
 

 ##بيان صحفي## 

 بالتعاون مع الهالل األحمر التركيفيروس كورونا  تعزيز جهود مكافحةل

 إلى مطار الخرطوم وصول شحنة ثانية من املساعدات الطبية املقدمة من الهالل األحمر القطري 
ثانية    الدوحة:  ―  2020  ديسمبر  30 شحنة  الدولي  الخرطوم  مطار  المساعدات وصلت  من 

الهالل األ الطبية   القطري لدعم جهود جمعية  الهالل األحمر  السوداني  المقدمة من  الشقيقة  حمر 

 . ( 19-)كوفيدفيروس كورونا  من جائحة لموجة الثانية للتصدي في ا

حمر القطري ونظيره  لهالل األالتي أطلقها االشحنة الطبية ضمن االستجابة المشتركة  هذه  تأتي  

طبية  المستهلكات  الجهزة و األ عالجية و الدوية  أطنان من األ  6حوال  تشتمل على  هي  و   ، التركي

استقبال  .  متنوعةال في  كان  بالسودان  الشحنة  وقد  القطري  األحمر  الهالل  مكتب  من  ممثلين 

 . األحمر السوداني ومدير مكتب الهالل األحمر التركي بالسودانوالهالل 

الشحنة هي  و  هذه  عام  الشحنة  تعد  بداية  منذ  األ،  2020الثامنة  الهالل  القطري  حيث رفد  حمر 

من  الشقيقة  السودان  جمهورية   أكثر  مختلفة  8بحمولة  في ظروف  وزارة    ،طائرات  دعم  منها 

وشحنات الموجة    ،كارثة الفيضاناتاالستجابة لودعم    ،النظام الصحي  عزيز الصحة السودانية لت 

اإل  ،فيروس كورونامن  األولى   الالجئين  باإلضافة  ودعم  األ إثيوبيين،  الهالل  يقدمه  ما  حمر  لى 

وإغاثية   تنموية  ومساهمات  مساعدات  من  المحلي  مستمرة  القطري  السوق  من  شراؤها  يتم 

 جتمعات المحلية المستفيدة. لملصالح ا 

بالذكر  و  األولى  أالجدير  الشحنة  ان  لمواجهة  الطبية  المساعدات  الثانية  من  فيروس  من  لموجة 

وكان في استقبالها عضو    الماضي،نوفمبر  نهاية شهر  إلى السودان في  كورونا كانت قد وصلت  

مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان بروفسير/ صديق تاور واإلدارة 

 الشريكتين. العليا للجمعيتين

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  العديد من    بلدا، كما يشغل عضوية  191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  



 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة  

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

الكو أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  معيشة والتعافي  مستوى  وتحسين  ارث 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

 .حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين

التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


