
 

 ألف دوالر من صندوق قطر للتنمية 500دعم بقيمة 

ماليين دوالر  3بقيمة يطلق نداء إغاثة  القطري األحمر الهالل

 ايغلروهينصالح ال

من ماليين دوالر  3مبلغ لجمع نداء إنسانيا  القطري األحمر الهالل أطلق :الدوحة ― 2017 سبتمبر 12

 المؤقت المأوى توفير، من خالل في ميانمار األزمة اإلنسانيةالمتضررين من ا يغشعب الروهينأجل إغاثة 

 25 حوالي تضم أسرة آالف 5 لفائدة الغذائية وغير الغذائية والمواد اإلصحاحالمياه ووالرعاية الصحية و

 اللجوء مناطق إلىالمزيد من الوافدين الستيعاب توسيع نطاق اإلغاثة في المراحل التالية مع  ،شخص ألف

 .الديشغبن في

 دويةواأل طبيال طاقممع توفير ال متنقلتين عيادتين تشغيلبرنامج التدخل المرحلة األولى من تتضمن 

 وصابون فوطو ومعجون أسنان فرشتحتوي على  صحية آالف حقيبة 5توزيع ، وطبيةال مستلزماتالو

آالف سلة  5وتوزيع ، النظافة موادمع توفير  اإليواء مراكز في امؤقت حماما 250 بناء، وشعر غسولو

 5توزيع و، األرز والعدس والزيت والملح والتوابلكيلوغراما من  70تحتوي على تكفي لمدة شهر وغذائية 

 .خشاباألو حبالبالستيكي واق من المطر و غطاءتحتوي على  إيواء حزمةآالف 

حسن الحمادي  سعادة السفير علي بنأثناء مؤتمر صحفي حضره اإلغاثة نداء جاء اإلعالن عن إطالق 

أحمد علي الخليفي رئيس تنمية الموارد المالية بالهالل األحمر ، والسيد األمين العام للهالل األحمر القطري

ممثلين لمختلف بحضور  ،القطري األحمر بالهالل االتصال مدير إسحق آل محمد عيسىوالسيد ، القطري

، الموجود حاليا في بنغالديشمن فريق التقييم بعرض تقرير ميداني الصحفي . وبدأ المؤتمر وسائل اإلعالم

 كاتا بالونغ وشامبلور وبالوكالي.حيث زار الفريق مناطق 

نلتقي في هذا المؤتمر الصحفي من أجل إطالق نداء " :السيد علي الحمادي وأثناء المؤتمر الصحفي، قال

ميانمار، في ظل تصاعد موجة العنف مؤخرا ضد روهينغيا في إقليم راخين في إنساني إلغاثة شعب ال

األبرياء من أبنائه وخاصة األطفال والنساء وكبار السن، مما دفع مئات اآلالف منهم إلى هجر منازلهم 

بنغالديش هربا بحياتهم وحياة أبنائهم، حيث يجدون أنفسهم في  إلىوقراهم واالتجاه مشيا على األقدام 

 ".فقدان للمأوى والغذاء والعالج ومياه الشربمن  إنسانيةمواجهة ظروف غير 

نحن في الهالل األحمر القطري نشعر بقلق عميق لما يجري من انتهاكات ضد المدنيين األبرياء وأضاف: "

من الروهينغيا، انطالقا من رسالتنا األساسية كمنظمة إنسانية ذات حضور إقليمي ودولي بارز، وإيمانا منا 

ية المدنيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف األربعة وجميع القوانين واألعراف بالمبادئ األساسية لحما

ذات الصلة، واستلهاما للمثل العليا والقيم األخالقية التي حضت عليها جميع الشرائع السماوية من التراحم 

فطرة اإلنسانية والنهي عن ترويع اآلمنين أو االعتداء على األرواح والممتلكات، وهو ما يتفق أيضا مع ال

 ".السوية التي جبلت على التسامح والتعايش السلمي وحب الخير



 

ن تعامل الهالل األحمر القطري مع األزمة اإلنسانية لشعب الروهينغيا في ميانمار ليس ونوه الحمادي إلى أ

للهالل في أعوام بفتح مكتب تمثيلي  5وليد اللحظة، بل يسير وفق استراتيجية متكاملة بدأ تطبيقها منذ 

كي يتولى وضع وتنفيذ سلسلة من المشاريع واألنشطة التي تساهم في تنمية المجتمع  2012ميانمار عام 

المحلي في ميانمار في التعليم والصحة واإلصحاح البيئي والسكن المالئم والمشاريع الحرفية واإلنتاجية 

جتماعية التي تكفل للمستفيدين العيش المدرة للدخل، إلى غير ذلك من جوانب المساعدة االقتصادية واال

 .اآلدمي الكريم

رسالة ودعوة إلى كافة األطراف الفاعلة على الساحة الدولية دبلوماسيا وإنسانيا التخاذ كل ووجه الحمادي 

لقد أثبتت دولة قطر حكومة وشعبا وبرهنت مجددا على ، مضيفا: "السبل الممكنة من أجل تعزيز االستقرار

قضاياها اإلنسانية واألخالقية من خالل موقفها النبيل للتعاطف الكامل مع المتضررين من شعب وعيها التام ب

الروهينغيا وإبداء كل الدعم لهم في محنتهم القاسية، ونحن على ثقة من أن أبناء هذا المجتمع الكريم المعطاء 

الالجئين الروهينغيا في بنغالديش لن يتأخروا عن مد يد العون ومساندة جهودنا اإلغاثية إلنقاذ أرواح آالف 

وتوفير احتياجاتهم األساسية، حتى ال يقبل عليهم فصل الشتاء القارس وهم يفترشون الطرقات وينامون في 

 ".األشجار أوراقالعراء ويتغذون على 

 صندوق قطر للتنمية

 مبادرته على للتنمية قطر صندوق إلى والتقدير الشكر جزيلاألمين العام للهالل األحمر القطري عن أعرب 

 توفير أجل من دوالر ألف 500 بمبلغ ساهم حيث الروهينغيا، ألزمة اإلنسانية االستجابة لدعم الكريمة

 على بالجديد ليس النبيل الموقف هذامؤكدا أن  بنغالديش، في الروهينغيا لالجئين العاجلة االحتياجات

 الضعفاء لخدمة الجانبين بين االستراتيجية الشراكة لعالقة استمرارا يمثل بل للتنمية، قطر صندوقمسؤولي 

 .مكان كل في والمحتاجين

 سفارة دولة قطر

، أحمد بن محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى بنغالديشسعادة السفير الكبير ل جهدالأشاد الحمادي بكذلك 

كافة العقبات التي وتذليل  تهتسهيل مهمل شخصياوالتدخل اإلغاثي مهمة الفريق الذي حرص على متابعة 

 تؤثر على عمله.

الهالل األحمر  تفاعل، حيث أوضح: "تفاصيل النداء اإلنسانيعن أحمد الخليفي بعد ذلك، تحدث السيد 

 اإلنسانية المنظمات مع التواصل وتم ،لديه المعلومات مركز بتفعيل بدايتها منذ األحداث معالقطري 

 أكثرالتي لجأ إليها  الديشغبن في يعمل إغاثي ميداني فريق الهالليوجد لدى  وحاليا .وغيره الدولي كاالتحاد

 األساسية االحتياجات أهم تقييمب أسبوع منذيقوم الفريق و ،المنكوبة المنطقةمن  شخص ألف 300 من

 المساعدات بتوزيع يقومكما  الستقبالهم، مؤهلة غير مخيمات يقطنون الذين العنف عمالأ من للفارين

 ."المتضررة للعائالت العاجلة اإلغاثية



 

، األزمة لهذه استجابت التي اإلنسانية المنظمات أولى من كان القطري األحمر الهاللأشار الخليفي إلى أن و

 االحتياجات بعض لتوفير أولية كاستجابة دوالر ألف 100 مبلغ العاجلة اإلغاثة صندوق من خصصحيث 

 .الميداني الفريقمن خالل  تضررا األكثر لألسر الضرورية

حشد الدعم المجتمعي من األفراد والمؤسسات، لخصصها الهالل األحمر القطري عن وسائل التبرع التي و

الساخن:  الخط عبر والتبرع للراغبين في دعم االستجابة اإلنسانية العاجلة التواصل يمكنإنه قال الخليفي 

 :الرابط التاليأو التبرع اإللكتروني عبر  ،66644822 أو 66666364

http://qrcs.org.qa/Arabic/Donatenow/Pages/DonateForm.aspx?CountryTitle

=Burma 

سلطة القديمة/ القطري في األحمر البمقر الهالل  اتتسليم التبرعرعين خوة واألخوات المتبكما يمكن لإل

مندوبي ن خالل م، أو (44027883 هاتف:) أو فرعه بمدينة الخور (44027700 :هاتف)الكورنيش 

حساب الهالل األحمر ، أو تحويل مبلغ التبرع على لمجمعات التجاريةبالجمعيات وااألحمر القطري الهالل 

 .(QA37BRWA000000000200000094340رقم اآليبان: )بنك بروة  لدىالقطري 

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

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

 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة

 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية

 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول

 .المحلية الخيرية المنظمات

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

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

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

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

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة

 +974 5583 7338: هاتف – اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم المعلومات، من لمزيد

(fareed@qrcs.org.qa). 

http://qrcs.org.qa/Arabic/Donatenow/Pages/DonateForm.aspx?CountryTitle=Burma
http://qrcs.org.qa/Arabic/Donatenow/Pages/DonateForm.aspx?CountryTitle=Burma

