
 

  ضمن االستجابة العاجلة ألزمة الروهينغيا

ى  القطري  األحمر  الهالل  أسرة روهينغية 1000يوزع مساعدات ع

  ي بنغالديش

ن  القطري  األحمر  الهالليباشر  :الدوحة ― 2017 أكتوبر  2 الروهينغيا التدخل اإلغاثي الذي أطلقه لصالح الالجئ

ى املناطق الحدودية من بنغالديش،  ن بميانمار إ ر وذلك من خالل الفارين من إقليم راك من اإليواء  امللحة االحتياجات توف

ر  واملواد   .املتضررة املنطقة يالفئات الضعيفة  من أسرة لصالح ألف واالصحاح واملياه والصحة الغذائية غ

ى بنغالديش الفريق اإلغاثي الذي أرسله وقام   املواد توزيعو  ،امليدانيبإجراء عمليات التقييم الهالل األحمر القطري إ

ىالعاجلة  غاثيةاإل  ي لجمعيات الصليب واالتحاد  البنغالدياألحمر  الهالل مع التواصلكما تم ، املستفيدة سر األ  ع الدو

ى ومنظمات األمم املتحدة،  ة للصليب األحمر،واللجنة الدولياألحمر والهالل األحمر،   سفارة معالتام  التنسيقباإلضافة إ

ر  الدهيم ناصر  بن محمد بن أحمد السيد سعادةتحت إشراف  قطر  دولة ، الذي قدم إليه الديشغبن لدى قطر  دولة سف

ر جهدعرفانا بهدية تذكارية الفريق    الفريق وإنجاح مهمته.دعم له الكب

ى الفريقففور وصول  ى بالتوجهقام  بنغالديش إ ر  سعادة مقر  إ رتيب قام الذي ،دكا ي قطر  دولة سف  إلقامة املسبق بال

ى طلعاو  الفريق مع بنفسه جتمعا وقد الفريق، ى الفريق وأطلع املهمة أهداف ع ن واإلنساني الحكومي الوضع ع  لالجئ

  .املهمة وإنجاح لتسهيل املمكنة املساعدات كل بتقديم ووعد ،بنغالديش ي ايالروهينغ

ي اليوم يو ن مع الفريق جتمعا التا رتيبات الالزمة مع  البنغالدي األحمر  للهالل العام األم  ،الخارجية وزارةالتخاذ ال

نؤ بمسالفريق  كما التقى ي  تحاداال من ول ى إطالعهم وتمللجمعيات الوطنية الدو ى والتأكيد الفريق مهمة ع  هتماما ع

 وجمع العاجلة اإلنسانية املساعدات تقديم أجل من الجاد العملضرورة و  ايالروهينغ بقضية القطري  حمر األ  الهالل

ى للوقوف الالزمةتفصيلية لا املعلومات رة العاجلة الخطة وتعديل ومراجعة الفجوات وتحديد الوضع ع  املدى قص

  .املستجدات تلك مع يتناسب بما امسبق املعدة

ن ونؤ لشة لألمم املتحد السامية املفوضية ممثل مع كذلك الوفد جتمعا ى  جانبه من أكد الذي ،الالجئ  الحاجةع

رة ي املجتمع وأن نمار ايم من الفارين لدعم الكب األحمر  الهالل مبادرةمثمنا  ،همع جتماعاال  لحظة ح شيئا يقدم لم الدو

ى والعمل للحضور القطري  ن العون  تقديم ع للمخيمات  ميدانية زياراتالقيام بأيضا  فريقال مهمة وتضمنت .لالجئ

ى طول الحدود امليانمارية البنغالديشية املنتشرة  ى للوقوفبازار  كوكس مدينةي  يع  وليةاأل  املعلومات وجمع الوضع ع

  .امليدان من املستجدة



 

  إغاثي برنامج

ر  مواد توزيع يشملأمريكي  دوالر  ألف 100 بقيمة إغاثي مشروع عتمادا تم  شخصية نظافةو  حزم إيواءمن  غذائية غ

ى  ،أوعية مياهو  ناموسياتو  رة املاضية  تم وقد. امؤقت امرحاض 40 بناءباإلضافة إ  مؤقت مأوى  بناء مواد توزيعخالل الف

 امؤقت امرحاض 20 بناءو  متنقلة طبية عيادة تشغيل، كما تم أسرة 300لفائدة  ناموسياتو  شخصية نظافة مواد توزيعو 

ن  مجمعات 4 ي  .للنساء بعضها تخصيص تملالجئ

ي البنغالدي األحمر  الهالل مع تفاهممذكرتي  الفريق بالتوازي مع ذلك، وقعو  لجمعيات الصليب األحمر  واالتحاد الدو

ركةإغاثية  مشاريع تنفيذي مع الهالل األحمر القطري  لتعاون لوالهالل األحمر  حيث واجه الفريق عدة ، بنغالديشب مش

ي  نووعورة  ،بشكل يوميهطول األمطار سوء شبكات االتصال، و تحديات تمثلت   فر اتو  وعدم ،مناطق تجمع الالجئ

ن رجم  من الجوفية هامليا قرب، و صحاحاإلاملياه و  وحدات لبناء خصصةامل املساحة ضيقو للغة الروهينغية،  جيدين م

ي عدم، و األمراض نتشار او  هامليا تلوث يإ يؤدي قد مما صحاحاإل وحدات من هامليا مصادر  قرب، و األرض سطح  الو

ي. املجتمعلدى  الشخصية بالنظافة   املح

ن تدفقيذكر أن  ىال يزال مستمرا  ايالروهينغ الالجئ ن ب يالدائرة  العنفأعمال  من هربا بنغالديش إ  ،ميانمارإقيم راك

ئألف  430 عددهم تجاوز  حيث ر 22تقرير صادر عن منظمة الصحة العاملية بتاريخ بحسب  ال ر . سبتم ى التقارير  وتش  إ

ن من أعداد وجود رة اعدادأكانت أصال تحتضن  ال املخيمات اكتظاظ نتيجة مأوى  بال  الالجئ ن من كب تفوق  الالجئ

ا االستيعابية  ن الجددبعض  اضطر  لذلك ونتيجة. سابقة نزاعاتبسبب طاق ى الالجئ  من ةعشوائيمراكز إيواء إقامة  إ

ران القماش من بسيطة مواد ا  ،زاراب كوكس منطقة ي والخ الذي  مورا عصار إجراء  ضرار أ منال تعاني مخيما

 ي ضرار األ  نسبة بلغت حيث ،سياآ شرق  جنوب هاشهد ال املوسمية مطار األ كذلك و املا  مايو  يضرب املنطقة 

  .وحده يواءاإل  قطاع ي %70-50 الرئيسية املخيمات

  ##البيان اية##
  القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

ى دف تطوعية إنسانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس ن مساعدة إ  أو  تح  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمك

ي االتحاد تضم ال الدولية اإلنسانية الحركة ي عضو  والهالل. تمي  يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدو

ي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عضوية  والصليب األحمر  للهالل العربية واملنظمة الدو

ى استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر ى الوصول  هذه القانونية صفته إ اعات مناطق إ  ي قطر  دولة بذلك مساندا والكوارث، ال

ي عن هيم  الذي الدور  وهو  اإلنسانية، جهودها رية املنظمات با   .املحلية الخ

ى القطري  األحمر  الهالل ويعمل ن ع ي املستوي ي، املح ى يشرف وهو  والدو  ي البلدان من عدد ي والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات ع

ن ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع  ي الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل ا يضطلع ال اإلنسانية األعمال ب

ي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت ا والتعا ى يعمل كما املخاطر، من والحد م ن الكوارث أثر  من التخفيف ع  معيشة مستوى  وتحس



 

ى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين ى نشاطه إ  صعيد ع

ن. اإلنسانية املناصرة ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع ن املوظف ن واملتطوع ن، املدرب م ن ورؤيته واملل  من الضعفاء حياة تحس

  .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل

ي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس  والخدمة واالستقالل والحياد التح  وعدم اإلنسانية: و

  .والعاملية والوحدة التطوعية
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