
 

 ##بيان صحفي##

 ياتفالطبية عىل املستشلتوزيع املساعدات جولة ميدانية 

2,000

 
 بالشكر إىل صندوق قطر للتنمية عىل دعمه لربنامج التدخل العاجلنتوجه الحامدي: 

 طناً من املواد الطبية لتوزيعها عىل املراكز الصحية واملستشفيات 25ا بإرسال منقم. املاليك: 

إغاثة الشعب السوداين الشقيق يف الهالل األحمر القطري جهود بال توقف صل اتتو  الدوحة: ― 2020 سبتمرب 12

 من خالل حملة "ساملة يا سودان"، التي اجتاحت البالد مؤخراً غري املسبوقة يف مواجهة السيول والفيضانات مساعدته و 

 التي أطلقتها هيئة تنظيم األعامل الخريية بالرشاكة ما بني الهالل األحمر القطري وجمعية قطر الخريية.

القطرية  ؤسسةاإلذاعي والتليفزيوين تحت مظلة املجميع وسائل اإلعالم ساهمت فيها  تيوخالل الحملة اإلعالمية ال

بلغ إجاميل التربعات املهندس إبراهيم عبد الله املاليك املدير التنفيذي للهالل األحمر القطري، وشارك فيها ، لإلعالم

مبلغ لدعم حملة "ساملة يا سودان" حتى اآلن يف املجتمع القطري الكرام من األفراد واملؤسسات  حسنونقدمها املالتي 

http://bit.ly/Sudan-املوقع اإللكرتوين )عن طريق التربعات استقبال يف ستمرار ال ، مع ااً قطري رياالً 812,669,89

Campaign(.66644822آب ) واتسالتعهد عرب رقم (، و 66666364)  (، ورقم خدمة املتربعني 

طناً من املواد الطبية لتوزيعها عىل املراكز  25لقد قام الهالل األحمر القطري بإرسال وقال م. املاليك يف ترصيحاته: "

الصحية واملستشفيات، باعتبار هذه الجهات الصحية هي األكرث ترضراً من كارثة الفيضان، لذا فقد كان حرصنا عىل 

 ".إىل السودان الشقيقهذه طبية إيصال شحنات املساعدات المن خالل دعمها بالرشاكة مع الهالل األحمر الرتيك 

وتحرك االستجابة الفورية من جانب الهالل األحمر القطري بتفعيل مركز إدارة املعلومات يف حاالت الطوارئ، ونوه إىل 

وأضاف: "يتبنى  .بعثته التمثيلية يف السودان لتوزيع مساعدات غذائية عاجلة بالتعاون مع الهالل األحمر السوداين

من توفري الدعم العاجل للمرافق  غطي احتياجات اإلغاثة العاجلةتمنهجية عمل متكاملة الهالل األحمر القطري 

جانب التعايف ل، كام تراعي اإلصالح املؤقت للمناز توزيع السالت الغذائية عىل األرس املترضرة، و اإلسعافية والصحية، و 

برامج وأنشطة الحد من املخاطر، والتدخالت الحياتية ذات الطابع املستدام لدعم سبل وبناء القدرات من خالل 

 باإلسعاف األويل ومواجهة الطوارئ".كسب العيش، ونرش التوعية 

املترضرين يف السودان الشقيق، بية احتياجات املزيد من لتلمستمرة جمع التربعات عىل أن حملة م. املاليك أكد و 

هيئة ، وعىل رأسها نسانية النبيلةالجهات الرسمية واإلعالمية التي ساهمت يف إنجاح هذه الحملة اإل الشكر إىل موجهاً 

، إذاعة القرآن الكريم، و إذاعة قطر، و قناة الريان، و فزيون قطريتل، و عالماملؤسسة القطرية لإل ، و تنظيم األعامل الخريية

 ، وقطر الخريية.إذاعة صوت الخليجو 

http://bit.ly/Sudan-Campaign
http://bit.ly/Sudan-Campaign


 

سعادة السفري عيل بن حسن الحامدي األمني العام تحدث  ،الخرطومالعاصمة السودانية من  تليفزيونيةويف مداخلته ال

موضحاً أن ، سهامات الهالل األحمر القطري يف االستجابة العاجلة لفيضانات السودانإ للهالل األحمر القطري عن 

فريوس كورونا انتشار الهالل األحمر القطري متواجد يف قلب الحدث لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة ملكافحة 

 .الرتيك والسوداينني بالتعاون مع الهالل( 19-)كوفيد

انتشار من هناك مخاوف  .الوضع املأسويذلك ن نقف وقفة رجل واحد تجاه أ من الرضوري وقال يف ترصيحاته: "

م االحتياجات بالتعاون مع يالهالل األحمر القطري بتقيقام . عام 100 ذمل تحدث منالتي ألزمة هذه ابسبب وبئة أل ا

إىل الشكر ب هنتوج. مساعدة الناس يف السودانوهو هدفنا واحد  .يةالهالل األحمر السوداين ووزارة الصحة السودان

 ".وبعون الله سنستمر يف العمل اإلنساين املشرتك ،لتدخل العاجلالربنامج عىل دعمه صندوق قطر للتنمية 

 غذائيةطبية و توزيعات 

املواد الغذائية كميات من توزيع امليدانية يف السودان يف الهالل األحمر القطري كوادر  تبدأ بالتوازي مع ذلك، 

ً مبناطق الفيضانات يف والية  ضمن االستجابة  ،الخرطومالعاجلة وسالت النظافة الشخصية عىل أكرث األرس ترضرا

الغذائية ساعدات املإيصال قد تم حتى اآلن و  .بالتعاون مع الهالل األحمر السوداينو املشرتكة مع صندوق قطر للتنمية 

 .أرسة مترضرة 20,000الجهود خالل االيام القادمة ملساعدة  ستكملعىل أن ت ،أرسة مترضرة 2,000 عىل

شحنات املساعدات لتسليم عيل الحامدي السيد برئاسة الذي تواجد يف الخرطوم  ،وفد الهالل األحمر القطريقام و 

عىل  ميدانية للوقوف جولةب( بالتعاون مع الهالل األحمر الرتيك، 19-جائحة فريوس كورونا )كوفيدملواجهة الطبية 

برفقته و  ،الخرطوم شاميلقام بزيارة جزيرة تويت وبعض املناطق األخرى املترضرة حيث  ،والية الخرطوميف ع ا وضاأل 

 .ىحمد يحيأ األمني العام للهالل األحمر السوداين د. عفاف سعادة 

إبراهيم مالك إىل مستشفى طبية ال كميات من املساعداتوزيع د الهالل األحمر القطري بتفكام قام و بعد ذلك، 

تسليم يستمر أن ومن املقرر  .االتحاديةوزارة الصحة و  الهالل األحمر السوداينكبار مسؤويل  ، وذلك بحضورالتعليمي

خطره  عاظمالفريوس، الذي يتيف مواجهة انتشار  هادعممن أجل املساعدات الطبية إىل املزيد من املؤسسات الصحية 

 .يف ظل الفيضانات نتيجة الضغط املتزايد عىل املنظومة الصحية

كالً من د. فوزي أوصديق رئيس العالقات الدولية ويضم وفد الهالل األحمر القطري إىل جانب سعادة األمني العام 

 .والقانون الدويل اإلنساين، والسيدة نجالء الحاج رئيس التنمية الدولية

 خطة تدخل

عىل ملساعدة املترضرين من السيول، بالرتكيز تدخالت موسعة خطة عىل تنفيذ حالياً الهالل األحمر القطري يعمل 

يف  شخص 120,000بإجاميل  ،والحد من املخاطروالتعايف واملياه واإلصحاح العاجل واإليواء  يئالغذاقطاعات األمن 

 الشاملية ونهر النيل والبحر األحمر.و واليات الخرطوم وسنار والنيل األزرق والنيل األبيض والجزيرة 



 

، الهالل األحمر السوداين، بالرشاكة مع مليون ريال قطري 12اإلجاملية  تهاتبلغ تكلفخطة التدخل، التي يتم تنفيذ و

توفري و ، تقييم رسيع لتحديد االحتياجات التفصيلية وقوائم املستفيدين يف املناطق املستهدفةإجراء وهي تتضمن 

تحتوي عىل الزيت والعدس وحليب األطفال والبسكويت  أرسة 20,000سالت غذائية عىل املدى املتوسط لفائدة 

مواد غري غذائية مثل املشمعات من خالل توزيع  أرسة 10,000لفائدة  املساهمة يف أعامل اإليواء، و والسكر

 .والفرشات وأدوات الطبخوالبطانيات والناموسيات واألوعية البالستيكية  يةالبالستيك

 100تنفيذ عمليات ترميم ، و مؤقت لألرس التي رشدت من منازلهاإيواء  ةخيم 300تركيب وباإلضافة إىل ذلك، سيتم 

، الفيضاناتمن دعم وإعادة إعامر وتأهيل سبل كسب العيش التي ترضرت ، و املترضرةالعامة مرفق من املرافق 

إىل األمراض، و  من أجل الحد من انتشار األوبئة تنقية مياه الرشبو  رش املبيداتو  تنفيذ عمليات سحب املياه الراكدةو 

 املناطق السكنية.خارج املياه لحجز  اً ترابيسداً  45إنشاء ، و باملساكنملحقة دورة مياه  500بناء جانب 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

دون بتهدف إىل مساعدة ومتكني األفراد واملجتمعات الضعيفة  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 
بلدا،  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالتي تضم االتحاد الدويل واللجنة  الدوليةتحيز أو متييز. والهالل عضو يف الحركة اإلنسانية 

الخليجية والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدويل، واملنظمة العربية للهالل املنظامت كام يشغل عضوية العديد من 
إىل صفته القانونية هذه الوصول إىل مناطق النزاعات والكوارث،  حمر والصليب األحمر. ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً األ 

 .عن باقي املنظامت الخريية املحلية هبذلك دولة قطر يف جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي مييز  مسانداً 
املحيل والدويل، وهو يرشف عىل مرشوعات دولية جارية لإلغاثة والتنمية يف عدد من ويعمل الهالل األحمر القطري عىل املستويني 

م البلدان يف جميع أنحاء الرشق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بني األعامل اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقدي
 منها والحد من املخاطر، كام يعمل عىل التخفيف من أثر الكوارث وتحسني الدعم يف مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعايف

مستوى معيشة املترضرين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتامعية للمجتمعات املحلية، باإلضافة إىل 
من املوظفني واملتطوعني املدربني وامللتزمني، ورؤيته  نشاطه عىل صعيد املنارصة اإلنسانية. ويستعني الهالل مبجهودات شبكة واسعة

 .تحسني حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم
وميارس الهالل نشاطه تحت مظلة املبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساين وهي: اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة 

 .التطوعية والوحدة والعاملية


