
 

 ##بيان صحفي##

 2020-2019يطلق حملة الشتاء الدافئ لعام الهالل األحمر القطري 

لعام  الشتاء الدافئحملته السنوية الهالل األحمر القطري  أطلق الدوحة: ― 2019 نوفمبر 11

، وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في "إحسانكم رحمة"تحت شعار  2019-2020

د. محمد صالح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية بحضور كل ٍّ من مقره الرئيسي 

محمد سيد يوسف محسن عبد هللا المالكي مدير االتصال والعالقات العامة، والالسيد الدولية، و 

 .تنمية الموارد الماليةمدير العوضي 

 :كلمة السيد محسن المالكي

حياكم هللا في الهالل األحمر القطري، حيث نلتقي اليوم لإلعالن عن إطالق حملة الشتاء الدافئ 

، تحت شعار "إحسانكم رحمة"، وهي عادة راسخة للهالل األحمر القطري 2020-2019لعام 

 .هللاعاماً متواصلة، ونتمنى أن تستمر على الدوام بإذن  14لم تتوقف منذ 

فمع دخول فصل الشتاء ببرودته القارسة، التي تسري في أوصال المشردين والنازحين 

والالجئين، وتجمد الدماء في عروق ماليين األطفال والنساء والمرضى والعجائز، يكون الهالل 

األحمر القطري دائماً في الموعد، ليمدهم بالمأوى والملبس والدفء والطعام، من خالل حملته 

 ".ية "الشتاء الدافئالسنو 

وبفضل إحسان أهل البر والخير، ننوي هذا العام بإذن هللا التوسع في مشاريع اإلغاثة الشتوية، 

لتصل إلى أكثر من ربع مليون مستفيد، سواء من العمالة الوافدة في دولة قطر، أم المتضررين 

ردن، اليمن، بلدان هي: فلسطين، األ 8من الكوارث والحروب والعواصف والمجاعات في 

 .العراق، بنجالديش، أفغانستان، السودان، الصومال

وها نحن نوجه النداء إلى القلوب الرحيمة، التي ُعِرف عنها حب البذل والعطاء، كي تتالقى 

أيادينا وتتالحم هممنا في هذا العمل اإلنساني النبيل، لنرحم الضعفاء مما يالقونه من شقاء 

نفوز بما أعده هللا للمحسنين من عظيم األجر والثواب في الدنيا ومعاناة طوال فصل الشتاء، و 

 واآلخرة.

 :كلمة د. محمد صالح



 

، والتي 2020-2019يسعدني أن أعرض عليكم ببعض التفصيل عن حملة الشتاء الدافئ لعام 

تنبثق من رسالة الهالل األحمر القطري اإلنسانية، وثقافة المجتمع القطري العريقة من حب 

 البذل والعطاء في أوجه الخير المختلفة.

يسعى الهالل األحمر القطري بفضل تبرعات المحسنين والخي ِرين في دولة  ،هذه الحملة وفي

مليون لاير قطري، ويستفيد منها  18قطر إلى تنفيذ مشاريع إغاثة شتوية بتكلفة إجمالية قدرها 

 أكثر من ربع مليون إنسان.

فير حقائب شتوية تحتوي على المكونات األساسية التي يحتاجها تو ففي دولة قطر، سوف يتم 

 اتبطاني الالعمال الوافدون في فصل الشتاء، مثل القفازات والقبعات والجوارب واألوشحة و 

 .عامل في مواقع عملهم 2,500شتوية، ويتم توزيعها على ال

من فلسطين، واليمن، أما خارج دولة قطر، فتتضمن المساعدات المقدمة سالت غذائية في كل ٍّ 

وبنجالديش، وأفغانستان، والسودان، والصومال، باإلضافة إلى الالجئين السوريين 

والفلسطينيين في األردن. وتحتوي السلة الغذائية الواحدة على كميات من المواد الغذائية 

 رلمدة شهأفراد في المتوسط  5األسرة المكونة من تكفي وهي  ،من قوت أهل البلداألساسية 

 .مستفيد 100,000يتجاوز بإجمالي  كامل،

كذلك سوف تكون هناك مساعدات خارجية في مجال اإليواء، والمواد غير الغذائية، والتدفئة، 

والمالبس الشتوية للكبار واألطفال. وتشمل هذه المساعدات توزيع المعاطف، واألحذية، 

ات، والفرشات، والحصر ي بطانالو  الصوفية، واألوشحة ،والجوارب ،والقبعات ،القفازات

والسجاجيد، ومظالت المطر، ومدافئ الغاز، ووقود التدفئة. ويقدر عدد المستفيدين من هذه 

 شخص. 150,000المساعدات بحوالي 

هذه لمحة سريعة عن أبرز مجاالت التدخل التي ينوي الهالل األحمر القطري تنفيذها، من خالل 

، وبالتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة والمنظمات بعثاته التمثيلية في البلدان المستفيدة

 اإلنسانية الدولية ذات الصلة.

 :كلمة السيد يوسف العوضي

كافة إتمام على مساعدتها في هيئة تنظيم األعمال الخيرية إلى شكر في البداية، نتوجه بال

الذين ساهموا في المتبرعين ، كما نشكر السادة الحملةالمتعلقة بإطالق اإلجراءات اإلدارية 

إنجاح حمالت الشتاء الدافئ على مدار األعوام الماضية، وننتظر منهم مزيداً من التفاعل كما 

 عودونا دائماً، إلغاثة إخوانهم في اإلنسانية، وضرب أروع مثال للعطاء في سبيل هللا.



 

ً باللغتين ا لعربية واإلنجليزية، به كافة تفاصيل المشاريع، وللتعريف بالحملة، فقد أصدرنا كتيبا

والبلدان المستفيدة، وأعداد المستفيدين، وقيمة سهم التبرع، ووسائل التبرع المختلفة. وكذلك تم 

إنشاء صفحة مخصصة للحملة على الموقع اإللكتروني للهالل األحمر القطري بها كافة 

 التفاصيل.

ٍّ منها في التبرع لصالح الحملة:التي يمكن للسوسائل وفيما يلي أهم ال  ادة المتبرعين استخدام أي 

o  ( 4822-6664 – 16002)الخطوط الساخنة االتصال ب 

o  طلب مندوب التحصيلل 6364-6666االتصال بالرقم 

o  مثل  األسواق والمجمعات التجاريةب التبرع لدى مندوبي الهالل األحمر القطري

، مول الخور، أفرع شركة الخليج إزدان مول، مولالالندمارك، فيالجيو، حياة بالزا، 

 الميرة.

o مبين بالكتيب( رقم اآليبان) عن طريق بنك بروة التحويل البنكي 

o إرسال رسالة ب لتبرع ا( نصية قصيرةSMS)  "و "أبالرمز "شW على األرقام "

 150)للتبرع بمبلغ  92402الرقم  –ر.ق(  100)للتبرع بمبلغ  92216الرقم  التالية:

 350)للتبرع بمبلغ  92869الرقم  –ر.ق(  250)للتبرع بمبلغ  92552الرقم  –ق( ر.

 ر.ق(. 500)للتبرع بمبلغ  92092الرقم  –ر.ق( 

o  زيارة المقر الرئيسي للهالل األحمر القطري باسلطة القديمة، الكورنيش، أو فرعه

 بمدينة الخور.

 ##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 

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 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


