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حديث

الترافع
عن حاجيات الفئات األشد عوزا من خالل 

عرض الشهادات و إصدار اإلنذارات
من خالل مشاريعها و برامجها امليدانية املنجزة لفائدة الفئات األشد عوزا 
في فرنسا و في العالم، تعد سكور إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية 
التهميش،  و  املدقع،  الفقر  حاالت  على  دورية  بصفة  شاهدة  فرنسا( 
القانون  انتهاكات  أو أيضا على  الولوجية للخدمات األساسية  و رفض 
الدولي اإلنساني. و حرصا منها على عدم السكوت أمام حاالت كهذه، 
الدولي  املجتمع  لدى  بتحذيراتها  و  اإلسالمية بشهادتها  اإلعانة  تدلي 
بالنسبة لسكور إسالميك  الفئات األكثر هشاشة.  حول ظروف عيش 
من  امليداني  لنشاطها  ووقع  أثر  منح  في  الترافع  هدف  يتمثل  فرنس، 
وراء  الكامنة  العميقة  األسباب  مستوى  على  املباشر  التدخل  خالل 
عن  احلصار  رفع  خالل  من  ذلك  يتم  و  املدنية.  التجمعات  حاجيات 
الطويلة  للبرامج  اإليجابية  اآلثار  رفع  خالل  من  و  اإلنساني،  النشاط 
املدى. فيمكن الترافع بالتالي من ربط األنشطة العملياتية  في البلدان 
التي تشتغل بها سكور إسالميك فرنس و البحث عن حل على املستوى 

الدولي. 

و يتأتى ذلك من خالل عقد شراكات مع مؤسسات أخرى، شراكات 
تتيح لسكور إسالميك فرنس أن تقوم بتحسيس الرأي العام، و بتعبئة 
تساعد  السياسي، حتى  القرار  متخذي  على  بالتأثير  و خاصة  اإلعالم 
على حتقيق تغيير إيجابي و مستدمي على قضية معينة أو ضمان تطبيق 
الواقع،   أرض  على  العمل.  بها  اجلاري  الدولية  و  الوطنية  السياسات 
إلى  مراسالت  أو  خبرة،  تقارير  شكل  تأخذ  أن  الترافع  ألنشطة  ميكن 
أو  صحفية،  منابر  أو  صحفية،  بيانات  أو  عرائض،  أو  القرار،  صانعي 
ندوات و موائد مستديرة، أو اجتماعات على أعلى مستوى، أو حشد 

جماعي في الطرقات، أو أنشطة على شبكات التواصل االجتماعي.



الولوجية إلى املاء
و الصرف الصحي

احترام القانون الدولي
اإلنساني و حماية املدنيني

مكافحة الفقر
و التهميش في فرنسا 
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بأنشطة  فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  تقوم 
                                                                                    Effet و إيفي بابيون ،Coalition Eau ترافعية، بالشراكة مع كواليسيون أو
املاء                                               إلى  الولوج  لضمان  املاء  أجل  من  الفرنسية  والشراكة   ،Papillon
هذا  في  جاهدة  فرنس  إسالميك  تعمل سكور  و  الصحي.  الصرف  و 
الدولي  املنتدى  دورات  مختلف  في  مشاركتها  خالل  من  املسعى 
خالل  مارسيليا  في  و   2009 سنة  خالل  إسطنبول  في  املنعقدة  للماء 
نشرت   .2013 سنة  خالل  ببودابيست  املاء  قمة  في  و   2012 سنة 
عنوان                                                                                                                                 حتت  للخبرة  تقريرا   2012 سنة  خالل  فرنس  إسالميك  سكور 
املاء:  إلى  »الولوج  أو   »Au plus près des exclus de l’accès à l’eau  «
صلة وثيقة لفك العزلة«، و هو تقرير ينطلق من التجربة امليدانية سكور 
شمولية،  إدارة  أجل  من  توصيات  يصدر  و  بالتشاد،  فرنس  إسالميك 

فعالة و مستدمية للمورد املائي.

قدم         على  فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  تعمل 
و ساق من خالل الترافع في عدة هيئات تنسيقية لإلعانة اإلنسانية في 
فرنسا و في اخلارج )تنسيقية دول اجلنوب، Coordination SUD، و فويس 

VOICE، الخ( و ذلك بهدف:
- التحذير، بجانب فاعلني دوليني آخرين، من احلجم الضخم    
    للحاجيات اإلنسانية في مختلف السياقات املتأزمة )سوريا، 

   مالي، الفليبني، الخ.( ؛
- الدعوة إلى احترام املبادئ اإلنسانية الستقاللية، و حيادية   

   و عدم انحيازية اإلعانة و اإلغاثة؛
- إدانة انتهاكات القانون الدولي اإلنسانني و خاصة في األراضي   

   الفلسطينية. 
 

سكور  أصدرت   ،2014 يونيو   20 يوم  لالجئني  العاملي  اليوم  مبناسبة 
إسالميك فرنس تقريرا بعنوان » الصراع من أجل البقاء خارج سوريا« 
و الذي يدعو املنتظم الدولي إلى جتنيد إمكانياته و قدراته لتقدمي العون 

إلى الالجئني السوريني و إلى املجتمعات املضيفة الهشة  في لبنان. 

فرنسا(  اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  تترافع  فرنسا،  في 
تدعو  و  املجتمع.  في  التهميش  و  الهشاشة  نسبة  بارتفاع  للتنديد 
استمرار  لفائدة  االنخراط  إلى  احلكومة  دورية  بصفة  اإلعانية  املؤسسة 
توفير و زيادة عدد األماكن املتاحة في مراكز اإليواء الطارئ مع  تقدمي 

خدمة مالئمة ملختلف املستفيدين.

عبأت املؤسسة اإلعانية خالل سنة 2012 قدراتها للتحذير من حدة خطر 
سكور  أطلقت   ،2014 سنة  خالل  الساحل.  دول  في  الغذائية  األزمة 
إسالميك فرنس )اإلعانة اإلسالمية فرنسا( و 7 منظمات غير حكومية 
أخرى في فرنسا حملة »جيل التغذية«  » Génération Nutrition « و التي 
الشعبي  السياسي و احلشد  القرار  الهدف من ورائها دعوة صناع  كان 

إلنهاء الوفيات املرتبطة بسوء التغذية في جيل واحد.

دوامة  في  »الطفل  املعنون  التقرير  مبناسبة صدور  و   ،2013 سنة  خالل 
اإلسالمية  )اإلعانة  فرنس  إسالميك  سكور  نظمت   ، الهايتي«  الواقع 
فرنسا( ندوة ملناقشة املشاريع و البرامج الالزم تفعيلها ملكافحة ظاهرتي 

التفكك األسري و التخلي عن األطفال في هايتي. 


