
 

 إلى كينيا خالل زيارة رسمية للدكتورة عائشة المناعي والدكتور أوصديق

القانون مبادئ نشر ل القطري األحمر لهاللمن انشاط مكثف 

 الدولي اإلنساني في القارة األفريقية

لبحث سبل إلى كينيا قام وفد من الهالل األحمر القطري مؤخرا بزيارة رسمية  :الدوحة ― 1026 مارس 5

القارة  في العمل على نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانالتعاون وبناء القدرات وتعزيز 

 األحمر الهالل إدارة مجلس رئيس نائب المناعي يوسف بنت عائشة الدكتورةوضم الوفد كال من . األفريقية

 في كان حيث ،الهاللبرئيس العالقات الدولية والقانون الدولي اإلنساني  أوصديق فوزي الدكتورو القطري

 .ةالكينيالوطنية  جمعيةلل العام األمين قولت عباس الدكتور سعادة استقبالهما

 التي ،مستقبلال جامعةإلى  زيارةبمكثفة بدأت  أنشطةفي كينيا  الزائر الوفدشهدت الفترة التي قضاها  قدو

بين الهالل  عام بشكل المستقبلي التعاون قافآ مناقشة زيارةال أثناء وتمت ،أيضا تقول عباس الدكتوريترأسها 

 االتفاق تم كما، اإلنساني الدولي القانون ثقافة وتعزيز بنشر يتعلق ماخاصة فيو ،والجامعةاألحمر القطري 

 الدورية الصورية المحكمة على غرارطالب القانون في الجامعة، تدريب ل صورية محكمة مسابقة تنظيم على

 المحكمة لهذه رئيسا يقأوصد فوزي الدكتور يكونوتقرر أن ، أوغندا فيالتي ينظمها الهالل األحمر القطري 

 .والخبراء القانونيين األساتذة من عددإدارتها وتحكيمها تولى سيالتي  الصورية

 التطوعي العمل أهمية حول اإلسالمية الشريعة كلية فيتثقيفية  محاضرة المناعي عائشة الدكتورة ألقت كذلك

وشهدت  إقبال كبيربهذه المحاضرة حظيت قد و اإلنساني، الدولي القانون وتعزيز نشروضرورة  واإلنساني

 الجامعة أساتذة مع نقاشية جلسةالوفد عقد ذلك، فقد  إلى باإلضافةو .من قبل الحاضرين هادفة مداخالتطرح 

 قد التي الصعوبات بعض مناقشةمع  به، المرتبطة والمجاالت التطوعي العملبفيما يتعلق  اهتماماتهم حول

 .الخصوص هذافي  التقدمتحقيق  تعيق

بهدف  ةالكينيالوطنية  جمعيةلل ابعةالت األولية اإلسعافات إلدارة الرئيسي المقر زيارةببعد ذلك قام الوفد 

بشكل  الحدود عبرالقادمين  الصوماليين لالجئيناو عام،للمجتمع بشكل ما تقدمه من خدمات لتعرف على ا

 من لالممو فيصل الملك مستشفى وهو ،بكينيا المركزي المستشفىأنحاء  في ميدانية جولةوقام الوفد ب .صاخ

 .الذين يتلقون العالج فيه المرضى بعض مقابلةكذلك  وتمت ،السعودية العربية المملكة قبل

الجمعية  فرع زيارةل متر كيلو 066بحوالي  نيروبي العاصمة عن بعدت يتال ومال قاطعةمإلى وانتقل الفريق 

 ةفحاكبم المتعلقة تلك وخاصة ،بها يقوم التي النشاطات على العالطوا في المقاطعةالوطنية الكينية 

 فترةيجتازون حاليا اإلدمان ومن تعافوا الذين  السابقين المدمنين بعض محاورة جرت حيث المخدرات،

 اإلدمانعلى  غلبتمساعدتهم على المن أجل  لهم متقد التي الخدمات أهمتعرف على لل واالستشفاء النقاهة

 .فراغهم أوقات ءومل



 

 بعض ومعاينة والصومال كينيا بين الحدودية المناطق زيارةبمن الجانب القطري قام الضيوف فقد وأخيرا 

عند ، من أجل وضعها في االعتبار على الطبيعة هناكة اإلنساني عمالاأل تواجه التيوالتحديات  المشاكل

 .في كينيا لصالح الالجئين الصوماليينوالتدخالت اإلغاثية والتنموية مج برالالتخطيط ل

 القطري األحمر الهاللالقائم بالفعل بين أواصر التعاون  عميقالعالقات وتتوطيد هذه الزيارة في وقد ساهمت 

الشراكة بين مكونات الحركة اإلنسانية والزمالة في إطار  ،قصيرةبال ليستفترة  منذ ةالكينيالجمعية الوطنية و

 العمل اإلغاثيالهالل األحمر القطري في مجاالت  جهودلقوية إعطاء دفعة هو ما من شأنه والدولية، 

 .المليئة باألزمات شرق أفريقيامنطقة في  اإلنسانية والدبلوماسية

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،8791 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 876 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+799 8813 9331: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأنستغرام تويتر

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


