
 

 ##بيان صحفي##

 تعاون ةاتفاقيتنسيقية ولقاءات 

 الدوليةمع شركاء الحركة اإلنسانية الهالل األحمر القطري تعزيز عالقات 

 مؤخرا  الهالل األحمر القطري وفد رفيع المستوى من  قام الدوحة: ― 2019 نوفمبر 10

بهدف ، وجمهورية كينيا وجمهورية الكاميرونجمهورية تشاد إلى كلُّ من  ةت رسميابزيار

الجمعيات الوطنية الزميلة، وتعزيز عالقات الشراكة مع مكونات الحركة اإلنسانية التواصل مع 

 وخاصة في القارة األفريقية. الدولية

 ،حسن الحمادي األمين العامبن  يعلمن سعادة السفير ضم وفد الهالل األحمر القطري كال  

التقيا مع ، اللذين وصديق رئيس العالقات الدولية والقانون الدولي اإلنسانيأوالدكتور فوزي 

المشترك ذات االهتمام بحث المواضيع ل، المضيفةكبار مسؤولي الجمعيات الوطنية في البلدان 

 دان الثالثة.الوطنية لكل ٍّ من البلوالجمعية بين الهالل األحمر القطري والتعاون المستقبلي 

تمت زيارة مقر الصليب األحمر التشادي، وبعض  ،تشادفي الوفد قضاها  أيام 4فعلى مدار 

اتفق الجانبان على وقد . المشاريع اإلنسانية المنفذة لصالح المجتمعات المحلية الضعيفة هناك

إلبرام اتفاقية تعاون إطارية تمهيد والالتفاهم مزيد من من أجل  ،عقد اجتماع آخر في الجزائر

رئيس مجلس  ليجويتاالسيد يايا محمد حرص الوفد على زيارة في لفتة طيبة، و بين الجانبين.

، كما التقى الوفد الصليب األحمر التشادي، الذي يتلقى العالج حاليا  في إحدى المستشفياتإدارة 

 .ممثل اللجنة الدولية للصليب األحمر في تشادب

اإلنسانية قوية للعالقات إعطاء دفعة حيث تم االتفاق على ، ذلك غادر الوفد إلى الكاميرونبعد 

أجل زيارة لكبار مسؤولي الصليب األحمر الكاميروني من وتوجيه الدعوة بين الجمعيتين، 

. وخالل الجولة الدوحة وحضور مخيم إدارة الكوارث المزمع إقامته في شهر مارس القادم

هناك، ينفذها الصليب األحمر الكاميروني التي األنشطة عدد من في التي قام بها الوفد الميدانية 

 .هاليالتي يحتاجها األاإلنسانية مشاريع بعض التنفيذ طرح فكرة التعاون في تم 

الصليب األحمر عضاء مجلس إدارة أرئيسة ووعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع كل ٍّ من 

وكذلك ممثل اللجنة الدولية للصليب األحمر في  ،العالقات الدوليةومدير الكاميروني، 

 .الكاميرون



 

للصليب مين العام األحيث قابل الوفد كينيا، هي كانت آخر محطات الجولة األفريقية للوفد و

لمعاينة بعض  جزيرة الموإلى زيارة ميدانية بقام بعدها و، توليجعباس  د.األحمر الكيني 

تمثل أساسا  قانونيا   طاريةإتفاهم توقيع مذكرة اختتمت الزيارة بالمشاريع الجارية هناك، و

 للتعاون بين الجانبين خالل األعوام المقبلة.

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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 استنادا  

 .ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالميةو


