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10 - أبريل - 2022

قطر تخصص 5 ماليين دوالر للنازحين والالجئين األوكرانيين

الدوحة: أعلنت قطر، األحد، تخصيص 5 ماليين دوالر لدعم الالجئين والنازحين األوكرانيين، ع�

خلفية العملية العسكرية الروسية�

جاء ذلك � كلمة ألقتها لولوة بنت راشد الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري، � “مؤتمر

المانحين من أجل أوكرانيا” المنظم افتراضيا�

وقالت الخاطر، إن هذا المبلغ سيتم توفيره عبر “صندوق قطر للتنمية” (حكومي)، كمساعدات

إنسانية لدعم الالجئين والنازحين األوكرانيين�

وأضافت أن “الوضع اإلنسا� الصعب الذي يواجهه ماليين الالجئين � ظل تواصل التصعيد

والتوتر يستوجب تضامن المجتمع الدو� لوضع خطط طارئة لالستجابة الحتياجاتهم الضرورية”�

وجددت المسؤولة القطرية دعوة بالدها إ� “الوقف الفوري للعمل العسكري � أوكرانيا وتأمين

الممرات اإلنسانية لضمان وصول المساعدات، واالتجاه لحل الخالف عبر الحوار البناء والطرق

الدبلوماسية وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إ� المزيد من

التصعيد”�

وأفادت بأن “العالم يمر بمراحل عصيبة وأزمات متعددة تجبر العديد ع� الرحيل إ� مكان أكثر

أمنا ومستقبل أفضل”�
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البريد اإللكترو� *االسم *

وتابعت الخاطر: “هذا ما نراه اليوم بالنسبة لألوكرانيين الذين يعيشون فترة حالكة من تاريخهم

تدفعهم إ� الهروب سواء داخل البالد أو خارجها لتجنب الحرب وأهوالها”�

و� 24 فبراير/ شباط الما�، أطلقت روسيا عملية عسكرية � أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية

غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” ع� موسكو�

(األناضول)

ً اترك تعليقا
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