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با تصویب 4پیشنهاد جمعیت هال لاحمر در نشست اساسنامهای 2022صورت گرفت

پیروزی دیپلماسی بشردوستانه ایران
ج و زیارت هاللاحمر اعالم کرد:
رئیس مرکز پزشکی ح 

ارائهبیشاز  2هزار خدمتبهحجاجایرانی
سیدعلی مرعشی از ارایه بیش از  2هزار خدمت بهداشتی و درمانی
بهزائرانایرانیحج 1401خبر داد.
ج و زیــارت هاللاحمــر در خصــوص
رئیــس مرکــز پزشــکی ح ـ 
خدمترســانی به زائــران در حج ســال  ،1401گفــت« :همــه داروهای
موردنیاز حجامسالرابهعربستانارسال کردیم.البتهسرمو شربترا
بهدلیلوزنبسیار باالوهزینههایی کهدارد،از عربستانتهیهمیکنیم
اما ســایر داروها از ایران ارســال و وارد عربســتان شــده اســت .در حال
حاضر منتظر هســتیم که اقدامــات اداری و گمرکی آنها انجام شــده و
ترخیصشوند».
او افزود« :باتوجه به اینکه به تدریج حجاج اعزام شدهاند ،تا کنون از
بخشیاز داروهایی کهبهصورتتدریجیارسال کردیم،استفادهشده
و بخشی را هم از طریق سیستم سعودی در محل خریداری کردیم تا
یداروارسالشودوبتوانیمخدماتراارایه کنیم».
بار اصل 
مرعشیبابیاناینکهخوشبختانهتا کنوندر حوزهدارو و تجهیزات
مشکلی نداشــتیم ،گفت« :تقریبا خدمات موردنیاز در اختیار زائران
قــرار گرفتــه اســت .خبــر خوش هــم این اســت کــه فعال خوشــبختانه
بیماری خاصــی در میــان زائران مشــاهده نشــده و مراجعهها عمدتا
ســرپایی و اولیه بوده اســت .خوشــبختانه در بین حجاج ایرانی هیچ
بیمار مبتالبه کرونایاموردآبلهمیمونینداشتیمو گزارشنشدهاست
ودر مجموعزائراندر سالمت کاملهستند».
او دربــاره خدمات ارای هشــده در حــج تا کنون ،گفت« :حــدود۱۳۴۴
ویزیــت 460،مــورد تزریقــات و ســرمتراپی ،یــک مــورد گچگیــری ،ارایه
خدماتــی ماننــد کنتــرل فشــار خــون و پانســمان نیــز صورتگرفتــه و
در مجمــوع حــدود۲هــزار خدمــت بــه حجــاج در مدینهمنــوره ارایه
شــده اســت .در عینحال یک مورد هــم انتقال بیمار به بیمارســتان
ســعودی داشــتیم که یکــی از حجــاج بهدلیــل مشــکل قلبــی و برای
دریافت خدمات بهتر و بیشــتر به بیمارســتان ســعودی منتقل شد.
زیــرا در مدینــه در حــد درمانگاهــی ارایــه خدمات صــورت میگیــرد و
برای خدمــات بیشــتر در صورت لــزوم به بیمارســتانهای ســعودی
یشــوند ».مرعشــی در ادامه درباره وضعیت شیوع وبا با توجه
اعزام م 
به فصل گرما نیز گفت« :خوشبختانه مورد وبا تا کنون در بین حجاج
ایرانیمشاهدهنشدهاست».
پیامتسلیتدکترکولیوندبههمتایافغانستانی

آمادهارسال کمکهایامدادیهستیم

رئیــس جمعیــت هاللاحمــر جمهوری اســامی ایــران در پیامی
بــه سرپرســت جمعیــت هاللاحمــر افغانســتان مراتــب تســلیت و
کمکرسانی خود را اعالم کرد.
در نامــه دکتــر پیرحســین کولیونــد بــه سرپرســت جمعیــت
هاللاحمر افغانستان آمده است:
جناب آقای مولوی مطیع الحق خالص
سرپرست محترم جمعیت هاللاحمر افغانی
باسالم و احترام
جمعیــت هاللاحمــر جمهوری اســامی ایران مراتــب درود و
احترامات خــود را به جنابعالــی ،کارکنــان و داوطلبان جمعیت
هاللاحمــر افغانســتان ابــاغ مینمایــد .با غــم و انــدوه فراوان
از وقــوع زلزلــه در والیــت پکتیــکا و جــان باختــن و مصدومیــت
تعــدادی از هموطنان عزیز شــما ،مطلع شــدیم .مایلــم مراتب
همــدردی خود را به هاللاحمر افغانی ابــاغ نمایم و همچنین
در غــم از دســت دادن جــان بــاارزش قربانیــان ابــراز همدردی
نمایم .جمعیــت هاللاحمــر جمهوری اســامی ایــران آمادگی
دارد تا در کنار امدادگران هاللاحمر افغانی برای امدادرســانی
و ارسال محموله کمکهای امدادی و پاسخگویی به نیازهای
مــردم آســیبدیده خدمترســانی نمایــد .آرزوی بهترینهــا
را بــرای شــما و همکارانتان در تــاش جهت کاهش رنــج و آالم
انسانی دارم.

فاطمــه عســگرینیا | نشس ـتهای
اساســنامهای  2022فدراسیون بینالمللی
بســرخ و هال لاحمــر در ژنــو فرصــت
صلی 
خوبیبودبرایاینکهفعالیتهاوبرنامههای
بشردوســتانه جمعیت هال لاحمر ایــران از
تریبوناینمجمعبه گوشجهانیانبرسد.
فعالیتهایی که در سایه سنگین تحریمها
در طولدومجمع،نهاز کمیتآنها کاستنه
تشــان .بلکه خدمات ارایهشده به
از کیفی 
حادثهدیــدگان در بحرانهای مختلف طی
دو مجمــع بهخصــوص دوره ســخت شــیوع
بیمــاری کرونــا از چنــان کیفیتــی برخــوردار
بود کــه جایــزه بــزرگ هنــری داویســون را در
بیستوســومین نشســت مجمــع عمومی
فدراسیون بینالمللی از آن خود کرد .رئیس
جمعیتهال لاحمر وتیم کارشناسانهمراه
او در حاشیه این نشس ـتها ،هم به رایزنی
با جمعیتهای ملی دیگــر پرداختند ،هم با
امضای تفاهمنامههایی دوســویه ،پیروزی
دیپلماسیبشردوستانهجمهوریاسالمی
ایرانرادر شرایطی کهدشمنانقسمخورده
این ســرزمین به بهان ههــای واهی دوبــاره با
ازســرگیری تحریمها قصد به انزوا کشــاندن
این کشور رادارندبهرخجهانیان کشاندند.
بیستوســومین جلســه مجمــع عمومــی
تهــای
فدراســیون بینالمللــی جمعی 
بســرخ و هاللاحمر به میزبانی ژنو برگزار
صلی 
شدو در آنبرایاولینبار در تاریخهاللاحمر،
ایــران ریاســت کمیته مصوبــات ایــن مجمع را
عهــدهدار شــد .در کمیتــه نــگارش مصوبــات
مجمــع عمومــی فدراســیون بینالمللــی
تهــای ملــی کــه ریاســت آن برعهــده
جمعی 
جمعیــت هاللاحمــر ایران قرار داشــت روســا
بســرخ
تهــای صلی 
و دبیــران کل جمعی 
کاســتاریکا ،کلمبیــا ،موریــس ،ویتنــام ،لبنان،
مالــت ،معــاون دبیــرکل فدراســیون و اعضــای
دبیرخانــه فدراســیون بهعنــوان عضــو کمیته
نگارشحضور داشتند.
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر ،انتخــاب
نماینــده هاللاحمــر ایــران بهعنــوان رئیــس
کمیته مصوبــات مجمــع عمومی فدراســیون
بســرخ
بینالمللــی را حاصــل نــگاه ویژه صلی 
جهانــی و جمعیتهای ملی بــه فعالیتهای
عامالمنفعه و بشردوستانه جمهوری اسالمی
ایرانمیداند.
دکتــر حســن اســفندیار ،نماینــده جمعیت
هاللاحمــر ایــران و رئیــس کمیتــه نــگارش
مصوبــات بیستوســومین مجمــع عمومــی
تهــای ملــی
فدراســیون بینالمللــی جمعی 
بعــد از تهیه گــزارش نهایی مجمــع عمومی در
قالب  10صفحه بــه ارایه این گــزارش در آخرین
روز مجمــع اقدام کرد .گزارشــی کــه در آن چهار
بــار نــام جمعیــت هاللاحمــر ایــران و حقــوق
تضیی عشــده آن در موضــوع تحری مهــا تکــرار
تهــای ملــی حاضــر در
شــد .بــه گفتــه جمعی 
نشست مجمع عمومی و همچنین اظهارنظر
رسمیرئیسفدراسیون ،گزارشپایانی کمیته
نگارش کــه توســط نماینــده جمعیــت ،تهیه،
یســازی و در صحن علنــی مجمع قرائت
نهای 
شــد یکی از بهترین و تکمیلترین گزارشهای
مجمععمومیبهشمار میرود.
نــگاه ویــژه  192کشــور عضــو فدراســیون
بینالمللیبهایران
یهــا در
ایــن تنهــا درخشــش ایران 
بیستوســومین مجمــع عمومــی فدراســیون
بســرخ
تهــای صلی 
بینالمللــی جمعی 
و هاللاحمــر نبــود بلکــه اصــرار و پافشــاری
جمعیت هاللاحمر ایران بر برنامهها و مواضع
تعریفشده برای خود در این مجمع باعث شد
تا دیگر کشــورهای شــرکتکننده نیز نســبت به
ایــن برنامهها نگاه ویــژهای داشــته و با تصویب
چهار پیشنهاد جمعیت هاللاحمر جمهوری

اسالمی ایران سندی ماندگار از حضور پرقدرت
ایرانیهادر اینمجمعبهثبترساندند.
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر موفقیــت
دیپلماســی بشردوســتانه ایــران در مجمــع
بســرخ جهانــی و جمعیتهای
عمومــی صلی 
هاللاحمــر را بزرگتریــن دســتاورد ایــن ســفر
یشــمارد« :جمعیــت هاللاحمــر ایــران بــا
برم 
نشــده تالش
اصرار بــر اجرای برنامههای تدوی 
کــرد نســبت بــه تصویــب ایــن برنام ههــا اقــدام
و در ایــن مســیر از مواضــع خــود کوتــاه نیایــد و
همین ایســتادگی محکم بر ســر مواضــع باعث
شــد تا با استقبال گسترده کشــورهای میهمان
بــرای انعقــاد تفاهمنامــه همکاری بــا جمعیت
هاللاحمر ایران روبهرو شود .تفاهمنامههایی
کــه قطعــا نقــش موثــری در تقویت دیپلماســی
بشردوستانهایرانخواهدداشت».
ثبتآثار ظالمانهتحریمهابر کشورها
تریبــون بیستوســومین مجمــع عمومــی
تهــای
فدراســیون بینالمللــی جمعی 
بســرخ و هاللاحمــر همچنیــن فرصت
صلی 
خوبــی بــرای ثبــت آثــار ظالمانــه تحری مهــا بــر
کشــورها بــود؛ موضوعی کــه از ســوی جمعیت
هاللاحمــر ایران پیشــنهاد شــد و بــه تصویب
اعضا رسید .این اتفاق در حالی رخ داد که این
روزها موضوع تحریمهای جدیــد علیه ایران و
ســخت کردن عرصه زندگی بر مردم این کشــور
از اهــداف کشــورهای غربــی و اروپایــی اســت.
کولیوند میگویــد« :ثبت آثار ظالمانه تحریمها
برای کشورهای تحت تحریم ظالمانه ازجمله
پیشــنهادات ما بود که خوشــبختانه توانست
رأی مثبــت را از ســوی 192جمعیت ملی عضو
فدراسیون کسب کند».
کهــای
ایجــاد صنــدوق بینالمللــی کم 
بشردوســتانه بــرای کمــک بــه کشــورهای
دچار تحریم
بعد از ثبت آثار ظالمانه تحریمها بر کشــورها
حاالنوبتپیشنهادایجادصندوقبینالمللی
کهــای بشردوســتانه بــرای کمــک بــه
کم 
کشــورهای دچــار تحریم بــود .پیشــنهادی که
از ســوی جمعیــت هاللاحمــر ایــران مطــرح
شــد .به گفته کولیوند با تصویــب این مصوبه،
حاضران زمینه تشــکیل صنــدوق بینالمللی
کمکهای بشردوستانه را در کشورهای تحت
تحریــم و ارســال کمــک قبــل از وقوع حــوادث
فراهم کردند .صندوقی که با تشــکیل و ارسال
کهــای بشردوســتانه بــه آن ،کشــورهای
کم 
تحری مشــده میتواننــد بــه پشــتیبانی از ایــن

صندوقبابحرانهامقابله کنند».
تصویب منشور دوستانه تغییرات اقلیمی
ومحیطزیست
دغدغ ههــای زیس ـتمحیطی جمعیــت
هاللاحمــر ایــران همچنیــن بهان ـهای شــد تا
پیشنهاد منشور دوســتانه تغییرات اقلیمی و
محیطزیســت با تا کید بر مقابله بــا حوادث به
تصویب اعضای مجمع برســد« :خوشبختانه
منشــور بشردوســتانه تغییــرات اقلیمــی و
محیطزیســت بــا تا کیــد بر مقابلــه بــا حوادثی
چونتغییراتاقلیمی ،گردوغبار،خشکسالیو
سیلهاینا گهانیبهتصویبمجمعرسید».
بهکارگیریظرفیتجوانانوداوطلبان
جمعیــت هاللاحمر ایــران که به پشــتوانه

نیروهای جوان داوطلبش تا کنون توانســته
نهــای بزرگوکوچــک طبیعــی
در برابــر بحرا 
و غیرطبیعــی عملکــرد موفقــی از خــود بــه
جــا بگــذارد در مجمــع عمومــی فدراســیون
بینالمللــی پیشــنهاد بهکارگیــری ظرفیــت
جوانــان و داوطلبــان در پیشــبرد اهــداف
عالی و توســعه اقدامات بشردوســتانه را ارایه
داد .کارنامــه درخشــان ایــن جمعیــت در
بحرانهایــی چــون زلزله ،ســیل ،کوویــد19 -
و ...همــه اعضــای مجمــع را بــه تصویــب این
پیشــنهاد تشــویق کرد .کولیونــد میگوید که
همــه جمعیتهای ملــی بایــد بــا بهرهگیری
تهــا بهخصــوص ظرفیــت جوانان و
از ظرفی 
داوطلبان در پیشــبرد اهداف عالی توسعه و
اقدامــات بشردوســتانه حرکت و بــا نیروهای
تازهنفساز سدبحرانهاعبور کنند.

اشتراکگذاری تجربهها
یکی دیگــر از موضوعاتی که از ســوی جمعیــت هاللاحمر در نشســتهای این
مجمــع موردتا کیــد قــرار گرفــت ضــرورت اختصاص فضــای ویــژه جهــت مقابله با
خطــرات بیولوژیکی جهانی بود .به گفته رئیس جمعیــت هاللاحمر ایران تعیین
فضــای ویــژهای جهــت مقابلــه بــا خطــرات بیولوژیکــی جهانــی بهمنظور توســعه
اســتراتژی بشردوســتانه ،پاســخگویی و آمادگــی در برابــر ســوانح ،یــک ضــرورت
اســت« :تجربه همهگیری جهانــی کووید 19-نشــان داد به نــوآوری و راهحلهای
استراتژیک و آیندهگرا در سیاس ـتگذاری ،برنامهریزی و تالش برای ارایه خدمات
بشردوســتانه نیــاز داریــم و بایــد فضــای ویــژهای را جهــت مقابلــه بــا خطــرات
بیولوژیکــی جهانــی بهمنظــور توســعه اســتراتژی بشردوســتانه و پاســخگویی و
آمادگی در برابر سوانح اختصاص دهیم».
کولیونــد بــا بیــان اینکــه جمعیــت هاللاحمــر جمهــورى اســامى ایــران آمــاده
اشــترا کگذاری تجرب ههــاى خــود در زمــان همهگیــرى کوویــد ،١٩-بــا شــرکا در
فدراسیون و نهضت اســت بر این نکته تا کید کرد که باید با توجه به گستره وسیع
اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کووید ،19-اثرات درازمدت اینگونه بحرانها
را مدنظر قرار دهیم و تا جایی که میتوانیم به مردم آسیبدیده کمک کنیم.

