
 

فيب  يان 

  بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية 

الل األحمر القطري  ستان أل  املواد اإلغاثية العاجلةمن  اطن 14 يرسلال   فغا

تم 7 القطري  :  الدوحة  ―  2021  س األحمر  الل  ال إغاثيةإرسال  بقام  مع   نة  سيق  بالت   عاجلة 

للتنمية   ق  ، و صندوق قطر  وارثرفقة فر ال ي من إدارة  إطار االستجابة    ،إغا التحرك   ذا  ي  أ و

ا   أطلق ال  القطري  العاجلة  األحمر  الل  ،  ال املا أغسطس  ر  ش لألحداث  وذلك  أواخر  استجابة 

ة ال   ااألخ د ستان  ش يجة ال  ،أفغا سانية  ون ا ع األوضاع اإل اس ن، الذين    عع ا والنازح األ

وارث الطبيعية اعات وال شية قاسية  ظل الفقر وال سانية ومع  من ظروف إ
ً
  .عانون أصال

و  ق  الصل  ولقد  ي  اإل فر ستان  غا أفغا ت  صباح إ  الس تم    4  يوم  ق  ،  2021س الفر سيقوم  حيث 

الل  ب ال مع  سيق  ي  األ األحمر  الت امليدانو فغا العاملة   سانية  اإل ا    املؤسسات  الدو  وم االتحاد 

األحمر الل  وال األحمر  الصليب  لمعيات  األ ،  مع  املتضررة  املناطق  املناطق تقييم  االعتبار  ن  ع خذ 

 
ً
ق ت   وصول ال يصعب الو   األشد ضعفا مة الفر ا، كما تتضمن م ع املو إل سيق مع  و ،  اد اإلغاثيةوز الت

ة س  السفارة القطر يل وت س ي. ال قامت ب ق اإلغا مة الفر    م

إطار   املاالع  استجابتهو  بإرسال  القطري  األحمر  الل  ال بحمولة  اإل ساعدات  جلة قام  طن    14غاثية 

وغ   الغذائية  املواد  عض  من  ونة  باإلضافةم الطبية  الغذائية  املستلزمات  عض  ال    يةئالوقا  إ 

ستفي ي    دس األفغا األحمر  الل  لل عة  التا املتنقلة  العيادات  الطبية   وادر  ال ا  بواسطة  وذلك  م

ة   القطر ة  و ا طوط  قطر  و ا صندوق  مع  سيق  من    .للتنميةالت جزء  املساعدات  ذه  عت  و

ي الصديق   ا للشعب األفغا     مساعدات دولة قطر ال تم ارسال

ي مدير إدارة  السيد  أكد  من جانبه   امجسلطان العس ام صندوق قطر للتنمية  ال دولة قطر    ، ال

ي   ستان،    والذي أكدتهاألخال بدعم الشعب األفغا سارعة  أفغا ة امل ثبات و تطوراُت األحداث األخ



 

سانية   ود الدبلوماسية واإل ا با ام اب، وال ي من رفض العنف واإلر موقف دولة قطر الرا واملبد

ا األصيل ا الوطنية وقيم شع ارجية ورؤ ا ا ائز سياس ة أساسية من ر ي كرك   .إلغاثة الشعب األفغا

ذا اإل  طار صرح السيد/ فيصل محمد العمادي املدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية أن  و 

ي   سا ع عن كثب ومن خالل مركز إدارة املعلومات مستجدات الوضع اإل وارث تتا الل  إدارة ال فرق ال

الل األحمر سيق مع ال  بأول بالت
ً
ستان وتقوم بجمع املعلومات الالزمة أوال ي واملنظمات     أفغا األفغا

سانية العاملة  امليدان والذي تم تفعيله   خ  منذ  اإل   .2021أغسطس    22تار

ذلك،   مع  التوازي  القطري    أعلن و األحمر  الل  توف    حملةإطالق  عن  ال أجل  من  عات  ت مع 

الرعاية   قطاعات  األخص   و األزمة،  ا  تفرض ال  والطارئة  ة  الضرور والغذاء  االحتياجات  ية  ال

الة الواردة من امليدان و  ر ا ،  املنظمات الدولية املعنية باألزمةمن  واإليواء الطارئ، وذلك بناًء ع تقار

  
ً
ستان ال  خاصة أنحاء أفغا ات عديدة    يزالأن الوضع  جميع  شديد التقلب، إذ تواجه البالد صعو

ب أزمة الغذاء   األمر الذي تتفاقم معه    ،طرابات األمنية املستمرةواالض واألوضاع املناخية املتقلبة  س

ن ية طارئة، من إجما   14.5من املتوقع أن يحتاج حيث أنه  ، أعداد النازح ص خدمات  مليون 

عام    18.4 خالل  سانية  إ مساعدات  إ  بحاجة  ص  األمم  2021مليون  مصادر  بحسب  وذلك   ،

ساع تف    .املتحدة يار النظام الص  كما يوجد تخوف من ا ب تأزم الوضع وا س ورونا،  وس  ف

ية  البالد  .ونقص املستلزمات ال

  ## اية البيان##

الل األحمر القطري    نبذة عن ال

الل األحمر القطري عام   سانية  1978تأسس ال و منظمة إ تمعات الضعيفة    تطوعية، و ن األفراد وا الل  دون تح أو تبدف إ مساعدة وتمك . وال مي

سانية   اإل ركة  ا نة    الدوليةعضو   وال الدو  االتحاد  تضم  من    الدوليةال  الوطنية  معيات  من    191وا العديد  ة  عضو شغل  كما  املنظمات  بلدا، 

الل األحمر   ية لل ، واملنظمة العر الل الدو نة اإلسالمية لل ية واإلسالمية مثل ال ليجية والعر  ا
ً
نادا الل األحمر القطري اس ستطيع ال   والصليب األحمر. و

 
ً
وارث، مساندا اعات وال ذه الوصول إ مناطق ال و الدور الذي يم   إ صفته القانونية  سانية، و ا اإل ود ية    ه بذلك دولة قطر  ج عن با املنظمات ا

لية   . ا

ن ا الل األحمر القطري ع املستو عمل ال ة لإلغاثة والتنمية  عدد من البلدان  جميع أنحاء الشرق  و شرف ع مشروعات دولية جار و  ، و  والدو

ب لل الل األحمر القطري تقديم الدعم  مجاالت التأ ا ال ال يضطلع  سانية  ن األعمال اإل ا. ومن ب قيا وأورو ا األوسط وآسيا وأفر وارث واالستجابة ل

دمات الطبية والرعاية والتعا م تقديم ا ن من خالل  شة املتضرر ن مستوى مع وارث وتحس ال أثر  التخفيف من  عمل ع  اطر، كما  د من ا ا وا



 

ودات شبكة وا الل بمج ن ال ستع سانية. و شاطه ع صعيد املناصرة اإل لية، باإلضافة إ  ية والتنمية االجتماعية للمجتمعات ا ن  سعة من ال املوظف

م سانية لصا ن حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإل ته تحس ن، ورؤ م ن واملل ن املدر   . واملتطوع

التط دمة  وا واالستقالل  ياد  وا التح  وعدم  سانية  اإل  : و ي  سا اإل للعمل  السبعة  الدولية  املبادئ  مظلة  تحت  شاطه  الل  ال مارس  والوحدة  و وعية 

  . والعاملية

  

  نبذة عن الصندوق 

اعدات التنمية الخارجية باإلنابة عن دولة قطر،.  اريع مـس ة عامة قطرية مكلّفة بتنـسيق وتنفيذ مـش ـس صـندوق قطر للتنمية هو مؤـس
وقد قدّم الصـندوق المسـاعدات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم إنسـجاماً مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 

 البـشرية  التنمية  تعزيز  إلى الـصندوق  يـسعى  حيث المـستدامة، التنمية  أهداف  مع للتنمية قطر  ـصندوق  اـستراتيجية  الءموتت .2030
  االقتصادي والتمكين والصحة التعليم قطاعات على  ونشاطاته مشاريعه  تركيز خالل من

  خالل:  من العالم.وذلك حول المجتمعات عيش سبل تحسين على الصندوق ويعمل
  والتنموية.  اإلنسانية للمساعدات الفعالة واالستجابة وخارجه العربي  العالم في النامية  للبلدان المالية دواتاأل توفير
  االقتصادية.  والتنمية التحتية والبنية االجتماعية والخدمات والصحة التعليم تعزيز خالل من الشعوب تمكين

  مستدام. أثر إلحداث ودولية محلية  شراكات بناء
  المرجوة. النتائج لتحقيق قطر دولة ومهارات وقدرات خبرات من االستفادة

  مبتكرة.  وحلول رائدة عالمية  معايير على بناءً  الخدمات تقديم

وني قع اإلل جى زارة ال ارعها، ُي ة ق وم س ادرات م الع على م   www.qatarfund.org.qa  لال

 


