
 

 ##بيان صحفي##

 وطنية زميلة ةجمعي 22دعم برنامج ضمن 

 لياو فيروس كورونا في منغمستلزمات اإليواء واملعيشة لألسر املتضررة من يوفر  الهالل األحمر القطري 
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والذي يهدف إلى دعم األسر الضعيفة ، الصليب األحمر المنغوليمع بالتعاون في منغوليا، 

لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا اإلنساني الموسع برنامج الضمن  ،الجائحةالمتضررة من 

 .حول العالمبلداً  22في 

توفير اإليواء والمستلزمات  ،دوالر أمريكي 20,000تضمن المشروع، الذي تبلغ تكلفته ي 

فقدت منازلها بسبب توقف الدخل الناتج عن إجراءات العزل التي  الفقيرةالمعيشية لألسر 

ً وإغالق  الصحي صليب األحمر مع البالشراكة التنفيذ وقد تم  .األسواق والمتاجر احترازيا

 .وزارة العمل والحماية االجتماعية في منغوليامع التنسيق ب  اختيار المستفيدينو المنغولي، 

، المتعاقد عليها وبحسب تقارير اإلنجاز، فقد تم االنتهاء من توريد المساكن التقليدية المنغولية

واستفادت من . وفق المواصفات الموضوعة علنية الختيار الشركة الموردةقصة امن بناًء على 

مدينة أوالن  ثلمرئيسية عدة مناطق في شخص  200تضم قرابة أسرة  28هذا المشروع 

 .خينتي محافظةو ،سوخباتار ومحافظة ،باتور

أسرة بها أشخاص  11كالتالي: التي انطبقت عليها معايير االختيار وانقسمت األسر المستفيدة 

 4لديها أكثر من أسر ضعيفة  7، لسنفي اأسر بها كبار  5، من ذوي االحتياجات الخاصة

 .أمهات بال عائل ولديهن أكثر من طفلين 5، أطفال

الستجابة التي أطلقها الهالل األحمر القطري لمبادرة الضمن يندرج هذا المشروع  يذكر أن

عبر دعم ، حول العالمقارات  6موزعة على دولة  22في لجائحة فيروس كورونا الطارئة 

  2,236,827جمالية قدرها إبميزانية جهود الجمعيات الوطنية العاملة في جهود االستجابة، 

فلسطين، أفغانستان، باكستان، البلدان اآلتية: شخص في  320,000لفائدة أكثر من رياالً قطرياً 

موريتانيا، ساحل العاج، نيبال، طاجيكستان، منغوليا، الوس، فانواتو، إثيوبيا، تشاد، السنغال، 

 مالي، سيراليون، ألبانيا، كوسوفو، الجبل األسود، فنزويال، السلفادور، بيرو، بنما.

دعم وتتعدد أوجه الدعم المقدم من الهالل األحمر القطري للجمعيات الوطنية الزميلة، ما بين 

تعزيز و، توفير األدوية والمستهلكات الطبيةو ، المؤسسات الصحية باألجهزة والمعدات الالزمة



 

انقطاع توفير الغذاء والمأوى لألسر األشد تضرراً من و ، حماية الكوادر الطبية والمتطوعين

 توفير وسائل الوقاية من الكمامات والقفازات والمعقمات وغيرها.، و الدخل

 ##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 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها  اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري 

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على 

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

تحيز ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم ال

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


