
	  

ضضبالريیااالعمل ااإلنساني وومؤتمر انة االعامة لمجلس االتعاوونن ااألمااجتماعاتت خاللل   

 من جزء ااإلنسانيیة وواالدبلوماسيیة ااألعماللددكتورر االمعاضيید: 
ددوولة أليي االناعمة االقوةة  

فعاليیاتت ااالجتماعع االثاني في  االقطريي ااألحمر االهھالللووفد ررسمي من  شارركك :االدووحة ― 2016 أأبريیل 23
 ذيي اانعقداال٬، لدوولل االخليیج االعربيیة هھھھيیئاتت ووجمعيیاتت االهھاللل ااألحمر بدوولل مجلس االتعاووننعشر للجنة ررؤؤساء 

االسعودديیة االريیاضض.العاصمة ب مة لمجلس االتعاوونناالعافي مقر ااألمانة  نهھايیة ااألسبوعع االماضي  

 سعاددةة ررئيیس مجلس ااإلددااررةة االدكتورر محمدكل من هھھھذاا ااالجتماعع لهھاللل ااألحمر االقطريي في االممثل ل ضم االوفد
ووسعاددةة ااألميین االعامم االسيید صالح بن علي االمهھنديي٬، ووررئيیس االعالقاتت االدووليیة ٬، بن غانم االعلي االمعاضيید

وواالقانونن االدوولي ااإلنساني االدكتورر فوززيي أأووصديیق.  

 هھھھيیئاتت بهھ تقومم ييذاال ووااإلنساني ااإلغاثي بالعمل االعالقة ذذااتت االموضوعاتت من االعديید ااالجتماععناقش وو
 ااألحمر االهھاللل ووجمعيیاتت هھھھيیئاتت في االتطوعي االعمل بيینهھا منوو ٬،االمجلس بدوولل ااألحمر االهھاللل ووجمعيیاتت
 االموااقف ووتوحيید االمنكوبة٬، االبلدااننصالح ل ااإلنسانيیة االمشارريیع حولل وواالمعلوماتت االخبرااتت ووتباددلل ٬،االخليیجيیة

 االالجئيین لصالح االمشتركة ااإلنسانيیة وواالمشارريیع وواالدووليیة٬، ااإلقليیميیةمختلف االمحافل  فيتجاهه االقضايیا ااإلنسانيیة 
.لبنانن في االسورريیيین  

 ددررااسةوو االشقيیق٬، االيیمني لشعبإإلى اااالمقدمة  ااإلنسانيیة االمساعدااتت تنسيیقآآليیاتت  بحثب االمجتمعوننااهھھھتم كذلك 
 ااألحمر االهھاللل" يیومم بتخصيیصاالخليیجيیة  ااألحمر االهھاللل ووجمعيیاتت هھھھيیئاتتفي  وواالتوعيیة ااإلعالمم لجنة مقترحح
 وواالصليیب ااألحمر للهھاللل االعربيیة وواالمنظمة االتعاوونن لمجلس االعامة ااألمانة بيین االعالقة تعزيیزكذاا وو ٬،"االخليیجي
إإنجاززهه ما تم متابعة  إإلى ضافةباإل وواالدووليیة٬، االعربيیة االمؤتمرااتت في االموااقف تنسيیقب ما يیتعلقفيی ااألحمر

.االعائليیة االروواابط إإعاددةة برنامجبخصوصص   

 مقرفي  ااألحمر االهھاللل ووجمعيیاتت هھھھيیئاتت في االمسؤووليین لكبارر تحضيیريي ااجتماعععقد بيیوميین  ذذلك سبققد وو
 إإعالميیا معرضا بالريیاضض مقرهه في ااالجتماعع هھھھامش على االسعودديي ااألحمر االهھاللل نظم٬، كما بالريیاضض ااألمانة
 ااإلغاثي االعمل مجالل فياالخليیجيیة  ااألحمر االهھاللل ووجمعيیاتت هھھھيیئاتت جهھودد إلبرااززأأيیامم  3على مداارر  مشتركا
قامت بهھا االوفودد باإلضافة إإلى ززيیاررةة أأخرىى , متنوعة وومطبوعاتت ووصورر مرئيیة عرووضض خاللل من ووااإلنساني

.االرئيیسي ههمركزفي  االسعودديي ااألحمر للهھاللل االداائم االتوثيیقي لمعرضضإإلى اا  

 بن فيیصل ااألميیر االملكي االسمو لصاحب اشكرهھھھ عن االمشارركة االوفودد أأعربتووفي ختامم ااالجتماعع وواالزيیاررااتت٬، 
 إإقامةإلنجاحح ااالجتماعع وو االهھيیئة بذلتهھا االتي االجهھودد على االسعودديي ااألحمر االهھاللل ررئيیس االعزيیز عبد بن هللا عبد

االتي تقدمهھا  ووااإلغاثيیة ااإلنسانيیة ااألعماللعلى  ففللتعر االجمهھورر أأمامم االفرصة إإتاحةوو لهھ٬، االمصاحب االمعرضض
 ااالجتماععووتم ااالتفاقق على عقد  ااإلنسانيیة االدووليیة.االحركة ضمن االجليیلة  إإسهھاماتهھاوو االخليیجيیةاالوططنيیة  االجمعيیاتت



	  

ااألوولل٬، االذيي  االخليیجي ااألحمر االهھاللل يیومم معذذلك بالتزاامن وو ٬،االبحريیني ااألحمر االهھاللل ضيیافة فيللجنة  االقاددمم
االقاددمم. يیونيیوفي شهھر  وواالتوعيیة ااإلعالمم لجنةسيیتم إإقراارر موعدهه االسنويي االداائم أأثناء ااجتماعع   

االعمل ااإلنساني: آآفاقهھ ووتحديیاتهھ  

 للعلومم االعربيیة نايیف جامعةنظمتهھ االذيي االمؤتمر االعلمي ووعلى صعيید آآخر٬، فقد شارركك ددكتورر االمعاضيید في 
 بالتعاووننووذذلك "٬، ووتحديیاتهھ آآفاقهھ: ااإلنساني االعملفي مقرهھھھا بالريیاضض تحت عنواانن "أأيیامم  3على مداارر ااألمنيیة 
 االدااخليیة ووززااررااتت من مشارركا 420ووبحضورر  (أأووتشا) ااإلنسانيیة االشئونن لتنسيیق االمتحدةة ااألمم مكتب مع

 ٬،ووااآلسيیويیة ووااألووررووبيیة االعربيیة االدووللعددد من  في وواالصحة وواالبيیئة ووااإلعالمم ااالجتماعيیة وواالشؤوونن وواالعدلل
.االمتحدةة ممااأل منظماتتبعض وو االعالقة ذذااتت وواالجمعيیاتت وواالمؤسساتت ااألحمر االهھاللل هھھھيیئاتت إإلى إإضافة  

 منطقة أأميیر االعزيیز عبد بن بندرر بن فيیصل ااألميیر االملكي االسمو صاحب هھاافتتحاالمؤتمر٬، االذيي ووخاللل 
أألقى ددكتورر كما  االطوااررئئ٬، حاالتت في ههجهھوددحولل بوررقة علميیة االهھاللل ااألحمر االقطريي شارركك  االريیاضض٬،

حيیث أأكد أأنن االهھاللل ااألحمر االقطريي  ٬،تارريیخ االهھاللل ااألحمر االقطريي ووررسالتهھ ااإلنسانيیةحولل االمعاضيید كلمة 
 يیكونن في مناططق االنزااعاتتما يیقومم بهھ من أأعمالل ددوولة٬، وومعظم  40أألف موظظف في حواالي لديیهھ أأكثر من 

ووقدررااتهھا االلوجستيیة وواالمعرفيیة بصفتهھ جزءاا من االحركة ااإلنسانيیة االدووليیة االتي يیمتد تارريیخهھا ووخبرااتهھا 
جمعيیة ووططنيیة  190قويیة مع عالقاتت ما يیتمتع بهھ االهھاللل من شبكة عالووةة على ٬، عاما 150كثر من ألاالمترااكمة 

 وواالحيیادد االتحيیز ووعدمم ااإلنسانيیةووهھھھي  تحت مظلة االمباددئئ ااألساسيیة االسبعة للعمل ااإلنسانيحولل االعالم٬، 
.وواالعالميیة وواالوحدةة االتطوعيیة وواالخدمة ووااالستقاللل  

تحت إإشراافف منظماتت  فيیما يیتعلق بالحرووبب٬، نجد لديینا آآليیة معيینة للتعامل معهھاووأأضافف ددكتورر االمعاضيید: "
عند االتعامل مع االنزااعاتت أأما  .بعض االشيء تتسم بالصعوبة في االتنفيیذهھھھذهه ااآلليیة حتى ووإإنن كانت  ٬،ددووليیة

يیتحولل في االغد إإلى فحليیف االيیومم قد ٬، االدااخليیة وواالحرووبب ااألهھھھليیة٬، فإنن االوضع يیكونن أأشبهھ بالرمالل االمتحركة
ااألوولل هھھھو االبعد ٬، بعداانن الهھووبالتالي فإنن قدررةة أأيي مؤسسة إإنسانيیة على االعمل في مثل هھھھذهه االظرووفف  .عدوو

٬، اهھاالمنتسبيین إإليی يیؤمن بهھا كافةووررسالة ووااضحة منضبط ووررقابي ذذااتت نظامم إإدداارريي كمؤسسة كك ؤؤووأأددااقدررااتك 
يیساعد على مما  ٬،ستوىىعمل محدددةة ووكوااددرر بشريیة على أأعلى م منهھجيیاتتااستقراارر مالي ووووجودد باإلضافة إإلى 

".تحقيیق ررضا االمتبرعيین وواالمستفيیديین على االسوااء  

فالمساحة ااإلنسانيیة قد تكونن مقيیدةة االقدررةة على االوصولل إإلى االمتبرعع٬، االبعد االثاني ووااألهھھھم هھھھو قائال: " ووااستطردد
ووووااجبنا كعامليین في االمجالل ااإلنساني هھھھو أأنن نسعى إإلى  .ددااخل ددوولتك ساهھھھم بهھتمتعلقة بما  ووأأفي منطقة االنزااعع 

جزء من االقوةة  يهھھھ ةااإلنسانيیوواالدبلوماسيیة لل اعمااألحيیث أأررىى أأنن ٬، توسيیع نطاقق هھھھذهه االمساحة ااإلنسانيیة االدااخليیة
تعززز من صوررةة االدوولة في االخاررجج في إإططارر االضواابط وواالمنظماتت ااإلنسانيیة وواالخيیريیة االناعمة أليي ددوولة٬، 

مع االمحافظة على ااستقالليیتهھا االتي تمكنهھا من ااستغاللل االمساحة ااإلنسانيیة االمتاحة وواالنظم االمعمولل بهھا٬، 
أأمامهھا".  

##االبيیانن نهھايیة##  
االقطريي ااألحمر االهھاللل عن نبذةة  



	  

 االضعيیفة وواالمجتمعاتت ااألفراادد ووتمكيین مساعدةة إإلى تهھدفف خيیريیة إإنسانيیة منظمة ووهھھھو 1978،٬ عامم االقطريي ااألحمر االهھاللل تأسس
 جنيیف٬، في االوططنيیة للجمعيیاتت االدوولي ااالتحادد تضم االتي االدووليیة٬، ااإلنسانيیة االحركة في عضو وواالهھاللل. تميیيیز أأوو تحيیز ددوونن من

 ووااإلسالميیة وواالعربيیة االخليیجيیة االجمعيیاتت من االعديید عضويیة االهھاللل يیشغل كما بلداا٬، 190 من االوططنيیة وواالجمعيیاتت االدووليیة٬، ووااللجنة
 االهھاللل وويیستطيیع. ااألحمر وواالصليیب ااألحمر للهھاللل االعربيیة للمنظمة االعامة ووااألمانة االدوولي٬، للهھاللل ااإلسالميیة االلجنة: مثل

 جهھوددهھھھا في قطر ددوولة بذلك مسانداا وواالكوااررثث٬، االنزااعاتت مناططق إإلى االوصولل هھھھذهه االقانونيیة صفتهھ إإلى ااستنادداا االقطريي ااألحمر
.االمحليیة االخيیريیة االمنظماتت باقي عن االهھاللل يیميیز االذيي االدوورر ووهھھھو ااإلنسانيیة٬،  
 في وواالتنميیة لإلغاثة جارريیة ددووليیة مشرووعاتت على يیشرفف ووهھھھو وواالدوولي٬، االمحلي االمستويیيین على االقطريي ااألحمر االهھاللل وويیعمل
 االهھاللل بهھا يیضطلع االتي ااإلنسانيیة ااألعمالل بيین وومن. ووأأووررووبا ووأأفريیقيیا ووآآسيیا ااألووسط االشرقق أأنحاء جميیع في االبلداانن من عددد

 على يیعمل كما االمخاططر٬، من وواالحد منهھا وواالتعافي لهھا ووااالستجابة للكوااررثث االتأهھھھب مجاالتت في االدعم تقديیم االقطريي ااألحمر
 وواالتنميیة االصحيیة وواالرعايیة االطبيیة االخدماتت تقديیم خاللل من االمتضررريین معيیشة مستوىى ووتحسيین االكوااررثث أأثر من االتخفيیف

 ووااسعة شبكة بمجهھوددااتت االهھاللل وويیستعيین. ااإلنسانيیة االمناصرةة صعيید على نشاططهھ إإلى باإلضافة االمحليیة٬، للمجتمعاتت ااالجتماعيیة
.لصالحهھم ااإلنسانيیة االقوىى حشد خاللل من االضعفاء حيیاةة تحسيین ووررؤؤيیتهھ وواالملتزميین٬، االمدرربيین وواالمتطوعيین االموظظفيین من  

 غانم بن محمد االدكتورر إإددااررتهھ مجلس لرئيیس سبق فقد االجذوورر٬، عريیقة وومصدااقيیة إإنجاززااتت من االهھاللل بهھ يیتمتع لما وواانعكاسا
 تحت نشاططهھ االهھاللل وويیماررسس. آآسيیا قاررةة عن االوططنيیة للجمعيیاتت االدوولي ااالتحادد ررئيیس نائب منصب شغل أأنن االمعاضيید االعلي
 وواالوحدةة االتطوعيیة وواالخدمة ووااالستقاللل وواالحيیادد االتحيیز ووعدمم ااإلنسانيیة: ووهھھھي ااإلنساني للعمل االسبعة االدووليیة االمباددئئ مظلة

.وواالعالميیة  
 بإددااررةة ااإلعالميیة االشؤوونن ررئيیس عدنانن٬، فريید بالسيید ااالتصالل يیمكنكم ووأأنشطتهھ٬، االقطريي ااألحمر االهھاللل عن االمعلوماتت من لمزيید

.fareed@qrcs.org.qa: االتالي ااإللكترووني االبريید عبر أأوو ٬،+974 5583 7338: ررقم هھھھاتف على ااالتصالل٬،  
:ااالجتماعي االتوااصل موااقع على صفحاتنا متابعة أأوو ٬،www.qrcs.org.qa: موقعنا ززيیاررةة يیمكنكم كما  
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوكك فيیس  
QRCS@: ووأأنستغراامم تويیتر  
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إإنن ليینكد  


