
 

 ##بيان صحفي##

 التعاون اإلنساني وفتح مكتب إقليمي للهالللتعزيز 

 الجمعية الوطنية الماليةتوقيع اتفاقية تعاون بين الهالل األحمر القطري و

مذكرة تفاهم ثنائية مع  وقع الهالل األحمر القطري مؤخرا   الدوحة: ― 2019 مايو 25

في  للهالل األحمر القطري، من أجل تأسيس مكتب تمثيل إقليمي الجمعية الوطنية المالية

غرب ووسط دول تنفيذ مشاريعه اإلغاثية والتنموية في تولى تخطيط وجمهورية مالي، بحيث ي

 .أفريقيا

حسن الحمادي األمين  السفير علي بنوقع االتفاقية من جانب الهالل األحمر القطري سعادة 

، وذلك العام، ومن جانب الجمعية الوطنية المالية د. عبد الرحمن سيسي رئيس مجلس اإلدارة

السيد رشيد ، واألمين العام للجمعية مادو تراوريام السيد ضم أيضا  وفد رسمي أثناء زيارة 

 .مدير المكتب اإلقليمي الجديد الكروطي

وقد حضر مراسم التوقيع من جانب الهالل األحمر القطري كلٌّ من السيد عبد هللا حامد المال 

مدير االتصال والعالقات العامة، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العالقات الدولية والقانون 

 .والسيد سعيد تيجاني من قطاع اإلغاثة والتنمية الدوليةالدولي اإلنساني، والسيدة نجالء الحاج 

 تأتي هذه االتفاقيةهذا اإلنجاز قائال : "عن سعادته بالحمادي  كشف، وعقب التوقيع على االتفاقية

حتياجات األهالي األكثر المن أجل االستجابة  لعمل معا  الجانبين في االتأكيد على رغبة  في سياق

الداخلية اعات نزالظروف الفقر وساهمت ، حيث والدول المجاورة لها ماليضعفا  في جمهورية 

، مما يحتم علينا في الهالل األحمر في تلك البلدانفي تفاقم األوضاع اإلنسانية بشكل واضح 

، بهدف رفع هناكمد جسور الشراكة والتعاون مع الجمعيات الوطنية الزميلة أن نالقطري 

، تحسين ظروفهم المعيشيةمستوى التنسيق والتعاون للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين و

 ".‘نفوس آمنة وكرامة مصونة’انطالقا  من شعارنا االستراتيجي 

من أجل بين الجانبين  المستقبليكإطار للتعاون أهمية هذه االتفاقية د. سيسي على فيما أكد 

 ادعم قدراتهل ةالماليالجمعية الوطنية منوها  إلى حاجة ، اإلنسانية المتصاعدةمواجهة التحديات 

مستوى المقر على سواء التمثيلية  ادعم قدرات هيئاتهباإلضافة إلى  ،التشغيلية والتنفيذية

قوية وتفاهم عالقة شراكة إقامة من خالل هو ما يمكن تحقيقه ، وةالمحليالرئيسي أم الفروع 

 .لهالل األحمر القطريمع اعلى المدى البعيد  مرنةوومتوازنة 



 

ن يالطرف قيامتنص على ، قابلة للتجديد أعوام 5، التي يمتد العمل بها يذكر أن االتفاقية

تحقيق آثار إيجابية على مما يؤدي إلى  ،الفئات الهشة من األهالي االستجابة الحتياجاتب

 ةالماليالجمعية الوطنية دعم قدرات بالهالل األحمر القطري كما يلتزم  الظروف العامة لحياتهم.

، ضعيفةالفئات الذات األولوية لدى حتياجات الاالستجابة بشكل مناسب ل تصبح قادرة علىكي 

 .المؤسسيتحقيق االكتفاء الذاتي االعتماد على النفس ووتتمكن من 

من أجل الحركة اإلنسانية الدولية جهود مع باقي مكونات على تنسيق ال كذلكواتفق الطرفان 

بين الهالل الشراكة وتترجم  .المفاجئةالطوارئ في حاالت  عاجلصياغة استراتيجية تدخل 

تأخذ بعين االعتبار إنسانية مشاريع في صورة  الجمعية الوطنية الماليةاألحمر القطري و

تناغم مع خصوصيات التوجهات ت، كما الخصائص الجغرافية ونوعية األنشطة المطلوبة

 االستراتيجية للشريكين.

القطري في العاصمة  للهالل األحمرإقليمي سوف يتم فتح مكتب تمثيل ، أيضا   وبموجب االتفاقية

تنفيذ المشاريع ومتابعة  بين الجمعيتين الوطنيتينالتواصل من أجل تسهيل ، ية باماكولالما

الثنائي التعاون فإن وأخيرا   .دول وسط وغرب أفريقيا، سواء في مالي أم في المشتركة عن قرب

المعمول بها في  الممارساتتشجيع أفضل وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وإدماج يمتد ليشمل 

 .التعاون الموسع حول الملفات المشتركةو، المجال اإلنساني

 ##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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .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 

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


