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المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر هي 

منظمة إنسانية إقليمية ذات امتداد دولي؛ أعضاؤها 

األحمر  والصليب  األحمــر  الهالل  وجمعيات  هيئات 

في الدول العربيــة؛ وتعمل في إطار الحركة الدولية 

للصليب األحمر والهــالل األحمر؛ وهي عضو مراقب 

دائم في المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة 

الدول العربية؛ وفي األمم المتحدة.
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إن قضيــة اللجــوء والنــزوح 
ذات  القضايا  أكثر  من  القسري 
الخطيرة؛  اإلنســانية  التداعيات 
وترجع في األساس إلى النزاعات 
والعنف  المســلحة  والصراعات 
وانتهاكات حقوق اإلنسان وغير 
ذلــك من األزمــات التي تدفع 
بماليين السكان إلى الهروب من 
بلدانهم هائميــن على وجوههم 
بحثًا عــن أماكن آمنة؛ ولكنهم 
الواقع يهربــون من جحيم  في 
إلى جحيم آخر أشــد قســوة؛ 
ويواجه بعضهم في رحلة اللجوء 
مخاطر الغرق والنصب من قبل 
عصابات اإلتجار بالبشر واألفكار 

المضللة.

د. صالح بن حمد التويجري
أمين عام المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

المعاناة  التخفيــف عن هــذه   
المســبوقة  غيــر  اإلنســانية 
أن  يمكن  والنازحيــن  لالجئين 
تتحقــق من خالل الشــراكات 
تفضي  التي  الدولية  اإلنســانية 
إلــى االتفاق علــى أن قضيتهم 
هــي دوليــة بالدرجــة األولى 
العالم أجمع  تكاتف دول  تتطلب 
لتقديــم ما يمكــن تقديمه من 
دعم لمساندتهم وتأمين الحماية 
الالزمة لهم؛ إضافة للتعامل مع 
بعيدًا  إنسانية  كقضية  قضيتهم 
عــن أي اعتبارات أخــرى؛ وأن 
يعي المجتمــع الدولي أنهم في 
أمس الحاجــة للمأوى واألغذية 
والرعاية الصحية وغير ذلك من 

تخفيف معاناة الالجئين 
عبر الشراكات اإلنسانية

يمكن  التي  االجتماعية  الخدمات 
الشــراكات  توفيرها من خالل 

اإلنسانية الدولية.

ـ    تتطلــب أوضــاع الالجئينـ 
تقرير  وفق  عددهــم  بلغ  الذي 
الســامية  المفوضية  عن  صادر 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
ــ أكثر من 82.4 مليون؛ إطالق 
للعمل  داعمة  دولية  شــراكات 
ُيستفاد منها في وضع  اإلنساني؛ 
مشتركة  دولية  اســتراتيجيات 
للتعامــل مع قضيتهــم وتفعيل 
جهــود كل النخب فــي الكرة 
األرضية لوضــع حد للصراعات 
السالم  ثقافة  ونشــر  المسلحة 
والســماحة بداًل مــن النزاعات؛ 
القانون  نصوص  تطبيق  وتفعيل 
الدولي اإلنســاني ونشــرها من 
أجل إثراء العمل اإلنساني وتأمين 
المنصوص  والحقــوق  الرعاية 
عليهــا فــي القوانيــن الدولية 

لالجئين والنازحين.

الشــراكات يمكن   عبر هــذه 
تعزيز التعاون الدولي في تأمين 
استجابة فعالة وعملية لمساعدة 
الالجئين وتســليط الضوء على 
احتياجاتهم وبحث ســبل الدعم 
المســاعدة لهم في ظــل تزايد 
تدفع  زالــت  ال  التي  األزمــات 
بلدانهم؛  لمغادرة  منهم  بالمزيد 
وتســليط الضوء على التهديدات 
التي دفعتهم إلى اللجوء ؛ كما أنه 
من خالل الشراكات يمكن تأمين 
فرص التعليم ألبناء الالجئين من 
خالل اســتثمار الحلول التقنية 
والرقميــة فــي إنشــاء فصول 
افتراضية  إلكترونية ومــدارس 
لتجنبهم خطر عصابات التطرف 
المعرفة  اكتساب  من  وتمكينهم 
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والمهارات الالزمة لإلســهام في 
بناء حياتهم ومجتمعاتهم؛  إعادة 
الشــراكات  هذه  عبــر  وأيضًا 
نتوصل إلى عــدة حلول لقضية 
الجهود  مضاعفة  منهــا  اللجوء 
تداعياتها؛  لمواجهــة  الدوليــة 
المنتديات  المزيد مــن  واطالق 
اإلقليمية والدولية لوضع خارطة 
طريق إلنهاء معانــاة الالجئين؛ 
وتعزيز نهوض المجتمع الدولي 
بمســؤوليته تجــاه الالجئيــن 
بتوفير المزيد من المســاعدات 
مواقف  واتخاذ  لهم؛  اإلنســانية 
دولية حاســمة لوقف الصراعات 
المســلحة التي تدفع المواطنين 
اللجــوء خــارج أوطانهم؛  إلى 
مشــتركة  دولية  رؤية  وتبني 
بوعي  األزمــة  مــع  للتعامــل 
مســتنير؛ واالهتمام بالالجئين؛ 
تـأمين  بأهمية  التوعية  وتكثيف 
الدول  وحث  اإلنسانية؛  حقوقهم 
علــى االنضمــام التفاقية األمم 
الخاصة   1951 لعــام  المتحــدة 
بالالجئيــن وبروتوكــول عام 
1967 الخــاص بهــا؛ وتفعيــل 
التعاون والتنسيق بين المنظمات 
الدوليــة بهدف وضع  والهيئات 
حــد لنزيف اللجــوء والنزوح 

الدبلوماســية  تفعيل  خالل  من 
الوقائيــة والمســاعي الحميدة 
لحل النزاعات بين الدول وإنهاء 
الصراعات المســلحة؛ واستثمار 
العمل اإلنســاني  مخرجات دور 
وتجاربــه الناجحــة فــي حل 
بالالجئين  المتعلقة  المشــكالت 
تحالفات  واطــالق  والنازحين؛ 
بيــن المنظمات الحكومية وغير 
الحكوميــة وقطــاع األعمــال 
المهتــم بالشــؤون اإلنســانية 
لتنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة 
والنازحين؛ واحترام  الالجئيــن 
القــرارات الصــادرة عن األمم 

المتحدة بتنفيذها.

ولعــل عبــر هذه الشــراكات 
يتم التوصل إلى آليات مناســبة 
في  اإلنســاني  العمل  لتطويــر 
الكوارث  معدل  فيه  يتزايد  وقت 
المناخية في عدد من دول الوطن 
العربي؛ ومضاعفة الجهود للحد 
من التغّيــرات المناخية للحفاظ 
على بلدان المنطقة العربية دون 
للهروب  مواطنوها  يضطــر  أن 
منهــا؛ وتفعيل حــراك الجهات 
المعنية على المســتوى القطري 
واإلقليمي والدولي في دعم العمل 

اإلنســاني القائم علــى المبادئ 
الدولية  للحركــة  األساســية 
للصليب األحمر والهالل األحمر؛ 
من  الــالزم  التمويل  وتوفيــر 
أجل تطويــره؛ وإطالق مبادرات 
نوعية تعّزز االستجابة اإلنسانية 
وتدعم التنمية المستدامة؛ فضاًل 
الوقائية  الدبلوماسية  تفعيل  عن 
ونشــر قيم التســامح والحوار 
مــع اآلخر من أجــل وضع حد 
للنزاعات والصراعات المســلحة 
التي تنتج عنها تداعيات إنسانية 
كبيرة تتطلــب تكثيف الحراك 

لوضع حد له.

 وختامًا نشــير إلى أن المضي 
ُقدمــًا فــي توقيع الشــراكات 
يمكــن أن يضيف زخمــًا فاعاًل 
للعمل اإلنســاني بعد أن توسعت 
عليــه  الطلــب  وتيرتــه وزاد 
بازدياد وتيرة الكوارث اإلنسانية 
وظهــور ما يعرف بـــ "حاالت 
الطــوارئ اإلنســانية المعقدة" 
وانتشــار األوبئــة وغير ذلك 
من العوامل التي استدعت إيجاد 
نوعيات خاصة من التدخل إلدارة 
الصراعــات والحاجــة للحماية 

لتقديم الخدمات اإلنسانية.
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رعى اجتماعات الهيئة العامة ودشن المركز العربي 
لالستعداد للكوارث

سمو أمير منطقة الرياض 
ينوه باألداء العلمي 

والعملي العالي لـ "آركو" 
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الســمو   تحــت رعاية صاحب 
الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة 
الريــاض، اختتمت الهيئة العامة 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
اجتماعات  األحمــر  والصليــب 
واألربعين  السادســة  دورتهــا 
يوم ٣1 مارس 2٠22 بمشــاركة 
وفود مــن  21 جمعيــة هالل/
صليب أحمر عربيــة، باإلضافة 
إلى مشاركة مراقبين وممثلين 
والمؤسسات  المنظمات  من  لعدد 
والدولية،  واإلقليميــة  المحلية 
حيث  كان السيد/  فرانشيسكو 
روكا - رئيــس االتحاد الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر 
على رأس وفــد االتحاد الدولي؛ 
الختامية  الجلســة  بــدء  وقبل 
دشن سمو أمير منطقة الرياض 
لالســتعداد  العربي  المركــز 

إلى شــرح  للكوارث، واســتمع 
حول آليــة التعامل مع الكوارث 
الطبيعيــة المتوقعــة والتقييم 
وإعداد  آلثارها  والرصد  الشامل 
التقاريــر الفورية عن أضرارها 
، وتقديــر الدعــم المطلــوب 

لضحاياها ومعالجة أضرارها.

وأعــرب ســموه عــن اعتزازه 
بالطاقــات البشــرية التي تقود 
وتعمــل وتنجــز الكثير لصالح 
عملهم  أهميــة  مبينا  الوطــن، 
أهمية  للعالم أجمع، وأكد على 
ألعمال  الدائــم  المملكة  دعــم 
الخير والوقوف معها، وعبر عن 
إعجابه بــاألداء العلمي والعملي 

العالي الذي تؤديه المنظمة. 

وفي كلمة ضافية القاها امين عام 
المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر الدكتور صالح 
بــن حمد التويجــري في حفل 
تدشين المركز؛ أعرب عن شكره 

لسمو أمير منطقة الرياض على 
العامة  الهيئة  رعايته الجتمــاع 
المركز؛ وقال "د.  46 وتدشين 
التويجــري" : هذا يــوم خير 
وعطاء نعيش بركته مع رعاية 
سموكم الكريم في رحاب منظمة 
اإلنســانية التي نشأت عن حراك 
الرعيل  اإلنساني من  العمل  قادة 
األول فــي الوطن العربي؛ حيث 
عام  الرياض  في  اجتماعا  عقدوا 
1975م وكان من بين المقترحات 
إنشــاء منظمة عربيــة للهالل 
تجمع  األحمر  والصليب  األحمر 
الرأي العربي وتوحد الصف في 
وتعمل  اإلنســاني  العمل  ميدان 
على تنسيق العمل اإلغاثي إقليميا 
ودولًيا ليكون أشمل عطاء وأقوى 
أثرا. وبمبادرة من الملك فيصل 
- طيــب اهلل ثراه -  الســتضافة 
المملكــة العربيــة الســعودية 
لألمانة العامــة للمنظمة؛ وبعد 
مكرمــة الملك فيصــل جاءت 
مكرمة خادم الحرمين الشريفين 
عبدالعزيز  بن  ســلمان  الملك 
- حفظه اهلل ورعــاه حين كان 
أميرًا لمنطقــة الرياض - حيث 
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وجه بتخصيص قطعة أرض في 
حي السفارات بالرياض للمنظمة 
حيــث نحن اآلن؛ وســاند طلب 
تخصيــص مبلغ مالي إلنشــاء 
للمنظمة  العامــة  األمانة  مبنى 
وتجهيزه؛ وصدرت موافقة خادم 
الملك فهد  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيــز - يرحمه اهلل  - 
لبناء  المطلوب  المبلــغ  باعتماد 
وتجهيــز مقر األمانــة العامة 
للمنظمــة بتكلفــة تجاوزت 4٠ 
مليون ريــال؛ وقــد تميز هذا 
الهندســي  بالجمــال  المبنــى 

والموقع المكاني المتميز. 

العــام للمنظمة  وأضاف األمين 
إن المركز العربي لالســتعداد 
معلومة  مصدر  سيكون  للكوارث 
لالســتجابة للكــوارث التي قد 
العربية –ال  المنطقة  في  تحدث 
قدر اهلل - أمال في التخفيف من 
تداعياتهــا عند وقوعها؛ ونتطلع 

إلى أن يكون للمركز دورا في 
بناء قــدرات الجمعيات الوطنية 
المحتاجة وذلك بالتوعية ونشر 
المعلومة والمعرفة بالتعامل مع 

الكوارث. 

واستطرد "د. التويجري" قائال: 
تعقــد هذه الدورة تحت شــعار 
"وحــدة من أجل اإلنســانية " 
في وقت تشــهد فيه العديد من 

دول المنطقــة العربية صراعات 
مســلحة وكوارث طبيعية تنتج 
عنهــا معانــاة إنســانية لبعض 
شــعوب المنطقة؛ حيــث يزداد 
عدد الالجئين والنازحين وتزداد 
نســبة الفقر والعــوز ما يؤدي 
إلى ارتفــاع االحتياج للخدمات 

اإلنسانية..

 من جهته قال رئيس هيئة الهالل 
األحمر السعودي ورئيس الدورة 
بــن محمد  د. جالل  الحاليــة 
العويسى: إن  التطورات اإلقليمية 
والدولية التــي تنعقد في ظلها 
الدورة الـ46 للمنظمة، تضع على 
للهالل  الوطنية  الجمعيات  عاتق 
والصليــب األحمــر مزيدا من 
ويدفعها  والمهام،  المســؤوليات 
إلــى تكثيف جهودهــا لمواصلة 
لتقديم  العظيم،  اإلنساني  دورها 
الدعــم للفئات األشــد احتياجا 
تحت أي ظرف ودون أي تمييز. 

نتطلع إلى تعزيز 
دور المركز في 

تنمية قدرات 
الجمعيات 

الوطنية

معالي د. عبدالرحمن السويلم يتسلم درع التقدير من سمو أمير منطقة الرياض
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وعبر د. العويسى في كلمته، عن 
أمله فــي أن تعكس هذه الدورة 
التفاؤل والروح البناءة اإليجابية 
التحديات  لمواجهــة  الالزمــة 
الصعبــة التي تواجــه المنطقة 
العربية، منوها إلى أهمية تعزيز 
وتشجيع برامج التعاون الثنائية 
المنظمة  أعضاء  بين  والجماعية 
وتحدياته  المســتقبل  لمواجهة 

بكل كفاءة واقتدار.

الحفــل قدم صاحب  وفي ختام 
الســمو الملكي األمير فيصل بن 
بندر بن عبدالعزيز، دروعًا لعدد 
من قادة العمل اإلنساني ، تقديرًا 
لجهودهم المتميزة ، كما تسلم 
ســموه درع تكريم من المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر ، تقديرًا لســموه على 
الدورة  الكريمة ألعمال  الرعاية 

46 للهيئة العامة للمنظمة .

يذكــر أن الدورة 46 شــهدت 
تنظيم عدد من الجوالت للوفود 
علــى  للتعــرف  المشــاركة، 
األحمر  الهالل  هيئــة  إمكانيات 
المبتكرة  والتقنيات  الســعودي 
مهامها،  أداء  في  تستخدمها  التي 
حيث أثنى الضيوف على خدمات 
األســطول اإلســعافي السعودي 
الذي تديره هيئة الهالل األحمر، 
وعلــى التطــور المذهــل في 
أســاليب أداء الخدمات اإلنسانية 

واإلسعافية داخل المملكة.

تحرص الجمعيات 
الوطنية على 
مواصلة دورها 

اإلنساني العظيم 
لمساعدة الفئات 

الضعيفة 

معالي د. محمد القاسم يتسلم درع التقدير من سمو أمير منطقة الرياض

د. صالح بن حمد السحيباني يتسلم درع التقدير من سمو أمير منطقة الرياض

د. عبداهلل الهزاع يتسلم درع التقدير من سمو أمير منطقة الرياض
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 أثنت على دور المنظمة العربية
في رفع مستوى االستجابة اإلنسانية

الهيئة العامة تعتمد 
إنشاء صندوق "آركو" 

للطوارئ واإلغاثة
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انتخاب 
د. جالل العويسي 
 للدورة 46 

ً
رئيسا

للهيئة العامة

تأكيد على أهمية 
العمل المشترك 
بين الجمعيات 

الوطنية في 
تقديم المساعدات 
وتسهيل وصولها 
إلى المستهدفين

االعتداءات 
اإلسرائيلية على 
طواقم اإلسعاف 

الفلسطينية 
انتهاك صارخ 

التفاقية جنيف 
الرابعة 

للمنظمة  العامة  الهيئة  انتخبت   
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر "آركــو" ؛ الدكتور 
جالل بن محمد العويسي رئيس 
الهالل األحمر الســعودي رئيسًا 
للــدورة 46 للهيئة العامة؛ كما 
انتخبت الســيد باســل محمود 
المــكاوي من جمعيــة الصليب 
األحمــر اللبناني والســيد على 
حســن صالح من جمعية الهالل 
األحمر القمري نائبين للرئيس. 

 واعتمــدت الهيئــة العامة في 
دورتهــا الـ 46 إنشــاء صندوق 
للطوارئ واإلغاثــة؛ تتم إدارته 
من قبل األمانة العامة للمنظمة؛ 
وتشــكيل لجنة برئاسة األستاذة 
مها البرجس أميــن عام الهالل 
األحمــر الكويتــي؛ لوضع آلية 
عملــه؛ وتقديــم تقريرها إلى 
اللجنة التنفيذيــة في اجتماعها 

القادم.

   وأجــازت الهيئــة العامة في 
اجتماعهــا خالل الفتــرة ٣٠ ــ 
٣1 مــارس 2٠22 بمقــر األمانة 
من  كريمة  باســتضافة  العامة 
هيئة الهالل األحمر الســعودي؛ 
توصية اللجنة التنفيذية باعتماد 
مشــروع إطــار اســتراتيجية 
للمنظمة العربية للفترة 2٠2٣ ــ 
2٠25مع تشكيل لجنة من خمسة 
أعضــاء تختص بإعداد مســودة 
بالتشاور  المنظمة  الستراتيجية 
مع الجمعيــات الوطنية على أن 
التنفيذية  للجنة  تقريرها  تقدم 
فــي اجتماعها القــادم؛ وقررت 
الهيئــة العامــة بعــد اطالعها 
التنفيذية  اللجنــة  توصية  على 
للدورة  الثانــي  اجتماعها  فــي 
النظامين  تعديــل  45 بخصوص 
األساســي والداخلــي للمنظمة 
العربيــة؛  تشــكيل لجنــة من 
الخبراء تتكون من خمسة أعضاء 
الكويت؛ جزر  السعودية؛  قطر؛  
للمنظمة  العامة  واألمانة  القمر 
النظامين  تعديــالت  في  للنظر 
أن  على  والداخلــي؛  األساســي 
تعــرض تقريرها علــى اللجنة 

التنفيذية في اجتماعها القادم.

 ووافقــت الهيئــة العامة على 
تشــكيل لجنة من أربع جمعيات 
وطنيــة عضو عن كل مجموعة 
الدســتورية  المجموعات  مــن 
األربع للمنظمة العربية باإلضافة 
إلــى األمانــة العامــة تختص 
والضوابط  المعاييــر  بإعــداد 
الدستورية  للمناصب  للترشــح 
الدولية للصليب  الحركــة  في 
األحمــر والهــالل األحمر على 
اللجنة  إلى  تقريرهــا  تقدم  أن 
التنفيذية فــي اجتماعها القادم؛ 
األستاذة  ترشــيح  دعم  وقررت 
مهــا البرجس من جمعية الهالل 
نائب  لمنصب  الكويتــي  األحمر 
رئيــس االتحاد لمنطقة آســيا 
واالباسفيك؛ ودعم كل من هيئة 
الهالل األحمر السعودي وجمعية 
لعضوية  العراقي  األحمر  الهالل 
مجلس إدارة االتحاد الدولي عن 
ودعم  والباسفيك؛  آسيا  منطقة 
ترشــيح الجمعية الوطنية التي 
تتفق عليهــا الجمعيتان "الهالل 
األحمر المصري والهالل األحمر 
إدارة  الليبي" لعضويــة مجلس 
االتحــاد الدولــي عــن منطقة 

أفريقيا.

  وقررت الهيئــة العامة اعتماد 
والحســاب  العام  األمين  تقرير 
الختامي لألمانة العامة للمنظمة 
للعام المالــي 2٠21 والتقديرات 
المالية للعام المالي 2٠22 وتقرير 
مراجع الحسابات الخارجي للعام 

.2٠21

  وســجلت الهيئة العامة شكرها 
وتقديرها لألمين العام للمنظمة 
معه  العامل  وللفريــق  العربية 
تطوير  في  البارزة  الجهود  على 
آليات العمل ورفع كفاءة األداء 
العامة؛  على مســتوى األمانــة 
وتعزيز دورهــا في التفاعل مع 
أعضاء المنظمــة العربية لرفع 
من  اإلنسانية  االستجابة  مستوى 
في  المتخصصة  المراكز  خالل 
هيكلية األمانــة العامة؛ وقدرت 
الهيئة العامة مبادرة التشــجير 
العامة  األمانة  بهــا  بادرت  التي 
التوجهات  كأحــد  للمنظمــة 
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وعقــد  البيئــي؛  لإلصحــاح 
شــراكات مع أجهــزة مختصة 
بالتعاون المباشــر أو من خالل 
إبرام اتفاقيات تعاون لمســاندة 
العربية  الوطنيــة  الجمعيــات 

لتنفيذ مشروع التشجير.

 وبنــاء علــى توصيــة اللجنة 
التنفيذية في اجتماعها بتاريخ 29 
مارس 2٠22؛ قررت الهيئة العامة 
انتخاب ســمو األمير عبداهلل بن 
فيصل بن فرحان آل سعود نائبًا 
لألمين العــام للمنظمة العربية؛ 
على أن تتم مخاطبة هيئة الهالل 
األحمر السعودي من قبل األمانة 
مع  اإلجراءات؛  الستكمال  العامة 
الشــكر والتقدير لهيئة  خالص 
الهــالل األحمر الســعودي على 
دعمها السخي المتواصل لألمانة 

العامة للمنظمة.

 وعقــب اطالعها علــى الوضع 
العربية  المنطقة  في  اإلنســاني 
وآثــار الحــرب األوكرانيــة 
الروســية على المنطقة؛ قررت 
ضــرورة إيالء هــذه األوضاع 

المتردية األولويــة العاجلة في 
مكونات  مختلف  بين  التنســيق 
الحركة الدولية لحماية الفئات 
آمنة  ممرات  إنشاء  مع  الضعيفة 
المســاعدات  وصول  لتســهيل 
العالقين  ومــرور  اإلنســانية؛ 
المنظمــات  علــى  والتأكيــد 
اإلنســانية واالتحــاد الدولــي 
للصليب األحمر والهالل األحمر 
على التعامل وفق مبدأ المساواة 
في التعامــل مع العالقين؛ وعدم 
التمييز العنصري في معاملتهم؛ 
مع مناشــدة المجتمــع الدولي 
لتحقيق المســاواة فــي توفير 
الحد األدنى مــن األمن الغذائي 
الحبوب  امدادات  نقص  لمواجهة 
التي كانت تســتورد من روسيا 
أكبر  بصفتهمــا  وأوكرانيــا 
الحبوب  لهذه  دولتين مصدرتين 
الغذائيــة؛ والتأكيد على أهمية 
العمل المشــترك بيــن الهيئات 
والجمعيــات الوطنيــة العربية 
في حــاالت تقديم المســاعدات 
أكثر  تكــون  حتى  اإلنســانية 
فاعلية فــي الوصول إلى الفئات 

المستهدفة.

  وأدانت الهيئة العامة االنتهاكات 
المواطنين  علــى  اإلســرائيلية 
وأمالكهــم  الفلســطينيين 
وأعربت عن اســتنكارها الشديد 
للقيود واالعتداءات التي تمارسها 
في  اإلسرائيلية  العامة  السلطات 
حق طواقم اإلسعاف التابع للهالل 
األحمر الفلســطيني ومنعها من 
الوصــول للمصابين؛ مما يعتبر 
لمقتضيات  صارخــًا  انتهــاكًا 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة وكذا 
مذكــرة التفاهم بيــن جمعية 
الهــالل األحمــر الفلســطيني 

وجمعية ماجن دافيد دوم.

العامة شــكرها  الهيئة   ورفعت 
وتقديرها إلــى حكومة المملكة 
دعمها  على  الســعودية  العربية 
العامــة  لألمانــة  المتواصــل 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمــر؛ كما رفعت 
صاحب  إلى  وتقديرها  شــكرها 
الســمو الملكي األمير فيصل بن 
بندر بن عبدالعزيز آل ســعود 
أمير منطقة الرياض على رعايته 
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الكريمــة الجتماع الــدورة 46 
للهيئة العامة ؛ وافتتاحه المركز 
العربي لالستعداد للكوارث بمقر 
األمانة العامة للمنظمة العربية؛ 
وتوجــه الهيئة العامة شــكرها 
األحمر  الهالل  لهيئة  وتقديرها 
الســعودي على حسن االستقبال 
وكرم الضيافة للمشاركين في 
العامة؛  للهيئة   46 الدورة  أعمال 
وتقديرها  شــكرها  توجه  كما 
لجمعية الهالل األحمر البحريني 
على رئاســتها للدورة 45 للهيئة 
العامة  الهيئة  ووافقــت  العامة؛ 
على تلبيــة الدعوة المقدمة من  
جمعية الهــالل األحمر القطري 
الستضافة الدورة 47 في الدوحة 
للمنظمة  العام  األمين  وتفويض 
العربية بالتنســيق مــع الهالل 
األحمر القطري بتحديد الموعد؛ 
مع الشــكر والتقديــر لجمعية 
الهــالل األحمــر القطري على 

دعوتها الكريمة.  
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المجموعة العربية تفوز بـ 3 مقاعد 
في االتحاد الدولي

فازت ثــالث جمعيات وطنية من 
بعضوية  العربيــة  المجموعــة 
الدولي  االتحــاد  فــي  مناصب 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر وذلــك في االجتماعات 
للحركة  الخاصة  الدســتورية 
الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمــر خالل الفتــرة من 19 
إلى 2٣ يوليــو 2٠22م؛ حيث تم 
انتخاب األســتاذة / مها البرجس 
الهالل األحمر  أمين عام جمعية 
مجلس  لرئيس  نائبــة  الكويتي 
إدارة االتحــاد الدولــي؛ وهيئة 
الهالل األحمر السعودي وجمعية 

الهالل األحمر المصري عضوين 
بمجلس إدارة االتحاد الدولي.

 وتمــت إعادة انتخاب الســيد/ 
رئيــس  روكا  فرانشيســكو 
الصليب األحمر اإليطالي؛ لفترة 
والية ثانية مدتها أربع ســنوات 

كرئيس لالتحاد الدولي.

 وقــد اختتم مجلــس مندوبي 
الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمــر أعماله يوم 2٣ 
يونيو 2٠22 في جنيف بتعهد قادة 
الصليب األحمر والهالل األحمر 

وممثلي الشباب من جميع أنحاء 
العالــم بالعمــل معــا وتكثيف 
الجهود التخــاذ إجراءات عاجلة 
فيما يخص مجموعة من القضايا 

اإلنسانية الحرجة.

واعتمد ممثلو 192 جمعية وطنية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 
واالتحــاد الدولــي لجمعيــات 
الصليب األحمر والهالل األحمر 
واللجنة  الدولــي(،  )االتحــاد 
الدولية للصليب األحمر )اللجنة 
القرارات  الدولية( سلســلة من 
لمواجهة مجموعة من التحديات 

قادة الصليب األحمر والهالل 
األحمر يتعهدون بتسريع 

الجهود لمواجهة التحديات 
اإلنسانية المتزايدة
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اإلنســانية تشــمل التهديــدات 
الوجودية المتزايدة التي تطرحها 
أزمــة المناخ؛ وأزمــة الهجرة 
المدمرة  واآلثــار  المتفاقمــة؛ 
للحروب في المــدن؛ وضرورة 
مواصلــة الجهــود الرامية إلى 

القضاء على األسلحة النووية.

 وفي هــذا المقام قــال رئيس 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
السيد بيتر ماورير: إن للحروب 
آثارًا إنســانية مدمــرة؛ بما في 
ذلك العدد المرتفع بشكل مرّوع 
للوفيات في صفــوف المدنيين، 

والنفسية،  الجســدية  والمعاناة 
ودمار المنــازل والبنية التحتية 
المدنيــة الحيويــة، وانقطــاع 
الخدمــات األساســية، والنزوح 
واسع النطاق للسكان. وقد شهدنا 
ليبيا  في  المريــر  الواقع  ذلك 
والجمهورية العربية الســورية 
البلدان.  وأوكرانيا وغيرها من 
الصليب  فيجب علــى حركــة 
األحمر والهالل األحمر أن تحشد 
كل نفوذهــا ومواردها للتغلب 
على التحديات المقبلة؛ فال جدال 
في أن عواقب النزاعات الحضرية 
ليســت حتمية، وإنما هي نتيجة 

ســلوك طَرفي النــزاع في هذه 
البيئات؛ ولذلك، فإننا ندعو إلى 
اإلنساني  الدولي  القانون  احترام 

على سبيل األولوية العاجلة.

مــن جهته قال رئيــس االتحاد 
الدولي السيد فرانشيسكو روكا: 
إن طريقة عملنــا على التصدي 
والتخفيف  المنــاخ  تغير  آلثار 
من حدتها تحدد ما ســنقوم به 
على مدى الســنوات، بل العقود 
المقبلة؛ وفي جميع أنحاء العالم، 
مع  وموظفونا  متطوعونا  يعمل 
الناس فــي مجتمعاتهم المحلية 
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لمساعدتهم على التكيف مع أزمة 
يبدون  فإنهم  وبصراحة،  المناخ، 
قيادية  وروحا  وحماسا  استعدادا 
أكبر من أغلب القادة السياسيين 
فــي العالم الذيــن نحتاج منهم 
اآلن إلــى أفعــال أكثــر من 
بالنسبة  نفســه  والشيء  أقوال. 
فإن  الدولية.  المهاجرين  ألزمة 
حركة الصليب األحمر والهالل 
األحمر تتحدث عــن عدم ترك 
أي شــخص خلف الركب وعن 
ولكننا  واإلنســانية.  التضامــن 
نرى فــي جميع أنحــاء العالم 
أخذ  عن  يعجزون  عالميين  قادة 
محمل  على  المهاجريــن  محنة 
الكفاية، ويتقبلون  الجد بما فيه 
اإلنسان  حقوق  إغفال  بســهولة 
الخاصــة بالفارين من النزاعات 
وال  واالضطهادات،  والمجاعــات 
ســيما في مناطــق العالم التي 
ألحق تغير المنــاخ بمجتمعاتها 

ضررا ال يوصف.

وقــد ذّكر مجلــس المندوبين 
بالتعهــد الذي قطعتــه اللجنة 
وعشر  الدولي  واالتحاد  الدولية 
جمعيات وطنية للصليب األحمر 
والهــالل األحمر خالل المؤتمر 
الدولي الثالث والثالثين للصليب 
األحمر والهالل األحمر  والذي 
يقضي بتعزيز صمود المجتمعات 
المحليــة أمــام تغيــر المناخ 
والتدهــور البيئي؛ بما في ذلك 
ميثاق جديد  عن طريق وضــع 
لالسترشاد  والبيئة  المناخ  بشأن 
به فــي العمــل الجماعي؛ وأقر 
الطموحات  المندوبيــن  مجلس 
التي يكرسها ميثاق المناخ والبيئة 
للمنظمــات اإلنســانية ؛ ودعوة 
الجمعيــات الوطنية إلى التوقيع 
أهداف  ووضــع  الميثاق  علــى 
واعتمادها؛  تنفيذيــة  وخطــط 
الحركة  مكونــات  وتشــجيع 
الدولية بما يتماشــى مع مهامها 
الدعم  وأدوارهــا على تقديــم 
المتبــادل للجهود التــي تبذلها 
وتعزيزها؛  ممارســاتها  لتكييف 
ويشــجعها على المســاهمة في 
األعمال  قطاع  طموحات  تحقيق 
اإلنســاني لمواجهــة األزمــات 

المناخية والبيئية والتصدي لها؛ 
وتشجيع الجمعيات الوطنية على 
الحكومية  السلطات  التواصل مع 
في  اإلنســاني  العمل  وشــبكات 
بلدانها والتعاون معها لتوســيع 

نطاق اعتماد الميثاق وتنفيذه.

والتزم قادة العمل اإلنســاني بما 
يلي:

ــ تكثيف االستجابة لالحتياجات 
ومساعدة  المتزايدة  اإلنســانية 
التكيف مــع آثار  الناس علــى 

األزمات المناخية والبيئية.

ــ تعظيم االستدامة البيئية إلى 
أقصــى حد؛ واإلســراع بخفض 

انبعاثات غازات الدفيئة.

ــ دعم الــدور القيادي للجهات 
والمجتمعات  المحليــة  الفاعلة 

المحلية.

ــــ تعزيز القــدرات على فهم 
والبيئية  المناخيــة  المخاطــر 
ووضع حلول قائمة على األدلة.

ــــ التعاون عبر قطــاع العمل 
اإلنساني وخارجه لتعزيز العمل 

المناخي والبيئي.

ــ االســتفادة من تأثيرنا لحشد 
عمــل مناخــي وحمايــة بيئية 

عاجلين وأكثر طموحًا.

وقياس  األهــداف  تطويــر  ــ 
التقدم الــذي أحرزناه في أثناء 

تنفيذ التزاماتنا.

وتحــت عنوان "تعزيــز العمل 
االســتباقي في الحركة: سبيلنا 
للمضــي قدمــًا" دعــا مجلس 
المندوبيــن مكونــات الحركة 
مشــاركتها  زيادة  إلى  الدولية 
بإنشــاء  االســتباقي  العمل  في 
نظم وقدرات وشراكات لتفعيل 
السياقات  في  االســتباقي  العمل 
وتعزيزها  بها  الخاصة  القطرية 
أو بمســاعدة الجمعيات الوطنية 
على االضطــالع بذلك؛ واتخاذ 
إجراءات أقوى للتصدي للظواهر 
المناخية والجوية األبطأ حدوثًا 

واألقــل وضوحًا مثــل موجات 
الحر والجفاف؛ وزيادة التركيز 
علــى المخاطــر التراكميــة 
في أنشــطتها في مجــال العمل 
الجمعيات  وتمكين  االســتباقي؛ 
األفراد  حمايــة  مــن  الوطنية 
والمجتمعات المحلية المعرضين 
للخطر عند وقوع أخطار متعددة 
في وقت واحــد أو إذا تعرضت 
آلثار متتالية؛ والتشــجيع على 
حدة  من  التخفيف  تدابير  اتخاذ 
المخاطــر؛ مثل نهــج الحماية 
والنــوع االجتماعــي واالحتواء 
ونهــج المشــاركة المجتمعية 
الوصول  أجل  من  والمســاءلة؛ 
على  الجميع  إلــى  بالخدمــات 
نحو من الفعالية وعدم التمييز؛ 
والطلب مــن الجمعيات الوطنية 
واللجنة الدوليــة تعزيز العمل 
االســتباقي في حــاالت النزاع؛ 
بما في ذلك من خالل تحســين 
استخدام التنبؤات واإلنذار المبكر 
بالظواهــر الجويــة والمناخية 
القصــوى؛ والمســاهمة بذلك 
في تعزيــز قــدرة المجتمعات 
المحلية المتضررة من النزاعات 
المخاطر  الصمود في وجه  على 
مكونات  والــزام  التراكميــة؛ 
بمواصلة  الدوليــة  الحركــة 
استكشــاف الفــرص المتاحــة 
لتوقــع األخطــار كاألوبئــة 
الغذائي ونزوح  وانعدام األمــن 
الســكان المتضررين؛ والتصدي 
وتقديم  والجوائح؛  لألوبئة  معًا 
العمل  لدعم  التحفيزي  التمويل 
لألوبئة  للتصــدي  االســتباقي 
تمويل  آليات  وإنشاء  والجوائح؛ 
أو تكييفها أو تيســير االستفادة 
منها بهدف تركيز الجهود على 
تقليل اآلثار في األشخاص الذين 
يعيشون في أشد الظروف هشاشة 
على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
بدعم من الدولة والقطاع الخاص 
والطلب  أخــرى؛  فاعلة  وجهات 
من الجمعيات الوطنية أن تدمج 
نظمها  فــي  االســتباقي  العمل 
وعملياتها إلدارة مخاطر الكوارث 
ودعوة مكونات الحركة الدولية 
األخرى لدعم هذه العملية بزيادة 
االســتثمار في قدرات الجمعيات 
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الوطنية على العمل االســتباقي 
وتعزيــز ادراجه في سياســاتها 
وخططهــا وقوانينها وهياكلها 
المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث 
والتكيف مع تغير المناخ؛ ودعوة 
مكونات الحركة إلى اســتخدام 
مركز العمل االستباقي كمنبر 
مركزي لتسهيل تبادل المعرفة 
إلى  والدعوة  والتوجيه  والتعلم 
العمل االستباقي؛ والمساهمة في 
عمله؛ وتقديم تقرير محلي إلى 
مجلس المندوبين في سنة 2٠2٣ 
والنظر في إدراج العمل االستباقي 
في جدول أعمال المؤتمر الدولي 

الرابع والثالثين. 

 وعلــى صعيد آخر أكد مجلس 
المندوبين على أن تعمل جمعية 
الهالل  وجمعيــة  داود  ماجــن 
األحمر الفلسطيني وفقًا لإلطار 
الواجــب تطبيقه على  القانوني 
األراضــي الفلســطينية التــي 
احتلتها إســرائيل عام 1967؛ بما 
الرابعة  اتفاقية جنيف  في ذلك 
لعام 1949 بشأن حماية األشخاص 
المدنييــن في وقت الحرب؛ وأن 
تعمل الجمعيتان بشــكل منفصل 
داخل نطــاق اختصاصاتهما على 
وضع حد ألي ســوء اســتخدام 
الشــارة؛ ومــع ســلطات كل 
منهما لضمــان احترام واليتهما 

اإلنســانية واحتــرام القانــون 
الدولي اإلنساني.

 كما أكد المجلس على ضرورة 
اعتراف جمعية ماجن بأن جمعية 
الهالل األحمر الفلســطيني هي 
الجمعية الوطنيــة المصرح لها 
الفلسطينية  بالعمل في األراضي 
المحتلــة؛ وأن هذه األرض تقع 
في النطــاق الجغرافي للعمليات 
التشغيلية لجمعية الهالل األحمر 
عدم  وصالحياتها؛  الفلســطيني 
وجــود أي فروع لجمعية ماجن 
في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ 
وأن تزيــد جمعيــة ماجن من 
تواصلها مع السلطات اإلسرائيلية 
من أجل وقف أي سوء استخدام 
لرمزها فــي المناطق التي تقع 
النطاق الجغرافي لجمعية  ضمن 
الهالل األحمر الفلسطيني؛ وحث 
جمعية ماجن بقوة على مواصلة 
العمل مــع ســلطاتها والجهات 
المعنية الرئيسية األخرى لضمان 
أن تكون أي رمــوز أو عالمات 
أخــرى مســتخدمة فــي تلك 
النطاق  التي تقع ضمن  المناطق 
فلســطين  لجمعية  الجغرافــي 
مختلفة عن رمز جمعية ماجن.

 وطلب المجلس من جمعية ماجن 
االستمرار في مســاعدة جمعية 
الهالل األحمر الفلســطيني من 
لدى  والمناصرة  الترويج  خالل 
المعنية؛  اإلســرائيلية  السلطات 
على النحــو المحدد في االتفاق 
بهدف  التشغيلية؛  التدابير  بشأن 
حمايــة قدرة جمعية فلســطين 
التشــغيلية على العمل في جميع 
مناطقهــا على النحــو المحدد 
وخاصة  التفاهــم؛  مذكرة  في 
فيما يتعلق بترخيص الســلطات 

الطوارئ  لخدمات  اإلســرائيلية 
الطبية التابعة لجمعية فلسطين؛ 
وحث جمعية ماجن على االمتثال 
بأحكام  الخاصــة  اللتزاماتهــا 
مذكــرة التفاهــم المتعلقــة 
بالنطــاق الجغرافــي واتخــاذ 
اإلجراءات المناســبة لوضع حد 

لعدم االمتثال.

 وأعاد المجلس التذكير بالقرار 
رقــم 1٠ الذي اعتمــده مجلس 
المندوبين في ديسمبر 2٠19 بشأن 
تنفيذ مذكرة التفاهم؛ واالتفاق 
بشأن التدابير التشغيلية الموقعة 

بين الطرفين. 

 ويطلــب المجلس مــن اللجنة 
الدولــي؛  واالتحــاد  الدوليــة 
التشــاور مع األطراف المعنية؛ 
الحالــي من  النهــج  وتنقيــح 
المراقبة وتقديــم التقارير إلى 
نهج جديد  وتحديــد  الحركة؛ 
يشــمل علــى ســبيل المثال ال 
اللجنة  الحصر؛ تعيين رئيســي 
الدولية واالتحاد الدولي فردًا ذي 
خبرة مناسبة من شأنه أن يشارك 
في تقوية الحوار مع الجمعيتين 
السياسية؛ وتعزيز  وســلطاتهما 
هذا الحوار بهدف استكشاف سبل 
جديدة صوب الهدف المتمثل في 
لمذكرة  الكامل  التنفيذ  تحقيق 
التفاهم؛ كما يطلب المجلس من 
اللجنة واالتحــاد الدولي إطالع 
2٠2٣؛  لعام  المندوبيــن  مجلس 
وعبــره إلى المؤتمــر الدولي 
والثالثيــن؛ عن وضع  الرابــع 
النهج الجديــد لتحقيق التنفيذ 

الكامل للمذكرة.

حث جمعية ماجن 
على االمتثال 
اللتزاماتها 

بأحكام مذكرة 
التفاهم مع 

الهالل األحمر 
الفلسطيني



فــازت هيئــة الهــالل األحمر 
الســعودي، ممثلة عــن المملكة 
بعضوية  الســعودية،  العربيــة 
مجلــس إدارة االتحــاد الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر 
والباسيفيك  عن منطقة آســيا 
لــدورة جديدة تســتمر ألربع 
أغلبية  بعدما جمعــت  ســنوات 
األعضاء،  الدول  مندوبي  أصوات 
التي  االنتخابــات  فــي  وذلك 
جرت بالمقر الرئيســي لالتحاد 

جنيف،  السويســرية  بالعاصمة 
الثالثة  الــدورة  أعمــال  ضمن 
العامة  للجمعيــة  والعشــرين 

لالتحاد الدولي.

 وأوضــح رئيس هيئــة الهالل 
األحمر السعودي الدكتور جالل 

بن محمد العويسى، 

- الذي رأس وفد الهيئة المشارك 
في أعمال الجمعية العامة بجنيف 
- أن الهيئــة حرصت دوما على 

تكون عضــوا فاعال ومؤثرا  أن 
للصليب  الدولي  االتحــاد  داخل 
األحمر والهالل األحمر أيا كان 
موقعها، مشيرا إلى أن هذا الفوز 
يعينها على أداء رسالتها السامية 
ويدفعها لتقديم المزيد من الجهد 
والعطاء لتخفيف معاناة البشرية 
ومد يد العون والمســاعدة لكل 
محتاج في مختلف بلدان العالم، 
دون أي تمييز بسبب الجنس أو 

الدين أو العرق.

18

الهالل األحمر 
السعودي

يفوز بعضوية مجلس إدارة 
االتحاد الدولي للصليب 

األحمر والهالل األحمر عن 
آسيا والباسفيك
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وتقدم د. العويسى بخالص الشكر 
والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة 
الســعودي  األحمر  الهالل  هيئة 
معالي المهنــدس فهد الجالجل 
المجلس،  وأعضاء  الصحة  وزير 
الهيئة في  وإلى كل منســوبي 
ما قدموه  المواقع، على  مختلف 
خالل الفترة الماضية، وما بذلوه 
من جهد كان لــه أكبر األثر 
في فوز المملكة بعضوية مجلس 
إدارة االتحــاد الدولــي، كمــا 

تقدم بالشكر والعرفان إلى كل 
المندوبين الذين أعطوا أصواتهم 
للمملكة ووثقوا في قدرتها على 
المشاركة بقيادة االتحاد الدولي 
في هــذه الفتــرة الصعبة التي 
يمر بها العالم وما يشــهده من 
صراعات وأوبئة، تستدعي تكاتف 
والعبور  البشرية  إلنقاذ  الجميع 

بها إلى بر األمان.

يذكر، أن هذه هي المرة الثانية 

التي تفــوز فيها الهيئة بعضوية 
مجلــس إدارة االتحــاد الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر 
عن منطقة آســيا والباسيفيك، 
حيث فازت بالمقعــد ذاته لمدة 
أربع سنوات، في االنتخابات التي 
جرت بمدينة ســيدني بأستراليا 
في نوفمبر عــام 2٠1٣م، بأغلبية 

أصوات أعضاء الجمعية العامة.
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فازت األمين العام لجمعية الهالل 
األحمر الكويتي أ. مها البرجس 
بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمــر والهــالل األحمر عن 
مناطقة آســيا والمحيط الهادي 
كأول امــرأة عربية تتولى هذا 
المنصــب في تاريــخ الحركة 

الدولية.

ــ عضو جمعية الهالل األحمر الكويتي وأمين عام 
الجمعية منذ أبريل 2٠16 وإلى اآلن.

ــ نائب رئيس االتحاد الدولي ــ عن منطقة آســيا 
ودول المحيط الهادي.

ــ مدير إدارة التنسيق والمتابعة بديوان سمو ولي 
العهــد ـ الكويت ـ 24 أكتوبــر 2٠٠4 ـ 28 فبراير 

.2٠21

جاء ذلك في االجتماعات الخاصة 
للحركــة الدولية خالل الفترة 

من 19 إلى 2٣ يوليو 2٠22م.

تصريح  في  البرجــس  وأكدت 
أن  الكويتية  األنبــاء  لوكالــة 
هذا الفــوز يعزز مفاهيم تمكين 
المرأة في المناصب القيادية على 
مستوى المحافل الدولية؛ مشيرة 

ــ عضو مجلــس إدارة الديــوان الوطني الكويتي 
لحقوق اإلنسان منذ سبتمبر 2٠18 إلى اآلن.

ــ أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنســان منذ 
2٠18 إلى اآلن.

ــ أمين سر جمعية الخريجين الكويتية منذ ديسمبر 
2٠٠6 وإلى اآلن.

إلى أنه يأتي لتعزيز جهود الهالل 
األحمر الكويتي في وضع خطط 
مســتقبلية منسقة بين الجمعيات 
الوطنية وتبادل الخبرات لمواجهة 
معاناة  وتخفيــف  االحتياجــات 
المجاالت  وتحديد  المستضعفين 
التــي تشــكل أولوية بالنســبة 

للحركة الدولية.

السيرة الذاتية:

البرجس 
نائبة لرئيس 

االتحاد الدولي 
للصليب األحمر 
والهالل األحمر 

في آسيا
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ــ عضو منتدى التنمية الخليجي والجمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية في الكويت وجمعية الصحافيين 

الكويتية.

ــ أغسطس 2٠21 أطلقت حملة للتطعيم ضد فيروس 
كورونا.

ــ نوفمبر 2٠18 انتخبت لتولــي مهام نائب رئيس 
مؤتمر االتحاد الدولي اإلقليمي العاشر لمنطقة آسيا 

والمحيط الهادي.

ــ مايــو 2٠17 أطلقت حملة لتخصيــص ميزانية 
لتوفير األدوية الخاصــة بمكافحة مرض الكوليرا 

في اليمن.

ــــ أكتوبــر 2٠18 أطلقت مبــادرات لدعم تعليم 
الالجئين السوريين في دول الجوار. 

ــــ 2٠18 أطلقت مبادرة لدعــم مرضى ثقب القلب 
من األطفال في أفغانســتان على مدار ٣ أعوام لعمل 

عمليات جراحية بالمجان للمرضى األطفال.

ــ منذ يونيــو 2٠21 عضو مجموعة عمل الحركة 
الدولية عن النزاهة.

ــ مارس 2٠21 ترأســت اجتماع الطاولة المستديرة 
االفتراضية اإلقليمية حول تعزيز القيادة النســائية 
في الجمعيــات الوطنية للصليــب األحمر والهالل 
األحمر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ــ منذ يناير 2٠21 عضو فريق العمل رفيع المستوى 
الخاص بتطويــر نموذج العمــل والبنية الجديدة 

لتعبئة الموارد في الحركة الدولية.

ــ منــذ يونيــو 2٠2٠ عضو منصة القيــادة العليا 
للروابط العائلية في االتحاد الدولي.

ــ منــذ يونيو 2٠2٠ عضو الفريق التوجيهي لتعبئة 
الموارد في االتحاد الدولي.

ــ منذ نوفمبر 2٠2٠ عضو المجموعة االستشــارية 
فــي الحركة الخاصة بمتابعــة توصيات الحركة 
الدوليــة لمراجعة اتفاقيــة اشــبيلية وتدابيرها 

MAG التكميلية

ــ منذ ديسمبر 2٠19 عضو فريق الحركة الدولية 
CLOW RED  لتعزيز القيادة النسائية

ــــ 2٠15 عضو اللجنة التحضيرية للتحالف المدني 

مغرب/ شــرق لمناهضة خطــاب الكراهية وتعزيز 
التسامح.

ــــ يونيو 2٠12 رئيس منظمة الخط اإلنســاني في 
الكويت "تحت التأسيس".

ــ 2٠12 شاركت مع مجموعة من المهتمين بالشأن 
اإلنساني بإطالق مبادرة "كويتيون ألجل البدون".

ــ أبريل 2٠٠8 ــــ أبريل 2٠12 نائب رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان.

ــ أبريل 2٠٠8 ــ 2٠11 عضو مجلس أمناء المنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان.

ـ 2٠٠8 عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية  ــ 2٠٠1ـ 
لحقوق اإلنسان.

1999 ــ 2٠٠٠ تولت أمانة سر جمعية الخريجين.

ـ يوليو 2٠٠٣ مراقب إدارة السكرتارية  ــ مايو 1997ـ 
بإدارة شــؤون اإلدارة العامة والسكرتارية بديوان 

سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي.

ــ 17 يناير 1995 إلى 2٠٠6 عضو مجلس إدارة جمعية 
الخريجين الكويتية.

ــ فبراير 1988 ــ مايو 1997 باحثة سياسية بديوان 
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

الشهادات والتقديرات األكاديمية والمهنية:

ــ 2٠19 حصلت على جائزة الكويت للمرأة المتميزة 
عن فئة المجتمع المدني تحت مسمى "قدوة".

ــ 2٠1٣ حصلت على جائزة المرأة العربية في مجال 
اإلنسانية في دولة الكويت.

ــ أكتوبر 2٠12 شــاركت ضمن وفــد المنظمة 
العربية لحقوق اإلنســان الــذي زار دولة األمارات 
العربية المتحدة؛ في البحث في جوانب تعزيز جهود 
دولة اإلمارات والمجتمع اإلماراتي في دعم وإغاثة 
النازحين والالجئين الســوريين؛ ومناقشــة بعض 

قضايا وشؤون حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات.

ــ 2٠٠8 شــاركت ضمن فريــق المجتمع المدني 
الكويتي في منتدى المستقبل.

ــــ 1986 ــ  1987 حصلت علــى بكالوريوس علوم 
سياسية ــ جامعة الكويت ــ بتقدير جيد جدًا. 
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أكدت أن صندوق المنظمة العربية لإلغاثة والطوارئ 
ف تداعيات الكوارث واألزمات

ّ
يخف

أ . مها البرجس لمجلة "معكم": 
"آركو" تتصدى لمخاطر أزمات 

الجوائح وتغّير المناخ 
أكدت األستاذة مها البرجس نائب 
رئيس االتحــاد الدولي للصليب 
األحمر والهالل األحمر لمنطقة 
الهادي  المحيــط  ودول  آســيا 
وأمين عام جمعية الهالل األحمر 
الكويتي؛ أهمية صندوق المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر لإلغاثــة والطوارئ في 
وتخفيف  اإلنساني  العمل  خدمة 

مختار العوض )الرياض(

على  واألزمات  الكوارث  تداعيات 
في  مشــيرة  منها؛  المتضررين 
حوار أجرته معها مجلة "معكم" 
الصادرة عن المنظمة العربية إلى 
أن "آركو" تميزت في التصدي 
عن  الناتجة  األزمــات  لمخاطر 

الجوائح وتغّير المناخ.

 وبينت أســتاذة مها أن جمعية 

الكويتــي  األحمــر  الهــالل 
المنارات  إحدى  ُتعـــــــــــد 
الكويتية الرائدة في مجال العمل 
كبير  بدور  وتضطلع  اإلنساني، 
فــي ذلك من خالل نشــاطاتها 
الكويــت  داخــل  ومشــاريعها 
بتقدير  وتحظــى  وخارجهــا، 
كبيــر مــن جميــع ومختلف 
واإلقليمية  الدوليــة  المنظمات 
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أجازت الهيئة العامة 
في المنظمة العربية 

للهالل األحمر 
والصليب األحمر إنشاء 

صندوق المنظمة 
العربية لإلغاثة 

والطوارئ وتشكيل 
لجنة برئاسة الكويت 

وأربعة أعضاء من 
الجمعيات الوطنية،  

 إلى األمانة 
َ

إضافــة
العامة للمنظمة. 

وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي مذكرة 
تفاهم مع اإلتحاد الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر والصندوق الكويتي للتنمية 

 بهدف مساعدة 
َ
االقتصادية العربية للعمل سويا

ماليين األشخاص المتضررين من الكوارث 
واألزمات

اإلنســاني؛  بالعمــل  المعنيــة 
واســتراتيجيتها عقد الشراكات 
لتعزيــز جهود الدعــم اإلغاثي 
واإلنســاني في حاالت الكوارث؛ 
موضحة أن أهداف جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي ضمان الرعاية 
االجتماعيــة والصحيــة للفئات 
منكوبي  معاونــة  المحتاجــة؛ 

الصندوق  إسهامات  ترون  كيف 
فــي خدمــة العمل اإلنســاني 
الكوارث  آثار  تداعيات  وتخفيف 

واألزمات على المتضررين؟

 

    تؤثر أزمة التغير المناخي في 
أنحاء  في جميع  اإلنساني  العمل 
العالــم، ويجب علينــا أن ُنكثف 
من جهودنــا الجماعية ونعززها 
من أجل التصــدي لهذا التحدي 
العربية؛  الوطنية  الجمعيات  في 
إن صندوق  إلــى  هنا  ونشــير 
لإلغاثــة  العربيــة  المنظمــة 
والطوارئ، ســيكون له إسهاماته 
الفاعلة في خدمة العمل اإلنساني، 
الكوارث  تداعيــات  وتخفيــف 
المتضررين  علــى  واألزمــات 

الكوارث الطبيعية واألخرى التي 
هي من فعل اإلنســان؛ المساهمة 
الكوارث؛  اإلنقاذ من  في عمليات 
تقديــم المســاعدة والحمايــة 
والمنكوبين  واألسرى  للجرحى 
فــي زمــن الحــرب؛ توفيــر 
اإلســعافات األولية؛ التوسط في 
تبــادل المعلومات بين القاطنين 

فــي المناطق المحتلة وكذلك 
الحــرب وذويهم؛  بين أســرى 
واالتصاالت  المعلومــات  تعزيز 
مــع االتحاد الدولــي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر 
واللجنة  الوطنيــة  والجمعيات 

الدولية للصليب األحمر.
فإلى مضابط الحوار:

منها ، كما سيســاهم في تفعيل 
ووضع الحلول المناســبة لدعم 
جراء  والمتضررين  المحتاجين 
األزمات  أو  الطبيعيــة  الكوارث 

اإلنسانية.

   وقــد حققــت المنظمة حاليًا 
تميزًا علــى صعيد كيفية بحث 
التصــدي لمخاطــر األزمــات 
الناجمة  تلك  فيها  بما  األخرى، 
المناخ.  وتغيــر  الجوائــح  عن 
وستتحســن أدواته مــع مرور 
الوقــت، وربما يتم توظيف هذه 
األدوات في حاالت أخرى تتجاوز 
أجله  الذي وجــدت من  النطاق 
لتالئــم أخطار أخــرى طارئة 
المستمر  الرصد  بفضل  متوقعة 
والفجوات  واألولويات  للمخاطر 

المالية.

نـــــــــــــود تسليط الضوء 
على اهمية هــذه المذكرة في 

خدمة العمل االنساني ؟

الهالل  جمعيــة  َسعـــــــــى 
إيصال  إلــى  الكويتي  األحمــر 
بشكل  اإلنســانية  المســاعدات 
والعمل  ومهنية  فاعليــة  أكثر 
الحكومية  غيــر  المنظمات  مع 
الدوليــة، إلــى جانــب تفعيل 

اسهامات فاعلة لصندوق "آركو"

مهتمون بالعمل التطوعي:
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وتنظيمه، كما  المشترك  العمل 
أن للجمعيــة دور إســتراتيجي 
في العمل التطوعي واإلنســاني 
والخيــري من خــالل خبراتها 
ومشــاركتها الفعالة في العديد 
من المجاالت التي استطاعت عبر 
الخبرات العمليــة الوصول إلى 
نتائج إيجابية كان لها دور في 
توجيه العمل اإلنســاني وتعزيز 

العمل التطوعي علميَا وعمليَا.

    إن توقيــع مذكرة التفاهم 
الكويتي  األحمــر  الهــالل  بين 
مــع اإلتحاد الدولــي لجمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر 
للتنمية  الكويتــي  والصنــدوق 
أساســية  خطوة  هو  االقتصادي 
لوضع آلية تعاون مشترك يعزز 
دور الجانبيــن بالتنســيق فيما 

بينهما.

     فــإن هذه المذكرة تواكب 
األهداف والمجاالت ذات االهتمام 
المشــترك بين األطراف الثالثة 
باإلضافــة إلى تبــادل الخبرات 
العمليــة والتعاون فيمــا بينها 
على أعلى مستويات، وبما يضمن 
المشــتركة.  الفائدة  تحقيــق 
إضافــــــــــًة إلى أن التعاون 
مع اإلتحــاد الدولي والصندوق 
الكويتــي وغيرها من الجمعيات 
اإلغاثيــة يأتــي اتســاقا مــع 

نود تسليط الضوء على المبادرات 
جمعية  أطلقتها  التي  والحمالت 
الهالل األحمــر الكويتي لتفعيل 
الشراكات من أجل خدمة العمل 

اإلنساني؟

      إن الجمعية تسعى من منطلق 
مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية 
لمواجهة  بكل جهــد  العمل  إلى 
العالمية  اإلنسانية  الكوارث  آثار 
بالتعاون مع المنظمات اإلنسانية 
المعنية بالعمل اإلنساني واإلغاثي 

والخيري.

تعمل  التي  الجمعية  إستراتيجية 
الشــراكات  أجلها في عقد  من 
مع المؤسسات ذات الصلة بهدف 
لتقديم  المبذولة  الجهود  تعزيز 
الدعــم اإلغاثي واإلنســاني في 

حاالت الكوارث.

    إن مثل هذا التعاون يساعد في 
تمكين الجهود الرامية إلرســاء 
مبــادئ دولة الكويت الســامية 
في  المســتدامة  التنمية  بميدان 
تلك المناطق التي تشهد كوارث 

طبيعية / أو من صنع اإلنسان.

التفاهــم  أن مذكــرة  كمــا 
تؤســس إلنشــاء إطار للتعاون 
بين األطــراف على مدى خمس 
سنوات بهدف تعزيز التعاون في 
المشتركة  االهتمامات  مجاالت 
وفــي البلدان التي ينشــط فيها 
واإلتحاد  الكويتــي  الصنــدوق 
الدولــي وجمعية الهالل األحمر 

الكويتي. 

   ومن المؤمل أن ينصب تعاون 
األطراف على عدد من األنشــطة 
المحــددة التي تناســب أغراض 
كل منهــا والتــي مــن بينها 
تبادل  وتعزيز  المعلومات  تبادل 
المعرفة لالســتفادة من تجارب 
وموارد وخبرات كل طرف بما 
في ذلك تبــادل المعلومات عن 

المشــاريع والبرامــج المتعلقة 
بالقضايا ذات االهتمام المشترك. 

   ونسعى من خالل هذا التعاون 
المشــترك  العمل  تعزيــز  الى 
في برامج تحســين سبل العيش 
الســلم  وحفــظ  المســتدامة 
والوقاية مــن الكوارث والتعافي 
منها وتوفير االســتقرار ما بعد 
األزمــات والعمل علــى محور 
العمل اإلنساني والتنمية والسالم 
والتشــاور بيــن الحين واآلخر 
لتنســيق العمليات واألنشطة في 

البلدان المستفيدة.

    كما تراعي مذكرة التفاهم 
والمبادئ  والسياســات  األهداف 
وتبادل  طــرف  لكل  التوجيهية 
ذات  والدراســات  المنشــورات 
الطابع العام التي يقوم بنشــرها 
كل من االتحاد الدولي والهالل 
والصندوق  الكويتــي  األحمــر 

الكويتي.

وسوف يتيح هذا التعاون الثالثي 
الفرصة للمشاركة في المنتديات 
والحلقات الدراسية وورش العمل 
التي تنظمها األطراف فيما يتعلق 
بالمسائل ذات االهتمام المشترك 
واالضطالع بأنشــطة أخرى ذات 
صلة حسبما يتفق عليه األطراف 

من وقت آلخر.

خدمة العمل اإلنساني بالتعاون:
   و ُأشــدد على أهمية التعاون 
مــا بيــن الجمعيــات والهيئات 
التي تعنى بالعمل اإلنســاني بما 
يخدم الشــعوب العربية السيما 
في الوضــع الراهن وما تمر به 
أســفرت  نزاعات   المنطقة من 
عن أعــداد كبيرة من النازحين 
والالجئيــن ، وأهمية  مضاعفة 
لتخفيف حــدة تلك  الجهــود 
الكوارث اإلنســانية التي تمر بها 
عدد من الــدول العربية نتيجة 
التنســيق  النزاعــات من خالل 
المنظمة،   نطاق  في  والتشــاور 

إضافــة إلى مكونــات الحركة 
الدوليــة و تكثيف التنســيق ما 
والجمعيات مع  الهيئــات  بيــن 
المنظمــات الدولية األممية ذات 
العالقة لمحاولــة التخفيف من 

معاناة الضحايا والمنكوبين. 

    إن ما تقدمه المنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
في دعم العمل اإلغاثي واإلنساني 
يأتــي إدراكًا بمقومــات ذلك 
العمــل وقيامهــا بدورها ضمن 
حملت  التي  اإلنسانية  المنظمات 
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مع تطور الفكر 
االنساني وتزايد 

التحديات اإلنسانية 
 وراء يوم مع 

ً
يوما

ارتفاع معدالت 
الكوارث المناخية في 

بعض الدول العربية

خطوة مهمة لمواجهة الكوارث:

تعزيز التكّيف مع اآلثار المناخية:  

على عاتقهــا خدمة المتضررين 
جراء الكــوارث الطبيعية أو من 

صنع اإلنسان. 

   أن )الهــالل األحمر الكويتي( 
يتطلع إلى تنســيق عمل عربي 
مشترك لمصلحة الفئات األكثر 
ضعفا في كل مكان؛ فإن الجهود 
المبذولــة مــن قبــل الجمعية 
تأتي لتحقيــق أهداف الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر المتمثلة بتقديم خدمات 

العربي  المركز  تــرون  كيف 
المنظمة  للكوارث في  لالستعداد 
العربية للهالل األحمر والصليب 
التنبؤ  تعزيــز  فــي  األحمــر 
بالكوارث المناخية في بعض دول 

الوطن العربي؟

   ُنشيد بمبادرة المنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
واهتمامهــا بإنشــاء المركــز 
العربي لالستعداد للكوارث وهي 
التغيرات  نتيجــة  مهمة  خطوة 
المناخيــة فــي المنطقــة مثل 
الجفــاف واألعاصير والعواصف 
واالحتباس  والزوابــع  الثلجية 

الحراري والزالزل واألوبئة.

وإغاثية  غذائيــة  ومســاعدات 
وخدمات صحية للفئات األشــد 

ضعفا داخل الكويت وخارجها.

   إن العمل اإلنساني أمام تحديات 
كبيرة تفرض عليــه أن يكون 
أكثر سرعة ليس فقط لمواجهة 
الكوارث ولكن للحد من وقوعها 
وذلك باتخاذ إجراءات تحد منها 
وتقلل مــن آثارها؛ وقد أطلقت 
مبــادرات لخدمة  الجمعية عدة 
اإلنسانية، ويأتي ذلك في سياق 

توجه الدولة اإلنســاني في دعم 
جراء  والمنكوبين  المحتاجيــن 
الكوارث الطبيعية / أو من صنع 

اإلنسان .

   وُأشــير هنــا إلــى مبادرات 
الجمعية مع المنظمات اإلنسانية 
المعنية لمساعدة الشعب السوري 
فــي  الروهينغــا  و  واليمنــي 
وأفغانستان  والصومال  بنغالدش 

وغيرها من الدول المنكوبة.

   إن إنشــاء مركــز عربــي 
متخصــص فــي هــذا المجال 
يقوم برصد مؤشــرات احتمالية 
ومتابعــة  الكارثــة  حــدوث 
تطوراتهــا وتحليــل بياناتهــا 
وحصــر اإلجــراءات والتدابير 
التي من الممكن أن تتم بشــأنها 
بذلك  المعنية  الجمعية  وإعالم 
ورفع النداءات اإلنســانية لطلب 
المتضررة  للمنطقة  المساعدات 
اعتمادا  إليهــا  الحاجة  حال  في 
على برامج الرصد التي تســتقي 
الصناعية  األقمار  من  معلوماتها 
المخصصة؛ ونشــير هنا إلى أن 
هذا المشروع من شأنه أن يخفف 

إلى أي مدى ممكن تفعيل شعار 
) من أجل اإلنســانية ( لتعزيز 
العمل  الشــراكات في خدمــة 
اإلنســاني وتنميــة المجتمعات 
الفقيــرة   وتمكيــن المنظمات 
اإلنسانية في إطالق مبادرات تحد 

من التغيرات المناخية ؟

    نظــرا ألن تغّيــر المناخ من 
المعقدة  العالميــة  المشــاكل 
وطويلــة المــدى، التي تعرض 

حدة الكوارث علــى المجتمعات 
المحلية والفئات األشد ضعفا.

  وُأشــدد على أهمية االنخراط 
العربي الفاعل في كل المسارات 
اإلقليمية والدوليــة التي تعمل 
مــن أجــل الحد مــن مخاطر 
الكوارث وتعزيز وتنسيق الجهود 
وتعزيز قــدرات الدول العربية 
الناجحة  المقاربات  اعتمــاد  في 
الهادفة  االستراتيجية  والخطط 
الوخيمة  للحد من االنعكاســات 
الى  باإلضافة  الطبيعية  للكوارث 
تبعات التغّيــر المناخي وغيرها 
مــن الظواهــر ذات الصلة وفق 

المعايير الدولية.

حيــاة العديد مــن المجتمعات 
واألشــخاص األكثــر ضعفــا 
فقدانهم  عــن  فضال  للخطــر، 
لمنازلهم وسبل عيشهم حيث تعد 
اإلنســانية  التحديات  من أكثر 
التــي تدعو للتدخــل والتعاون 
والتنسيق بين المنظمات اإلنسانية 

من أجل اإلنسانية جمعاء.

    وهناك حاجة إلى موارد مالية 
واســتثمارات رشــيدة لمواجهة 
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التغيّرات المناخية، وذلك لتقليل 
االنبعاثــات، وتعزيز التكيف مع 
اآلثار التي تحدث بالفعل، وبناء 
القدرة على التحمل؛ وال شك أن 
االســتجابة ألزمة المناخ تتطلب 
قبل  من  جماعية  إجراءات  اتخاذ 
جميع البلــدان والمدن والجهات 
والشــركات  الفاعلة  الماليــة 
والمواطنين العاديين ، من خالل 
نشر الفيديوهات ونشر الرسائل 
على منصات التواصل االجتماعي 
على  المتابعين  وحــث  وقنواته 
المشــاركة، إضافة إلى صناعة 
محتــوى يســلط الضــوء على 

الكلفة اإلنسانية لألزمة المناخية 
ونشــرها على مواقــع التواصل 

االجتماعي. 

   أن أهمية تســليط الضوء على 
العواقب المباشرة لحالة الطوارئ 
المناخية على األشخاص األضعف 
التعريف بهم  العالم وضمان  في 
احتياجاتهم  ووضع  وبمشاكلهم 
على كافــة المؤتمرات المعنية 

بالمناخ وتغيراته.

   و ُأذكــر بــإن العالم شــهد 
خالل العامين الماضيين تحديات 
كبيــرة ســببها وبــاء جائحة 

"كورونا" الذي هدد اســتقرار 
الصحية  أنظمتها  البلدان وأرهق 
على الرغــم مــن أي تقدم أو 
تطور ســعوا إلــى تحقيقه، لذا 
وجب على الجميع العمل ســويا 
للتخفيف من اآلثار السلبية التي 
نشــأت عن الجائحــة وتقليص 
الثغرات الناتجــة عن تداعياتها، 
فيروس كورونا كان  هذا  فإن 
درســَا صعبَا ويجب االستفادة به 
من أجل المستقبل وهو ضرورة 
االســتعداد الدائم واالســتجابة 

بسرعة ألي أزمات مستقبلية.
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يعيشــون  والنازحون  الالجئون 
ظروفــًا صعبــة فــي مخيمات 
اللجــوء حيث أنهم يفترشــون 
الســماء  ويلتحفــون  األرض 
واإلغاثة؛  للمساعدة  ويحتاجون 
اإلنســانية  المنظمات  دور  مــا 
المعنية باإلغاثة لحث الحكومات 

على دعم الجهد اإلنساني؟

   ** ُتعد قضية اللجوء من أبرز 
الملفات اإلنســانية المعقدة التي 
على  الدولي  المجتمــع  يواجها 
الشعبي والحكومي في  المستوى 
األهمية  ومن  األخيــرة.  اآلونة 
تكثيف الجهود لتعزيز الســالم 
واالســتقرار والتعاون من أجل 
وقف االتجــاه الســائد منذ ما 
يقرب من عقد من الزمان والبدء 
فــي قلب مســاره والُمتمثل في 
االرتفــاع المتزايد لمســتويات 
النزوح جراء األزمات اإلنسانية .

فــإن وراء كل رقــم شــخص 
أجبر على مغــادرة دياره قصة 
والحرمان  النــزوح  قصص  من 

قضية الالجئين إنسانية:

والمعاناة؛ والالجئون والنازحون 
يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس 
اإلنســانية،  بالمســاعدات  فقط 
ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم، 
وعلى الرغم من عمل المنظمات 
اإلنســانية لمســاعدة الالجئين 
والنازحين، إال إنها تفتقر افتقارا 
الكافي،  التمويــل  إلى  شــديدًا 
بيروقراطية،  عراقيــل  وتواجه 
أمام  المعوقــات  مــن  وغيرها 
حصولها على االعتراف والموارد 

المستدامة.

    ولذلــك فإنــه يتعين على 
الحكومات أن تــؤدي دورها في 
التعامــل مع التبعــات المترتبة 
علــى ازمــة اللجــوء وتتطلب 
على  المفروضة  األعباء  معالجة 
هذه الحكومــات ودعم الحقوق 
األساســية لالجئين، بلورة رؤية 
تحويليــة واالســتعداد إلحداث 

التغيير الضروري. 

     وبالنســبة إلى البلدان التي 
تســتضيف أعــدادا كبيرة من 

الالجئيــن، يمثل ذلــك مهمة 
صعبة، غير أنها ليست مستعصية 
المحاور  ومــن  الحــل  علــى 
المركزية لهــذه العملية إعادة 
النظر في تعقيدات البيروقراطية 
الهيئات  وتفويــض  المركزية 
المحلية صالحية اتخاذ القرارات 
والقيام بتنســيق مؤسسي أفضل 

على جميع األصعدة.

   ولمعالجة هذه التحديات يجب 
يدرك  أن  الدولي  المجتمع  على 
أن ملتمســي اللجوء والنازحين 
دفعتهم أخطار وأســباب خارجة 
عــن إرادتهم للبحــث عن مكان 
آمــن، وأن الدول معنية بتطبيق 
على  المفروضــة  االلتزامــات 
االتفاقيــات  عاتقهــا بموجــب 

الدولـــــــــــــــــــية، 

التعامل  يقتضــي  الــذي  األمر 
مع قضيــة الالجئيــن بأبعادها 
المتغيرات  بعيدا عن  اإلنســانية 

السياسية. 
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أمين "آركو" يدعو الحكومات 
والمنظمات الدولية 

والمانحين لتعزيز االستجابة 
اإلنسانية في الصومال

أكثر من 7 ماليين يواجهون المجاعة

   أعــرب أمين عام المنظمة 
العربيــة للهــالل األحمــر 
والصليــب األحمر "آركو" 
الدكتــور صالــح بن حمد 
العميق  قلقه  عن  التويجري؛ 
اإلنســانية  األوضــاع  إزاء 
المترديــة فــي الصومــال؛ 
مؤكدًا أنها أوضاع في غاية 
الســوء؛ وتحتاج لوقفة قوية 
لتقديــم ما يمكــن تقديمه 
من إغاثة ومســاعدات فورية 
ألبناء الشعب الصومالي الذين 
يواجهون أسوأ مجاعة منذ 6٠ 

عامًا.

إن  التويجري":  "د.  وقــال 
الصومال يواجه ــ كما أعلن 
رئيسها حســن شيخ محمود 
ــ مجاعــة أودت بحياة عدد 
من األشــخاص؛ ويأتي إعالن 
تأكيدًا  الصومالي  الرئيــس 
على التأثير المدمر للجفاف 
على أبناء بالده بسبب احتباس 
مواســم  أربعــة  األمطــار 
متتالية؛ مما أدى لنفوق عدد 
بعض  وإتالف  الحيوانات  من 
ووفق  الغذائية؛  المحاصيــل 
أكثر  يواجه  عالمية  تقارير 

من 7 ماليين شخص نقصًا حادًا 
في الغذاء؛ أي نحو نصف السكان 
حاالت  تزايد  مــع  الصوماليين؛ 
سوء الّتغذية الحاّد بين األطفال.

 وأطلــق أميــن عــام المنظمة 
عاجاًل  إنســانيًا  نــداء  العربية 
والمنظمات  الحكومــات  لجميع 
الدوليــة والجهــات المانحــة؛ 
وطالبها بسرعة التحرك الفوري 
مــن أجــل تعزيز االســتجابة 
اإلنســانية  لالحتياجات  العاجلة 
ما  إلنقاذ  المتزايــدة  الملحــة 
يمكن إنقــاذه في الصومال؛ وأن 
الجهات بشكل عاجل  تتبرع هذه 
وســخي من أجــل تجنب تفاقم 
األزمــة الغذائيــة فــي البالد؛ 
محذرًا أنه إذا لم تتخذ إجراءات 
سريعة لتوسيع نطاق المساعدات 
اإلنســانية المقدمة للصوماليين 
القادمة سيزداد  األيام  على مدى 
الوضع ســوءًا؛ وقد حان الوقت 
المناســب للتحــرك الســريع 
لرفع  عاجلة  مبــادرات  بإطالق 
مســتوى االســتجابة للحيلولة 
دون وقوع أضرار بســبب هذه 
المجاعة؛ ووضع حد ألي تدهور 
للوضع اإلنســاني المتأزم اصاًل 

فــي الصومال؛ مــا يحّتم زيادة 
واإلغاثية  الماليــة  المخصصات 
اإلنســانية إلنقــاذ الصوماليين 
الذيــن يتضــورون جوعــًا مع 
التصاعد السريع لمستويات سوء 
التغذيــة؛ مع العمــل على فتح 
ممرات إنســانية آمنة لتســهيل 
عبور المســاعدات اإلنسانية بكل 
أمان وبــدون معوقات ووصولها 

سريعًا لكل المحتاجين.
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"د. التويجري": التصدي 
لالتجار بالبشر بالشراكات 

ومالحقة الجناة

 اعتبــر أميــن عــام المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
الدكتور  )آركــو(،  األحمــر 
صالح بن حمد التويجري، اليوم 
العالمي لمكافحة االتجار بالبشر 
الذي احتفلت به الجمعية العامة 
يوليو   ٣٠ يــوم  المتحدة  لألمم 
2٠22م فرصة ســانحة للتذكير 
ووضع  الجريمة،  هذه  بخطورة 
لمواجهتها؛  الالزمــة  الحلــول 
والتصــدي لها من خالل اإليقاع 
عقوبة  ووضع  منفذيها؛  بشبكات 
رادعة لكل من تثبت عالقته بها؛ 
ومتابعة مصــادر تدفق األموال 

المشبوهة.

وقــال "د. التويجــري": وفق 
بروتوكول"باليرمــو" االتجار 
بالبشــر هو تجنيد أشخاص، أو 
نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم 
أو  بالقــوة،  التهديد  بواســطة 
اســتعمالها، أو غيــر ذلك من 
أشــكال القســر أو االحتيال أو 
الخداع أو اســتغالل السلطة أو 
اســتغالل حالة اســتضعاف، أو 
بإعطــاء أو تلقي مبالغ مالية أو 
له  موافقة شــخص  لنيل  مزايا 
سيطرة على شخص آخر لغرض 
المادة  فــي  وجاء  االســتغالل. 

لحقوق  العالمي  لإلعالن  األولى 
اإلنســان الصادر في العاشر من 
"يولد  1948م:  ســنة  ديســمبر 
أحراًرا متســاوين  الناس  جميع 
في الكرامة والحقوق..". وتنص 
مادتــه الثانية علــى أنه: "لكل 
بالحقوق  التمتــع  حق  إنســان 
والحريات كافة الواردة في هذا 
اإلعــالن، ودون أي تمييــز..". 
وورد في مادتــه الثالثة: "لكل 
فرد الحق فــي الحياة والحرية 

وسالمة شخصه".

  وأســتطرد قائــاًل : في هذه 
التظاهرة العالمية نحتاج لتعزيز 
الشراكة المجتمعية مع الجهات 
المعنية وتوفير الدعم الحكومي 
للفئــات الفقيــرة؛ وتحســين 
الظــروف المجتمعيــة بتوفير 
التعليــم ومكافحــة البطالــة، 
والتشــديد على دور األسرة في 
توفيــر الحمايــة للطفل بدون 
إفراط أو تفريط، والتنسيق مع 
الدول ذات الحدود المشــتركة 
من أجل ضبط الحدود؛ وتكثيف 
الحمالت لرفــع وعي الجمهور 
بالعقوبات التــي يضعها القانون 
التعاون  وتعزيز  الجريمة،  لهذه 
بالمعاهدات  االلتزام  في  الدولي 

الخاصــة بمكافحتها،  الدوليــة 
وإصــدار وتطوير التشــريعات 
والقوانين ذات الصلة بمكافحتها.

 وأضــاف "د. التويجــري": ال 
بد من مضاعفــة جهود الهيئات 
المعنية  اإلنســانية  والمنظمات 
في وضع اآلليات المناسبة لدرء 
أخطار جريمة االتجار بالبشــر 
التــي تعــد ثالث جريمــة بعد 
من  والمخدرات  السالح  تجارَتي 
حيــث خطورتها على مســتوى 
العالــم، وهي مرشــحة لتصبح 
الســلبية  النعكاســاتها  األولى 
الشــديدة، وما تــدره من أرباح 
تجنيها شــبكات وعصابات دولية 
للجريمــة المنظمة. مضيفًا من 
الجريمة  هــذه  تنامي  أســباب 
انتشــار الفقر والبطالة، تدهور 
الطلب  زيادة  االقتصادي؛  الوضع 
العمالــة غير  العالمــي علــى 
الحروب  الرخيصــة،  القانونية 
والصراعات المســلحة، انتشــار 
المجتمعات، عدم  الجريمة فــي 
مقــدرة الــدول علــى حماية 
الحدود، ازديــاد معدالت اللجوء 
والخارجية  الداخليــة  والهجرة 
لبعض الــدول، وغير ذلك من 

األسباب.
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وكانت الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة قد اعتمدت في عام 2٠1٠، 
خطة العمــل العالمية لمكافحة 
وحثت  باألشــخاص،  االتجــار 
الحكومات في جميع أنحاء العالم 
على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة 
لهزيمة هــذه اآلفة االجتماعية؛ 
وحثت الخطة على إدراج مكافحة 
االتجار بالبشر في برامج األمم 
المتحدة بشــكل موسع من أجل 
ودعم  البشــرية  التنمية  تعزيز 
األمن في أنحاء العالم؛ وتضمنت 
األمم  إنشــاء صنــدوق  الخطة 
للتبرع  االســتئماني  المتحــدة 
لضحايا االتجار بالبشر، وخاصة 
النساء واألطفال ..وفي عام 2٠1٣، 
عقدت الجمعيــة العامة اجتماعا 
رفيــع المســتوى لتقييم خطة 
العمل العالمية لمكافحة االتجار 
باألشــخاص. واعتمــدت الدول 
األعضــاء القرار رقــم 68/192، 
والــذي أقرت فيه اعتبار يوم ٣٠ 
يوليــو من كل عام يوما عالميا 
باألشــخاص.  االتجار  لمناهضة 
إعالنا  القــرار  هــذا  ويمثــل 
عالميــا بضرورة زيــادة الوعي 
باألشــخاص  االتجار  بحــاالت 
والتوعية بمعاناة ضحايا االتجار 
حقوقهم  وتعزيز  باألشــخاص 

وحمايتها.
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"كوب 27" تبحث تنفيذ 
تعهدات قمة جالسكو وتقديم 

المساعدات للدول النامية

تنطلق في شرم الشيخ
7 نوفمبر 2022

 تنطلق قمة المناخ “كوب 27” 
في مدينة شرم الشيخ بجمهورية 
مصــر العربية خالل الفترة من 
7 ــــ 18 نوفمبر 2٠22، وتركز 
القمة على تنفيــذ تعهدات قمة 
جالســكو وتقديم المســاعدات 
المالية للــدول النامية وتحويل 
تعهــدات التمويــل المناخي من 
الــدول الثريــة إلى مشــاريع 
لمســاعدة الــدول الفقيرة في 
على  والعمل  انبعاثاتــه؛  خفض 
تقدم المحادثات العالمية بشــأن 
المناخ، وإتاحة فرصة للنظر في 

آثار تغّير المناخ في أفريقيا.

وتأتي قضية تغّيــر المناخ على 
رأس التحديات التي تواجه العالم 
حالًيا، بعدما ثبت بالدليل العلمي 
الثورة  منذ  اإلنساني  النشاط  أن 
الصناعية وحتى اآلن تسبب، وال 
يزال، في أضرار جســيمة تعاني 
والمجتمعات  الــدول  منها كل 
االقتصادي،  النشــاط  وقطاعات 
التظاهرة  أهمية هذه  تأتي  كما 
العالمية مع تزايد حجم التحديات 
والمخاطر المترتبة على ظاهرة 
العالمي يوًما بعد يوم،  االحترار 
والتى ُتعد بمثابة تهديد وجودى 

يســتلزم  مما  األرض؛  لكوكب 
تحــرًكا جماعًيا عاجــاًل نحو 
لتغّير  المسببة  االنبعاثات  خفض 
المناخ مــع العمل بالتوازي على 

التكّيف مع اآلثار السلبية له.

لقد ُوصفت قضيــة المناخ بأنها 
أكبــر تحدي يواجه البشــرية 
الحاجة  العالم  أدرك  إذ  حالًيــا، 
الملحة لالنتقــال لنمط تنموي 
قابل لالســتدامة بعدما تبين أن 

الثورة  المتبع منذ  التنمية  نمط 
الســعي  على  والقائم  الصناعية 
ودون  ثمن  بأي  للنمو  المحموم 
تقدير للعواقب قد أفضى للوضع 

الحالي. 

وتمثــل اســتضافة جمهوريــة 
مصر العربيــة للمؤتمر فرصة 
كبيرة لتعزيــز العمل المناخي 
السياسية  اإلرادة  وحشد  الدولي 
الالزمة لتشجيع كل الدول على 
وطموحة  عملية  إجراءات  اتخاذ 
للتعامل مــع قضية تغّير المناخ 
وتوظيف ما لديها من ثقل دولي 
وإقليمي وإمكانيات دبلوماســية 
لتشــجيع الدول المختلفة على 
التوصــل لتوافقــات حول كل 
وبما  التفاوضية  العملية  جوانب 
يضمن الوصول لمخرجات عملية 
ملموسة تمثل إسهاًما حقيقًيا في 
خفض االنبعاثــات، والتكيف مع 
آثار تغّير المناخ، وتوفير الدعم 
وبما  الناميــة،  للــدول  الالزم 
يحقق الهدف المنشــود من هذا 
العمل الجماعي الدولي والحفاظ 
علــى صحة الكوكــب مع خلق 
فرص التنمية العادلة والمتكافئة 

لألجيال الحالية والمستقبلية.
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معًا ألجل القيم 

اإلنسانية
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بتمويل من الهالل األحمر الكويتي .. 

عيدية "آركو"
ترسم البسمة على وجوه

"5" آالف نازح سوري 

احتوت على 45 ألف قطعة مالبس

للهالل  العربية  المنظمة  ادخلت 
األحمــر  والصليــب  األحمــر 
"آركــو" الفرحة فــي نفوس 
خمســة آالف طفل ســوري من 
أبناء وبنات في مخيمات النزوح 
داخل سوريا، بإرسال قافلة تحمل 
كسوة عيد الفطر المبارك التي 
قدمتهــا األمانة العامة للمنظمة 
لمشاركتهم فرحة العيد؛ وتمت 

بتمويــل مــن الهــالل األحمر 
الكويتي. 

 وكانت قافلة كسوة العيد قد 
 - األردنية  العاصمة  من  انطلقت 
عمان -  وأشــرف على ايصالها 
سوريا  داخل  لألطفال  وتسليمها 
فريق من األمانة العامة للمنظمة 
العربية ؛ واشتملت كسوة العيد 

على 45 ألف قطعة مالبس والدي 
وبناتــي؛ وتم توزيعها على أبناء 
النازحين الذين تراوحت أعمارهم 
بين 2 ســنة و16 ســنة ، وعبر 
األطفال وآباؤهم عن ســعادتهم 
بعيدية "آركو"؛ مشــيرين إلى 
أنها جاءت في الوقت المناســب 
لرســم الفرحة واالبتسامة على 

وجوههم.
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 وأعــرب أمين عــام المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر الدكتور صالح بن حمد 
التويجــري عن شــكره للهالل 
األحمر الكويتي على تمويل هذه 
القافلة التي تأتي في إطار اهتمام 
الهيئــات والجمعيــات الوطنية 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر بتقديــم المســاعدات 
والدعم الــالزم ألبناء النازحين 
في الداخل السوري للتخفيف من 
معاناتهم اإلنسانية؛ موضحًا بأنه 
سبق وأن كانت هناك مساعدات 

المنظمة  قدمتها  وطبية،  غذائية 
العربيــة ممثلــة بأعضائها من 
األحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات 
/ الصليــب األحمر فــي الدول 
التويجري ما  العربية؛ وثّمن د. 
يبذله أعضــاء المنظمة العربية  
لألشخاص  اإلغاثة  مواد  لتوفير 
المحتاجين إليهــا من الالجئين 
والنازحين داخل مناطق األزمات؛ 
وأكد على أهمية تداعي الجهود 
الدوليــة واإلقليميــة لمواجهة 
والنزوح  اللجــوء  تحــركات 
الضخمة؛ وتلبيــة كافة حقوق 

التي تضمنتها األهداف  الالجئين 
اإلنمائية لأللفية من القضاء على 
الفقر، والحد من تقليل الوفيات 

بين األطفال.

 ولفــت األمين العــام للمنظمة 
الالجئين  أن عــدد  إلى  العربية 
والنازحيــن جــراء الحــروب 
واالضطهــاد والصــراع بلغ 8٠ 
مليونا نسمة على مستوى العالم، 
4٠ في المائة منهم في المنطقة 

العربية.
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المنظمة العربية تشارك في 
اجتماع آلية التنسيق العربية 

للحد من مخاطر الكوارث
 لالستعداد 

ً
 عربيا

ً
"د. الهزاع" : "آركو" أطلقت مركزا

للكوارث لتخفيف معاناة المتضررين من األزمات

  شاركت األمانة العامة للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر "آركــو" في االجتماع 
العربية  التنســيق  آللية  الرابع 
للحد من مخاطر الكوارث خالل 
الفترة 9 ــ 11 مايو 2٠22م بمقر 
األمانــة العامــة لجامعة الدول 

العربية بالقاهرة.

للمنظمة  العامة  األمانــة  ومّثل 
العربية للهالل األحمر والصليب 
مستشــار  االجتماع  في  األحمر 
عبداهلل  الدكتور  العــام  األمين 
الهــزاع؛ وأوضــح أن األمانــة 
العربية انطالقًا  العامة للمنظمة 
من رســالتها التي تهــدف إلى 
اإلنســانية  المعاناة  مــن  الحد 

بادرت بإنشــاء مركــز عربي 
متخصص لالســتعداد للكوارث؛ 
وذلك برصد مؤشرات احتمالية 
ومتابعــة  الكارثــة؛  حــدوث 
بياناتها؛  وتحليــل  تطوراتهــا 
وحصــر اإلجــراءات والتدابير 
التي من الممكن أن تتم بشــأنها 
وإعالم الجمعية المعنية بذلك؛ 
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ورفع النداءات اإلنســانية لطلب 
المتضررة  للمنطقة  المساعدات 
فــي حال الحاجــة إليها وذلك 
التي  الرصد  برامج  على  اعتمادًا 
مصادر  من  معلوماتها  تســتقي 
متخصصة؛ مشــيرًا إلى أن هذا 
أن يخفف  المشروع من شــأنه 
حدة الكوارث علــى المجتمعات 

المحلية والفئات األشد ضعفًا.

ورحب االجتماع بجهود المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر والمركــز العربــي 
لها  التابع  للكوارث  لالســتعداد 
في الحد مــن مخاطر الكوارث 
ودعوتها لالنخراط في أنشــطة 
تنفيــذ االســتراتيجية العربية 
للحــد مــن مخاطــر الكوارث 
وبرنامج عملها؛ وقرر االجتماع 
دعــوة الدول العربيــة لموافاة 
األمانــة الفنيــة بجامعة الدول 
العربيــة بما يتوفــر لديها من 
األنشــطة والبرامــج في مجال 
بناء القــدرات للحد من مخاطر 
اإلقليمي  المستوى  على  الكوارث 
بما في ذلك البرامج األكاديمية 
وتكليف  اإلقليميــة؛  والتمارين 
األمانــة الفنيــة بتعميمها على 
الدول العربية لالســتفادة منها؛ 
ووافــق االجتماع علــى النظام 

العربية  التنسيق  آللية  األساسي 
الكوارث؛  مخاطــر  مــن  للحد 
وكان من أبــرز القرارات التي 
اطالق  االجتمــاع  فــي  صدرت 
لمواجهة  العربية  االستراتيجية 
الكوارث وإنشــاء صندوق عربي 
منصة  وإنشاء  الكوارث  لمواجهة 

عربية للبيانات اإلنسانية.

ُيذكر أن اآلليــة العربية للحد 

من مخاطــر الكوارث قد عقدت 
أربع اجتماعــات األول 2٣ ــ /

يناير/ 2٠18 بتونــس؛ االجتماع 
 1٣ ــــ   12 األول  االســتثنائي 
ســبتمبر 2٠18 بتونس؛ االجتماع 
الثاني 7ـ8/ أغسطس 2٠19 بمقر 
العربية؛  للجامعة  العامة  األمانة 
االجتمــاع الثالث 12 ــــ 14 /
العامة  األمانة  يوليو 2٠21 بمقر 

للجامعة العربية.
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معًا إلغاثة 
النازحين
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متدربو 7 جمعيات وطنية 
يحضرون دورة "أنسنه 
األنشطة والخدمات"

أطلقتها "آركو" بالشراكة مع الهالل األحمر القطري

"أنســنه األنشــطة والخدمــات" تحت هذا 
العنوان نظم مركز االستشــارات والتدريب 
والتطوع في األمانة العامة للمنظمة العربية 
للهالل األحمــر والصليب األحمر "آركو" 
بالشراكة مع جمعية الهالل األحمر القطري 
دورة عن بعد خالل يومي 25 و26 يوليو 2٠22 
الصوالحي  رانيا  الدكتورة  المدربة  قدمتها 
حضرهــا عدد من المتدربين من منســوبي 
ومتطوعي 7 جمعيات وطنية للهالل األحمر 
والصليب األحمــر؛ وتهدف الدورة للتعرف 
على أساليب التصميم المرتكز على اإلنسان.

فــي اليوم األول تحدثــت المدربة في عدة 
مواضيع شــملت أســس التصميم المرتكز 
على اإلنسان؛ واســتعانت بفيديو توضيحي 
للمدربيــن. وتطرقــت لمراحــل منهجية 
التصميم وهي اإللهام والتصور والتنفيذ؛ ثم 
ألقت الضوء على منظومة التفكير وكيفية 

العمل ضمن مجموعات.

 أمــا في اليوم الثاني فقــد قدمت المدربة 
مراجعــة ســريعة لمواضيع اليــوم األول؛ 
المتدربين  أســئلة  بعــض  علــى  وأجابت 
واســتمعت إلى تعليقاتهــم؛ ثم تحدثت عن 
التوليــف وأوضحت انه هو فهــم ما نراه 
المناســبة  الفرص  الكتشــاف  ونســمعه 
للتصميم؛ واستعرضت خطوات التوليف، ثم 

انتقلت لموضــوع العصف الذهني وذكرت 
قواعــده الســبع وهي أجل الحكم؛ شــجع 
األفكار الجريئــة؛ ابن على أفكار اآلخرين؛ 
الموضوع؛ محادثة  التركيز علــى  واصل 
واحدة في الوقت الواحد؛ كن صوريًا واسع 
نحو الكــم؛ بعد ذلك تطرقت الى موضوع 
بناء النمــاذج األولية وأوضحــت ان بناء 
النموذج عبارة عن تحقيق األفكار بســرعة؛ 
وتحدثت عن خطــوات بناء النماذج األولية 
الدورة  اختتمــت  ثم  توزيعهــا؛  وكيفية 
بموضوع التنفيذ وأوضحت أنه يشمل أمور 
ثالثة وهي مواصلة التفكير والنماذج الحية 

والنماذج التجريبية.  
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آركو" تشارك في مؤتمر 
القيادة اإلنسانية لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

شاركت األمانة العامة للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر "آركو" فــي مؤتمر 
القيادة اإلنسانية لمنطقة الشرق 
األوسط وشــمال إفريقيا  الذي 
اختتم أعماله فــي القاهرة يوم 
1 مارس 2٠22 بمجوعة توصيات 
لمواجهــة التحديات اإلنســانية 
التي  المنطقة  المتزايــدة فــي 
تعد موطنًا لبعض أسوأ األزمات 

اإلنسانية الطارئة في العالم.

ومن أبرز توصيات المؤتمر:

- العمل بشكل استباقي على إضفاء 
الشراكات  على  الرسمي  الطابع 
بيــن القطاعــات والــوكاالت 
وتنفيذها من أجل تنمية التأهب 
واالســتجابة اإلنســانية التــي 
تركز على المجتمعات الضعيفة 

والمتضررة من األزمات األوبئة 
والكوارث الطبيعية.

- توســيع نطاق الشراكات مع 
والشركاء  الخارجيين  الفاعلين 
الوصول  لضمــان  والمانحيــن 
األجل،  وطويل  مرن  تمويل  إلى 
واإلعانات  التخصيصات،  وتقليل 

الحكومية.
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- العمــل جنبــًا إلــى جنب مع 
الحلول  واســتخدام  الطبيعــة؛ 
القائمــة عليها لتعزيــز وبناء 
في وجه  الصمــود  على  القدرة 
آثار تغّير المناخ؛ والمشــاركة 
للتكّيف  في وضع خطط وطنية 

معها.

- تســريع اإلجــراءات المحلية 
من  للتخفيف  المعززة  المؤثرة 
معه؛  والتكّيف  المناخ  تغّير  آثار 
مما يؤدي إلى مرونة المجتمعات 
الكوارث،  مخاطــر  تقليــل  مع 
وتحديد موقف الجمعية الوطنية 
وتحديد  المنــاخ،  تغّير  بشــأن 
التي  واإلجــراءات  األولويــات 
االنخراط  مع  المجتمع،  يقودها 
مع الســلطات العامة في تطوير 
خطط التكّيف الوطنية، باإلضافة 
إلى تجديد الدور الهادف وإشراك 
الشباب والمتطوعين في معالجة 
األزمات المناخيــة والبيئية في 

مجتمعاتهم.

استراتيجي  نهج  على  التأكيد   -
الجمعيــات  فــي  لالســتثمار 
التركيز  وتنميتها، مع  الوطنية 
القيادة والجــودة، وتقوية  على 
األنظمة، وتعزيــز النزاهة مثل 
اإلدارة المالية الشــفافة وزيادة 
المساءلة، وتنسيق الجهود لتعزيز 
العالقة مع السلطات العامة على 
المستويين الوطني والمحلي من 
أجل العمل الفعال بقيادة محلية 
وتنفيذ أفضل للدور المســاعد، 
وتعزيز أجندة االستدامة )وليس 
المالية فقط( والُنهج التي تعزز 
مهمة الجمعية الوطنية ومكانتها 
للمساءلة  أطر  بناء  وهويتها مع 

والشفافية والنزاهة.

- إنشاء أطر للسياسات واآلليات 
والموارد التي تعزز صوت الشباب 
إليهم  والوصول  ومشــاركتهم 
الذي  الحاسم  بالدور  واالعتراف 
يلعبونه وتعزيز جهود رعايتهم، 
استراتيجية  واعتماد نظم أكثر 

للعمل التطوعي. 

نّظمه  الــذي  المؤتمــر  وكان 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر وجمعية 
الهالل األحمــر المصري خالل 
الفتــرة مــن 27 فبرايــر ــ 1 
مارس 2٠22 بمثابة ملتقى لتبادل 
األفكار والخبرات والتجارب في 
العمــل اإلنســاني؛ حيث حرص 
المشاركون فيه على وضع أطر 
الحلول  لوضع  أفــكار  وتأصيل 
في  اإلنسانية  القضايا  من  لكثير 
وشمال  األوسط  الشــرق  بلدان 
أفريقيا؛ مع فتح مجاالت جديدة 
للتــآزر والتكامل بين الجمعيات 
الوطنيــة وكل داعمــي العمل 
اإلنســاني من أجل مواجهة كل 
التحديات اإلنسانية ومن أبرزها 
التغّيــرات المناخيــة وقضايــا 
الالجئين وغير ذلك من األزمات 

طويلة األمد.  



و"تشارك" في اجتماع شبكة 
الجمعيات الوطنية لشرق 

ووسط أفريقيا

 شاركت األمانة العامة للمنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمــر "آركو" فــي اجتماع 
لشرق  الوطنية  الجمعيات  شبكة 
ووسط افريقيا بالعاصمة الكينية 
نيروبي يومي 4و 5 مايو   2٠22 
واستهدف االجتماع اعادة تنشيط 
الشــبكة التي تعطلت اجتماعاتها 
بسبب كوفيد 19 ووضع برنامج 
الشــبكة لما يواجه المنطقة من 
ازمة حادة في الغذاء واحتماالت 
التغّير  بســبب  وذلك  المجاعة 
المناخي وتدهور األحوال األمنية 

بسبب النزاعات الداخلية.

كما ناقشــت المجموعة العالقة 
المتطــورة مع االتحاد االفريقي 
واســتمعت الي التحضيرات التي 
تقوم بهــا جمعية الهالل االحمر 
المصري بالتنســيق مع االتحاد 
الدولــي لمؤتمر المنــاخ الذي 
ســيعقد في شــرم الشــيخ في 

نوفمبر القادم

وقــد تميز االجتمــاع بحضور 
رئيــس االتحاد الدولي الســيد 
فرانشيسكو روكا؛ رئيس الهالل 
األحمر التركي كريم كلنك؛ 
الدولي  لالتحاد  العــام  واألمين 

جاقان ورؤساء وأمناء الجمعيات 
الوطنية من المنطقة.

شــاركت األمانة العامة في هذا 
االجتماع ممثلة بمستشار األمين 
العام للشؤون الدولية أ. براهيم 
عثمان .، كما شاركت – بصفة 
المنظمة  مراقب – من أعضــاء 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر  الهالل  ، هيئــة  األحمر 
السعودي وجمعية الهالل األحمر 

القطري.

42



43

معكم دائمًا معكم
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"آركو" تعزز الشراكات 
الداعمة للعمل اإلنساني 

عبر بوابة مذكرات التفاهم 

   أدركــت المنظمــة العربية 
والصليــب  األحمــر  للهــالل 
أهميــة  "آركــو"  األحمــر 
الشــراكات اإلنسانية في خدمة 
العمل اإلنســاني؛ باعتبارها أهم 
االســتجابة  لتحقيق  المرتكزات 
األكثر ضعفًا  للفئــات  العاجلة 
والمتضررين من أي كوارث أو 
أزمــات، حيث إنه من خالل هذه 
الشــراكات يمكن إطالق برامج 
ومبادرات مشتركة تعود بالخير 
لذلك  اإلنســانية،  والنماء على 
فــإن المنظمة العربية ال تتوانى 
أبدًا في توقيع أي شراكة يمكن 
أن تكون لها انعكاســات إيجابية 
العمل  النهوض بخدمــة  علــى 
اإلغاثــي، ولعل اهتمامها بتوقيع 
الشــراكات مع الجهات الفاعلة 

العاملة في المجال اإلنساني يأتي 
في إطار عملها المستمر للتنسيق 
الوطنية  والجمعيات  الهيئات  مع 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
من أجل إنهاء أي معاناة إنسانية، 
وتلبيــة االحتياجات اإلنســانية 
من خــالل تعزيز العمل العربي 

المشترك .  

وفي إطار هــذا الحراك الفاعل 
لتعزيز الشــراكة فــي العمل 
اإلنســاني، وقعت األمانة العامة 
للمنظمة عــدة مذكرات تفاهم 
مع عــدد من الجهــات لتعزيز 
التنسيق المشترك معها في العمل 
االستجابة  وتحســين  اإلنساني، 

اإلنسانية.

 وقــد وقع أمين عــام المنظمة 

العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر الدكتور صالح بن حمد 
التويجري يوم 26 أغسطس 2٠19م 
عبداللطيف  الدكتور  معالي  مع 
بن راشد الزياني مذكرة تفاهم 
بشــأن آلية التعاون بين األمانة 
التعاون واألمانة  العامة لمجلس 
العامة للمنظمة لتطوير وتعزيز 
التعــاون بيــن الطرفيــن في 
اإلنســاني وتقديم  العمل  مجال 
المســاعدات اإلغاثيــة في حال 
األزمــات على مســتوى منطقة 
الخليج العربي. وتم خالل اللقاء 
والتنســيق  التعاون  أوجه  بحث 
المشــترك بين األمانــة العامة 
العامة  التعاون واألمانة  لمجلس 
للمنظمة العربية في مجال العمل 
االنساني، والجهود التي تقوم بها 
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المنظمة لدعم العمل االنســاني 
وتطويــره من خــالل مختلف 
البرامج والمشــاريع والمبادرات 
التي يتم تنفيذها في هذا المجال 

المهم.

 واشــتملت المذكرة على عدد 
مــن البنــود التي اتفــق عليها 
التعاون  مجــاالت  في  الطرفان 
وتناولت  المشــترك  والتنسيق 
الطوارئ  لحــاالت  االســتعداد 
وتخفيــف وطأتها، وســبل دعم 
العمليــات اإلغاثيــة، وتعزيــز 
في  المحلية  المجتمعــات  قدرة 
رعايــة الفئات األكثــر ضعفا، 
والعمــل على االهتمــام باألمن 
الصحي خاصة واإلنساني عموما، 
والتركيــز على مجــال الدعم 

النفســي لالجئيــن والنازحين، 
ونشــر ثقافة العمــل التطوعي 
واالرتقاء بها لدى فئات الشــباب 
خاصة، وسبل تطوير القدرات في 
مجال القانون الدولي اإلنســاني 
لرفع قدرات الهيئات والجمعيات 
العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر في دول مجلس التعاون، 
المشترك  والتعاون  والتنســيق 
بشــأن تنظيم دورات متخصصة 
منتســبي  قدرات  ورفــع  لبناء 
األمانة العامــة لمجلس التعاون 
لتحقيــق أقصى قدر من الخبرة 
والمعرفــة في مجــال القانون 

الدولي اإلنساني وتشريعاته.

وفي يوم 6 أكتوبر 2٠19م  وقعت 
"آركو" برنامج تعاون مشترك 

مع مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية للتعاون بينهما 
فــي المجال اإلنســاني وتقديم 
المســاعدات اإلغاثية واإلنسانية 
لمحتاجيهــا من المتضررين من 
الكوارث؛ ووضع برامج مساعدات 
الشعوب  لصالح  وتنموية  إغاثية 
واألزمات  الكوارث  من  المتأثرة 
اإلنســانية؛ وتحســين فعاليــة 
اإلنسانية؛  لألزمات  االســتجابة 

وتبادل البيانات والمعلومات. 

 كما وقعت "آركو" يوم 9 يناير 
2٠2٠م مذكرة تفاهم مع جامعة 
الدول العربية بهدف دفع عجلة 
منظمات  بين  العربي  التنســيق 
المشــترك لدعم  العربي  العمل 
للتخفيف من حدة  السبل  أفضل 
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األزمات التي ألقت بظاللها على 
الــدول العربية؛ وتعزيز  بعض 
بين  القائم  والتنســيق  التعاون 
المسائل  في  والجامعة  المنظمة 
من  المشــترك؛  االهتمــام  ذات 
بينها االستعداد لحاالت الطوارئ 
وعمليات  الكــوارث  ومواجهــة 
وتعزيز  المتضرريــن؛  إغاثــة 
قــدرة المجتمعــات المحليــة 
الفئــات األكثر  فــي رعايــة 
النفســي  الدعم  وتقديم  ضعفًا؛ 
لالجئيــن والنازحيــن ونشــر 
ثقافة التطــوع وثقافة القانون 
الدولــي اإلنســاني؛ وتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 
وتعزيز اســتخدامات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بما يعزز 
قدرات القطاع اإلنساني؛ وتأكيد 
على أهمية الدور العربي الموحد 
اإلنساني  العمل  تكامل جهود  في 

نحو الالجئين والنازحين.

وســبق أن وقعت األمانة العامة 
للمنظمة يــوم 14 أكتوبر 2٠2٠ 
مذكــرة تفاهم مــع المنظمة 
العربيــة لتكنولوجيات االتصال 
والمعلومات؛ بهدف تعزيز العمل 
جسور  ومد  المشــترك  العربي 
سبيل  في  الطرفين  بين  التعاون 
في  المشتركة  األهداف  تحقيق 

مجال العمل اإلنساني والحد من 
الكوارث؛ وخدمة اإلنسان العربي 
من خــالل التقنية الحديثة التي 
تمثل أهميــة كبيرة في خدمة 
بلدان الوطــن العربي في التنبؤ 
بالكوارث قبل وقوعها؛ ومساعدة 
المنكوبين والمصابين والالجئين 
يتعرضون  ممــن  والنازحيــن 
لكوارث طبيعية أو تلك التي من 

صنع اإلنسان. 

وفي يوم 1 ديسمبر 2٠2٠م وقعت 
المنظمة العربية مذكرة تعاون 
مــع المكتب اإلقليمــي لالتحاد 
الدولي للصليب األحمر والهالل 
وشمال  األوسط  للشرق  األحمر 
التعاون  دعــم  بهدف  إفريقيــا 
بين الطرفين فــي القضايا ذات 
االهتمام المشترك وفقًا للمبادئ 
وقواعد  وسياســات  األساســية 
الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر؛ وتنسيق برامج 
الهيئات والجمعيات  لبناء قدرات 
الوطنية من خالل تبادل الخبرات 
حــول إدارة مخاطــر الكوارث؛ 
واالستفادة من إمكانيات المركز 
العربي لالســتعداد للكوارث في 
التنبؤ  يخــص  فيما  المنظمــة 
بالكوارث؛ وتحقيق النجاح سويًا 

في خدمة اإلنسانية.

وقعتهــا  تفاهــم  ومذكــرة   
"آركــو" مع االتحــاد الدولي 

ITU لالتصاالت

يوم 25 مارس 2٠21 تهدف لدعم 
لالســتعداد  العربي  المركــز 
للكــوارث بأفضل تقنيات اإلنذار 
المبكر للتنبــؤ بها قبل حدوثها 
وتدريب  آثارها؛  مــن  والتقليل 
العامليــن في المركــز لرفع 
التعــاون  وتعزيــز  قدراتهــم 
لخدمة  الطرفين  بين  المشترك 
العمل اإلنســاني فــي المنطقة 
تتعــرض بعض  التي  العربيــة 
بلدانهــا إلى كــوارث طبيعية 

متنوعة.

كمــا وقعت "آركــو" يوم 21 
أبريل 2٠21م مذكرة تفاهم مع 
جامعــة الملك ســعود تتضمن 
العديد مــن البنود أبرزها إتاحة 
المجال لطلبة الجامعة وبشــكل 
خاص طالب كلية األمير سلطان 
الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 
الطارئة بالجامعة لالستفادة من 
الموجودة  التدريبيــة  الخدمات 
الفرصة  وإتاحة  المنظمــة؛  في 
للمنظمة لالستفادة من الكفاءات 
فــي  الموجــودة  والخبــرات 
في  الكلية  فــي  ممثلة  الجامعة 
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الطارئة  الطبية  الخدمات  مجال 
والعمل اإلنساني وإدارة األزمات 

والكوارث.
السعودي  الوزراء  وكان مجلس 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود قد أصدر قرارًا في جلسته 
بالموافقة  أبريــل 2٠22  يوم 12 
على التباحث مــع "آركو" في 
شــأن مشــروع مذكرة تفاهم 
فــي مجال الحد مــن المخاطر 
والكوارث قبل وقوعها في الوطن 
الوطني  المركز  بيــن  العربي 
العربية  المملكــة  في  لألرصاد 

الســعودية والمنظمــة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر؛ 
ما يعد ثقة كبيــرة تفخر بها 
لمواصلة  قويًا  وحافزًا  المنظمة 
رســالتها اإلنسانية؛ وتهدف هذه 
المذكــرة المزمع توقيعها بين 
الطرفين لدرء األخطار المناخية 
فــي الوطن العربــي والتصدي 
لها بقــوة وتعزيز االســتجابة 
اإلنســانية؛ خاصة وأن المركز 
المملكة  فــي  لألرصاد  الوطني 
يمتلك خبرات وإمكانيات تقنية 
كبيرة فــي مجال االســتعداد 

للكوارث المناخية والبيئية.

األمانة  وقعــت  القاهــرة  وفي 
مارس   1 يــوم  للمنظمة  العامة 
االتحاد  تعاون مع  2٠22 مذكرة 
العربي للكشــافة والمرشــدات 
بهــدف مســاعدة فــرق هيئات 
وجمعيات الهالل األحمر والصليب 
مشروع  لتنفيذ  العربية  األحمر 
التشجير الذي ســبق أن أعلنت 
عنه المنظمة العربية ويستهدف 
زراعة 5٠٠ مليون شــجرة بهدف 
والتخفيف  البيئي  االصحاح  دعم 

من حدة التغّيرات المناخية. 
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تخفيف المعاناة 
اإلنسانية بتفعيل 

الشراكات العربية في 
األمن الزراعي

هل نحن على شفا مجاعة عالمية 
بسبب الحرب في أوكرانيا؟

هل نحن على شفا مجاعة عالمية 
بســبب الحرب فــي أوكرانيا؟ 
ســؤال أصبح يتردد بكثرة هذه 
األيام وســط تحذيرات من عدد 
من المختصيــن بأن دول العالم 
ــ خصوصَا الــدول الفقيرة ــ 
الغذاء  إمدادات  نقص  ســتواجه 
في األشــهر المقبلة، إذا لم يتم 
إعادة الصادرات األوكرانية إلى 

مستويات ما قبل الحرب.

وهذا أمين عــام األمم المتحدة 

أنطونيــو غويتيريش يحذر في 
مؤتمر صحفي بمناســبة اطالق 
االســتجابة  مجموعة  تقريــر 
الغذاء  بشــأن  العالمية  لألزمات 
والطاقة والتمويل؛ "بأن الحرب 
في أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم 
أزمة ثالثية األبعاد تشمل الغذاء 
تضرب  والتمويــل؛  والطاقــة 
واالقتصادات  والبلدان  األشخاص 
األكثر ضعفًا في العالم؛ في وقت 
تكافح  النامية  البلــدان  تزال  ال 
تحديــات صنعتها تغيرات المناخ 

ونقص  كورونا  وباء  وتداعيات 
الوصــول إلى المــوارد الكافية 
لتمويل االنتعاش"؛ الفتًا إلى أن 
تأثــر الحرب واضح حيث أصبح 
ما يصل إلى 1.7 مليار شخص ــ 
ثلثهم يعيشــون في فقر بالفعل 
ــ معرضين بشدة الختالالت في 
أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل؛ 
وأن ٣6 دولة تعتمد على روســيا 
وأوكرانيا في أكثر من نصف 
وارداتها من القمح الذي ارتفعت 
أســعاره بنســبة ٣٠ في المائة؛ 

مختار العوض )الرياض(
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تداعيات الحرب األوكرانية على الدول العربية:

محذرًا في الوقت نفسه بأن العالم 
يواجه حاليًا عاصفة شديدة تهدد 
بتدمير اقتصادات البلدان النامية؛ 
االقتصادات  مــن  العديــد  وأن 
الناميــة تغرق فــي الديون في 
وقت تــزداد المخاطر وضغوط 
أســعار الصرف؛ ما يــؤدي إلى 
بدء تزايــد التضخم والركود؛ 
منوهــًا أن العالــم يواجه أزمة 
جوع عالمية غير مسبوقة بسبب 
المناخ  واضطرابات  الحرب  هذه 
وجائحة كورونا وأن عام 2٠2٣ 

قد يكون أكثر سوءًا .

مــن جهته قال رئيــس برنامج 
في  بيسلي  ديفيد  العالمي  الغذاء 
تقريــر في صحيفة واشــنطن 
بوســط إن 5٠٪ من الحبوب التي 
مليون   125 إلطعــام  تشــتريها 
شــخص حول العالــم تأتي من 
أوكرانيــا  وأن  أوكرانيــا؛ 
 ٪٣٠ مجتمعتين  تنتجان  وروسيا 
من إمــدادات القمح في العالم و 
2٠٪ من الذرة وما بين 75-9٠٪ من 

زيت بذور دوار الشمس. وكشف 
برنامج األغذيــة العالمي التابع 
لألمم المتحدة أن عدد األشخاص 
على حافــة المجاعة قفز من 17 

مليونًا إلى 44 مليوًنا

الغذاء  وحذر منســق برنامــج 
العالمــى في حــاالت الطوارئ 
مؤتمر  في  )جاكوب كيــرن( 
صحفــي في جنيف، مــن تأثير 
األزمة في أوكرانيا على أسعار 
الغذائي  واألمن  الغذائية،  المواد 
على مســتوى العالم، خاصة في 
مناطق الجوع الســاخنة، إضافة 
األوســط  الشــرق  منطقة  إلى 
وشــمال أفريقيا، التي قد تكون 
ارتفاع  بســبب  تأثــًرا  األكثر 
أســعار القمح بالنظر إلى حجم 
وارداتها من روســيا وأوكرانيا 

من الحبوب.

لنا  التحذيــرات تؤكد   هــذه 
بمــا ال يدع مجااًل للشــك بأن 
العالم يواجه أزمة غذاء حقيقية 

ـــ وفق تقديرات العديد  يتوقعـ 
المنظمات وخبــراء صناعة  من 
الغذاء واإلنتــاج الزراعي ــ أن 
تفاقم خــالل الشــهور- وربما 
السنوات القادمة- حتى لو توقفت 
تداعياتها  تستمر  فسوف  الحرب 
لســنوات  والغذائية  االقتصادية 
قادمة، نتيجة شح الغذاء وارتفاع 
أسعار الموجود منه؛ مما يعرض 
مالييــن البشــر حــول العالم 

للجوع.

 وتوصل وزراء المالية ومحافظو 
لمجموعة  المركزيــة  البنوك 
العشــرين في اجتماعهم الثالث 
في إندونيســيا يومــي 15 و16 
يوليــو 2٠22  إلــى توافق قوي 
بشــأن قضية األمن الغذائي التي 
تصاعدت بسبب الحرب الروسية 
األوكرانيــة؛ والتصــدي لهذه 
األزمة اآلخذة في التأزم والسعي 
إلــى انعاش االقتصــاد العالمي؛ 
الدولي  ووضع حد للتضخم في 

منخفضة الدخل. 

ال شــك أن للحرب األوكرانية 
تداعيات خطيــرة على عدد من 
الدول العربية؛ ووفقًا لمؤشــر 
األمن الغذائي العالمي فإن أكثر 
من 46٠ ألف شخص في الصومال 
الســودان  وجنــوب  واليمــن 
يتعرضون لظروف المجاعة؛ فيما 
يقف ماليين األشخاص في دول 
أخرى على شفا المجاعة؛ وتمتد 
آثار الحرب إلى عدة فئات على 
رأسها ارتفاع أسعار الغذاء خاصة 
القمح؛ ما يؤدي إلى تفاقم أزمة 

وبما  اإلنسانية؛  والمعاناة  الغذاء 
أن عددًا من دول المنطقة ستتأثر 
بتداعيات الحرب األوكرانية؛ ال 
بد أن تضع فــي اعتبارها أهمية 
الوفاء باحتياجاتها من المحاصيل 
الالزمة  واألســمدة  الزراعيــة 
للزراعة؛ واختيار البدائل المتاحة 
من  مواطنيها  باحتياجات  للوفاء 
الغذاء في ظل الســباق العالمي 
لالستحواذ على القمح من الدول 
المنتجة له مهما كان ســعره؛ 
وبالفعل بدأت بعض دول المنطقة 

تخطط لتأميــن احتياجاتها من 
المواد الغذائية محليًا ؛ واهتمام 
لتأمين  بالزراعة  الوطــن  أبناء 
يحث  الغذائيــة، حيث  منتجاتنا 
الشــرع على إنتاج مــا نأكله 
نحن، أو ما تــأكل منه الدواب 
لحياتنا،  النافعة  اهلل  ومخلوقات 
الشأن  هذا  في  النبوى  والحديث 
يغرس  مســلم  من  "ما  واضح: 
غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه 
طير أو إنسان أو بهيمة إال كان 

له به صدقة" )رواه مسلم(.
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استراتيجية  شراكات  توقيع  ــ 
بين الــدول العربيــة من أجل 
األدوار لتحقيق االكتفاء  تكامل 
الذاتــي عربيًا في منتجات األمن 

الغذائي.

ــ اتخاذ خطوات مهمة للنهوض 
بالقطاع الزراعي من خالل ضخ 
فيه؛  أموال كثيرة لالســتثمار 
كون الزراعة هي أساس التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 

العربي  االســتثمار  تفعيــل  ــ 
المشــترك في قطــاع الزراعة؛ 
الموارد  من  االستفادة  من خالل 
المالية في بعض دول المنطقة.  

ــ تقديم حوافز جيدة لالستثمار 
فــي القطــاع الزراعــي تغري 
المســتثمرين على ضخ أموالهم 

فيه.

المزارعين  دعــم صغــار  ــــ 
ورعايتهم حتــى ال يهجروا هذا 
التنمية  الذي يعد أساس  القطاع 

الحقيقية ألي مجتمع.

اإلقليمي  التنســيق  ــــ دعــم 
والدولــي للتعامل مــع األزمة 

والخروج بأقل الخسائر.

ــ ضمان التدفق المستمر للغذاء 
من خــالل األســواق المفتوحة 
ورفــع قيــود التصديــر غير 

الضرورية.

ــ اتخاذ خطوات عملية الستقرار 
األســواق وتقليــل التقلبات في 

أسعار السلع الغذائية.

ــ توجيه الفوائض واالحتياطيات 
إلى المحتاجين.

ــــ مضاعفة الجهود النتشــال 
البلدان ذات االقتصاديات الضعيفة 
من حافة الهاوية المالية لتوفير 

األمن الغذائي لمواطنيها.

ــــ الســعي إلى إنهــاء األزمة 
األوكرانيــة وإعادة اســتئناف 

التجارة.

ـــ توفير األســمدة للمزارعين 
أهدافهم  تحقيــق  من  ليتمكنوا 

اإلنتاجية للمحاصيل.

ــ على الدول العربية أن تسعى 
لتأمين غذاء لشعوبها من إنتاجها 
المحلي بقدر اإلمكان؛ لكيال يكون 
أمنها الغذائــي مرتبطًا بظروف 
اآلخرين؛ مع تقليل االعتماد على 

المستورد.

 ــــ االهتمام بتطويــر القطاع 
الزراعي فــي البالد العربية بما 

يسهم في تحقيق أمنها الغذائي.

ــــ االســتفادة مــن عناصــر 
في  المتوفرة  الجيــدة  الزراعة 
عدد مــن الدول من مســاحات 
الصالحة  األراضي  من  شاســعة 
للزراعة والمياه واأليدي العاملة 

واالستثمارات الضخمة.

الكافي لإلنتاج  السماد  توفير  ــ 
الزراعي محليًا لضمان الحصول 
علــى منتجات غذائيــة كافية 
اإلنســانية  باالحتياجات  للوفاء 

األساسية.

ــ توفير المدخــالت اإلنتاجية 
الالزمــة للمزارعيــن من أجل 
المحاصيل  مــن  إنتاجهم  زيادة 

الغذائية.

ــ وضع سياسات كفيلة بوضع 
حد لالنخفــاض المريع للعملة 
الوطنية في بعض الدول؛ والذي 
وإلحاق  التضخم  زيادة  إلى  أدى 
ذوي  خاصة  بالمواطنين  الضرر 

الدخول المنخفضة.

ــــ اســتخدام بيــوت الزراعة 
الحديثــة فــي تحقيــق األمن 

الغذائي العربي.

ــ علــى كل مواطن عربي أن 
الغذائي  اإلنتاج  يسهم في توفير 
سواء لنفســه أو لغيره من أبناء 

الوطن مهما كانت الصعوبات.

ــ العمل على استصالح األراضي 
وتمهيدها للزراعة من أجل زيادة 

إنتاجها.

ــــ تحقيق التكافــل والتعاضد 
اإلنســاني بين األغنياء والفقراء 

في الشدة.

ــــ التركيــز على مســاعدة 
الشرائح األكثر احتياجًا وتضررًا 

من الفقراء والنساء واألطفال.

 ــــ االلتزام بتقديــم الزكاة 
للفئات الفقيرة والضعيفة.

ــ حث الناس على التســابق في 
أداء الصدقات التطوعية.

ــ وضع خطط الطوارئ الالزمة 
من اقتصاديــة ومالية وزراعية 
وصحية وترشــيد االســتهالك 

لمواجهة أزمة الغذائي.

المجتمعية  التوعيــة  تكثيف  ــ 
لترشيد استهالك المواد الغذائية.

حلول لمواجهة األزمة الغذائية بالمنطقة العربية:



51

استراتيجيات دعم األمن الغذائي
بالمنطقة العربية

تحقيق االكتفاء الذاتي في 
المنتجات الغذائية بالشراكات

تحفيز االستثمار في 
القطاع الزراعي

توفير المدخالت اإلنتاجية

االهتمام بالتنسيق للخروج 
بأقل الخسائر

مواجهة تقلبات أسواق 
السلع الغذائية

تحقيق التكافل 
والتعاضد اإلنساني

وضع خطط طوارئ لألمن 
الغذائي

تكثيف التوعية لترشيد االستهالك 
الغذائي



 أكد رئيس اللجنة اإلســالمية 
الســفير/  الدولــي  للهــالل 
علي محمــود بوهدمــة أهمية 
تطوير  في  اإلنسانية  الشراكات 
العمل اإلنساني وتخفيف المعاناة 
اإلنسانية؛ من خالل فاعليتها في 
استقطاب الدعم للمتضررين من 

أي أزمات أو كوارث.

وقــال " الســفير بوهدمــة" 
"معكم"  لمجلــة  تصريــح  في 
العربية  المنظمة  الصادرة عــن 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
المتتالية  األزمات  "آركو": مع 
في عدد من دول العالم ال بد من 
إطالق شــراكات إنسانية فاعلة 
لتخفيف أي معاناة إنسانية ناتجة  
عن أي أزمات أخــرى؛ وتقديم 
العون للمجتمعات المنكوبة؛ وبناء 
في مجاالت  التنمويــة  القدرات 
االســتجابة الســريعة والفعالة 
لمواجهة  الكــوارث و األزمات؛ 
بين  التواصل  عمليات  وتنســيق 
والمنظمات  الجهــات  مختلــف 
اإلغاثية؛ مشــيرًا إلى أن اللجنة 
الدولي على  للهالل  اإلســالمية 
أتم  االســتعداد لتوقيع اتفاقيات 
تفاهم  مذكرات  أو  شــراكات 
لخدمة  المعنيــة  الجهــات  مع 
اإلنسانية؛ وقال : سبق أن وقعت  
اللجنة عددًا من مذكرات  إدارة 
التفاهم منها مذكرة مع منظمة 
لتعزيــز  اإلســالمي  التعــاون 
التعاون والشراكة والتنسيق بين 

الجانبين بشأن عمليات االستجابة 
اإلنسانية؛  المساعدات  تقديم  في 
ومع اتحــاد وكاالت أنباء دول 
منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز 
التعاون المشترك لخدمة اإلنسان 
المســلم خاصــة فــي مجاالت 
اإلعالم اإلنســاني ونشر األعمال 
اإلغاثية واإلنسانية؛ ومع البنك 
عمليات  لدعم  للتنمية  اإلسالمي 
اإلنسانية  والمســاعدات  اإلغاثة 
في حــاالت الكــوارث الطبيعية 
واألزمــات اإلنســانية األخرى؛ 
ومــع الندوة العالمية للشــباب 
اإلســالمي للتعاون فــي مجال 
العمل اإلنســاني؛ ومــع منظمة  
العالم اإلسالمي  للتربية والعلوم 
والثقافة "االيسيســكو" لتنظيم 
وبرامــج مشــتركة  لقــاءات 
توعويــة  وثقافية ؛ وغير ذلك 
من مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

الداعمة للعمل اإلنساني. 

 وفــي رده علــى ســؤال عن 
اللجنــة  عمــل  اســتراتيجية 
اإلســالمية للهالل الدولي؛ قال: 
إنها تعمل وفق مبادئ إســالمية 
أساســية هي الكرامة اإلنسانية؛ 
الحيــاد؛  المســاواة؛  العدالــة؛ 
االستقالل؛ السلم؛ وتؤدي مهامها 
اإلنســانية المكلفــة بهــا وفقًا  
الستراتيجية  خماسية  معتمدة  

تحدد قواعد ونظم عملها  .

بالتعاون  "بوهدمــة"  وأشــاد 
الممتاز القائم بين إدارة اللجنة 
واألمانة العامة  للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
والجمعيات  الهيئــات  من  وعدد 
الوطنية للهالل األحمر من خالل 
المشتركة  والمشاريع  البرامج 

معها في مجال العمل اإلنساني.
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بوهدمة : استقطاب الدعم 
للمتضررين من األزمات عبر 
بوابة "الشراكات اإلنسانية"



أكد ســعادة ســفير جمهورية 
الســودان بالريــاض الســفير 
عادل بشير حســن بشير أهمية 
الشــراكات في توفير التمويل 
الالزم للعمل اإلنســاني لضمان 
نجاح تنفيذه على أكمل وجه من 
أجل تخفيف المعاناة اإلنســانية 
الكــوارث  مــن  للمتضرريــن 

واألزمات.

 وقال "السفير عادل" في تصريح 
لمجلة "معكم" : ال تزال مشكلة 
ضعف التمويــل تقف عائقًا أمام 
الكثير مــن المنظمات والهيئات 
العاملــة في المجال اإلنســاني 
لتنفيــذ الكثير من المشــاريع 
والبرامج اإلنســانية؛ ولمواجهة 
هذه المشكلة ال بد إطالق آليات 
لتعزيــز الحصول علــى الدعم 

الالزم للعمل اإلنساني من الجهات 
لدعم  منافذ  وفتــح  الحكومية؛ 
الستمرار  اإلنســانية  المنظمات 
عملها بــدون توقف؛ وال بد من 
جلب موارد مبتكــرة؛ مضيفًا ال 
شك أن دعم مؤسسات وشركات 
القطــاع الخاص يمثــل أولوية 
في  اإلنســاني  للعمل  كبيــرة 
الوقت الحاضر؛ األمر الذي دفع 
الكبرى  المتحدة  األمم  وكاالت 
مثــل برنامج األغذيــة العالمي 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
والمفوضيــة  "اليونيســيف" 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
تضم  وحدات  إلنشــاء  الالجئين 
الموظفين  مــن  كبيــرًا  عددًا 
الجتذاب شراكة القطاع الخاص 
الدعم منها؛ ورغم  واســتقطاب 
أن هذا القطــاع يعد من أكبر 

الجهات المانحة لبرنامج األغذية 
العالمي؛ إال أن مساهمته ال تزال 
بالتمويل  مقارنة  للغاية  طفيفة 

المقدم من الحكومات.

وردًا على ســؤال حــول أكثر 
الفئــات المحتاجــة لإلغاثة مع 
تزايد عــدد الكــوارث في عدد 
مــن دول الوطن العربي؛ أجاب: 
ناجمة  إنسانية  أكبر مشكلة  إن 
هي  والصراعات  النزاعــات  عن 
والالجئين  النازحيــن  مشــكلة 
الذين يتدفقون من دول كثيرة 
العالم وخاصــة في منطقة  في 
الشــرق األوســط وأفريقيــا، 
وال بــد من تفعيل الشــراكات 
من أجــل زيادة حجــم اإلغاثة 
اإلنساني  الدعم  أشكال  ومختلف 
إنهم  المهاجريــن؛ حيث  لهؤالء 
يعانون كثيرًا يفترشون األرض 
ويلتحفــون الســماء؛ ما يؤكد 
أنهــم في أمس الحاجة للمســة 

حانية تخّفف معاناتهم. 

وفي رده على ســؤال عن الدور 
المنتظر من الســفارات لتشجيع 
على  الخاص  القطاع  شــركات 
إطالق مبــادرات لدعــم العمل 
اإلنساني؛ قال: نحن في السفارة 
الســودانية ال نتوانــى أبدًا في 
اإلنساني  للعمل  دعم  أي  تشجيع 
سواء من قبل الحكومة أو القطاع 

الخاص.
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السفير السوداني: الشراكات 
ف معاناة المتضررين

ّ
تخف

من األزمات



للشراكات  الســعودي  المركز 
 )SCISP( االستراتيجية الدولية
هو جزء من المنظومة الحكومية، 
االعتبارية  بالشــخصية  يتمتــع 
تنظيمًيا  ويرتبــط  المســتقلة، 
االقتصادية  الشــؤون  بمجلــس 
والتنمية، وقد تأسس وفًقا لقرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )127(، 
وتاريــخ ٣ ربيع أول 14٣9هـ )21 
بهدف تحقيق  2٠17م(؛  نوفمبــر 
االنســجام وتوحيد جميع جهود 
شــراكاتها  شــأن  في  المملكة 
مــع  الدوليــة  االســتراتيجية 
دول العالم، بما ُيســهم في بناء 
تلك الشــراكات االستراتيجية، 
وتنســيق  وتعميقها،  وتطويرها، 
برامجهــا، ومتابعتها مع الجهات 
المعنية. ورسالة المركز تطوير 
وتعزيز ومتابعة تنفيذ الشراكات 
خالل  من  الدولية  االستراتيجية 
العمــل مع الجهــات ذات الصلة 
إلى  الهادفة  الجهود  على مواءمة 
تعظيــم المنفعة للمملكة؛ وتظل 
واحدة  االستراتيجية  الشراكات 
مــن أهم ركائز بنــاء العالقات 
وصياغــة التحالفــات وتنميتها 
المنفعة  ُتحقق  ألنها  الدول؛  بين 
المتبادلة، وُتســهم فــي تعزيز 
التعــاون واالهتمام المشــترك، 
فضاًل عن دورهــا المحوري في 
توحيــد المواقــف الثنائية بين 
الدول بناًء على تقاطع المصالح، 
الثقافية،  أو  االقتصادية،  ســواًء 
أو السياســية، ما يعزز حضورها 

الدولي ومكانتها العالمية.

الشراكات كنهج  تجذرت  وقد   
للمملكة  رئيــس  راســخ ومبدأ 
العربية السعودية خالل مسيرتها 
الحضاريــة وتجربتها التاريخية 
منذ عهد المؤســس الملك عبد 
العزيــز آل ســعود )طيــب اهلل 
ثراه( وحتى عهد خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود )يحفظه اهلل(. 
بناًء على قرار تنظيم المركز فإن 
لديــه 15 اختصاًصا، من أبرزها: 
القطاعين  مع  والتنســيق  العمل 
العــام والخاص، ووضع المعايير 
والخطط لتحديد دول الشراكات، 
وإجــراء الدراســات لتأســيس 
شراكات اســتراتيجية، ومن ثم 
تفعيلها ومتابعــة نتائجها ودعم 
بها.  المتعلقة  االتفاقيات  تطوير 
وكذلك دراسة وتقييم الفرص 
لتلــك الشــراكات التي تحقق 
المملكة  بين  مشــتركة  أهداف 
الشــراكات  العالم. وألن  ودول 
تتطلب التواصل المستمر، فإن من 
المركــز تحديد األهداف  مهام 
المرجوة من الزيارات الرســمية 
وتنســيق برامجهــا. كمــا أن 
المركز يقــوم بتنظيم الندوات 
العمل المختلفة لمواءمة  وورش 
األهداف المشتركة بين المملكة 
والــدول األخــرى، وكذلــك 
منصات  لتكون  المنتديات  تنظيم 
الشــراكة  فرص  الســتعراض 
تعزيز  سبل  ومناقشة  وتطويرها 
ذلك  وغير  الشــراكات.  تلك 
من مهام ومســؤوليات تدخل في 

صميم اختصاصات المركز.

 في ضوء هذه االختصاصات يقدم 
الخدمات،  من  المركز مجموعة 
وهي على مسارين، األول تطوير 
المملكة  عالقــة  اســتراتيجيات 
مع  بالتعاون  الشــراكات  بدول 
ذلك؛  تحت  وينضــوي  الجهات، 
إعداد تقاريــر تفصيلية ومعمقة 
عــن دول الشــراكات، وتنظيم 
نــدوات وورش عمل في المملكة 
الشــراكة وإعداد خطط  ودول 
يتعلق  اآلخــر  المســار  العمل. 
بالمتابعة والتمكين للشــراكات 
تحته  وينضوي  االســتراتيجية، 

الشــراكات،  منتديات  تنظيــم 
وتطويــر محافــظ الفرص مع 
دول الشــراكة، وإعداد وتنسيق 
الرســمية،  الزيــارات  برامــج 
ومتابعــة مذكــرات التفاهــم 
الشراكات،  دول  مع  واالتفاقيات 
وإدارة عالقــة المملكة بالمنتدى 
للمركز  العالمــي.  االقتصادي 
رؤيــة نابعة من طبيعة دوره في 
منظومة العمــل الحكومي، وهي 
أن يكون داعًما رئيًســا ومحفًزا 
االستراتيجية  المملكة  لمســاعي 
في بناء شــراكات عالمية تتسم 
المتبادلة  باالستمرارية والمنفعة 
بين الشركاء. أما رسالته فتتمثل 
فــي توحيد جهــود المملكة في 
االستراتيجية  مجال شــراكاتها 
المســتهدفة  الدول  مع  الدولية 
بالشــراكة، بما يســهم في بناء 
تلــك الشــراكات، وتطويرها، 
وتعزيزهــا، وتنســيق برامجها، 
ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة.

 حقق المركز خالل مســيرته 
منذ تأسيسه؛ عدًدا من اإلنجازات 
التي أسهمت في تعميق الشراكات 
االســتراتيجية للمملكة، كإعداد 
الرســمية  الزيــارات  ملفــات 
المتضمنــة موضوعاتها بين قادة 
الــدول األخرى.  المملكة وقادة 
كذلك قام المركز بتأســيس 
وإدارة عالقــة المملكة بالمنتدى 
االقتصــادي العالمي، والتحضير 
المملكة  لمشــاركة  والتنفيــذ 
للمنتدى  الســنوي  االجتماع  في 
بدافــوس لألعوام 2٠18م و2٠19م، 
و2٠2٠م، إضافًة إلى متابعة وتفعيل 
االتفاقيــات ومذكرات  عدد من 
التفاهــم في إطار الشــراكات 
نّفذ  الدولية. كما  االستراتيجية 
المركز عدد من المنتديات داخل 

المملكة وخارجها.
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المركز السعودي للشراكات 
االستراتيجية الدولية



الكويتي  المالي  المركــز  أعلن 
تجديد تعاونه مع جمعية الهالل 
"كشــريك  الكويتي  األحمــر 
إنسانية ذهبي" لعام 2٠22م، ودعم 
أنشطة الجمعية المتعلقة بالتعليم 
والرعاية الصحية ودعم األســر 
المحتاجة، وذلك استكمااًل لجهود 
المركــز في خدمــة المجتمع، 
وبناء القدرات البشرية من خالل 
التعاون مع منظمات غير ربحية 
فاعلة وذات مصداقية على المدى 
الطويل، وانطالقًا من حرصه على 
المســاهمة في التأثير اإليجابي 
الذي تحدثه هذه المنظمات لدى 

الفئات التي تستهدفها.

ويأتي تجديد الشراكة اإلنسانية 
بين  التعــاون  لمســيرة  امتدادًا 
بدأت  التي  والجمعيــة  المركز 
منذ عدة ســنوات، حيث يتشارك 
الطرفــان ذات القيــم والرؤى، 
من حيث التركيــز على تنمية 
المجتمعات، ونشر ثقافة التطوع، 
وتمكيــن الفئــات األقــل حظًا 
داخل الكويــت وخارجها. وتنبع 
استراتيجيته  من  المركز  جهود 
والتي  االجتماعية،  للمســؤولية 
تســتند على ٣ ركائز، هي: بناء 
القــدرات البشــرية، ومواءمــة 
بيئــة العمل مع أفضــل معايير 

وتفعيل  المؤسســية،  الحوكمة 
في  الرشــيدة  الحوكمة  مبادئ 

بيئة األعمال.

 وأعرب عبداللطيف وليد النصف، 
العضو المنتدب في إدارة الثروات 
المركز  في  األعمــال  وتطوير 
المالــي الكويتــي، عــن فخره 
بهذه الشــراكة اإلنسانية قائاًل: 
"نعتــز بالتعاون مــع الجمعية 
باعتبارهــا إحدى المنظمات غير 
الربحية الفاعلة في بناء وتطوير 
العمــل اإلنســاني والتطوعــي 
ودعم  وخارجها،  الكويــت  داخل 
الفئات األكثــر حاجة، خصوصا 
فيمــا يتعلق بخدمــات الرعاية 
الصحية، والتعليم، ودعم األســر 

المحتاجة".

وأضاف "نفتخر بأننا ساهمنا في 
تحقيق بعض أهداف الجمعية في 
األساســي،  التعليم  توفير  مجال 
حيث بدأت الحملة في عام 2٠15، 
وقامت بدفع جزء من الرســوم 
الدراســية لعــدد 18.٠٠٠ طالب 
وطالبة حتى عام 2٠21. كما تم 
لـ  الجامعية  الدراسة  رسوم  دفع 
1٠٠ طالب وتقديم منح دراسية في 
للمتعثرين  العالي  التعليم  مجال 

ماديًا".

 وأوضح أنه فــي مجال الرعاية 
في  الجمعية  ســاهمت  الصحية، 
دعم األســر ضعيفة الدخل عبر 
الثمن  باهظــة  األدوية  توفيــر 
والمســتلزمات الطبيــة، وتــم 
توفيــر األجهــزة الكهربائيــة 
األساســية والســالل الغذائيــة 
على  والعمل  المتعففة،  لألســر 
تمكين النساء والشباب من األسر 
المحتاجة، ودعم األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة، وغيرها من 

البرامج الخيرية المهمة".

  وأختتم قائــاًل : "نحرص في 
المركــز على مواصلــة دعمه 
منه  إيمانــًا  الجمعية  ألنشــطة 
بأهميــة دور القطاع الخاص في 
مســاندة المنظمــات التي تعمل 
ونتطلع  المجتمعات.  تنمية  على 
والتعاون  للشــراكة  باستمرار 
التي  المرموقة  المؤسســات  مع 
تقــوم بــدوٍر إيجابــي ومؤثر 
على صعيــد العمل الخيري وفي 
واالجتماعية  اإلنســانية  القضايا 

المختلفة".

مــن جانبه، قــال رئيس مجلس 
إدارة "الهــالل األحمر" د. هالل 
الساير : إن المركز من الداعمين 
عونًا  مساهماته  وتمثل  للجمعية، 
ألنشــطتها ودورها في المجتمع، 
صــورة  مســاهماته  وتعكــس 
مشــرقة وإيجابية عــن الكويت 
وأهلها. معربًا عن تقديره للدور 
ومساهماته  للمركز  االجتماعي 
اإلنســانية، التي تعتبــر نموذجا 
لما يجــب أن يكــون عليه دور 
القطاع الخاص؛ كما عبر الساير 
عن شــكره للمركــز على دعم 
جهود الجمعية في مجال التعليم 
والرعاية  المحتاجة  األسر  ودعم 
المزيد من  الصحية، متطلعا إلى 
الشراكات المثمرة في المستقبل.
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المركز المالي يجدد الشراكة اإلنسانية 
لعام 2022م مع الهالل األحمر الكويتي 
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مفوض العون اإلنساني 
بالسودان: تعزيز 

االستجابة اإلنسانية 
بالشراكات 

ثّمن دور مراكز "آركو" في خدمة 
العمل اإلنساني 
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العام  المفــوض  ثّمن ســعادة   
للعون اإلنســاني في الســودان 
األســتاذ نجــم الدين موســى 
عبدالكريم دور المركز العربي 
والمركز  للكوارث  لالســتعداد 
العربي للقانون الدولي اإلنساني 
والتدريب  االستشارات  ومركز 
العامة  األمانــة  فــي  والتطوع 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر في خدمة العمل 
اإلنســاني من خالل االســتعداد 
للكوارث ونشــر القانون الدولي 
اإلنساني وتنمية قدرات منسوبي 
الوطنية  الجمعيــات  ومتطوعي 
للهالل األحمر والصليب األحمر.

 وقــال "أ. نجــم الديــن" في 
تصريح لمجلة "معكم" الصادرة 

المنظمة في ختــام زيارته  عن 
للمنظمة العربية على رأس وفد 
مــن مفوضية العون اإلنســاني 
في الســودان يوم 9 يونيو 2٠22: 
المراكــز  أداء  علــى  وقفنــا 
المتخصصة فــي المنظمة؛ وهي 
التنســيق  في  فاعل  بدور  تقوم 
الوطنية  والجمعيات  الهيئات  مع 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
تعزيز العمل اإلنساني؛ وتخفيف 
المعاناة اإلنســانية للمتضررين 
من الكــوارث واألزمات في عدد 

من دول المنطقة العربية.

 وأكد "أ. نجــم الدين" أهمية 
الشــراكات االســتراتيجية في 
خدمة العمل اإلنســاني؛ وقال : 
إن مفوضية العون اإلنســاني في 

حكومية  مؤسســة  هي  السودان 
وجهة ســيادية مختصة بتنسيق 
وتنظيم العمل الطوعي اإلنساني 
في السودان؛ وكانت قدر برزت 
إلنشــاء جهــاز وطني  الحاجة 
اإلنســانية  المســاعدات  إلدارة 
خالل  مباشــرة  التأهيل  وإعادة 
العام 1984م فــي أعقاب كارثة 
الجفــاف والمجاعة التي ضربت 
الســاحل األفريقي؛ وتأثرت بها 
قطاعــات عريضة من الســكان؛ 
المنظمات  تدافعــت  قد  وكانت 
اإلنسانية؛  المســاعدات  لتقديم 
وفــي العــام 1985م تم إنشــاء 
هذا الجهــاز الوطني  الذي مر 
بالعديد من المراحل حتى انتهى 

إلى المفوضية.



58

وبين أن مفوضية العون اإلنساني 
التــي تعمل بموجب  الهيئة  هي 
وتختص  اإلنســاني؛  القانــون 
بتنظيم عمل المنظمة الدولية في 
السودان؛ وتسعى إلثراء معلومات 
الممارسين والمهتمين في مجال 
جســور  ومد  اإلنســاني  العمل 
وتوفير  بينهــم؛  فيما  التواصل 
التفاهم  منبر للحــوار وتعزيز 
المتبادل بنــاء القدرات وتطوير 
منظمات العمل اإلنساني؛ وإطالع 

الممارسين

العمل  قطــاع  في  والمهتميــن 
اإلنســاني علــى مختلف الرؤى 
واالتجاهات الســائدة في العالم 
والحفاظ على اإلرث العالمي من 
العلوم اإلنسانية لألجيال القادمة 
وتوفيره للجميع في مكان واحد.

  وأشــار إلى أن المفوضية في 
قدرات  ببنــاء  اهتمامها  إطــار 
بناء  فــي  تتردد  ال  منســوبيها 
شــراكات وإطالق أي مذكرات 
تفاهــم مع المنظمــات الدولية 
المعنيــة؛ مؤكدًا علــى أهمية 
تنفذ  التــي  المشــاريع  متابعة 
لمساعدة المحتاجين في السودان؛ 
وتحقيــق االنتقال مــن اإلغاثة 
الطارئــة إلــى التنمية من أجل 

يعيش الشــعب على موارده دون 
أن يعتمد على الهبات؛ خاصة وأن 
مفاهيمه  تغيرت  اإلنساني  العمل 
من التقليدية إلى مفاهيم جديدة 
مرتبطة باالنتقــال إلى مرحلة 

العمل التنموي.

مــن جهته أكــد المهندس آدم 
إبراهيم مســؤول التخطيط في 
التخطيط في  أهمية  المفوضية؛ 
االستراتيجية  الشــراكات  بناء 
اإلنســاني؛  للعمــل  المجديــة 
وقال : قبل الشــروع في توقيع 
أي شــراكات نضــع الخطــط 
الالزمــة لذلك لضمان أن تعود 
هــذه الشــراكات بالخير على 
األقل ضعفًا  والفئات  المحتاجين 
في أي بقعة من بقاع الســودان؛ 
موضحــًا أن المفوضيــة تعمل 
على تعزيز االستجابة اإلنسانية؛ 
واســتنفار المنظمــات الوطنية 
واألجنبية العاملة في الســودان 
الحتواء أي أزمــات؛ وتحفيزها 
لتقديم الدعــم الالزم للتخفيف 
من المعاناة اإلنسانية للمتضررين 
مناطق  في مختلف  الكوارث  من 
البالد؛ الفتًا إلــى أن المفوضية 
المناطق  ســكان  أحــوال  تتابع 
التي تتعرض ألي كوارث ــ ال 
ســمح اهلل ــ لتقوم بدورها في 

للمتضررين؛  الدعم  اســتقطاب 
بالوفود  لقاءاتها  وتحرص فــي 
األجنبيــة الزائــرة للبالد على 
تعزيز التعاون المشــترك معها 
بهــدف ترقية وتطويــر العمل 

اإلنساني.

  وكان وفــد المفوضيــة قد 
المنظمة  عــام  أميــن  التقــى 
العربيــة الدكتــور صالح بن 
التويجــري؛ وتم خالل  حمــد 
اللقاء بحث عــدد من المواضيع 
المتعلقة بتفعيل االســتجابة في 
وتخفيف  اإلنساني  العمل  خدمة 
المعاناة اإلنســانية للمتضررين 
من الكــوارث واألزمات؛ وتجول 
في  المتخصصة  المراكــز  في 
المنظمة؛ وأســتمع لشــرح عن 
دورها في خدمة العمل اإلنساني؛ 
وكان الوفد برئاســة المفوض 
العام للعون اإلنساني في السودان 
أ. نجم الدين موسى عبدالكريم؛ 
وضــم كل من المهنــدس آدم 
إبراهيم مســؤول التخطيط في 
الحســين إسحاق  أ.  المفوضية؛ 
محمــد أبوه المديــر التنفيذي 
لمكتب المفوض العام والمهندس 

ياسر محمد هاشم.
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من أجل 
اإلنسانية 

نعمل
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الشــراكة   مفهــوم  يعتبــر   
Partnership مفهوما حديثا، 
لــم يظهر فــي القاموس إال في 
ســنة 1987 بصيغــة أنها " نظام 
االقتصاديين  المتعامليــن  يجمع 
مجال  في  أمــا  واالجتماعيين"، 
العالقــات الدوليــة فــإن أصل 
استعمال كلمة شراكة تم ألول 
مرة مــن طرف مؤتمــر األمم 
المتحدة للتجــارة والتنمية في 

نهاية الثمانينات.

 والشــراكة هي شكل من أشكال 
إنها  حيــث  واإلدارة؛  التنظيــم 
وســيلة أو أداة لتنظيــم عالقة 
مســتقرة ما بيــن وحدتين أو 
مجموعــات  أو  "دول  أكثــر 
إقليميــة"؛ وهــي تتطلب جملة 
التقارب والتعاون  خصائص منها 
المشــترك واالتفــاق حول حد 

أدنى من المرجعيات المشتركة؛ 
وتعّرف الشراكة بأنها "مؤسسة 
مشــتركة مملوكــة من قبل 
عدد من الكيانــات القانونية أو 
الخاصة". ومع ذلــك فإنها ال 
تعنى بالضرورة التســاوي لكل 
األطراف، اذ يمكن أن تكون حصة 
طــرف أكبر مــن حصة طرف 
آخر؛ ولقد تم استخدامها كثيرا 
من طرف الباحثين دون إعطائها 
مفهوما دقيقــا، وفي هذا اإلطار 
أنهــا    "  B.Ponson يــرى 
تتمثل في كل أشكال التعاون ما 
بين مؤسســات أو منظمات لمدة 
معينة تهــدف إلى تقوية فعالية 
تحقيق  أجــل  المتعامليــن من 
 ." تحديدها  تــم  التي  األهداف 
الشكل  بهذا  الشــراكة  فمفهوم 
االســتراتيجي،  التحالف  يشمل 

لكن ينبغي أن نفرق بين التحالف 
والشراكة،  واالقتناء  واالندماج 
 B.Garrette Et فيعتبــر 
االندمــاج  أن    P.Dussage
واالقتنــاء هو زوال المؤسســة 
أو  وحــدة  لميــالد  المعنيــة 
مؤسسة جديدة، أما في التحالف 
والشــراكة تبقــى المؤسســة 
تحافــظ على اســتقالليتها من 
حيث األهداف والمصالح الخاصة 
وتقيم عالقات مشاركة لتحقيق 

بعض األهداف المشتركة.

 ويمكن تعريف الشــراكة بأنها 
تعاون بين مؤسســتين أو أكثر 
وتحقيق  تقويتهمــا  أجــل  من 
بينهما؛  المشــتركة  األهــداف 
وبذلك اختلفت الشــراكة عن 
واالستحواذ  واالندماج  التحالف 
والمشاركة؛ كون أنها ال تعني 
في  المؤسستين  إحدى  مشاركة 
أموال األخــرى أو إدارتها؛ كما 

أنه ال يراد منها االندماج.

  وجاء في موقع "ســتارتايمز" 
االســتراتيجية  الشــراكة  أن 

مفهوم
الشراكة
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أهداف الشراكة:

قبل  المتبعة من  الطريقــة  هي 
المؤسسات في التعاون مع بعضها 
معين  مشــروع  لتنفيذ  البعض 
بتكثيــف الجهــود؛ وفكرة هذه 
الشــراكة ليســت وليدة اليوم 
على المجتمع االقتصادي الدولي، 
بل هــي متأصلة نظرًا العتمادها 
على مبدأ المصالح المشــتركة 
والمتبادلــة بين الــدول؛ إال أن 
مبدأ الشــراكة بين المؤسسات 
كاســتراتيجية  االقتصاديــة 
للتطــور والتنميــة لــم تحظ 
باالهتمام إال في السنوات األخيرة؛ 

حيث أصبحت تشكل عاماًل أساسيًا 
في تطور المؤسسة.   

إن الشراكة المجتمعية هي التي 
تساعد األفراد على حل مشكالت 
مجتمعهــم مهمــا كانت صعبة 
او مســتحيلة، ذلك ألنها تعتمد 
على عقول ومهارات وأفكار أبناء 
المجتمع الواحد، مما ينتج حلول 
مبتكــرة وفكر مبــدع، ويتمكن 
هــؤالء األفراد مــن حمل راية 
مجتمعهم طالما كانوا متحدين 
ومتعاونيــن، أما إذا تفرقوا فلن 
ينالــوا إال الخســارة والخذالن 

من غرس  البد  لذلك  والشتات، 
في  المجتمعية  الشــراكة  قيم 

نفوس شباب المستقبل.

 وتأتــي الشــراكة اإلنســانية 
لتعزيز التعاون بين عدة أطراف 
لخدمة العمل اإلنســاني وتقديم 
الدعــم والمســاعدات للفئــات 
والمتضررين من  األكثر ضعفًا 

األزمات والكوارث. 

ــ جمع الطاقات 

ــ تبادل الخبرات 

ــ السيطرة على المخاطر

ــ المشاركة في تحمل المخاطر

ــ تحسين أساليب االستعمال

ــ خفض التكاليف

ــ التعاون بين أطراف الشراكة

ــ زيادة الفهم المتبادل

ــ المشاركة في التكاليف الثابتة

ــ خدمة العمالء في الوقت المناسب

ــ توفير قيمة أكبر للمستهلك

ــ تجنب التأخير

ــ طرح بدائل جديدة

تســاعد الشراكة األفراد على حل مشــكالت مجتمعهم من 
خالل اتفاقهم على التوصل إلى حلول مبتكرة؛ ومن أهدافها:

ــ المشاركة في الخطط

ــ األداء الجيد

ــ تقديم خط منتجات أقوى

ــ خلق منتجات جديدة

ــ تسويق منتجات إضافية

ــ مساندة وخدمة العمالء

ــ زيادة القدرات التسويقية

ــ ابتكار أنماط استهالكية جديدة

ــ تحسين صورة المؤسسة 

ــ التكامل بين الخبرات

ــ التنسيق في البرامج  
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قالوا عن الشراكات
إن بناء الشــراكات الفاعلة بين األمانة العامة للمنظمة 
العربية للهالل األحمــر والصليب األحمر ومكوناتها من 
الجمعيات والهيئات الوطنية مــن جهة؛ وبين الحكومات 
العربيــة من جهة أخرى يمثل أهميــة كبيرة في إزالة 
الكثير من المعوقات التي قد تعطل العمل اإلنساني؛ كما 
أن اهتمام الحكومات بالجمعيات الوطنية ومنحها المزيد 
من الدعم يكسبها القدرة على الوصول إلى المتضررين من 
الكوارث واألزمات والنزاعات بفاعلية وتقديم المساعدات 

اإلغاثية الالزمة لهم.

إن أفضــل الطرق لتنفيذ العمل اإلنســاني هو أن ننفذه 
معًا عبر الشراكات ــ أي بالعمل مع اآلخرين ــ كونه 
ليس عماًل فرديًا بأي حال من األحوال؛ وإنما يعتمد دومًا 
على شــتى أنواع الدعم المتبادل؛ كما أن العمل في إطار 
الشــراكات مع المنظمات المحلية والوطنية األقرب إلى 
األشــخاص المتضررين هو التصرف السليم من الناحية 

األخالقية واألكثر فاعلية على الصعيد الميداني.

د. صالح بن حمد التويجري
أمين عام المنظمة العربية

للهالل األحمر والصليب األحمر

د. هوغو سليم 
رئيس شعبة السياسات 

والدبلوماسية اإلنسانية في 
اللجنة الدولية للصليب األحمر
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تعد الشــراكات أمرًا ال غنى عنه لإلغاثة ودعم التنمية؛ 
وينبغي أن ُتحترم؛ وهي على أرض الواقع تعمل على إنقاذ 
األرواح وتوفيــر الموارد ومضاعفــة الفوائد؛ إن العمل 
المشترك ليس فعاًل فقط في تلبية االحتياجات، بل يعزز 
المسؤولية لحل المشكالت التي تخلق المعاناة اإلنسانية.

المفوض العام لألونروا 
فيليبو غراندي

مــن المهم أن نطور حوارًا مفتوحًا مع شــركائنا حول 
التحديات التي يواجهونها ومناقشــة كيف يمكن العمل 
لكفالة سالمتهم؛ ونحن ندعم خطط االستمرارية الخاصة 
بهم ونتبــادل المعلومات والموارد معهــم؛ ومن المهم 
التخطيط المشترك ألنشطتنا بناء على تحليل المخاطر؛ 
فمن الدروس الرئيســية المســتفادة من شــركائنا في 
منطقة الشرق األوسط إننا ننجح عندما "نقف إلى جانب 

جانيت لوندبرغشركائنا".
مستشارة الشراكة والتوطين في 

منظمة "إنقاذ الطفولة"

نعمل مــع طائفة متنوعة من الشــركاء ــ التقليديين 
وغير التقليديين ومن الجهات الرســمية وغير الرسمية 
ــ من مختلف أنحاء العالم للمساعدة على تحقيق هدفنا 

إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

التقرير السنوي للبنك 
الدولي 2021
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تمويل العمل اإلنساني.. 
بين الواقع والطموح

مختار العوض موسى

تكمن أهمية الشــراكات اإلنســانية في 
اإلنســاني  للعمل  الالزم  التمويل  توفير 
فــي ظل ضآلة حجم الدعــم المقدم من 
المؤسسات والشــركات وتراجع معدله؛ 
مع تزايد حجم الكــوارث واألزمات في 
عدد من دول العالم؛ مــا جعل منظومة 
العمل اإلنســاني تواجه صعوبة في تلبية 
األشخاص  لماليين  اإلنسانية  االحتياجات 
الذين اضطروا إلى ترك ديارهم بســبب 
وقت  في  المســلحة؛  والصراعات  العنف 
اتسعت فيه الفجوة بين حجم االحتياجات 
والمــوارد المتاحة لتلبيتهــا؛ مما يحتم 
الشــراكات  لعقد  الجهــود  مضاعفــة 
والمنظمات  الهيئات  بين  االســتراتيجية 
العاملة في المجال اإلنســاني ليتسنى لها 
بسبب  المتزايدة  االحتياجات  هذه  تغطية 
عدة عوامــل منها التغّيرات المناخية وما 
ينجم عنها من كوارث مدمرة وتحوالت 
ديمغرافية؛ وندرة الموارد التي تؤدي إلى 
زيــادة معدل الفقر؛ والتمــدد العمراني 

العشوائي.

  تقف إشــكالية ضعــف التمويل حجر 
عثرة أمــام تنفيذ الكثير مــن البرامج 
اإلنســاني؛ ومن صور  للعمل  الداعمــة 
ضعــف التمويــل ضآلة الدعــم المقدم 
لتعزيز االستجابة اإلنسانية؛ وقلة المنافذ 
الممولة للبرامــج اإلغاثية؛ وغير ذلك 
من الصعاب التي يمكن تذليلها من خالل 

إرساء شــراكات تشاورية وعملية فاعلة 
بين الجهات المعنية؛ في ظل وجود قناعة 
ثابتة بأهميتها في دعم تكاملية منظومة 
العمل اإلنســاني؛ ووضع حد إلشــكالية 
التمويــل المتوفر  اتســاع الفجوة بين 
للعمل اإلنســاني والحاجات الفعلية؛ كل 
ذلك يحتم إرساء آليات تحّقق االستفادة 
القصوى من التمويل المتوفر؛ ومضاعفة 
الجهود في مجالي االســتجابة اإلنسانية 
والتنمويــة بما يلبــي احتياجات الفئات 
في  والنازحين؛  الالجئين  مثل  المحتاجة 
وقت حذرت فيه مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين من أن النظام اإلنساني 
العالمــي بلغ حــدوده فــي التعامل مع 
االتجاه التصاعدي في النزوح القســري 
بســبب الضغوط المتزايدة من النزاعات 
واالضطهاد فــي كثير من أنحاء العالم؛ 
داعية المجتمع اإلنســاني إلى "التفكير 
في االســتجابة لحــاالت الطــوارئ" ؛ 
وإبــراز أهمية الفاعليــن المحليين في 
عملية التخطيط في القضايا اإلنســانية 
والتنموية؛ وتوسيع قاعدة الموارد للعمل 
اإلنساني وتحقيق كفاءة أكبر في نتائج 
العمل؛ وبناء  الشراكات العالمية الفاعلة 
مع الجهــات المانحــة؛ والتفكير خارج 
الصندوق مــن أجل تمويل االســتجابة 

لحاالت الطوارئ".

 ومما ســبق ذكره تتضح أهمية السعي 
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إلى بناء الشــراكات اإلنسانية في وقت 
تعاظمت فيه تحديــات وتعقيدات العمل 
اإلنســاني بشــكل غير مســبوق ومنها 
الطبيعية واألزمات  الكوارث  اتساع نطاق 
اإلنســانية حــول العالم؛ وزيــادة عدد 

الالجئين والنازحين والمشردين.

فوائد الشراكات اإلنسانية:

ــ تبادل الممارســات الجيدة في العمل 
المبادئ األساسية  القائم على  اإلنســاني 
للحركــة الدوليــة للصليــب األحمر 

والهالل األحمر.

ــ إطالق مبادرات نوعية تعزز االستجابة 
اإلنسانية وتدعم التنمية المستدامة.

 ــ دعم العالقة المتوازنة بين المنظمات 
والهيئــات العاملة في المجال اإلنســاني 
والجهــات الحكومية وغير الحكومية؛ ما 
يؤدي إلى تكامل األدوار والمســؤوليات 

الخاصة بالعمل اإلنساني واإلغاثي.

 ــ بنــاء حاضنة للمنظمات اإلنســانية 
ودعم وتنمية وتشجيع أعمالها في مجال 

اإلغاثة والمساعدات.

الوطنية  الجمعيــات  ــ تعزيــز قــوة 
وشــراكاتها مع حكومات دولها لتتمكن 
ومســؤولياتها  بالتزاماتها  الوفــاء  من 
اإلنســانية وفقًا لمبادئ الحرك الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر؛ وذلك 
من خــالل حث الحكومــات على توجيه 
المزيد مــن االهتمام بالجمعيات ومنحها 
الدعم الكتساب القدرة على الوصول إلى 

المحتاجين.

كيفية مواجهة فجوة التمويل اإلنساني:

ــ وضع آليات تحقق االستفادة القصوى 
من التمويل المتوفــر عن طريق إعطاء 
مساحة أكبر للمنظمات المحلية العاملة 

في مجال اإلغاثة.

ـــ إنشاء شراكة حقيقية مع المنظمات 
الدولية المانحة.

التشاركية والتكامل  وضع آليات تضمن 
للحد مــن التكــرار أو االزدواجية في 

تمويل العمل اإلنساني.

ــ سن التشريعات واألطر القانونية التي 
تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في 

المجال اإلنساني.

ــ تحقيق الشــمولية فــي جهود العمل 
اإلنساني والتنموي على حد سواء بحيث 
تكون االستجابة إنسانية وتنموية في آن 

واحد.

ــ االهتمام ببند التخطيط في شراكات 
القضايا اإلنسانية والتنموية.

ــ توطين العمل اإلنساني من أجل توسيع 
قاعدة موارده وتحقيق كفاءة أكبر في 

نتائجه على أرض الواقع.

ــ إزالة أي حواجز تقف حجر عثرة أمام 
تدفق المســاعدات اإلنسانية بما في ذلك 
تقديــم التســهيالت للعاملين في الحقل 

اإلنساني.

ــ العمل على التمييز بين العمل اإلنساني 
والعمل السياســي واأليديولوجي؛ بمعنى 
أن تكون مساعدة الضحايا الهدف األساسي 
دون النظــر إلــى توجهاتهــم الفكرية 

ومعتقداتهم الدينية. 
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العالمية مرتكزًا  الشراكة  تعد   
هامــًا لدعــم خطــة التنميــة 
المســتدامة؛ ألهميتها في توفير 
أرضية خصبــة لتبادل التجارب 
الحكومــات  بيــن  والخبــرات 
والقطاع الخاص من جهة؛ وبين 
المجتمعــات المحلية والعالمية 
من جهة أخرى؛ ما يسّهل التوصل 
إلى رؤيــة مشــتركة لضمان 
وقد  المستدامة؛  التنمية  تحقيق 
أدركت األمم المتحدة أن "هدف 
التنمية ال يتحقق بمجهود فردي 
أو أحادي وإنما يتطلب شراكات 
الهدف  شاملة" فأكدت في نص 

17 من أهداف التنمية المستدامة 
الشراكة  على ضرورة "تنشيط 
العالمية من أجل التنمية؛ بهدف 
إيجاد رؤية مشتركة بين البلدان 
بشــأن  المحلية  والمجتمعــات 
التنمية المســتدامة؛ مع تعزيز 
االلتزام بتوفير الوسائل التقنية 
والمالية لجعل هذه الرؤية واقعًا 
ملموسًا لإلسهام في دعم التنمية 

المستدامة".

 مّر مفهوم التنمية المســتدامة 
في األمــم المتحــدة عبر عدة 
مؤتمرات واتفاقات شــاملة عدة 

مجاالت بدءًا مــن مؤتمر األمم 
المتحدة المعني بالبيئة البشرية 
1972 فــي ســتوكهولم  عــام 
بالســويد؛ واعتمد إعالن وخطة 
عمل ســتوكهولم الــذي حدد 
مبــادئ الحفــاظ علــى البيئة 
البشــرية؛ وســعت قمة األرض 
التاريخية فــي ريو دي جانيرو 
بالبرازيل عام 1992 إلى مساعدة 
الحكومات على إعادة التفكير في 
التنمية االقتصادية وإيجاد طرق 
الكوكب واستنفاد  تلويث  لوقف 
الطبيعية؛ واعتمدت قمة  موارده 
األرض جــدول أعمال القرن 21 

دعم التنمية المستدامة 
بالشراكات العالمية
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وتضمن توافقًا عالميًا في اآلراء 
بشــأن التنمية والتعاون البيئي؛ 
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
واتفاقية  المنــاخ  تغير  بشــأن 
التنــوع البيولوجــي؛ والدورة 
االســتثنائية  للجمعيــة العامة 
والتي تعرف باسم "قمة األرض 
+5" عــام 1997؛ وظهر مفهوم 
الشــراكة من أجل التنمية في 
عام  المتحدة  لألمم  األلفية  قمة 
2٠٠٠ من أجل إيجاد بيئة تحقق 
التنمية المســتدامة عبر تقديم 
المســاعدات وتخفيــف الديون 
؛ والقمــة العالميــة للتنميــة 
المستدامة في جوهانسبرج 2٠٠2؛ 
وفي 2٠12 تم اســتحداث شــكل 
جديد للشراكات في مؤتمر ريو 
دي جانيرو ووافقت فيه األطراف 
المشــاركة على وثيقة ختامية 
تســهيل وتشجيع الشــراكات؛ 
للتنمية  المتحدة  األمم  ومؤتمر 

المســتدامة في ريــو 2٠12؛ ثم 
إنشــاء جمعية األمــم المتحدة 
للبيئة؛ وانعقاد فعالية استثنائية 
في عــام 2٠1٣ تم خاللها االتفاق 
على عقد قمة رفيعة المســتوى 
العتمــاد   2٠15 ســبتمبر  فــي 
األهداف  مــن  جديدة  مجموعة 
اإلنمائية لأللفيــة؛ وقمة األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 2٠15 
المستدامة  التنمية  خطة  عززت 
لعام 2٠٣٠ من أهمية الشــراكة 
العالميــة فــي تنفيــذ أهداف 
التنميــة المســتدامة من خالل 
وتقاسم  متعددة  شراكات  إقامة 
الخبرات وتطوير الشراكات بين 
القطاع العــام والقطاع الخاص 
المدني؛ وتنص خطة  والمجتمع 
2٠٣٠ على  لـ  المستدامة  التنمية 
عبر  العالمية  الشــراكة  تنفيذ 
التمويل  وتعزيز  القدرات  تنمية 
اإلنمائية  والمســاعدات  الدولي 

للدول األقل نموا من أجل تعزيز 
االجتماعيــة والحد من  العدالة 
المرأة  وتمكين  المدقــع  الفقر 
التي  المشــاريع  عــدد  وزيادة 
تمتلكها النساء والحد من البطالة 
واالستفادة من الخبرات الدولية 
فــي مجــال التدريب للشــباب 
في  األجنبي  االستثمار  وتحسين 
الدول الفقيرة واالســتفادة من 

التكنولوجيا المتقدمة.

 ومن المبادرات الرائدة المعززة 
للشــراكة مبــادرة " الشــرق 
األوســط األخضر" التي أطلقها 
ســمو ولي عهد المملكة األمير 
محمد بن ســلمان يوم 27 مارس 
2٠21 بهدف تعزيز تنسيق الجهود 
ومواجهة  البيئــة؛  حماية  تجاه 
خارطة  ووضع  المناخي؛  التغّير 
االنبعاثــات  لتقليــل  طريــق 
الكربونية في المنطقة من خالل 
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زراعة 5٠ مليار شجرة من أجل 
رفــع الغطاء النباتــي في دول 

المنطقة.

  ويترقــب العالــم مؤتمر قمة 
المناخ الــذي تنطلق أعماله في 
شــرم الشــيخ بجمهورية مصر 
العربية خالل الفتــرة 6 ــ 18 
نوفمبر 2٠22؛ وُيعول عليه كثيرًا 
فــي تعزيز الشــراكة الدولية 
إلنقاذ البشــرية مــن األضرار 

الناتجة عن تغّيرات المناخ.

المجتمعية  الشــراكة  وتعــد 
قاطرة التنميــة من أجل العبور 
لمجتمــع جديــد تتكامــل فيه 
أدوار جميع عناصره، بما يحقق 
رغبات وطموحــات جميع فئاته 
لتحقيــق الرفاهية المنشــودة؛ 
المحــور  الشــراكة  وتعــد 
العديد من  لبرامــج  األساســي 
المنظمــات العاملــة في مجال 
ولنجاحها  المجتمعــات،  خدمة 
في أنشــطتها لتحقيــق التنمية 
المستدامة تحرص على أن تترك 
أثرًا في تحســين جودة الحياة؛ 

ولضمان نجاح أي اســتراتيجية 
تنمية مستدامة ال بد أن تتضمن 
عادل  مجتمــع  ببناء  االلتــزام 
بالمســاواة في  يتميز  ومتكامل 
االقتصادية  والفــرص  الحقوق 
واالجتماعية والسياسية بمساندة 
المهمشــة  المجتمــع  شــرائح 
األولى  للفئات  الحماية  وتحقيق 
بالرعايــة، وتحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة في ضــوء معايير 
الكفاءة واإلنجاز وسيادة القانون.

وغالبــًا مــا تواجــه منظومة 
بتحقيق  الخاصــة  الشــراكات 
تحديات  عدة  المستدامة  التنمية 
منهــا كيفية تحقيــق التوافق 
بين الشــركاء؛ ووضع الهيكلة 
المناسبة لضمان نجاح المشاريع؛ 
الخطة  نجاعــة  من  والتأكــد 
مشــاريع  لتنفيذ  الموضوعــة 
الشراكة؛ وضآلة حجم التمويل 
ولضمان  لتنفيذهــا؛  المعتمــد 
الوصول إلــى منظومة متكاملة 
بــد  ال  للشــراكة  األركان 
مــن العمل علــى مواجهة هذه 
البداية؛ وذلك  التحديات منــذ 

تعجيزية؛  عراقيــل  بعدم وضع 
وتســهيل اإلجــراءات؛ واتبــاع 
تسهيالت ومحفزات تضمن سير 
العمل على أكمل وجه؛ واجراء 
تقييم شــامل الحتياجات تنفيذ 
ووضع  الموضوعــة؛  الخطــة 
هيكلية واضحــة ومنظمة بدقة 
وعناية لتنفيذها؛ وتحديد أدوار 
التنفيذ؛  في  المشــاركين  كل 
وأدائهم  ورفع مستوى مهاراتهم 
لتمكينهــم من تحقيــق النجاح 
المأمول؛ وقبــل كل هذا وذاك 
ال بد من اجراء دراســات شاملة 
من  واسع  استراتيجي  وتخطيط 
أجــل ضمان نجاح الشــراكات 

ومنع حدوث أي تعثر لها.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلى أن 
الموضوعــة  الخطــط  نجــاح 
للتنميــة المســتدامة يتطلــب 
قائمة  شــاملة  شراكات  إطالق 
والرؤى  والقيــم،  المبادئ  على 
لخدمة  المشــتركة  واألهداف 
التنمية  اإلنسانية من خالل دعم 
اتخاذ  يحّتم  وهذا  المســتدامة؛ 
إجراءات عاجلــة لتعبئة وإعادة 
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توجيه وإطــالق العنان لتحويل 
تريليونات الدوالرات من الموارد 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الخاصة 
الشراكة  وتفعيل  المســتدامة؛ 
الحقيقية بين القطاعين الحكومي 
والخاص لتبني مبادرات وبرامج 
مجتمعية وإنسانية في المجاالت 
والعمل  والتعليميــة  الصحيــة 
لمساعدة  والتطوعي  اإلنســاني 
األطفال  خاصة  الضعيفة  الفئات 
والمســنين؛ وتحفيز الشراكات 
اإلنسانية بين مختلف المؤسسات 
الحكوميــة والخاصــة؛ وتبادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
وتمكين  االجتماعية؛  المسؤولية 
الشــباب في العمــل المجتمعي 
والخدمة اإلنســانية؛ العمل على 
إيجــاد جيل مــن القياديين في 
العمــل اإلنســاني من الشــباب 
وتأهيلهــم لتولي برامج تنموية 
التنمية  عجلة  دفع  في  تســاهم 
لخدمة اإلنســانية؛ ودعم العمل 
كــوادره  وتطوير  التطوعــي 
ليتســنى لهم إدارة المشــاريع 
اإلنســانية؛ ووضــع المزيد من 

مجال  في  والقوانين  التشريعات 
وتعزيز  االجتماعية؛  المسؤولية 
والشركات  المؤسســات  التزام 
المجتمع؛  تجــاه  بمســؤوليتها 
ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية 
االجتماعية مــن خالل الحمالت 
وورش  الثقافيــة  والبرامــج 
رؤية  ووضع  والمنتديات  العمل 
مشتركة للمسؤولية االجتماعية 
وترجمتهــا إلــى خارطة عمل؛ 
العطــاء والعمل  ونشــر ثقافة 
اإلنساني؛ وتعزيز الشراكة بين 

القطاعين الحكومي والخاص. 

من خــالل الشــراكة العالمية 
يمكن أن تســتفيد الدول النامية 
من الخبرات الدولية؛ وتقاســم 
المعرفة المتقدمة لبعض الجهات 
الدولي  المســتوى  الفاعلة على 
وتبادل الخبرات والتجارب معها؛ 
مبتكرة  حلــول  إلى  الوصــول 
للتنمية المستدامة والتصدي ألي 
تحديات تعوق مسيرتها وتعزيز 
الجهــود الرامية إلــى التوصل 
إلى األهــداف اإلنمائية لأللفية؛ 

التكنولوجي  التعلــم  وتأميــن 
وتعزيــز القدرة علــى االبتكار 
حيــث إنهمــا أمران حاســمان 
لتمكين تقديم الخدمات األساسية 
التنميــة  وضمــان  للجميــع؛ 
وإيجاد  الشــاملة؛  المســتدامة 

حلول ألي تحديات إنمائية.

 وبما أنه في الوقت الراهن أصبح 
العمل اإلنساني المشترك ركيزة 
أساسية هامة في بناء المجتمعات 
وتعزيز التماسك االجتماعي بين 
أفرادها؛ وعنصرًا فاعاًل مؤثرًا في 
المعاناة اإلنسانية؛ يبقى  تخفيف 
والهيئات  المنظمــات  كل  على 
العاملــة فيــه العمــل من أجل 
تعزيز الشراكات فيه واستقطاب 
المتطوعيــن لاللتحــاق به من 
خــالل تمكين الشــباب فيه من 
مبادرات مبتكرة من  تبني  خالل 
خالل الشــراكة بين المؤسسات 
محليًا  والخاصــة  الحكوميــة 
المستدامة  التنمية  لدعم  ودوليًا 

وتخفيف المعاناة اإلنسانية. 
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الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع
مستشار أمين عام المنظمة العربية

للهالل األحمر والصليب األحمر

"آركو" تشارك في 
مؤتمر الممارسات 

الذكية في التعامل مع 
حاالت الطوارئ

"أ. الحمد": االستعداد للكوارث في 
الوطن العربي باستثمار التقنية 

ورفع قدرات التنبؤ  
المركز  على  المشــرف  أكد   
العربي لالســتعداد للكوارث في 
المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليــب األحمــر أ. عبد اهلل  
الحمد ضرورة االستعداد للكوارث 
في دول الوطن العربي من خالل 
ومعلومات  التقنيــة  اســتثمار 
التعامل  في  االصطناعية  األقمار 
العاملين في  معها؛ ورفع قدرات 
مجال إدارتها خصوصًا في برامج 
االتصال ونظم اإلنذار؛ والتنسيق 
بين الجهــات الحكومية بما فيها 
أجهزة الحماية المدنية وجمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر 
للكوارث؛  االستجابة  في  العربية 

وتفعيل الخطط الوطنية للتعامل 
معها بشكل فعال؛ واالستفادة من 
التجارب العالمية في التصدي لها 
واالســتجابة لها؛ وحث مراكز 
ومراكز  والدراســات  األبحاث 
الرصد الجوية على إجراء المزيد 
الكوارث  حاالت  عن  البحوث  من 
العالم  في  المتوقعــة  الطبيعية 
العربي للتصدي لها قبل حدوثها 

لتخفيف األضرار الناتجة عنها.

وقال فــي ورقة شــاركت بها 
المؤتمر  العربيــة في  المنظمة 
الذكية  للممارســات  العلمــي 
في التعامل مــع حاالت الكوارث 
بعنــوان " دور المركز العربي 
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لالســتعداد للكوارث في التأهب 
والتعامــل مع حــاالت الكوارث 
فــي الوطن العربــي": أطلقت 
المنظمــة المركــز العربــي 
لالســتعداد للكــوارث ليكــون 
الجهاز المساند لجمعيات الهالل 
األحمر والصليب األحمر العربية  
الكوارث؛  حاالت  مع  التعامل  في 
؛ وقــد تم ربــط المركز مع 
مراكــز إدارة الكوارث في عدد 
الوطنية  الهيئات والجمعيات  من 
لها  ارتكاز  ليكون نقطة  العربية 
بالكوارث  التنبؤ  في  ومساعدتها 
وتبادل المعلومات وبناء القدرات 
وتقديم االستشــارات للجمعيات 
ذات القــدرات المحدودة؛ إضافة 
العملية  قدراتهــا  رفــع  إلــى 
والمعلوماتية لالستجابة لحاالت 
الشــراكات  وإقامة  الكــوارث؛ 
الالزمــة مــع كافــة الجهات 
الحكوميــة والمنظمات الدولية 
لتحقيــق التنســيق األفضل في 
للكوارث؛ مضيفًا  التصدي  مجال 
أن المركز يعمــل مع مراكز 
إدارة الكــوارث فــي الهيئــات 
والجمعيــات الوطنيــة العربية 
األعضاء في المنظمة في 21 دولة 
هي المملكة األردنية الهاشــمية؛ 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ 
سوريا؛  تونس؛  البحرين؛  مملكة 
السودان؛ العراق؛ فلسطين؛ قطر؛ 
مصر  ليبيــا؛  لبنان؛  الكويــت؛ 
؛ المملكــة المغربيــة؛ المملكة 
موريتانيا؛  الســعودية؛  العربية 

اليمن. 

 وأوضح أنه بعد تأسيس المركز 
ســجل فريق من المختصين فيه 
زيارات إلى عــدد من المراكز 
مع  التعامل  فــي  المتخصصــة 
األزمات والكــوارث، وأطلع على 
المســتخدمة  التقنيات  أحــدث 
لصالح  منها  االستفادة  وإمكانية 
تزويد  وتم  العربيــة،  المنطقة 

المركــز بكافــة التجهيــزات 
ومنها:  الالزمة  والتقنية  الفنية 
بواســطة  بعد  عن  االستشــعار 
المعلومــات  ونظــم  األقمــار 

الجغرافية.

وبّين أن المركز يعمل بشــكل 
من  للكارثة  لالســتجابة  علمي 

خالل مراحلها الثالث:  

في األولــى يعمل علــى رصد 
مواقع  وتقييم  وتحليل  ومتابعة 
الكارثة بالتنســيق مع الجمعيات 
المعنية  والمؤسســات  الوطنية 
بذلك في بلدانها؛ والمســاهمة 
في تأهيل وتدريب وبناء القدرات 
وتبــادل الخبرات بين الجمعيات 
وتقديــم  العربيــة،  الوطنيــة 
إلدارة  مراكز  إلنشاء  المساعدة 
الكوارث فــي الجمعيات الوطنية 
ذات اإلمكانيات المحدودة والعمل 
على الربط مع الجمعيات الوطنية 
من خــالل تقنيات التواصل التي 
المعلومات؛  تبادل  فاعلية  تضمن 
الكارثة يعمل  وفي مرحلة أثناء 
األضرار  حصــر  على  المركز 
واالحتياجــات الناتجــة عنهــا 
بالتنســيق مع الجمعية الوطنية 

والمؤسســات الحكومية المعنية 
بذلك، وتعميم النداءات اإلنسانية 
الحركة  داخــل  من  للمانحين 
الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمــر وخارجهــا؛ والتواصل 
مع الشــركاء وحشــد الجهود 
والمتابعة  للكارثة؛  لالســتجابة 
تطوراتها  ورصد  لها  المتواصلة 
وإصــدار التقاريــر التفصيلية 
عنها؛ وفي المرحلة الثالثة يعمل 
المساهمات  حصر  على  المركز 
في االســتجابة للكارثة؛ وتوثيق 
المقدمة من خالل  المســاعدات 
الهيئــات والجمعيــات الوطنية 
األعضاء في المنظمة؛ واستعراض 
منهــا؛  المســتفادة  الــدروس 
وإصدار تقريــر تفصيلي عنها؛ 
بين  التواصل  وســائل  وتطوير 
الوطنية  والجمعيــات  المركز 
إلى  والســعي  المعنية  والجهات 
التأهيل  إعــادة  متطلبات  حصر 
الدولــة المتعرضة للكارثة  في 

بالتنسيق مع الجمعية الوطنية.

وكشف "أ. الحمد" أن المركز 
بتطوير عمله  اهتمامه  إطار  في 
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وقع عددًا من مذكرات التفاهم 
منهــا مذكــرات مــع االتحاد 
الدولي لالتصاالت بهدف تطوير 
الكوارث في  االتصاالت في حالة 
الدول العربيــة؛ وتطوير البنية 
الوطنية؛  للجمعيــات  التقنيــة 
وتوفير أحــدث أجهزة االتصال 
للكوارث؛  التنبؤ  في  الستخدامها 
ومع المكتــب اإلقليمي لالتحاد 
الصليــب  لجمعيــات  الدولــي 
األحمر والهالل األحمر لوســط 
والمنظمة  إفريقيــا؛  وشــمال 
العربيــة لتكنولوجيات االتصال 
اتفاقية  وســيوقع  والمعلومات؛ 
مع المركــز الوطني لألرصاد 
بالمملكة العربية السعودية بهدف 
المتطورة  تقنياته  من  االستفادة 
وتدريب  بالكــوارث؛  التنبؤ  في 
الوطنية  الجمعيــات  منســوبي 
معلومات  واستخدام  تحليل  على 
واالستفادة  االصطناعية  األقمار 
منها فــي تحليل حاالت الكوارث 

المتوقعة. 

وأســتطرد قائــاًل: إن المركز 
قام بدراســة لواقع االســتعداد 
للكــوارث في الــدول العربية؛ 
إنشــاء  ضرورة  إلــى  وتوصل 
مراكز مصغرة في أقسام إدارة 
الكــوارث بالجمعيــات الوطنية 
العربي  بالمركز  تقنيًا  وربطها 
لالســتعداد للكوارث؛ وأنشأ هذه 
المصغرة في كل من  المراكز 
السودان وتونس وجيبوتي وجزر 
القمر والعراق؛ وسعى إلى تدريب 
الوطنية  الجمعيات  في  العاملين 
بهدف رفــع جاهزيتها للتصدي 
االستفادة  للكوارث وتمكينها من 
من معلومات األقمار االصطناعية 

ومعلومات المركز.

وأوضــح أنه كان للمركز أثر 
فعال في التعامــل مع الكوارث؛ 
هيكا  إعصار  وتمكن من رصــد 
في عمان في 22 ســبتمبر 2٠19م 
؛ وجمــع المعلومــات وصــور 
به  الخاصة  االصطناعية  األقمار 

وتحليلهــا وإعداد تقرير مفصل 
عنه وإشــعار الجهات المختصة 
في عمــان وتزويدهم بالتقارير 
الالزمــة. كما تابــع المركز 
انفجــار مرفــأ بيــروت في 4 
أغســطس 2٠2٠م؛ وساند جمعية 
لتأمين  اللبناني  األحمر  الصليب 
االحتياجــات العاجلة؛ وأصدر 5 
الحادث؛  عــن  تفصيلية  تقارير 
بالتنسيق مع  المركز  قام  كما 
السوداني  األحمر  الهالل  جمعية 
عنــد حدوث ســيول جارفة في 
شهر يوليو 2٠21م ؛ وأصدر عدة 
تقارير تفصيلية؛ وزود المنظمات 
المانحــة والشــركاء العاملين 
في الســودان بتقرير مفصل عن 
الحالة المطرية؛ وقام فريق من 
الســودان  إلى  بزيارة  المركز 
إلدارة  متخصصًا  مركزًا  وأنشأ 
األحمر  الهالل  بجمعية  الكوارث 
بالتجهيزات  ودعمه  الســوداني 
التقنيــة المطلوبة؛ واســتفادت 
الجمعية من تقنياته في موســم 

فيضانات عام 2٠22م 
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رصد الكوارث 
واألزمات

رفع النداءات 
اإلنسانية وحشد 

الدعم

بناء قدرات وتبادل 
الخبرات

توثيق المساعدات 
اإلنسانية

االستعداد لمواجهة 
الكوارث وتوثيق 

البيانات

متابعة الكوارث 
بالعالم واالستفادة 
من تجارب الغير

الهدف من 
إنشاء المركز 

العربي 
لالستعداد 

للكوارث

14

25

36

املركز العربي لال�شتعداد للكوارث
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دور وسائل
التواصل االجتماعي

أثناء الكوارث واألزمات
إعداد: بشير بوزيان الرحماني

مسؤول الشبكات االجتماعية والتواصل االلكتروني
المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

مفتاحيــة:  كلمــات 
الكوارث، اإلنقاذ البحري 
الشــبكات  والصحراوي، 
االجتماعية، الهجرة غير 

النظامية
يتعامــل اإلعــالم مــع حاالت 
الطوارئ والكوارث واألزمات من 

خالل ثالثة مستويات:

- ما قبل الكارثة

- أثناء الكارثة

- ما بعد الكارثة

ولكل مرحلــة من هذه المراحل 
 Key بهــا  خاصــة  رســائل 
Messages. ولــم يعد األمر 
مقتصــرا فقــط على رســائل 
التوعيــة بل بات هنــاك اندماج 
بين التقنيات الجديدة ووســائل 
كالشــبكات  الجديدة  اإلعــالم 
التخفيف  أجــل  االجتماعية من 
من المعاناة اإلنســانية في حال 

كارثة.

وقد لعبت الشــبكات االجتماعية 
دورا  الرقمية  والتكنولوجيــات 
كبيرا فــي مواجهــة الكوارث 

المحلية  المجتمعات  ومســاعدة 
المواجهــة  علــى  المتضــررة 
فيســبوك  والصمــود خصوصا 
وتويتــر من خالل االســتجابة 
االنســانية. لقد أصبحت منصات 
االجتماعــي طــوق  التواصــل 
نجــاة للماليين – بــإذن اهلل - 
من المجتمعــات المتضررة من 

الكوارث والنزاعات المسلحة.

حيــث مكنت هــذه الوســائط 
والدولية  المحليــة  المجتمعات 

من:

• نشــر رســائل النجدة وطلب 
المساعدة.

• توفيــر قنــوات للمتضررين 
لطلب المساعدة.

• الربط العائلي ودليل الحياة.

• تقييم المســاعدات الممنوحة 
واعتمادها كبرامج.

• تحديد أماكــن توفر الغذاء 
والمأوى والمساعدات الطبية.

تواجــد  أماكــن  تحديــد   •
الوصول  وتســهيل  المتضررين 

إليهم.

إن توفر هــذه المعلومات يؤثر 
مباشرة في كيفية استجابة هذه 
مختلف  لمواجهة  المجتمعــات 

أنواع األزمات.

ومشــاركة  التزام  يعتبر  لماذا 
الجمهور حيويا؟

• نســاعد الناس كي يساعدوا 
أنفسهم

الجمهور  التزام ومشــاركة   •
المجتمعــات  تمكيــن  يعنــي: 
في  المشــاركة  من  المتضررة 
تحديــد احتياجاتهــا ثم البحث 
عــن حلــول خاصة بهــا. وان 
اإلنســانية من خالل  المنظمات 
المتضررة  المجتمعات  مشاركة 
والتزامها ومشاركتها في تحمل 

المسؤولية فإنها تسعى إلى:

• تأميــن عالقــة جيــدة مع 
المتضررين

• الحصــول علــى رؤية جيدة 
لألوضاع

البرامــج  جــودة  تحســين   •
لهؤالء  المقدمــة  والمبــادرات 

المتضررين
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    إن الحركة الدولية للصليب 
وعموم  األحمر  والهالل  األحمر 
المنظمــات اإلنســانية عملــوا 
المتبادل  التواصــل  تقوية  على 
مــع المجتمعــات المتضــررة 
مستوى  لتحســين  الكوارث  من 
اإلصغاء الجيــد الحتياجات هذه 
انشغاالتها  وكذلك  المجتمعات 

وتظلماتها.

هذا األمر يعتبر حيويا من أجل 
احتــرام وصون كرامة وصمود 
هــؤالء المتضررين من األزمات 
والكــوارث إضافة إلى تحســين 
جــودة البرامج والمشــروعات 

اإلنسانية المقدمة لهم.

تقدم هذه الورقة طرقا عملية في 
كيفية استخدام منصات التواصل 
الحديثة  والتقنيات  االجتماعــي 
صناعة  في  الذكية  والتطبيقات 

نمــوذج مشــروع دعم 
الصحي  القطاع  سلطات 

في جنوب السودان:
في السنوات الماضية اندلع العنف 
فــي والية جونقلي في شــمال 
شرق جنوب السودان عدة مرات. 
هذه األحداث المتكررة من العنف 
الطائفي لها عواقب وخيمة على 
الســكان ، فالهجمات تتسبب في 
النــزوح وفقدان ســبل العيش 

التزام ومشاركة جماهيرية نحو 
وضمن  المتضررة  المجتمعــات 

هذه المجتمعات في حد ذاتها.

الغائبــون عن الخريطة 
Missing Map

أســاس هــذا المشــروع يقوم 
برســم خرائط للمناطق لتلبية 
احتياجــات المجتمعات الضعيفة 
مكان  فــي  الموجودة  والهشــة 
الكارثــة لكن المشــروع تطور 
وأصبحت  مختلفة  أشــكال  إلى 
تستخدمه  اإلنســانية  المنظمات 
احتياجا  األكثر  الفئات  لتحديد 

من خالل دعوة جمهور الشبكات 
االجتماعية للمساهمة في اعتماد 
هذا  عبر  المنشــورة  البيانــات 
المشروع أو التأشير على األسر 
والفئــات المحتاجــة من خالل 
التأشير على أماكن وجودها في 
الخريطة مما يســهل على أطقم 
الوصول  وسرعة  سهولة  اإلغاثة 
للمحتاجيــن وفي أغلب األحيان 
كشف متضررين ومحتاجين لم 

يكونوا في الحسبان.

لمئات أو حتى اآلالف من الناس. 
خالل موســم األمطــار ، يكون 
النــاس أكثر عرضــة لإلصابة 
بأمراض مثل المالريا والتهابات 

الجهاز التنفسي واإلسهال.

فــي محاولة لتلبيــة احتياجات 
الســكان ، تدير منظمــة أطباء 
للرعاية  مركــًزا  حــدود  بال 
الصحية األولية في مدينة بيري 
، وتستكشــف حالًيا افتتاح موقع 

جديد للتواصل حــول المدينة. 
سيساعد الفهم األفضل للجغرافيا 
وأعداد السكان في بيري والقرى 
المجاورة فريق منظمة أطباء بال 
حدود علــى تطوير هذا الموقع 

الجديد.

ساهم في مشروع رسم الخرائط 
الخاص بجنوب الســودان أكثر 

من 17٠ مصمم وخرائط  
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طرق آمنة للهجرة غير 
النظاميــة عبــر البحر 
 ALARM والصحراء 

PHONE
المتوسط  األبيض  البحر  شــهد 
نظامية  غيــر  هجــرة  موجات 
منذ ســنوات موجات هجرة غير 
مسبوقة بســبب تردي األوضاع 
البلدان  في  واالقتصادية  األمنية 
المصــدرة للهجــرة، لكن هذه 
الهجــرة لم تكن رحلة ســهلة 
ألصاحبها فقد سجلت سنة 2٠21 
أكثر من ثالثة آالف ٣٠٠٠ حالة 
غرق لمهاجريــن غير نظاميين 

كانوا يبحثون عن فرصة للحياة 
الكريمــة بينهم أطفــال صغار 
ورضع ونســاء حوامل، بالمقابل 
شهدت الصحراء الكبرى كذلك 
حاالت وفاة لهــؤالء المهاجرين 
بسبب العطش والجوع والتيه في 

الصحراء.

المهاجرين  هؤالء  ولمســاعدة   
مــن أجل وصــول آمــن فقد 
أنشــأت عــدة هيئــات إغاثــة 
إنســانية في أعالي البحار تحت 
منها  مختلفة  مســميات  مسمى 
 SOS ميديترانــي  أس  أو  أس 
وهي   MEDITERRANEE
تابعة للمنظمــة األوروبية غير 
الحكوميــة إلنقــاذ األرواح في 
البحر حيث تعتبر سفينة اإلنقاذ 
بمثابــة   Ocean Viking
اليابســة لهــؤالء المهاجريــن 

المخاطرين أرواحهم.

 والستباق الموت ولدعم عمليات 
اإلنقاذ في البحــر انطلق هاتف 
  ALARM PHONE اإلنذار 
أكتوبر  في  المتوّســط  لرصد 
2٠14 عبــر شــبكات ناشــطين 
في  المدني  المجتمع  وناشــطي 
أوروبا و شــمال افريقيا أطلق 
المشــروع خّطــا هاتفّيا منّظما 
في  المســتغيثين  لالجئين  ذاتّيا 
البحر األبيض المتوّســط، يوفر 
هاتف اإلنذار للمستغيثين فرصة 
ثانية لجعل نداء االستغاثة مرئّيا 
هاتف االنذار يوّثق و يحشد في 
الوقــت الحقيقي بهذه الّطريقة، 
الّضغــط كّلما  ممارســة  يقع 
أمكن ذلك و يصبح من الممكن 
ايقاف االعادة القسرّية واألشكال 
األخــرى النتهــاكات حقــوق 
والمهاجرين  لالجئين  االنســان 
خفر  تجاوب  عــدم  لوحظ  ألن 
الســواحل مع نداءات االستغاثة 
التي يطلقها هــؤالء المهاجرين 
والكثير من حاالت الوفاة كانت 

بسبب ذلك.
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مكان  االســتغاثة  هاتــف  يوفر 
انطــالق االســتغاثة في عرض 
لالستغاثة  رسائل  وتوجه  البحر 
إلــى كل الســفن القريبة من 
نقطة انطالق االستغاثة باإلضافة 
إلــى وحــدات خفر الســواحل 
كمــا تنشــر خريطــة تواجد 
الشبكات  عبر  المهاجرين  قوارب 
االجتماعيــة لمزيد من الضغط 
على الجهات الرســمية للتدخل 
مــن أجل المســاعدة في عملية 

اإلنقاذ.

ونظرا الزدياد عدد الضحايا من 
المهاجرين عبــر طرق الهجرة 
مشــروع  فهناك  الصحراويــة 
إلطالق هاتف استغاثة صحراوي.

إن استخدام الشبكات االجتماعية 
أصبح أحــد عناصر الشــفافية 
والتقييم  والنقــد  والمتابعــة 
لمــا  اإلنســانية  للمنظمــات 
يحصلون عليه من معلومات من 
المعنيين ذاتهم مما يعطي أكثر 
المساعدات  توزيع  في  شــفافية 
اإلنســانية وتقييم أداء العاملين 
في هذا المجال، كما أنها تساهم 
كذلك في تحسين صورة هؤالء 
العاملين من خالل التعامل اآلني 
مع الشــائعات واألخبار المزيفة 

والكاذبة في المجال اإلنساني.

كما أن اإلعالم الجديد خصوصا 
الشــبكات االجتماعيــة األكثر 
وتويتر  كفيســبوك  انتشــار 

أصبحت طوق نجاة  للمهاجرين 
من خالل توفيــر المعلومة في 
وكذلك  اإلغاثة  لهيئات  حينها 
لهؤالء المهاجرين أنفسهم، كما 
أن هيئات اإلغاثة أثناء الطوارئ 
تكون منشغلة بعمليات اإلغاثة في 
حين يتم تناســي عن غير قصد 
الكثير من الضحايا بســبب عدم 
توفر المعلومــات الكافية ومنها 
أماكــن وجودهــم، وعلى هذا 
الغائبون  مشروع  يعتبر  األساس 
عن الخريطة وهاتف االســتغاثة 
تطبيقا عمليا للشــعار اإلنساني 
 No One لن نترك أحدا خلفنا

.behind Us
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المبادئ األساسية 
لتطوير برمجيات 
العمل اإلنساني

م/عمر السقاء
مهندس برمجيات في المنظمة العربية

للهالل األحمر والصليب األحمر 

على الرغم من أن التكنولوجيا قد 
ال تكون أول ما يتبادر إلى الذهن 
عندما تفكر في عمل وأنشــطة 
الجمعيات الوطنية للهالل االحمر 
والصليب االحمــر، إال أنها تظل 
جزءًا أساســيًا فــي كيفية قيام 
تلك الجمعيات الوطنية بمهمتها 
والفئات  المحتاجين  لمســاعدة 

المحدودة اإلمكانيات.

  وكمــا يقول الري إليســون 
 " اوراكل  شــركة  مؤســس 
وعندمــا تلغي العمل البشــري، 
انت تلغي االخطــاء، والعائد من 
الغاء الحاجة البشرية عظيم جدا 
انظمة  واســتخدام  اقامة  عندما 

الكمبيوتر".

 وأرى أن مــن واجــب جميــع 
مواكبة  الوطنيــة  الجمعيــات 
التطور والتحول الرقمي للسنوات 
القادمة وذلك من خالل تطوير 
بنيتها التحتية وتحسين خدماتها 

وتطوير مهارات العاملين فيها.

يبــرز هذا المطلــب عند النظر 
في  الناجحة  العريقة  للمنظمات 
مجــال العمل االنســاني. حيث 
تعتبــر التقنية واحــدة من اهم 
المفاتيح التي ســاهمت في رقي 
وجودة  وشهرتها  المنظمات  هذه 

خدماتها.

انهــا اصول  التقنية على  تعــد 
حقيقيــة يتم الحصول عليها في 
االغلب من طرف ثالث، وتستطيع 
اصول  بناء  الوطنيــة  الجمعيات 
البرمجيات لتقديم خدماتها التي 
تطمــح لها من قبــل فريق من 
المبرمجين سواء كانوا موظفين 

او متطوعين . 

وعندما تقــرر اي من الجمعيات 
الوطنية بناء وتصميم البرمجيات، 
يمكــن أن تكون البداية شــاقة 
بالنسبة ألولئك الذين لم يسبق 
لهم إنشاء برامج من قبل، وأول 
خطوة للنجاح هنا أن تبدأ بتبني 

المبادئ العشرة للتصميم وهي:

1. ابدأ باحتياجات المستخدم
يبــدأ تصميم الخدمــة بتحديد 
احتياجات المســتخدم. إذا كنت 
ال تعرف ما يحتاجه المســتخدم، 
الشــيء الصحيح. قم  فلن تبني 
بإجراء البحوث وتحليل البيانات 
والتحدث إلى المســتخدمين. ال 
تضع افتراضــات. وتذكر أن ما 
يطلبونه ليس دائما ما يحتاجون 

إليه.

2. العمل على أقل متطلبات 
وظيفية

يجب ان يحقــق المنتج ماتقوم 
به الجمعيــة الوطنية في الوقت 
الحالي فقط، ال تبنى شــئيًا أنت 
اآلن ال تطبقه على ارض الواقع. 
فيجــب أن نجعله قابــال إلعادة 
من  بدال  والمشاركة  االستخدام 
إعــادة البناء في كل مرة. وهذا 
يعني بناء منصات وخدمات ويب 
البنــاء عليها،  يمكــن لآلخرين 
 )API( وجعلها مبوبه من خالل
استخدامها،  لآلخرين  يمكن  التي 

وربطها بعمل اآلخرين.

٣. صّمم بعد دراســة أنظمة 
التي سوف  للخدمة  مشابهة 

ستقدمها
في معظم الحاالت، يمكننا التعلم 
من ســلوك العالم الحقيقي من 
خالل النظر في كيفية استخدام 
الخدمــات الحالية. اســتفد مما 
هو متوفر لقيــادة عملية صنع 
القــرار، دون االعتمــاد علــى 
الحدس أو التخمين. اســتمر في 
القيام بذلك حتى بعد ان تطلق 

البرمجيات لالستخدام.

4. قم بالعمل الشاق والكثير 
لجعله بسيطا

 إن تسهيل أي عمل صعب يتطلب 
العمل الشــاق والكثيــر لجعله 
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بسيطًا يسهل اســتخدامه خاصة 
النظام  وظائــف  تكــون  عندما 
معقدة - ، لكنه الشــيء الصحيح 

الذي يجب القيام به.

5. االصدارات المتعددة 
خدمات  لبنــاء  طريقــة  أفضل 
جيدة هي أن تبدأ صغيرة وإعادة 
تكبيرها شــيئًا فشيئًا. ما يتطلب 
إصدار الحد األدنى من المنتجات 
القابلة للتطبيق في وقت مبكر ، 
واختبار الخدمة مع المستخدمين 
الفعليين ، واالنتقال من اإلصدار 
التجريبي  اإلصــدار  إلى  "ألفا" 
ثم إلى ميزات اإلضافة المباشرة 
، وحذف األشــياء التي ال تعمل 
وإجــراء تحســينات بنــاء على 
التجريب.  أثنــاء  المالحظــات 
ونشير هنا إلى أن التكرار يقلل 
مــن المخاطر. حتــى إذا كان 
النمــوذج للتجريــب األولي ال 
يعمل، فال تخف من إلغائه والبدء 

من جديد.

6. هذا للجميع
يجــب أن يكــون النظام ســهل 
االســتخدام، حتــى لــو تطلب 
التضحيــة بجمــال التصميم. - 
فليكن ذلك. نحــن نبني لتلبية 
للمجتمع  ونصمم  االحتياجــات؛ 
بأكمله، وليــس فقط ألولئك 
اســتخدام  على  اعتــادوا  الذين 
الويب. وغالبا ما يكون األشخاص 
الذين هم فــي أمس الحاجة إلى 
خدماتنا هم الذين يجدون صعوبة 
في اســتخدامها. دعونا نفكر في 

هؤالء الناس من البداية.

7. فهم السياق
نحن ال نصمم شاشات، بل نصمم 
خدمات تقنيــة للناس. لذا يجب 
أن نفكــر مليا في الطريقة التي 
يمكن من خاللها أن يســتخدموا 

عبرها خدماتنا. 

8. بنــاء الخدمات الرقمية، 
وليس المواقع اإللكترونية

الخدمة هي شــيء يساعد الناس 
على القيام بشيء ما. مهمتنا هي 
الكشف عن احتياجات المستخدم، 
وبناء الخدمة التــي تلبي تلك 
ســيكون  وبالطبع  االحتياجات. 
الكثير من الخدمات في صفحات 
على الويب، لكنها ليســت مواقع 

الكترونية. 

9. كن متسقا، وليس موحدا
يجب أن نســتخدم نفــس اللغة 
كلما  التصميم  أنمــاط  ونفس 
أمكن ذلك. وهذا يســاعد الناس 
على التعرف على خدماتنا، ولكن 
عندمــا ال يكون ذلــك ممكنا ، 
يجــب أن نتأكد مــن أن نهجنا 
متســق.ولكن هــذا ال ينبغي أن 
يمنعنا من تحســينها أو تغييرها 
في المســتقبل عندما نجد طرقا 
أفضل للقيام باألشــياء أو تتغير 

احتياجات المستخدمين.

1٠. اجعل االمور مفتوحة
يجب أن نشــارك مــا نقوم به 
كلمــا اســتطعنا مــع الزمالء 
العالم.  ومــع  والمســتخدمين 
المشــاركة  هذه  تكون  أن  على 
البرمجي  الكــود  مجــاالت  في 
والتصاميــم واألفــكار وخطط 
التطوير المســتقبلية واألخطاء 
والفشــل؛ ألنه كلمــا زاد عدد 
المطلعيــن علــى الخدمة كلما 
كان ذلــك أفضــل بكثير في 
تحســين جودتهــا؛ وأن نتذكر 
دائما أن ما نقوم به فقط بســبب 
انتشاراالكواد البرمجية مفتوحة 

تصميم  مجتمع  وسخاء  المصدر 
الويب بمشــاركته لنا بكل ماهو 
جديد؛ لذلــك ينبغي لنا أن نرد 
ذلك الجميل بإعادة مشــاركته 
مــرة أخرى مع العالــم لتعميم 

الفائدة.

  ختاما أشــير إلــى أن العالم 
أدرك في العقــد الماضي أهمية 
االســتخدام األساسي للمعلومات 
الرقميــة في حــاالت الطوارئ 
في  الجهود  ومضاعفة  اإلنسانية، 
تســهيل وتحسين صنع القرارات 
القائمــة علــى البيانــات. وفي 
العقــد المقبل، يمكن أن تســهم 
في  وافر  بنصيــب  التكنولوجيا 
زيــادة تمكين وتطويــر العمل 
االستجابة  اإلنســاني وتســريع 
اإلنسانية بسرعة وفعالية كبيرة، 
من أجل مساعدة المتضررين من 
أي كوارث أو أزمات إنســانية، 
تفعيل  فــي  بفعالية  واإلســهام 
يتم  التي  اإلنســانية  الشراكات 
توقيعهــا لتخفيــف معاناتهــم 
اإلنســانية، مما يحتم االستثمار 
في التكنولوجيا وضمان أن تكون 
مســؤولة ومســتدامة وشاملة، 
وأن تحمي قبل كل شــيء، حياة 
اإلنسان وكرامته. وهنا نتساءل: 
هل يمكــن أن تتعاون الجمعيات 
الوطنية للهالل األحمر والصليب 
األحمر ــ عبــر مظلة المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر "اركو" ــ 

في إطالق آليات لتفعيل االستثمار 
برمجيات  لبناء  التكنولوجيا  في 
محددة  وظائف  ذات  مشــتركة 
تلبي احتياجات الجمعيات الوطنية 

في مجال العمل اإلنساني.
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ال نهاية في األفق .. 
وفاة وفقد 3 آالف الجئ 
بشكل غير نظامي إلى 

شمال أفريقيا وأوروبا

المفوضية تدعو لتوفير 163.5 
مليون دوالر لحماية المهاجرين 

والمهاجرون  الالجئــون  يواجه 
الذين ينتقلون بشكل غير نظامي 
وأوروبا  أفريقيــا  شــمال  إلى 
مخاطر جسيمة على طول طرق 

البحر األبيض المتوسط

  وقد كشفت المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
في  أصدرته  تقرير جديــد  في 
النصف األول من عام 2٠22م، أن 
أكثــر من ٣.٠٠٠ قــد توفوا أو 
كانوا في عداد المفقودين العام 

الماضي أثنــاء محاولتهم عبور 
وســط وغرب البحــر األبيض 
األطلسي  والمحيط  المتوســط 
التقرير  ويدعو  أوروبا.  باتجاه 
لتفادي  إلى تقديم دعــم عاجل 
وقوع مثل هذه الوفيات وحماية 
الذين  اللجوء  وطالبي  الالجئين 
برًا  يشرعون في رحالت خطرة 

وبحرًا.

ومن إجمالي الضحايا المسجلين 
في عــام 2٠21، فقــد تم اإلبالغ 

عن وفاة أو فقدان 1.924 شخصًا 
على طرق وســط وغرب البحر 
األبيض المتوسط، في حين لقي 
1.15٣ شــخصًا حتفهم أو فقدوا 
علــى الطريق البحري لشــمال 
غــرب إفريقيا المؤدي إلى جزر 
الوفيات  الكنــاري. وبلغ عــدد 
أو من هم فــي عداد المفقودين 
الذين تم اإلبــالغ عنهم في عام 
2٠2٠ ما مجموعه 1.776 شــخصًا 
على الطرق الثالثة. ومن المثير 
للقلق أنــه منذ بداية العام، لقي 
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478 شــخصًا آخريــن مصرعهم 
أو أنهم في عداد المفقودين في 

البحر.

 تمــت معظم محــاوالت عبور 
البحر على متن قوارب مطاطية 
مكتظة وغير صالحة لالستعمال 
- وانقلب الكثيــر منها أو فرغ 
منها الهــواء مما أدى إلى وقوع 
خســائر فــي األرواح. وتعتبر 
الرحالت البحرية من دول غرب 
إفريقيا الســاحلية مثل السنغال 
الكناري  جــزر  إلى  وموريتانيا 
طويلــة ومحفوفــة بالمخاطر 
ويمكــن أن تســتغرق مدة كل 
رحلة ما يصل إلى 1٠ أيام. وقد 
عن  القوارب  من  العديد  انحرف 
بطريقة  اختفت  أنها  أو  مسارها 

أخرى دون أن تترك أثرًا لها في 
هذه المياه.

كما أن الطــرق البرية ال تزال 
من  حيث  الخطــورة،  شــديدة 
المحتمــل أن يكون قــد لقيت 
أثناء  أكبــر حتفها  أعداد  فيها 
الرحالت التي يقوم بها أشخاص 
عبر الصحراء الكبرى والمناطق 
الحدودية النائية، أو في مراكز 
االحتجــاز، أو أثنــاء تعرضهم 
لألســر على أيدي المهربين أو 
تجار البشــر. ومن بين سلسلة 
اإلبالغ  تــم  التي  االنتهــاكات 
عنها من قبل أشخاص يسافرون 
علــى طول هذه الطــرق، القتل 
واالحتجاز  القضاء،  نطاق  خارج 
والتعســفي،  القانونــي  غيــر 

على  والقائم  الجنســي  والعنف 
نوع الجنس، والعمل القســري، 
القســري،  والزواج  والعبودية، 
وغيرها من االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان.

كمــا كان لجائحــة فيروس 
كورونــا وإجــراءات إغــالق 
الحــدود المرتبطة بهــا والتي 
اســتمرت في عام 2٠21 تأثيراتها 
علــى التحركات نحو شــمال 
الســاحلية  إفريقيــا والــدول 
األوروبية، حيــث اضطر العديد 
مــن الالجئيــن والمهاجريــن 
بدافع  بالمهربيــن  لالســتعانة 
من اليأس من أجل تيســير هذه 

الرحالت المحفوفة بالمخاطر.

تحذر المفوضية من أن استمرار 
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السياسي  االســتقرار  حالة عدم 
األوضاع  وتدهــور  والصراعات 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
الناجمة  التأثيرات  إلى  باإلضافة 
عن تغّير المنــاخ، قد يؤدي إلى 
النزوح وفي  ارتفاع في مستوى 
اإلضافية  التحركات  عدد  زيادة 

الخطيرة إلى وجهات أخرى.

 ومع إطالقها استراتيجية محدثة 
لالجئين  والحلــول  للحمايــة 
على  الخطرة  الرحالت  لمعالجة 
طول الطرق المؤدية إلى أوروبا 
عبر وسط وغرب البحر األبيض 
األطلسي،  والمحيط  المتوســط 
لتوفير مبلغ  المفوضيــة  تدعو 
16٣.5 مليــون دوالر لمســاعدة 
وحماية آالف الالجئين وغيرهم.

وتناشد المفوضية للحصول على 
الدعم للمساعدة في توفير بدائل 
عملية لهــذه الرحالت الخطرة 
األشــخاص  يقع  أن  ولتفــادي 
بالبشــر.  للمتاجرين  ضحايــا 
ويدعــو هــذا النهج إلــى رفع 
مســتوى المســاعدات اإلنسانية 
والدعــم والحلول لألشــخاص 
الذيــن يحتاجون إلــى الحماية 
الدولية والناجين من االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان.

يغطــي النداء حوالــي 25 دولة 
عبر أربع مناطق مختلفة متصلة 
بنفس الطــرق البرية والبحرية 
المهاجرون  يســتخدمها  التــي 
والالجئون،  اللجــوء  وطالبــو 
والمغادرة  األصل  بلدان  تشــمل 

اللجــوء األول والعبور  وبلــد 
ودول المقصد.

 فــي الوقــت نفســه، تحــث 
المفوضية الــدول على االلتزام 
بتعزيز العمل اإلنساني واإلنمائي 
والسالم لمواجهة التحديات التي 
تعتري توفير الحماية والحلول.

الدول  المفوضية   كما تدعــو 
في مختلــف المناطق - في كل 
مــن إفريقيــا وأوروبــا - إلى 
تعزيز األطر القانونية والقدرات 
العملياتية علــى الحدود البرية 
المراكــز  وفــي  والبحريــة 
الحضرية، وضمان بدائل موثوقة 
للرحــالت الخطــرة من خالل 
توفير فرص اإلدمــاج، وتعزيز 
المحلية  الشباب والتنمية  برامج 

القائمة على المجتمع.

 يجب على الدول ضمان وصول 
المساعدات اإلنسانية دون عوائق 
لتقديــم الخدمــات األساســية 
لألشــخاص المهجرين أو الذين 
على طول  الســبل  بهم  تقطعت 
الطرق أو من تم اعتراضهم في 
البحــر أو القابعين في مراكز 
إذا كان  ما  ولتحديد  االحتجاز، 
الحماية  تخص  احتياجات  لديهم 

دولية.

ومــا لم يتحقق ذلك، فســوف 
يستمر الالجئون وطالبو اللجوء 
والنازحــون داخليًا وغيرهم في 
الشروع في رحالت خطرة بحثًا 
عــن األمان والحماية. وســوف 
يتحرك أشــخاص آخرون، بمن 
لحياة  ســعيًا  المهاجرون،  فيهم 
أفضــل وعلى أمــل العثور على 
فرص عمل أو فــرص تعليمية 
في مكان آخر في ظل عدم وجود 
مســارات قانونية موســمية أو 
للهجرة  األ جل وكافية  طويلة 

اآلمنة والمنظمة.
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السالم
والمساواة
والكرامة

على كوكب ينعم بالصحة
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"د. العويسي": نجاح 
الخطة اإلسعافية للهالل 

األحمر السعودي في 
موسم الحج لعام 1443هـ

أعلن رئيس هيئة الهالل األحمر 
الســعودي الدكتــور جالل بن 
محمد العويسى نجاح خطة الحج 
موسم  للهيئة خالل  اإلســعافية 

الحج لعام 144٣هـ.

وقال "د. العويسي" في تصريح 
إن  الســعودية:  األنباء  لوكالة 
الهيئــة نفذت بنجاح كل خطط 
األرضيــة  اإلســعافية  الفــرق 
والجوية في نطاق الحرم المكي 
والمدينة  المقدســة  والمشاعر 
المنورة؛ وتغطية جميع تحركات 
حجاج بيــت اهلل الحرام وتقديم 

جميع الخدمات اإلســعافية التي 
من شأنها التخفيف على المرضى 

من الحجاج.

وأوضح أن العمــل على برنامج 
الحج يبدأ منذ انتهاء آخر موسم 
حج لتالفي الصعوبات، والتحسين 
المستمر في رفع جودة الخدمة 
اإلســعافية من خالل رصد كل 
تمت  التي  والسلبيات  اإليجابيات 
في مواسم الحج السابقة؛ لإلسهام 
في الخــروج بموســم متطور 
وتطلعات  توجهــات  مع  يتوافق 

القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، قال مساعد رئيس 
الســعودي  األحمر  الهالل  هيئة 
فيصــل الســليماني إن نتائــج 
لمختلف  اإلحصائيــة  التقارير 
األحمر  للهالل  التابعــة  الفرق 
تعكس جودة األداء للجميع خالل 
موسم الحج ال سيما يوم التروية 
ويــوم عرفات وأيام التشــريق، 
مشــيًرا إلى أن الهيئة ســخرت 
جميع إمكاناتها البشرية والمادية 
والتقنية للخروج بموســم حج 
أفضل  تقديم  يضمن  اســتثنائي 
بيت  لحجاج  اإلسعافية  الخدمات 

اهلل الحرام.
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وأشار الســليماني إلى أن الهيئة 
وفــرت أكثر مــن 97 مركًزا 
إســعافًيا دائًمــا ومؤقًتا، وقوى 
بشرية عاملة بلغت أكثر من 2٠٠٠ 
التخصصات  موظٍف في عدد من 
الطبيــة واإلســعافية واإلدارية 
بأســطول  مدعومة  والفنيــة، 
متكامل من المركبات ضم قرابة 
٣2٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث 
و2٣  الطبية،  واألجهزة  التقنيات 
دراجــة نارية و4 عربات جولف، 
االستجابة  أســطول  إلى  إضافة 
النوعية الذي ضم 16 عربة نوعية 
مساندة للكوارث وإدارة األحداث 

بالميــدان ونقل كل  واألزمات 
ما يحدث عبر الصوت والصورة 

لمركز القيادة الثابت.

وبّيــن الســليماني أن الهيئــة 
ســخرت أكثر من 15٠ موظًفا 
في مركــز الترحيل الطبي في 
المقدســة الســتقبال  العاصمة 
مدار  على  اإلســعافية  البالغات 
الساعة بأكثر من 7 لغاٍت، وهو 
ما يجّسد قدرة الهيئة في التعامل 
مع مختلف البالغات التي تلقتها، 
والحــاالت التــي واجهتها على 

اختالفها وتنوعها.

األحمر  الهــالل  هيئة   وكانت 
السعودي قد شاركت في أعمال 
5٠٠ متطوع  مــن  بأكثر  الحج 
عملــوا تحــت مظلــة الفريق 
التطوعــي التابع لها في مختلف 
والصحية،  الطبيــة  التخصصات 
وتمثلــت مشــاركتهم في دعم 
الخدمــات اإلســعافية بمراكز 
المقدســة،  والمشــاعر  الحرم 
والعمــل على توعيــة وتثقيف 
الحج  في  والمشاركين  الحجاج 
باتبــاع الطــرق الوقائيــة من 

األمراض وغيرها.
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أكــد عضــو مجلس الســيادة 
الباقي  عبد  الدكتــور  االنتقالي 
الحكومة  الزبير دعم  القادر  عبد 
لجمعية الهالل األحمر السوداني، 
كونها مؤسســة وطنية ملتزمة 
بالنظم واللوائح التي تحكم العمل 

التطوعي بالبالد.

وأشاد الزبير خالل مخاطبته يوم 
الجمعية  احتفــال   2٠22 مايو   14
العالمي للحركة الدولية  باليوم 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر للعام 2٠22م، تحت شعار: 
"مــن أجل بيئتنــا... فلنتطوع" 
الخرطوم  واليــة  والي  بحضور 
المكلف، األســتاذ احمــد عثمان 
حمزة، ورئيس بعثة االتحاد الدولي 
بالخرطوم  األحمــر   للصليــب 
واللجنة الدولية للصليب األحمر، 
بعثة الســودان، وممثلين لفروع 
بواليات  األحمر  الهــالل  جمعية 
السودان، أشــاد بالدور المتعاظم 
الــذي ظلت تضطلع بــه جمعية 
الســوداني، في  الهــالل األحمر 
المجال اإلنســاني، عبر الخدمات 
اإلنسانية الجليلة والمتنوعة التي 
ظلت تقدمها للمواطن، الســيما، 
مســاعدة المحتاجين والمحافظة 
على كرامتهم، باعتبارها األقرب  
للمجتمعــات المحليــة واألدرى 
الجمعية  أن  مضيفًا  باحتياجاتها. 
قدمت مســاعدات كبيرة للدولة 
لتجــاوز الكثير مــن المصاعب، 
الكوارث  أوقــات  خــالل  خاصة 
الطبيعية والصحية التي مرت بها 

البالد. 

وأشــار عضو مجلس السيادة الى 
إن االحتفال الذي تقيمه الجمعية، 
يأتي في ســياق االنشطة الداعمة 
للبيئة التي تعانــي من التدهور، 
داعيًا الجميع إلــى الحفاظ على 
البيئة وصيانتها ووقف تدهورها.

الفاضل  االستاذ  أوضح  من جانبه 
عامــر الطاهــر، رئيــس لجنة 
لجمعية  المركزيــة  التســيير 
الهالل األحمر الســوداني، خالل 
مخاطبته االحتفــال، أن جمعيات 
األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 
تحظى باحترام الجميع، نتيجة لما 
تقدمه من خدمات إلنقاذ األرواح 
وبناء المجتمعات وتقوية وتعزيز 
قــدرات المجتمعــات المحليــة 
وصيانة الكرامة اإلنســانية، وفق 
مبادئهــا الســبعة، ممثلــة في: 
الحياد،   التحيز،  عدم  اإلنســانية، 
االســتقاللية، الخدمة التطوعية، 

الوحدة والعالمية. 

وقــال إن الحركــة الدوليــة 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 
تتألف من مجموع جمعيات  التي 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
الوطنية واالتحاد الدولي واللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر، تعد 
أكبر شبكة انسانية وتضم )192( 
دولة و)8٠( مليون متطوع وعضو 

وموظف على مستوى العالم. 

إلــى ذلــك، خاطــب االحتفال 
كل من الســيد، فريد عبدالقادر 
رئيــس بعثــة االتحــاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر- مكتب الســودان، والسيد 
أليكس ميوناي-منســق التعاون-- 
للجنــة الدولية للصليب األحمر، 
بعثة الســودان، وأكــدا دعمهما 
األحمر  الهالل  لجمعيــة  الكامل 
السوداني، وأشــارا إلى انها ظلت 
العون  تقدم خدماتها في مجاالت 
ومســاعدة المحتاجيــن، رغــم 

التحديات الكبيرة التي تواجهها.

جمعية الهالل األحمر السوداني 
ملتزمة بنظم العمل التطوعي 

ومستعدون لدعمها

شهد احتفال الجمعية باليوم العالمي للحركة الدولية 
.. عضو السيادي د. عبدالباقي:
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أخبار الجمعيات الوطنية
الهالل األحمر القطري:

الهالل األحمر العراقي:

الهالل األحمر القطري ونظيره 
الكويتي يواصالن تنفيذ مشروع 
ظروف  تحسين  في  المســاهمة 
الصحية  الرعاية  اإليواء وتقديم 
لـ 8٣4 ألف الجــئ في مخيمات 
الالجئيــن  ببنغالديــش بتمويل 
مشــترك بقيمة ٣ ماليين دوالر 
الكويتي  الصنــدوق  من  وبدعم 

للتنمية.

 نظمت جمعيــة الهالل األحمر 
العراقي ورشة عمل مشتركة مع 
لوضع  االلماني  االحمر  الصليب 

للسنوات  مشتركة  استراتيجية 
االولويات  وتحديــد  القادمــة 
والجهات المستفيدة من المشاريع 

التي تخــدم المجتمع، فضال عن 
كوادر  ومهارات  قدرات  تطوير 

الجمعية.

وتناولت الورشــة بحسب احمد 
عبد األمير مدير قســم الكوارث 
العراقي،  األحمــر  الهــالل  في 
طرح روئ ومشــاريع مستقبلية 
مع الجانــب االلماني تتالءم مع 
اســتراتيجية العمل التي يتبناها 
الهالل األحمر العراقي للحصول 
على مخرجــات ونتائج إيجابية 
تخدم المجتمعات التي نقدم لها 
الخدمات من جهة ولبناء قدرات 
وتطوير أمكانيات الهالل األحمر 

العراقي من جهٍة أخرى.
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الهالل األحمر الفلسطيني:

 الهالل األحمر السوري:

ضمن مســاعيها للوصــول إلى 
أفضل مســتوى من االســتجابة 
الســريعة واآلمنة فــي حاالت 
الطوارئ كاّفــة.. عقدت دائرة 
اإلســعاف والطوارئ في جمعّية 
الهالل األحمر الفلسطيني ورشة 
اآلمن  "الوصــول  حــول  عمل 
لطواقم اإلســعاف في الميدان"؛ 
وذلك بمشــاركة مجموعة من 
الطاقم اإلداري في الدائرة، بهدف 
اســتخالص المعايير الضرورية 
في  اإلســعاف  لســالمة طواقم 
الميدان، من وجهة نظر الطواقم 

نفسها.

األحمر  الهالل  نجحت منظمــة 
وبجهود كافة  السوري،  العربي 
األطــراف الســورية؛ في مهمة 
نقل 1٠2 أطفال و44 ســيدة من 
المقيميــن في مخيمــي الهول 
والروج في الحســكة عبر مطار 
القامشلي، ومنه إلى مطار دمشق 
الدولي، من أجل لم شــملهم مع 

عائالتهم.

استعراض  الورشــة  خالل  وتم 
مــن  المقدمــة  التوصيــات 
الورشــات التدريبية الســابقة، 
ومراجعتهــا واختزالها في عدد 

االحتياجات واإلجــراءات،  مــن 
التي ستســعى الدائرة لتوفيرها 
في سبيل تحقيق وضمان سرعة 

وسالمة االستجابة.
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نّظــم الهالل األحمــر األردني 
جلسة توعية حول سرطان الثدي 
للمجتمع المحلي في عجلون من 
وتناول  الرياضة  ممارسة  خالل 
الطعــام الصحي وكــذا اجراء 

كشف مبكر. 

اجتمــع 12 من منســقي فروع 
الهــالل األحمــر الصومالي في 
مقديشــو في الفترة من 16-2٠ 
يوليو 2٠22 حيث أجروا مراجعة 
منتصف المدة لألهداف والثغرات 
المحــددة ، ومعالجــة القضايا 
القائمة كما ناقش المشاركون 
االستراتيجية  القضايا  باستفاضة 

والتشغيلية الرئيسية.

الهالل األحمر األردني:

الهالل األحمر الصومالي:
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شــارك مسؤول قســم الهجرة 
والحماية ومســؤول قسم إعادة 
الروابط العائلية باألمانة العامة 
للهالل األحمر الليبي في ورشة 
العمــل إقليمية حــول عمليات 
البحــث واإلنقاذ فــي الصحراء 
التي  اإلنســانية  الحدود  وإدارة 
نظمتها المنظمة الدولية للهجرة 

IOM بدولة تونس.

 نظم الهــالل األحمر البحريني 
حــول  القانون  تدريبا  برنامجا 
مع  بالتعاون  اإلنســاني  الدولي 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
، في مقر الجمعيــة، على مدى 
يومين، بمشاركة جهات حكومية 
اللجنة  وأهليــة أعضــاء فــي 
للقانون  الوطنيــة  البحرينيــة 

الدولي اإلنساني.. 

الهالل األحمر الليبي:

الهالل األحمر البحريني:
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الهالل األحمر  ســاعدت جميعة 
اليمني بالشــراكة مع شركاء 
الحركــة الدوليــة للصليــب 
٣٠47 شــخصًا  األحمــر حوالي 
مــن المتضررين مــن األمطار 
ضربت  التي  الغزيرة  الموسمية 
اليمــن بشــدة؛ وأدت لمقتــل 
العشرات وتضرر آالف العائالت. 

حققت حملة "ومن أحياها" التوعوية التي أطلقتها 
هيئة الهالل األحمر السعودي مؤخرا، لقب غينيس 
لألرقام القياســية، بعدما نجحــت في جمع 98٣6 

الهالل األحمر اليمني:

الهالل األحمر السعودي:

تعهد عبر موقعها اإللكتروني، تعهد فيه المشاركون 
بتعلم اإلســعافات األولية وكيفية استخدام أجهزة 
اإلنعاش القلبي الرئوي، وذلك خالل 24 ساعة فقط
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ُوقعت يــوم 28 يونيو 2٠22 بالعاصمة 
السويســرية برن، االتفاقية اإلطارية 
األحمر  للهــالل  العام  األميــن  بين 
السوداني د. عفاف أحمد يحي، واألمين 
العــام للصليب األحمر السويســري 

ماركوس.

وتعتبر هذه االتفاقية بداية لشراكة 
الجمعيتين من أجل  بين  استراتيجية 
تقديم عمل مشــترك، فــي مجاالت 
ُعدة  في  والتنموي  اإلنســاني  العون 
واليات ســودانية من ضمنها شــمال 

وغرب كردفان والشمالية

أطلقت جمعية الهالل األحمر المغربي مؤخرًا دورة 
تدريبية بعنوان "الكوارث واألزمات" بهدف تحسين 

الهالل األحمر السوداني:

الهالل األحمر المغربي:
إدارة المخاطر والتعليم والتدريب للشباب؛ وتعزيز 

الهياكل والقدرات المجتمعية للتأهب للكوارث. 
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زار فريــق مــن المتطوعيــن 
واللجنــة االجتماعية في جمعية 
الهالل األحمــر الكويتي مؤخرًا 
االجتماعيــة  الرعايــة  دور 
االحتفال  النــزالء  لمشــاركة 
وإدخال  المبارك؛  األضحى  بعيد 

البهجة والسرور في نفوسهم. 

التقت رئيســة الهالل األحمر 
الجزائري د. ابتســام حمالوي 
مؤخرًا بســيدة النيجر األولى 
خديجة بــازوم؛ عقيلة رئيس 
النيجر محمــد بازوم؛ وتميز 
اللقاء بمحادثــات ثرية لدعم 
الجهود اإلنســانية في النيجر 

ومنطقة الساحل والصحراء.

الهالل األحمر الكويتي:

الهالل األحمر الجزائري:
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اللجنــة  انتخابــات  أســفرت   
األحمــر  للهــالل  التنفيذيــة 
الجيبوتي بتعيين الســيدة أمينة 
حســين فرح من قبــل اللجنة 
التنفيذية في منصب األمين العام 
للهالل األحمر؛ وانتخاب كاًل من 
السيد عبدي فرح أحمد باألغلبية 
رئيســًا للجمعية؛ والسيدة حواء 
ايدله جمعة كأول رئيس زائر؛ 
والسيد مهدي محمد جمعة نائبا 
ثانيا للرئيس والســيد موســى 

محمد علي أمينًا للصندوق.

الهالل األحمر الجيبوتي:
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المسؤولية
تجاه الالجئين

مهمة

إنسانية



جبل اإلنسان في تكوينه على حب الخير ومؤازرة 
اآلخرين؛ وتلك بذرة خير جعلها اهلل في داخل 
خلقه مــن اآلدميين؛ وكذا فــي كائنات حية 
أخرى؛ وهــو أمر مالحظ في التجمعات لتلك 
الكائنات الحية؛ وأنها كلما كانت المجموعات 
متجانسة في فصيلتها كلما كان التعاون بينها 
أكبر وأوضح؛ كون المنافع مشتركة؛ وتحقق 
لها الحياة اآلمنة؛ فسبحان من أعطى كل شيئ 

خلقه ثم هدى. 

واإلنســانية في معناها المطلق تعني الخيرية؛ 
فالكلمتــان تلتقيان في هــدف العطاء. وجاءت 
الرســالة السماوية على أيدي أنبياء اهلل ورسله 
بالحث على فعل الخير والتعاون عليه؛ وأنبياء 

اهلل ورسله مارسوا بأنفسهم الشراكة في فعل 
الخير؛ وصــدرت أقواال عنهم تحث على ذلك؛ 
وتؤكد محبة اهلل لخلقه المبادرين إلى التعاون 

ألداء األعمال النفعية .

وكانــت الخليقة فــي بدايــة وجودها؛ وفي 
محدودية عددها؛ وتشــابه ظروفها؛ وبســاطة 
حياتها تباشر عمل الشراكة الخيرية التعاونية؛ 
بعفوية وعلى شكل مبادئ عرفية؛ ومحل تقدير 
جميــع أفــراد المجتمع الواحــد. ومع تزايد 
ســكان األرض؛ وتكوين مناطــق جغرافية لكل 
مجموعة من البشر يلتقون في روابط محددة 
تجعل لهم هوية مســتقلة؛ ومع تطور الحياة 
البشــرية  وتنوع متطلباتها ؛ وتفرع أنشطتها 
واهتماماتهــا؛ أصبحــت الشــراكة في العمل 
اإلنساني بحاجة إلى تنظيم أكثر ولنظام يحكم 
العمل اإلنســاني ليجعله أشــمل عطاء وأعمق 
أثرًا؛ وجعله في مســارات متنوعة األنشــطة 
واألهداف بما يتوافق مع منطلبات المستهدفين؛ 
وبمــا يلبي احتياجاتهم؛ ال ســيما مع اإلنفجار 
المحتاجين للمساعدة  السكاني؛ وتزايد نســبة 
الخيرية بســبب تنوع الكــوارث التي يتعرض 
لها ســكان األرض وتزايــد وتيرتها؛  فازدادت 
ظاهرة النزوح وظاهرة اللجوء نتيجة لكوارث 
طبيعية أو لنزاعات مسلحة بدوافع اقتصادية أو 
سياسية؛  أو لمواجهة تيارات اإلرهاب والتطرف 
الــذي ضرب أطنابه في أكثــر من بقعة على 
البســيطة؛ وصــار يهدد حياة النــاس اآلمنين 
. لتلك االســباب المتعددة وجد إنسان القرن 
العشرين حاجة ماســة إلى تأطير نظام للعمل 
اإلنساني بأن تكون ممارسته من خالل مؤسسات 
ذات شخصية إعتبارية موثقة وموثوقة لضمان 
وصول المساعدات اإلنســانية إلى مستحقيها . 
وإستجابة لتعاظم الحاجة للمساعدات اإلنسانية؛ 
وتنوعها؛ نشــكلت منظمات وهيئات ومؤسسات 
بعضها  حكومية وغيــر حكومية؛ وتخصــص 
في مهام محددة؛ موجهــة إلى فئة محددة من 
البشر؛ بحسب الظروف التي صيرتهم في حاجة 

الشراكة في
العمل اإلنساني
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الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع
مستشار أمين عام المنظمة العربية

للهالل األحمر والصليب األحمر



للمساعدة اإلنســانية. كما أبرمت إتفاقيات 
لتقنين وتســهيل خدمة  دوليــة  ومعاهدات 
العمل اإلنســاني. وإن هذا التنوع والتخصص 
الذي تضطلع به بعــض المنظمات والهيئات 
اإلنســانية حدد أهدافها؛ فإنها بطبيعة الحال 
لن تشــمل كل إحتياجات المســتهدفين في 
نطــاق مهمتهــا mandate - - . مما جعل 
الشراكة مع أطراف أخرى حاجة ملحة ألجل 
تكامل الخدمة المقدمــة للمحتاج؛ ومن هنا 
نشأت مذكرات التعاون أو مذكرات التفاهم 
فيما بين المانحين لغرض الخروج ببرنامج 
إغاثي او تنموي مكتمل العناصر يحقق أكبر 
فائدة للمتلقي سواء كان فردا أو دولة ترعى 
مصالح المحتاجيــن إما من مواطنيها أو من 
مواطنــي دول أخرى أجبرتهم الظروف على 
اللجــوء إليها بحثا عن حيــاة أكثر أمانا . 
ويأتي القطاع الخاص ليكون شــريكا داعما 
للعمل اإلنساني بتمويل المشروعات والبرامج 
المدروسة التي تعدها المنظمات والمؤسسات 
اإلنســانية؛ وهو النهج الــذي يفضله أغلبية 
مســؤولي القطاع الخاص حرصا منهم على 
ضمان وصول المســاعدة إلى مســتحقيها ؛ 
ولالطمئنان على عدم تسرب شيء من أموالهم 
إلى أيــدي متطرفة أو إرهابيــة؛ ومن هنا 
وبالتعاون مع الحكومات برزت مسالة مراقبة 
تحويل األموال؛ وتمويل الرامج والمشــاريع 
اإلنسانية؛ وتطبيق أسس الحوكمة والشفافية 

في تمويل العمل الخيري .

وحيث أن الحديث بصدد الشراكة في العمل 
اإلنســاني؛ فلعلــي أذكر القــاريء الكريم 
بأكبر شبكة إنســانية دولية تضم 192 دولة 
ممثلــة بالهالل األحمــر أو الصليب األحمر 
فيها . نشــأت عام 1919 . وهي تعنى بالشــأن 
األرضية؛  الكــرة  اإلنســاني على مســتوى 
وتستند في ممارسة رســالتها اإلنساتية إلى 
إتفاقات دولية وقعتها الــدول المتعاقدة في 
األمم المتحدة ومــن أبرزها إتفاقيات جنيف 
1949؛  والبروتوكوالت الثالثة الالحقة لها؛ 
وتحظى تلك الشبكة بثقة ودعم دولي كبير؛ 
إنها اإلتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل 
األحمر الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية 
األولى حين برزت الحاجة وإشتدت إلى وجود 
آلية محايدة فاعلة لتوفير المساعدة اإلنسانية 
لضحايــا تلك الحرب التــي أهلكت الحرث 
والنســل؛ وقبل ذلك كانت نشــأة اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمــر التي هي األخرى 
كانت فكرتها اإلســتجابة لحاالت إنســانية 
أفرزتها معركة ســلفرينو في شمال إيطاليا 
بين الجبيش الفرنسي والجيش النمساوي عام 

1859 راح ضحيتهــا آالف القتلى والجرحى، 
فكان البد من إخــالء جثث الموتى ودفنهم ؛ 
وإخالء الجرحى وإسعافهم؛ فتطوع أشخاص 
ال يتجاوز عددهم أصابع اليد بالتشارك للقيام 
بهذه المهمة اإلنســانية؛ وأعلن المتحاربون 
وقف إطالق النار إلــى حين إخالء الضحايا؛ 
فكانت هذه الشراكة في العمل اإلنساني بذرة 
نشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ وصار 
بينها وبين اإلتحــاد الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر؛ شــراكة وثيقــة ودائمة؛ 
وأصبحا تحت ما يعــرف اآلن ب " الحركة 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر" .

وفي السياق نفســه؛ وتعزيزا للعمل اإلنساني 
العربي المشــترك نشــأت المنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليــب أألحمر عام 1975 
. واتخذت مــن الريــاض – عاصمة مملكة 
اإلنســانية – مقرا ألمانتها العامة بإستضافة 
كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية؛  
وتضــم المنظمة العربية في عضويتها هيئات 
وجمعيات الهالل األحمــر والصليب األحمر 
في الدول العربية؛ ومــن أهدافها كما نص 
عليه نظامها األساســي تنسيق العمل العربي 
اإلنســاني؛  وتطوير آلياته؛ والسعي إلى عقد 
شــراكات مع المنظمات والمؤسسات العاملة 
في ميدان اإلنســانية؛ وإضافة إلى ذلك فقد 
ذهبت األمانة العامــة للمنظمة العربية إلى 
شراكات لبرامج تساند أداء الخدمة اإلنسانية 
المباشرة؛ وهي برامج بناء القدرات؛  فأبرمت 
إتفاقيات تعــاون ومذكرات  الغــرض  لهذا 
تفاهم تخدم هذا الهدف. وإنه من نافلة القول 
بأن العمل اليوم في ســاحة اإلنسانية يتطلب 
إقامة شــراكات وثيقة فيما بيــن الفاعلين 
في الســاحة؛ وفيما بينهم وبيــن المنظمات 
والمؤسســات األخــرى المتخصصــة بمهام 
محددة؛ وكذا مع القطاع الحكومي والقطاع 
الخــاص الذي يمتلك القــدرة األكبر على 
اإلنسانية؛ السيما  الرامج واألنشــطة  تمويل 
ان القطاع الحكومي يمتلك ســن القرارات 
التي تسهل ممارسة العمل اإلنساني؛ والبد من 
عقد تحالفــات وإتفاقيات تخدم الفاعلين في 
ميدان اإلنسانية . وفي هذا السياق فقد تم في 
إطار جامعة الدول العربية إعداد " اإلتفاقية 
العربية لتســيير أعمــال اإلغاثة عام 1988 " 
ووقعت عليها دول عربية؛ وصادقت دول منها 
على االتفاقية . وهذه اإلتفاقية تجسد بجالء 
أهمية الشراكة في األعمال اإلنسانية . وأجد 
أن تفعيلها يعكس شــراكة إقليمية متميزة 

لخدمة اإلنسانية.
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األطفال
ضحايا الحروب والصراعات



99

http://www.arabrcrc.org/
https://www.youtube.com/arabrcrc
https://twitter.com/ArcoGeneral
https://qrgo.page.link/KjmcD
https://instagram.com/arabrcrc
https://twitter.com/arabrcrc

الحسابات الرسمية للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر
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معًا
ألجل

 
اإلنسانية


