
 

 ##بيان صحفي##

 المنقذة للحياة توفير خدمات الرعاية الصحية األولية

 في إدلبالسوريين  نازحينلدعم الوصندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون بين الهالل األحمر القطري 

منحة اتفاقية الهالل األحمر القطري صندوق قطر للتنمية و وقع  الدوحة: ― 2020 مايو 12

ماليين  4يتجاوز ، من خالل المساهمة بمبلغ اإلغاثة العاجلة للنازحين والالجئين السوريينلدعم 

الدعم الطبي من أجل إنقاذ حياة  قديملت ( مليون لاير قطري 14.8قارب أي ما ي )دوالر أمريكي 

 ألطفال والنساء السوريين ضمن مبادرة كويست للصحة.ا

المدير العام، صندوق قطر للتنمية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري وقع االتفاقية من جانب 

علي بن حسن الحمادي األمين العام، وذلك الهالل األحمر القطري سعادة السفير ومن جانب 

 الجانبين.بحضور عدد من مسؤولي 

المبذولة من المستمرة ي على الجهود نثن   " :كواري بقولهصرح الهذه االتفاقية، وفي تعليقه على 

 ا  ممكن  ا  هذه المشاريع أمرتنفيذ من لكي تجعل ستراتيجي الهالل األحمر القطري شريكنا اال

ن بالعالقة و نحن في صندوق قطر للتنمية فخور .بالرغم من تعقيدات الوضع على أرض الواقع

بما يصب في اتجاه  ،المساعدات في شتى القطاعاتتقديم بالهالل األحمر القطري ب التي تجمعنا 

 ".لدول المحتاجةباقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة تح 

، وتركز هذه ‘لصحةلكويست ’يأتي هذا الدعم من خالل برنامج مبادرة : "أضاف سعادتهو 

المتضررين من األزمة المبادرة التابعة لصندوق قطر للتنمية على مساعدة األشقاء السوريين 

في الداخل السوري ودول الجوار المستضيفة لهم، بهدف بناء قدراتهم لتخطي تبعات هذه 

 ".وضمان مستقبل مشرق لهم ،وتحقيق السالم والعدل لهم ،األزمة

الذي يعتبر من القطاعات  ،تحت القطاع الصحييندرج هذا المشروع إلى أن  سعادتهأشار كما 

يسعى إلى  ا  صحي  ا  تكمن أهمية هذا المشروع في كونه مشروعال وق، و األساسية لدى الصند

على تقديم الدعم الطبي ورفع لتركيزه يضا  أفحسب، بل توفير خدمات الرعاية الصحية األولية 

 ".القدرات من أجل إنقاذ حياة األطفال والنساء السوريين

األحمر القطري  االستراتيجية بين الهاللباستمرار عالقة الشراكة أشاد الحمادي ومن جانبه، 

السنين واتسع نطاقها لتشمل العديد والعديد من تنامت عبر وصندوق قطر للتنمية، والتي 

مساعدة مما نتج عنه التدخالت اإلنسانية في مختلف البلدان المنكوبة بالكوارث والنزاعات، 



 

منطقة وتغيير حياتهم نحو األفضل، وخاصة  في  ماليين المتضررين والالجئين والنازحين

 والعراق. الشرق األوسط مثل سوريا واليمن وليبيا

 ءشقااألهذا المشروع المشترك من منطلق االلتزام الراسخ لدولة قطر تجاه يأتي وتابع بقوله: "

لصالح منذ سنوات الذي يقدمه الهالل األحمر القطري نساني واستمرارا  للدعم اإل، ياسورفي 

ثقة وهذا التعاون يعكس النازحين في الداخل السوري والالجئين السوريين في دول الجوار. 

كجزء من  إمكانيات الهالل األحمر القطري وخبراته ومكانته المرموقةصندوق قطر للتنمية في 

 .الحركة اإلنسانية الدولية"

تجاوب مع األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعاني ي أنه الحمادي  أكدوعن أهمية هذا المشروع، 

جراء  ، والنقص الحاد في الكوادر الطبية والتخصصيةفي محافظة إدلب السوريون هامن

عالوة على الحاجة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية وإدارة ، استمرار األزمة السورية

 ، ضمن مبادرة كويست لإلغاثة العاجلة للنازحين والالجئين السوريين.الصحيةالمعلومات 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد   الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية  المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل 

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

 . الخيرية المحلية عن باقي المنظمات  هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

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

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

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

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

طه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشا

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

وعدم التحيز ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


