
##بیان صحفي## 

ضمن حملة "بعطائكم یتواصل الخیر" 

الهالل األحمر القطري يوزع السالت الغذائية إلفطار آالف الصائمني خارج قطر

18 أبـریـل 2022 ― الـدوحـة: تـعكف الـمكاتـب والـبعثات الـتمثیلیة الـخارجـیة الـتابـعة للھـالل األحـمر 
الـقطري عـلى تـنفیذ مـشاریـع إفـطار الـصائـم فـي الـعدیـد مـن الـبلدان المسـتھدفـة ضـمن حـملة رمـضان 
لـعام 1443 ھـ، تـحت شـعار "بـعطائـكم یـتواصـل الـخیر"، والـتي تسـتھدف إیـصال السـالت الـغذائـیة 
ووجـبات اإلفـطار إلـى 316,778 مسـتفیداً مـن الـالجـئین والـنازحـین والـفقراء فـي 16 بـلداً حـول 

العالم. 

كـانـت الـبدایـة مـن قـطاع غـزة، حـیث قـام مـكتب الھـالل األحـمر الـقطري ھـناك بتجھـیز الـطرود 
الـغذائـیة لمشـروع "إفـطار الـصائـم"، تمھـیداً لـتوزیـعھا عـلى الـعائـالت األشـد فـقراً خـالل الشھـر 
الـفضیل. وتجـرى عـملیة إعـداد 5,894 طـرد غـذائـي، بـتكلفة إجـمالـیة تـتجاوز 1,635,000 لایر 

قطري. 

وفـي ھـذا السـیاق أوضـح د. أكـرم نـصار، مـدیـر مـكتب الھـالل األحـمر الـقطري فـي قـطاع غـزة، أن 
اخـتیار المسـتفیدیـن تـم بـناًء عـلى مـعایـیر الـبرنـامـج الـوطـني لـمساعـدة األسـر األشـد فـقراً، وبـالتنسـیق 
مـع وزارة الـتنمیة االجـتماعـیة الفلسـطینیة، ومـن شـأن ھـذا المشـروع أن یـساھـم فـي سـد االحـتیاجـات 

الغذائیة لتلك األسر خالل الشھر الكریم. 

وفـي فلسـطین أیـضاً، بـدأت بـعثة الھـالل األحـمر الـقطري فـي الـضفة الـغربـیة والـقدس الـعمل عـلى 
تـنفیذ مشـروع إفـطار صـائـم بـالـتعاون مـع الھـالل األحـمر الفلسـطیني، لـتوزیـع الـطرود الـغذائـیة عـلى 
األسـر الفلسـطینیة. ویھـدف المشـروع إلـى تـلبیة االحـتیاجـات الـغذائـیة األسـاسـیة لـ 2,651 أسـرة 
فلسـطینیة تـضم مـا یـقارب 15,906 أشـخاص مـوزعـین عـلى مـختلف قـرى ومـدن الـضفة الـغربـیة، 

باإلضافة إلى بلدة القدس القدیمة. 

وبـاشـر مـتطوعـو الھـالل األحـمر الفلسـطیني بـرفـقة مـمثلین للھـالل األحـمر الـقطري تـوزیـع الـطرود 
الـغذائـیة عـلى األسـر الفلسـطینیة مـنذ بـدایـة الشھـر الـفضیل، حـیث یشـتمل الـطرد عـلى احـتیاجـات 
األسـرة مـن الـمواد الـغذائـیة الـتي تـكفي لـمدة شھـر، لـتخفیف الـمعانـاة عـنھم طـوال مـوسـم الـصیام 

والعبادة. 



وإلـى لـبنان، حـیث بـدأ مـكتب الھـالل األحـمر الـقطري فـي تـنفیذ مشـروع إفـطار الـصائـم، بـتوزیـع 
السـالت الـغذائـیة الـرمـضانـیة عـلى األسـر الـسوریـة الـالجـئة فـي مـخیمات لـبنان وكـذلـك الـمجتمع 
الـلبنانـي الـمضیف عـلى مـدار الشھـر الـمبارك. ویـصل إجـمالـي عـدد السـالت الـغذائـیة الـمقرر 
تـوزیـعھا 3,019 سـلة غـذائـیة تـغطي احـتیاجـات 15,080 مسـتفیداً، وذلـك بـالـتعاون مـع الـصلیب 

األحمر اللبناني. 

وأخـیراً فـي بـنغالدیـش، حـیث انتھـت الـجولـة األولـى مـن تـوزیـع السـالت الـغذائـیة الـرمـضانـیة داخـل 
مـخیمات الـالجـئین الـقادمـین مـن مـیانـمار فـي بـنغالدیـش، حـیث بـلغ عـدد السـالت الـغذائـیة الـتي تـم 
تـوزیـعھا مـنذ بـدء حـملة رمـضان حـتى الـیوم 6,050 سـلة رمـضانـیة، مـن أصـل 7,235 سـلة إجـمالـي 
مسـتھدف لھـذا الـعام. ویـتم الـتوزیـع حـالـیاً فـي الـمخیم رقـم 16 لـالجـئین فـي مـنطقة كـوكـس بـازار 

الحدودیة، باإلضافة إلى األسر الفقیرة من المجتمع المحلي المضیف. 

الجـدیـر بـالـذكـر أن قـائـمة الـبلدان المسـتفیدة مـن مشـروع إفـطار الـصائـم خـالل شھـر رمـضان الـجاري 
تـشمل إلـى جـانـب الـبلدان الـمذكـورة كـالً مـن: أفـغانسـتان، سـوریـا، الـیمن، األردن، الـعراق، كـوسـوفـو، 
قـرغـیزسـتان، مـنغولـیا، ألـبانـیا، الـسودان، الـصومـال، مـالـي. ویـبلغ إجـمالـي عـدد المسـتفیدیـن فـي ھـذه 

البلدان مجتمعة 116,952 شخصاً. 

وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، سـیتم تـنفیذ مشـروع كـسوة الـعید فـي كـلٍّ مـن سـوریـا والـیمن، وھـو یـتضمن 
تـوزیـع قـسائـم مـجانـیة عـلى األسـر الـفقیرة والـنازحـة مـن أجـل شـراء مـالبـس الـعید الجـدیـدة لـصالـح 
3,070 طـفالً فـي الـشمال الـسوري، وتـوزیـع 5,400 طـاقـم مـتكامـل عـلى 1,800 أسـرة فـي عـدد مـن 

المحافظات الیمنیة خالل عید الفطر المبارك. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978، وھـو مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة تھـدف إلـى مـساعـدة وتـمكین األفـراد 
والـمجتمعات الـضعیفة بـدون تـحیز أو تـمییز. والھـالل عـضو فـي الحـركـة اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي تـضم االتـحاد 
الـدولـي والـلجنة الـدولـیة والجـمعیات الـوطـنیة مـن 191 بـلدا، كـما یـشغل عـضویـة الـعدیـد مـن الـمنظمات الخـلیجیة 
والـعربـیة واإلسـالمـیة مـثل الـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 

مسانداً بذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیزه عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، وھـو یشـرف عـلى مشـروعـات دولـیة جـاریـة 
لـإلغـاثـة والـتنمیة فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـمیع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن الـمخاطـر، كـما یـعمل عـلى الـتخفیف مـن أثـر الـكوارث وتحسـین مسـتوى مـعیشة 



الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم الخـدمـات الـطبیة والـرعـایـة الـصحیة والـتنمیة االجـتماعـیة لـلمجتمعات المحـلیة، 
بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـھ عـلى صـعید الـمناصـرة اإلنـسانـیة. ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین 

والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم. 
ویـمارس الھـالل نـشاطـھ تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي وھـي: اإلنـسانـیة وعـدم الـتحیز 

والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


