
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 استجابةً لفيضانات ديربان في جمهورية جنوب أفريقيا

 صندوق قطر للتنمية وشريكه االستراتيجي املنفذ الهالل األحمر القطري يقدمان مساعدات إغاثية عاجلة 

قام صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شريكه االستراتيجي المنفذ    الدوحة:  ―  2022  مايو  30

بإرسال   القطري،  األحمر  إلى  كيلوغرامات    908و   طنا    22الهالل  اإلغاثية  المساعدات  من 

هذه   إيصال  تم  حيث  المدمرة،  ديربان  لفيضانات  لالستجابة  وذلك  أفريقيا،  جنوب  جمهورية 

 .ية األميرية القطرية إلى مطار الملك شاكا الدوليالمساعدات عبر جسر جوي تابع للقوات الجو 

وأسر   صناعي  تنفس  أجهزة  المساعدات  شحنات  إلى وضمت  باإلضافة  طبية،  ومستلزمات  ة 

 . مالبس رياضية لألطفال ووسائد وبطانيات ومولدات كهرباء

المساعدات  هذه  "تأتي  للتنمية:  قطر  صندوق  عام  مدير  الكواري،  خليفة  السيد  سعادة  وقال 

العاجلة لتلعب دورا  مهما  في التخفيف من حدة هذه الكارثة اإلنسانية للمتضررين في جمهورية  

المساعدات،  الساحلية. فهذه  التي اجتاحت مدينة ديربان  الفيضانات  أفريقيا، ال سيما بعد  جنوب 

على  وإ األزمة  تداعيات  من  التخفيف  في  مهما   دورا   تلعب  بطبيعتها،  وعاجلة  إغاثية  كانت  ن 

 ". المتضررين، حيث تساعد في تعزيز ضمان حياة كريمة لهم 

جهته  "إن    ،من  القطري:  األحمر  للهالل  التنفيذي  المدير  العمادي  محمد  فيصل  السيد  أفاد 

شخص من    100,000اإلنسانية لفائدة أكثر من    المساعدات اإلغاثية المقدمة ستلبي االحتياجات

المراكز   تدعيم  إلى  باإلضافة  هذا  ضعف ا،  األشد  الفئات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المتضررين، 

 ة". الصحية والمستشفيات بالمستلزمات الالزمة لتقديم الخدمات الصحي 

قطر للتنمية قد غادروا  يذكر أن فريقا  إغاثيا  من الهالل األحمر القطري يرافقه وفد من صندوق  

اإلغاثية  المواد  توزيع  على  واإلشراف  قرب  عن  األوضاع  تقييم  بهدف  أفريقيا  جنوب   ، إلى 

 . بالتنسيق مع الصليب األحمر في جنوب أفريقيا

من   الماضي  أبريل  شهر  منذ  أفريقيا  جنوب  جمهورية  في  الساحلية  ديربان  منطقة  وتعاني 

الضحاي  من  المئات  خلفت  عارمة  البنية  فيضانات  في  سيما  ال  المادية،  الخسائر  من  والكثير  ا 

شخص نازح في مراكز اإليواء، بينما تضّرر ما ال يقّل    30,000التحتية. ويعيش اليوم حوالي  

 .شخص بشكل كبير من هذه الكارثة 100,000عن 



 
 
 
 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

كأول منظمة إنسانية تطوعية في دولة قطر، على مساعدة وتمكين    1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

يشغل   التي  الدولية  اإلنسانية  المحافل  في  اإلنسانية  القوى  حشد  خالل  من  الضعيفة  والمجتمعات  األفراد 

والهال األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  بالطبع  رأسها  وعلى  الدولية  عضويتها،  واللجنة  األحمر،  ل 

األحمر.  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  والمنظمة  الدولي،  للهالل  اإلسالمية  واللجنة  األحمر،  للصليب 

ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، 

نية واالجتماعية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية  مساندا  بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسا 

 المحلية في قطر.

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذا  مختلف األعمال اإلغاثية والتنموية في  

الوسطى والجنوبي األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا  الشرق  بلدان  بين األعمال  عدد كبير من  ة. ومن 

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

تقديم   خالل  من  المتضررين  معيشة  مستوى  تحسين  على  يعمل  كما  مخاطرها،  من  والحد  منها  والتعافي 

تياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، باإلضافة إلى  الخدمات الطبية والغذاء والمياه واإليواء وغيرها من اح

 نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية اإلنسانية.

تحسين   ورؤيته  والملتزمين،  المدربين  والمتطوعين  الموظفين  من  واسعة  شبكة  بمجهودات  الهالل  ويستعين 

مبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني  حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم، تحت مظلة ال

 وهي: اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.


