
 

 ##بيان صحفي## 

 القانون الدولي اإلنساني حول محاضرة و 19-دعم جهود مكافحة كوفيد

 الشقيق  بالسودان الهالل األحمر القطري وفد فاعل لنشاط 

من    الدوحة:   ―   2020  نوفمبر  28 المستوى  رفيع  وفد  القطري يقوم  األحمر  حالياً    الهالل 

السودان  إلى  بزيارة   الجمهورية  العالقات  تعزيز  أجل  من  الهالل  جمعية  مع    مشتركةالشقيقة، 

السوداني،   الاألحمر  األنشطة  ل  تباشرهاالتي    ميدانيةومتابعة  التمثيلية  األحمر  البعثة  لهالل 

ونشر ثقافة   دور الهالل األحمر القطري في مجال الدبلوماسية اإلنسانية  فعيلت وهناك،  القطري  

 . القانون الدولي اإلنساني

من   القطري كالً  األحمر  الهالل  وفد  العاميضم  األمين  الحمادي  بن حسن  السفير علي  ،  سعادة 

 والدكتور فوزي أوصديق رئيس العالقات الدولية والقانون الدولي اإلنساني. 

الزيارة،   ً اجتماعالوفد  عقد  وخالل  لجنة    ا رئيس  الالجئينب  طوارئالمع  السودانية    معتمدية 

األحمر  من    كل     بحضور   ،موسىأحمد  بالل  دكتور  ال الهالل  رئيس  عامر  الفاضل  األستاذ 

و  من  السوداني  و ؤ مسعدد  الجمعيتين  االجتماع  حيث    ،بالمعتمدية العاملين  ولي  تطورات  ناقش 

إلى  األخيرة  النزوح  موجة   إثيوبيا  وكسالالسودان،  شرق  من  القضارف  واليتي    ، وخاصةً 

ل اإلنسانية  الألواألوضاع  من  المتزايدة  اإلثيوبعداد  الهالل  ين ي وافدين  يقدمها  التي  والخدمات   ،

 . األحمر السوداني لهم

 جامعة النيلين 

في كلية  فية  ي تثق ورشة عمل  نظم الهالل األحمر القطري  مع الهالل األحمر السوداني،    نسيقبالت 

نساني والتحديات  القانون الدولي اإل"بعنوان  وهي  الخرطوم،  في  العريقة  جامعة النيلين  ب القانون  

العمل  لقيت  وقد    ".المعاصرة وانقسمت  ورشة  الشخصيات  كبار  من  متميزاً  إلى  حضوراً 

األولى   اإلنساني"بعنوان  محاضرتين،  الدولي  والقانون  اإلنسانية  ب   " الدبلوماسية    إلقائهاوقام 

الحمادي   علي  السفير  التقليدية  سعادة  الدبلوماسية  مجالي  في  العريضة  بخبراته  مستعيناً 

الثانية  أما    .اإلنسانيةو  التي  المستجدة  التحديات  تناولت  و أوصديق  فوزي  د.  فقدمها  المحاضرة 

اإلنساني اأحكام  تطبيق  تواجه   الدولي  اإلنسانية    لقانون  واألزمات  النزاعات  العصر  على  في 

 . الحديث



 

القطري  مقدمة    كهديةكمامة    9,000توزيع  تم  العمل،  ورشة  على هامش  و  الهالل األحمر  من 

من  بحضور  وذلك    ،للجامعة الجامعة كل    القانون  ،رئيس  كلية  األحمر    ،وعميد  الهالل  ورئيس 

السالم  ،السوداني أبحاث  مركز  ذات    ،ومدير  المؤسسات  مختلف  من  الورشة  في  والمشاركين 

 . الصلة

المناسبة و  القطري    بدىأ،  بهذه  الهالل األحمر  لجهود  تقديره  الفاضل عامر    ،السودانفي  السيد 

عن   السفير  الجزيل  شكره  معرباً  اعلى  الحمادي  علي  لسعادة  أجل  لسودان  تواجده في  دعم  من 

من  المجتمعي  التعافي  تسريع عملية  و   ، (19-)كوفيد  رونا و ك فيروس  مكافحة جائحة  الدولة لجهود  

 ل األحمر السوداني. لهاللالمؤسسية المساندة باإلضافة إلى  ،آثار الفيضان

سعادة السفير علي الحمادي استضافة  وفي ذات السياق، حرصت قناة الخرطوم الفضائية على  

ب وتكريمه   الفيضانات  عرفاناً  من  المتضررين  دعم  في  القطري  األحمر  الهالل  الموسمية  دور 

 .بالسودان 19-مكافحة فيروس كوفيدتقديم مساعدات حيوية في مجال كذلك  و األخيرة،  

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

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

ا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقي

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

والرع الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  اية 

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

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

نش الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  اطه 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


