
 

 ##بيان صحفي## 

 تحت شعار "كرمك يصون كرامتهم" 

 2021-2020يطلق حملة الشتاء الدافئ لعام الهالل األحمر القطري 

القطري    أطلق  الدوحة:  ―  2020  نوفمبر   15 األحمر  السنوية  رسمياً  الهالل  لشتاء  لحملته 

تلبية  وتستهدف حملة هذا العام  ،  "كرمك يصون كرامتهم"تحت شعار    2021-2020لعام    الدافئ 

والشتوية  حتياجات  الا تضم    42,200حوالي  لالغذائية  في    253,260أسرة  بلدان    10شخصاً 

 من هيئة تنظيم األعمال الخيرية. 2020/ 1299، بترخيص رقم  حول العالم

للهالل   العام  األمين  الحمادي  حسن  بن  علي  السفير  سعادة  صرح  المناسبة،  هذه  األحمر  وفي 

بداية عام  القطري: " اإلنسانية منذ  األزمات والكوارث  لتزيد من معاناة ضحايا 2020توالت   ،

ال والنزاعات  من قائمالكوارث  الجدد  الضحايا  من  الماليين  ربما  أو  اآلالف  إليهم  وتضيف  ة، 

السودان، وكارثة  19-المتضررين من جائحة فيروس كورونا )كوفيد (، وكارثة الفيضانات في 

فجار مرفأ بيروت، وغير ذلك من الحاالت الطارئة التي شردت األسر اآلمنة، ودمرت البيوت  ان

 ." والمرافق وأسباب الرزق

وخاصةً  بالقسوة والمرارة،  نكوبينيرتبط فصل الشتاء تحديداً في أذهان الضعفاء والمأضاف: "و

ما   فيه  ينتظرون  فهم  لذا  والعجائز،  والمرضى  والنساء  من  األطفال  عام  كل  عليه  اعتادوا 

مساعدات شتوية يقدمها لهم الهالل األحمر القطري ضمن حملته السنوية "الشتاء الدافئ"، التي  

نجحت على مدار األعوام الخمسة الماضية في تأمين المأوى والدفء والطعام ألكثر من مليون 

تتجاوز   بقيمة  المحتاجة،  البلدان  عشرات  في  قطر   65مستفيد  لاير  على  مليون  ليساعدهم  ي، 

 ."تحمل الظروف المعيشية الصعبة خالل فصل الشتاء

سلسلة من المشاريع  دعم  إلى  في اإلنسانية    ءشقال ل  كل من أراد أن يمد يد العونودعا الحمادي  

ما يصون  تقديم  الفقراء والمشردين، وتسعى إلكرام  والتي  ،  المتنوعة في مجال اإلغاثة الشتوية

 "كرمك يصون كرامتهم". ة حملاللشعار  جسيداً الشتاء، تخالل فصل كرامتهم 

 أبواب الخير 

العماديأوضح   محمد  فيصل  بالهالل    ،السيد  الدولية  والتنمية  اإلغاثة  لقطاع  التنفيذي  المدير 

من  أبواب الخير  تعد باباً من  "كرمك يصون كرامتهم"  الشتاء الدافئ  األحمر القطري، أن حملة  



 

تحقيق   والكرامة أجل  في    الدفء  هي:    10للمحتاجين  اليمن، بلدان  العراق،  األردن،  سوريا، 

 ية، بنغالديش، السودان، الصومال.لبنان، قطاع غزة، القدس والضفة الغرب

المقدمة  إلى أن  وأشار   الحملة  المساعدات  المساعدات  تحت مظلة  إلى قسمين، األول هو  تنقسم 

غذائية    الغذائية سالت  صورة  تفي  وهي  البلد،  أهل  قوت  احتياجات  كفي  من  األسرة  لتغطية 

كامل، مما يوفر عليها عناء الخروج في الطقس البارد بحثاً  لمدة شهرمن المواد الغذائية الواحدة 

 كسب العيش.عن 

الثاني   القسم  المساعدات  أما  على  من  يركز  التدفئة فهو  ومستلزمات  الغذائية  غير    المساعدات 

التدفئة،   ووقود  فحم  المدافئ،  الشتوي،  مثل:  السجاد  والعالجية البطانيات،  الوقائية  األدوية 

الشتاء،   قبعات،  الألمراض  أوشحة،  بيجامات،  صوف،  )سترات  الشتوية  قفازات،  مالبس 

ومن شأن هذه المساعدات    .غطيةاأل،  فرشاتال(،  مالبس قطنية، أحذية شتويةجوارب صوف،  

اإلصابة باألمراض  ، وأن تقلل من معدالت  مستفيدينوطأة البرد القارس على أجساد الخفف  تأن  

 والمشكالت الصحية المرتبطة بفصل الشتاء.

إلى  و العمادي  سوف  أن  نوه  المشاريع  جانب  تنفَّذ  هذه  للهالل من  التمثيلية  والبعثات  المكاتب 

المضيفة   الوطنية  الجمعيات  مع  التعاون  خالل  من  المستهدفة،  البلدان  في  القطري  األحمر 

ال  السلطات  مع  اتباع  هناكرسمية  والتنسيق  يتم  كما  شراء  المعتمدة  القياسية  اإلجراءات  ،  عند 

المباشر  المساعدات،  وتوزيع   اإلشراف  القطري  في  للمختصين  تحت  األحمر  الهالل  مقر 

 .الشفافيةوواالمتثال النزاهة  أعلى قدر من تحقيق ضماناً لبعثاته الخارجية، وبالدوحة ومكاتبه 

 فتوى شرعية 

محمد   يوسف  السيد  إنقال  القطري،  األحمر  الهالل  في  الموارد  تنمية  إدارة  مدير    هالعوضي، 

الزكاة  يجوز   أموال  الدافئلتخصيص  الشتاء  المشاريع  "كرمك يصون كرامتهم"    حملة  وجميع 

وذلك   تحتها،  فتوى  المندرجة  القطريصادرة عن  بناًء على  األحمر  بالهالل  الشرعية  ،  اللجنة 

وإكرام الضعفاء بالتبرع    ،هذا الثواب العظيمإلى اغتنام فرصة  للمسارعة  داعياً جميع القادرين  

القطري ومنهاالوسائل  مختلف  عبر  لصالحهم   الهالل األحمر    اإللكتروني  الموقع   :التي يوفرها 

(www.qrcs.org.qa)  ،  المنزلي   المحصلطلب  ،  (66666364)  المتبرعين  خدمةرقم  

(33998898). 

 كالتالي: (SMSالقصيرة )  الرسائل النصيةكذلك يمكن التبرع عبر خدمة 

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


 

  92552الرقم  أو    ،لاير  500للتبرع بمبلغ    92092الرقم    للسلة الغذائية أرسل )س( إلى -

 .لاير  250للتبرع بمبلغ 

  92552الرقم  ، أو لاير 500للتبرع بمبلغ  92092الرقم   للحقيبة الشتوية أرسل )ش( إلى -

 .ياالً ر  250للتبرع بمبلغ 

  92552الرقم  ، أو  لاير  1,000للتبرع بمبلغ    92246الرقم    ( إلىدلمواد التدفئة أرسل ) -

 .لاير  100للتبرع بمبلغ   92216الرقم ياالً، أو ر  250للتبرع بمبلغ 

بوأخيراً   يتعلق  يمكن  البنكيالتحويل  فيما  الحملة عن طريق  ،  )رقم اآليبان:  المصرف  التبرع لصالح 

QA51QISB000000000110575190014  ،)  اإلسالميأو اآليبان:  رقم  )   الدولي 

QA66QIIB000000001111126666003  ،)  اآليبان:  أو )رقم  الوطني  قطر  بنك 

QA21QNBA000000000850020196062  أو اآليبان:  (،  )رقم  الريان  مصرف 

QA18MAFR000000000011199980003 .) 

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

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

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

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

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 

 .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 

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


