##بيان صحفي##
بالتعاون مع شركاء الحركة اﻹنسانية الدولية
ً
 916,650مستفيدا من استجابة ال ﻼل اﻷحمر القطري ائحة ف وس ورونا بنما
 1ديسمبر  ― 2020الدوحة :اختتم الهﻼل اﻷحمر القطري مشروع اﻻستجابة ﻻنتشار فيروس
كورونا )كوفيد (19-في جمهورية بنما ،وذلك بالشراكة مع الصليب اﻷحمر البنمي ،بتكلفة
إجمالية قدرها  20,000دوﻻر أمريكي مخصصة بالكامل من الهﻼل اﻷحمر القطري ،ضمن
مبادرة اﻻستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا في  22دولة موزعة على  6قارات حول
العالم.
يهدف المشروع إلى دعم الجمعية الوطنية الزميلة والسلطات المحلية في جهود مكافحة مرض
كوفيد ،19-ومد يد العون للمجتمعات الضعيفة اﻷكثر عرضة لمخاطر الجائحة ،والمساهمة في
إيصال المساعدات الغذائية والطبية والوقائية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وتتكون المساعدات التي تم توزيعها في إطار المشروع من سﻼت غذائية ،ووسائل للوقاية
الشخصية ،ومواد تنظيف ،وأدوية ،حيث تمت عملية التوزيع تحت إشراف مباشر من السيدة
ﻻريسا رودريغيز المدير العام للصليب اﻷحمر البنمي.
وقد استفاد بشكل مباشر من هذه المساعدات حوالي  916,650شخصاً %51 ،منهم ذكور
و %49إناث ،في  3مقاطعات هي كولون وشرق بنما وفيراغواس ،والتي تضم أكثر من %80
من إجمالي عدد السكان المتأثرين بالجائحة .ولقي المشروع دعما ً كبيراً من العديد من شركاء
الحركة اﻹنسانية الدولية ،مثل اﻻتحاد الدولي لجمعيات الصليب اﻷحمر والهﻼل اﻷحمر،
واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر ،والصليب اﻷحمر اﻹسباني.
كذلك كانت هناك حمﻼت توعية مجتمعية نفذها متطوعو الصليب اﻷحمر البنمي لنشر الوعي
بين أوساط المستفيدين حول مخاطر الفيروس وسبل الوقاية منها .وللمساعدة في تنفيذ المشروع،
تم شراء سيارة ذات دفع رباعي ووضعها تحت تصرف مركز عمليات الطوارئ التابع للجمعية
الوطنية المضيفة لﻼستعانة بها في نقل المساعدات وغير ذلك من اﻷعمال اﻹنسانية.
##نهاية البيان##
نبذة عن الهﻼل اﻷحمر القطري
تأسس الهﻼل اﻷحمر القطري عام  ،1978وهو منظمة إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة وتمكين اﻷفراد
والمجتمعات الضعيفة بدون تحيز أو تمييز .والهﻼل عضو في الحركة اﻹنسانية الدولية التي تضم اﻻتحاد

الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من  191بلدا ،كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية
والعربية واﻹسﻼمية مثل اللجنة اﻹسﻼمية للهﻼل الدولي ،والمنظمة العربية للهﻼل اﻷحمر والصليب اﻷحمر.
ويستطيع الهﻼل اﻷحمر القطري استناداً إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،
مساندا ً بذلك دولة قطر في جهودها اﻹنسانية ،وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية.
ويعمل الهﻼل اﻷحمر القطري على المستويين المحلي والدولي ،وهو يشرف على مشروعات دولية جارية
لﻺغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق اﻷوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا .ومن بين اﻷعمال
اﻹنسانية التي يضطلع بها الهﻼل اﻷحمر القطري تقديم الدعم في مجاﻻت التأهب للكوارث واﻻستجابة لها
والتعافي منها والحد من المخاطر ،كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة
المتضررين من خﻼل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية اﻻجتماعية للمجتمعات المحلية،
باﻹضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اﻹنسانية .ويستعين الهﻼل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين
والمتطوعين المدربين والملتزمين ،ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خﻼل حشد القوى اﻹنسانية لصالحهم.
ويمارس الهﻼل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اﻹنساني وهي :اﻹنسانية وعدم التحيز
والحياد واﻻستقﻼل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

