
 

 ##بيان صحفي##

 الصحيةالتوعية والمياه ويواء اإلفي مجاالت 

 بنغالديشلالجئين في  الهالل األحمر القطريمتواصل من دعم إنساني 

التمثيلية في بنغالديش الهالل األحمر القطري تواصل بعثة  الدوحة: ― 2021 يناير 12

من لدعم الالجئين القادمين من ميانمار وكذلك المجتمعات المحلية المضيفة، أعمالها اإلنسانية 

أهل الكريمة من تبرعات الفضل ب لصالح األسر األشد ضعفاً،مؤخراً  أنشطةعدة إنجاز خالل 

 دولة قطر.البر واإلحسان في 

 المالئمالمأوى توفير لتم إطالق مشروع جديد فبالتعاون مع الهالل األحمر البنغالديشي، 

أسرة  100لفائدة وحدة إيواء  100أعمال إنشاء بدأت بالفعل حيث ، من ميانمارلالجئين والكريم 

بضعة التنفيذ ، بعد أن تأخر الحدودية كوكس بازاربمنطقة  18مخيم رقم السكان من الجئة 

 جائحة فيروس كورونا.ظروف أشهر بسبب 

على تعمل بعثة الهالل األحمر القطري ، اجائحة والحد من انتشارهلالستجابة لاجهود وفي إطار 

بالتعاون تم إذ تعزيز ممارسات النظافة الشخصية لدى الفئات األكثر هشاشة داخل المخيمات، 

مخيم الأسر الالجئين في على وحدة غسيل يدين  1,000توزيع  الديشيمع الهالل األحمر البنغ

 .18رقم 

رشادات للمستفيدين حول أهمية حملة توعوية لتوجيه النصائح واإلنفذت الكوادر الميدانية أيضاً 

الوسائل شيوعاً أكثر من ن ياليدالتالمس بكون غسل اليدين بالماء والصابون بصفة منتظمة، 

توفير مصدر من أجل قامت البعثة بحفر بئر مياه وأخيراً  .الفيروس من شخص إلى آخر نتقالال

آبار أخرى داخل  3ذات المخيم، في حين يجري العمل حالياً على حفر بلمياه الشرب والغسيل 

 .المخيمات

 احتياج شديد

لقطاع اإلغاثة والتنمية المدير التنفيذي  ،السيد فيصل محمد العمادي شددوفي هذا الصدد، 

نشطة اإلنسانية التي ينفذها الهالل األحمر أهمية األالدولية في الهالل األحمر القطري، على 

من الذين فروا المعدمين الالجئين بين أوساط لالحتياج الشديد نظراً ، القطري في بنغالديش

قد بلغ فانعكاساً لهذا االهتمام، : "أضافو داخل بنغالديش. ة الفقيرةيالمناطق الحدودميانمار إلى 

للمحتاجين في بنغالديش خالل العام المساعدات المقدمة من الهالل األحمر القطري حجم 



 

أكثر من ، واستفاد منها مليون لاير 9.5، أو ما يعادل حوالي مليون دوالر 2.6قرابة الماضي 

 ."واإلصحاحاإليواء والغذاء والمياه الصحة وي مجاالت ف مستفيد 728,000

مياه البناء مرافق تشمل ينفذها الهالل األحمر القطري المشاريع التي أن وأوضح العمادي 

لحفاظ على الصحة العامة ل صحاح وصيانة المرافق القديمة المتهالكة وجمع النفايات الصلبةإلوا

الرعاية تحسين خدمات و ،من األمراض الناجمة عن تدني مستوى النظافة العامة والشخصية

تدريب ، وودعمه باألدوية والمستلزمات الطبية الصحية عبر تطوير وتشغيل المشفى الميداني

مساكن التوفير ، وغذائيةال تسالالتوزيع و، الشهرية رواتبهموتغطية  الكوادر الطبية المحلية

نارة اإلوحدات  ركيبوت ،غذائيةالمواد غير الحزم توزيع ، وسفيرامعايير وفقاً ل اآلمنة لالجئين

 .بالطاقة الشمسية

في العديد تسيير القوافل الطبية أيضاً لتشمل أعمال الهالل األحمر القطري في بنغالديش وتمتد 

موجات البرد والفيضانات للمتضررين من العاجلة اإلغاثة الشتوية ، ومن التخصصات الحيوية

داخل المشفى مقام الصحي ال صحاح داخل مركز العزلإنشاء مرافق المياه واإلو، واألعاصير

 8E تشغيل مركزين صحيين في المخيمين رقمو، الميداني الذي يشغله الهالل األحمر القطري

وتوفير األدوية العالجية  ،سعافيةتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية واإلل 19 ورقم

 .والمستلزمات الطبية للمرضى

 ##نهاية البيان##

 القطرينبذة عن الهالل األحمر 

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 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


