
	

للتنمیة قطر صندوق من بدعم  

 والصحي اإلغاثي نسانياإل الدعم یقدم القطري حمراأل الھالل
لیبیا في سرت لمدینة  

 مساعدات لتقدیم أمریكي دوالر مالیین 5 تخصیص عن قطر دولة أعلنت :الدوحة ― 2016 دیسمبر 26
 القطاعات كافة تدھور ظل في لیبیا،شمالي  سرت مدینة إلى العائدة اللیبیة العائالت من الفآل عاجلة إنسانیة

 ینالقطاع في األساسیة االحتیاجات الدعمھذا  یغطي. األھالي یعیشھا التي الصعبة اإلنسانیة والظروف
 قطر دولة من إیمانا وذلك واإلصحاح، المیاه قطاع في عام إلى یمتدبینما  ،أشھر ستة لمدة والصحي اإلغاثي
.سرت مدینة في یعیشون شخص 79,400 یقارب ما حیاة نقاذإل اإلنسانیة المساعدات ھذه توفیر بأھمیة  

 مستمر اتصال على وشركاؤھا المتحدة األمم كانت ،2016 مایو في سرت من الجدیدة النزوح موجة بدایة منذ
 العمل ومجموعة األزمة ولجان المحلیة المجالس ذلك في بما ،المدني المجتمع ومنظمات المحلیة السلطات مع

 ولتواجده الفعالة اإلنسانیة المنظمات أكثر من وھو ،القطري األحمر الھالل بعضویة لیبیا في الصحي للقطاع
 المعلومات خالل من اإلنسانیة االحتیاجات تحدید تم وقد .طرابلس في بعثتھ مكتب في المتمثل األرض على
 لیبیا في المتحدة مماأل وبعثة القطري األحمر الھالل بین االتفاق تم كما ،المنظمات ھذه قبل من جمعھا تم التي
" نسانیةاإل االستجابة خطة" ضمن وأنشطتھ برامجھ دمج على العمل وكذلك ،التنسیق من المزید على
)HRP (2016 للعام المتحدة لألمم- 2017.  

 في المتحدة األمم أطلقتھ الذي العاجل النداء لدعم دوالر ألف 500 مبلغ تخصیصمسبقا  تم األزمة بدایة وفي
 المساعدات لتقدیم أمریكي دوالر ملیون 10.7 توفیرإلى  یسعى والذي سرت، إلغاثة 2016 سبتمبر 19

 التركیز مع ،2016 دیسمبر إلى سبتمبر من أشھر أربعة لمدة االحتیاجات تغطیةو سرت، ألھالي اإلنسانیة
.المركزي سینا ابن ومستشفى صحیة مراكز 7 في العاجلة الطبیة والمستلزمات األدویة توفیر على  

 دعم إجمالي من دوالر 1,325,000 مبلغ للتنمیة قطر صندوق خصص فقد ،المقبلة المرحلة عن أما
 جھزةواأل الطبیة والمستلزمات باألدویة الصحیة والمراكز المستشفیات إلمداد سرت لمدینة الصندوق

 الخدمات ستؤمن التي المرافق ھذه تشغیل ومستلزمات المتخصصة البشریة الموارد إلى باإلضافة ،ساسیةاأل
 المتنقلة الطبیة القوافل عبر الطبیة الخدمات لتوفیر دوالر 650,000 مبلغ تخصیص تم كما للمواطنین، الطبیة
 1,061,193 مبلغ خصص فیما. صحیة ومراكز مستشفیات فیھا فراتتو ال التي والمناطق الریفیة للمناطق
 الخطة ضمن ھذا ویأتي ممتلكاتھا، فقدت التي للعائالت یواءاإل مواد من غاثةاإل مستلزمات لتوفیر ادوالر
 النظافة ومستلزمات للشرب الصالحة المیاه لتوفیر مخصصة ادوالر 1,519,750 تشمل التي اإلغاثیة
 على العمل سیتم اإلغاثیة المواد جمیع أن بالذكر الجدیر منو. شخص 90,000 من یقرب لما الشخصیة
 من العدید اختصار خالل من وذلك ،المناسب الوقت في فرھااوتو االستجابة سرعة لضمان تونس من توفیرھا

.اللوجستیة جراءاتاإل  



	

 من المقدمة المنحة نإ: "للتنمیة قطر لصندوق العام المدیر الكواري جاسم بن خلیفة/ السید سعادة صرحقد و
 كالقطاع الحیویة القطاعات في خاصة ،المتضررین معاناة من التخفیف في ستساھم للتنمیة قطر صندوق
 مدینة أھالي إلغاثة اإلنساني والتدخل المنحة ھذه أن مؤكدا ،"األخرى واالحتیاجات المیاه وقطاع الصحي
 تندرج أنھا كما، اإلنسانیة المعاناة من للتخفیف قطر دولة بھا تلتزم التي اإلنسانیة الخطة من جزء سرت
 إغاثة تشمل التيو للتنمیة، قطر صندوق قبل من 2016 لعام إعدادھا تم التي اإلنسانیة االستجابة خطة ضمن
 االستراتیجیة الشراكة إلى الكواري/ السید نوه كما السوري، الشعب إلغاثة منحة إلى باإلضافة الفلوجة مدینة
 منظمة بصفتھ ،القطري األحمر والھاللالصندوق  بین سابقة وتجارب متین أساس على تقوم التي الفاعلة
.صعبة إنسانیة ظروفا تعاني التي المناطق من الكثیر إلى الوصول على القدرة اھدیل دولیة إنسانیة  

 غیر لألوضاع نتیجة: "الحمادي حسن بن علي/ السید القطري األحمر للھالل العام األمین صرحومن جانبھ 
 ،التدھور من تعاني قطاعات عدة ھناك فإن عامة، لیبیا في نسانياإل الوضع على انعكست التي مستقرةال

 البشریة والكوادر الطبیة والمستلزمات دویةاأل في كبیر نقص من یعاني الذي الصحي القطاع وخاصة
 مع أنھ إلى مشیرا ،"المواطنین وممتلكات موارد وفقدان لشربا میاه شبكات تضرر لىإ باإلضافة ،المؤھلة
 وبقیة القطري األحمر الھالل على الضروري من أصبح ،سرت مدینة إلى للسكان الطوعیة العودة بدء

.المدینة ألھالي ساسیةاأل نسانیةاإل الخدمات لتقدیم االستجابة سرعة نسانیةاإل المنظمات  

##البیان نھایة##  
القطري األحمر الھالل عن نبذة  
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
.المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،  
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
.لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من  

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

.والعالمیة  
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

.fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،  
:االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما  
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس  
QRCS@: وأنستغرام تویتر  



	

www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد  


