
 

 ##بيان صحفي##

  خالل فصل الشتاءمتعاقبة إغاثية تمهيداً إلطالق حمالت 

الل األحمر القطري  نشراكة واألونروا يوقعان اتفاقية  ال ي ن الفلسطي   لدعم الالجئ

مع تفاهم إطارية مذكرة وقع الهالل األحمر القطري صباح اليوم  الدوحة: ― 2020 نوفمبر 3
من أجل  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)،

، ضمن األهداف والرؤية ني يالفلسطين جئينالتعاون في توفير مختلف أشكال الدعم اإلنساني لال
  .التي تقدمها األونروا لفائدة الالجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم المشتركة لتعزيز الخدمات

األمين  وقع االتفاقية من جانب الهالل األحمر القطري سعادة السفير علي بن حسن الحمادي
قد حضر مراسم و  .سعادة السيد فيليب الزاريني المفوض العام، ومن جانب وكالة األونروا العام

السيد مارك السواوي رئيس عالقات المانحين، األونروا كلٌّ من من جانب توقيع االتفاقية 
كلٌّ من . ومن جانب الهالل األحمر القطري، حضر والسيدة تمارا الرفاعي المتحدثة الرسمية

، والسيدة منى فاضل السليطي اإلغاثة والتنمية الدوليةقطاع السيد فيصل محمد العمادي مدير 
  .مدير إدارة تنمية المواردوالسيد يوسف محمد العوضي التطوع والتنمية المحلية، قطاع مدير 

إن قال الحمادي: "، ع االتفاقيةي الذي عقد على هامش توق المؤتمر الصحفيخالل كلمته وفي 
الهالل األحمر القطري يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به األونروا في تلبية احتياجات أهل 
ً في ظل  فلسطين، والتخفيف من األعباء والصعوبات المعيشية التي يواجهونها، وخصوصا

)، وتأثيراتها السلبية على حياة الناس وصحتهم 19-تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد
  ".ومصادر دخلهم

من هذا المنطلق، فإن توقيع هذه االتفاقية يعكس حرصنا البالغ على دعم األونروا، تابع بقوله: "و 
كي تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين، من خالل العمل على حشد الدعم من أهل 

ة قطر الكرام والجهات الدولية المانحة، لتنفيذ مشاريع وحمالت إنسانية تساهم في رفع المعانا
  ".عن األشقاء الفلسطينيين، ال سيما خالل فصل الشتاء الحالي

، بالشكر للهالل األحمر القطري على حفاوة االستقبالالمفوض العام لألونروا توجه ومن جانبه، 
خالل للفلسطينيين يد العون  مد، حيث ستساعد األونروا على الهامةـ "هذه االتفاقية ب كما وصف 

  ".الحاليخريف فصل الشتاء ال



 

، وخاصةً في منطقة كما تعلمون، فإن هذا الوقت من العام يكون في غاية الصعوبةوأضاف: "
التي  19-جائحة كوفيد، ويضاف إلى كل ذلك ومالية وسياسيةتعاني من اضطرابات اقتصادية 

تكون فإن الفئات األكثر ضعفاً  ،ولكن عندما يتعلق األمر بتأثير الجائحة .الجميع دون تفرقةتمس 
  ".بالطبع ومن بينهم الالجئون الفلسطينيون ،هي الفئات األشد تضرراً 

ومن هنا  ،الالجئين الفلسطينيينللوقوف إلى جانب ضرورة ملحة اليوم، هناك استطرد قائالً: "و 
. للفلسطينيينلتلبية االحتياجات األساسية جهودنا فعلينا أن نضاعف ، تأتي أهمية هذه االتفاقية
مشكالت في المقابل تواجه االعتماد على األونروا، التي ، نظراً لتزايد نحن في سباق مع الزمن

، اقتصاديةالدول المانحة لألونروا ألزمات تتعرض ، وفي ذات الوقت توفير الموارد الماليةفي 
  التوقيت".هذه االتفاقية في ذلك مما يزيد من قيمة 

ً مغلقاً وعقب المؤتمر الصحفي،  كيفية تنسيق العمل المشترك لمناقشة  عقد الجانبان اجتماعا
التعاون السابق بين الهالل األحمر القطري إلى كما تطرق االجتماع خالل المرحلة القادمة، 

، استمرار الزياراتواتفق الجانبان على ووكالة األونروا، والذي تكلل باتفاقية الشراكة الجديدة. 
ان، حيث مكتبه التمثيلي في العاصمة األردنية عمَّ لسواء لمقر الهالل األحمر القطري بالدوحة أم 

  يقع مقر األونروا.

أهمية الدور الذي درايةً ب روح التعاون من جانب الهالل األحمر القطري، ب الوفد الزائر وأشاد 
التي تؤثر سلباً القائمة و العديدة ، رغم التحديات دعم الفلسطينيينوحرصاً على تقوم به األونروا 

، الراهنة، ومنها تحديات إنسانية وإدارية ومالية في ظل الظروف الدولية على العمل اإلنساني
، وهو ما التي يدرس بها حوالي نصف مليون طالب فلسطينيمدارس األونروا مما يهدد بتوقف 

مهمتها لالستمرار في أداء  األونرواوكالة تفعيل دور الدبلوماسية اإلنسانية في دعم تلزم سي 
  .نسانيةاإل

  ##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 العديد من  بلدا، كما يشغل عضوية 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 هودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميزبذلك دولة قطر في جه مسانداً 



 

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  
بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن 

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 

نمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والت
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
مبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة ال

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


