
 

 ##بیان صحفي##

 ضمن حملته الرمضانیة تحت شعار "هو خیرًا وأعظم أجرًا"

 الهالل األحمر القطري یوزع سالت إفطار الصائم للمحتاجین حول العالم
رمضان شهر طوال القطري األحمر الهالل كوادر تتوقف لم الدوحة: ― 2020 مایو 18              
الذي الصائم، إفطار مشروع من المستفیدة األسر على الغذائیة السالت توزیع عن              المبارك
االحترازیة اإلجراءات كافة مراعاة مع العالم، حول بلدًا 16 في القطري األحمر الهالل               ینفذه
هـ 1441 لعام الرمضانیة حملته ضمن وذلك (كوفید-19)، المستجد كورونا فیروس             لمواجهة

 تحت شعار "هو خیرًا وأعظم أجرًا".

ویقدر قطري، ریال ملیون 9.7 قطر خارج الصائم إفطار لمشروع اإلجمالیة التكلفة              وتتجاوز
فلسطین في شخص 163,000 حوالي تضم أسرة 32,600 بإجمالي منها المستفیدین             عدد
وكوسوفو، وطاجیكستان، وقرغیزستان، والسودان، غزة)، وقطاع الغربیة والضفة          (القدس
واألردن، ولبنان، وسوریا، وبنغالدیش، وأفغانستان، والصومال، وإثیوبیا، وسریالنكا،          ومالي،

 والسنغال، وألبانیا، والعراق.

تلبي التي األساسیة الغذائیة المواد من حزمة القطري األحمر الهالل یقدم أفغانستان،              ففي
بسبب النازحة األسر من وأغلبها أفغانیة، والیات 5 في فقیرة أسرة 5,430              احتیاجات
قدرها بتكلفة والمعاقین، واألرامل األیتام أسر على عالوة الطبیعیة، الكوارث أو             النزاعات

 426,000 دوالر أمریكي.

أسرة 2,430 لفائدة الصائم إفطار مشروع ضمن األول قسمین، إلى التوزیع عملیات              وتنقسم
وتشمل الترتیب، على أسرة و950 و950 530 بواقع وباكتیا، وخوست كابل والیات              في
والشاي والسكر والزیت واألرز الدقیق مثل األساسیة األصناف من كجم 86 الواحدة              السلة

 والملح المدعم بالیود، وهي تكفي لسد االحتیاجات الغذائیة لألسر المستهدفة لمدة شهر كامل.

أسرة 3,000 یغطي والذي الفطر، زكاة مشروع تحت فیندرج التوزیعات من الثاني القسم               أما
قوت من غذائیة حزم توزیع ویشمل والیة، بكل أسرة 1,500 بواقع وفراه، غور والیتي                في

 أهل البلد تزن الواحدة منها 74 كجم من الدقیق واألرز.



 

األردني األحمر الهالل مع بالتعاون التمثیلیة القطري األحمر الهالل بعثة قامت األردن،              وفي
األردني والمجتمع السوریین الالجئین من أسرة 1,400 من أكثر على الغذائیة القسائم              بتوزیع
من كبیر لعدد المعونات قسائم إیصال وتم وعمَّان. والمفرق إربد محافظات في              المضیف
مختلفة نقاط 10 من أكثر تعیین على عالوة والزحام، التجمعات لتجنب بیوتهم في               المستحقین

 للتوزیع.

توفیر على الصومال في القطري األحمر الهالل بعثة تعمل التوالي، على عشر الحادي               وللعام
من والمتضررین مقدیشو، العاصمة مخیمات في النازحة لألسر المتكاملة غذائیة            سالت
كل تسلمت مستفیدة، أسرة 1,750 بإجمالي وشبیلي، الغربي الجنوب والیات في             الفیضانات
وزیت والتمر والحلیب والسكر والدقیق األرز مثل الغذائیة المواد من كجم 95 منها               أسرة

 الطعام.

قطري، ریال 670,000 اإلجمالیة تكلفتها بلغت التي الغذائیة، المساعدات هذه توزیع             وأثناء
من الوقائیة، الصحیة اإلجراءات تطبیق على القطري األحمر للهالل المیداني الفریق             شدد

 خالل التباعد االجتماعي وتنظیم الحشود وغسل وتعقیم األیدي وتوزیع الكمامات الواقیة.

رمضان طرود توزیع الفلسطیني األحمر الهالل مع بالتعاون یتم حیث الغربیة، الضفة              وإلى
دقو وبیت إكسا وبیت بدو (قرى القدس غرب شمال مناطق في األولى المرحلة ضمن                الغذائیة

 وبیت اجزا وبیت سوریك)، ویزن الطرد الواحد 30 كجم من المواد الغذائیة األساسیة.

الوطنیتین الجمعیتین مع القطري األحمر الهالل تعاون وقرغیزستان، طاجیكستان           وفي
استفاد وقد شهر، لمدة الواحدة األسر تكفي الصائمین إلفطار غذائیة سالت توزیع في               الزمیلتین
باإلضافة وكیجالي، وكورونیغاال جالي والیات في طاجیكیة أسرة 800 المساعدات هذه             من

 إلى 1,000 مستفید قرغیزي من األسر المتعففة وذوي االحتیاجات الخاصة.

العدل ووزیرة كورتي، ألبین السید كوسوفو جمهوریة وزراء رئیس معالي من كلٍّ              وبحضور
هیسیني، فیریدي السیدة لكوسوفو األحمر الصلیب جمعیة ورئیس هاكسیو، ألبولینا            السیدة
غذائیة سالت بتوزیع القطري األحمر الهالل قام هومولي، أغرون السید العام             وأمینها
إشادة لقي ما وهو بلدیة، 26 في القادرین غیر من مستفید 200 من أكثر إلفطار                 رمضانیة

 كبار مسؤولي الدولة الحاضرین للتوزیع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7


 

وزع العام، اإلغالق بسبب الیومي دخلها مصدر فقدت التي الفقیرة البنغالدیشیة لألسر              وعونُا
وذلك كورونا، لجائحة االستجابة جهود ضمن غذائیة سلة 5,000 القطري األحمر             الهالل
سلة 13,850 توزیع وساق قدم على یجري كما البنغالدیشي، األحمر الهالل مع              بالتعاون
الهالل مع أیضًا بالتعاون بنغالدیش، في المحلي والمجتمع الالجئین على رمضانیة             غذائیة

 األحمر البنغالدیشي، باإلضافة إلى الهالل األحمر التركي.

میانمار من القادمین الالجئین على رمضانیة غذائیة سلة 637 توزیع األولى المرحلة              وشملت
في الغذائیة بالسالت الجئة أسرة 6,125 تزوید تالها الحدودیة، بازار كوكس منطقة              في

 مخیمي 12 و17.

وبعثات مكاتب جمیع عبر الفضیل الشهر نهایة حتى التوزیع عملیات تستمر أن المقرر               ومن
 الهالل األحمر القطري، ضمن مشاریع حملة شهر رمضان المبارك.

الخیریة األعمال تنظیم لهیئة الشكر بكل یتوجه أن القطري األحمر الهالل یود الصدد، هذا                وفي
المشاریع تلك وتنفیذ إلطالق الالزمة والتراخیص التسهیالت لكافة وتقدیمها تعاونها            على
للمؤسسات خاص بشكل التقدیر عن یعرب كما خارجها، أم قطر دولة داخل سواًء               اإلنسانیة،
بدایة منذ واإلنسانیة الخیریة مشاریعه دعم إلى مشكورًة بادرت التي والشخصیات             والشركات

 مواجهة فیروس كورونا المستجد.

مع المختلفة، الخیریة لمشاریعه التبرع وسائل تنویع على القطري األحمر الهالل حرص              وقد
األمان، درجات أعلى والمتصدقین للمحسنین توفر التي االحترازیة اإلجراءات كافة            اتخاذ
الرسائل صفحة ،(www.qrcs.org.qa) القطري األحمر للهالل الرسمي الموقع          ومنها:
القطري األحمر الهالل حساب على التحویل ،(app.qrcs.org.qa/cov) القصیرة          النصیة

.(QA66QIIB000000001111126666003 :رقم اآلیبان) لدى الدولي اإلسالمي 

وخط ،66666364 الرقم عبر المتبرعین السادة استفسارات لتلقي ساخن خط توفیر تم              كذلك
یمكن الرغبة، حالة وفي .33998898 الرقم عبر المنزلي التحصیل مندوب لطلب             آخر
بمنطقة القطري األحمر للهالل الرئیسي المقر في للتبرع الحضور المتبرعین            للسادة
أو السنیم، أم بمنطقة القطري األحمر للهالل التابع والتطویر التدریب مركز مقر أو               الكورنیش،
الهالل ویطمئن وكارفور. واللولو المیرة مثل الكبرى االستهالكیة بالمجمعات التحصیل            مواقع



 

أمنهم لضمان والحمایة الوقایة تدابیر كل توفیر إلى المتبرعین السادة جمیع القطري              األحمر
 وسالمتهم.

 ##نهایة البیان##
 نبذة عن الهالل األحمر القطري

األفراد وتمكین مساعدة إلى تهدف تطوعیة إنسانیة منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل                تأسس
االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والهالل تمییز. أو تحیز بدون الضعیفة                والمجتمعات
الخلیجیة المنظمات من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 191 من الوطنیة والجمعیات الدولیة واللجنة                الدولي
والصلیب األحمر للهالل العربیة والمنظمة الدولي، للهالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة             والعربیة
النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونیة صفته إلى استنادًا القطري األحمر الهالل ویستطیع               األحمر.
الخیریة المنظمات باقي عن یمیزه الذي الدور وهو اإلنسانیة، جهودها في قطر دولة بذلك مساندًا                 والكوارث،

 المحلیة.
جاریة دولیة مشروعات على یشرف وهو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الهالل               ویعمل
بین ومن وأوروبا. وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد في والتنمیة                 لإلغاثة
للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر الهالل بها یضطلع التي اإلنسانیة               األعمال
مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف على یعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها                 واالستجابة
للمجتمعات االجتماعیة والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین             معیشة
من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ویستعین اإلنسانیة. المناصرة صعید على نشاطه إلى باإلضافة               المحلیة،
اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیته والملتزمین، المدربین والمتطوعین              الموظفین

 لصالحهم.
التحیز وعدم اإلنسانیة وهي: اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل               ویمارس

 والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


