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لصالح جهود إعادة اإلعمار والتعافي املبكر بعد العدوان األخير

الهالل األحمر القطري يسيِّر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

16 يـنايـر 2022 ― الـدوحـة: سـيَّر الهـالل األحـمر الـقطري، بـالـتنسيق مـع شـقيقيه الهـالل 
األحـــمر املـــصري والهـــالل األحـــمر الفلســـطيني، قـــافـــلة مـــساعـــدات إنـــسانـــية إلـــى قـــطاع غـــزة، 
تحـــمل أطـــنانـــاً مـــن الـــطرود الـــغذائـــية واإلغـــاثـــية لـــدعـــم املـــتضرريـــن مـــن الـــعدوان األخـــير عـــلى 
الـقطاع، حـيث دخـلت الـقافـلة عـبر مـعبر رفـح الـبري قـادمـًة مـن جـمهوريـة مـصر الـعربـية، وكـان 
حـــــاضـــــراً الســـــتالمـــــها مـــــمثلو الهـــــاللـــــني الفلســـــطيني والـــــقطري، تـــــمهيداً لـــــبدء عـــــملية تـــــوزيـــــع 

املساعدات على املتضررين خالل األيام القليلة القادمة.

وفــي هــذا اإلطــار أشــار د. أكــرم نــصار، مــديــر املــكتب الــتمثيلي للهــالل األحــمر الــقطري فــي 
غــــزة، إلــــى أن وصــــول قــــافــــلة املــــساعــــدات يــــأتــــي فــــي ظــــل تــــدخــــالت الهــــالل األحــــمر الــــقطري 
اإلنـــسانـــية لـــلوقـــوف إلـــى جـــانـــب املـــتضرريـــن مـــن الـــعدوان األخـــير عـــلى غـــزة والـــذي نـــتج عـــنه 
تشــريــد آالف الــعائــالت مــن مــناطــقها وتــدمــير مــئات الــبيوت واملــنشآت الــسكنية، مــوضــحاً أن 
عــملية الــتوزيــع عــبر مــراكــز الهــالل األحــمر الفلســطيني بــقطاع غــزة ســتتضمن تســليم طــرود 
غـذائـية وإغـاثـية إلـى 12,000 مسـتفيد مـن الـفئات األشـد تـضرراً مـن الـعدوان األخـير، بـتكلفة 

إجمالية تجاوزت نصف مليون ريال قطري.

مـن الجـديـر بـالـذكـر أن الهـالل األحـمر الـقطري يـدعـم اسـتمراريـة تـقديـم الخـدمـات فـي عـدد مـن 
الـقطاعـات الـحيويـة لتحسـني الـظروف املـعيشية لـسكان غـزة، وأبـرزهـا قـطاعـات الـصحة واملـياه 
واإلصـحاح وتـعزيـز سـبل كسـب الـعيش واإليـواء. وقـد بـلغ عـدد املـشاريـع املـنفذة فـي غـزة مـنذ 

عام 2008 أكثر من 80 مشروعاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 120 مليون دوالر أمريكي.

استجابة عاجلة للعدوان



كــان الهــالل األحــمر الــقطري عــلى رأس املــنظمات اإلنــسانــية الــتي اســتجابــت بــشكل عــاجــل 
لـــألحـــداث املـــتصاعـــدة فـــي مـــديـــنة الـــقدس خـــالل شهـــر مـــايـــو املـــاضـــي، ومـــا تـــالهـــا مـــن عـــدوان 
وقـصف حـربـي لـلمناطـق الـسكنية واملـرافـق املـدنـية واإلنـسانـية فـي قـطاع غـزة، وطـال الـقصف 
مـــــكتبه الـــــتمثيلي هـــــناك، مـــــما أســـــفر عـــــن تـــــدمـــــير املـــــبنى واســـــتشهاد مـــــواطـــــنني فلســـــطينيني 
وإصـــابـــة 10 آخـــريـــن، فـــي واقـــعة مـــؤســـفة تـــمثل انـــتهاكـــاً صـــارخـــاً لجـــميع املـــواثـــيق واألعـــراف 

الدولية واتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوالتها اإلضافية.

ورغـــــم هـــــذا الـــــتجاوز الـــــجسيم فـــــي حـــــق جـــــمعية وطـــــنية تـــــعمل تـــــحت مـــــظلة االتـــــحاد الـــــدولـــــي 
لجـــمعيات الـــصليب األحـــمر والهـــالل األحـــمر وبـــمعية الهـــالل األحـــمر الفلســـطيني، اســـتمرت 
مـــــكاتـــــب الهـــــالل األحـــــمر الـــــقطري الـــــتمثيلية بـــــاألراضـــــي الفلســـــطينية فـــــي مـــــراقـــــبة تـــــطورات 
األحـــداث، كـــما تـــم تـــفعيل مـــركـــز إدارة املـــعلومـــات فـــي حـــاالت الـــطوارئ بـــاملـــقر الـــرئـــيسي فـــي 

الدوحة للوقوف على مستجدات األوضاع.

وبــــالــــتوازي مــــع ذلــــك، تــــم تــــخصيص مــــبلغ مــــليون دوالر أمــــريــــكي مــــن صــــندوق االســــتجابــــة 
لـــلطوارئ لـــتنفيذ خـــطة إغـــاثـــية عـــاجـــلة بـــالـــتنسيق مـــع الهـــالل األحـــمر الفلســـطيني، وتـــضمنت 
تـوفـير مسـتشفى مـيدانـي لـعالج الجـرحـى فـي الـقدس، وتـزويـد دائـرة اإلسـعاف والـطوارئ فـي 
الهـــالل األحـــمر الفلســـطيني بـــاملـــعدات واألجهـــزة واملســـتهلكات الـــطبية وســـيارات اإلســـعاف، 
وتحــديــث أنــظمة مســتشفى املــقاصــد الــخيريــة اإلســالمــية فــي الــقدس بــقطع الــغيار واملــعدات 

والبرامج اإللكترونية.

وفـــــي خـــــضم األحـــــداث، أطـــــلق الهـــــالل األحـــــمر الـــــقطري حـــــملة إغـــــاثـــــية تـــــحت شـــــعار "كـــــلنا 
فلســطني"، لجــمع تــبرعــات بــقيمة 60 مــليون ريــال مــن أجــل تــقديــم مــساعــدات إنــسانــية لــفائــدة 
أكـثر مـن نـصف مـليون إنـسان فـي فلسـطني. ورغـم قـصف مـكتب غـزة، فـقد اسـتمر فـي تـنفيذ 
مــشاريــعه اإلغــاثــية بــنفس الــوتــيرة، حــيث قــام خــالل املــرحــلة األولــى مــن االســتجابــة الــعاجــلة 
لـلعدوان بـتوزيـع الـطرود الـغذائـية، وتـقديـم خـدمـات اسـتشاريـة طـبية ونـفسية، وإجـراء تـدريـبات 
مـــكثفة شـــارك فـــيها 60 طـــبيباً ومـــمرضـــاً لـــتعزيـــز قـــدرتـــهم عـــلى تـــقييم حـــاالت الـــطوارئ، ودعـــم 



أقـــــسام الـــــطوارئ بـــــأجهـــــزة مـــــراقـــــبة الـــــعالمـــــات الـــــحيويـــــة، وتـــــوزيـــــع خـــــيام طـــــبية عـــــلى مـــــعظم 
مستشفيات القطاع، وتجهيزها باألسرَّة وكافة املستلزمات الطبية.

الهالل األحمر املصري

تـــأتـــي قـــافـــلة املـــساعـــدات األخـــيرة كـــنتيجة مـــباشـــرة لـــالتـــفاقـــية اإلطـــاريـــة الـــتي وقـــعها الهـــالل 
األحــمر الــقطري مــع نــظيره املــصري أواخــر شهــر ســبتمبر املــاضــي، كــأســاس لــلتعاون نــحو 
تــــحقيق األهــــداف اإلنــــسانــــية ذات االهــــتمام املشــــترك، والــــتي تــــبعها تــــوقــــيع اتــــفاقــــية تــــنفيذيــــة 
لــتسيير قــوافــل املــساعــدات الــغذائــية وغــير الــغذائــية لــصالــح ضــحايــا الــعدوان عــلى غــزة، وذلــك 

ضمن حملة "كلنا فلسطني".

ونــــصت االتــــفاقــــية عــــلى تــــوفــــير 1,000 طــــرد غــــذائــــي و1,000 طــــرد نــــظافــــة شــــخصية بــــتكلفة 
إجــمالــية قــدرهــا 133,324 دوالراً أمــريــكياً، حــيث تــولــى الهــالل األحــمر املــصري شــراء املــواد 
اإلغــــاثــــية مــــن األســــواق املحــــلية وإدخــــالــــها عــــبر مــــعبر رفــــح الحــــدودي كــــي يتســــلمها مــــندوبــــو 
الهـــالل األحـــمر الـــقطري والهـــالل األحـــمر الفلســـطيني، لـــيتم بـــعد ذلـــك تـــوزيـــعها عـــلى الـــفئات 
األشـــد ضـــعفاً واملـــناطـــق الـــتي يـــصعب الـــوصـــول إلـــيها فـــي قـــطاع غـــزة، تـــخفيفاً مـــن املـــعانـــاة 

االنسانية للمتضررين.

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري

تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978، وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني 

األفـــراد واملـــجتمعات الـــضعيفة بـــدون تـــحيز أو تـــمييز. والهـــالل عـــضو فـــي الحـــركـــة اإلنـــسانـــية الـــدولـــية الـــتي 

تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن 191 بـلدا، كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن 

املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي، واملــنظمة الــعربــية للهــالل 

األحـمر والـصليب األحـمر. ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول 

إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية، وهـو الـدور الـذي يـميزه 

عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.



ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة 

لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر، كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني 

مســـتوى مـــعيشة املـــتضرريـــن مـــن خـــالل تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــطبية والـــرعـــايـــة الـــصحية والـــتنمية االجـــتماعـــية 

لـلمجتمعات املحـلية، بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية. ويسـتعني الهـالل بـمجهودات 

شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني، ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد 

القوى اإلنسانية لصالحهم.

ويـــمارس الهـــالل نـــشاطـــه تـــحت مـــظلة املـــبادئ الـــدولـــية الســـبعة لـــلعمل اإلنـــسانـــي وهـــي: اإلنـــسانـــية وعـــدم 

التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


