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ومعهد األمم  القطري  األحمر  الهالل بين تعاون  اتفاقية توقيع

 املتحدة للتدريب والبحث
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الستفادة املتبادلة وااملتاحة واملرافق وتعبئة املوارد تطوير وتنفيذ األنشطة اإلنسانية ل بجنيف)يونيتار( للتدريب والبحث 

في مجال التأهب للكوارث اللوجستية والبشرية سعيا إلى تحقيق األهداف املشتركة وبناء القدرات الوطنية منها، 

 التكنولوجيا.من خالل استخدام  العمل اإلنسانيواالستجابة ملتطلبات 

بما في ذلك الدورات  على أنشطة تنمية القدراتفيها  التعاو نتركز يو أعوام،  3يستمر العمل باالتفاقية الجديدة ملدة 

وتقنيات االستشعار عن بعد للكوارث وإدارة األزمات، نظم املعلومات الجغرافية التدريبية التقنية في مجال استخدام 

 .والتنميةالدولية في مجال اإلغاثة وتطوير ودمج استخدام تكنولوجيا املعلومات الجغرافية 

فيما وقعها من العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي،  األمين ي وقع االتفاقية من جانب الهالل األحمر القطر 

 الصناعية األقمار  لتطبيقات املتحدة األمم برنامجإينار بيورغو مدير السيد جانب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

 .املساعد لألمم املتحدة واملدير التنفيذي للمعهداألمين العام يث السيد نيخيل سممثال عن  (يونوسات)

 إطار العمل

تشمل املجاالت التي سيتم العمل فيها بموجب هذه املذكرة التصميم املشترك والتطوير واستضافة أنشطة تنمية القدرات 

مجال التكنولوجيا الجيوفضائية إلدارة وتسيير األزمات والكوارث وإدارة املياه وغيرها، وتحليل صور األقمار الصناعية  في

وإنتاج الخرائط والتقارير وإنشاء املنصات على شبكة اإلنترنت وأدوات جمع البيانات األرضية من أجل إبالغ الهيئات 

ت، واملشاركة في إحداث التوعية اإلقليمية وتنمية حمالت رفع الوعي بشأن فوائد الدولية املختصة بتسيير الكوارث واألزما

 استعمال التكنولوجيا الجيوفضائية في دورات إدارة الكوارث.

معهد األمم املتحدة للتدريب توقيع هذه االتفاقية مع بنحن سعداء قال السيد علي الحمادي: "وعقب توقيع االتفاقية، 

مساعدة املجتمعات األمم املتحدة املختلفة في سبيل  ووكاالتمع هيئات لعالقة التعاون والتي تعد استمرارا ث، والبح

، ومن مشاريع إنسانية معينةلتنفيذ للتعاون أو عام سواء كإطار  من خالل اتفاقيات قائمة بالفعل الضعيفة واملنكوبة

 املتحدة لألمم السامية املفوضية)أوتشا(، و  اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتبها اتفاقيات مع كل من أبرز 

، العالمي األغذية برنامجو )اليونسيف(،  للطفولة املتحدة األمم منظمةو ، اإلنمائي املتحدة األمم برنامجو ، الالجئين لشؤون



 

، وغيرها من املنظمات ذات الصلة للهجرة الدولية املنظمةو )الفاو(،  والزراعة األغذية منظمة، و العاملية الصحة منظمةو 

 ".في مجاالت اإلغاثة والتنمية والدبلوماسية اإلنسانيةبعملنا 

 ،برام هذه االتفاقيةوتحمسهم إل  والبحث للتدريب املتحدة األمم معهداملسؤولين في ترحيب على الحمادي  ثنىوأ

كي تستفيد منها الكوادر اإلغاثية في املتراكمة لديهم كافة اإلمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية  تاحةواستعدادهم إل

استراتيجية انطالقا من ، (يونوسات) الصناعية األقمار  لتطبيقات املتحدة األمم برنامجوخاصة ، الهالل األحمر القطري 

الكوارث مناطق لرصد  تكنولوجيا وأدواتمن أحدث ما وصل إليه العلم استقدام وتوظيف في الهالل األحمر القطري 

 بصورة أسرع وأكثر فعالية. واالستجابة التقييمالتأهب و إجراء عمليات و 

استخدام خصيصا على تتركز لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع الهالل األحمر القطري : "بيورغو إينار قال السيد ومن جانبه، 

املعلومات بشكل تساعد على توفير التي صور األقمار الصناعية، من خالل وخاصة مجال إدارة الكوارث في  التكنولوجيا

املناطق باألخص في و  ،بصورة أفضل للكوارث الطبيعيةالتأهب واالستعداد ، كما تفيد أيضا في وقوع الكارثة فور سريع 

 معلومات".إليها لجمع صول و التي يصعب الالنائية 

االستجابة بشكل على هذه التقنيات سوف تساعد الهالل األحمر القطري وغيره من املنظمات اإلنسانية وأكد بيورغو أن 

الحديثة التقنيات النوعية من هذه  وضعمن خالل املعهد يسعى  وأضاف أنلصالح املجتمعات الضعيفة. وأفضل أسرع 

بهدف  نشر استخدامها على نطاق أوسعإلى  في الحركة اإلنسانية الدوليةاألعضاء لجمعيات الوطنية تحت تصرف ا

 التعاون الوثيق مع الهالل األحمر القطري في هذا الجانب.بدا يمش ،أكبر استفادة ممكنة منهاتحقيق 

عمال بقرار  1965أنش ئ عام  ،يذكر أن معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث هو هيئة مستقلة تابعة لألمم املتحدة

مي وتسند إليه مهمة تطوير القدرات وتعزيز عملية صنع القرار العال ،الجمعية العامة لألمم املتحدة ويحكمه مجلس أمناء

 .لصياغة مستقبل أفضل ودعم العمل على الصعيد املحلي

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

 أو  تحيز  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو  والهالل. تمييز

 والصليب األحمر  للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عضوية

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

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو  اإلنسانية، جهودها

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو  والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع



 

 معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر  من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، عاتللمجتم االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين

 من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية املناصرة

 .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز  وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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