
 

 ##بيان صحفي## 

 السودانية لمستشفيات لمساعدات طبية    سليمت

محطات ملياه الشرب في والية شمال    8إلنشاء ونظيره السوداني  الهالل األحمر القطري بين اتفاقية تعاون 

 كردفان 

ل  الرسميوفد  الاستأنف    الدوحة:  ―  2020  سبتمبر  14 القطري  الممثل  أنشطة  لهالل األحمر 

الشقيقةل  تهزيار السودان  الجارية    جمهورية  اإلنسانية  األعمال  يا  ضمن  لمتابعة  "سالمة  حملة 

سالت الغذائية  توزيعات المع استمرار  التوازي  ب الستجابة لكارثة الفيضانات األخيرة،  سودان" ل

الشخصية  النظافة  الفيضانات  وحزم  من  تضرراً  األشد  األسر  الخرطوم،    على  محلية  بدعم  في 

 . من صندوق قطر للتنمية

وفد  فقد   القطري  وصل  األحمر  يحيى  الهالل  أحمد  عفاف  د.  برفقة  كردفان  شمال  والية  إلى 

األ  للهالل  العام  السودانياألمين  استقبالهم    ،حمر  في  كان  األبي ِّض  ب حيث  مدينة  من  مطار  عدد 

الوالية.  حكومة  من  و   أعضاء  كالً  القطري  األحمر  الهالل  وفد  العام  يضم  األمين  السيد سعادة 

الحمادي  حسن  بن  الدولي    ،علي  والقانون  الدولية  العالقات  رئيس  أوصديق  فوزي  والدكتور 

 اإلنساني، والسيدة نجالء الحاج رئيس التنمية الدولية. 

لتنفيذ  بين الهالل األحمر القطري ونظيره السوداني  تعاون  توقيع اتفاقية  هدف هذه الزيارة إلى  ت 

شرب بمختلف  المياه  لتنقية  محطات    8إنشاء  يتضمن    ،في مجال المياه واإلصحاحجديد  مشروع  

الوالية  المشروع  ،  مناطق  النقية ألكثر من  ويوفر  في  نسمة    20,000المياه  الوالية،  أهالي  من 

 .شهده السودان من فيضانات غير مسبوقة ي ظل ما 

ً   الذي عقد لقاءً   ،والي شمال كردفان  خالد مصطفى آدم   سيدوقد تم التوقيع بحضور ال مع    مشتركا

حكومة   أمانة  مقر  في  أضرار    واليةالالطرفين  لمواجهة  الجارية  الجهود  حول  للحديث 

 . والمشاريع المشتركة بين الهالل األحمر القطري والهالل األحمر السوداني  ،الفيضانات

السياق،  و  ذات  التعليمي  في  المستشفى  إلى  مشتركة  بزيارة  القطري  األحمر  الهالل  وفد  قام 

طبيةباألبي ِّ  ومستلزمات  معدات  لتسليم  ً دعم  ، ض  جهود  ل  ا في  المستشفى  انتشار  مكافحة  قدرات 

مدير عام المستشفى وأعضاء من حكومة  الوفد  وكان في استقبال    ،(19-)كوفيدفيروس كورونا  

  ، زيارة مقر الهالل األحمر السوداني في شمال كردفانبعد ذلك ب الوفد  قام  و   .والية شمال كردفان

 . للقاء المتطوعين واالطالع على أنشطتهم اإلنسانية الجارية



 

 ، "سعداء بتواجدنا اليوم بين إخواننا في السودانالحمادي فقال:  صرح  على هامش الزيارات،  و 

شمال   والية  من  متفرقة  أماكن  في  الشرب  مياه  محطات  إلنشاء  الهامة  االتفاقية  لهذه  وتوقيعنا 

السودان من كارثة فيضانات مدمرة    .كردفان المشروع وتوقيته مع ما تشهده  أهمية هذا  وتأتي 

اإلنسانية  وسارع الهالل األحمر القطري والمؤسسات    ، تضررت منها معظم الواليات السودانية

يا سودان’إطالق حملة  االستجابة لها من خالل  إلى  القطرية   تنظيم  تحت    ‘سالمة  إشراف هيئة 

ً   جهود لدعم    ةاألعمال الخيري  تزويد المستشفيات والمؤسسات   على   إغاثة أشقائنا، كما نعمل حاليا

ل صحية  ومستلزمات  بمعدات  مواجهة    تعزيزالصحية  في  كوادرهم  وحماية  الطبية  أنشطتهم 

 ". بالتعاون مع الهالل األحمر السوداني فيروس كورونا، وذلك 

جانبها د  ،من  المشاريع  بالشراكة  يحيى  عفاف    .أشادت  في  القطري  األحمر  الهالل  الفاعلة مع 

المختلفة والتنموية  دعمه    ،اإلغاثية  على  للتنمية  قطر  لصندوق  الشكر  وجهت  الستجابة  لكما 

والسيول  الفيضانات  لكارثة  الهالل    ، الجارية  عبر  قاطبة  قطر  أهل  إلى  شكر  رسالة  وقدمت 

القطري   السودان عبر حملة  على  األحمر  يا سودان"فزعتهم إلغاثة أشقائهم في    قائلةً   "،سالمة 

فنحن سالمون    ، عكست هذه الحملة شهامة وهيبة وكرم الشعب القطري في إغاثة الملهوفلقد  "

 ". صديق وخير رفيق وقت الضيق  نتم سالمون بنا، وقد كنتم بمؤسساتكم خيرأبكم و 

 ##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  

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


