
 

 المناطق المتضررة من المجاعةعلى طنا من األغذية  187توزيع 

في جنوب اإلغاثية مهمته يختتم  القطري األحمر الهاللفريق 

بالتعاون مع الهالل األحمر الكويتي وبرنامج األغذية  السودان

 العالمي

 القطري األحمر الهالل هأرسلالفريق اإلغاثي الذي بسالمة هللا إلى الدوحة  عاد :الدوحة ― 2018 يناير 21

يتم تنفيذه بالتعاون مع ضمن برنامج إغاثي لتوزيع مساعدات غذائية قبل أسبوع إلى جمهورية جنوب السودان 

، بميزانية إجمالية تتجاوز التابع لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالميالشقيقة جمعية الهالل األحمر الكويتي 

 شخص.آالف  8أكثر من ولفائدة  ألف دوالر أمريكي 300

طنا من المواد الغذائية األساسية في جنوب  187توزيع شركاء الثالثة المشترك من الوقد استكمل الفريق 

والية  على بالطائرات جواإسقاطها ثم دفعات  4الكمية إلى تقسيم ، حيث تم حبوبالذرة والوهي  السودان

 الشاحنات بواسطة إليها الوصول يصعب والتي المجاعة من نيالمتضرر مناطقحيث توجد الوحدة 

، وتولت عملية توزيعها على المستفيدين الفرق الميدانية المتواجدة على األرض، ثم تسلمتها والسيارات

 السلطات المحلية في المناطق المستهدفة.بالتنسيق مع 

في العاصمة  األغذية العالميالمستودعات التابعة لبرنامج المساعدات الغذائية من تسليم خالل مراسم و

نيوت ر االسيد حسين ممعالي كل من حضره لوسائل اإلعالم عقد مؤتمر صحفي  ،الجنوب سودانية جوبا

بعثة برنامج األغذية العالمي في  سايمون كاملبيك نائب مديروزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث، و

حسن العباسي ممثل إلى جانب قنبر من الهالل األحمر الكويتي، وجاسم لشؤون العمليات،  جنوب السودان

التي يقوم بها برنامج األغذية نشطة وحجم األطبيعة اطلع الحاضرون على حيث ، الهالل األحمر القطري

في تسهيل مهمة كيفية تعظيم االستفادة مما يمتلكه من إمكانيات على األرض العالمي في جنوب السودان، و

 .القطري والكويتياألحمر  جمعيتي الهالل، وخاصة الذين ينفذون مشاريع إغاثية في البالد شركاءال

استقبلوا حيث من األهالي في المناطق المستفيدة، كبير إقبال توزيع المساعدات الغذائية وسط عملية  جرتو

الذين  المجتمع المحلياللقاء بقيادات على كما حرص الفريق ، االحتفالالفرح ومظاهر بالفريق اإلغاثي 

إنقاذ هذه المساعدات الغذائية، التي ستساهم في  إرسالمن خالل النبيل لدولتي قطر والكويت موقف الأشادوا ب

 خطر الموت جوعا.آالف األرواح من 

في ظل تفاقم أزمة جنوب السودان  اي أطلقهتالالمتكررة االستغاثة  اتاستجابة لنداءيأتي هذا البرنامج اإلغاثي 

المجاعة في عدة مناطق من البالد بصورة تنذر بالخطر، حيث يصل عدد المتضررين من هذه األزمة إلى 

 5ألف طفل بسوء التغذية الحاد، ووجود ما يقرب من  270ألف شخص، باإلضافة إلى إصابة  100أكثر من 

المعيشة، وذلك في ظل انعدام األمن في ماليين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة في مجالي الغذاء وسبل 



 

المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إلى مناطق المتضررين من الجفاف، وتعرض حياة 

 الكثيرين لخطر الموت المحقق في حالة عدم توفير المساعدات الغذائية في أقرب وقت ممكن.

رنامج األغذية العالمي ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعها ويعتبر هذا التعاون بين الهالل األحمر القطري وب

 المتحدة األمم اتمستودعالطرفان من أجل التعاون الفني في مجال توفير الخدمات اللوجستية من خالل شبكة 

والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، مما يمكن الهالل األحمر القطري من  اإلنسانية للحاالت لالستجابة

 عالية وسرعة وتكلفة أقل لمختلف الحاالت التي تحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل.االستجابة بف

 تنسيقيةولقاءات زيارات 

صليب المسؤولي مع  اجتماعابرنامج المساعدات الغذائية، عقد فريق الهالل األحمر القطري على هامش 

صليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية ممثلين لالتحاد الدولي لل، في حضور يسوداناألحمر الجنوب 

اإلنسانية األعمال سير المتعلقة ب والتنسيقيةاإلدارية بعض األمور بحث للصليب األحمر، وذلك بهدف 

 .في جنوب السودانالمشتركة 

يقدم ، والذي جوبامركز التغذية العالجية التابع لبرنامج األغذية العالمي في وقام الفريق كذلك بزيارة 

باإلضافة إلى ، المكمالت الغذائية لألطفال واألمهات ممن يعانون من سوء التغذية الحادوعالجية الخدمات ال

مراكز الأحد جنوب السودان بتفقد مهمته في اختتم الفريق والوالدة وبعدها. قبل للحوامل الغذائية رعاية ال

عددها البالغ و ،برنامج األغذية العالمي ينفذهي الذ "لسكان المناطق الحضريةاألمن الغذائي "التابعة لبرنامج 

الدعم في مجال أنشطة هذه المراكز والتعرف على ، العاصمة جوبافي مختلف مناطق مركزا موزعة  22

التغذية من خالل التدريب والتثقيف في مجاالت وبناء قدراتها  ،المحرومة من األمن الغذائيلألسر مادي ال

 واألمن الغذائي وسبل كسب العيش.والنظافة الشخصية 

، وقد سبق له تنفيذ العديد 2013والجدير بالذكر أن الهالل األحمر القطري يعمل في جنوب السودان منذ عام 

من المشاريع هناك بدعم كريم من صندوق قطر للتنمية لدعم قطاعات الصحة والمياه واإلصحاح، كما يعتبر 

القطاع الحيوي، باإلضافة إلى دعم مخيمات الالجئين بجوبا وحفر اآلبار  من أنشط المنظمات اإلنسانية في هذا

 وبناء المراحيض الصحية.

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

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

 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة

 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية

 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول

 .المحلية الخيرية المنظمات

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

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر



 

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

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

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

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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