
##بیان صحفي## 

ضمن مشروع تحسین ظروف اإلیواء والرعایة الصحیة داخل المخیمات 

الهالل األحمر القطري وشقيقه الكويتي يقدمان الدعم املادي والصحي لفائدة 834,000 
الجئ ببنغالديش

23 یـولـیو 2022 ― الـدوحـة: تـواصـل الـبعثة الـتمثیلیة للھـالل األحـمر الـقطري فـي بـنغالدیـش 
تـنفیذ مشـروع الـمساھـمة فـي تحسـین ظـروف اإلیـواء وتـقدیـم الـرعـایـة الـصحیة فـي مـخیمات الـالجـئین 
بـبنغالدیـش، حـیث بـلغ إجـمالـي عـدد المسـتفیدیـن مـن المشـروع مـنذ بـدایـتھ 834,000 الجـئ، إذ 
اسـتفادت 1,200 أسـرة (مـا یـعادل 6,000 الجـئ) مـن خـدمـات اإلیـواء، فـي حـین اسـتفاد 828,000 

الجئ من خدمات الرعایة الصحیة األولیة وأنشطة الصحة المجتمعیة. 

وتـقدر الـمیزانـیة اإلجـمالـیة للمشـروع بـقیمة 3 مـالیـین دوالر أمـریـكي، كـتمویـل مشـترك مـا بـین 
الھـالل األحـمر الـكویـتي (بـدعـم مـن الـصندوق الـكویـتي لـلتنمیة) والھـالل األحـمر الـقطري. ویـأتـي 
ھـذا الـتدخـل اإلغـاثـي ضـمن الشـراكـة االسـتراتـیجیة الـتي تجـمع مـا بـین الھـالل األحـمر الـقطري 
وشـقیقھ الـكویـتي، والـتي سـبق تـحت مـظلتھا إنـجاز الـعدیـد مـن الـمشاریـع الـتي أحـدثـت فـارقـاً فـي حـیاة 

المحتاجین، سواًء في بنغالدیش أم في غیرھا من البلدان. 

فـفي قـطاع اإلیـواء والـمواد غـیر الـغذائـیة، اسـتمر الـعمل عـلى بـناء الـوحـدات الـسكنیة داخـل 
الـمخیمات، إذ بـلغ عـدد الـمساكـن الـتي تـم بـناؤھـا مـنذ بـدایـة المشـروع حـتى اآلن 400 مـسكن، كـما تـم 
شـراء 1,200 حـزمـة مـواد غـیر غـذائـیة وتـوریـدھـا لمسـتودعـات تـابـعة للھـالل األحـمر الـبنغالدیشـي، 
تمھـیداً لـتوزیـعھا عـلى المسـتفیدیـن الـذیـن تسـلموا وحـدات اإلیـواء. وفـي نـفس السـیاق، بـدأت إجـراءات 
الـمناقـصة الـعلنیة لـبناء مسجـدیـن داخـل أحـد مـخیمات الـالجـئین، وھـو مـا سـیخفف مـن مـعانـاة 

ساكنیھا، الذین یضطرون إلى المشي لمسافات طویلة من أجل الوصول إلى المساجد. 

أمـا فـي مـجال الـرعـایـة الـصحیة، فـیواصـل الھـالل األحـمر الـقطري تـشغیل 3 مـراكـز صـحیة داخـل 
الـمخیمات، ویـبلغ عـدد الـمرضـى الـذیـن تـم اسـتقبالـھم فـي ھـذه الـمراكـز الـصحیة وفـحصھم وتـقدیـم 
الـدعـم الـطبي لـھم 17,434 مـریـضاً، لـیصل الـعدد اإلجـمالـي للمسـتفیدیـن مـنذ بـدایـة المشـروع إلـى 
49,907 مسـتفیدیـن. فـیما بـلغ المسـتفیدیـن مـن الـزیـارات الـتوعـویـة الـمیدانـیة الـتي تـقوم بـھا فـرق 
الــصحة الــمجتمعیة 84,012 مســتفیداً، لــیصل عــدد المســتفیدیــن فــي ھــذا الــمجال مــنذ انــطالق 

المشروع إلى 339,853 مستفیداً. 



وبـالـتوازي مـع ذلـك، تـكفل المشـروع مـنذ بـدایـتھ بـتدریـب 23 كـادراً مـن الـطواقـم الـصحیة عـلى نـظام 
االسـتجابـة الـحیة واإلنـذار الـمبكر، إذ تـم تـصمیم نـظام لـإلنـذار الـمبكر واالسـتجابـة تـابـع لـمنظمة 
الـصحة الـعالـمیة، بھـدف تحسـین سـبل اكـتشاف تفشـي األمـراض فـي حـاالت الـطوارئ، كـما ھـو 

الحال في البلدان التي تشھد نزاعات أو كوارث طبیعیة. 

تجـدر اإلشـارة إلـى أن المشـروع یسـتمر حـتى نـھایـة مـایـو 2023، ویـقدر إجـمالـي عـدد المسـتفیدیـن 
مـنھ بـحوالـي 834،000 شـخص مـن الـالجـئین الـقادمـین مـن مـیانـمار والـمجتمع المحـلي الـمضیف 
فـي مـناطـق الـمخیمات، مـنھم 6,000 مسـتفید مـن خـدمـات اإلیـواء، و828،000 مسـتفید مـن خـدمـات 

الرعایة الصحیة األولیة وأنشطة الصحة المجتمعیة. 

وال تـزال أزمـة الـالجـئین الـقادمـین مـن مـیانـمار إلـى بـنغالدیـش مسـتمرة، حـیث لـجأ أكـثر مـن 
889,000 إنـسان إلـى جـنوب غـرب بـنغالدیـش بحسـب إحـصائـیات الـمفوضـیة الـسامـیة لـألمـم 
المتحـدة لـشؤون الـالجـئین، واسـتقروا فـي 34 مـخیماً مـكتظاً بـھم، ویـعیشون فـي مـساكـن بسـیطة 
مـكونـة مـن مـواد بـدائـیة، ویـفتقرون إلـى مـعظم االحـتیاجـات اإلنـسانـیة الـضروریـة، كخـدمـات الـصحة 

والمأوى والصرف الصحي والمواد الغذائیة وغیر الغذائیة. 

وعـلى الـرغـم مـن الـجھود الـكبیرة الـتي بُـذلـت خـالل األعـوام الـسابـقة لتحسـین الـظروف المعیشـیة 
لـھؤالء الـالجـئین، فـإن تـعرضـھم لـلظروف الـمناخـیة الـقاسـیة وارتـفاع عـدد الـموالـید خـلَّفا عـدداً كـبیراً 
مـن الـمساكـن الـتي تـحتاج إلـى إعـادة تـأھـیل، كـما خـلق حـاجـة مـاسـة إلـى بـناء الـمزیـد مـن الـمساكـن. 
كـذلـك یـفتقر الـالجـئون إلـى الخـدمـات الـصحیة األسـاسـیة، الـتي تـعتبر مـن االحـتیاجـات الـمنقذة لـلحیاة، 

والتي یتزاید الطلب علیھا داخل المخیمات، خاصةً في ظل استمرار جائحة فیروس كورونا. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978 كـأول مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة فـي دولـة قـطر، عـلى مـساعـدة وتـمكین 
األفـراد والـمجتمعات الـضعیفة مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة فـي الـمحافـل اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي یـشغل 
عـضویـتھا، وعـلى رأسـھا بـالـطبع االتـحاد الـدولـي لجـمعیات الـصلیب األحـمر والھـالل األحـمر، والـلجنة الـدولـیة 
لـلصلیب األحـمر، والـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 
مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـھودھـا اإلنـسانـیة واالجـتماعـیة، وھـو الـدور الـذي یـمیزه عـن بـاقـي الـمنظمات الـخیریـة 

المحلیة في قطر. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، مـنفذاً مـختلف األعـمال اإلغـاثـیة والـتنمویـة فـي 
عـدد كـبیر مـن بـلدان الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا وأمـریـكا الـوسـطى والـجنوبـیة. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 



والـتعافـي مـنھا والحـد مـن مـخاطـرھـا، كـما یـعمل عـلى تحسـین مسـتوى مـعیشة الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم 
الخـدمـات الـطبیة والـغذاء والـمیاه واإلیـواء وغـیرھـا مـن احـتیاجـات الـمجتمعات المحـلیة المسـتفیدة، بـاإلضـافـة إلـى 

نشاطھ المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسیة اإلنسانیة. 
ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین والـمتطوعـین الـمدربـین والـملتزمـین، ورؤیـتھ تحسـین 
حـیاة الـضعفاء مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة لـصالـحھم، تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي 

وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


