
 

 ##بيان صحفي## 

كورونا  جائحة لتعزيز قدرات مكافحة  ونظيريه التركي والسوداني الهالل األحمر القطري اتفاقية ثالثية بين 

 في السودان

ثالثية مع كل ٍّ من الهالل اتفاقية الهالل األحمر القطري وقع  الدوحة: ― 2020 يونيو 17

تعزيز قدرات  ، من أجل التعاون في تنفيذ مشروع السودانياألحمر التركي والهالل األحمر 

  1.2 ، بميزانية إجمالية قدرهافي السودان 2019المستجد االستجابة المحلية لجائحة كورونا 

 مليون دوالر ممولة بالكامل من الهالل األحمر القطري. 

ً جاء توقيع االتفاقية  في مواجهة بالتمرير )عن بعد( نظراً لإلجراءات االحترازية المتبعة حاليا

ووقعها من جانب الهالل األحمر القطري أمينه العام سعادة   (،19-فيروس كورونا )كوفيد

العام سعادة الدكتور   مديرهالهالل األحمر التركي السفير علي بن حسن الحمادي، ومن جانب 

األمين العام سعادة الدكتورة عفاف  ا من جانب الهالل األحمر السوداني فيما وقعه، ألتان إبراهيم 

 أحمد يحيى.

لعالقات الشراكة القوية   اً امتداد ،الحركة اإلنسانية الدوليةتحت مظلة أطراف االتفاقية تعاون يو

فيروس كورونا   جائحةوخاصةً في ظل ، الجمعيات الوطنية الثالثة والتاريخية التي تربط بين

بين المؤسسات اإلنسانية  تضافر الجهود مما يحتم حالياً،  ( الذي يجتاح العالم19-المستجد )كوفيد

 . مرض تحمل أعباء مواجهة هذا العلى الرسمية ظم الصحية لمساعدة الن

إن توقيع هذه  "فقال:  بتوقيع االتفاقيةسعادة السفير علي الحمادي وفي هذا الصدد، رحب 

االتفاقية بين األطراف الثالثة يأتي من منطلق حرصنا على أداء واجبنا اإلنساني لمساندة الشعب  

، وهي دليل على الدبلوماسية اإلنسانية المتميزة التي 19-السوداني في تخطي أزمة كوفيد

 ". تراعيها دولتنا قطر

والمتينة بين البلدان   رة نم عن عمق العالقات األخوية المتجذتاالتفاقية الثالثية  هذه وأضاف: "

تركيا والسودان، وهذه الخطوة هي تأكيد للدور المتميز للهالل األحمر القطري في  والثالثة قطر 

 ". للعمل اإلنساني الدوليتتوافق مع مبادئه الرئيسية  كما أنها الساحة اإلنسانية الدولية، 

بالتعاون مع الهالل األحمر التركي أن يكون هذا اإلنجاز، الحمادي عن أمله في وأعرب 

والهالل األحمر السوداني، حجر أساس نحو توسيع أفق الشراكة مع هذه المؤسسات اإلنسانية 

في خدمة القضايا اإلنسانية الدولية  القطري والجمعيات الوطنية، وتعزيز مساعي الهالل األحمر 

 . ومساعدة المحتاجين على وجه األرض



 

إيصال  الهالل األحمر التركي سوف يعمل على بأن ألتان إبراهيم د. ومن جانبه، صرح 

الهالل األحمر السوداني  تمكين ل، المساعدات والمواد الطبية الممولة من الهالل األحمر القطري

 اإلصابة بالفيروس. وحمايتهم من مخاطر ساعدة المحتاجين في السودان  م من

، وفي بين جميع الدول لمواجهتهاوالتعاون تستوجب التضامن هذه محنة عالمية : "قائالً  وتابع

التنسيق والتعاون بين  األهمية القصوى لتعزيز برز مجدداً تظل هذه الظروف غير المسبوقة 

على  ، مؤكداً "(19-جائحة كورونا )كوفيدفيما يتعلق بمكافحة  أعضاء الحركة اإلنسانية الدولية 

في هذه   لهالل األحمر السودانيشقيقه االهالل األحمر التركي بمواصلة تقديم الدعم ل التزام 

 األوقات العصيبة.

عبر عن خالص الشكر  غتنم هذه الفرصة السانحة ألفي تصريحاتها: "أ ىعفاف يحي د.  قالتفيما 

والذي   ،التركيحمر حمر القطري والهالل األواالمتنان للدعم السخي الذي تلقيناه من الهالل األ

من خالل تقديم الرعاية الصحية  ،في السودان 19-يسهل ويعزز استجابتنا لجائحة كوفيد

حسن  علي بن شكر سعادة السفير الخص بأو. والنفسية للمحتاجين والمتضررين من الجائحة

الوطنية ولة لتعزيز التعاون بين الجمعيات ذلجهود المقدرة المبعلى ا المتميز  هالحمادي وفريق

 ". تحت مظلة واحدة

المدير التنفيذي للهالل األحمر القطري ومدير عام   ،المهندس إبراهيم عبد هللا المالكي وتحدث

يسعدني اليوم توثيق الترابط بين المؤسسات  فقال: " قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية بالوكالة

مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في  وتعزيز جهود  من شأنه تقديم الدعمهو ما الثالثة، و

وتثبت هذه االتفاقية أهمية العمل اإلنساني والتنموي واإلغاثي الكبير الذي يضطلع به  . السودان

الهالل األحمر القطري لدعم ومساندة القضايا اإلنسانية ودرء المخاطر الناجمة عن األزمات  

 ". المستضعفين في العالمعلى والكوارث 

ودعم   ،على الوفاء بالتزاماته تجاه شركائهاألحمر القطري إن حرص الهالل وله: "واستطرد بق

مختلف المبادرات اإلنسانية واإلغاثية التي تحمي حقوق اإلنسان وتصون كرامته، إنما هو نابع  

رة، التي يعتبر توقيع االتفاقية اليوم بين األطراف الثالثة  من إيمانه بضرورة توحيد الجهود الخي   

فيف من تداعيات  لبنتها األساسية، لتوفير حماية أكبر وحياة آمنة إلخواننا في السودان والتخ 

 ". 19-كوفيد

ً  ذلك الثالثة، معتبراً توحيد الجهود بين الجمعيات الوطنية م. المالكي بارك و مكانة ل ترسيخا

الهالل األحمر القطري باعتباره جهة رائدة في مجال العمل اإلنساني على الصعيدين المحلي 



 

أفضل لمسيرة العمل اإلنساني   مستقبالً أن ترسم هذه الشراكة في كما أعرب عن أمله واإلقليمي، 

 . على خارطة العالم 

الهالل األحمر  بالشراكة مع  2003في السودان منذ عام يعمل الهالل األحمر القطري يذكر أن 

ً توسعوقد شهدت أعماله هناك السوداني،  .  2007عام بعثته التمثيلية في فتتاح كبيراً منذ ا ا

في البرامج التنموية واإلغاثية العديد من تواجد ميداني في عاماً، كان للبعثة  13وطوال أكثر من 

إنشاء وتأثيث وتشغيل  ية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: واليات السودانمختلف ال

وتأهيل  ، وإنشاء وصيانة محطات تنقية المياه، وحفر آبار مياه الشرب، المجمعات الخدمية

المستشفيات والمراكز الصحية، وإرسال القوافل الطبية لعالج المرضى المحتاجين، وكفالة  

طالب العلم غير القادرين، إلى جانب المشاريع التنموية متعددة القطاعات، والتدخالت اإلغاثية 

 . لمساعدة ضحايا السيول والفيضانات

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

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

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  الدولية الدولي واللجنة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


