
 

 بالتعاون مع الهالل األحمر الكويتي وبرنامج األغذية العاملي

طنا من املساعدات الغذائية  187يوزع  القطري  األحمر  الهالل

 للمتضررين من املجاعة في جنوب السودان

لتوزيع مساعدات فريقا إغاثيا إلى جمهورية جنوب السودان  القطري  األحمر  الهاللأرسل  :الدوحة ― 2018 يناير  17

التابع  وبرنامج األغذية العالميالشقيقة جمعية الهالل األحمر الكويتي يتم تنفيذه بالتعاون مع ضمن برنامج إغاثي غذائية 

 ألف دوالر أمريكي. 300، بميزانية إجمالية تتجاوز لألمم املتحدة

، الذرة والبقوليات وزيت الطعاممثل  السودانطنا من املواد الغذائية األساسية في جنوب  187توزيع  ويتضمن البرنامج

الدول املجاورة لجنوب املطلوبة من املواد الغذائية شراء بين األطراف الثالثة و  رتيبالتحيث تم خالل الفترة املاضية 

 السلطات املحلية.بالتنسيق مع  املستودعات التابعة لبرنامج األغذية العالميثم جرى تخزينها في السودان، 

التي يتواجد فيها ناطق املعلى بالطائرات جوا  هاإسقاطإيصال املساعدات الغذائية عن طريق بالفعل بدأ اليوم وقد 

موظفين من ، مع الترتيب لتواجد يصعب الوصول إليها بواسطة الشاحنات والسياراتوالتي  من املجاعةاملتضررون 

تحت إشراف على املستفيدين توزيعها دفعات ثم  6الستالم املساعدات على املستهدفة برنامج األغذية العالمي في املناطق 

 .الكويتيالهالل األحمر الهالل األحمر القطري و جمعيتي من مشترك فريق 

في أزمة املجاعة تفاقم في ظل جنوب السودان  اي أطلقهتالاملتكررة االستغاثة  اتاستجابة لنداءيأتي هذا البرنامج اإلغاثي 

 ،ألف شخص 100أكثر من ناطق من البالد بصورة تنذر بالخطر، حيث يصل عدد املتضررين من هذه األزمة إلى عدة م

ماليين شخص في حاجة ماسة إلى  5 منما يقرب ألف طفل بسوء التغذية الحاد، ووجود  270إصابة باإلضافة إلى 

في املناطق املتأثرة بالنزاعات املسلحة، وصعوبة املساعدة في مجالي الغذاء وسبل املعيشة، وذلك في ظل انعدام األمن 

الوصول إلى مناطق املتضررين من الجفاف، وتعرض حياة الكثيرين لخطر املوت املحقق في حالة عدم توفير املساعدات 

 .الغذائية في أقرب وقت ممكن

من أجل  التفاهم التي وقعها الطرفان ثمرة ملذكرةبرنامج األغذية العالمي و لهالل األحمر القطري بين ايعتبر هذا التعاون و 

 للحاالت لالستجابة املتحدة األمم اتمستودعفي مجال توفير الخدمات اللوجستية من خالل شبكة التعاون الفني 

، مما يمكن الهالل األحمر القطري من االستجابة بفعالية وسرعة وتكلفة أقل واملنتشرة في مختلف أنحاء العالم اإلنسانية

 حاالت التي تحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل.ملختلف ال



 

، وقد سبق له تنفيذ العديد من 2013والجدير بالذكر أن الهالل األحمر القطري يعمل في جنوب السودان منذ عام 

املشاريع هناك بدعم كريم من صندوق قطر للتنمية لدعم قطاعات الصحة واملياه واإلصحاح، كما يعتبر من أنشط 

في هذا القطاع الحيوي، باإلضافة إلى دعم مخيمات الالجئين بجوبا وحفر اآلبار وبناء املراحيض  املنظمات اإلنسانية

 الصحية.

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

 أو  تحيز  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو  والهالل. تمييز

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

 في قطر  دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو  اإلنسانية، جهودها

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو  والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر  من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها فيوالتعا لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين

 من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية املناصرة

 .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز  وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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