية   " 
المناخية"، التغيرات   بسبب 
على الضوء  تسليط  تم   حيث 
الفئة، لهذه  القانوني   المركز 

والتحديات التي تواجهها

 المركز العربي
 لالستعداد للكوارث

 بورقة بعنوان: تجارب 
 الجمعيات الوطنية
 العربية في التصدي
للتغيرات المناخية

 المركز العربي للقانون   مركز المعلومات والدراسات والتوثيق
الدولي اإلنساني

 ورشة عمل في (التغير المناخي، الفئات الضعيفة،  
 التكُيف ودور المرأة في ا لمنطقه العربية) والتي تم
المرأة دور  على  الضوء  تسليط  خاللها   من 
في رعاية  ومقدمة  قرار  كصانعة   ومساهماتها 
في ومشاركتها  والمستويات؛  القطاعات   جميع 

إيجاد حلول فعالة وطويلة األجل لتغّير المناخ

حضرت سبتمبر   28-30 من  الفترة   وفي 
 األمانة العامة ممثلة بمركز المعلومات
من عمل  لورشة  والتوثيق   والدراسات 
حول لالتصاالت  الدولي  االتحاد   تنظيم 

 نظام االنذار المبكر
The Common Alerting Protocol   CAP.
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األحمر والصليب  األحمر  للهالل  العربية  المنظمة  خاللها  تحظى  التي  الدورية  االجتماعات  إطار   وفي 

بصفة مراقب فقد شاركت االمانة العامة في كل من

 الدورة 67 الجتماع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
13/10/2020-12م، بتاريخ  افريقيا  وشمال  األوسط   للشرق 
فايروس لجائحة  التصدي  سبل  الحضور  ناقش   حيث 

.كوفيد19- المستجد، وأهمية توعية المجتمع بخطورته
للمنظمة  العامة  األمانة  أيضا شاركت  السياق  نفس   وفي 
الصحة وزراء  اجتماع  في  للمنظمة  العام  باألمين   ممثلة 

العرب المنعقد بتاريخ: 27/02/2020م

العمل في  العليا  التنسيق  للجنة   49 الدورة   وفي 
13/07/2020م، بتاريخ:  المنعقدة  المشترك   العربي 
 حيث تمت مناقشة رؤية مؤسسات العمل العربي
على كورونا  جائحة  تداعيات  لمواجهة   المشترك 

االقتصاديات والمجتمعات العربية

المنظم من اإلنساني،  العمل  منتدى   وفي 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال  قبل مركز 
شاركت  2020 2-1/مارس  بتاريخ   اإلنسانية 
األمين بسعادة  ممثلة  العربية   المنظمة 
التويجري صالح  الدكتور  للمنظمة   العام 
العمل موضوع  حول  جلسة   بترأس 
في أيضا  المنظمة  شاركت  كما   التطوعي، 
المصاحب بالمعرض  الفعالية   نفس 
تقدمها التي  الجهود  إلبراز   للمنتدى 

المنظمة في العالم العربي

1

2

3
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العامة األمانة  أداء  مستوى  رفع  إطار   في 
استقطاب على  عملت  العربية،   للمنظمة 
 العديد من الكوادر واالطر اإلدارية المتخصصة
للمنظمة العامة  األمانة  مقر  إلى  توافد   فقد 
 عدد من المتخصصين في مجال التقنية وإدارة
 الكوارث من هيئة الهالل األحمر السعودي ومن
في للمساعدة  الكويتي  األحمر  الهالل   جمعية 
لالستعداد العربي  للمركز  التأسيسية   المرحلة 

للكوارث

العامة األمانة  عملت   كما 
العربي بالمركز   ممثلة 
للكوارث  لالستعداد 
ميدانية زيارة   بتنظيم 
اللبناني األحمر   للصليب 
الفريق خاللها  من   قام 
على باالضطالع   الموفد 
االستجابة في   تجربتهم 

للكارثة

زار أيضا،  السياق  نفس   وفي 
االقليمي المكتب  من   وفد 
 للجنة الدولية للصليب األحمر
لمقر العربية  الخليج   لدول 
وتمت العامة   األمانة 
من العديد   مناقشة 
 الموضوعات المشتركة لدعم
 مكتبة المنظمة بالمطبوعات
الدولي بالقانون   المتعلقة 
القانون مركز  ودعم   اإلنساني 

الدولي اإلنساني بالخبراء

العامة األمانة  انفتاح  إطار   وفي 
 للمنظمة العربية على الجمعيات
عقدت فقد  األخرى،   اإلنسانية 
الطبية الجمعيات  مع   اجتماع   
العربية المملكة  في   التطوعية 
خالله من  اطلع   السعودية، 
الطبية الجمعيات  تلك   ممثلي 
العمل في  المنظمة  جهود   على 
 اإلنساني وتم بحث أوجه التعاون
الطبية الخدمات   لتقديم 
العربي الوطن  في   للمحتاجين 

بالتنسيق مع المنظمة العربية

تبادل الزيارات واالجتماعات
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لها اهتز  التي  الجائحة  ظل   وفي 

كورنا، وباء  انتشار  نتيجة   العالم 

في الطرق  أنجع  تحقيق   وبغية 

اإلنسانية، الكارثة  لهذه   التصدي 

للمنظمة العامة  األمانة   عقدت 

 العربية اجتماع تنسيقي مع االتحاد

األحمر الصليب  لجمعيات   الدولي 

التباحث تم  حيث  األحمر،   والهالل 

كورونا لجائحة  التصدي  اليات   حول 

الجمعيات تقدمه  الذي   والدور 

 الوطنية العربية لتوعية المجتمعات

بخطر انتشار الفايروس

أواصر تقوية   وبهدف 

المنظمة بين   التعاون 

والمؤسسات  العربية 

عقد تم  األخرى،   الرسمية 

العامة األمانة  مع   اجتماع 

لدول التعاون   لمجلس 

تباحث حيث  العربية،   الخليج 

بنود تفعيل  سبل   الطرفان 

الموقعة التفاهم   مذكرة 

خطة وضع  تم  وكذا   بينهما 

من العديد  لتنفيذ   عملية 

المشاريع اإلنسانية

المركز أداء  وتعزيز  لرفع قدرات   و 

للكوارث، لالستعداد   العربي 

للمنظمة العامة  األمانة   عقدت 

مع تشاوري  اجتماع   العربية 

لالتصاالت، الدولي   االتحاد 

المركز احتياجات  دعم   يستهدف 

بأهم للكوارث  لالستعداد   العربي 

المعتمدة في التكنولوجيا   وأحدث 

الكوارث وتتبع  ورصد   التنبؤ 

كل تضمين  تم  وقد   الطبيعية. 

تفاهم االحتياجات في مذكرة   تلك 

بين الطرفين الزالت قيد المتابعة

الفاعلة على العربية والمنظمات  المنظمة  بين  الخبرات  الشراكة وتبادل  أواصل   بغية تقوية 
الساحة العربية، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم

مع تفاهم  مذكرة   توقيع 

 جامعة الدول العربية بغية

المشترك التعاون   تعزيز 

والجامعة المنظمة   بين 

العمل يخدم   فيما 

 اإلنساني

 توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة

االتصاالت لتكنولوجيا   العربية 

تعزيز تستهدف   والمعلومات 

بين المشترك   التعاون 

العربي المركز  لدعم   المنظمتين 

بالتقنيات للكوارث   لالستعداد 

التي تساهم في خدمة االنسانية

المكتب مع  تفاهم  مذكرة   توقيع 

األوسط للشرق   اإلقليمي 

الدولي لالتحاد  افريقيا   وشمال 

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر لتفعيل التعاون المشترك

في إدارة الكوارث وتبادل الخبرات

مذكرات التفاهم
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اإلعالم اإلنساني والتوعية

اإلعالم إدارة  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  أنشأت   لهذا، 
وجمعياتها العامة  األمانة  نشاطات  ورصد  ومتابعة  بنشر  تضطلع  التي  والتوعية   اإلنساني 

الوطنية وأخبار الشركاء والتقارير اإلنسانية ذات العالقة

ــ إصدار 3 أعداد من مجلة معكم

 فكان باكورة عمل هذه اإلطارة إنشاء مجلة - معكم - بنوعيها الورقي واإللكتروني لتوثيق تلك
كتويتر االجتماعي  التواصل  منصات  في  حسابات  لها  أنشأت  كما  اإلنسانية   األنشطة 
العربية المنظمة  رسالة  وإيصال  اإلنساني  المجتمع  مع  أكبر  تفاعل  أجل  من   وفيسبوك 
 والهيئات والجمعيات والهيئات العربية إلى القارئ العربي حيث تعتبر منطقتنا منطقة أزمات

وكوارث ومصدرا لالجئين والنازحين والمهاجرين
يتكون الذي  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  جمهور  ونوعية  حجم  تعكس  األرقام   ولغة 

أساسا من

األوبئةالمجاعةالخوفاللجوءالتهجير الحروب

العمل وهيئات  منظمات  بنشاط  للتعريف  ضرورة،  هو  متخصص  إنساني  إعالم  وجود   إن 
 اإلنساني في الوطن العربي، لترسيخ دورها في المجتمع، ليكون العمل اإلنساني أكثر نجاعة، وأكثر

أثرًا، وأكثر إنجازا وتعريفا وتغطية ألماكن األزمات والكوارث التي يعاني فيها اإلنسان سواء من

منسوبي الهيئات والجمعيات الوطنية ومتطوعيها
منسوبي الحركة الدولية للصليب األحمر وللهالل األحمر

بعض المهتمين والمتابعين للشأن اإلنساني

عئر صادر الثالث  العدد  ــ   ج 
وتناول  2020 نوفمبر   في 
ملف السماحة والتسامح

 بــ ــ العدد الثاني عشر صادر
 في يوليو 2020 وتناول ملف

التغّيرات المناخية

 أ ــ العدد الحادي عشر صادر
وتناول  2020 فبراير   في 

 ملف الالجئين
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 شهدت حسابات األمانة العامة للمنظمة العربية في الشبكات االجتماعية قفزة نوعية سواء من حيث
العام المثال خالل  تويتر على سبيل  ارتفع عدد متابعي حساب  المتابعين فقد  أو من حيث   المحتوى 
 2020 أكثر %38 ليصل العدد اإلجمالي إلى 7836، في حين عرفت منصة فيسبوك أكثر 16636 معجب

بالصفحة أما المنشورات فقد تم نشر

تبرز للهالل األحمر والصليب األحمر  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة   هي نشرة أسبوعية تصدر عن 
الشركاء وكذا العربية وأخبار  المنطقة  الوطنية واألوضاع اإلنسانية في  الهيئات والجمعيات   نشاط 
 التقارير التي تتناول الشأن اإلنساني، هذا العام 2020 تم إرسال أكثر من 92 نشرة إخبارية منها 18 نشرة
إلى رسالة   30636 من  أكثر  إرسال  تم  حيث  السودان  وفيضانات  بيروت  مرفأ  انفجار  تناولت   يومية 

المشتركين
 بخصوص تفاعل المشتركين فيمكن القول إن النشرة األسبوعية في أغلب األوقات تتجاوز المعدل

العالمي من حيث المقروئية في نفس القطاع كما يوضحه الشكل التالي
وبالنسبة اللتزام المشتركين باالطالع األسبوعي

فقد كانت كما يلي
لديهم التزام عالي بالمتابعة األسبوعية للنشرة

أحيانا يطلعون على النشرة اإلخبارية
غالبا ما يطالعون النشرة

في إعالمي متخصص   منبر 
العمل اإلنساني وقضاياه

المستخدمون: 21,213 في مقابل 10,072 نسبة الزيادة: 110.61%
المستخدمون الجدد: 21,213 في مقابل 10,072 نسبة الزيادة: 111.21%
 % عدد المشاهدات: 42,295 في مقابل 20,707 نسبة الزيادة: 104.25

الهيئات ارتفاعا في المقروئية حيث مثل مرجعا ألخبار  2017 شهد موقع المجلة   ومنذ إطالقه في عام 
 والجمعيات الوطنية ومصدرا لألحبار اإلنسانية في المنطقة العربية، ومن المؤمل أن يكون في العام

2021 منصة تفاعلية يشترك فيها كل أقسام اإلعالم اإلنساني بالهيئات والجمعيات الوطنية
واألرقام التالية تبين نسبة تطور مقروئية الموقع في العام 2020 بالمقارنة مع سنة 2019

 نافذة إعالمية لنشر مفاهيم وقيم
 اإلعالم اإلنساني على مستوى الوطن

العربي خصوصا والعالم أجمع

 تشجيع جمع ونشر البحوث والدراسات
 المرتبطة باإلعالم اإلنساني والعمل

اإلنساني بشكل عام

و120 مادة في الموقع اإللكتروني و657 منشور في فيسبوك ت1043 تغريدة

منصات التواصل االجتماعي

النشرة اإلخبارية

الموقع اإللكتروني – معكم

٪12 

٪39 

٪46 

المشتركين عدد  من   65% نسبة  الذكور  عدد   يمثل 
الحاسوب لالطالع على %63.3 منهم   حيث يستخدم 

النشرة في حين يستخدم %33.7 الجوال

يعتبر أول بوابة إخبارية إنسانية تصدر عن األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر فهو
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