
 

 ##بيان صحفي## 

 ولبنان   سورياللسوريين في لتوفير االحتياجات الشتوية 

 منحة وتعاون بين صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري  تا تفاقيا

اتفاقيوقع    الدوحة:  ―  2021  نوفمبر  27 للتنمية  قطر  بالتعاون  تي صندوق  شريكه  مع    منحة 

القطري الهالل  االستراتيجي   الشتوية  توفير  من أجل    ،األحمر  المساعدات   30,000لخدمة  أهم 

مستفيد    37,500خدمة  و   ، في شمال غرب سوريالهم  النازحين والمجتمعات المضيفة  مستفيد من  

 لبنان. عرسال ب الالجئين السوريين في من 

المشاريع لدى صندوق  الشهواني نائب المدير العام لقطاع  حمد  وفي هذا اإلطار أكد السيد مسفر  

الصعبة التي    األوضاع خاصةً في ظل    الشتاء،لفصل  المبكر  أهمية االستعداد    ى عل  قطر للتنمية 

ً ،  ولبنان في شمال غرب سوريا  السوريون  ن  و يعاني منها النازح  الالزمة لتقديم المساعدة    وسعيا

 أشهر الشتاء. البرد خالل ذروة حلول قبل  

واإلغاثة الشتوية  إطار االستجابة اإلنسانية    فيوالسنوية  تأتي هذه المساعدة الحيوية  : "أضافو 

والذي تم اإلعالن عنه    ، مريكيأمليون دوالر    100لتعهد دولة قطر البالغ    دولة قطر، وتنفيذاً من  

بن  خالل   محمد  الشيخ  سعادة  ألقاها  الرحمكلمة  ثاني   ن عبد  الوزراء    ،آل  مجلس  رئيس  نائب 

لدعم األوضاع اإلنسانية للمتضررين من األزمة  الخامس  وزير الخارجية، أمام مؤتمر بروكسل  

 . "السورية

،  في شمال غرب سوريا  مستفيد  30,000توفير الدعم الشتوي لصالح  األولى  تتضمن المنحة  و 

ال والبطانيات  التدفئة  مواد  النظافة  و   صوفيةتشمل  الوقاية  و  الشخصيةحقائب  من  مستلزمات 

حاجز إسمنتي    500وإنشاء  مائية    قنوات  10  حفرأما المنحة الثانية فتتضمن    .19-عدوى كوفيد 

مياحول   تدفق  مخاطر  من  للحد  الالجئين  إلى  األ  همخيمات  إلى   ،الخيام  داخل مطار  باإلضافة 

بطانيات   الشتوية  التدفئة  توزيع  الشخصية  و والمالبس  النظافة  الوقاية من عدوى  حقائب  ومواد 

الجئ سوري في    37,500ويصل عدد المستفيدين من هذه األنشطة والتوزيعات إلى  ،  19-كوفيد 

 بلدة عرسال اللبنانية. 

المالكي   نوه  ، من جهته إبراهيم عبد هللا  القطري  ، المهندس  للهالل األحمر  التنفيذي  لى  إ  ، المدير 

المتي الشراكة  للتنميةن عالقة  قطر  صندوق  مع  كثيرة   ، ة  تجارب  على  بُنيت  خالل    ،والتي  من 

للتنمية  تمويل صندوق   الهالل  قطر  القطري  للعديد من مشاريع  اإلغاثية واإلنسانية في  األحمر 



 

البلدان من  كبير  أن    ،عدد  إلى  وقته   اجاءت   تين االتفاقي   اتين همشيراً  ظروف  مفي  تزيد  حيث  ا، 

 الشتاء القارس من قسوة الوضع اإلنساني على مئات بل آالف األسر. 

ه"   : وتابع بموجب  ستنفذ  التي  المشاريع  مع  األحمر  ين ت االتفاقي  اتينبالتوازي  الهالل  فإن   ،

السنوية   حملته  تنفيذ  على  حالياً  يعمل  منذ  القطري  عليها  اعتاد  حملة    11التي  وهي  أال  عاماً، 

الشتاء الدافئ، التي تُعنى بتوفير كافة أنواع االحتياجات الشتوية لألسر المتضررة والمعوزة في  

شعار  تحت  العام  هذا  حملة  وتُنفذ  الطبيعية.  الكوارث  أو  الصراع  ويالت  تعاني  التي  البلدان 

الدفء’ يمنحهم  أن ‘ البيت  الرغم من  الجود    ، وعلى  أهل  تبرعات  بفضل  الحملة ستساهم،  هذه 

فإنها   الضعفاء،  من  اآلالف  عشرات  احتياجات  توفير  في  الطيبة،  قطر  أرض  على  واإلحسان 

للتنمية   منحة صندوق قطر  أن  نؤكد  ومن هنا  الفعلي،  االحتياج  إلى حجم  بالنظر  تظل محدودة 

 ". جاءت لتسد جزءاً كبيراً من هذا االحتياج

 ##ننهاية البيا##
 نبذة عن صندوق قطر للتنمية: 

صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية باإلنابة  

 عن دولة قطر.  

قدم صندوق قطر للتنمية المساعدات للعديد من الدول وفقًا ألهداف التعاون الدولي المنبثقة عن   2012منذ عام 

. يسعى الصندوق إلى تعزيز التنمية البشرية من خالل تركيز مشاريعه ونشاطاته  2030رؤية قطر الوطنية  

 . االقتصاديعلى قطاعات التعليم والصحة والتمكين 

 :لتنمية المستدامة التي يعمل الصندوق على تحقيقهاومن أبرز أهداف ا

 ". الهدف الرابع: "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع •

 ".الهدف الثالث: "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار •

اال النمو  "تعزيز  الثامن:  الهدف  والمنتجة،  •  الكاملة  والعمالة  والمستدام،  للجميع  والشامل  المطرد  قتصادي 

 ".وتوفير العمل الالئق للجميع 

وسعياً الى تحقيق األثر التنموي األمثل، يعمل الصندوق أيضاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى  

  6أن "القضاء التام على الجوع"، والهدف  بش   2التي تكمل بطبيعة الحال األهداف السالفة الذكر، مثل الهدف  

بشأن "عقد الشراكات لتحقيق    17من هذا كله الهدف    واألهمبشأن "توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية"،  

 األهداف". 

مجال   في  خبرة  وذات  فاعلة  عديدة  جهات  مع  للتنمية  قطر  صندوق  تشملويتعاون  المؤسسات    التنمية، 

الخاص،  الحكومي   والغيرالحكومية   والقطاع  القطرية،  مع   وعلىة  شراكات  خالل  من  الدولي  المستوى 

 المنظمات األممية والمؤسسات الدولية والصناديق التنموية. 

-------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


