
 

 ##بيان صحفي##

 يوميا   يعقم محطات وصهاريج المياه في لبنانالهالل األحمر القطري 
 الجئ سوري 35,000ألكثر من وفر مياه الشرب النقية المحطات ت

 ييننالسوريين واللبنامستفيد من  25,000توزيع سالت غذائية متكاملة على 

بانتشار فيروس كورونا األزمة التي تجتاح العالم في خضم  الدوحة: ― 2020 أبريل 5

الخارجية من أجل بعثاته التمثيلية باستنفار الهالل األحمر القطري قام  ،(19-المستجد )كوفيد

بلدان التطورات أوالً بأول، والتنسيق مع الجمعيات الوطنية والسلطات الرسمية في متابعة 

واتخاذ ، حسب اإلمكانيات المتاحة وتقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي والتخصصيعملها، 

 .في المشاريع اإلنسانية الجاري تنفيذهاالوقائية الصحية وكافة اإلجراءات 

شددت فرق الهالل األحمر القطري الميدانية إجراءات الوقاية من العدوى لحماية  ،ففي لبنان

تكرير محطات جميع مرافق سواء، حيث يتم التعقيم اليومي ل المتطوعين والمستفيدين على حد   

كما يتم توفير أدوات ، ناطق المستفيدةالتي تقوم بتوزيع المياه على الم الصهاريج المتنقلةوالمياه 

 .ةاإلغاث عمال سالمةلية والمطهرات الالزمة الوقا

عرسال  طقتيمحطات تكرير المياه التابعة للهالل األحمر القطري بمنفي ويستمر العاملون 

ضمن مشروع  ،المخيماتفي السوريين لالجئين النقية على الشرب اوسعد نايل في توزيع مياه 

عدد المستفيدين من هذا  تجاوزوي .لبنانفي لهالل األحمر القطري الذي ينفذه ا"سقيا رحمة" 

بشكل كامل على  ونعتمدالجئ، ي 35,000في المتوسط تضم  أسرة سورية 7,000المشروع 

 .مياه الصالحة للشرباحتياجاتهم من اللتوفير التنموي هذا المشروع 

تنفيذ الصليب األحمر اللبناني وفرق الهالل األحمر القطري استأنفت ، وبالتوازي مع ذلك

ً  جرييحيث ، 2020لعام  ئمشروع الشتاء الداف على أسر غذائية متكاملة  تتوزيع سالحاليا

التي تعد من أكثر عكار شمالي لبنان، سهل في منطقة الالجئين السوريين والمجتمع المضيف 

 .انتشار فيروس كوروناجراء الظروف الصعبة في ظل المناطق احتياجاً 

يقدر عدد و ،القادمةالقليلة األيام خالل توزيع الحصص الغذائية عمليات ستمر تمن المقرر أن و

من السوريين شخص  25,000في المتوسط تضم  ةأسر 5,000أكثر من المستفيدين منها ب

الهالل األحمر القطري في لبنان كافة االحتياطات واتخذت بعثة  األشد احتياجاً. اللبنانيينو

 متبعة.الوقائية وتطبيق االشتراطات الفرقها الميدانية الالزمة لحماية 



 

وأثناء سير عمليات التوزيع، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات الحيوية بالنسبة 

لهم، كما وجهوا عبارات الشكر والتقدير للهالل األحمر القطري والصليب األحمر اللبناني على 

عدم توقف المساعدات السورية، وبدء األزمة جهودهما الدائمة للوقوف إلى جانبهم منذ 

 .نتشار وباء كورونا مؤخراً ارغم المقدمة لهم اإلنسانية والخدمات 

 ##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 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


