
 

 عراقيألف  871اغثة  إل

 اتفثقي  يوقعثن القطري األحمر الهاللو للتنمي  قطر صندوق

قضثء في والنثزحين لمحثصرين إلاغثة  ا وتعثون شراك 

 الفلوج 
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 والهالل للتنمية قطر صندوق من توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كلجرى صباح اليوم  ،المفدى البالد

العراقيين  لنازحينارين وصالمحاإلغاثة  العاجلة اإلنسانيةالتدخالت  من مجموعة تنفيذ هدفب القطري األحمر

 .المحاصر الفلوجةقضاء  في

في صندوق قطر دارة المشاريع التنموية إل التنفيذي مديرالمسفر حمد الشهواني / السيد من كل االتفاقية وقع

الموارد البشرية والخدمات اإلدارية بالهالل األحمر القطري نايف بن فيصل المهندي مدير  /السيدو ،للتنمية

 .القائم بمهام سعادة األمين العام السيد صالح بن علي المهنديو

 ومكتبه اميداني ةتواجدكوادره الم خالل من القطري األحمر الهالل يقوموف سفهذه االتفاقية، بناء على و

بناء على التقييم األولي التي تم إعدادها  سريعال غاثياإل تدخلال خطة تنفيذب ربيلمحافظة أ في رسميا المسجل

أمريكي ممولة من صندوق  دوالرمليون  بميزانية قدرهااإلنسانية للمتضررين على األرض، لالحتياجات 

 :الخطة الجوانب اإلغاثية التاليةوتشمل هذه  ،قطر للتنمية

 المواد على تحتويألف شخص  53لفائدة  غذائية سالت توزيعتتضمن الخطة : الغذائي األمن قطاع. 1

 .للطبخ دواتأ حزم توزيع إلى باإلضافة األساسية،الغذائية 

 بالنظافة النهوضو للشرب ةحلصاال مياهال تأمينيهدف هذا الجانب من الخطة إلى : واإلصحاح هالميا قطاع. 2

 .شخصألف  35تضم عائلة آالف  9 على الشخصية لنظافةا حزم توزيعمن خالل  الشخصية

لتقديم  مجهزتينو ينتمتنقل طبيتين عيادتينسوف يقوم الهالل األحمر القطري بتشغيل : الصحي قطاعال. 5

 .األنبار محافظة مناطق مختلففي  شخص ألف 08خدمات الرعاية الصحية األولية لفائدة 

الممولة اإلغاثية  خطةهذه اللتسجيل  المتحدة األمم ووكاالت الدوليةاإلنسانية  المنظمات مع التنسيقحاليا  ويتم

تجري  حيث المتحدة، ألممالتي وضعتها االشاملة  ستجابةاال خطة ضمن وإدراجها القطرية الحكومة من

 .في أقرب وقت التنفيذاستعدادا للبدء في  متواصل بشكل التنسيقية االجتماعات

بشكل  األنبارمحافظة  في اإلنسانية األوضاع تدهورفي ظل  تأتي األميرية المكرمة هذه أن بالذكر الجدير

 ساسيةاأل السلع شحمن سكان المدينة ويعاني  ،الحصار من عانيت التي الفلوجةمدينة  في وخاصة عام،

 .الطبية والمواد األدوية وندرة التغذية سوء وحاالت المجاعة انتشارباإلضافة إلى  األسعار، في كبير رتفاعوا



 

 في محافظة األنبار، الفلوجة قضاءبإغاثة  ةلتزممدولة قطر  بأن مسفر الشهواني /صرح السيد وبهذه المناسبة

الحصار وازدياد معاناة المحاصرين فيها  ستمرارامن  المنطقةلألوضاع اإلنسانية الصعبة التي تشهدها  نظرا

نسانية التى الخطة اإلجزء من هذه اإلغاثة أن كدا ؤم ،نسانيلى تدهور الوضع اإلإمما أدى  ،والنازحين منها

 .نسانية في العراقتلتزم بها دولة قطر لتخفيف من المعاناة اإل

كما يجري ية واألمنية في العراق الشقيق، متابعة تطورات األوضاع اإلنسان تم حالياتأنه أوضح الشهواني و

للتنمية والمنظمات اإلنسانية الدولية ووكاالت األمم المتحدة والجمعيات الخيرية  التنسيق بين صندوق قطر

األمن الغذائي و ةالصح اتقطاع يالف األسر العراقية فآلالمساعدات اإلغاثية العاجلة  تكثيفبشأن القطرية 

 .واإلصحاح هوالميا

الهالل األحمر القطري يعتز بشراكته المتجددة مع صندوق قطر نايف المهندي بأن /صرح السيد ،ومن جانبه

أزمة من الف من األسر التي تعاني للتنمية، والتي تأتي في إطار تقديم اإلغاثة العاجلة والطارئة لمئات اآل

حريص على تنفيذ األحمر القطري الهالل و ،إنسانية خانقة بفعل الحصار والصراع الدائر في تلك المنطقة

 .إلنسانية على الرغم من صعوبة األوضاع والتحديات التي تواجه آليات التحركخطته ا

 ##البيان نهاية##

 ندوق قطر للتنمي  نبذة عن ص

 يهدف. 38505 رقم تجارية رخصة وتحمل قطر دولة قوانين بموجب قائمة القطري، الوزراء مجلس تتبع مستقلة عامة مؤسسة

اتها وتنفيذ برامج التنمية قتصاداصندوق قطر للتنمية إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية األخرى في تطوير 

فيها، من خالل تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو للمؤسسات االعتبارية التابعة ألي منها، أو المتمتعة 

أو من خالل المساهمة في رأس  ،فيما بينها، والتي تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية لتلك الدولبجنسيتها، أو المشتركة 

مال الجهات االعتبارية ذات الطابع اإلنمائي في هذه الدول أو المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل اإلنمائي وغيرها من 

 مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات المؤسسات اإلنمائية الدولية واألجنبية التي تستهدف

 .المدير العام لصندوق قطر للتنمية – الكواري جاسم بن خليفة/ السيدويمثلها سعادة 

 وأ، 8890888538589 :هاتف رقم يمكنكم التواصل مع قسم االتصال على ،لمزيد من المعلومات عن صندوق قطر للتنمية

 .media@qatarfund.org.qa: البريد اإللكتروني التاليعبر 

 

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1900 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 198 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من



 

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+908 3305 0550: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأنستغرام تويتر

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


