
 

 ##بیان صحفي##

 المرحلة األولى بالتعاون مع الهالل األحمر البنجالدیشي

 الهالل األحمر القطري یوزع سالت غذائیة لصالح 3,220 أسرة الجئة في بنجالدیش
على غذائیة سالت بتوزیع مؤخرًا القطري األحمر الهالل قام الدوحة: ― 2020 ینایر 19              
الهالل مع بالتعاون وذلك بنجالدیش، إلى میانمار من القادمین الالجئین من أسرة 3,220             
فصل خالل البرد موجة من المتضررة األسر إغاثة مشروع ضمن البنجالدیشي             األحمر

 الشتاء.

على تحتوي سالت بتوزیع بنجالدیش في التمثیلیة القطري األحمر الهالل بعثة قامت              فقد
والحمص العدس مثل أیام، 10 لمدة األسرة تكفي التي األساسیة الغذائیة المواد من               كمیات
حوالي التوزیعات هذه من واستفاد الطهي. وزیت والملح والسكر والسمید            والفاصولیا

 16,100 الجئ في مخیم رقم 14 بمنطقة حكیم بارا.

واختیار االحتیاجات تقییم إجراء تم البنجالدیشي، األحمر الهالل مع تعاون اتفاقیة على              وبناًء
الخاصة. االحتیاجات وذوي األیتام أسر أو النساء أو السن كبار یعولها التي فقرًا األشد                األسر
مدینة في الالجئة األسر على شتوي غطاء 9,000 توزیع القطري األحمر الهالل لبعثة               وسبق

 راجشاهي خالل شتاء 2019.

المرحلة تتضمن بینما المشروع، من أولى كمرحلة متتالیة أیام 3 التوزیع عملیة استغرقت               وقد
ومن وغیرها، األرضیة والحصائر الشتویة واأللبسة كاألغطیة غذائیة غیر مواد توزیع             الثانیة
من متفرقة مناطق في المحلي المجتمع من الفقیرة األسر مئات منها تستفید أن               المتوقع
الذي الشتاء، فصل في وخاصًة المجتمعات تلك منه تعاني الذي الشدید للفقر نظرًا               بنجالدیش،
ضحایا عنها وینتج المناطق بعض في جدًا منخفضة مستویات إلى الحرارة درجات فیه               تصل

 وخاصًة في الشمال.

410,959 یعادل ما (أي قطري ریال ملیون 1.5 بالكامل المشروع موازنة إجمالي              ویبلغ
المجتمع وسكان الالجئین مخیمات في فقیرة أسرة 16,190 إغاثة ویستهدف أمریكیًا)،             دوالرًا
نتیجة الغذائیة الموارد وقلة الشدید الفقر ظل في ورانغبور، وسیلهیت راجشاهي في              المحلي
جانب إلى رزقها، لمصدر األسر آالف وفقدان الزراعیة المحاصیل وتضرر الغزیرة             األمطار
الیونیسیف، منظمة بحسب یوم كل جدیدًا مولودًا 60 عن یزید بمعدل الالجئین أعداد               تزاید



 

وتم المناطق. جمیع في احتیاجاتهم كافة تغطیة على الدولیة اإلنسانیة المنظمات قدرة              وعدم
النوم كحصائر الشتاء، فصل خالل الغذائیة غیر المواد بعض من االحتیاجات تزاید              رصد
المجتمع من الفقیرة األسر صفوف في سمیا ال وغیرها، الشتویة واأللبسة واألغطیة              األرضیة

 المحلي البنغالدیشي.

تحمل على بنجالدیش في فقرًا األشد األسر قدرة تعزیز بهدف المشروع هذا تنفیذ جاء هنا                 من
وتأمین النائیة، المناطق في البرد لموجات الصحیة المخاطر من والحد الشتاء،             برودة
احتیاجات وتأمین التموینیة، المواد من المحلي والمجتمع الالجئین من أسرة 8,095             احتیاجات

 عدد مماثل من المواد غیر الغذائیة.

الهالل متطوعي من أسرة 200 لحوالي یومي دخل مصدر توفیر على المشروع یساعد               كذلك
المیداني التقییم عملیات في إشراكهم خالل من الالجئین، أسر وأرباب البنغالدیشي             األحمر
غذائیة، غیر مساعدات حزم توزیع الثانیة المرحلة خالل المنتظر ومن المساعدات.             وتوزیع
نوم وحصیرتي للنساء وآخر للرجال شتوي ووشاح وفرشة بطانیة على حزمة كل              تحتوي

 أرضیتین، باإلضافة إلى أي مواد ضروریة أخرى حسب نتائج تقییم االحتیاجات.

 ##نهایة البیان##
 نبذة عن الهالل األحمر القطري

األفراد وتمكین مساعدة إلى تهدف تطوعیة إنسانیة منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل                تأسس
االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والهالل تمییز. أو تحیز بدون الضعیفة                والمجتمعات
الخلیجیة المنظمات من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 191 من الوطنیة والجمعیات الدولیة واللجنة                الدولي
والصلیب األحمر للهالل العربیة والمنظمة الدولي، للهالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة             والعربیة
النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونیة صفته إلى استنادًا القطري األحمر الهالل ویستطیع               األحمر.
الخیریة المنظمات باقي عن یمیزه الذي الدور وهو اإلنسانیة، جهودها في قطر دولة بذلك مساندًا                 والكوارث،

 المحلیة.
جاریة دولیة مشروعات على یشرف وهو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الهالل               ویعمل
بین ومن وأوروبا. وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد في والتنمیة                 لإلغاثة
للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر الهالل بها یضطلع التي اإلنسانیة               األعمال
مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف على یعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها                 واالستجابة
للمجتمعات االجتماعیة والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین             معیشة
من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ویستعین اإلنسانیة. المناصرة صعید على نشاطه إلى باإلضافة               المحلیة،



 

اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیته والملتزمین، المدربین والمتطوعین              الموظفین
 لصالحهم.

التحیز وعدم اإلنسانیة وهي: اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل               ویمارس
 والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


