
##بیان صحفي## 

طرود غذائية من الهالل األحمر القطري لألسر املتضررة من الجائحة في قطاع غزة

18 یـونـیو 2022 ― الـدوحـة: "تـعرضـت لـضغوط نفسـیة واجـتماعـیة أثـناء فـترة اإلغـالق بسـبب 
جـائـحة فـیروس كـورونـا، وكـان مـن الـصعب تـلبیة احـتیاجـات طـفلي الـصغیر نـتیجة لـإلغـالق". بھـذه 
الـكلمات وصـف الـمواطـن بـاسـم الـحبن (25 عـامـاً)، مـن سـكان شـمال قـطاع غـزة، ظـروف مـعایشـتھ 
وأسـرتـھ لـلحیاة بـعد جـائـحة فـیروس كـورونـا. ونـظراً لـكونـھ مـن ذوي اإلعـاقـة الـسمعیة، قـامـت والـدتـھ 
بـترجـمة حـدیـثھ الـذي جـاء خـالل اسـتالمـھما لـطرد غـذائـي ضـمن مشـروع "تـوزیـع مـساعـدات طـارئـة 
عـلى األسـر الـمتضررة مـن جـائـحة فـیروس كـورونـا فـي قـطاع غـزة"، والـذي یـدعـمھ الھـالل األحـمر 

القطري بتكلفة إجمالیة تجاوزت ملیون لایر قطري. 

وبـواسـطة لـغة اإلشـارة، أوضـح الـحبن أنـھ یـعیش فـي ظـروف اقـتصادیـة صـعبة، وأن والـدتـھ تـساھـم 
بـبعض الـمصاریـف لـتوفـیر الحـلیب والـغذاء مـن أجـل طـفلھ الـصغیر وزوجـتھ، الـتي تـعانـي ھـي 
األخـرى مـن مـشاكـل سـمعیة، الفـتاً إلـى أن الـوضـع االقـتصادي فـي غـزة مـتردٍّ لـلغایـة، مـما جـعلھ 
یـشعر بـالـیأس بسـبب قـلة فـرص الـعمل، رغـم مـحاوالتـھ الـكثیرة لـلبحث عـلى عـمل، ولـكن عـدم 
مـعرفـة جـھات الـتشغیل بـلغة اإلشـارة كـان عـائـقاً أمـامـھ. وتـفاقـمت األمـور وازدادت سـوءاً بـعد تفشـي 
جـائـحة فـیروس كـورونـا، مـما اضـطره إلـى الـلجوء لـوالـدتـھ مـن أجـل تـوفـیر احـتیاجـاتـھ المعیشـیة، 

باعتبارھا مصدر الدخل الوحید في حیاتھ. 

وحـول أھـمیة مـسانـدة الـعائـالت الـمتضررة مـن جـائـحة فـیروس كـورونـا، أشـار دكـتور أكـرم نـصار 
مـدیـر الـمكتب الـتمثیلي للھـالل األحـمر الـقطري فـي قـطاع غـزة إلـى الـمساعـدة، بـالتنسـیق مـع وزارة 
الـتنمیة االجـتماعـیة، فـي الـتخفیف عـن الـعائـالت الـفقیرة الـمتضررة مـن الـجائـحة، مـن خـالل تـوزیـع 
5,065 طـرداً غـذائـیاً اسـتفاد مـنھا حـوالـي 30,000 شـخص مـن الـعائـالت األكـثر تـضرراً، والـتي 
تـشمل عـدداً مـن الـفئات الـھشة مـثل الـمرضـى وكـبار الـسن وذوي اإلعـاقـة، مـوضـحاً أن تـوزیـع 
الـطرود الـغذائـیة شـمل كـافـة مـحافـظات الـقطاع، وتـضمن الـطرد الـغذائـي الـواحـد 13 صـنفاً مـنھا 

الحلیب والزیت واألرز والمعكرونة والمربى والسكر. 

مـن الجـدیـر بـالـذكـر أن الھـالل األحـمر الـقطري نـفذ عـدداً مـن الـتدخـالت اإلنـسانـیة لـمواجـھة جـائـحة 
فـیروس كـورونـا فـي قـطاع غـزة، ومـن بـینھا تـوفـیر المسـتلزمـات الـطبیة ومـواد الـتنظیف والـتعقیم 
وأجھـزة فـحص الحـرارة وأشـرطـة فـحص كـوفـید-19 والـطرود الـغذائـیة، بـتكلفة إجـمالـیة بـلغت 

1,744,000 لایر قطري. 



##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978 كـأول مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة فـي دولـة قـطر، عـلى مـساعـدة وتـمكین 
األفـراد والـمجتمعات الـضعیفة مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة فـي الـمحافـل اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي یـشغل 
عـضویـتھا، وعـلى رأسـھا بـالـطبع االتـحاد الـدولـي لجـمعیات الـصلیب األحـمر والھـالل األحـمر، والـلجنة الـدولـیة 
لـلصلیب األحـمر، والـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 
مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـھودھـا اإلنـسانـیة واالجـتماعـیة، وھـو الـدور الـذي یـمیزه عـن بـاقـي الـمنظمات الـخیریـة 

المحلیة في قطر. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، مـنفذاً مـختلف األعـمال اإلغـاثـیة والـتنمویـة فـي 
عـدد كـبیر مـن بـلدان الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا وأمـریـكا الـوسـطى والـجنوبـیة. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن مـخاطـرھـا، كـما یـعمل عـلى تحسـین مسـتوى مـعیشة الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم 
الخـدمـات الـطبیة والـغذاء والـمیاه واإلیـواء وغـیرھـا مـن احـتیاجـات الـمجتمعات المحـلیة المسـتفیدة، بـاإلضـافـة إلـى 

نشاطھ المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسیة اإلنسانیة. 
ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین والـمتطوعـین الـمدربـین والـملتزمـین، ورؤیـتھ تحسـین 
حـیاة الـضعفاء مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة لـصالـحھم، تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي 

وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


