
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 2022-2021ضمن حملة الشتاء الدافئ 

كردستان  للنازحين العراقيين والالجئين السوريين في  الهالل األحمر القطري مساعدات إنسانية متنوعة من 

 العراق 

القطري ينفذ    الدوحة:  ―  2022  فبراير  19 األحمر  في  الهالل  التمثيلي  مكتبه  خالل  من   ،

الدافئ    مشروع  العراق، العراقفي    2022-2021لعام  الشتاء  كردستان  شعار  ،  إقليم  تحت 

الدفء"  يمنحهم  قدرها  ،  "البيت  إجمالية  يعادل    ا  أمريكي   ا  دوالر  100,760بتكلفة  ما  )أي 

 رياال  قطريا (.  367,774

  ، خارجهاو  المخيماتالسوريين داخل    الالجئين و  النازحين العراقيين   تمكينإلى    المشروعيهدف  

األكذلك  و  كالمأوىو  ،ضعفا    شدالعائدين  األساسية  احتياجاتهم  الصحيةو   تأمين  المواد  و   الرعاية 

،  على التغلب على الظروف القاسية خالل فصل الشتاء البارد  ، بما يعينهم غير الغذائيةالغذائية و 

 . االقتصاديةو  المعيشية همتحسين أوضاعو 

المشروع من  كالتالي:  شخصا ،    8,625إجمالي    ويستفيد  النازحين    500مقسمين  من  عائلة 

المضو   العراقيين المحلي  السوريين   195،  ف ي المجتمع  الالجئين  من  طالب   3,455،  عائلة 

المراجعين  المرضى طفل من  1,000، قليم كردستان العراقإمدرسة من النازحين العراقيين في 

 في محافظة السليمانية.  لمستشفى رابرين 

وإجراءاتوضمن   الغذائية  يتم    ، المشروع  أنشطة  العناصر  على  تحتوي  غذائية  سالت  توزيع 

بحركة  مخيم  في  العراقيين  النازحين  على  ذوي  األشخاص  عوائل  و   ،1الجدعة  و   المتكاملة 

 . قليمالالجئين في اإلالعوائل المتعففة من و   ،االحتياجات الخاصة من المجتمع المحلي المضيف

يتم   الفيضانات في مخيم قشتب و   توريدكذلك  المتضررة من  العوائل    ةتوزيع أغطية شتوية على 

باألدوية الطبية الالزمة    تزويد مستشفى رابرين، وفي ضواحي مدينة أربيللالجئين السوريين  

باإل  المصابين  األطفال  الصدرية لعالج  البرد و   نتانات  و 19-كوفيدعدوى  و   نزالت  توزيع  ، 

النازحين  كمامات  من  المدارس  طالب  على  الشخصية  و الحماية  زيتية   200توفير  ،  مدفأة 

 . السليمانيةو  دهوكو  توزيعها على المدارس في محافظات أربيل ل



 
 
 
 

للمستفيدين،  و  الغذائي  األمن  اآللي  يتم  لتحقيق  المخبز  لتزويد  األحمر  فرع  التابع  الهالل  جمعية 

مخيم  في  العراقيين  ين  الخبز للنازح  إنتاجو   تشغيل المخبزل  ،أربيل بالطحين األبيض في  العراقي  

الثلوج خالل شهر  و   الفيضاناتو   معظم العوائل مصدر رزقها بسبب البردحيث فقدت    ، بحركة

 الماضي.  يناير 

شملت   اآلن،  المحققة وحتى  غذائية  500توزيع    النتائج  شتوي  500و   سلة  وغطاء  تزويد  ، 

ناتجة عن  طفل مصاب    1,000مستشفى رابرين باألدوية الالزمة لعالج   تنفسية  شدة بأمراض 

تزويد  ا ، و طالب   3,455بإجمالي  لنازحين العراقيين  لمدارس    6كمامات على  التوزيع  ة، ودو البر

اآل ب المخبز  من    4إجمالي  لي  األبيض  أطنان  للنازحين    إنتاج و   تشغيلهلالطحين  مخيم  في  الخبز 

 . ( رغيف خبز يوميا    2,500بمعدل بحركة )

ا حملة  أن  ليذكر  الدافئ  اللشتاء  مساعدات  تستهدف    عامهذا  لتوزيع  وشتوية  صالح غذائية 

. ويمكن دعم الحملة  بلدا  حول العالم  14في  والفقراء  من الالجئين والنازحين    مستفيد   240,000

طريق   ب(www.qrcs.org.qa)   اإللكتروني   الموقع عن  االتصال  أو  خدمة،    المتبرعين  رقم 

خدمة  (66666364) طلب  أو  عن  33998898)  المنزلي  المحصل ،  التبرع  أيضا   ويتاح   .)

البنكيطريق   اآليبان:  المصرف    لدى  التحويل  )رقم 

QA51QISB000000000110575190014  أو اإلسالمي(،  اآليبان:   الدولي  )رقم 

QA66QIIB000000001111126666003  :اآليبان )رقم  الوطني  قطر  بنك  أو   ،)

QA21QNBA000000000850020196062اآليب )رقم  الريان  مصرف  أو  ان:  (، 

QA18MAFR000000000011199980003.) 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

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

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

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

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

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

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

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

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

http://www.qrcs.org.qa/


 
 
 
 

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

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

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

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

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


