
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
0208فبراير  83: 83العدد   

بدأت جمعية الهالل األحمر البحريني بالتحضير لتوزيع 
مساعدات شهر رمضان المقبل على أكثر من أربعة آالف 
أسرة في مملكة البحرين، واتخاذ جميع اإلجراءات 

 38ستغطي  81-االحترازية المتبعة في ظل جائحة كوفيد

 منطقة في مختلف محافظات ومدن وقرى البحرين.
اير  01  تويبر   0100فبر

شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في ندوة عن بعد 
نظمتها البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر 

القانون الدولي “وجمعية المحامين البحرينية حول 
، وتناولت العديد من المحاور من بينها أهمية ”اإلنساني

نشر الوعي بالقانون الدولي اإلنساني، وعالقة القانون 
 .الدولي اإلنساني بحقوق اإلنسان

اير  7  تويبر  0100فبر

 

  
 
 

( بثمانية 3من شقة صغيرة بمنطقة النادي السياحي و )
موظفين فقط بدأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي عملها 
واليوم في عيدها الثامن والثالثين و بمهام تطوعية عدة 

دولة أصبحت الهيئة معروفة  822ضمن قوافل ألكثر من 

 .ألف متطوع 83موظف و 8822عالمية وتضم 
اير  6  االتجاد  0100فبر

دشنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي افتتاح بئرين جديدين في 
محافظة حضرموت ليصبح اجمالي عدد اآلبار المنجزة في 

 ً ، وسيستفيد منهما أكثر 3آبار من أصل  8المشروع حاليا
ألف نسمة، وقد جرى الحفر بفترة زمنية قياسية  83من 

 لترات بالدقيقة. 882ويتراوح إنتاج المياه الصحية النقية 
اير   01  الشارع  0100فبر

أشاد بدر عبد هللا المدروس بمطططوعطي ومطططوعطات الطهطالل  

األحمر الكويتي وعن عطائهم وتفانيطهطم فطلطقطد لطبطوا الطنطداء  

متطوع ومتططوعطة لطلطمطشطاركطة فطي    32اإلنساني بأكثر من  

أرض المعارض الدولية مقر اللقاحات في الطتطططعطيطم لطوبطاء  

فططيططروس الططكططورونططا يشططاركططون بططهططمططة ونشططاط السططتططقططبططال  

 .الططمططراجططعططيططن الططقططادمططيططن لططلططتطططططعططيططم ضططد وبططاء الططكططورونططا 
اير    00  الوطن   0100فبر

فططقططد الططهططالل األحططمططر الططكططويططتططي أحططد مطط سططسططيطط   سططعططد 
عطامطاً  30الناهض  الذي استمر عطا ه في الهالل نحو 

ل  الفضل في تبو  الجمعية مركزاً مرموقاً بين نظيراتطهطا 
من جمعيات الطهطالل األحطمطر الطعطربطيطة والطعطالطمطيطة، كطان 
مهموماً بالقضايا العربية وبمعطانطاة الشطعطوب الطمطكطلطومطة 
  الطططتطططي تطططواجططط  صطططراعطططات داخطططلطططيطططة واعطططتطططداءات.

اير  01  القبس 0100فبر
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شاركت هيئة الهالل األحمر بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع  
الرئاسة العامة لش ون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 

فرق إسعافي ، وفرق تطوعية  ٤مسعفاً موزعين على  82بعدد 
تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك 

  .ضمن جهود المملكة في خدمة المعتمرين خالل جائحة كورونا
اير  01  الصباح العربر   0100 فبر

عقد اجتماع تنسيقي بين وحدة حماية الطفل بالقوات 
المشتركة واللجنة الدولية للصليب األحمر في مقر هيئة 
الهالل األحمر السعودي بحضور ممثلي هيئة حقوق 

 االنسان ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
اير  00  تويبر  0100فبر

البيانات االحصائية حول الكرونا في دول الخليج وتوضطح 
ثالثة معدالت لكل مليون شخص من السكان وتشمل معدل 
الفحوصات ومعدل الحاالت ومعدل الوفيات المبطلطع عطنطهطا 
 .فطططططي الطططططتطططططاريططططط  الطططططمطططططذكطططططور فطططططي الطططططبطططططيطططططان

اير   01    0100فبر
 

سلم الهالل األحمر القطري م سسة حمد الطبية، مجموعة من  

التبرعات العينية لدعم الفئات المحطتطاجطة تطتطضطمطن عطدًدا مطن  

ة والطمطعطدات الطططبطيطة، واألجطهطزة   الكراسي المتحركة واألسطرة

المختلفة، لدعم المطحطتطاجطيطن مطن الطمطرضطى مطن كطبطار السطن  

 واألطططططفططططال لططططتططططعططططزيططططز الططططتططططكططططافططططل االجططططتططططمططططاعططططي. 
اير    00  الراية   0100فبر

بالتطنطسطيط  مطع الطمط سطسطات الصطحطيطة بطالطدولطة لطمطتطابطعطة 
مستجدات كورونا أعلن الهالل األحمر القطري عن تفطعطيطلط  
لغرفة عمليات الطوارئ في مركز إدارة الكوارث التابع ل ، 
مططن أجططل مططتططابططعططة مسططتططجططدات جططائططحططة فططيططروس كططورونططا 
وتطوراتها األخطيطرة، وتطنطسطيط  الطعطمطل مطا بطيطن قطططاعطات 
الم سسة المختلفة، وتكامل الجهطود مطع بطاقطي مط سطسطات 
  الططططدولططططة الططططمططططعططططنططططيططططة بططططمططططواجططططهططططة الططططجططططائططططحططططة.

اير  8  الراية 0100فبر

وقّع اإلتحاد الدولي لجمعمام ماص ال مألم م  ا  معم  

 والهالل ا  ع  اتفاق ة تااون مع البنك الدولي 
 تويتر 0208فبراير  88

 في ٩١كوفيد لدعم جهود المراقبة المستقلة لحملة التطعيم ضد فيروس

 لبنان، بصفته منظمة دولية مستقلة ومحايدة، حيث بدأت حملة التلقيح

في مستشفى رفيق الحريري ويتابع اإلتحاد تفاصيل تطبيقها لتأكيد 

 امكانية حصول الجميع على اللقاح بشكل عادل ومنصف.

 

Prepared By Malak Atkeh 

أعألن االتحاد الدولي لجعا اص ال أل   ا  ع  والهالل ا  ع  عمن طم مة دمد مد  

  COVID-19 مأل ون شخص بألقا اص 055لألوصول إلى 
 فبراير 8األمم المتحدة جنيف 

في البلدان الغنية, وفي محاولة لدعم التوزيع العادل  91-مع استمرار جهود التحصين ضد فيروس كوفيد 
مليون  911للقاحات ، أعلن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عن خطة جديدة بقيمة 

سيبحث متطوعو الصليب  .COVID-91  مليون شخص ضد 011فرنك سويسري تهدف إلى دعم تحصين 
األحمر والهالل األحمر أيًضا عن المجتمعات واألفراد المعزولين اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو جغرافيًا لضمان 

وسيكون الموظفون المدربون في العديد من البلدان مسؤولين عن توصيل اللقاحات  .مشاركتهم في جهود اللقاح
 بأنفسهم للفئات المعرضة للخطر والضعيفة. 
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