
 

 بدعم من صندوق قطر للتنمیة

 وفد إغاثي من الهالل األحمر القطري لتقییم االحتیاجات
 اإلنسانیة في الصومال

 22 ینایر 2017 ― الدوحة:  قام وفد إغاثي من الهالل االحمر القطري بزیارة مدینة جالكعیو بشقیها
 التابعین لكل من والیة بونت الند ووالیة جلمدج الصومالیتین بهدف االستجابة العاجلة آلثار الجفاف والنزاع
 المسلح اللذین تعاني منهما المدینة، من خالل دعم القطاع الصحي وإطالق مشاریع إغاثیة وتنمویة للنازحین

 من قرى المنطقة بتمویل من صندوق قطر للتنمیة.

 ضم وفد الهالل األحمر القطري كال من السیدة نجالء الحاج رئیس قسم التنمیة الدولیة والسید عز الدین
 الجالل رئیس مكتب أفریقیا في المقر الرئیسي بالدوحة، فضال عن مسؤلي بعثة الهالل األحمر القطري في

 الصومال، واستمرت الزیارة لمدة 3 أیام قام الوفد خاللها بإجراء عدة زیارات واتصاالت واالجتماع مع
 السلطات المحلیة وممثلي المجتمع المحلي في المدینة.

 وبدأ الوفد زیارته بتفقد مستشفى جالكعیو التعلیمي بالمنطقة التابعة لوالیة بونت الند، واالجتماع بلجنة
 المجتمع المسؤولة عن المستشفى والسلطات المحلیة بغرض بحث سبل الدعم المالئم للمستشفى، كما زار

 الوفد مخیمات النازحین للوقوف على احتیاجاتهم األساسیة التى تمثلت في الغذاء والمیاه والرعایة الصحیة
 كأولویة قصوى تجنبا لوقوع كارثة إنسانیة.

 وفي الیوم الثاني للزیارة، انتقل الوفد إلى الشق الجنوبي من المدینة لزیارة المستشفى الموجودة في هذا
 الجزء الجنوبى من المدینة، واالجتماع بالسلطات المحلیة، وزیارة اثنین من مخیمات النازحین ألغراض

 المسح األولي لالحتیاجات اإلنسانیة.

 وشهد الیوم الثالث واألخیر من المهمة زیارة الوفد لفرع الهالل األحمر الصومالي اإلقلیمي في مدینة
 جالكعیو، حیث اطلع أعضاؤه على األنشطة التي یقدمها الفرع وعلى رأسها األنشطة الصحیة.

 یذكر أن هذه الزیارة تمت بمبادرة مشتركة من الهالل األحمر القطري وصندوق قطر للتنمیة من أجل
 االستجابة للوضع اإلنسانى بالغ التعقید في الصومال، من خالل تنفیذ العدید من المشاریع التنمویة الصحیة

 لدعم مستشفیات مدینة جالكعیو، وكذلك التدخل اإلغاثي إلنقاذ المتضررین من الجفاف من خالل توزیع حزم
 غذائیة وحفر وتأهیل عدد من اآلبار االرتوازیة الحتواء األزمة اإلنسانیة الحرجة.

 ویعد الهالل األحمر القطري من أوائل المنظمات اإلنسانیة التي قامت بزیارة منطقة جالكعیو منذ اندالع
 األزمة اإلنسانیة األخیرة هناك، وإجراء مسح میداني خالل شهر نوفمبر الماضي لدراسة التدخل اإلغاثي

 والتنموي المالئم، استكماال ألعماله اإلغاثیة والتنمیة التي یباشرها في الصومال منذ عام 2003 والتي



 

 ساهمت في تقدیم خدمات نوعیة للمتضررین بمختلف المناطق الصومالیة وتدشین العدید من المشاریع
 الصحیة المختلفة التي تراعي المواصفات الصحیة والبیئیة المالئمة.

 وتقع مدینة جالكعیو في شمال وسط الصومال، وهي تعتبر من أكثر المدن تأثرا بالحروب والجفاف في
 البالد، حیث انقسمت بسبب النزاع إلى شمال جالكعیو التابعة إلدارة والیة بونت الند وجنوب جالكعیو التابعة

 إلدارة والیة جلمدج. وتؤكد التقاریر الصادرة عن منظمات إنسانیة أن عدد المتضررین من الجفاف
 والحرب األهلیة في اإلقلیمین المتنازعین یتجاوز 250 ألف شخص.

 ##نهایة البیان##
 نبذة عن الهالل األحمر القطري

 تأسس الهالل األحمر القطري عام 1978، وهو منظمة إنسانیة خیریة تهدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات
 الضعیفة من دون تحیز أو تمییز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة، التي تضم االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة في
 جنیف، واللجنة الدولیة، والجمعیات الوطنیة من 190 بلدا، كما یشغل الهالل عضویة العدید من الجمعیات الخلیجیة والعربیة
 واإلسالمیة مثل: اللجنة اإلسالمیة للهالل الدولي، واألمانة العامة للمنظمة العربیة للهالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع
 الهالل األحمر القطري استنادا إلى صفته القانونیة هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في

 جهودها اإلنسانیة، وهو الدور الذي یمیز الهالل عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.
 ویعمل الهالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وهو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة

 في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بها
 الهالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما یعمل

 على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة
 والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطه على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الهالل بمجهودات

 شبكة واسعة من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیته تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة
 لصالحهم.

 وانعكاسا لما یتمتع به الهالل من إنجازات ومصداقیة عریقة الجذور، فقد سبق لرئیس مجلس إدارته الدكتور محمد بن غانم
 العلي المعاضید أن شغل منصب نائب رئیس االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة عن قارة آسیا. ویمارس الهالل نشاطه تحت

 مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة
 والعالمیة.

 لمزید من المعلومات عن الهالل األحمر القطري وأنشطته، یمكنكم االتصال بالسید فرید عدنان، رئیس الشؤون اإلعالمیة
.fareed@qrcs.org.qa :بإدارة االتصال، على هاتف رقم: 7338 5583 974+، أو عبر البرید اإللكتروني التالي 

 كما یمكنكم زیارة موقعنا: www.qrcs.org.qa، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent :فیس بوك 
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