
 

 ##بیان صحفي##

 غزةأها�� �عزز عالقاتھ مع األونروا �خدمة الهالل األحمر القطري 

لھالل األحمر التمثیلي لمدیر المكتب  ،أكرم نصار استقبل د. الدوحة: ― 2019 نوفمبر 4
األمم المتحدة إلغاثة وكالة في عملیات المدیر  ،السید ماتیاس شمالي ،القطري في قطاع غزة

آخر تطورات طلعھ على أ، حیث )األونروا( الشرق األدنىوتشغیل الالجئین الفلسطینیین في 
قطاع غزة، كما مختلف المجاالت بالھالل األحمر القطري في اإلنسانیة التي ینفذھا عمال األ

األونروا منظمة أوجھ التعاون المشترك بین الھالل األحمر القطري وحول تباحث الطرفان 
وخصوصاً في مجاالت دعم القطاع الصحي والمؤسسات العاملة في  ،غزة لخدمة سكان قطاع

 .قطاع اإلعاقة والتأھیل

المبذولة من الھالل األحمر القطري المتواصلة ن مدیر عملیات األونروا الجھود من جانبھ، ثمَّ و
 .في المستقبلبین الجانبین تنسیق على ضرورة استمرار التعاون وال مسؤوالنواتفق ال ،في غزة

 80ما یزید عن تم تنفیذ ، 2008منذ تأسیس مكتب الھالل األحمر القطري في قطاع غزة عام و
 ً ً مشروعا ً متنوعا ً من رسال، ملیون دوالر أمریكي 111بإجمالي تكلفة تجاوز إنسانیا ة انطالقا

والمساھمة في الخدمات  ،لتخفیف حدة المصائب واآلالم البشریة الھالل األحمر القطري
 .االجتماعیة واإلنسانیة للشعوب المحتاجة

 ##نھایة البیان##
 نبذة عن الھالل األحمر القطري
تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد  تطوعیة، وھو منظمة إنسانیة 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدولیةدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة بوالمجتمعات الضعیفة 
الخلیجیة المنظمات بلدا، كما یشغل عضویة العدید من  191والجمعیات الوطنیة من  الدولیةالدولي واللجنة 

اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. والعربیة واإلسالمیة مثل 
إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 

 .الخیریة المحلیة عن باقي المنظمات هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 
ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة 
لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال 

القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر 
والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة 
المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، 



 

طھ على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة من الموظفین باإلضافة إلى نشا
 .والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم

وعدم التحیز ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة 
 .والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة


