
 

 ##بيان صحفي##

مخيمات حماية لشركاء الحركة اإلنسانية الدولية الهالل األحمر القطري وتضافر جهود 

 في بنغالديش من وباء كورونا الالجئين

على مستوى ( 19-كورونا )كوفيد تفشي فيروسأزمة منذ بدء  الدوحة: ― 2020 أبريل 7

العالم، تعمل بعثة الهالل األحمر القطري في بنغالديش بشكل حثيث جنباً إلى جنب مع شقيقتها 

وباقي  ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر ،جمعية الهالل األحمر البنغالديشي

جراءات اذ كافة التدابير واإلالجمعيات الوطنية األجنبية العاملة في بنغالديش من أجل اتخ

القادمين من ومخيمات الالجئين  الالزمة للحيلولة دون انتشار الفيروس في بنغالديش عامةً 

 .، والحد من األضرار الناجمة عن الوباء في حال حدوثهميانمار على وجه الخصوص

داخل مخيمات الالجئين في منطقة إنسانياً تدخالً الهالل األحمر القطري  طلقأ ،وفي هذا السياق

من الكوادر الصحية، باإلضافة إلى  106ويستفيد من هذا التدخل كوكس بازار الحدودية، 

، مع وجود خطط للتوسع في التدخل خالل شخص 10,800أسرة الجئة تضم حوالي  1,800

 بالتنسيق مع الجهات الشريكة.الفترة القادمة 

جميع في بنغالديش ببعثة الهالل األحمر القطري د شاركت ، فقعلى مستوى التنسيق والتخطيطو

سواء على مستوى  ،الدوليةاإلنسانية االجتماعات التنسيقية والطارئة التي دعت إليها الحركة 

متابعة تطورات أزمة الوباء، ل القادمين من ميانمار،على مستوى أزمة الالجئين  مالبالد أ

 يش.مع خطة التأهب واالستجابة الوطنية لحكومة بنغالدفعالة بما يتماشى الستجابة الضمان او

توفير من أجل مع األقسام المختصة في الهالل األحمر البنغالديشي  وثيقالعمل بشكل ويتم 

 ،المراكز الصحية داخل المخيماتباالحتياجات الطبية والوقائية الالزمة للطواقم الطبية العاملة 

 إلخ.كسجين عبوات األوالمعقمات الطبية، وأجهزة التنفس، والقفازات الطبية، والكمامات مثل 

بعثة الهالل األحمر القطري ، تقوم في بنغالديشوالصحية السلطات الحكومية وبالتنسيق مع 

سرير عزل في المشفى الميداني  20مكانية تخصيص إوالهالل األحمر البنغالديشي بدراسة 

 .من منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدوليفني لهالل األحمر القطري، وبدعم من ا مدعومال

تم تقسيم الطواقم العاملة إلى ، 8Eو 19رقم  ينمخيمالداخل الواقعين في المركز الصحيين و

مجموعتين بهدف تقليل عدد العاملين داخل العيادات إلى النصف وفق توصيات الجهات 

 .المراكز الطبيةالعمل داخل المجموعتان بتناوب ث تقوم يالمختصة، بح



 

اإلجراءات الوقائية لتنظيم وتقليل عدد المرضى والمراجعين داخل العيادات كافة اتخاذ تم كذلك 

 ً ً بالتحضير  بعثة. وتقوم لالزدحام تجنبا مساعدات  تلتوزيع سالالهالل األحمر القطري حاليا

 ً  وباء كورونا. من تداعيات أزمة غذائية على آالف األسر المتضررة اقتصاديا

 :التنفيذ الميداني

داخل مراكز الهالل األحمر ن الطبية والعاملي طواقمال جميعتم تزويد على الصعيد الميداني، فقد 

تسخير كافة  مع، القطري بحزم الوقاية الشخصية مثل الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات

 8Eو 19م اقأرمكانيات المراكز الصحية التي يديرها الهالل األحمر القطري داخل المخيمات إ

لتصرف في حال حدوث أي تحت امتاحة جاهزة ولتكون  7مخيم رقم بالمستشفى الميداني و

 .طارئ

تم إجراء تدريب لكافة الطواقم الطبية والعاملين في المراكز الصحية الثالثة وبالتوازي مع ذلك، 

الوقاية من العدوى ئ، وإلنذار المبكر واالستجابة في حاالت الطوارموضوعات اعلى 

وتم أيضاً  .الوقاية من األمراضومكافحة األوبئة و مع التركيز على فيروس كورونا، ومكافحتها

بشأن خرى وتوجيههم ألمنظمات محلية التابعين عاملي الصحة المجتمعية من  35تدريب 

ً  50لوصول بالعدد إلى ، مع التخطيط لفيروس كورونا  في القريب العاجل. متدربا

( فرداً  56وعددها )في مراكز الهالل األحمر القطري  فرق الصحة المجتمعية العاملة عملتو

من خالل االنتشار داخل المخيمات كورونا،  ية الخاصة بفيروسونشر الرسائل التوع على

المستهدفة وزيارة عائالت الالجئين، بهدف التوعية بإجراءات الوقاية من العدوى مثل غسل 

والرد  ،عدوىالاليدين والتباعد االجتماعي، وتوزيع المنشورات اإلرشادية للتقليل من مخاطر 

أسرة  1,800إجمالي سرة من أ 1,100 زيارة. وقد تم حتى اآلن على استفسارات السكان

 .مخطط لهاجلسة  300صل أجلسة توعية من  154عقد مع  مستهدفة بالمخيمات،

 ##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 

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

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 



 

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

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 

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

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

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

 .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 

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


