
 

 ##بيان صحفي## 

 تنسيق متواصل مع الهالل األحمر التركي 

ل غرفة عمليات  الهالل األحمر القطري   إزميرلالستجابة لزلزال الطوارئ يفع ٍّ

لزلزال  االتحرك فور وقوع إلى الهالل األحمر القطري بادر  الدوحة: ― 2020 نوفمبر 2

  ةهز  883ه تعقبوأ ،على مقياس ريختردرجة  6.6بقوة  تركياغربي الذي ضربت مدينة إزمير 

، ا  جريح  896وعدد الجرحى إلى  ا  شخص 51د الضحايا إلى ا عدأع اارتفأدت إلى  ارتدادية

 (.AFADبحسب البيانات الصادرة من إدارة الكوارث والطوارئ التركية )

  األحمر لهاللتفعيل مركز إدارة المعلومات في حاالت الطوارئ التابع لوفي استجابة عاجلة، تم 

تم التواصل مع بعثة الهالل األحمر القطري التمثيلية في تركيا من أجل متابعة ، كما القطري

بالتنسيق مع الهالل األحمر التركي اإلغاثي للتدخل ، تمهيدا  التطورات وجمع المعلومات الالزمة

 مشاركة في االستجابة.ال والمنظمات الدولية

اإليواء الطارئ )مثل  : وبحسب التقديرات المبدئية، فإن أهم االحتياجات العاجلة تتركز حول

مياه الشرب، الوجبات الغذائية، الدعم  الخيم واألغطية البالستيكية وأدوات إصالح المنازل(، 

البطانيات والمالبس الشتوية وأدوات  النفسي، حزم النظافة الشخصية، المواد غير الغذائية )مثل 

 الطبخ(.

وقد حرص سعادة السفير على بن حسن الحمادي، األمين العام للهالل األحمر القطري، على  

، من أجل  الشقيق د. إبراهيم ألتان، المدير العام للهالل األحمر التركي مع دائم فتح قنوات اتصال 

ضحايا الكارثة لمساعدة  ،تكامل الجهودالتكاتف وسبل تطورات الوضع وبحث االطالع على 

 . على المجتمعات المحلية المتضررة  من آثارها السلبيةالحد و

.  مصابه األليممساندة للشعب التركي الشقيق في والكل الدعم تصريح له: "وقال الحمادي في 

بالجمعيتين  وكذلك مسؤولي اإلغاثة هناك تواصل مستمر بين قيادات الهاللين القطري والتركي

في سبيل  المتاحة  لوجستيةوال بشريةكل إمكاناتنا ال تسخيرونحن على استعداد ل، الشقيقتين

إلى المحتاجين اإلنسانية ضمان سرعة وصول المساعدات التخفيف عن األسر المتضررة، و 

 . "، وخصوصا  مع دخول فصل الشتاءلها

 ## نهاية البيان##

 الهالل األحمر القطري نبذة عن 



 

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

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 استنادا  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .تقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالميةوالحياد واالس


