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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 االخوات واألخوة الكرام،  

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

التي تنظمها    التعاون()كيفية اعداد اتفاقيات حول   التدريبية  ةلدور يسرني اليوم ان افتتح اعمال ا
لحقوق االنسان بالشراكة مع الهالل األحمر القطري للعاملين في المؤسستين   ، اللجنة الوطنية 

وبما ينعكس  إمن أجل   من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم،  التي تمكنهم  الخبرة الفنية  كسابهم 
فضال    حتما   وأدائهما،  في المؤسستين  على عملهم وخبراتهم  و   باإليجاب  أحد  عن تفعيل  تنفيذ 

بتاريخ الجهتين  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  فعاليات   تمهيدا    2022يناير    31  بنود  لتنفيذ 
 مشتركة في المستقبل القريب ان شاء هللا. 

 االخوات واالخوة الكرام،  

األهداف   في  القطري  األحمر  والهالل  االنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تشترك  تعلمون،  كما 
والغايات النهائية التي تسعى إليهما المؤسستين، اال وهي حماية الكرامة اإلنسانية. وقد تمكنت  
إنجازات مشهود لها على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وهو  المؤسستان من تحقيق 

رؤية قطر  أثمرما  وتنفيذ التزامات الدولة بموجب    2030في النهاية عن المساهمة في تحقيق 
 القانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني.  

المشتركة وتبادل   باألنشطةوعليه، فان التعاون المشترك، ومنها إقامة الدورات التدريبية والقيام  
 زيادة الوعي والتثقيف في مجال تعزيز حماية حقوق  ؤدي الى الخبرات، نرى في اللجنة أنه سي
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غاثي، كما انه سيؤدي الى تقديم نماذج نجاح للمؤسسات األخرى  والعمل اإلنساني واإل اإلنسان
بان عالمنا اليوم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء   في الدولة قد تتأسى بها. علما  

من مجاالت  وتكامل األدوار في القواسم المشتركة  خارجها، التعاون والتنسيق  داخل الدولة أم 
تجنبا   وذلك  الخبرات    العمل،  لتراكم  وتحقيقا  الناجحة  الممارسات  نقل  في  ورغبة  للتكرار 

 واإلنجازات.  

بيان أهمية التنسيق والتعاون كما تتوقعون، أن تساهم دورتنا اليوم في نتوقع،  في هذا الصدد و 
في الدولة   ان تؤدي بين الجهات المختلفة  كما نتوقع  األهداف ومجاالت العمل،  التي تتقاطع 

، سيما وأن المختلفةكيفية أعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات  الدورة إلى تطوير مهاراتكم حول  
 اللجنة والهالل األحمر لهم شراكات إقليمية ودولية عديدة تتطلب التنظيم والتنسيق المشترك.

 حقق الدورة غاياتها التي نأمل.  وهللا اسال لكم التوفيق وان ت

 ،وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا  

 

 

 

 


