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           نستقبل اليوم بتجديد التزامنا ببذل 
كل الجهد وتوفير كل اإلمكانيات في 

مجال العمل اإلنساني وسنواصل تمكين 
وتأهيل ودعم الكوادر وحشد الطاقات من 
أجل ازدهار صناعة الخير والعمل اإلنساني، 

وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء 
العالم، وحيثما ُوجد أخ لنا في اإلنسانية 

بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

اليوم العالمي للعمل اإلنساني 2022
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بينمـــا نطوي صفحة عام اســـتثنائي 
آخـــر   وننظـــر إلى مـــا قمنـــا به من 
جهود في تســـهيل وتنســـيق العمل 
الجماعي مع جميـــع أعضاء المدينة 
اإلنســـانية،  للخدمـــات  العالميـــة 
يشـــرفني أن أقدم التقرير الســـنوي 
لعـــام 2022 نيابـــة عن اللجنـــة العليا 
العالميـــة  المدينـــة  علـــى  لإلشـــراف 
للخدمات اإلنســـانية ومجلس إدارتها.

منذ تأسيســـها في عـــام 2003 على 
يـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن راشـــد آل مكتوم، نائـــب رئيس 
الدولة رئيس مجلـــس الوزراء حاكم 

العالميـــة  المدينـــة  تطـــورت  دبـــي، 
للخدمات اإلنســـانية وتوسعت لتصبح 
أكبـــر مركـــز إنســـاني فـــي العالم. 
والبـــد هنـــا مـــن القـــول أن توســـعنا 
هـــو شـــهادة علـــى ثقـــة المجتمـــع 
الدولـــي فـــي دبي كمركـــز عالمي 

اإلنسانية. للمســـاعدات 

في العام المنصرم، شـــكلت جائحة 
كوفيـــد19-، والتـــي ما زالـــت  تلقي 
بظاللهـــا علـــى مناطـــق مـــن العالِم 
تحديـــا حاســـما ومفصليـــا  لحقبـــة 
يمـــر بهـــا  النظـــام العالمـــي، ممـــا 
أدى إلـــى تفاقم الظـــروف االجتماعية 
واالقتصادية وتفاقم األزمات اإلنسانية 
القائمـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم. 
الحـــوادث  فـــإن  ذلـــك  إلـــى  إضافـــًة 
المتعـــددة المتعلقـــة بالمناخ، وعدم 
االســـتقرار فـــي العديد مـــن المناطق 
في جميـــع أنحاء العالـــم، والمعاناة 
مـــن أكبر أزمـــة غذائيـــة عالمية في 
التاريـــخ الحديـــث، أدت هـــذه األوضـــاع 
مليـــون   339 جعـــل  إلـــى  جميعهـــا 
إنســـان بحاجة إلى مســـاعدات عاجلة 

عـــام 2022. في 

علـــى الرغـــم من ذلـــك، فقـــد تميز 
للمدينـــة  بالنســـبة   2022 عـــام 
العالميـــة للخدمـــات اإلنســـانية بعام 
مـــن  والعطـــاء  االســـتثنائي  الدعـــم 
المدينـــة  لعبـــت  فقـــد  شـــركائنا، 
اإلنســـانية  للخدمـــات  العالميـــة 
وأعضاؤهـــا دورًا مهمـــا فـــي مواجهة 
الوبـــاء من خـــالل تضافـــر الجهود مع 
والدولييـــن. المحلييـــن  الشـــركاء 

 معالي
محمد ابراهيم 

الشيباني

وفـــي شـــهر ســـبتمبر فقـــط، كانت 
للخدمـــات  العالميـــة  المدينـــة 
اإلنســـانية نقطة انطالق لــــ 42 مهمة 
إغاثـــة إلـــى شـــمال إفريقيـــا وجنوب 
فـــي أعقـــاب األمطـــار  شـــرق آســـيا. 
الموســـمية الغزيـــرة التي تســـببت 
في فيضانات مدمرة في باكســـتان، 
نظمـــت المدينة العالميـــة للخدمات 
لإلغاثـــة  جويـــة  رحلـــة   36 اإلنســـانية 
العمليـــات  هـــذه  إن كل  اإلنســـانية. 
اإلغاثيـــة تؤكد مكانة دبـــي وريادتها 
كمركـــز عالمـــي لتســـهيل العمل 
اإلنســـاني فـــي جميع أنحـــاء العالم.

ومـــع دخولنـــا عـــام 2023، الذكـــرى 
الســـنوية العشـــرين لنا فـــي تقديم 
للمحتاجيـــن  اإلنســـانية  الخدمـــات 
أقـــر  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
استــراتـيـجـيـــــة اإلدارة   مـجـلـــــس 
الطريـــق  يمهـــد  ممـــا   ،2022-2025
لعصـــر جديـــد مـــن العمل اإلنســـاني 
العالميـــة  المدينـــة  نشـــاط  ودفـــع 
للخدمات اإلنســـانية إلى آفاق جديدة.

عشـــرون عامـــا مضـــت، وســـتواصل 
للخدمـــات  العالميـــة  المدينـــة 
تســـهيل  فـــي  ريادتهـــا  اإلنســـانية 
المتعـــددة  لألزمـــات  االســـتجابة 
بصمتهـــا  وتوســـيع  والمعقـــدة، 
العالميـــة، والتعـــاون مـــع المراكـــز 
التأهـــب  لتعزيـــز  األخـــرى  اإلنســـانية 
لهـــا. واالســـتجابة  الطـــوارئ  لحـــاالت 

كلمة رئيس اللجنة العليا 
لإلشراف على المدينة العالمية 

للخدمات اإلنسانية

اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى المدينــة العالميــة للخدمات 
اإلنســانية وأعضــاء مجلس اإلدارة

معالي محمد إبراهيم 
الشيباني

رئيس اللجنة العليا 
لإلشراف على المدينة 

العالمية للخدمات 
اإلنسانية

سعادة المستشار 
 ابراهيم محمد

بو ملحة
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة

 سعادة اللواء
محمد أحمد المري

 السّيدة
كارولين جمال الفرج

معالي عبدالرحمن 
صالح آل صالح

عضو في اللجنة العليا 
لإلشراف على المدينة 

العالمية للخدمات 
اإلنسانية

 معالي الوزيرة
ريم بنت ابراهيم 

الهاشمي
وزيرة دولة لشؤون 

التعاون الدولي

 سعادة
هشام عبداهلل القاسم

 سعادة
راشد خليفة بالهول

 سعادة الدكتور
لؤي بالهول

عضو في اللجنة العليا 
لإلشراف على المدينة 

العالمية للخدمات 
اإلنسانية

 سعادة
عبداهلل عبدالرحمن 

الشيباني

 سعادة
سعيد محمد حارب

 سعادة الدكتور
محمد عتيق الفالحي
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جوسيبي سابا

الزمالء واألصدقـــاء األعزاء في المدينة 
العالميـــة للخدمـــات اإلنســـانية فـــي 

دبي،

عـــن  أعـــرب  أن  لـــي  اســـمحوا  أوالً، 
امتنانـــي وتقديري لـــكل فرد منكم 
نيابـــة عـــن المجتمعـــات والشـــعوب 
التـــي قدمنـــا خدماتنا اإلنســـانية لها 

ســـويا في عـــام 2022.

يســـلط هذا التقرير الســـنوي الضوء 
علـــى الجهـــود واألعمال االســـتثنائية 
وأعضـــاء  مجتمـــع  بـــه  قـــام  التـــي 
والشـــركات  اإلنســـانية  المنظمـــات 
وأســـتطيع  والشـــركاء.   التجاريـــة 
القـــول جازما أنه مـــن دون جهودهم 
ومـــن دون الدعم الذي قدمه مجلس 
لإلشـــراف  العليـــا  ولجنتنـــا  إدارتنـــا، 
علـــى المدينـــة العالميـــة للخدمـــات 
اإلنســـانية، وقادتنا، لـــم نكن لنحقق 

المنشـــورة هنا. النتائـــج 

بينمـــا وصلنا أثنـــاء الوبـــاء العالمي 
الذي ســـاد العالـــم خالل عـــام 2020 
واســـتجابتنا  نشـــاطنا  ذروة  إلـــى 
لمقاومتـــه، فـــإن عـــام 2022 فـــرض 
علينـــا أن نقطـــع شـــوطا إضافيا  آخر 
الكـــوارث  وحجـــم  مـــدى  بســـبب  
الطبيعيـــة وتغير المناخ.  لقد دفعتنا 
هـــذه الحاالت إلـــى تعزيز اســـتعدادنا 
لحـــاالت الطـــوارئ مـــن خـــالل اعتماد 
نهـــج أكثر تنســـيقا يشـــمل المراكز 
اإلنســـانية والجهات الفاعلة اإلنسانية 
والحكومـــات  الخـــاص  والقطـــاع 

المحليـــة. والمجتمعـــات 

اإلنســانية  األزمــات  ازديــاد  ومــع 
والتــي  المنــاخ  تغيــر  عــن  الناجمــة 
المســاعدات  مــن  المزيــد  تتطلــب 
إلــى  حاجــة  هنــاك  أصبــح  الدوليــة، 
اعتمــاد أســاليب جديــدة فــي مواجهــة 
األزمــات األكثــر تعقيــًدا، والتــي لــم 
يتــم تصــور ودراســة وفهــم البعــض 
منهــا.  لــذا فإننــا نتطلــع إلــى معرفــة 
مــن  المســتفادة  الــدروس  وتطبيــق 
الــدورة الثامنــة والعشــرين لمؤتمــر 
الــذي   )COP 28( العالمــي  المنــاخ 
ستســتضيفه دبــي فــي شــهر نوفمبر 
العتمــاد  العــام  هــذا  وديســمبر 
اإلنســاني. للعمــل  جديــدة  أســاليب 

ونحـــن ننظر إلـــى آفاق المســـتقبل، 
نؤكـــد اســـتعدادنا التـــام لمواصلـــة 
بنـــاء فهمنا للتحديـــات الجديدة التي 
اليـــوم،  اإلنســـاني  العمـــل  تواجـــه 
لضمان قدرتنا علـــى معالجة األزمات 
بكفاءة ومراعـــاة الخصائص المحلية 

لالستجابات.

يشـــرفني وينتابنـــي شـــعوٌر عـــارم 
المدينـــة  قيـــادة  أتولـــى  أن  بالفخـــر 
إلى  اإلنســـانية  العالميـــة للخدمـــات 
عقدهـــا الثالـــث فـــي مجـــال العمل 
اإلنســـاني.  ويمكن القول أنه بفضل 
جهـــود حكومـــة دبـــي ورؤيـــة قادتنا 
حققنـــا ســـجالً حافالً  يمتد لعشـــرين 
عاًما من اإلنجازات واألعمال اإلنسانية 
الناجحـــة وخدمـــة المحتاجيـــن فـــي 

جميـــع أنحـــاء العالم.

نحـــن نتطلع بحمـــاس لمســـتقبلنا 
لالســـتجابة  جيـــدًا  واالســـتعداد 
للتحديـــات القادمـــة.  وهنـــا نؤكـــد 
مـــن  قدراتنـــا  تعزيـــز  علـــى  عزمنـــا 
خـــالل التواصـــل مـــع البلـــدان التـــي 
تســـتضيف المدن والمراكز اإلنسانية 
الشـــقيقة األخرى، والعمل مًعا “من 
مـــع  والشـــراكة  اإلنســـانية”  أجـــل 
القطاع الخاص واألوســـاط األكاديمية 
والمانحيـــن وجميـــع  الجهـــات التي 
تهـــدف إلـــى جعـــل العمل اإلنســـاني 

أكثـــر اســـتدامة.

يسعدنا أن نواصل رحلتنا معكم 
جميعا.

كلمة المدير 
التنفيذي للمدينة 
العالمية للخدمات 

اإلنسانية
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المدير التنفيذي
جوسيبي سابا

مساعد شخصي لمكتب 
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إدارة شؤون األعضاء والشراكات 

اإلدارة المركزية
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خالد العوضي
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مدير اإلتصال
مغالي الحاج

رئيس قسم الموارد 
البشرية واإلدارية

سالمه الهاملي

 مدير أول
لسلسلة التوريد
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تنفيذي إدارة المرافق
محمد شريف

رئيس قسم 
المبادرات اللوجستية 

واإلنسانية
بوران سليمان

رئيس قسم خدمات 
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بيجو ناير

رئيس قسم المشتريات  
والشؤون المالية
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حمده الخاجة

 تنفيذي أول
لسلسلة التوريد
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تنفيذي الخدمات 
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اإلتصال والتسويق
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واإلنسانية 

إدارة المرافق

المشتريات والشؤون المالية 

الشؤون المالية 

تكنولوجيا المعلومات

الموارد البشرية واإلدارية

مكتب المدير التنفيذي، المساندة القانونية، والسكرتارية

تنفيذي االتصاالت
عائشه آل علي

تنفيذي سلسة 
التوريد

لبنى هاشم

مدير شراكات القطاع 
الخاص

  دانيا طاشوالي

محاسب أول
سيسيليا كاسانا

منسق تكنولوجيا 
المعلومات

شاهول حميد

مساعد المكتب
جيلبرت ماليغايا

سائق
شكور ثاالبر

مستشار قانوني
مالك توبة



وقــد ســاهم هــذا التجمــع بيــن الشــركاء داخــل منطقــة حــرة إنســانية مخصصــة 
ــة.  ــة الدوليــة والتنمي ــة اإلغاث ــد مــن كفــاءة وفاعلي ــة تزي ــى اســتحداث بيئــة مثالي إل
وقــد منحــت هــذه البيئــة الفريــدة العديــد مــن االمتيــازات ألعضــاء المدينــة العالميــة 
للخدمــات اإلنســانية فــي المجــال اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك تقليــل المهلــة الزمنيــة 
لمعامــالت االســتيراد والتصديــر عبــر مينــاء جبــل علــي، ومطــار آل مكتــوم الدولــي، 
ومجموعــة الخدمــات اللوجســتية لدبــي وورلــد ســنترال حيــث يمكــن نقــل شــحنات 
المســاعدات المتجهــة إلــى مناطــق الكــوارث واألزمــات اإلنســانية إلــى الخــارج مــن 

البحــر وإلــى الجــو فــي أقــل مــن عشــر دقائــق.

10

الشـــيخ محمـــد الســـمو   أّســـس صاحـــب 
بن راشـــد آل مكتوم، نائـــب رئيس الدولة 
رئيس مجلـــس الوزراء حاكـــم دبي رعاه 
الّلـــه، مدينـــة دبـــي العالميـــة للخدمـــات 
اإلنســـانية في عـــام 2003، و التي تعتبر 

أكبر تجّمع إنســـاني فـــي المنطقة. 

للخدمـــات  العالميـــة  المدينـــة  تعتبـــر 
اإلنســـانية  الحـــرة  المنطقـــة  اإلنســـانية 
والمســـتقلة،  الربحيـــة  غيـــر  الوحيـــدة 
ثمانيـــن  مـــن  أكثـــر  تضـــم  التـــي 
بـــارزة وشـــركة  دوليـــة   منظمـــة 
نشـــطة في قطـــاع االســـتجابة اإلنســـانية 

للطـــوارئ والتنميـــة.

11



تتميز المدينة العالمية للخدمات 
اإلنسانيـة بموقع استراتيجـي 
حيث تقع على بعد 10 دقائق فقط 
 بالسيارة من ميناء جبل علي
ومطار آل مكتوم.

12

 المدينة
 العالمية
 للخدمات
اإلنسانية

13



العالميـة  المدينـة  تمثّـل 
للخدمـات اإلنسـانّية أكبر مركز 
إنسـاني لوجسـتي فـي العالـم 
أربـع  حيـث تضاعفـت مسـاحتها 
مـرات خـالل العقديـن الماضييـن 
إلـى  مربـع  متـر   30,000 مـن 
أكثـر مـن 140,000 متـر مربّـع.

العالميـة  المدينـة  وتتميّـز 
بموقـع  اإلنسـانية  للخدمـات 
اسـتراتيجي إذ تقع على مفترق 
األوسـط  الشـرق  بيـن  طـرق 
وأفريقيـا وأوروبـا وشـرق وجنوب 
آسـيا مما يسـمح بالوصول، في 
ثلثـي  إلـى  سـاعات،   4 غضـون 

سـكان العالـم الذيـن يعيشـون 
تعرضـا  األكثـر  المناطـق  فـي 

لألزمـات. 

دبـي،  حكومـة  مـن  كجـزء 
ومبـادئ  رؤيـة  مـع  وتماشـيا 
القيادة في دولة اإلمارات العربية 
المدينـة  المتحـدة، يدعـم فريـق 
اإلنسـانية  للخدمـات  العالميـة 
اللوجسـتية  الخدمـات  وينسـق 
لمهـام  المسـتمر  التدفـق  وراء 
المنظمـات األعضاء، مما يضمن 
والمجتمعـات  البلـدان  حصـول 
التـي تمـر بأزمات إنسـانية على 

قياسـي. بوقـت  تحتاجـه   مـا 

14

الوصول إلى أكثر من ثلثي 
السكان المقيمين في المناطق 

المعرضة للخطر في غضون 4 
إلى 8 ساعات

IHC

15
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2003

إنشاء المدينة 
العالمية للخدمات 
اإلنسانية في دبي

2007

 المدينة العالمية
 للخدمات اإلنسانية

 تصبح مركًزا
 عالمًيا للخدمات

 اللوجستية
اإلنسانية

2011

التوسع: 
المدينة العالمية 

للخدمات 
اإلنسانية تضاعف 
حجمها ثالث مرات

2012

إصدار القانون رقم 
1 لسنة 2012 الذي 

يلزم المدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية 
»بالدعم االستباقي 

لجهود المجتمع 
اإلنساني«

2015

إطالق استراتيجية المدينة 
العالمية للخدمات 

اإلنسانية 2015-2020 
وصندوق األثر اإلنساني 

العالمي 

2022

المصادقة على 
استراتيجية المدينة 
العالمية للخدمات 

اإلنسانية لعام 2022 - 
2025

2020

إطالق حلول ومرافق 
جديدة في المدينة:

 بنك البيانات
 اللوجستية للخدمات

 اإلنسانية، وسلسلة
التبريد، ومركز التجميع

2023

المدينة العالمية 
للخدمات 

اإلنسانية: 20 
عاًما من العمل 

اإلنساني
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 المركز اإلنساني
العالمي الرائد

رؤيتنا

قيادة شبكة دولية من المدن والمراكز 
اإلنسانية المماثلة بهدف دعم جهود 

المجتمع اإلنساني بأسره في مجاالت 
الجهوزية واالستجابة للطوارئ واالبتكار 

واستدامة العمل اإلنساني 

رسالتنا

صاحب السمو

الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس 
 مجلس الوزراء حاكم

دبي

التقرير التنفيذي للمدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية - 2015

          إن التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعم القضايا اإلنسانية 
ينبــع مــن ثقافــة عريقــة ُتعلــي قيمة العمل الخيري و اإلنســاني، وتشــجع 
ــا  ــي فخرن ــن دواع ــه لم ــا. وإن ــة أولوياته ــي مقدم ــً ف ــه دائم ــه وتضع علي
واعتزازنــا أن يكــون لدولــة اإلمــارات هــذا البــاع الطويــل فــي مجــال العمل 
اإلنســاني ومنــذ تأسيســها علــى يــد المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي أرســى دعائــم العمــل اإلنســاني فــي 
ــي  ــوده ف ــة جه ــره وتنمي ــادرات لتطوي ــن المب ــد م ــق العدي ــا، وأطل دولتن
مناطــق مختلفــة مــن العالــم، إذ ســتبقى إســهاماته المضيئــة مصــدر 

إلهــام وتحفيــز لنــا جميعــً وكذلــك لألجيــال المقبلــة.

واليــوم، تواصــل دولــة اإلمــارات العمــل علــى ترســيخ التزامهــا اإلنســاني 
تجــاه العالــم اســتكماالً لرصيــد زاخــر باإلنجــازات فــي هــذا المجــال، حيــث 
تســهم »المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية« بنصيــب وافــر فــي ذلــك 
اإلطــار عبــر االســتفادة مــن مكامــن القــوة التــي تتمتــع بهــا دبــي فــي 
مجالــي النقــل والخدمــات اللوجســتية للحفــاظ علــى حيــاة أنــاس أبريــاء 
فــي حاجــة إلــى العــون ومنــح أمــل جديــد لعشــرات المالييــن منهــم فــي 

مناطــق متفرقــة حــول العالــم.
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 رحلة متواصلة عبر عقدين
من العمل اإلنساني
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» ســـّير المركـــز اللوجســـتي التابـــع لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي دبـــي 
الســـبت الماضي طائـــرة أولى حملت على متنها إمـــدادات لعالج ما يقرب من 
2500 مصـــاب بصدمات وحروق. وهناك حاجة ماســـة لهذه اإلمـــدادات اإلضافية 

لضمـــان توفـــر األدوية األساســـية والحقن في مقديشـــو من أجـــل رعاية ضحايا 
االنفجـــار والحد من الخســـائر في األرواح. وبفضل الدعـــم المقدم من حكومة 
دبـــي والمدينة العالمية للخدمات اإلنســـانية وحكومة دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، يتمّكـــن المركز اللوجســـتي لمنظمـــة الصحة العالميـــة في دبي 
مـــن االســـتجابة بســـرعة لحـــاالت الطـــوارئ الصحية الحـــادة في جميـــع أنحاء 
العالـــم لتقديـــم اإلغاثة لمـــن هم في أمـــس الحاجة إليها، بما يتماشـــى مع 

رؤيتنـــا اإلقليمية الجماعية حـــول »الصحة للجميـــع وبالجميع.« 

الدكتـــور أحمد المنظري، المديـــر اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشـــرق 
المتوســـط – 8 نوفمبر 2022

23
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منطقة إخالء

مستودعات

مكاتب

منطقة تخزين 
يمكن التحكم 

في درجة 
حرارتها

قاعات للفعاليات  
والمؤتمرات

مركز التجهيز

مهبط طائرات 
الهليكوبتر

سلسلة التبريد

ساحة مفتوحة

صالة عرض دائمة 
لمواد اإلغاثة 

اإلنسانية

5

10

4

9

3

8

2

7

1

6

 مرافق المدينة العالمية
 للخدمات اإلنسانية بمساحة
تتجاوز 140.000 متر مرّبع

المرافق
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فــي عــام 2022، وصــل عــدد الشــحنات اإلغاثيــة مــن 
المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية إلــى رقم جديد 
قــدره 1420 شــحنة، ممــا يمثــل زيــادة عــن رقــم العــام 
الماضــي البالــغ 1203 شــحنة. تجــاوزت قيمــة مــواد 
اإلغاثــة المرســلة 141 مليــون دوالر أميركــي، لتصــل 
 70 بمبلــغ  القائمــة  آســيا  وتتصــدر  دولــة،   136 إلــى 
ــة  ــا فــي المرتب ــي إفريقي ــون دوالر أميركــي، وتأت ملي

الثانيــة بمبلــغ 52 مليــون دوالر أميركــي.

المصدر: بنك البيانات اللوجستية للخدمات اإلنسانية.

 قيمة الصادرات
)مليون دوالر أميركي(

 الوزن المصّدر
)بالطن المتري(
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عدد البلدان 
المستفيدة

عدد معامالت 
الشحن
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1,230
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 عمليات االستجابة
 43التي سّيرتها المدينة

رحـلــة جـويــة

ليبيا

1
عدد الرحالت

عدد المستفيدين

173,200
 قيمة المساهمة

863,625 درهم
23.6 طنا متريا

السودان

2
عدد الرحالت

عدد المستفيدين

796,665
 قيمة المساهمة

1,772,269 درهم
192.7 طنا متريا

أفغانستان

1
عدد الرحالت

عدد المستفيدين

340,000
 قيمة المساهمة

514,500 درهم
24.4 طنا متريا

بولندا

2
عدد الرحالت

عدد المستفيدين

300,000
 قيمة المساهمة

2,580,625 درهم
124.6 طنا متريا

الصومال

1
عدد الرحالت

عدد المستفيدين

55,000
 قيمة المساهمة

698,250 درهم
38.3 طنا متريا

قيمة المساهمة:

11,657,007 درهم

6 دول 746.61 طن متري 2022

 االستجابة اإلنسانية لحاالت
الطوارئ في باكستان

343 طن متري36 رحلة جوية

112,900  مستفيد

4,227,738 درهم



في سبتمبر 2022 تكثفت عمليات المدينة 
كانت  حيث  اإلنسانية،  للخدمات  العالمية 
قاعدة الثنين وأربعين مهمة إغاثة إلى ليبيا 

والسودان وباكستان.

بشدة  تضررت  التي  باكستان،  تلقت  وقد 
من  أطنانًا  العنيفة،  الفيضانات  بسبب 

تشمل  أيام،   10 مدى  على  المساعدات 
ومعدات  الطبية  واإلمدادات  واألدوية  المأوى 

المياه والصرف الصحي. 

خالل  من  خاصا  دعما  باكستان  تلقت  وقد 
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي، 
لكراتشي  اإلغاثية  العمليات  اعتمدت  حيث 
طائرتين  باستخدام  جوي  جسر  على 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  خاصتين 
)طائرات شحن عسكرية  آل مكتوم:  راشد 
يديرها جناح طيران دبي   )  C-130 من طراز
إنساني  جوي  إلى جسر  باإلضافة  الملكي، 

آخر بالشراكة مع طيران اإلمارات.

الجسر الجوي 
عبر جناح الطيران 

الملكي – دبي

الجسر الجوي 
بالشراكة مع 
طيران اإلمارات

24
رحلة

92,900
عدد المستفيدين

242.81
طنا متريا

12
رحلة

20,000
عدد المستفيدين

100.212
طنا متريا
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اإلنســـانية  للحالـــة  »اســـتجابًة 
التـــي تشـــهدها ســـت واليـــات فـــي 
الســـودان بســـبب األمطـــار الغزيـــرة 
والمســـتمرة، يرســـل االتحاد الدولي 
األحمـــر والهالل  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمـــر مســـاعدات إنســـانية عاجلـــة 
بســـبب  والنازحيـــن  للمتضرريـــن 
الســـيول والفيضانات في الســـودان، 
التخفيـــف  فـــي  للمســـاعدة  وذلـــك 
من معاناتهـــم وتحســـين ظروفهم 
المدينـــة  نشـــكر   )...( المعيشـــية. 
العالمية للخدمات اإلنسانية وصاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
على الدعـــم المســـتمر للمنظمات 
اإلنســـانية من خالل تسهيل وتسريع 
نقـــل المســـاعدات لمـــن هـــم فـــي 

أمـــس الحاجـــة إليهـــا.«

األســـطول  رئيـــس  كوشـــاج،  إليـــر 
الخدمـــات  ومركـــز  العالمـــي 
الدولـــي  لالتحـــاد  اللوجســـتية 
األحمـــر والهالل  الصليب  لجمعيـــات 
األحمر في دبي  - 8 ســـبتمبر 2022

»تقـــوم مفوضيـــة شـــؤون الالجئيـــن 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  وبالتنســـيق 
الباكســـتانية إلدارة الكوارث بتقديم 
الطارئـــة  اإلغاثيـــة  المســـاعدات 
للمتضرريـــن جـــراء الفيضانـــات فـــي 
باكســـتان، ونتوجـــه بجزيل الشـــكر 
لصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم ولحكومـــة دبي 
ودولـــة اإلمارات علـــى الدعم المقدم 
لنقـــل المـــواد اإلغاثية األساســـية من 
فـــي  العالمـــي  المفوضيـــة  مخـــزن 
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية 

إلـــى المتضرريـــن األكثـــر حاجة.«

خالـــد خليفـــة، مستشـــار المفـــوض 
مفوضيـــة  وممثـــل  الســـامي 
الالجئين لـــدى دول مجلس التعاون 

2022 ســـبتمبر   6   - الخليجـــي 

إلـــى  اإلجـــراءات االســـتباقية  »تهـــدف 
علـــى  المخاطـــر  تأثيـــر  مـــن  الحـــد 
األشـــخاص األكثر هشاشة أو تخفيف 
تزيـــد  منطقـــة  فـــي  التأثيـــر  هـــذا 
فيهـــا المخاطـــر المناخيـــة كالجفاف 
مـــن  الحـــر  وموجـــات  والفيضانـــات 
شـــدة االحتياجـــات اإلنســـانية، ونثّمن 
لجعـــل  الســـعي  فـــي  اإلمـــارات  دور 
نظـــام العمـــل اإلنســـاني اســـتباقيًا 

قـــدر اإلمـــكان.«

عبـــد المجيد يحيـــى - ممثل برنامج 
األغذيـــة العالمي فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجي - 10 أغســـطس 

2022
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476،196
 دوالر

أميركي

70
 مليون دوالر
أميركي

15
 مليون دوالر
أميركي

التوزيع الجغرافي 
للمساعدات

المصدر: بنك البيانات اللوجستية للخدمات اإلنسانية.

51
 مليون دوالر
أميركي

أكثر 10 دول استفادًة
باكستان: 16.8 مليون دوالر أميركي

اليمن: 14.9 مليون دوالر أميركي

أفغانستان: 13.9 مليون دوالر أميركي

جيبوتي: 8.4 مليون دوالر أميركي

السودان: 7.3 مليون دوالر أميركي

بولندا: 5.8 مليون دوالر أميركي )الحرب في أوكرانيا(

كينيا: 5.7 مليون دوالر أميركي

تنزانيا: 3.9 مليون دوالر أميركي

الصومال: 3.6 مليون دوالر أميركي

تركيا: 3.3 مليون دوالر أميركي )األزمة السورية(

4
 مليون دوالر
أميركي
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المخزون المتوفر

 الصحة:
51,831,771 دوالر أميركي

المياه والصرف الصحي:
6,111,109 دوالر أميركي

 الخدمات اللوجستية:
40,187,124 دوالر أميركي

الحماية:
6,083,494 دوالر أميركي

 المأوى:
28,538,840 دوالر أميركي

األمن الغذائي:
2,351,989 دوالر أميركي

اتصاالت الطوارئ:
10,687,938 دوالر أميركي

التعليم:
99,742 دوالر أميركي

145.9 
 مليون

دوالر أميركي

المصدر: بنك البيانات اللوجستية للخدمات اإلنسانية.

المخزون المتوفر عبر السنوات )بالدوالر األميركي(
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 التعليم:
1,869,515 دوالر أميركي

المياه والصرف الصحي:   
2,957,267 دوالر أميركي

 الحماية:
9,152,024  دوالر أميركي

 األمن الغذائي:
1,939,815 دوالر أميركي

اتصاالت الطوارئ: 
18,043,587 دوالر أميركي

 الخدمات اللوجستية:
36,125,662 دوالر أميركي

 المأوى:
21,921,088 دوالر أميركي

 الصحة:
49,243,157 دوالر أميركي

أكبر مجموعات المواد:

السالمة واألمن: 13 
مليون دوالر أميركي

 اتصاالت المعدات:
7 مليون دوالر أميركي

 القيمة اإلجمالية:

141,252,116 دوالر أميركي

قيمة المساعدات بالدوالر األميركي

 المركبات:
32 مليون دوالر أميركي

المواد الطبية: 32 
مليون دوالر أميركي

 معدات التخييم/الحقول:
21 مليون دوالر أميركي
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

المأوى

2017 2018 2019 2020 2021 2022

التعليم

2017 2018 2019 2020 2021 2022

المياه والصرف الصحي

2017 2018 2019 2020 2021 2022

الخدمات اللوجستية

2017 2018 2019 2020 2021 2022

الحماية

0

10 M

20 M

30 M

40 M

50 M

60 M

70 M

80 M

90 M

0

0.8 M

0.6 M

0.4 M

0.2 M

1 M

1,2 M

1,4 M

1,6 M

1,8 M

2 M

0

2 M

4 M

6 M

8 M

10 M

12 M

14 M

16 M

18 M

20 M

0

5 M

10 M

15 M

20 M

25 M

30 M

35 M

40 M

0

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

6 M

7 M

8 M

9 M

10 M

0

0.5 M

0.5 M

1 M

1,5 M

2 M

2,5 M

0

5 M

10 M

15 M

20 M

25 M

0

1 M

1,5 M

2 M

2,5 M

3 M

3,5 M

4 M

المساعدات المرسلة عبر السنوات )بالدوالر األميركي(



3839

بنك البيانات اللوجستية للخدمات اإلنسانية

تعمل المدينة 
العالمية للخدمات 

اإلنسانية على توسيع 
شبكة بنك البيانات 

اللوجستية، والسعي 
لدمج المراكز اإلنسانية 

األخرى لتعزيز تبادل 
المعلومات والتنسيق 

في جميع أنحاء 
العالم. وانضّم إلى 
منّصتها مركز بنما 

 Centro اإلنساني
 Lógistico Regional

 de Asistencia
 ،)Humanitaria )CLARH

ومركز برينديزي 
اإلنساني في إيطاليا.

قاعدة بيانات مشتركة توفر معلومات عن مخزون 
المساعدات اإلنسانية

استخدام البيانات الجمركية من الموانئ والمطارات 
الدولية ومنافذ الدخول المختلفة

تتبع تلقائي لحركة المساعدات

 تمكين المجتمع اإلنساني العالمي من معرفة
 مكان وكمية كل مادة من مواد اإلغاثة  األساسية

بدقة

يتم بشكل مستمر تطوير المزيد من االبتكارات في 
الحلول اإلنسانية القائمة على التكنولوجيا من خالل 

الشراكة بين المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية 
وشركة نيبل للذكاء االصطناعي

تعزيز االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها

صندوق األثر 
اإلنساني 
العالمي

واالســتجابة  للتأهــب  العالمــي  اإلنســاني  األثــر  صنــدوق  يعتبــر 
لحــاالت الطــوارئ )GHIF( أداة رئيســية مــن قبــل المدينــة العالميــة 
واالســتعداد اإلنســانية  األزمــات  منــع  لصالــح  اإلنســانية   للخدمــات 

واالستجابة لها. 

تــم تصميمــه ليكــون رابــط تمويــل ويعمــل كمجمــع تخصيــص 
احتياطــي. يعمــل صنــدوق األثــر اإلنســاني العالمــي  كمانــح ســريع 
لدعــم عمليــات اإلغاثــة مــن قبــل أعضــاء المدينــة العالميــة للخدمــات 
اإلنســانية يســاعد المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية علــى تأميــن 

شــراء ونقــل مــواد المســاعدة بســرعة.

تعــّد المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية مركــًزا إنســانيًا عالميًــا 
رائــًدا يدعــم اســتدامة العمــل اإلنســاني، وألجــل ذلــك يســمح صنــدوق 
األثــر اإلنســاني العالمــي بنمــو مخصصــات مالية علــى المدى الطويل 
مــن أجــل عمليــات تأهــب واســتجابة أكثــر اســتدامًة للطــوارئ، كمــا 
يســاهم فــي ســد الفجــوات عنــد الحاجــة للمــواد اإلغاثيــة وإجــراءات 

التنســيق وتعزيــز االبتــكار فــي قطــاع العمــل اإلنســاني.

اإلنســانية للخدمــات  العالميــة  المدينــة  2018، دعمــت   منــذ عــام 
األثــر  خــالل صنــدوق  مــن  اإلنســانية  الطــوارئ  لحــاالت  اســتجابة   21

إماراتــي. درهــم  مليــون   24.8 مــن  بأكثــر  العالمــي  اإلنســاني 

صندوق األثر اإلنساني 
العالمي 2022

 +5.7 مليون
درهم إماراتي

 5 استجابات
للطوارئ

الصومال  |  ليبيا  |  السودان  |  أفغانستان  |  أوكرانيا



4041

تعد الشراكات أمًرا بالغ األهمية في قطاع العمل اإلنساني ، وتقدم المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية نموذًجا فريًدا 
لتمكينها. في عام 2022، وقعت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية 6 اتفاقيات استراتيجية جديدة مع:

كلية محمد بن راشد لإلدارة 
الحكومية

حكومة جمهورية بنماشركة نيبل للذكاء االصطناعي

تريندز للبحوث و االستشارات DHLدبي الجنوب

الشراكات
للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي، أعلنـــت المدينـــة العالمية للخدمـــات اإلنســـانية وجامعـــة ولونغونغ في دبي -شـــريكها 

األكاديمـــي- عـــن الفائـــز بمنحـــة المدينة فـــي ماجســـتير العالقات الدوليـــة: ليلى قـــام الدين.

ليلـــى قيـــام الديـــن مواطنة أفغانيـــة مقيمة في اإلمـــارات. وهي حاصلـــة على درجـــة البكالوريوس من جامعـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي العلـــوم الماليـــة والمصرفية. تأمـــل ليلى بعـــد االنتهاء من درجة الماجســـتير فـــي الحصول على 
درجـــة الدكتـــوراه والعمل مع منظمات دولية مرموقة. وجوابا على ســـؤال بشـــأن ســـبب شـــغفها الشـــديد بالعمل في 
المجـــال اإلنســـاني، تقـــول ليلـــى إن األمـــر يتعلق بجعـــل العالـــم مكانًا أفضل: »نشـــأُت طفلًة فـــي أرض أجنبيـــة وأنا أقّدر 

التنوع وخلـــق فرص للســـالم واالزدهار.«

هـــذا التعـــاون بيـــن كيـــان شـــبه حكومـــي ومؤسســـة للتعليـــم العالي هـــو وســـيلة لتعميق الهدف الســـابع عشـــر 
مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. ونحاول بشـــكل خاص تعزيـــز أحد أهدافهـــا الفرعية، وهـــي الشـــراكة الفعالة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص. فـــي الواقـــع، ومنذ أن بدأنـــا العمل مًعـــا، تبادلنـــا الموارد والخبـــرات بين كّل مـــن طالبنا 
وأعضـــاء مختلفيـــن فـــي المدينـــة العالمية للخدمـــات اإلنســـانية. اســـتفاد المجتمع بشـــكل كبير من هـــذا التعاون 

الوثيق.«

البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي – 30 يونيو 2022

منح دراسية من المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
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قصص وأخبار من 
أعضاء المدينة 

العالمية للخدمات 
اإلنسانية

األخير  الربع  خالل  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  تعرضت 
من عام 2022 ألسوء كارثة فيضانات مدمرة، فهي واحدة 
من أكثر الفيضانات كارثية في اآلونة األخيرة. وكان الجزء 
الشمالي، خيبر بختونخوا، من بين المناطق المتضررة، 
هذه  في  الماليين  حياة  على  الفيضانات  أثرت  حيث 
وتضاءلت  المعيشة،  بهم كل سبل  وتقطعت  المناطق 
في  الناس  أصبح  وبالتالي  الصحية.  الرعاية  مرافق  أعداد 
حاجة ماسة إلى مرافق الرعاية الصحية األساسية. لذلك، 
حشد  على  باكستان  إس  إم  آي  إيه  مؤسسة  عملت 
مخيمات  لتنظيم  المناطق  وحددت  الميداني  فريقها 

صحية مجانية.

أقامت مؤسسة إيه آي إم إس باكستان مخيمات توعية 
من  الفترة  في  المتضررة  المناطق  في  أسبوعية  طبية 

2022/09 إلى 2022/12.

كما أقامت المخيمات الصحية في مناطق متعددة منها 
عدد  إجمالي  وبلغ  وبيشاور،  ناوشيرا وشرسادا وسوات 
للمرضى الذين قدمت لهم المؤسسة خدماتها الصحية 
2517 مريًضا، من بينهم 1234 مريضة، وهو عدد كبير من 

النساء الالتي يواجهن مشاكل صحية.

توعية  حمالت  تنظيم  المقدمة  الخدمات  شملت  كما 
األمراض  وعالج  وتشخيص  بالصحة  االهتمام  وتشجيع 
المرأة قبل وبعد  المعدية، وكذلك صحة  / غير  المعدية 

الوالدة وصحة الطفل.

إيه آي  المتنقل لمستشفى شوكر  المختبر  كما قدم 
الصحية،  بالمخيمات  أساسية  معملية  خدمات  إس  إم 
حيث أحيلت حاالت عديدة إلى مستشفيات القطاع العام 
إم إس، ونجحنا في  آي  إيه  وكذلك مستشفى شوكر 

توفير األدوية الالزمة للمرضى لمدة شهر واحد.

Middle East
Abaseen Institute of Medical Sciences
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تقدم Bolloré Logistics حلوالً مخصصة لجميع بعثات 
زمنيا  الحرجة  الكوارث  تغطي  والتي  واإلغاثة،  المعونة 

باإلضافة إلى المشاريع الهادفة طويلة المدى.

للطوارئ  ومرافق  فرًقا  أنشأنا  الحرجة،  لألزمات  بالنسبة 
القطاع  هذا  في  خبرتنا  وتأتي  وضحاها،  عشية  بين 
القوي  وفهمنا  لنا  التابعة  اإلقليمية  التحكم  أبراج  من 
أبراج  من  العالمية  شبكتنا  تدير  المحلية.  للمتطلبات 
ذلك  بما في  استراتيجي،  المتمركزة بشكل  التحكم 
التي  اللوجستية  العمليات  دبي،  في  الموجودة  تلك 
تسمح بالتدخل التفاعلي والفعال. تدير شبكتنا العالمية 
في  بما   ، االستراتيجي  الموقع  ذات  التحكم  أبراج  من 
ذلك تلك الموجودة في دبي، العمليات اللوجستية مما 

يسمح بالتدخل التفاعلي والفعال.

بلدان  في  صحية  رعاية  برامج  قدمنا   ،  2022 عام  في 
مختلفة لبرامج المساعدة اإلنسانية الرئيسية بالتنسيق 
البلدان،  هذه  غالبية  في  الدولة.  في  الصحة  وزارة  مع 

يعيش أكثر من 70% من السكان في المناطق الريفية 
والنائية.

األساسية  األدوية  إلى  وتوّفر  الصحية  الرعاية  نظام  واجه 
العديد من التحديات الرئيسية، ال سيما في الوصول إلى 
المجتمعات بسبب صعوبة التنقل أو الكوارث الطبيعية 
في   Bollore Logistics دخلت  المدنية.  االضطرابات  أو 
شراكة مع المنظمات اإلنسانية العالمية لتطوير نظام 
في  يعيشون  الذين  ألولئك  وكفاءة،  فعالية  أكثر  نقل 
المناطق الريفية النائية، حيث غالبًا ما تتعرض المجتمعات 

لظروف صحية سيئة.

بفضل وجودها الفريد وسجلها الحافل في أفريقيا والعالم 
النامي، تقدم Bolloré Logistics حلواًل لوجستية موثوقة 
ومثبتة داخل البلد بما في ذلك عمليات التسليم حتى 

الميل األخير.

نتج  أوروبا.  في  ضخمة  الجئين  أزمة   2022 سنة  شهدت 
عن الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا تضخم االحتياجات 
أوروبا منذ عقود.  اإلنسانية إلى مستويات لم تشهدها 
كذلك، تعرضت دول أخرى لكوارث كبرى. في باكستان، 
غير  الموسمية  األمطار  تسببت  المثال،  سبيل  على 
أثرت على أكثر  المسبوقة في حدوث فيضانات شديدة 

من 33 مليون شخص.

خالل كلتا األزمتين، لعب المخزون االستراتيجي لشركة 
مهًما  دوًرا  المتحدة  العربية  باإلمارات  المتواجد  البينتر 
في تزويد المنظمات غير الحكومية العالمية بإمدادات 
قدمت  بحيث  كبرى.  وبكفاءة  يمكن  ما  بأسرع  اإلغاثة 
البطانيات،  ذلك  في  بما  اإلغاثة،  مواد  من  اآلالف  البينتر 
أطقم المطبخ، حصائر النوم، لمساعدة هذه المنظمات 

خالل هاتين األزمتين.

الدقيق  االستعداد  للكوارث  السريعة  االستجابة  تتطلب 
والتبصر. وتعتبر مخزونات البينتر المتواجدة في اإلمارات 
عامالً  والصين  وباكستان  وبلجيكا  المتحدة  العربية 
رئيسيا في توفير مواد اإلغاثة بسرعة وكفاءة لالستجابة 
بدورنا  فخورون  البينتر،  فحن كشركة  الطوارئ.  لحاالت 
في مساعدة المنظمات العالمية في أنشطتها اليومية 
تقديم  لضمان  الوثيق  تعاوننا  مواصلة  إلى  ونتطلع 

المساعدة في أسرع وقت ممكن في حاالت األزمات.
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صنعاء، اليمن- “كانت السماء ملبدة بالغيوم، ثم فجأة 
جرف المطر الغزير مالجئنا. اتلفت األمطار كل ما نملك 

من وثائق شخصية وبطانيات وطعام”. 

إيمان، 28 عاما، من غرب محافظة الحديدة. دمرت االمطار 
سقف البيت المهجور الذي كان يؤيها وعائلتها من العنف.

تصف إيمان حياتهم قبل النزاع بالبسيطة ولكنها سعيدة. 
كانت شغوفة بعملها كخياطة لأللبسة النسائية في حين 
كان زوجها، محمد، يدير متجرا صغيرا ناجحا للخضروات. 
العائلة  القتال من قريتهم إضطرت  ولكن عندما إقترب 

الى الفرار الى محافظة عمران شماال.

يقوم  السيول،  بسبب  النازحين  الى  الوصول  أجل  من 
برنامج إستجابة  المتحدة للسكان بقيادة  صندوق االمم 
مع  السريعة(  اإلستجابة  )آلية  الوكاالت  متعددة  إنسانية 
منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي. تقوم الفرق 
ضمن هذه االلية بتوزيع حزم من المستلزمات األساسية 
األساسية  النظافة  ومواد  للنساء،  مالبس  تتضمن 
كالصابون والفوط الصحية، الى جانب الحاويات واإلطعمة 

الجاهزة. تكفي كل حزمة لتغطية اإلحتياجات األساسية 
لكل أسرة لمدة خمسة الى سبعة أيام للمساعدة في 

تخفيف من محنتها.

عائلتها  السريعة ساعدت  اإلستجابة  فرق  إن  إيمان  تقول 
حيث  المالئم  بالوقت  الحزم  “جاءت  مروعة.  فترة  خالل 
كنا  حيث  واللباس  الطعام  على  الحصول  من  مكنتنا 
اإلعتماد  قد فقدنا كل ما نملك. آملين أن نتمكن من 
على انفسنا مجددا” تقول إيمان لصندوق األمم المتحدة 

للسكان.

في أبريل 2022، دمرت السيول البنية التحتية األساسية 
الرعاية  ومراكز  المياه  ومصادر  الطرق  ذلك  في  بما 
شخص   300000 يقارب  ما  على  بذلك  مؤثرة  الصحية، 
عدة  نزح  قد  كان  منهم  الكثير  إن  والسيما  اليمن  في 

مرات.

صندوف  بقيادة  السريعة  اإلستجابة  آلية  تفعيل  تم  لقد 
األمم المتحدة للسكان في 16 محافظة واكثر من 100 
منطقة/مقاطعة متأثرة بالسيول في جميع أنحاء اليمن. 

وتعمل   ،1949 العام  في   SOS األطفال  قرى  تأسست 
اليوم في أكثر من 130 دولة ومنطقة، وتعني بالحفاظ 
على األسر معا، وتوفير الرعاية البديلة عند الحاجة، ودعم 
إلى االستقالل، والدفاع عن حقوق  الشباب في طريقهم 

األطفال.

 ،2022 العام  في  حققتها  التي  إنجازاتها  ضمن  ومن 
األعمال  ريادة  مركز  رسميا   SOS األطفال  قرى  أطلقت 
المختلط،  والتمويل  المؤثر  االستثمار  ومشروع  الدائري 

خالل إكسبو دبي 2020.

والتدريب  الخبرة  الدائري،  األعمال  ريادة  مركز  ويوفر 
الالزمين للشباب في مجال البيئة وإعادة تدوير النفايات 
وتعزيز  صغير  نطاق  على  التصنيع  وتعّلم  البالستيكية 
روح االبتكار وريادة األعمال، وينطوي هذا المشروع المدر 
للدخل، على تدريب شباب قرى األطفال SOS وإعدادهم 
آالت  وتتيح  الخاصة.  أعمالهم  إلطالق  أو  التوظيف  لسوق 
إعادة التدوير منخفضة التقنية للشباب تقطيع وتشكيل 

النفايات البالستيكية وتحويلها لمنتجات ذات استخدامات 
محددة محليا، إلى جانب دعم الشباب ومجتمعاتهم في 

طريقهم نحو االستقالل.

المختلط،  والتمويل  المؤثر  االستثمار  نموذج  ويجذب 
تساهم  التي  المشاريع  نحو  التجارية  األموال  رؤوس 
مالية  عوائد  توفير  مع  المستدامة،  التنمية  تعزيز  في 
للمستثمرين. واآلن، قرى األطفال SOS بصدد تأسيس أول 
األعمال  المنظمة نحو هيكل  لها، بهدف توجيه  صندوق 
إزالة  في  المساعدة  نفسه،  الوقت  وفي  االجتماعية، 
الشمسية  الطاقة  طريق  عن  الكهرباء  وتوفير  الكربون 
قارة  أنحاء  لها في جميع  التابعة  القرى  العديد من  في 

إفريقيا.
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طوال عام 2022، كان سوء التغذية مصدر يشكل قلق 
العالم، وفي  اإلنسانية حول  األزمات  متزايد في مناطق 
الخامسة  سن  دون  األطفال  كان  تقريبا،  الحاالت  جميع 
هم األكثر معاناة. وفي اليمن، أفادت فرق أطباء بال حدود 
أصابه  الذي  الصحية  الرعاية  نظام  دعم  على  العاملة 
الشلل في البالد عن زيادة بنسبة 36 في المئة في أعداد 
المرضى. كما تعمل طواقمنا الطبية في الصومال في 

مواجهة كارثة سوء تغذية محتملة.

غير  الموسمية  األمطار  تسببت  باكستان،  وفي 
المسبوقة في فيضانات ودمار واسع النطاق ألحق الضرر 
بـ 33 مليون شخص. سافرت فرقنا إلى مناطق مختلفة 
للسكان  الرعاية  تقديم  وبدأت  للوضع  تقييمات  وأجرت 
استقبلت  العام،  نهاية  وبحلول  للفيضانات.  استجابة 
عياداتنا المتنقلة أكثر من 95,000 مريض. كما قدمنا 
ووفرنا  المتضررة  لألسر  إغاثة حيوية  44,000 سلة مواد 

النظيفة  الشرب  مياه  من  لتر  مليون   46.5 من  أكثر 
للمجتمعات المتضررة من الفيضانات.

ومع انتشار الحرب في جميع أنحاء أوكرانيا، فر الناس 
إلى البلدان المجاورة وغيرها، في حين ال يزال أكثر من 
6.5 مليون شخص نازحين داخل البالد. ومنذ ذلك الحين، 
تقوم فرقنا ذات الخبرة بالوصول إلى المستشفيات التي 
على الخطوط األمامية لتقدم اإلمدادات الحيوية، وتدرب 
الجماعية،  لإلصابات  االستجابة  على  األوكرانية  الطواقم 
الطبي،  بالقطار  الحرجة  الحاالت  ذوي  المرضى  وإجالء 

والعمل على دعم كبار السن والضعفاء الذين بقوا.

إن الدعم الذي ال يُقدَّر بثمن من قبل متبرعينا، إضافة إلى 
يحفزنا  الناس  الكثير من  يُبديه  الذي  واالهتمام  الوعي 
في  هم  من  لمساعدة  عملنا  مواصلة  من  ويَُمّكننا 

أمس الحاجة. 

 - البرازيل  في  اإلسالمية  المؤسسات  اتحاد  أطلق 
بالشراكة مع وزارة  التاسع من ديسمبر  فامبراس في 
العدل والمواطنة في مدينة ساو باولو، البرازيل، مبادرة 
الجميع”  أجل  من  “معا  عنوان  تحت  جديدة  اجتماعية 
ا في البرازيل من  حيث يلعب االتحاد دوًرا اجتماعيا مهمًّ
يعيشون  الذين  المجتمعات  لدعم  مشاريع  تنفيذ  خالل 

تحت خط الفقر.

لمساعدة  المشروع  من  النسخة  هذه  توجيه  تم  وقد 
بكثافة  حضروا  والذين  المسكن،  وعديمي  للمشردين 
المدينة  وسط  في  حكومية  مدرسة  ساحة  في  كبيرة 
الرعاية  مجال  في  الخدمات  من  العديد  توفير  تم  حيث 

الصحية، والدعم االجتماعي، والتجميلي، والثقافي. 

آالف   5 من  أكثر  إجراء  تم  الصحية  الرعاية  مجال  في 
للثدي،  الوقائي  )الفحص  مثل  ومعملي  طبي  فحص 
السكري  وفحص  الدم،  ضغط  وقياس  الدم،  وتحليل 

توزيع  مع  العيون  طب  واختبارات  والكوليسترول،  
مجاني للنظارات( وكذلك االستشارات الغذائية، والعناية 

باألسنان.

باإلضافة الى أن هذه األنشطة الثقافية والترفيهية جعلت 
اليوم أكثر خصوصية وأعطته طابعا مميزًا، فمع األلعاب 
كل  يحبها  الذي  البنات  غزل  وحلوي  المميزة،  البلونية 
الهزلي خليل، حيث  األطفال، تم توزيع الكتب والكتاب 

استطاع األطفال أن يتمتعوا بكثير من الفرح والمرح.  

الجوع  مكافحة  وهي  إضافية  أولوية  له  المشروع  
والفقر، كسياسات أساسية لترويج المواطنية  واالندماج 
االجتماعي. وأيضا من خالل سياسة المساعدة االجتماعية 
التي تهدف إلى ضمان الحد األدنى االجتماعي، من أجل 
األكثر  الفئات  من  وخاصة  األساسية،  االحتياجات  تلبية 

ضعفا من سكان البرازيل.
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فتح مركز سرطان األطفال في لبنان أبوابه في عام 2002 
لجميع األطفال المصابين بالسرطان وعائالتهم من خالل 
تأمين األموال لتوفير عالج السرطان والخدمات النفسية 
المريض  حالة  النظر عن  والتعليمية بغض  االجتماعية  و 
المالية. نأمل أن نتمكن من االستمرار في جمع حوالي 
لجميع  العالج  لتوفير  سنويًا  أميركي  دوالر  مليون   15

األطفال في جميع أنحاء لبنان والمنطقة دون أي تمييز.

اجتمع أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 120 دولة 
للسرطان  العالمي  المؤتمر  في  سويسرا  جنيف،  في 
2022 من قبل االتحاد الدولي لمكافحة السرطان لتحفيز 
السريعة  التقديمية  والعروض  الجلسات،  من  مجموعة 

للملخصات العلمية والدراسات البحثية.

شارك سبعة أعضاء من مركز سرطان األطفال لرفع صوت 
األطفال في المنطقة ولبنان. وقدموا 8 ملخصات وفيلم 
تنفيذي  رئيس  أفضل  لجائزتين:  وترشحا   ، واحد  قصير 

وأفضل حملة يوم عالمي للسرطان.

قبل المؤتمر في أكتوبر 2022 ، نجح المدير العام لمركز 
سرطان األطفال في لبنان من خالل حملة قوية ومكثفة 
الدولي  االتحاد  إدارة  انتخابها والعمل في مجلس  إلعادة 
 ، بارزة  كقائدة   .2024 عام  حتى  السرطان  لمكافحة 
أفضل  جائزة  على  شعيب  الشعار  هناء  السيدة  حصلت 
رئيس تنفيذي لعام 2022. كما تم تصنيف مركز سرطان 
األطفال في لبنان ضمن القائمة المختصرة كرابع أفضل 
حملة  يوم عالمي للسرطان. تم اختيار الجوائز من قبل 
لجنة تحكيم خارجية وتم تقديمها مباشرة على خشبة 

المسرح في الحفل الختامي.

بغوجو، وهي  الحار  الفلفل  حقول  أميال في  بعد  على 
قرية في ثاتتا )السند(، تحصد فتاة صغيرة الفلفل الحار. 
مير دادي فتاة في الثانية عشر من العمر فقط، وتجعل 
تتحمالن  يداها  ولكن  السهولة،  غاية  في  يبدو  عملها 
لساعات  يوم  كل  تعمل  الرحيمة،  غير  الفلفل  حروق 
روبية  الخمسون  وتذهب  الشمس،  ضوء  تحت  طويلة 

التي تجنيهم يوميًا مباشًرا إلى دعم اسرتها.

مع  وتعيش  صغير،  سن  في  والدتها  دادي  مير  فقدت 
المجتمعية،  زياراتها  أحد  وخالل  وجدتها.  الُمزارع  والدها 
في  معلمة  وهي  هيماياتي،  أوزما  السيدة/  قابلتها 
مدرسة تي سي إف في القرية منذ سبع سنوات، وبدأت 

في إقناع اسرتها للسماح لها باالنضمام في المدرسة.

وحينما كان تعليم الفتيات شيء غير تقليدي في القرية 
ويصاحبه رفض من المجتمع، وافقت جدة مير دادي على 
في  المعلمة  مع  التحدث  بعد  المدرسة  إلى  إرسالها 

مدرسة تي سي إف.

بعد قضاء نهارها في حصاد الفلفل الحار، تُسرع مير دادي 
إلى  والذهاب  مالبسها  لتغيير  بيتها  إلى  حماس  بكل 
بيتها، حيث  بالقرب من  تقع  التي  إف  مدرسة تي سي 
والضحك  التعلم  في  يومها  من  األفضل  الجزء  تقضي 
واالستغراق باألحالم. فهي تحلم بأن تصبح أول طبيبة في 

قريتها.
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سالم - القيادة المستدامة وعقلية االستدامة - هو برنامج 
لتطوير القيادة ابتكرته DHL Global Forwarding في 
على  القادة  لمساعدة  وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة 
من  بتكليف  الشخصية.  باألهداف  شعورهم  تطوير 
تعزيز  إلى  المبادرة  تهدف  للمنطقة،  التنفيذي  الرئيس 
التي  المبادرات  وتنفيذ  ابتكار  على  والقدرة  المعرفة 

تدعم التأثير االجتماعي واالستدامة.

إلى  وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في   DHL تهدف 
قيمة  لخلق  األساسية  األعمال  قدرات  من  االستفادة 
وُوضعت  فيها.  تعمل  التي  المجتمعات  في  مشتركة 
خطة تطوير مدتها 12 شهًرا تتجاوز حدود تطوير القيادة 

التقليدية.

من خالل العمل بالشراكة مع منظمات المعرفة والتأثير 
 DHL لـ  التابع   SALAM سالم  برنامج  يمنح  االجتماعي، 
مجتمعات  في  االجتماعية  بالتحديات  أعمق  وعيًا  القادة 

المنطقة، ويصقل مهارات المندوبين بالمعرفة والمهارات 
البلدان  في  االجتماعي  التأثير  مبادرات  البتكار  الالزمة 
األقل نموًا بما يتوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.

حتى اآلن، تخرج 17 من القادة بما في ذلك المدراء اإلداريين 
النفوذ  أصحاب  تحفيز  إلى  البرنامج  ويهدف  البلدان.  في 
المؤثرة  المشاريع  تمكين  يمكنهم  الذين  والسلطة 

اجتماعيًا في البلدان التي يقودونها. 

وتشمل مبادرات SALAM التي تم إطالقها حتى اليوم 
مخطط تجربة العمل لألشخاص أصحاب الهمم في إثيوبيا، 
البالستيكي  التلوث  من  للحد  الدائري  االقتصاد  ونشاط 

في نيجيريا.

اإلنسانية  برنك هوب  ، اطلقت مؤسسة  في عام 2022 
الالجئات  للنساء  المهارات  على  للتدريب  برنامجين 
الواقعيين في  الخازر وقوشتبة،  والنازحات في مخيمي 
أربيل وكردستان والعراق. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز 
بين  العنف  تقليل  في  والمساعدة  بنفسها  المرأة  ثقة 
امرأة   100 حوالي  الفترة، شاركت  خالل هذه  الجنسين. 
النفس،  عن  الدفاع  تقنيات  لتعلم  البرامج  في  وفتاة 
ومهارات االتصال واستراتيجيات حل المشكالت والتحدث 
أمام الجمهور، في إطار برامج الدفاع الجسدي عن النفس 

وتمكين المرأة في مؤسسة برنك هوب اإلنسانية.

بين  تتراوح  تحديات  يواجهن  والفتيات  النساء  تزال  وال 
االجتماعي  والتهميش  الجنس  نوع  على  القائم  العنف 
واالعتداء الجنسي. تؤثر هذه التحديات على النساء في 
مختلف القطاعات والمناطق، مع كون الالجئات والنازحات 

المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  ا  وفق  أكثر ضعفا، 
مؤسسة  نظمت  ذلك،  على  وبناء  الالجئين.  لشؤون 
تمكين  لدعم  جهودها  إطار  في  اإلنسانية،  هوب  برنق 
المرأة والمساعدة في مكافحة العنف ضد المرأة، برامج 
التدريب على الدفاع الجسدي عن النفس وتمكين المرأة، 
والنازحات  لالجئات  األساسية  الحياتية  المهارات  لتوفير 
الحكومية  غير  المنظمات  في  الموظفات  وكذلك 
األخرى والموظفين الحكوميين، لتعزيز ثقتهم بنفسهم 
المجتمع  قادة  مع  بفعالية  التواصل  من  وتمكينهم 

الرئيسيين والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.

الدعم  بتقديم  اإلنسانية  هوب  برنق  مؤسسة  تلتزم 
الكرامة  واستعادة  األمل  جلب  على  والعمل  اإلنساني 

والوئام في حياة المحتاجين.
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الى  اضافة  للنجاح  قادرين  الناس  نجعل  أن  هي  رؤيتنا 
العالم.  أرجاء  جميع  في  الفقراء  االطفال  مساعدة 
العديد  دعمنا  مضت  عاما  وعشرين  واحد  مدار  فعلى 
من المشاريع الخيرية وخاصة التي تخص هؤالء األطفال 
إلى تعليم جيد  إيصالهم  المعرضين للخطر واستطعنا 
وإيجاد مرافق صحية لهم من أفضل ما يمكن ولحد اآلن 
 29 من  ينحدرون  1660 مشارك  حوالي  باستضافة  قمنا 
دولة من أجل دعم 63 مشروعا خيريا لنتمكن من جمع 
مدارس  لبناء  تخصص  أميركي  دوالر  مليون   5 تقريبا 
ومنازل ومراكز طبية لتحسين حياة أعداد ال تحصى من 

هؤالء االطفال في كافة العالم.

ومن خالل شركائنا مع كيبسنس )Kibsons( تمكنا من 
جمع200 ألفدرهم إماراتي من خالل التبرعات التي تمت 
فنحن  جهتنا  ومن  الخاص،  اإللكتروني  موقعهم  على 
كرمهم  على  وزبائنهم   )Kibsons( كيبسنس  نشكر 
وسخاءهم، وقد استخدمنا هذه االموال في بناء ملعب 
اطفال وملعب لكرة القدم في كيسورو، أوغندا ووفرنا 
بيئة آمنة وصحية ألكثر من 8000 طفل يعيشون في تلك 
البلدان. ويستمر كيبسنس في دعمنا لنكمل مشاريع 

عدة أخرى ونشكرهم دائما على الدعم المستمر.

ساعد  رائع.  بعام  العالم  عين  فريق  حظي   ،2022 في 
على  اإلنسانية  المنظمات  من  عدًدا  الجراحي  فريقنا 
تحقيق أهدافها في مكافحة العمى ، حيث تم إجراء أكثر 
واحد، سعينا  ناجحة. كفريق  جراحية  عملية  ألف   12 من 
مرضانا.  لجميع  واهتمام  رعاية  أفضل  لتقديم  جاهدين 
الخدمات  جودة  تحسين  بالمساهمة في  فريقنا  ويفخر 
الصحية التي تقدمها المنظمات. عالوة على ذلك، قمنا 
بتصميم برنامج نقل المهارات لتعزيز المهارات الجراحية 
ضمان  بهدف  العالم  عين  أكاديمية  خالل  من  لزمالئنا 

إستدامة األثر.

من  باليوم  احتفلنا   ،2022 لإلبصار  العالمي  اليوم  في 
 3000 إجراء  وهو  رائع  إنجاز  تحقيق  طريق  عن  المخيم 
عملية جراحية ناجحة. نتذكر الحاج علي، الرجل الذي جاء 
مّتكئا  العمى،  من  سنوات   10 بعد  المخيم  هذا  إلى 
على عكاز وبصحبة مساعد. بعد يوم واحد من الجراحة 
وسار  استقالليته  استعاد  العين،  عدسة  إلعتام  الناجحة 
من دون أي مساعدة. اآلالف من القصص مثل قصة علي 
أنه  نعتقد  للفريق.  اإلنجازات  من  عاًما   2022 عام  جعلت 
يجب أن يحصل كل شخص على خدمات العناية بالعيون، 
وهذه هي مهمتنا. لقد كوفئنا دائًما بتقدير شركائنا. 

مًعا، يمكننا إحداث فرق إيجابي.
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الذي  الله  حكيم  الصغير  الفتى  انفصل  عامين،  منذ 
يعاني من إعاقة جسدية عن عائلته في محافظة أروزغان 
الجنوبية في أفغانستان. وبعد عملية بحث باءت بالفشل، 

فقدت عائلته األمل وظنته من عداد الموتى. 

إلى  الله  حكيم  هويته  عن  يُكشف  لم  شخص  حضر 
مستشفى مرويس اإلقليمي في قندهار، وكانت حالته 

سيئة، وتلقى الرعاية الطبية األساسية فور وصوله.

عن  بالبحث  العائلية  الروابط  بإعادة  الخاص  الفريق  بدأ 
أدلة تقود إلى العثور على عائلته. لكن حكيم الله لم 
يعطهم أي أسماء أو يدلهم إلى أماكن أو يلمح إلى أي 

شيء، فلم يتمكنوا من تحقيق تقدم يُذكر.

الحظ أحد الموظفين في أحد األيام ملصقا قديما وباهتا 
على الساق االصطناعية التي يرتديها حكيم الله، يحمل 

رقما كوديا. التقط الفريق هذا الدليل، واتصلوا بالمنظمة 
التي قدمت هذه الساق االصطناعية للفتى.

توصلوا إلى أنه من مديرية كيزاب التابعة لوالية أوروزجان. 
والتمس فريق اللجنة الدولية للصليب األحمر المساعدة 
من شيوخ المجتمعات المحلية في تلك المنطقة للبحث 

عن عائلة الفتى.

اتصلت  وعندما  توفي.  قد  الله  حكيم  أب  كان  لألسف 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بعمه في إيران، لم يصدق 
خبر العثور على حكيم الله. بالنسبة للفتى والعم، كان 
لقاءهما بمثابة ارتياح هائل. وعندما رأى حكيم الله عمه، 

تغّير فورًا وبدى سعيدًا وبدأ باالبتسام والكالم.

دولية،  وتنموية  إنسانية  منظمة  هي  أوال”  “اإلنسانية 
مسجلة في أكثر من 60 دولة، وتتمّتع بمركز استشاري 
المتحدة.  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى 
ومشاريع  الكوارث  حاالت  في  اإلغاثة  على  تركز  وهي 
التنمية البشرية في مجاالت التعليم والصحة والتخفيف 

من حدة الفقر.

من خالل برنامج “الماء من أجل الحياة”، قّدمت منظمة 
مليون   4.5 إلى  النظيفة  الشرب  مياه  أوال”  “اإلنسانية 
على  التركيز  مع  العالم،  أنحاء  جميع  في  مستفيد 

البلدان األفريقية مثل سيراليون.

الشرق  أوال  “اإلنسانية  منظمة  دخلت   ،2022 عام  في 
األوسط” في شراكة مع منظمة “اإلنسانية أوال في دولة 
سيراليون” لتركيب 10 آبار مياه ومضخات يدوية لخدمة 
13300 مستفيد في أكثر المناطق التي تعاني من نقص 

آلبار  اإلجمالي  العدد  يصل  وبذلك  البالد.  في  الخدمات 
بة إلى 64 بئرًا. والهدف من ذلك هو تقوية  المياه الُمَركَّ
النظيفة،  المياه  إلى  وصولهم  وتحسين  المجتمعات 
وبالتالي تقليل عدد األمراض والوفيات المرتبطة بالمياه.

“اإلنسانية أوال الشرق األوسط” هو فرع إقليمي لـ “اإلنسانية 
العالمية  المدينة  أعضاء  أوائل  من  وواحد  العالمية”  أوال 
للخدمات اإلنسانية منذ عام 2006. وتمّكنت “اإلنسانية 
أوال  الشرق األوسط” من توسيع نطاق عملها اإلنساني 
من دبي بسبب التسهيالت ذات المستوى العالمي التي 
رؤية  مع  اإلنسانية،  للخدمات  العالمية  المدينة  توفرها 
في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة مركًزا عالميًا للعمل 

اإلنساني.
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الهالل  جمعية  سارعت  أوكرانيا،  في  الصراع  اندالع  غداة 
إلى  المصري  األحمر  الهالل  وجمعية  الكويتي  األحمر 
ففي  األوكراني،  الجوار  دول  إلى  اإلغاثي  الدعم  تقديم 
المساعدات  بتوفير  الكويتي  األحمر  الهالل  قام  حين 
الفارين  إلى  الضرورية  والمستلزمات  والطبية  الغدائية 
واألشخاص المتأثرين بالصراع، قام الهالل األحمر المصري 
بولندا  من  المصرية  والعائالت  الطالب  وإجالء  بمساعدة 
وغيرهم  للمصريين  اإلنساني  الدعم  وتقديم  ورومانيا، 

من المتضررين.

هالل  د.  الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية  رئيس  وقال 
البولندي  األحمر  الصليب  رئيس  مع  لقائه  خالل  الساير 
تشمل  الكويتية  المساعدات  “إّن  بيشك:  جيرسي 
أدوية ومستلزمات طبية، فضالً عن مواد غذائية وحليب 
لألطفال وغيرها من المستلزمات الضرورية”، وهي تعّبر 
مع  وحكومة وشعبا  قيادة  الكويت  تضامن  “مدى  عن 

الشعوب المنكوبة في هذه الظروف الصعبة”.  

و من جهة أخرى أقام الهالل األحمر المصري بالتعاون مع 
الصليب األحمر الروماني والبولندي مركزي خدمة إغاثية 
على الحدود الرومانية- األوكرانية، والبولندية-األوكرانية، 
واألشخاص  المصريين  المتضررين  مساعدة  تتم  حيث 

الفارين من غير المصريين وخاصة النساء واألطفال.

جبارة  جهودًا  المصري  الهالل  من  المتطوعون  وبذل 
لتأمين المواصالت الالزمة للطالب المصريين الفارين من 
أوكرانيا عبر حدود بولندا ورومانيا لنقلهم إلى المطار، 
واجالء زوجاتهم واطفالهم، بعدما وّفروا لهم اإلقامة في 
الفنادق والطعام بشكل مجاني، ووثائق السفر الالزمة، 
واألموال النقدية لتوفير احتياجاتهم األساسية، والخدمات 

الطبية والدعم النفسي.

2022 كان عاما مليئا باألحداث بالنسبة لـ IFAW )الصندوق 
الدولي للرفق بالحيوان(، وخاصة بعد ما بدا أنه نهاية الوباء 
)COVID-19(، فقد جهزنا أنفسنا لبدايات جديدة وتحديات 

مستجدة:

في دولة أرض الصومال: وبعد مواجهتها ألربع مواسم   •
المجتمعات  الحتياجات  استجبنا  فقد  متتالية  جفاف 
المحلية وحيواناتهم من خالل تقديم المياه النظيفة، 
وقدمنا علفا للماشية التي يعتمدون عليها في تأمين 

سبل عيشهم.

إلنقاذ  المشرق  “عملية  مشروع  وتحت  لبنان:  في   •
اللبنانية  الجمعية  شريكنا  ومع   ،  )LOBR( الطيور” 
وإعادة  إنقاذ  تم  فقد   ،)LAMB( للطيورالمهاجرة 
تأهيل الطيور المصابة بسبب الصيد العشوائية وغير 
القانوني، وتم بنجاح إطالق 18 طائرًا ما بين مايو إلى 

ديسمبر 2022، في الطبيعة بعد أن تعافيها الكامل.

في بنما: شاركنا في مؤتمر األطراف التفاقية التجارة   •
الحيوانات  من  باالنقراض  المهددة  باألنواع  الدولية 
حيث  نوفمبر2022،  في   )CITES( الفطرية  والنباتات 
األنواع  من  المزيد  إدراج  إلى  المبذولة  الجهود  أثمرت 

المهددة باالنقراض في لوائح اإلتفاقية. 

إلتفاقية  األطراف  مؤتمر  في  شاركنا  كندا:  في   •
شهر  في  المونتريال  في   )CBD( البيولوجي  التنوع 
إلى  المبذولة  الجهود  أثمرت  حيث  ديسمبر2022، 
البيولوجي  للتنوع  جديد  عالمي  إطار  على  الموافقة 
بما  الطبيعة  على  الحفاظ  وغايات  أهداف  يحدد  الذي 

تبقى من هذا العقد.

تم تقديم ثالث طلبات عبر المدينة العالمية للخدمات   •
اإلنسانية للموافقة على حمالت جمع تبرعات لتمويل 
والثاني  األول  بالبندين  يتعلقان  منها  اثنان  مشاريع، 

أعاله، وثالث إلنقاذ الفيلة البرية في أفريقيا. 
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وبتمويل   CEOSS مع  بالشراكة  آي  بي  بي  قامت 
النمو  تعزيز  مشروع  بتنفيذ  األوروبية  المفوضية  من 
بيئة أفضل  إلى خلق  المستدام في مصر، والذي يهدف 
ولتعزيز  مصر،  في  المستدام  االقتصادي  للنمو  حاضنة 
الدور الفعال والمبدع للمجتمع األهلي في هذا المنحى. 

وقد تم تحقيق ذلك من خالل ثالث مستويات:

تأسيس منصة إلكترونية وتطبيق لدعم ريادة األعمال،   •
مالئمة  وتوجيهية  تدريبية  مواد  إلى  الوصول  تتيح 

للحاجات المحددة للمشروعات متناهية الصغر

للمشروعات  الدعم  يتيح  قسائم  نظام  تطوير   •
المتناهية الصغر لشراء خدمات من مجموعة مختارة 
من المزودين، خالل فترة المشروع وبعد انتهاءه، وذلك 

من خالل 3 نماذج عمل مختلفة 

الصغر  المتناهية  االمتياز  حقوق  نموذج  تطوير   •
للمشروعات المحلية. وقد تم تحديد عشرين مشروعا 
محتمال قبل اختيار أفضل أربعة نماذج لتوسيع أعمالها 

من خالل حقوق االمتياز المتناهية الصغر

تنفيذنا  خالل  من  تحقيقها  تم  التي  النتائج  أهم  من 
للمشروع:

 CEOSS ضمن  المركزية  األعمال  ريادة  وحدة  تأسيس   -
مؤسسات  داخل  الوحدة  لهذه  فرعا   12 إلى  باإلضافة 
خدماتها  تقدم  والتي  المحلية،  األهلي  المجتمع 
الصغر في محافظات  المتناهية  المشروعات  ألصحاب 

بني سويف والمنيا وسوهاج

إبداعية  بخدمات  الصغر  متناهي  مشروع   60 دعم   -
عمل  فرصة  خلق 900  وتمكينها من  أدائها  لتحسين 

لجيل الشباب

العمل، من  عن  عاطلين  تمكين 1000 شاب  وشابة   -
دخول سوق العمل في المحافظات الثالث.

)الحياة( هي منظمة خيرية يقع  الحياة لإلغاثة والتنمية 
الواليات  في  ميتشيغان  والية  في  الرئيسي  مركزها 
المتحدة األميركية وقد تم اختيارها مؤخرا ضمن أفضل 
تسع منظمات عاملة في المجال اإلنساني في أميركا 

حيث جاء اسمها ضمن المراكز الثالثة األولى.

تأسست الحياة في العام 1992 وقد احتفلت في ديسمبر 
الحياة  تقوم  تأسيسها.  على  عاما   30 بمرور  الماضي 
بشتى أنواع المساعدات الخيرية واإلنسانية في مختلف 
 501 مسجلة  ربحية  غير  منظمة  بصفتها  العالم  أنحاء 
المجلس  لدى  استشاري  بمركز  تتمتع  وهي   ،  )c( )3(
حاصلة  أنها  كما  المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 
على تصنيف Charity Navigator من فئة 4 نجوم وقد 
قامت على مدار السنين السابقة بتوزيع ما قيمته بحدود 
اإلنسانية  المساعدات  من  أميركي  دوالر  مليون   550
إلغاثة المحتاجين والمنكوبين في أكثر من 55 بلد حول 

العالم.

تؤمن الحياة بأنها تحمل على عاتقها مسؤولية جسيمة 
من أجل تقديم العون وإغاثة المنكوبين والمحتاجين في 
الجنس،  العرق،  النظر عن  العالم وبغض  أي مكان في 
الدين والخلفية الثقافية. نود أن نشكر جميع المتبرعين 
على دعمهم المستمر في هذه الجهود” د. هاني صقر، 

الرئيس التنفيذي للحياة.

تقديم  مثل  االعتيادية  اإلغاثية  المساعدات  جانب  إلى 
إلخ...  الشتاء،  ومالبس  النظيفة  الشرب  ومياه  الطعام 
اآلبار،  والبرامج مثل حفر  المشاريع  بتنفيذ  الحياة  تهتم 
والمجتمعية  التعليمية  المراكز  بناء  األيتام،  كفالة 
المجاعات،  مكافحة  الفقر،  لمحاربة  كسبيل  وغيرها 
من  والتي  األخرى  المشاريع  من  والعديد  األمية  محو 
التنمية  لتأمين نوع من  المطلوبة  البنية  شأنها ترسيخ 
المستدامة طويلة األجل وليس لمجرد تقديم المساعدة 

فقط عند اللزوم.
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لتحرير  “الرسم  بالفن  العالج  برنامج  مهمة  إطالق  تم 
للخدمات  بنسل  رد  ذي  قبل مؤسسة  من  قلب طفل” 
اإلنسانية، وهي استمرار للبرنامج الذي تم إطالقه وتنفيذه 
في عامي 2020/2021 في لبنان. وفي يناير 2022، قدم 
هذا البرنامج مجموعة من جلسات العالج بالفن لألطفال 
حياتهم،  تهدد  والتي  المزمنة  باألمراض  المصابين 
في  واإلخوان،  ولألهالي  لألطفال  البرنامج  تقديم  وتم 
كما  الشريكة.  الستة  المستشفيات   Myschoolpulse

تم تقديم تدريب جديد من نوعه لتعزيز قدرات القائمين 
الدعم لمساعدتهم  المعلمين وفريق  الفنون من  على 
األطفال ممن  مع  الفنية  األدوات  استخدام  تطبيق  على 
هم تحت رعايتهم. وقد استفاد من عذا البرنامج حوالي 
75 طفالً و7 أهالي و9 موظفين، وقد تم تنفيذ البرنامج 
وكذلك  كوفيد-19  فيروس  انتشار  بسبب  اإلنترنت  عبر 

نظرا لضعف مناعة األطفال. 

زينب )اسم مستعار(، هي فتاة في سن ما قبل المراهقة، 
تم تشخيصها بثالث أتواع من األمراض المزمنة في سن 
برنامج  مهمة  من  المستفيدات  إحدى  وهي  سنوات،   3
العالج بالفن. تسببت مشاكل زينب الصحية في تخلفها 
عن المدرسة وانطاعها عن الدراسة والشعور بأنها غريبة. 
بال  لكنها  لذيذة،  بأنها   Myschoolpulse وصفها معلمو 
حافز. وبعد المداخلة، الحظت معلمتها أن “موقفها أصبح 
أكثر  أكثر، وشاركت  بجدية  أخرى، وعملت  إيجابيًا مرة 
فتاة  زينب  األخيرة، ورسمت  الجلسة  الفصل[.” في  ]في 
على أرجوحة في يوم مشمس: “ ما رسمته هو ذكرى 
لعبها على  أثناء  سعيدة ومتحررة عاشتها منذ سنوات 
المرجيحة”. وأشعر أن الله قد وهبني صفتين معجزتين 
منذ أن كنت في الثالثة من عمري، وهي موهبة العزم 

والصبر.

شهد مشروع ماجي عاًما رائًعا في عام 2022 بمعدل نمو 
71% في عدد نقاط الوصول إلى المياه الصالحة للشرب 
تراكمي  إجمالي  إلى  وصلنا  لقد  تركيبها.  تم  التي 
بلغ 171 موقًعا يخدم أكثر من 145000 شخص في غانا 
وكينيا واآلن أوغندا. حتى اآلن ، قدمنا ما يقرب من 90 

مليون لترًا من المياه النظيفة.

تقديم  على  تركيزنا  إلى  المتسارع  النمو  هذا  ونعزو 
المستمر  االبتكار  وعلى  مستدام  نحو  على  الخدمات 
المياه  لحلول  الواسع  والنطاق  المتغيرة.  والشراكات 
الريفية المستدامة المالئمة للغرض التي نقدمها دليل 
واالكتفاء  الكفاءة  من  المزيد  تحقيق  إلى  سعينا  على 
الذاتي في األجل الطويل ألولئك الذين نخدمهم. وباإلضافة 
المحلية  المجتمعات  مع  كثب  عن  نعمل  ذلك،  إلى 
وتوفير  المياه،  من  المحددة  احتياجاتها  تلبية  لضمان 

خدمة ذات قيمة عالية.

إن إضافة أوغندا كدولة جديدة محط اهتمام يعد معلًما 
رئيسيًا لمشروع ماجي. يتيح توسعنا في منطقة جديدة 
األشخاص  من  أكبر  لعدد  المأمونة  المياه  إلى  الوصول 
المحتاجين ويوضح مدى قابلية نهجنا للتوسع. مع النجاح 
نطاقه  توسيع  إلى  يتطلع  فإنه  أوغندا،  في  تحقق  الذي 
جنوب  الواقعة  أفريقيا  دول  عبر  المقبلة،  السنوات  في 

الصحراء الكبرى، وما وراءها.
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لم يتم الترحيب بسما عند قدومها للعالم عندما ولدت. 
كاد والدها أن يرسلها إلى دار األيتام ألنها ولدت مختلفة 
عن األطفال اآلخرين وكان تختنق كلما حاولت األم رضاعتها 

وذلك ألنها ولدت بشق الشفة والحلق.

أنها  من  الرغم  على  تركها.  رفضت  عبير  والدتها  لكن 
وإهانة  ضغوًطا  وتواجه  المال  من  القليل  تملك  كانت 
جمع  من  عبير  تمكنت  وجيرانها،  زوجها  من  مستمرة 
ما يكفي على مر السنين إلجراء سبع عمليات جراحية 

لسما في مستشفيات عامة مختلفة. 

يعانون من شق  الذين  اآلخرين  األطفال  العديد من  مثل 
الحلق والشفة، كانت سما معرضة لخطر سوء التغذية 
الحاد ألن اللبن كان يمر عبر أنفها أو يدخل مباشرة إلى 
رئتيها، مما يؤدي إلى خنقها في كل مرة كانت تحاول 
طفلتها،  إلطعام  طرق  إيجاد  في  عبير  براعة  لوال  األكل. 
ويقظتها في تعقب الجراحة في الوقت المناسب، فربما 

لم تكن لتنجو سما خالل طفولتها.

بالرغم من أن سما كانت على قيد الحياة، لكنها كانت 

بعيدة كل البعد عن االزدهار. عندما كبرت، كافحت من 
أجل فهمها عندما تتحدث. كانت أسنانها منحرفة بشكل 
سيئ، وتعرضت للتنمر بال رحمة من قبل األطفال اآلخرين، 
حتى أثناء اللعب أمام منزلها. لم تكن هذه حياة تقبلها 

عبير لطفلها.

العمر،  من  السادسةوالنصف  في  سما  كانت  وعندما 
 - تسمى  القاهرة  في  عيادة  هناك  أن  عبير  علمت 
الشق.  عالجات  من  كاملة  مجموعة  تقدم   - انفينيتى 
ثم سمعت أن عالج الشق الحلقي في انفينيتى مجانيًا 
الشفة  أطفال  تدعم  منظمة  مع  شركاء  ألنهم  تماًما 

المشقوقة تسمى سمايل ترين. 

عند وصولها، تحول عدم تصديقها إلى دهشة. في غضون 
أسابيع، خضعت سما لعملية جراحية عالية الجودة لشفاء 
حنكها وبدأت العمل مع معالج النطق وطبيب األسنان، 

وكالهما تدرب بشكل خاص من قبل سمايل ترين. 

سما طفلة ذكية ونشطة للغاية. وبفضل مثابرة والدتها 
ومتبرعي سمايل تراين، تتألق هذه السمات اآلن ليراها 

العالم. ال عجب أنها ال تستطيع التوقف عن االبتسامة.

كوفيد-19،  وجائحة  األخيرة،  االقتصادية  األزمة  دفعت 
لبنان  في  العائالت   2020 عام  بيروت  مرفأ  وانفجارات 
أطفالهم.  بتعليم  يتعلق  فيما  خيارات صعبة  اتخاذ  إلى 
طفل  مليون   1.3 من  أكثر  تأثر  الماضي،  العام  فخالل 
بإغالق المدارس؛ إذ لم يلتحق أكثر من 700,000 طفل 
بالمدرسة نهائيا. وتسببت إضرابات المعلمين في مزيد 
قّدرت   ،2022 األول/أكتوبر  تشرين  وفي  االضطراب.  من 
الحكومة أن عدد أيام التدريس في العام الماضي كانت 

أقل من 25 يوما. 

من  أكثر  استضافة  لبنان  يواصل  كله،  هذا  خضم  في 
مليون الجئ سوري، من بينهم مئات اآلالف من األطفال. 
خالل  من  التعليم  على  األطفال  هؤالء  معظم  ويحصل 
مراكز التعليم غير الرسمي، لكنها غير مجهزة لتلبية 

احتياجاتهم. 

في عام 2022، عقدت منظمة Room to Read شراكة 
 )LOST( والتدريب  للدراسات  اللبنانية  الجمعية  مع 
وأطلقنا معا مشروعا مدته عامين لدعم انتقال األطفال 
غير الملتحقين بالمدارس إلى نظام التعليم الرسمي 
من خالل تعزيز مهارات اإللمام بالقراءة والكتابة وعادات 
دور  مع  شراكة  سنقيم  المقبلة،  األشهر  وفي  القراءة. 
العربية  باللغة  لألطفال  كتابا   60 لطباعة  لبنانية  نشر 
وتوزيعها على حوالي 1,800 مركز تعليمي غير رسمي 
في  لألطفال  مكتبة   50 وبناء  لبنان،  أنحاء  جميع  في 
اإللمام  تنمية  ودعم  الرسمي،  غير  التعليم  مراكز 
مع  بالتنسيق  المبكرة  الصفوف  في  والكتابة  بالقراءة 

الجهود المحلية.
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يعتبر تغير المناخ من بين األزمات البارزة والحاسمة في 
وقتنا الحاضر، ويعد النزوح أحد أبرز تبعاته المدمرة. ويقع 
األكثر عرضة  الفئات  الالجئون والنازحون ضمن  األشخاص 
ألزمة المناخ، ويبحث الكثير منهم عن األمان في الدول 
التي كانت األقل مساهمًة في التغير المناخي والتي ال 
يتوفر لديها الحد األدنى من الموارد الالزمة للتأقلم مع 

اآلثار الناجمة عنه.

أكثر من 30 مليون شخص  باكستان، كان هناك  في 
غير  والفيضانات  الغزيرة  األمطار  بفعل  تضرروا  ممن 
المسبوقة في أغسطس 2022، والتي أسفرت عن مصرع 
1,700 شخص على األقل، وإصابة 12,800 شخص آخرين، 
إضافة إلى إلحاق الدمار بأكثر من 760,000 منزل. كما 
إلى  أدى  مما  الزراعية،  واألراضي  القرى  المياه  غمرت 

القضاء على سبل العيش وتهديد األمن الغذائي للبالد. 

تحدياتها  وبالرغم من مواجهة  باكستان-  لقد استمرت 
أكثر  مدى  على  األفغان  بالالجئين  ترحيبها  في  الخاصة- 
 1.3 أربعة عقود، حيث تستمر في استضافة حوالي  من 

يعيشون  الجئ   420,000 ومنهم  أفغاني،  الجئ  مليون 
السند  في  المضيفة  المجتمعات  مع  جنب  إلى  جنبا 
وبلوشستان وخيبر بختونخوا، وهي من بين المقاطعات 

األكثر تضررًا جراء الفيضانات.

الباكستانية،  الكوارث  إدارة  سلطات  مع  بالتنسيق 
قدمت المفوضية المساعدات في المناطق األكثر تضررًا، 
وتمكنت بفضل الدعم المقدم من حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من إرسال شحنات إغاثة جوية حملت ما 
يزيد عن 190 طنا من مواد اإلغاثة األساسية كحصائر النوم 
وأدوات الطبخ واألغطية البالستيكية انطالقا من مخزنها 
للخدمات  العالمية  المدينة  تستضيفه  الذي  العالمي 

اإلنسانية في دبي. 

هناك حاجة ملّحة للتخفيف من التدهور البيئي في مناطق 
والمجتمعات  للنازحين  العون  يد  مد  إلى  إضافة  النزوح 
مع  والتأقلم  االستعداد  على  لمساعدتهم  المضيفة 

التأثيرات المتوقعة الناجمة عن حالة الطوارئ المناخية.

جيش  إنشاء  على   )Sparkle( تعمل مؤسسة سباركل 
من صانعي التغيير في اإلمارات العربية المتحدة وتوفر 
لألشخاص والمؤسسات الفرصة إلحداث فرق وتغيير الحياة 

في جميع أنحاء إفريقيا.

كان عام 2022 عاما صعبا للناس في جميع أنحاء العالم. 
التضخم على  انخفاض قيمة مالوي كواشا وارتفاع  مع 
الصعيد العالمي، واجهت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
لتوفير  بجد  نعمل  نحن  مالية.  وأزمة  وغذاء  وقود  أزمة 
الرعاية الطبية المجانية والتعليم ووجبتين يوميا وبرامج 

التوعية المجتمعية من خالل نموذجنا الخيري الشامل.

تأثيرنا في عام 2022

الطب - مازلنا العيادة الوحيدة التي توفر لـ 17 مجتمعا 
الرعاية  إلى  المجاني  الوصول  شخص(   15000( محليا 
الخاصة  سباركل  إسعاف  سيارة  تضمن  واألدوية.  الطبية 
بنا نقل أي حاالت طارئة إلى أقرب مستشفى في غضون 

الساعة الذهبية.

وطفالً  يتيما   423 بتعليم  العام  هذا  قمنا   - التعليم 
ضعيفا، بإجمالي أكثر من 230 ألف ساعة من التعليم 

عبر كال الموقعين. 

باألنشطة  الشبابية  مجموعتنا  زودنا  لقد   - المجتمع 
الجيد  استعدادهم  لضمان  الحياتية  والمهارات  الرياضية 
على  التدريب  النسائية  مجموعتنا  تلقت  للمستقبل. 
مدخرات القرى والقروض. عند االنتهاء من التدريب، نقدم 
قروضا جماعية وصغيرة حتى يتمكنو من إنشاء أعمالهم 

الخاصة ودعم أنفسهم.

التغذية - نقدم ألطفال سباركل وجبتين في اليوم، نقدم 
111344 وجبة.

المزيد من  بوجود  نحن محظوظون   ،Sparkle نمو  مع 
ألف   150 من  وأكثر  والمدارس  الشركات  من  الشركاء 
متطوعا ينضمون إلينا في رحلتنا لخلق مستقبل أكثر 

إشراقا لألطفال والمجتمعات في مالوي.
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في عام 2022، قدم برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتحدة )WFP( دعًما مستمًرا غير مسبوق للعديد من 
لم  التي  والجديدة  الحالية  الطوارئ  وحاالت  العمليات 
تتوقف عن الزيادة خالل “عام االحتياجات غير المسبوقة.”

قدم المانحون من القطاع العام في دول مجلس التعاون 
الخليجي أكثر من 135 مليون دوالر أميركي في شكل 
اإلمارات  وكانت   .2022 عام  في  مجمعة  مساهمات 
 94 بمبلغ  ساهمت  مانحة  دولة  أكبر  المتحدة  العربية 
دوالًرا أميركيا خالل هذا العام. من ضمنها مبلغ 60 مليون 
اإلمارات  في  منفرد  تبرع  كأكبر  لليمن،  أميركي  دوالر 
العربية المتحدة، ومبلغ 29.2 مليون دوالر أميركي من 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية كجزء من 
شراكته االستراتيجية القوية مع برنامج األغذية العالمي 
في حملة المليار وجبة وقدم الدعم الذي تشتد الحاجة 

إليه لعمليات البرنامج في 9 بلدان.

األغذية  لبرنامج  التابع   FITTEST فريق  متخصصي  ووفر 
دعمت  بينما  دولة   28 في  السريع  الدعم  العالمي 
االستجابة   )ETC( الطوارئ  حاالت  في  االتصاالت  مجموعة 

لتسع حاالت طوارئ عالمية، حيث تخدم أكثر من 9500 
مستجيب في 313 منظمة.

المناسب من  الوقت  تقديم دعم سريع وفي  تم  كما 
قبل مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في دبي من 
خالل ما مجموعه 395 شحنة من المساعدات وشحنات 
المجال  في  شريًكا   26 عن  نيابة  دولة   94 إلى  اإلغاثة 
يلي:  ما  الطوارئ  إمدادات  شحنات  وشملت  اإلنساني. 
والمأوى في  والصحة،  والتغذية،  اللوجستيات،  الخدمات 
وإمدادات  المخيمات،  وإدارة  والحماية،  الطوارئ،  حاالت 
الموظفين، واالتصاالت في حاالت الطوارئ؛ وبلغت قيمة 

المساعدات أكثر من 58 مليون دوالر أميركي.

في  الطيران  لسالمة  اإلقليمي  البرنامج  مكتب  ونظم 
العديد  اإلنساني  الطيران  جميع  عن  وبالنيابة  الشارقة 
من الفعاليات لبناء قدرات الطيران بما في ذلك مؤتمر 
ومعرض الطيران اإلنساني العالمي في تركيا، واجتماع 
لألمم  التابعة  للطيران  الفنية  االستشارية  المجموعة 
أخرى  خدمات  بين  من  تركيا،  في   .)ATAG( المتحدة 

متعددة.

اإلصابة باألمراض، ضعف جهاز المناعة، إرتفاع خطر الوفاة 
التحصيل  الطفولة،  عمر  في  شائعة  أمراض  بسبب 
الدراسي الضعيف هي بعض األعراض التي يسببها مرض 
سوء التغذية الحاد. إّن سوء التغذية الحاد هو شكل من 
أشكال نقص التغذية الناجم عن انخفاض استهالك الغذاء 

و/ أو المرض الذي يؤدي إلى فقدان الوزن المفاجئ.

تعّد إثيوبيا من أكثر البلدان تضررًا في العالم حيث تشهد 
زيادة حادة في حاالت سوء التغذية نتيجة الجفاف واألزمات 
المتعددة. عبر المناطق األربع المتأثرة بالجفاف؛ سيحتاج 
ما يقدر بنحو 600 ألف طفل إلى العالج من مرض سوء 

التغذية الحاد والوخيم.

تعمل اليونيسف على إيصال المساعدات اإلنسانية إلى 
ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون 
في  لالحتياجات  الفورية  استجابتها  من  كجزء  طفل، 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  قّدمت  إثيوبيا. 
اإلغاثة لمواجهة المجاعة”، مساهمة  من خالل “صندوق 
قدرها 6 ماليين دوالر أميركي لالستجابة اإلنسانية لألطفال 

في إثيوبيا. من خالل هذه المساهمة المالية استطاعت 
ألف طفل يعاني  العالج ألكثر من 66  اليونيسف تقديم 
من مرض سوء التغذية الحاد خالل العام 2022 وذلك في 

المناطق المتأثرة بالجفاف.

قال جيانفرانكو روتيجليانو، ممثل اليونيسف في إثيوبيا: 
“اليونيسف ممتنة للغاية لحكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على هذه المساهمة السخّية، حيث تأتي في 
تواجهها  التي  التغذية  سوء  أزمة  لمعالجة  حرج  وقت 
البالد،” وأضاف: “سيمكننا هذا التمويل من شراء األغذية 
إليها  الحاجة  تشتد  والتي  لالستعمال  الجاهزة  العالجية 

والتي ستنقذ حياة عدد ال يحصى من األطفال.”

تشتري اليونيسف ما يقرب من 80 في المائة من األغذية 
العالجية الجاهزة لالستعمال في العالم، وهي إمدادات 
أساسية منقذة للحياة تعالج أمراض سوء التغذية والهزال 

الشديد لدى األطفال دون سن الخامسة.



7475

مع رفع قيود )كوفيد 19( ، شهد عام 2022 عودة ظهور 
من  األموال  ويجمعون  يبدعون  وهم  التبرعات  جامعي 
خالل األنشطة الرياضية واألنشطة الخارجية. لقد كان عاًما 
خرج فيه المجتمع من األفراد والمدارس والشركات بقوة 
لدعم المنظمات الخيرية إلحداث تغيير حقيقي من خالل 

يالغيف .

لقد حققنا نتائج مهمة في المجتمعات التي نخدمها من 
المبتكرة  واالستراتيجيات  االستراتيجية  الشراكات  خالل 
لجمع التبرعات ، ال سيما خالل شهر رمضان المبارك. أدى 
تعاوننا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
إلى نجاح مجتمع جامعي التبرعات لدينا في جمع ماليين 

الدراهم لحملة المليار وجبة.

خالل  من  وتأثيرها  نطاقها  بتوسيع  أيًضا  يالغيف  قامت 
تكوين شراكات جديدة مع كل من الجمعيات الخيرية 
الدولية والمحلية. هذا العام ، أنشأ شركاؤنا في المدينة 

الحمالت  من  قياسيًا  عدًدا  اإلنسانية  للخدمات  العالمية 
المزيد  جمع  إلى  بدوره  أدى  مما   ، يالغيف  موقع  على 
من التبرعات التي دعمت قضايا مختلفة في جميع أنحاء 

العالم.

باإلضافة إلى ذلك ، أطلقنا ميزة المزاد عبر اإلنترنت التي 
 )Gala ( استخدمتها المؤسسات الخيرية في فعاليات غاال
بعضهم  ضد  بالمزايدة  لألفراد  والتي سمحت  المختلفة 

البعض بلمسة زر واحدة.

وقعنا هذا العام أيًضا اتفاقية شراكة لجمع التبرعات مع 
العربية  اإلمارات  في  نوعه  من  األول  وهو  ماراثون  دبي 
المتحدة. تسمح االتفاقية للعديد من المؤسسات الخيرية 
بالمشاركة في ماراثون دبي عبر يالغيف في وقت واحد.

اإليجابي من خالل جهودها  التغيير  قيادة  يالغيف  تواصل 
الخيرية  المنظمات  مع  والشراكات  التبرعات  لجمع 

ونتطلع إلى عام 2023.

التابــع  اللوجســتية  الخدمــات  مركــز  اســتمرار  مــع 
ــى  ــة فــي االســتجابة للحاجــة إل لمنظمــة الصحــة العالمي
اإلمــدادات الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19، وصلــت 
ــة الناجمــة عــن األزمــات اإلنســانية  حــاالت الطــوارئ الصحي
إلــى  وتفشــي األمــراض المعديــة والكــوارث الطبيعيــة 

مســتويات غيــر مســبوقة فــي عــام 2022.

علــى  الطلــب  فــي   %343 البالغــة  للزيــادة  اســتجابًة 
اإلمــدادات الصحيــة الطارئــة منــذ عــام 2019 ، يحتــل مركــز 
الخدمــات اللوجســتية لمنظمــة الصحــة العالميــة موقــع 
الصــدارة فــي جهــود االســتجابة للطــوارئ التــي تبذلهــا 
منظمــة الصحــة العالميــة لتقديــم المزيــد مــن اإلمــدادات 
مــن  المزيــد  إلــى  للوصــول  البلــدان  مــن  المزيــد  إلــى 

األشــخاص المحتاجيــن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ــر  ــة الناشــئة عــن األحــداث غي زادت حــاالت الطــوارئ الصحي
المتعلقــة بكوفيــد بشــكل كبيــر، ممــا يمثــل تحديًــا 
للمجتمــع اإلنســاني. وبالتنســيق الوثيــق مــع المدينــة 
العالميــة للخدمــات اإلنســانية وحكومــة اإلمــارات العربيــة 
لألزمــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تمّكنــت  المتحــدة، 

أول  بتوفيــر  أوكرانيــا  فــي  لالحتياجــات  االســتجابة  مــن 
مســتلزمات جراحــات الصدمــات والطــوارئ والوصــول إلــى 

كييــف. 

ــرود،  ــدري الق ــوال، وج ــرا، واإليب واســتجابة لتفشــي الكولي
الضروريــة،  األدويــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  قّدمــت 
ومعــدات الحمايــة، ووســائل التشــخيص لعــالج المحتاجين 
وتقليــل انتشــار المــرض. كمــا أظهــر تقديــم اإلمــدادات 
الصحيــة الطارئــة اســتجابة للزلــزال الــذي ضــرب أفغانســتان 
ــة  ــات فــي باكســتان، أهميــة الحفــاظ علــى حال والفيضان

ــة.  االســتعداد لالســتجابة للكــوارث الطبيعي

العالمــي  الصحــي  للتأهــب  المتزايــدة  للحاجــة  إدراًكا 
وجهــود االســتجابة واالرتفــاع الكبيــر فــي تهديــدات الصحــة 
العامــة، تتخــذ منظمــة الصحــة العالميــة بالشــراكة مــع 
المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســانية وحكومــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة خطــوات اســتباقية لتطويــر عمليــات 
العالمــي  المركــز  لتصبــح  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

للخدمــات اللوجســتية فــي حــاالت الطــوارئ الصحيــة.
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أصبحت ماالوي أول دولة في جنوب أفريقيا تقضي على 
أكدت  كما  للعين،  المعدية  )الَحثَر(  التراخوما  مرض 

منظمة الصحة العالمية.

مرض  على  القضاء  عن  باإلعالن  ماالوي  دولة  احتفلت 
التراخوما )الَحثَر( كمشكلة صحية عامة. ساعدت سايت 
مرض  من  للتخلص  ماالوي  برنامج  إطالق  في  سيفرز 

التراخوما )الَحثَر( في عام 2014. 

بدأت سايت سيفرز العمل في ماالوي في الخمسينيات 
ماالوي  برنامج  إطالق  في  وساعدت  الماضي  القرن  من 
للتخلص من مرض التراخوما )الَحثَر( في عام 2014. وفي 
21 سبتمبر 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية بصفة 
رسمية أن الدولة قد قضت على المرض باعتباره مشكلة 
صحية عامة واآلن هناك 9.5 مليون شخص في البالد لم 

يعودوا عرضة لخطر فقدان بصرهم بسبب المرض.

ويُعّد مرض التراخوما )الَحثَر( هو السبب المعدي الرائد 
الماضية،  العشرين  السنوات  في  العالم.  في  للعمى 

انخفض عدد األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالتراخوما 
)الَحثَر( على مستوى العالم بنسبة 92 في المائة، من 
حوالي 1.5 مليار شخص في عام 2002 إلى 125 مليون 
اليوم. لكن الحالة ال تزال تؤثر على الناس في أكثر من 

40 دولة  والغالبية العظمى منها في أفريقيا.

/برايت تشيوال، مديرة سايت سيفرز في ماالوي:  وقالت 
“القضاء على مرض بهذا الحجم يُعّد إنجازًا عظيما لبلدنا 
الحكومة  بين  والتعاون  وااللتزام  الجاد  العمل  بفضل 
مثل  والمنظمات  والمتطوعين  الصحيين  والعاملين 
سايت سيفرز، لم يعد 9.5 مليون شخص معرضين لخطر 

فقدان بصرهم بسبب التراخوما )الَحثَر(.

ما  الذين  لجيراننا  والتشجيع  األمل  يوفر  “انتصار مالوي 
الدول:  لهذه  أقول  المرض.  على  للقضاء  يعملون  زالوا 
مواصلة  وهي  تعمل  نستخدمها  التي  االستراتيجية 

النجاح!”


