
	

 بتمویل من صندوق قطر للتنمیة

ألف  38إنسانیة لفائدة یقدم مساعدات  القطري األحمر الھالل
 أثیوبیا فيشخص 

"العمل من أجل منظمة  معاتفاقیة شراكة  القطري األحمر الھالل وقع :الدوحة ― 2017 نوفمبر 4
إطار ، وذلك في في أثیوبیالصالح الالجئین والمجتمع المحلي  ةإنسانیمشاریع لتنفیذ األثیوبیة  المحتاجین"

 3 قیمةبالماضي في یونیو  األحمر القطري وصندوق قطر للتنمیةالھالل اتفاقیة المنحة السابق توقیعھا بین 
 .ملیون لایر قطري) 11حوالي أي ما یعادل ( أمریكيدوالر مالیین 

فما وقعھا حسن الحمادي،  ي بنعلالسفیر  سعادة األمین العام ألحمر القطريالھالل ااالتفاقیة من جانب وقع 
التي یقع  ،"العمل من أجل المحتاجین" لمنظمةالمدیر التنفیذي  صالح سلطانالسید سعادة الجانب األثیوبي  من

. وحضر مخیمات الالجئینداخل العاصمة األثیوبیة أدیس أبابا وتعمل في عدة أقالیم أثیوبیة وخاصة بمقرھا 
ونائبھ  ،لدى دولة قطرة ثیوبیاألجمھوریة السفیر مواش أرغا سغانو یمكل من سعادة السفیر توقیع االتفاقیة 

 عیسى محمد آل إسحق مدیر االتصال بالھالل األحمر القطري.والسید اھیم، ربأ يفیصل علیالسید 

اإلنسانیة بجھودھم وإشادتھ  بالضیوف ترحیبھاألمین العام للھالل األحمر القطري أبدى وعلى ھامش التوقیع، 
مشاركتھم مع كوادر الھالل األحمر القطري في إجراء خاصة و، لصالح المجتمعات المحتاجة في أثیوبیا

دور البارز الذي على السعادتھ أكد كما تمھیدا إلبرام االتفاقیة الحالیة، ورصد االحتیاجات التقییم المیداني 
عن طریق التواصل والزیارات  بین الجانبینوالتقارب تعزیز التعاون في سعادة السفیر األثیوبي یلعبھ 

 .للمسؤولین بالھالل األحمر القطري المستمرة

یعود الفضل في إبرام ھذه االتفاقیة إلى التمویل الكریم الذي قدمھ صندوق قطر للتنمیة "وأضاف الحمادي: 
 واإلصحاح والمیاه اإلیواء مجاالت في برنامج إنساني تنفیذلمالیین دوالر أمریكي  3بقیمة أشھر  بضعةقبل 

 واإلنسانیة االقتصادیة الظروف وطأة تخفیف في یساھم بما، بأثیوبیا العیش كسب سبل ودعمواألمن الغذائي 
 ".اإلنسانیة كرامتھم على والمحافظةألف شخص  38البالغ عددھم قرابة المستفیدون التي یواجھھا  الصعبة

إن ھذه االتفاقیة : ""العمل من أجل المحتاجین" لمنظمة التنفیذي المدیر سلطان صالحقال السید ، ومن جانبھ
للفئات دعما  الھالل األحمر القطريولعالقة الشراكة بین منظمة العمل من أجل المحتاجین تمثل أساسا قویا 

في مختلف من ضحایا الكوارث أرواح اآلالف في إنقاذ  ھذه الشراكة سوف تساھمو ،األكثر احتیاجا في أثیوبیا
 ".أرزاقھمحمایة أنحاء البالد و

، في البالد للفئات األكثر ضعفااإلنسانیة الملحة  توفیر االحتیاجاتتعمل جاھدة على أن المنظمة سلطان وأكد 
للفئات الضعیفة  العیش النھوض بمقدرات كسبمجال إنقاذ األرواح وإنجازات كبیرة في حیث حققت 

والالجئین من دول الجوار والمجتمعات المستضیفة لھم على وجھ بشكل عام،  والمتضررة من الكوارث
 الخصوص.



	

حسن الضیافة على  وتوجھ سعادة السفیر األثیوبي بالشكر إلى سعادة األمین العام للھالل األحمر القطري
العمل من أجل المحتاجین" منظمة "قدرة التامة في مؤكدا على ثقتھ ، دعم الشعب األثیوبيوالحرص على 

للتدخل استعداده و ،كافة تفاصیل المشروع ةمتابعبالشخصي اھتمامھ و، إیصال المساعدات إلى مستحقیھاعلى 
 .التسھیالت الممكنة إلنجاحھ افةتوفیر كلدى الجھات الحكومیة األثیوبیة و

جنوب غرب  رومیا وغامبیالوفي إقلیمي أ متعدد القطاعاتإنساني تنفیذ برنامج االتفاقیة تتضمن یذكر أن 
الصومال وجنوب السودان وإریتریا والسودان من  ئالجألف  800یزید عن ما ما فیھیقطن اللذین ، أثیوبیا

من ضعف الموارد أصال وتستضیفھم المجتمعات المحلیة التي تعاني  ،جوارالدول وغیرھا من والیمن 
وسوف یتم إرسال فریق من الھالل األحمر القطري للتعاون مع الجانب األثیوبي  .وموجات الجفاف المتالحقة

 في تنفیذ المشروع بجمیع مراحلھ.

توفیر حلول و، الالجئینملحقا بمخیمات حماما  768إنشاء شھرا ھي مدة االتفاقیة، سوف یتم  24وعلى مدار 
توزیع ألفي حزمة لتوفیر میاه الشرب النظیفة، و حفر بئرین سطحیینو ،داخل المخیمات اإلیواء المطورة
وتعزیز  باألمراض المنتقلة عن طریق المیاهمحاضرة للتوعیة  240تنفیذ ، وللنساء والفتیات نظافة شخصیة

 37,800أسرة تضم حوالي  5,400عدد المستفیدین من ھذه األنشطة إجمالي ویبلغ  .النظافة الشخصیة
 شخص.

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف تطوعیة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 والجمعیات الدولیة واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دونب الضعیفة
 للھالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة والعربیة الخلیجیةالمنظمات  من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة
 ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة والمنظمة الدولي،
 باقي عن هیمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة، جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلیة الخیریة المنظمات
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

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

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