
 

 ##بيان صحفي##

 داخل وخارج قطر قيمة المشاريع المستهدفة  .قمليون ر 60

 هـ تحت شعار " 1441الهالل األحمر القطري يطلق حملته الرمضانية لعام 
ً
 وأعظم أجرا

ً
 "هو خيرا

 القطري األحمر الهالل عشر على التوالي، دشن ثامنللعام ال الدوحة: ― 2020 أبريل 18

 تنفيذ تستهدفوالتي  "،هو خيراً وأعظم أجراً " شعار هـ تحت 1441 لعام الرمضانية حملته

 لاير مليون 60 حول العالم بتكلفة تتجاوز بلداً  22 فيداخل قطر و إنسانية متنوعة  مشاريع

الغذائية  والسالت صائمال إفطارمشاريع منها  ،ويستفيد منها أكثر من مليون إنسان قطري

 على مدار شهر رمضان المعظمومشاريع تنموية وإغاثية متنوعة  ،وكسوة العيد وزكاة الفطر

 .وما بعده

والمدير  للهالل األحمر القطريالمدير التنفيذي  ،السيد م. إبراهيم بن عبد هللا المالكيأعلن قد و 

 علن عن إطالقنبعون هللا تعالى " قائالً:إطالق الحملة عن  ،العام لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية

الشعار وهو  "،وأعظم أجراً  هو خيراً "، تحت عنوان الرمضانيةحملة الهالل األحمر القطري 

ُموا ﴿الكريمة: القرآنية اآلية من  ستوحىوالمالذي اخترناه لحملتنا الرمضانية هذا العام،  َوَما تُقَد ِّ

ْن  ُكم م ِّ َنفُسِّ ِّ ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًراِلِّ نَد َّللاه ُدوهُ عِّ حيث ، [20 ، اآلية رقمسورة المزمل] ﴾َخْيٍر تَجِّ

، لمسارعة إلى الخير والبذل والعطاء من أجل الضعفاء والمحرومينلتدعونا اآلية الكريمة 

ينالها باألجر األعظم والبركة التي عنها وتبين أن الصدقة هي ذخر للمنفق سيعوضه هللا تعالى 

 ."في نفسه وأهله وماله

 جائحة كورونافي ظل فترة عصيبة بينما يمر العالم ب هذا العام الفضيل شهر اليظلنا "وأضاف: 

تضررت قطاعات حيث  ،المجتمعاتكانت لها آثار سلبية كثيرة على التي و  (،19-كوفيد)

مما ضاعف من معاناة ماليين  ،األعمالوتوقف المحال التجارية اقتصادية واسعة من إغالق 

ً حياتهم تأثرت الذين  ،الفقراء ومحدودي الدخل ودخول  دخلانعدام مصادر النتيجة جذريا

المدني مجتمع الدور منظمات يأتي ا ن ، وهقطاعات حيوية في حالة من الكساد العالمي

التخفيف عن من أجل  ،غير الهادفة للربح وعلى رأسها الهالل األحمر القطريجمعيات الو 

 ً  وخارجها". داخل قطر وتقديم المساعدة لمن يحتاجها الشرائح األكثر ضعفا

 دولة 22مشاريع في 

تستهدف الحملة تنفيذ سلسلة من المشاريع ": قال م. المالكي، هذه المشاريعتفاصيل وعن 

وتتضمن مشاريع إفطار  مشروع، 200أكثر من والبرامج اإلنسانية التي يبلغ عددها اإلجمالي 



 

فيما يقدر عدد المستفيدين  ،مشاريع مكافحة فيروس كورونا المستجدو كسوة العيد، وصائم، ال

فلسطين، اليمن، السودان، قرغيزستان، بلداً هي:  22في شخص  1,000,000أكثر من ب منها 

، سوريا، لبنان، األردن، السنغال، بنجالديشكوسوفو، مالي، سريالنكا، أفغانستان، الصومال، 

 ."الفلبينألبانيا، العراق، أثيوبيا، باكستان، تركيا، موريتانيا، نيبال، 

تحقيق  مساهمة فيلسعى لت أهداف الحملة على شهر رمضان فقط، بل ال تقتصر تابع قائالً: "و 

ومن بينها ، ذات أثر مستداممن خالل مشاريع تنموية  لألمم المتحدة،أهداف التنمية المستدامة 

من الغارمين مكروب  250,000عن لمكافحة الفقر والجوع وتخفيف المعاناة مشاريع 

لعالج طبية وقوافل والنازحين والمرضى وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة، والالجئين 

يستفيد منها أكثر من لحفر اآلبار مشاريع و ، مريض من غير القادرين 10,000إجمالي 

مستفيد،  120,000خدم لصرف الصحي التي تامرافق إنشاء مشاريع و  ،شخص 150,000

شخص،  100,000يستفيد منها أكثر من مشاريع لتوفير سبل كسب العيش واألمن الغذائي و 

أكثر من على الغذائية  تالسالوتوزيع  ،شخص 60,000جمالي ومشاريع اإلسكان واإليواء إل

 ."شخص 50,000منها التي يستفيد وأخيراً مشاريع دعم قطاع التعليم ، مستفيد 300,000

 سالت غذائية

 المدير ،السليطيفاضل  منى األستاذةصرحت  فيما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ داخل قطر،و 

التي والعمالة الوافدة  المحتاجةاألسر الحتياجات  تلبيةً " :المحلية والتنمية التطوع لقطاع التنفيذي

قام الهالل األحمر القطري من  ،تضررت أوضاعها المعيشية من جراء أزمة فيروس كورونا

المسجلة ببرامج  سلة غذائية لألسر 6,000خالل صندوق الخدمات اإلنسانية بتخصيص 

عن طريق  لعمالسيتم توزيعها على اسلة غذائية  1,500عالوة على  المساعدات االجتماعية،

اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الدولة بمنع كافة مع مراعاة  ،التقنيات الحديثةاالستعانة ب 

 ."التجمعات

لتلقي  اً مباشر اً خطخصص  داألستاذة منى السليطي إلى أن الهالل األحمر القطري ق شارتوأ

حتى  8:00للخميس من الساعة من األحد وذلك  ،16002رقم ال برطلبات المساعدات الغذائية ع

 هاستحق لمكل إلى المساعدة ب القطري الوصول الهالل األحمر وبذلك يضمن  باحاً،ص 11:00

 .على أرض قطر

قد صندوق الخدمات اإلنسانية ن أالسليطي  منى ستاذةاأل أكدتوضمن مشروع إفطار الصائم، 

شهر رمضان  طوال المحتاجةسلة غذائية تكفي احتياجات األسر  20,000توزيع بدأ في 

ً من أجل  ،المبارك من مبادئ الهالل  إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم والتيسير عليهم انطالقا



 

إلى المجمعات  مباشرةً المستفيدين تتم عملية التوزيع بتوجيه وف وس .األحمر القطري

 ً ، كما الحتياجاتهم في نفس الوقت على سالمتهم وتلبيةً  االستهالكية دون الحاجة لالختالط حفاظا

تماشياً مع  ،لعمال قبل موعد اإلفطارعلى اإفطار وجبات سيقوم الهالل األحمر القطري بتوزيع 

لمنع احترازي كإجراء  هذا العامصائم الخيم إفطار قرار هيئة تنظيم األعمال الخيرية بإلغاء 

 كورونا.فيروس انتشار 

يتيح للمتسوقين وهو  "،أجرك مرتينباسم "مشروع عن إطالق األستاذة منى السليطي كشفت و 

جميع فروع اللولو هايبر في شراء سلة غذائية متاحة عن طريق من الثواب مضاعفة أجرهم 

 ،ناالخير مرت المتبرع  فعلي وبهذه الطريقة  ،2020 بريلأ 21الثالثاء يوم من  ماركت ابتداءً 

شركة اللولو هايبر ماركت خصص تعندما أخرى ومرة  ،سلة غذائيةلمحتاج يعطي لمرة عندما 

 .محتاج آخرمساعدة ل ت الغذائيةالسالتلك من عائد  اً جزء

 وسائل التبرع

 ها تقديمشكر لهيئة تنظيم األعمال الخيرية على تعاونها وعن ال الهالل األحمر القطريأعرب 

 ،وخارجها المشاريع اإلنسانية داخل دولة قطرتلك الالزمة إلطالق والتراخيص كافة التسهيالت 

دعم  إلى والشخصيات التي بادرت مشكورةً خاص للمؤسسات والشركات نوه إلى تقدير كما 

 .المستجدكورونا مشاريعه الخيرية واإلنسانية منذ بداية مواجهة فيروس 

ً و  مع اتخاذ كافة  ،خدمة السادة المتبرعين الكرامعلى  من الهالل األحمر القطري حرصا

، درجات األمانأعلى للمحسنين توفر طرق التبرع سلسلة من توفير تم  ،اإلجراءات االحترازية

الرسائل صفحة ، (www.qrcs.org.qaالموقع الرسمي للهالل األحمر القطري )ومنها: 

لدى حساب الهالل األحمر القطري التحويل على (، app.qrcs.org.qa/cov) النصية القصيرة

 .(QA66QIIB000000001111126666003الدولي اإلسالمي )رقم اآليبان: 

، أو طلب 66666364عبر الرقم  المتبرعيناستفسارات السادة لتلقي ساخن خط كذلك تم توفير 

. وفي حالة الرغبة، يمكن للسادة المتبرعين 33998898مندوب للتحصيل المنزلي عبر الرقم 

مقر مركز أو ، الكورنيشمنطقة ب للهالل األحمر القطري المقر الرئيسيالحضور للتبرع في 

مواقع التحصيل أو  ،أم السنيممنطقة ب  للهالل األحمر القطريالتابع والتطوير  التدريب

ويطمئن الهالل األحمر القطري  .وكارفورواللولو الميرة الكبرى مثل مجمعات االستهالكية الب 

 تدابير الوقاية والحماية لضمان أمنهم وسالمتهم.توفير كل جميع السادة المتبرعين إلى 

 ##نهاية البيان##

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


 

 

 نبذة عن الهالل اِلحمر القطري

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

دون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية ب وتمكين األفراد والمجتمعات الضعيفة 

بلدا، كما يشغل  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالتي تضم االتحاد الدولي واللجنة  الدولية

الخليجية والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل المنظمات عضوية العديد من 

الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. ويستطيع الهالل األحمر القطري 

بذلك دولة  إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مسانداً  استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هقطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز

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

يا دولية جارية لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريق

وأوروبا. ومن بين األعمال 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 المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية 

عاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، باإلضافة إلى نشاطه على صعيد والر

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 ويمارس الهالل ن 

 .التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


