
 

 ##بيان صحفي## 

 التركية  "أفاد"هيئة و الهالل األحمر القطري بين بالتعاون 

 ستجابة لحرائق الغابات والفيضانات في تركيا امشاريع مليون دوالر   30
القطري  وقع    الدوحة:   ―  2021  أكتوبر  20 األحمر  مع  الهالل  شراكة  إدارة  اتفاقية  هيئة 

والطوارئ   تركيا  الكوارث  في    )أفاد(في  التعاون  أجل  الغابات  من  لحرائق  االستجابة 

مليون دوالر    30وذلك بميزانية قدرها    التي شهدتها أنحاء مختلفة من البالد مؤخراً،والفيضانات  

 . أمريكي

إعادة إعمار  المتعلقة ب األنشطة  العديد من  تنفيذ    ا مسيتم خالله،  ين باالتفاقية لمدة عاميستمر العمل  

الزراعية  المحاصيل  مثل  المناطق  تلك  في    هاليتغطية خسائر األو المتضررة،  المناطق السكنية  

و و  التجارية  الخاصة  المركباتالمنشآت  الممتلكات  من  لعائالت  ادعم  إلى  باإلضافة  ،  وغيرها 

 .المتضررة من الحرائق والفيضانات

  25موزعين على    شخص 247,000بحوالي  هذه المشاريع  من    المستفيدين   عددإجمالي    يقدر و 

في   تركية   5مقاطعة  على  محافظات  االتفاقية  تنص  كذلك  الخبرات.  القدرات    تبادل  بين  وبناء 

بأ"أفاد"  هيئة  و الهالل األحمر القطري   ،  إدارة المعلومات في حاالت الكوارث  ةنظمفيما يتعلق 

 ها. إدارة المخاطر والحد من، و االتصال والتكنولوجيا في حاالت الكوارث، و اإلنذار المبكر و 

 وفد رفيع المستوى 

القطري   الهالل األحمر  المستوى من  أثناء زيارة يقوم بها وفد رفيع  التوقيع على االتفاقية  جاء 

تركيا من  الوفد  يضم  و   ،إلى  العامكالً  األمين  الحمادي  حسن  بن  علي  السفير  والسيد  سعادة   ،

أوصديق  فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية، والدكتور فوزي  

توقيع االتفاقية بحضور كل ٍّ  وقد جرت مراسم    رئيس العالقات الدولية والقانون الدولي اإلنساني.

التركيةمن   الجمهورية  لدى  ثاني سفير دولة قطر  آل  الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم    ، سعادة 

 "أفاد".هيئة  يونس سيزر رئيس  وسعادة السيد

مع هيئة  التعاون  الهالل األحمر القطري  يسعدنا في  : "الحماديالسيد علي  وفي هذا الصدد، قال  

ل التركية  من  لنسانية  اإلمشاريع  التنفيذ  ’أفاد‘  المتضررين  في  والفيضانات  الحرائق  صالح 

التركية  المن أجل  ،  الجمهورية  الشقيق  الوقوف إلى جانب  التركي  المناطق  إعمار  عادة  إلشعب 



 

البلدينانعكاساً  ،  المتضررة بين  تربط  التي  التاريخية  أمله في ، معرباً  "للعالقات  تحقق  أن    عن 

 .تفاقية أهدافها المنشودةهذه اال

بقوله:  الجهود  "   وختم  تكثيف  علينا  يحتم  هذا  فإن  إنسانية،  كمؤسسات  جانبنا  مساعدة  لمن 

األمر  المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة على تجاوز األزمة واستعادة الحياة الطبيعية،  

دعم النهج المبني على المجتمع المحلي ورفع قدراته للتعافي من  ب على رأس أولوياتنا  الذي يأتي  

 الكوارث واالستعداد لها".

جانبه،   سيزر  السيد  سعادة  قالومن  "يونس  وقع  :  ’أفاد‘  لقد  وهيئة  القطري  األحمر  الهالل 

أنشطة   لدعم  مساعدات  الغابات  بروتوكول  لحرائق  البحر  في  االستجابة  على  المطلة  المناطق 

مراسم  أثناء. و الفيضانات التي وقعت في المناطق المطلة على البحر األسود األبيض المتوسط، و 

’أفاد‘ والهالل  التعاون الحالي والمستقبلي بين هيئة  أهمية  كد الجانبان على  أتوقيع هذه االتفاقية،  

 . األحمر القطري" 

ثاني بتوقيع اتفاقية الشراكة  وفي تصريحاته  ، رحب سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل 

التزام دولة قطر بالوقوف دائماً    "فاد"أبين الهالل األحمر القطري وهيئة   لى  إفي تركيا، مؤكداً 

وأن هذا الموقف ينبع من العالقات المتينة والمميزة بين الدولتين، متأمالً    جانب تركيا وشعبها،

دعم   في  سبباً  تكون  وأن  منها،  المرجوة  األهداف  جميع  االتفاقية  تحقق  أن  ذاته  الوقت  في 

 . المتضررين وتخفيف خسائرهم

 النتائج المتوقعة 

قبل  ،  في عدد من المناطق التركية   أواخر شهر يوليو الماضيقد نشبت  حرائق الغابات  ن  يذكر أ

الرياح   بفعل  تنتشر  ليصل  أن  الحرارة  درجات  اجتاحت    270إلى  عددها  وارتفاع   53حريقاً 

البالد  مقاطعة  أنحاء  الغابات    تالفإفي    اللهبألسنة  تسببت  و  .في مختلف  مساحات واسعة من 

  . مليون شجرة  40-30  حواليقدر عدد األشجار المحترقة بوي هكتار،    58,000بمساحة إجمالية  

أدت   تكبيد  النيران  كما  فادحةقطاع  إلى  العسل خسائر  تقرير    ،إنتاج  العامة  احيث ذكر  لمديرية 

 الغابات.  يتركز في مناطق% من إنتاج العسل في تركيا  85للغابات أن 

إلى   فقد  باإلضافة  في  ئالحراتسببت  ذلك،  حياء  األ من  العديد  وإخالء    ، أشخاص  9مصرع  ق 

كبيرة  ونفوق    ،السكنية   قرىالو  مناحٍّ أعداد  على  الحرائق  أثرت  كما  الحيوانات.  اقتصادية    من 

هو  ما زاد األمور سوءاً  و   .% من االقتصاد التركي5أهمها قطاع السياحة الذي يمثل نحو    ،مهمة

 . على طول ساحل البحر األسود في بعض المناطقمفاجئة وقوع فيضانات وسيول  



 

تعمل   و وسوف  القطري  األحمر  الهالل  بين  الجديدة  تحقيق  أ"هيئة  االتفاقية  على    النتائج فاد" 

 :التالية

و  .1 المدمرة  بناء  إعادة  إصالح  المتضررة  حترقةوالمالمنازل  المناطق  حرائق  من    في 

 .الغابات والفيضانات

 .المتضررةتغطية خسائر األسر  .2

 . الغابات والفيضاناتتغطية الخسائر الزراعية الناجمة عن حرائق  .3

 . تغطية الخسائر في أماكن العمل .4

 . تغطية الخسائر في المركبات .5

 . لسكان المتضررين لالدعم العيني والنقدي مختلف أشكال تقديم  .6

 ##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  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    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 استناداً 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


