
 

 صحفي## بيان##

 ألف مستفيد 623لفائدة  دوالر  ماليين 8 بقيمة

 األحمر الهالل مع تعاون  اتفاقية يوقع للتنمية قطر صندوق 

 ليبيا في اإلنسانية االحتياجات لتلبية القطري 

ماليين دوالر أمريكي  8بقيمة  منحة اتفاقية القطري  األحمر والهالل للتنمية قطر صندوق  وقع :الدوحة ― 2018 مايو 6

 على ليبيا فيألف مستفيد  623 أكثر من لصالح طبيةوال اإلنسانية االحتياجات لدعممليون ريال قطري(  29.2حوالي )

 املشاريع دار إل  التنفيذي دير امل الشهواني حمد مسفر السيد للتنمية قطر صندوق  جانب من وقعها حيث عام، مدار

 راشد سعد املهندي املدير العام لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية. السيد القطري  األحمر الهالل جانب ومن ،التنموية

 هذا أن ثاني آل جاسم بن ناصر بن محمد الشيخ ليبيا لدى قطر دولة سفير سعاد  أعلنبمناسبة توقيع االتفاقية، و 

 ملبادر  وتنفيذا ،الشقيقغاثة الشعب اللييي إل  2016منذ عام في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر  يأتي اإلنساني الدعم

 شاريعالعديد من امل تبني خالل من، ليبيا في اإلنسانية األوضاع تحسينل أمريكي دوالرماليين  10 قيمتها ةالبالغ قطر دولة

 .وبالتعاون والتنسيق مع الهالل األحمر اللييي اإلنسانية القطاعات مختلف في ةيغاثاإل 

 الجنوب في اإلنسانية االحتياجات دعم إلى يهدف املشروع هذا أن الشهواني مسفر السيد أكد ،االتفاقية توقيع وبمناسبة

 الصحة قطاع دعمباإلضافة إلى  الغذائية، غير ساعداتوامل صحاحواإل واملياه ئيالغذااألمن  قطاعاتفي وباألخص  ،اللييي

إلى جانب ، الصحي املجال في لعاملينا قدرات تطويرل برامجإطالق و  متنقلة، طبية وفرق كز صحية اومر  مستشفيات من

 كلية الطب بجامعة الزيتونة.من خالل دعم قطاع التعليم 

لألعمال اإلغاثية الجارية التي  سخيال هذا الدعمعلى  إلى صندوق قطر للتنميةفيما توجه السيد راشد املهندي بالشكر 

الستيعاب املساعدات نطاق سيمكنه من توسيع مما  ،في ليبيامن خالل بعثته التمثيلية  ينفذها الهالل األحمر القطري 

املحنة القاسية التي يمرون وطأ  ساهم في تخفيف احتياجاتهم األساسية قدر اإلمكان، بما يتوفير و املزيد من املستفيدين 

 .اإلنسانيةكرامتهم ، مع املحافظة على بها

، والتي تعكس الهالل األحمر القطري وصندوق قطر للتنميةبعالقة الشراكة االستراتيجية القائمة بين  املهنديوأشاد 

وخاصة في البلدان لمنكوبين مد يد العون لالوقوف إلى جانب الضعفاء و بالحكيمة وقيادتها الثابت لدولة قطر التوجه 

التدخالت محوري في هذه مع اضطالع الهالل األحمر القطري بدور ، العربية الشقيقة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا

 في سياساتها اإلنسانية داخليا وخارجيا.دوره املساند لدولة قطر في الحركة اإلنسانية الدولية و املرموقة مكانته بفضل 



 

خطة عمل سيتم تنفيذ  ،اللييي الجنوب بلدياتب البرنامج اإلغاثي املزمع تنفيذه في ضوء هذه االتفاقيةوفيما يتعلق ب

 180دريب وتأهيل ت خالل منويأتي على رأسها القطاع الصحي  أمريكي، دوالرماليين  5ميزانية قدرها بمتعدد  القطاعات 

 صحية مراكز 3ورئيسية مستشفيات  3 دعمو ، والعاملين في اإلمداد الطيي شخصا من األطباء واملمرضات والقابالت

 .الخدمات الصحيةتعاني من ضعف مناطق  3في  متنقلة طبية فرق وفير ، وتاملستلزمات الطبيةاألجهز  و باألدوية و 

 وغيرها من السلع الغذائية سكروال والتونة كرونةوامل رز األ تحتوي على  غذائيةطرود  زيعتو سيتم وبالتوازي مع ذلك، 

لتشغيلها  الكهربائية الطاقة ومولدات املياه مضخاتزويدها بتو  املياه بارآ وتأهيل حفرو  ،آالف أسر  4لصالح  األساسية

 بطانياتو  بطانياتو  اتفرشأسر  تتضمن  آالف 4لصالح  إليواءا مواد توفيرو ، ألف نسمة 100يسكنها  مدن 3في 

 .أرضية طبسو  طفاللأل 

 ستلزماتاألدوية واملب املركزي  مصراتة مستشفى دعمل ماليين دوالر أمريكي 3ويخصص الجزء املتبقي من امليزانية وقدره 

 جهز أل ا توفيرمن خالل  ترهونة في الزيتونة جامعةوتأهيل كلية الطب ب دعمو وأجهز  ومواد التشغيل، األساسية  طبيةال

 للمراجع لكترونيةإ مكتبةتأسيس ، و لكليةبا قسامأ 4في  واملختبرات للمعامل تعليميةال جسماتوامل علميةال عداتاملو 

 من التلف. واملعدات جهز األ  لحماية الكهربائية الطاقة تنظيم جهز أ توفير، و واملعامل ملختبراتا أثيثوتوترميم العلمية، 

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 تحيز دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعد  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 أو

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

 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

 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 والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

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

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

 .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل

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

 .والعاملية والوحد  التطوعية

 .(fareed@qrcs.org.qa) +974 5583 7338: هاتف – اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم املعلومات، من ملزيد


