
 

 بتنفيذ الهالل األحمر القطري

لصالح الالجئين صندوق قطر للتنمية يطلق تدخال إغاثيا 

 في بنغالديش اروهينغيال

دولة  هأطلقتفعاليات التدخل اإلنساني الموسع الذي جري على قدم وساق ت :الدوحة ― 2018 فبراير 11

من إقليم راكين بميانمار إلى المناطق الحدودية من القادمين الروهينغيا الالجئين  إلغاثةقبل عدة أشهر قطر 

بمنطقة "كوكس  اللجوء مخيمات داخلطارئة استجابة  مشروعحيث ينفذ الهالل األحمر القطري بنغالديش، 

( من صندوق لاير قطري 1,825,000أي ما يعادل ألف دوالر أمريكي ) 500وذلك بتمويل قدره بازار"، 

 للتنمية.قطر 

 في للنازحين العاجلة اإلنسانية االحتياجات تلبيةيهدف المشروع إلى 

 الغذائية غيرالغذائية و والمواد كاإليواء ،المختلفة القطاعات من العديد

عدد المستفيدين من المشروع حتى إجمالي بلغ حيث  واإلصحاح، والمياه

شهر نهاية حتى المشروع التي حققها نجازات اإلوتتضمن  .شخصا 112,566 بمجموعأسرة  18,761اآلن 

 المحاور التالية: يناير الماضي

على مرحلتين، شملت األولى سالت غذائية توزيع تم . المساعدات الغذائية: 1

فيما شملت المرحلة الثانية  ،في منطقة كوتوبالونغسلة غذائية  9,600توزيع 

 السلة وتتكون ."بورما بارا" لالجئين مخيمداخل سلة غذائية  1,800توزيع 

 الطهي زيتو الملحو والسكر العدسأصناف متنوعة مثل  من الواحدة الغذائية

استفاد من هذه قد و لألطفال،بعض أنواع التغذية العالجية و والسميد

 شخصا(. 68,400)أسرة  11,400إجمالي التوزيعات 

أغطية تحتوي على إيواء  ةحزم 300تم توزيع في البداية يواء: إلا. 2

في منطقة  موعة من الحبال واألخشابمجوبالستيكية واقية من المطر 

 ،الالجئينمخيم داخل حزمة إضافية  872، ثم تال ذلك توزيع كوتوبالونغ

 شخصا(. 7,032أسرة ) 1,172استفادت من هذه المساعدات و

حزمة نظافة شخصية في منطقة  3,300هذا المحور توزيع تضمن المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية: . 3

ونسائية  حزمة لوزام شخصية 1,789وتوزيع ، كوتوبالونغفي منطقة خارجيا حماما  20إنشاء مينورغونا، و

 شخصا(. 31,134أسرة ) 5,189بلغ إجمالي األسر المستفيدة من هذه المساعدات داخل مخيم الالجئين، و

االحتياجات األساسية لالجئين  لتحديدإجراء تقييم ميداني مرحلة تحضيرية شملت عمليات التوزيع  توقد سبق

االتحاد الدولي بعثة التنسيق مع الهالل األحمر البنغالديشي وتم  كما لالجئين، "بورما بارا"داخل مخيم 

مناقصة تنفيذ تم . بعد ذلك أجل تسجيل المستفيدين لدى االتحادوالهالل األحمر من األحمر لجمعيات الصليب 
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 16، باإلضافة إلى اختيار وتدريب المستفيدينى وتوزيعها علستالم الاوتجهيز بطاقات المطلوبة المواد توريد 

وخصوصا كبار السن  ،في إنشاء المأوى الخاص بهمزمالئهم الروهينغيا لمساعدة الالجئين من  امتطوع

 .وذوي االحتياجات الخاصة

في منطقة  التمثيليةلبعثته  فرعيتأسيس مكتب إلى بادر فور وقوع األزمة قد الهالل األحمر القطري كان 

األهالي  منالجئ  ألف 655أغسطس الماضي ما ال يقل عن منذ استقبلت التي  ،ببنغالديش "كوكس بازار"

إيواء  مخيمات في معظمهماستقر  حيث ميانمار،ب ينكرا والية في العنفاندالع أحداث  أعقاب في ايالروهينغ

، األساسية وغيرها من االحتياجات اإلنسانية الصحية والرعاية النظيفة والمياه لغذاءلأي مصدر  دون مؤقتة

 .سياآ شرق جنوب بلدان على الغزيرة مطاراألمنذ قدوم موسم سوء األحوال الجوية فضال عن 

 ##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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