
 

 ##بيان صحفي##

 بتمويل من صندوق قطر للتنمية

 في مخيمات الالجئين  4,759لصالح يوزع سالت غذائية  الهالل األحمر القطري 
ً
الفلسطينيين مستفيدا

 لبنانب

الهالل األحمر يباشر بتمويل من صندوق قطر للتنمية،  الدوحة: ― 2020 أغسطس 19

واحتواء عاجلة لمواجهة الستجابة الامشروع ، من خالل بعثته التمثيلية في لبنان، تنفيذ القطري

 .مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانداخل ( 19-)كوفيدفيروس كورونا المستجد 

لتنسيق مع الهالل إلى افيروس كورونا، سارع صندوق قطر للتنمية جائحة ومنذ بدء انتشار 

لخدمات إلى امن المجتمعات لتلبية احتياجات العديد استجابة عاجلة طالق القطري إلاألحمر 

الفلسطينيين الالجئين الطبية الالزمة، ووجود مخاطر منها التكدس السكاني ال سيما في مخيمات 

 .لبنانب 

 1,000لفائدة عائلية سالت غذائية توزيع  خالل الفترة الماضيةوبحسب تقارير اإلنجاز، فقد تم 

، منهم الجنوبية بمدينة صيدا الساحل عوتجم ميهوميه المخيمي عين الحلوة و في مباشر  مستفيد

من أسر مستفيداً غير مباشر  3,759من اإلناث، باإلضافة إلى  569من الذكور و  431

المستفيدين، مع ومن المقرر أن تستمر عمليات توزيع السالت الغذائية على  المستفيدين.

الحرص على اتباع كافة اإلجراءات االحترازية للمحافظة على سالمة القائمين على التوزيع 

 واألسر المستفيدة على حد ٍّ سواء.

وهي الصليب األحمر ، تعاون مع الجهات الشريكة تيتوقيع اتفاقي تضمنت خطوات التنفيذ و 

قوائم تقييم سريع الختيار تم إجراء كذلك  .التواليعلى  اللبناني والهالل األحمر الفلسطيني

واألسر  ،كبار السناألطفال الصغار و ، مثل أسر للمساعداتمن استحقاقهم  أكدالمستفيدين والت 

المعدمة واألسر ، من األرامل والمطلقات واألسر التي تعولها نساءأفراد أو أكثر،  5مكونة من ال

 .المساعدات اإلنسانيةتعتمد في معيشتها على التي 

مسؤولو عقد فقد ، المقرر تنفيذه ضمن مراحل المشروعسيارات اإلسعاف  توفيرب وفيما يتعلق 

 ً عملية التنسيق لنقل على لالتفاق الصليب األحمر اللبناني والهالل األحمر الفلسطيني اجتماعا

الحتواء مع السلطات المحلية  هناك تعاون مستمرو المرضى الفلسطينيين من داخل المخيمات. 



 

، ة داخل المخيماتكثافة السكانية العالي ، نظراً لخطورة الوضع في ظل اليتم اكتشافها ةأي حال

 ال قدر هللا. لفيروسالسريع لتفشي من القد يؤدي إلى موجة مما 

االستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين مشروع يذكر أن 

يهدف إلى التخفيف من حدة انتشار المرض والحد من اآلثار الصحية الثانوية له، من  بلبنان

خالل دعم المنشآت الصحية لمواكبة متطلبات االستجابة للوباء مع االستمرار في تقديم الخدمات 

مراكز صحية ومستشفى حجر صحي،  10الصحية األخرى. ويستهدف المشروع دعم 

إسعاف لنقل الحاالت المصابة طوال فترة المشروع، كما يتم  سيارات 5باإلضافة إلى توفير 

 توعية المجتمعات الضعيفة لحماية نفسها من خالل تطبيق سلوكيات النظافة الشخصية السليمة.

كذلك يسعى المشروع إلى التخفيف من اآلثار االقتصادية الناجمة عن إجراءات احتواء المرض 

في مخيمات وتجمعات  متعففةأسرة  27,800بتوزيع مساعدات غذائية أساسية على إجمالي 

الالجئين الفلسطينيين بمناطق الجنوب )الرشيدية وبرج الشمالي والبص وعين الحلوة والميه 

وبيروت )شاتيال وبرج البراجنة ومار إلياس( والشمال )البداوي ونهر البارد(  وميه والساحل(

 مستفيد مباشر 139,400 نحو ب من هذا المشروع يقدر عدد المستفيدين و والبقاع )ويفل بعلبك(.

 .شخصاً من ذوي االحتياجات الخاصة 8,430، منهم معظمهم من األطفال

 ##نهاية البيان##

 األحمر القطرينبذة عن الهالل 

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.  

النزاعات والكوارث، إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق  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  

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

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 

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


