
 

 ##بيان صحفي## 

 مقاطعة  21نسمة في  15,000لفائدة 

 لجائحة فيروس كورونا في االستجابة الصليب األحمر النيبالي قدرات يدعم الهالل األحمر القطري 
القطري    انتهى  الدوحة:  ―   2020  ديسمبر  21 األحمر  تنفيذ  الهالل  االستجابة  مشروع  من 

كورونا  نتشار  ال خالل    ،نيبال جمهورية  في  (  19-)كوفيد فيروس  الصليب قدرات  دعم  من 

ال اإلسعافيةلالوقائية  والوسائل  اإلجراءات  وتعزيز  ،  نيبالياألحمر  الصحية  و   لكوادر  المرافق 

 التابعة له. 

من الهالل األحمر  بالكامل  دوالر أمريكي مخصصة    20,000للمشروع  جمالية  اإل تكلفة  بلغت ال

  6دولة موزعة على    22الستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا في  امبادرة  ضمن    ،القطري

العالم المقدمة    .قارات حول  الخدمات  استفاد من    مقاطعة   21في    نسمة  15,000أكثر من  فيما 

 .مديريات   7موزعة على 

المشروع   أنشطة  الحماية والتباعد  وتضمنت  الحواجز ووسائل  المرضى  إنشاء وصيانة  لحماية 

الصحية  و والكوادر  في  ،  الصحية  للكوادر  الشخصية  الحماية  ومستلزمات  التعقيم  مواد  توفير 

 التابعة للصليب األحمر النيبالي.  الدمالتبرع ب مراكز المستشفيات وسيارات اإلسعاف و 

يب  خدمات اإلسعاف التابعة للصلتطوير  االنتهاء من  بحسب التقرير الختامي للمشروع، فقد تم  و 

النيبالي وتزويد  األحمر   ، ( الشخصية  الوقاية  بمعدات  سيارات   وعيةوت ،  (PPEطواقمها  سائقي 

العدوى. بمهارات  اإلسعاف   من  والحد  العامة    الوقاية  األماكن  تعقيم  تم  الحجر  كذلك  ومواقع 

المستهدفة  الصحيوالعزل   المحلية  المجتمعات  إلى  ،  في  وتوزيع  باإلضافة  مواد  المطهرات 

 التعقيم. 

اإليجابية   الجوانب  سجلها  ومن  إنجاز  تالمشروع  التي  نسبة  ب 275حقيق  يتعلق  فيما    تجهيز % 

النيبالي التابعة للصليب األحمر  من  إسعاف  سيارة    55تم تجهيز  ، حيث  سيارات اإلسعاف  بدالً 

 بها. العدادات الخاصة األكسجين و وأقنعة بالحواجز الواقية وأنابيب  تزويدها ، و سيارة 20

إسعاف    20حضرها  عقدت جلسات توعية  كذلك   الوقاية  حول  مقاطعات    6في  سائق  متطلبات 

، كما تم توزيع إجمالي  ، والطريقة السليمة الرتداء الكمامة ومعدات الوقاية الشخصية ن العدوى م

 مقاطعة.  21على المتطوعين بالصفوف األولى في طاقم وقاية شخصية  1,733



 

في   بالدمالعيون  مستشفيات  أما  التبرع  النيبالي  ومراكز  للصليب األحمر  توزيع  التابعة  تم  فقد   ،

من خالل التعقيم المنتظم    لضمان سالمة العاملين والمتطوعين   تالهيبوكلوراي مثل  مواد التعقيم  

ومركز عزل أو حجر  فرعاً    21حملة تعقيم في    11إلى جانب تنفيذ  ،  بالكامل  مباني والعياداتلل

 . بالمقاطعات المستهدفة  ستوصفات الصحية والمباني الحكوميةالموكذلك  ، صحي

 متعددة إيجابيات 

جهود الصليب األحمر النيبالي لمكافحة وباء  دعم  مشروع  تعددت اإليجابيات التي ترتبت على  

  دان بيكرامبالنسبة لألهالي في المجتمعات المحلية المستهدفة، ومن بين هؤالء  فيروس كورونا  

هذا  : "الشابفيقول    ثابا، وهو سائق إسعاف يعمل لدى الصليب األحمر النيبالي في مقاطعة جابا.

بل   لي فرصة عمل فحسب،  يوفر  لم  الدافع  المشروع  بداخلي  المجتمع.  أيضاً  خلق  قوم  ألخدمة 

ب المستشفى إلجراء  نقل  حالياً  إلى  كوفيدالمرضى  الوقاية  19-فحوصات  معدات  على  حصلنا   .

األولية.  و   يةصالشخ  اإلسعافات  على  بالخوفتدربنا  أشعر  كنت  البداية  المرضى   في  نقل    أثناء 

العزل  مستشفى  قضيت  ،  إلى  الصحي   14وبالفعل  الحجر  في  خاللها  يوماً  تلقيت  نفسياً  ،  دعماً 

إلى  ، ألعود إلى أن ظهرت نتيجة الفحص وكانت سلبية ، اجتماعياً للمحافظة على حالتي المعنوية

 خدمة اإلنسانية. ل ؤدي واجبي أنني أبكل سعادة وفخر عملي  

لالستجابة   القطري  األحمر  الهالل  أطلقها  التي  المبادرة  ضمن  يندرج  المشروع  هذا  أن  يذكر 

في   كورونا  فيروس  لجائحة  على    22الطارئة  موزعة  العالم،    6دولة  حول  دعم  قارات  عبر 

االستجابة،   جهود  في  العاملة  الوطنية  الجمعيات  قدرها  جهود  إجمالية    2,236,827بميزانية 

شخص في البلدان اآلتية: فلسطين، أفغانستان، باكستان،    320,000رياالً قطرياً لفائدة أكثر من  

السنغال، موريتانيا، س تشاد،  إثيوبيا،  فانواتو،  منغوليا، الوس،  العاج،  نيبال، طاجيكستان،  احل 

 مالي، سيراليون، ألبانيا، كوسوفو، الجبل األسود، فنزويال، السلفادور، بيرو، بنما. 

بين   ما  الزميلة،  الوطنية  للجمعيات  القطري  األحمر  الهالل  المقدم من  الدعم  أوجه  دعم  وتتعدد 

عزيز  ت ، وتوفير األدوية والمستهلكات الطبية، و المؤسسات الصحية باألجهزة والمعدات الالزمة 

والمتطوعين الطبية  الكوادر  و حماية  انقطاع  ،  من  تضرراً  األشد  لألسر  والمأوى  الغذاء  توفير 

 توفير وسائل الوقاية من الكمامات والقفازات والمعقمات وغيرها.، و الدخل

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


