
 

 ##بیان صحفي##

 جھود حثیثة مع الجھات الشریكة لمكافحة انتشار فیروس كورونا

 ќЈОвмΞ ЈфϊڣΞ кڡёмΞ Г џЃڡЪщΤ ֲ ̬  цڸΚρڡмΞ ΰ Πф―Ёу рώΞЃ ֲ ƃЖмΞ кЊЦом ٺΞЊеЈу Ȳǧۄъў 
التمثیلیة في بنغالدیش جھودھا  الھالل األحمر القطريواصلت بعثة  الدوحة: ― 2020 مایو 4

وباء الاستجابة عاجلة لتداعیات من خالل إطالق )، 19-ا (كوفیدلمواجھة وباء فیروس كورون 
مبدئیة بمیزانیة  داخل مخیمات الالجئین القادمین من میانمار في منطقة كوكس بازار الحدودیة،

 .دوالر أمریكي 65,000قدرھا 

بالمرافق الصحیة التي یدیرھا الھالل ة من العاملین ادر صحی و ك 106یستفید من ھذا التدخل 
، باإلضافة شخص 11,000 قرابةالجئة تضم أسرة  1,800و المخیمات، األحمر القطري داخل 

وھذه األعداد قابلة ، من الالجئین والمجتمع المضیففیھا المشتبھ و  المؤكدةاإلصابة حاالت إلى 
 .عملاألنشطة وتحدیث خطط الفي توسع المع زیادة مستقبالً لل

االتحاد الدولي لجمعیات و الھالل األحمر البنغالدیشي التدخل بالتعاون مع ویتم تنفیذ ھذا 
رفع مستوى الوعي الصحي حول فیروس  ، وھو یھدف إلىوالھالل األحمراألحمر الصلیب 

الالجئین أوساط  بینانتشار العدوى  لحد منل ،كورونا المستجد ومخاطره وطرق الوقایة منھ
 .للھالل األحمر القطريتابعة والكوادر الصحیة ال

ً یھدف التدخل إلى  تعزیز سلوكیات وممارسات النظافة الشخصیة وإجراءات الوقایة من أیضا
رشادات منظمة الصحة العالمیة والجھات الصحیة المختصة في إأي عدوى محتملة وفق 

غسل الیدین، وآداب السعال، وتجنب لمس الوجھ، والتباعد االجتماعي، ولزوم مثل بنغالدیش، 
 .المنزل عند الشعور بالتوعك

 صحي مركز عزل

مركز بإنشاء الھالل األحمر القطري  یقوم ،الالزمةتقدیم خدمات الرعایة الصحیة ومن أجل 
 50مصابي فیروس كورونا بسعة الحاالت الخفیفة والمتوسطة من للعزل الصحي وعالج 

التي  ،في مخیمات الالجئین داخل المستشفى المیداني الذي یشغلھ الھالل األحمر القطري اً سریر
في  من المجتمع المحلينسمة  400,000تستضیف نحو ملیون الجئ من میانمار وتخدم كذلك 

 منطقة كوكس بازار.



 

كافة الجھات الفاعلة مع االجتماعات التنسیقیة حضور الھالل األحمر القطري وتواصل بعثة 
 لامالطواقم الطبیة وعتوزیع معدات الوقایة الشخصیة على ، ووباء كورونااالستجابة لضمن 

الكمامات والقفازات الطبیة والمعقمات مثل  ،لھالل األحمر القطريالتابعین لالصحة المجتمعیة 
 .الشخصیة ةسالممن مستلزمات الوالصابون وغیره 

الصحیة مثل  اتي الخدمممقدلدى الوعي الصحي مستوى رفع وفي ذات الوقت، یتم العمل على 
اإلنذار و والتعامل مع الحاالت المرضیة ومكافحة العدوى،  ،المرضجراءات الوقایة من إ

، سر الالجئینألتوعیة صحیة  ةجلس 245عقد م كما ت  ،المبكر واالستجابة في حاالت الطوارئ
غذائیة على  تتوزیع سالوھناك خطط ل .أسرة داخل المخیمات 1,515والقیام بزیارات لتوعیة 

ً  ةالمتضرر ةآالف األسر المحلی   كورونا.من تداعیات أزمة  اقتصادیا

 19رقم  ینمخیمالداخل تشغیلھما لھالل األحمر القطري ا لذین یتولىالفي المركز الصحیین و 
العیادات إلى النصف في المتواجدین إلى مجموعتین، بھدف تقلیل عدد  ینتم تقسیم العامل ،8Eو 

ث تقوم كل مجموعة بالعمل داخل المراكز الطبیة ی توصیات الجھات المختصة، بح وفق 
اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لتقلیل عدد المرضى والمراجعین داخل العیادات ، إلى جانب بالتناوب

 ً  .لالزدحام تجنبا

قدرات  بناءلاستجابة عاجلة إطالق إمكانیة مع الجھات الداعمة الھالل األحمر القطري  بحثیو 
حمایة التوفیر معدات و جلسات توعیة للسكان،  عقدو ، المنخرطین في االستجابةالطواقم الطبیة 

توزیع و األدویة والمستھلكات الطبیة، ب  زویدھات والمراكز الصحیة، ب شخصیة للعاملین ال
صیانة المرافق و العدوى، مكافحة رشادیة لإلمنشورات اوالشخصیة النظافة المستلزمات 

 الصحیة وفق الحاجة.

 ##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 

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

 . عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 
المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة  ویعمل الھالل األحمر القطري على 

لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال  



 

ھا  اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة ل
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، 

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

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


