
 

 ##بيان صحفي## 

 وطنية زميلة  ةجمعي  22دعم برنامج ضمن 

لتوزيع سالت غذائية على األسر  الجمعية الوطنية األلبانية يتعاون مع  الهالل األحمر القطري

 ا فيروس كورون متضررة من ال

الصليب األحمر األلباني  بالتعاون مع الهالل األحمر القطري  بدأ   الدوحة: ― 2020 أكتوبر 12

متضررة  أسرة    700دعم  وذلك بهدف  ،  ألبانيافي    19-مشروع االستجابة لجائحة كوفيدفي تنفيذ  

دوالر أمريكي ممولة من الهالل األحمر    20,000بتكلفة إجمالية قدرها    ، الجائحةمن  اقتصادياً  

 القطري.

سالت  بتوزيع  بلديات    5في  الكوادر التابعة لفروع الصليب األحمر األلباني  قامت  وحتى اآلن،  

باقي  تسليم  بينما يجري حالياً  على األسر المستفيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية،    غذائية

الغذائية   البدء  السالت  أجل  من  األخرى  على  في  سريعاً  للفروع  المختارةتوزيعها    المناطق 

الغذائية    . األخرى المواد  من  كميات  من  الواحدة  السلة  التي  وتتكون  األسرة  األساسية  تكفي 

 األبيض واألرز وزيت الطعام. الدقيق ، مثل الواحدة لمدة شهر

الالتوزيع  عمليات  سبق  وقد   البلدية  المجالس  مع  بالتعاون  لالحتياجات  تقييم  من  ،  معنيةإجراء 

المشروع.   من  للمستفيدين  النهائية  القوائم  إعداد  تدريب  أجل  تم  ذلك  من  وبعد  مكونة  فرق 

و  األلباني    5موظفين  األحمر  الصليب  فروع  فرع من  لكل  السالت  على  متطوعين  توزيع  آلية 

 احترام كرامة المستفيدين. الغذائية بالشكل الذي يضمن 

ذلك،   مع  وتوريد  وبالتوازي  شراء  إجراءات  من  االنتهاء  الغذائية  وتعبئة  تم  خالل  المواد  من 

علنية   إشراف  مناقصة  الشفافية تحت  لضمان  األلباني  األحمر  الصليب  في  المناقصات  لجنة 

اوااللتزام   بشكل  .  المتبعة  داريةإلبالضوابط  التوزيع  الزيارات  من خالل  سلس  وتسير عمليات 

مع   المستفيدة،  األسر  إلى  الغذائية  السالت  لتسليم  على  المنزلية  التوزيع  ارتداء  الحرص  فرق 

، والمحافظة  اللتزام بالتعقيم المستمر لليدين ا، و كالكمامات والقفازاتالحماية الشخصية    دواتأل

ال لعلى  وفقاً  اآلمنة  األحمر  مسافة  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  من  المعتمدة  إلرشادات 

األحمر،   للصليب  الدولية  واللجنة  األحمر  إلى  والهالل  الصحة  باإلضافة  منظمة  توصيات 

 العالمية.

والذين  الفئات األشد ضعفاً،  شخص من    3,500إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع  ويبلغ  

،  (وخاصةً من يعيشون بمفردهم ) كبار السن  المرضى ومثل  تم اختيارهم بناًء على عدة معايير،  



 

واألسر المتضررة من  بال مصدر دخل،  سر التي  واألتي تعاني ظروفاً معيشية صعبة،  واألسر ال

ألبانيا  تأثرت  وقد    الزلزال. في  السكان  من  كبير  قطاع  جائحة  المترتبة  نتائج  الب أرزاق  على 

والريفية،  باألخص  و،  19-كوفيد  الحضرية  المناطق  في  النظامية  غير  تخفيض  مثل  العمالة 

األجور،   النقدية،  تراجع  و وفقدان  التحويالت  مساعدات  و حجم  على  الحصول  فرص  تضاؤل 

 حاالت مرضية سابقة. مصاعب معيشية أو  ووجود  اجتماعية،  

فقد   إيجابي على  وبالتالي  أثر  توزيعها  تم  التي  الغذائية  للمساعدات  المتلقين  كان  صحة وسالمة 

الذي  ، فضالً عن  للمساعدة التوعية والتثقيف الصحي  القائمة على  قدمه  ت استفادتهم من  الكوادر 

 بالجائحة وسبل الوقاية منها. فيما يتعلق  توزيع السالت الغذائية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ##نهاية البيان##

 الهالل األحمر القطرينبذة عن 

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  

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


