
 

 

مير دولة الكويترعاية تحت ال
 
 السامية من حضرة صاحب السمو ا

حمد الجابر الصباح  سمو الشيخ
أ
 حفظه الله ورعاهصباح ال

 البيان الختامي

نساني الثامن ل لشراكة الفعالة وتبادل المؤتمر الإ
فضلالمعلومات من 

أ
نساني ا جل عمل اإ

أ
 ا

نسانية واحدة ضدَّ الجوع تحت شعار:   اإ

ولمن  81الثنين 
أ
 م6481 نوفمبرمن  62الموافق  - هـ8114 ربيع ال

 الكويتدولة  - "كراون بالزابفندق "
 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

 2من  8صفحة  

نساني الثامن ل البيان الختامي ومات للشراكة الفعالة وتبادل المعللمؤتمر الإ
فضل

أ
نساني ا جل عمل اإ

أ
نسانية واحدة ضدَّ الجوع  تحت شعار: - من ا  اإ

طعام مليار جائع حول العالم"مبادرة   "اإ

مير دولة الكويت؛ الشيخ ة منيمالسا رعايةال تتح
 
حمد ال حضرة صاحب السمو ا

أ
جابر صباح ال

 معالي من حضور ب، وحفظه الله ورعاهالصباح 
 
 ؛ون اإلسالميةئوقاف والشوزير العدل وزير ال

ة الخيرية الهيئ" قامت، صاحب السموحضرة  لممثالا  العفاسيمحمد محسن فهد  ك تور د الالمستشار 

ٍّ من: بالشراكة مع و "اإلسالمية العالمية
مين العام المساعد للشراككل 

 
مع ية اإلنسان اتمك تب ال

سيا
 
وسط ووسط ا

 
بو ظبيي فمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة "، وجنيففي " الشرق ال

 
 ا

 المؤتمر اإلنساني الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات"بتنظيم باإلمارات العربية المتحدة،  -

فضل
 
جل عمل إنساني ا

 
نسانية واحدة ضدَّ الجوع "، تحت شعار: "من ا الذي شهد إطالق و، "اإ

طعام مليار جائع حول العالم"المبادرة اإلنسانية العالمية:  القطاع  مؤسساتد من يبمشاركة عد، "اإ

في وذلك  ،والمحلية ،واإلقليمية ،العالمية ؛يمدنمنظمات العمل اإلنساني والالحكومي والخاص، و

 نوفمبرمن شهر  لسادس والعشرينله ، الموافق 0440من شهر شعبان عام  الثامن عشرالثنين؛  يوم

 الكويت.بدولة " كراون بالزا م، بفندق "8144عام 

لت الغاية الرئيس  في: ؤتمرمن المة يوقد تمثَّ

يل نظرة مشتركة ة تفعكبرى، ورفع الوعي بضرور  تسليط الضوء على قضية الجوع ك قضية إنسانية

ثارذات مسئولية تجاه شركاء اإلنسانية الذين يقاسون 
 
عى المؤتمر سو؛ ه حول العالممخاطر الجوع و ا

نشطة؛  عبرلتحقيق ذلك 
 
تى عدد من الفعاليات وال

 
سها: ا

 
  مبادرته اإلنسانية المتميزةعلى را

 
طلقها التي ا

طعام مليار جائع حول العالم"شعار: تحت   ."اإ

ولىخطوة المبادرة ل مث   تو
 
ين المشار إليها ب فاعلةالنسانية اإلشراكات البناء  على طريق ا

ن اإلنسانيالالعاملة والمنظمات 
 
 ،جوعمكافحة التجاه  ةمسئوليالل لتحم   تهدفو، مهتمة بالشا

ثارهلتخفيف من او
 
ليات والوسائل الهادفة، ومخاطره ا

 
من الغذائيل وتعزيز ال

 
ي المجتمعات ف توفير ال

، وتنطلق الدعوة للمبادرة من قلب دولة الكويت المركز العالمي للعمل اإلنساني، وتتسع ذات الحاجة



 
 
 
 
 

 
 

 2من  6صفحة  

نحاء العالم والمجتمعات اإلنسانية كافة، وتعمل عبر مجالت ثالثة رئيسي
 
ول: توفير  ة؛لتغطي ا

 
ال

مليار وجبة للمستفيدين في المجتمعات المستهدفة، والثاني: تمكين المستفيدين عبر مشاريع 

ن اإلنساني لتكوين رؤية 
 
التنمية المجتمعية، والثالث: تعزيز الشراكات بين الجهات المهتمة بالشا

 وفعل مشترك في إطار مكافحة الجوع.

نسانية؛ وانطالًقا من تلك الغاية  تحقيق عدٍد  على المؤتمرانصبَّ اهتمام النبيلة والمبادرة الإ
هداف؛ 

أ
لت فيما يليمن ال  :تمثَّ

ولية لإلنسان  .1
 
ق اللتفات إلى ضرورة توفير الحتياجات ال  

تدشين انطالقة خيرية إنسانية تحق 
ا للتنمية الشاملة في مختلف المجتمعات اإلنسانية  .منطلقا

الطالع على التجارب المؤسسية المتميزة في مجال مكافحة الجوع وإيصال اإلغاثة اإلنسانية  .2
ثار السلبية للجوع. 

 
ة ال  لمناطق النزاع والكوارث ودورها في التخفيف من حدَّ

مؤسسات العمل الخيري واإلنساني بهدف تقديم الدعم الالزم الشراكة بين توحيد جهود  .3
  مليار جائع حول العالم.عام نسانية إلطاإلة للمبادر 

هداف تم تنفيذ عدد من الفعاليات 
أ
طار المحاور الرئيسوعماًل على تحقيق تلك ال ية في اإ

برزها فيالتي ؛ للمؤتمر
أ
ل ا  :ما يليتمثَّ

ا من المحاور العلمية والفنية في غطت يةحوارجلسات  .1 ، كظاهرة الجوع وضوعإطار م عددا
ثارها السلبية، وجهود مكافحتها، و

 
 .التنمية المجتمعية كمدخل للقضاء عليهاوا

 .د من المنظمات في مجال مكافحة الجوعيمبتكرة وإبداعية لعد تجاربلعرض  .2

 معرض  .3
 
 .وعالج إطار جهود مكافحةفي الواقعة اإلنساني والخيري العمل  نشطة منظماتل

طعام مليار جائع حول العالم"إنسانية تحت شعار:  إطالق مبادرة .4  ."اإ

ف نشطة والفعالياتتلك من  وعلى مدار يوم مك ثَّ
 
وراق  رضت خاللهعاست   ؛ال

 
م تقدَّ  ضعرو وعمل ا

مات العمل اإلنساني والخيري، ونظمبها ممثلو م  
د  ال التجارب النوعية المبتكرة في مجد من يعد تق 

طلقت الينختصالمالخبراء وعدد من من  مداخالتعبر ثري فيها الحوار ا  و مكافحة الجوع، مبادرة ، وا 
طعام مليار جائع حول العالم"اإلنسانية العالمية   تمَّ الخروج بجملة من التوصيات التي ؛ فقد"اإ

حول العالم،  هالواقعين تحت براثنشركائنا في اإلنسانية صالح تعزيز جهود مكافحة الجوع لتستهدف 
لت تلك التوصيات فيما يات اإلنسانية والخيريةنظمالشراكة الفاعلة بين المفي إطار   لي:، وتمثَّ



 
 
 
 
 

 
 

 2من  3صفحة  

مم والحضارات جميع  مواجهةضرورة  .4
 
 من، والنطالق في ذلك ظاهرة الجوع ومخاطرهالال

ا الكبرى، المشتركات اإلنسانية ك ثر اتساعا
 
ل المساحة ال  الجوع باعتبار ،بينهافيما  التي تمث  

ة وليَّ
 
ا بو ،قضية إنسانية ا   إيمانا

ديان كافةا  حث 
 
ب ، والمذاهبمبادئها وقيمها السامية ال

عهابثرائها و اإلنسانية  
 امرضا  اباعتباره انظر إليهة، والمتفاقمتلك الظاهرة العلى مكافحة ؛ تنو 

منه واستقرارهو، نسيج المجتمع اإلنساني هاجميا، خطيرا 
 
د ا  

ل ، يهد  اتحقيبما يمث   شعار ل قا

نسانية واحدة المؤتمر:    .ضدَّ الجوع""اإ

همية الشراكة  .1
 
كيد ا

 
ة؛ وفي إطار قض العمل اإلنسانيفي وتبادل المعلومات تا ية بصفة عامَّ

 ٍّ مر الذي يضع  ؛مكافحة الجوع والقضاء عليه بشكل خاص 
 
ن باالمنظمات المعنية ال

 
لشا

مام التزام المجتمعية  تهامسئوليالحريصة على القيام بواإلنساني 
 
قتضي ي ،وري ضر  مؤسسيا

سلوب العمل التشاركي وتعزيز 
 
سفيما بينها، تفاهم التفاقات ومذكرات الا توحيد هم في بما ي 

  بالشكل الذي الجهود وحشدها 
هدافها اإلنسانية النبيلةيحق 

 
 .ق ا

ا -المنظمات اإلنسانية مطالبة  .3 لمؤسسي االعمل تشجيع ب -اإلغاثةميدان العاملة في خصوصا

ليات والميداني 
 
الة وإغاثة وفق ا ثارها المرغوبة منتجةعاجلة فعَّ

 
ليات، ول

 
مبتكرة  استحداث ا

مواكبة و ،مع اللتزام بالضوابط، واختالف البيئات وفق المستجدات ر لتطو  ل ةمرنة؛ قابلو

من الغذائي لبما ي، عالميةالمعايير ال
 
 ،في مناطق النزاع والكوارث منكوبينلضمن ال

ثار السلبية للجوع عليهم
 
 .وتخفيف ال

ة من في المناطق المختلف الصلةذات  والجهاتالمنظمات الدولية واإلقليمية مناشدة جميع  .0

مني؛  الجهود الممكنةجميع بذل  العالم؛
 
على المستوى المجتمعي والسياسي والتشريعي وال

  من 
   دعم جهود، واهالحيلولة دونو اتمسببات النزاعللحد 

 عمنالنزاعات القائمة، و حل 

ثيراتها السلبيةالتخفيف من و ،تفاقهما
 
 .على اإلنسانية تا

طراف ذات الصلة دعوة .5
 
ي هذا ف احترام القانون الدولي اإلنسانيى لإ النزاع في مناطق جميع ال

ن
 
سها و ،العالمية مبادئ العمل اإلنسانيية رعاو  ،الشا

 
حماية العاملين في ميدان على را

مع ضرورة ، والنازحين اإلغاثات إلى المنكوبينإيصال في  همتسهيل مهامو ،اإلغاثة اإلنسانية

 تحقيق ذلك. تجاهالمنظمات الدولية لمسئولياتها  متابعة



 
 
 
 
 

 
 

 2من  1صفحة  

ك ثرع التنموية ذات اليراالمشتعزيز التجاه نحو  .6
 
ثر ال

 
استدامة على واقع  عائد وال

ن اإلنساني والمسئولية 
 
المجتمعات، وتعميق الشراكة بين المنظمات المهتمة بالشا

ا  المجتمعية ضة لخطر الجوع؛ حاضرا سهم في تنمية المجتمعات المعرَّ في هذا اإلطار؛ بما ي 

و مستقبالا 
 
نا

 
ا با ل  المجتمعية"التنمية " ، إيمانا ك ثر مالءمة للقضاء علالمدخل تمث  

 
ى الجوع ال

سها مع ضرورة عدم إغفال ، في المجتمعات ذات الحاجة
 
جهود مكافحة الجوع، وعلى را

وليةباعتباره مشاريع اإلطعام 
 
 .حاجة إنسانية ا

ر الهائل في االحرص على اإلبداع والبتكار في وسائل مكافحة الجوع، و .7 لمجال استثمار التطو 

فراد والتكنولوجي والمعلوماتي، وفي وسائل التواصل الجتماعي؛ لحشد جهود 
 
المنظمات ال

ي تمَّ الستفادة من التجارب التباعتباره قضية إنسانية عالمية، و ،مكافحة الجوعباتجاه 

نفي هذا ال عرضها بالمؤتمر
 
ختالفات ال نسجم معوالعمل على تعميمها وتطويرها بما ي ،شا

 اإلنسانية. بين المجتمعات

ع في المختلفة، وتعميق الستفادة من جهود بنوك الطعام  .8 ين بنوك التحاد بفكرة التوس 

الطعام  ، و"اتحاد بنوك"شبكة بنك الطعام العالمي" على غرار الطعام اإلقليمية والعالمية؛

ا للتكاملاإلقليمية" ا للفائدة منهاالمنشود ؛ تحقيقا ا للجهود، وتعظيما   ؛، وترشيدا
ْ
ثبتت إذ
 
ا

نها إحدىبنوك الطعام 
 
ثاره  مكافحة الجوع مجال في الناجعةالوسائل  ا

 
والتخفيف من ا

 .الغذاء الرئيسي بشكل منتظم؛ عبر تمكين المحتاجين من الوصول إلى ومخاطره

ن اإلنساني على مناشد .9
 
ة الدول والحكومات والمنظمات اإلنسانية والهيئات ذات الصلة بالشا

تي النسانية اإلتشجيع المبادرات ورفع الوعي تجاه ظاهرة الجوع،  العمل علىمستوى العالم؛ 
وجه الدعم المادي والمعنوي تصب  في هذا التجاه

 
وفي  ،للقائمين عليها، وتقديم جميع ا

  من هدر الطعام، 
 ظواهرال إحدى اإلسراف وهدر الطعام باعتبارمقدمتها: مبادرات الحد 

ز السلبية الم سلوكياتوال  
  ة لتفاقم ظاهرة الجوع وانتشارها.عز 

ن اإلنساني،  حث   .44
 
جميع المنظمات المشاركة في المؤتمر وغيرها من المنظمات المهتمة بالشا

كة في تفعيل لمشار من منطلق مسئوليتها المجتمعية؛ على ا الربحية والشركات اتهيئالكذلك و 
طعام مليار جائع حول العالم"مبادرة  نشط عبر، "اإ

 
ية مكافحة الجوع، وتعزيز التنمل ةبرامج وا

 .وسوء التغذية العمل المشترك للقضاء على الجوع، وبالمجتمعات ذات الحاجة



 
 
 
 
 

 
 

 2من  5صفحة  

طعام مف على مبادرة اشر المنظمات اإلنسانية لإلتشكيل لجنة مشتركة من بين  .44 ليار جائع "اإ
عمال المؤتمر ؛على مدى عام كامل هاتنفيذ ةتابعمو، حول العالم"

 
ا من اختتام ا حتى و بدءا

نهاية ب تعد  تستقبل اللجنة تقارير المنظمات المشاركة في المبادرة، و، م1449نهاية العام 
نشطة التي تمَّ  العام

 
ا بالجهود والبرامج وال بل المنظمات المشاركتنفيذها تقريرا إطار  فية من ق 

ن ، المجالت الثالثة للمبادرة
 
وسع نطاق يتمَّ على ا

 
 .تعميمه ونشره على ا

خيًراو
أ
 :ا

ه ل يسعنا في  ن ن ؛المبارك اإلنساني هذا الملتقى فعاليات  ختامفإنَّ
 
يإل ا

 
سمى ا

 
 ات الشكررفع ا

حمد الجابر الصباححضرة صاحب السمو؛ الشيخ ل والعرفان
أ
مير دولة  ؛حفظه الله ورعاه صباح ال

 
ا

عمل صل لجهود الواودعمه المتلهذا المؤتمر، على رعايته السامية  قائد اإلنساني،والالكويت، 
ه بكما ن، عالميالالكويتي و اإلنساني وقاف الشكر لمعالي وزير الخالص توجَّ

 
الشئون وعدل وزير ال

مير دولة ا ممثل صاحب السمو ؛فهد محمد محسن العفاسي المستشار الدك تور ؛ اإلسالمية
 
 ،لكويتا

ممثلي  السيدات والسادةجميع الجزيل  بالشكر خص  ون، المؤتمرلفعاليات ه افتتاحو حضورهعلى 
  يالتواللجان العاملة،  ،اإلنسانية والمدنية، والمنظمات والخاص حكوميال القطاع اتمؤسس

 
 تهمسا

ا ورعايةو اتخطيطا  هذا المؤتمر،في إنجاح  ا، وتنظيما ن ينفع ب ينسائل ؛إعدادا
 
ا قدموه مالمولى عز وجل ا

  إنسانية مشكورة جهودمن 
ن يحق 

 
 سهم بدور فاعل فيت   ،مخرجاتنتائج و من يهإل طمحنما ق ، وا

 .عالم بال جوعنحو  :ناتحقيق هدف

عانة   والتوفيق،،،سائلين الله تعالى الإ


