
 

 ##بيان صحفي##

  والمساعدات الغذائية وغير الغذائيةوالصحة في قطاعات اإليواء 

  لحريق مخيمات الالجئين في بنغالديش الهالل األحمر القطرياستجابة عاجلة من 

الالجئين ولية للحريق الكبير الذي نشب في مخيمات أستجابة اك الدوحة: ― 2021 أبريل 14
بالشراكة هناك قامت بعثة الهالل األحمر القطري  ،ببنغالديش في منطقة كوكس بازار الحدودية

البنغالديشي والهالل األحمر والهالل األحمر األحمر مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
  .شخصاً متضرراً من الحادث 630تضم سرة أ 126مساعدات طارئة على بتوزيع 

لى حقيبة نظافة إضافة باإل ،غذائية تكفي األسرة الواحدة لمدة شهر تسال تضمنت المساعداتو
ً على التحضير البعثة وتعمل  .صناف أخرىأدوات طهي وأشخصية وحزمة  لتوزيع حاليا

  .وذلك بالشراكة مع الهالل األحمر التركي ،سرةألف على أسلة غذائية  5,000

لى إضافة باإل ،والمرافق العامة والبنى التحتيةاإليواء تدمير وحدات  فيحريق تسبب ال وقد
نتيجة و ،8Wالمخيم من "د" البلوك في الحريق  بنشحيث للخطر، اآلالف تعريض أرواح 

 W8و 8Eلى المخيمات إلتمتد االنتشار بشكل سريع في  أت ألسنة اللهبسرعة الرياح بدل

المراكز الصحية ووالمحال التجارية من الوحدات السكنية  هائالً  اً عدد مدمراً  ،W10و W9و
  .اإلنسانيةو والخدميةالتعليمية و المجتمعيةو

مالجئ إيواء،  9,508وتدمير آخرين،  563وإصابة  ،ضحية 11وفاة ونجم عن الحريق 
ما يقرب من ويعمل  .عائلة إلى مخيمات أخرى 3,800ونقل إجمالي شخصاً،  45,122وتضرر 
وتركيب المتضررين المجتمعية لدعم  ومتطوعي الصحةغاثة شخص من عمال اإل 1,600

 .الخيم وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية

فقد تمكن من  ،8Eالقطري في المخيم األحمر المركز الصحي المدعوم من الهالل بوفيما يتعلق 
ً ومصاباً، على  40تقديم خدماته الطبية ألكثر من   الرغم من تعرضه ألضرار جزئيةمريضا

  العناصر اآلتية:عاجل تتضمن  تدخلخطة ويجري حالياً العمل على تنفيذ  جراء الحريق.

 .)تخصيص الموقعفي انتظار (مرحلة أولى كمأوى متوسط األجل  ةوحد 75بناء  .1

 .مرحلة ثانيةكمأوى متوسط األجل وحدة  200بناء  .2

 .حزمة مواد غير غذائية 2,000توزيع  .3



 

األحمر الهالل (بالتعاون مع جاهزة والجافة الغذائية المواد حصة من ال 2,500توزيع  .4
 ).التركي

األدوية األحمر البنغالديشي ودعمها بللهالل التابعة المراكز الصحية تشغيل  رارماست .5
الصليب والتركي األحمر الهالل مع (بالتعاون  األولية سعافاتاإلخدمات و يةالعالج

  ).الياباني والكنديواألحمر السويسري 

  ##نهاية البيان##

  نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 
التي تضم االتحاد  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 
األحمر والصليب األحمر. والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل 

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 

ين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية ويعمل الهالل األحمر القطري على المستوي
لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال 
اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها 

عافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة والت
المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

سعة من الموظفين باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة وا
  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 
  .يةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالم


