
 

 ##بيان صحفي## 

 بلدا   22في   19-تعزيز جهود مكافحة كوفيد اريعضمن مش

 دعم مرافق الرعاية الصحية األولية في املناطق النائية بأفغانستان يالهالل األحمر القطري 
القطري  دشن    الدوحة:   ―   2020  أكتوبر  3 األحمر  أفغانستان الهالل  التمثيلي في  عبر مكتبه 

االستجابة   كورونا  وامشروع  فيروس  انتشار  من  )كوفيدلحد  خالل    ،(19-المستجد  توفير  من 

  50واألفراد المخالطين في    طبيةمن الكوادر ال  300فائدة  ل الشخصية  الحماية  ستلزمات  مواد وم 

للمستفيدين   امن تقديم خدماتهيمكنها  مما    ،األولية في المناطق النائية  ةمن مرافق الرعاية الصحي

 .سالمةال مان وبأقصى معدالت األ

التكلفة اإلجمالية ل ممولة بالكامل   مريكيأدوالر    40,000الطبية والوقائية  هذه المساعدات  تبلغ 

  بلدا    22في    19-كوفيدمرض  ضمن مشاريع تعزيز جهود مكافحة  ،  الهالل األحمر القطريمن  

بناء    الهالل األحمر األفغانيجمعية  ، ويتم تنفيذه بالشراكة مع  قارات حول العالم  6موزعة على  

الجانبينالموقعة  التعاون  اتفاقية  على   التنفيذ  بين  في  الشروع  الصحة  بالتنسيق  ،  قبل  مع وزارة 

 .األفغانية

المتعلقة  التحضيرات واإلجراءات اللوجستية والفنية  االنتهاء من كافة  تم  االتفاقية،  هذه  بموجب  و

الحماية مستلزمات  التوريد للمواد الطبية والشراء و   اتاستكمال عملي  ذلك   تال و  ،تنفيذ المشروعب

اليدوالواقية  المالبس  والقفازات  والكمامات  مثل    ،الشخصية ومطهرات  لتبدأ مؤخرا     ،معقمات 

 .لمناطق والواليات المستهدفةالمرافق الصحية في االمطلوبة على الكميات توزيع عمليات 

المشروع   هذا  جاء  القطري  وقد  األحمر  الهالل  جانب  تجاه اإلنساني  للواجب    استشعارا  من 

األفغاني تعانيه  ظل  في  ،  الشقيق  الشعب  الصحية  ما  اإلمكانيات من  فغانية  األالسلطات  شح 

محاولة    ،والموارد من  في  والمجتمعالمرض  انتشار  معدالت  للتقليل  السكان  أوساط  ات في 

 .في أفغانستان واألصعب وصوال    مع التركيز على المناطق األكثر تضررا   ،المحلية

  200رقمية،  حرارة  مقاييس    106  للمرافق الصحية األفغانية:تضمنت المواد الجاري تسليمها  و

  300،  كمامات طبيةعبوة    300(،  N95)  كمامة  2,451(،  PPEطقم مالبس حماية شخصية )

األويعد    .يدلل  اتمعقم مطهرات و  عبوة  300طبية،    قفازاتعبوة   األفغاني شريكالهالل    ا  حمر 

المستفيدين وإجراءات التعاقد  اختيار من تحديد معايير  بتداء  ا ،جميع مراحل المشروعا  في رئيسي

 .تقديم الدعم اللوجستي والفني للمشروعصوال  إلى و  مع الموردين



 

من   أفغانستان  لمخاطر  الدول  وتعد  بشدة  كوروناالمعرضة  فيروس  لموقعها نظرا     ،انتشار 

المصابين  ل اور  ج المالجغرافي   أعداد  قائمة  تتصدران  آسيابدولتين  قارة  في  وهما    ،الفيروس 

من احتمالية وما ترتب على ذلك  الخارج  من  آالف األفغان  عودة  باإلضافة إلى    ،إيرانو  الصين

الفيروس   المجتمع  بشكلانتقال  أفراد  تو  خصوصا    ،بين  عدم  أو  الماكن  األفر  امع  مخصصة 

انخفاض مستوى الوعي وتدني إلى جانب    ،الحجر الصحيداخل  الحتوائهم  الالزمة  مكانيات  اإل

 .لسكان في أفغانستانقطاع كبير من ال  ةالمعيشي ظروفال

حتى نهاية في أفغانستان  المؤكدة  صابة  إلابلغ عدد حاالت  بحسب وزارة الصحة األفغانية، فقد  و

الماضي سبتمبر  عدد  فيما    ،حالة  39,074  شهر  وحالة  1,444الوفيات  بلغ  السلطات  .  تبذل 

منظمات  الوالعديد من الدول  بدعم من منظمة الصحة العالمية و  ،جهودا  كبيرةالصحية في البالد  

الفيروساإلنسانية،   انتشار  على  والسيطرة  المشكلة  إعداد    ،الحتواء  تم  استجابة حيث  خطة 

 .ال تزال دون القدر المطلوبالمتوافرة اإلمكانيات والقدرات  إال أن ، الغرضطارئة لذلك 

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

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

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

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

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  

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


