
 

 صحفي## بيان##

 القطري األحمر الهاللبتنفيذ 

 أهالي الغوطة الشرقية المحاصرةيغيث صندوق قطر للتنمية 

المكثف ضواشتداد القصف  األمنية في الغوطة الشرقية ضواا تردي األنتيجة ل :الدوحة ― 3028 فبراير 32

بادر صندضوق قطر امن حملة عسكرية مركزة، المشافي ضوالنقاط الطبية  استهدافضوعلى أحيائها السكنية 

ضويتضمن  ،طارئة يقوم بتنفيذه الهالل األحمر القطري مع شركائه المحليينتمويل مشرضو  استجابة إلى للتنمية 

 وفير مواد إغاثية ضوطبية تساهم في تأمين االحتياجات األساسية للسكان المحاصرين ضوالمتضررين هناك.ت

إغاثية مطابخ  0من خالل  يوما 17لمدة  ضوجبة غذائية 300544 تأمينإلى االستجابة العاجلة هذه  هدفت

ضو عبر مراكز توزيع أعلى المالجئ  ضوجبة يوميا 00444بحيث يتم توزيع ، محاصرة بلدات 0موزعة على 

 .حياءمعتمدة بالتنسيق مع المجالس المحلية ضولجان األ

 حزمة 00444تحتوي على طبية جراحية ضومستهلكات مستلزمات ب مشاف 6كذلك يشمل المشرضو  دعم 

كيس دم لبنك الدم الذي  00444مخصصة لسيارات اإلسعاف، ضو حزمة 044مخصصة للمشافي، ضو ةإسعافي

 تر ضوقود لتشغيل المولداتل 10544، ضوالطبي شاشطنين من اليغذي جميع مناطق الغوطة، إاافة إلى 

سكان الغوطة االستمرار في خدمة سوف تساعد هذه التوريدات المشافي المستهدفة على ضو، الكهربائية

 ألف نسمة. 354ن ضوالبالغ عددهم قرابة يالمحاصر

من  ،ها سكان المنطقةمن زمة اإلنسانية التي يعانيألا تفاقمإلى قد أدت الحملة العسكرية المركزة يذكر أن هذه 

تشريد ضو ،غذائيةالمواد الفر اضوعدم تو، ن الخدمةم مشاف 5خرضوج ضوحيث فقدان الخدمات الطبية األساسية 

أضو العالج  على الغذاء همفرص حصول ، ضوانخفاضلهم سكان ضواتخاذهم من المالجئ سكناالضونزضوح معظم 

 بشكل كبير مع صعوبة ضوصول المنظمات اإلنسانية إليهم.

مليون نسمة بحاجة  13.1فهناك  ،عن األمم المتحدة الصادر 0412لعام  االحتياجات اإلنسانيةضوفقا لتقرير ضو

من  0440444مليون نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي، ضو 6.5، منهم في سوريا للمساعدات اإلنسانية

تلك إلى ضوهم بحاجة ماسة ضوعاجلة  ،المحتاجين للمساعدات اإلنسانية يعيشون في الغوطة الشرقية المحاصرة

 األمن الغذائي.قطا  المساعدات في كل القطاعات ضوال سيما 

هي سنوات أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، ضو منذ ما يقارب الخمس الغوطة الشرقية تحت حصار شديدتقبع ضو

في كارثة إنسانية مأساضوية  ،الخدمية هاها السكنية ضومرافقءتتعرض اآلن لحملة عسكرية مركزة تستهدف أحيا

 .آخرين 244مدني ضوجرح أكثر من  044مقتل ما يزيد عن في تسببت 

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة



 

 ضوالمجتمعات األفراد ضوتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة ضوهو ،1772 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 ضوالجمعيات الدضولية ضواللجنة الدضولي االتحاد تضم التي الدضولية اإلنسانية الحركة في عضو ضوالهالل. تمييز أضو تحيز دضونب الضعيفة

 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل ضواإلسالمية ضوالعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 174 من الوطنية

 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ضويستطيع. األحمر ضوالصليب األحمر للهالل العربية ضوالمنظمة الدضولي،

 باقي عن هيميز الذي الدضور ضوهو اإلنسانية، جهودها في قطر دضولة بذلك مساندا ضوالكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول

 .المحلية الخيرية المنظمات

 في ضوالتنمية لإلغاثة جارية دضولية مشرضوعات على يشرف ضوهو ضوالدضولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ضويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ضومن. ضوأضورضوبا ضوأفريقيا ضوآسيا األضوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من ضوالحد منها ضوالتعافي لها ضواالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 ضوالتنمية الصحية ضوالرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى ضوتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 ضواسعة شبكة بمجهودات الهالل ضويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلاافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ضورؤيته ضوالملتزمين، المدربين ضوالمتطوعين وظفينالم من

 ضواالستقالل ضوالحياد التحيز ضوعدم اإلنسانية: ضوهي اإلنساني للعمل السبعة الدضولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ضويمارس

 .ضوالعالمية ضوالوحدة التطوعية ضوالخدمة

 +770 5523 7332: هاتف – اإلعالمية الشؤضون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم المعلومات، من لمزيد

(fareed@qrcs.org.qa). 


