##بيان صحفي##
تحت شعار "البيت يمنحهم الدفء"
الهالل األحمرالقطري يطلق حملة الشتاء الدافئ لعام 2022-2021
 23أكتوبر  ― 2021الدوحة :أطلق الهالل األحمر القطري رسميا ً حملته السنوية للشتاء
الدافئ لعام  2022-2021تحت شعار "البيت يمنحهم الدفء" ،وتستهدف حملة هذا العام تلبية
االحتياجات الغذائية والشتوية لحوالي  42,040أسرة تضم  240,000شخص من الالجئين
والنازحين في  14بلدا ً حول العالم ،وتنطلق الحملة بترخيص رقم LC2021QRCR01-
 000544من هيئة تنظيم األعمال الخيرية.
وعلى هامش إطالق الحملة ،قال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي األمين العام للهالل
األحمر القطري " :البيت هو المكان الذي يجد فيه اإلنسان احتياجاته من الراحة واألمان
واالستقرار ،وتجتمع فيه مسببات الدفء من طعام وشراب وكساء ودواء .فإذا فقد اإلنسان أيا ً
من ذلك نتيجة تقلبات الدهر وغوائل الزمن ،صار عرضة للمحن واألزمات ،واستشعر مرارة
الحرمان من أبسط مقومات الحياة اآلدمية الكريمة ،وخاصةً خالل فصل الشتاء حيث تشتد
المآسي وتزداد آالم الجسد وأوجاع النفس".
وأضاف" :من خالل حملة الشتاء الدافئ  ،2022-2021يترجم الهالل األحمر القطري
عطاءات أهل الخير إلى بيت من الرحمة والكرامة يؤوي المحتاجين ويقيهم صقيع الشتاء،
ويوفر لهم احتياجاتهم األساسية من الخبز ،والسالت الغذائية ،والحقائب الشتوية ،والبطانيات،
ووقود التدفئة ،والعوازل الشتوية للخيام ،واألدوية الطبية ،والحقائب الصحية .فساهم بعطائك في
حماية أكثر من  240,000مستفيد من النازحين والالجئين والفقراء في  14دولة ،كي يكون هذا
البيت مانحا ً للدفء ومعبرا ً عن كريم بذل المحسنين وحسن صنيعهم إلخوانهم الضعفاء".
 14دولة
عن تفاصيل الحملة ،قال السيد فيصل محمد العمادي ،المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية
الدولية بالهالل األحمر القطري" :تستهدف حملة الشتاء الدافئ ’البيت يمنحهم الدفء‘ إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين األشد ضعفا ً في  14بلدا ً هي :فلسطين (قطاع غزة والضفة
الغربية والقدس) ،سوريا ،اليمن ،العراق ،لبنان ،األردن ،بنغالديش ،أفغانستان ،السودان،
الصومال ،ألبانيا ،كوسوفو ،منغوليا".

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة تحت مظلة الحملة تنقسم إلى  3أقسام:
 .1المساعدات الغذائية :في صورة سالت غذائية من قوت أهل البلد (مثل األرز والسكر
األبيض والعدس والبرغل وزيت الطعام والملح وصلصة الطماطم والشاي والحمص
والدقيق والبهارات ولبن البودرة والتمر والمعكرونة والفاصوليا) ،وتكفي السلة الغذائية
الواحدة لتغطية احتياجات األسرة من المواد الغذائية لمدة شهر كامل .هذا باإلضافة إلى
توزيع ربطات الخبز والقسائم الغذائية ،مما يوفر على األسر الفقيرة والنازحة عناء
الخروج في الطقس البارد بحثا ً عن كسب العيش.
 .2المساعدات غير الغذائية :وهي تشمل مستلزمات التدفئة المتنوعة في فصل الشتاء ،مثل
المدافئ التقليدية والكهربائية ،وفحم ووقود التدفئة ،والبطانيات ،والسجاد الشتوي،
والعوازل البالستيكية ،والفرشات ،والمصابيح اليدوية ،والمالبس الشتوية (معاطف
للكبار واألطفال) .ومن شأن هذه المساعدات أن تخفف وطأة البرد القارس على أجساد
المستفيدين.
 .3المساعدات الصحية :سوف يتم توزيع حقائب أدوية شتوية وعالجية للوقاية من أمراض
الشتاء ومرض كوفيد ،19-مما يساعد على تقليل معدالت اإلصابة باألمراض
والمشكالت الصحية المرتبطة بفصل الشتاء.
ونوه العمادي إلى أن هذه المشاريع سوف تنفَّذ من جانب المكاتب والبعثات التمثيلية للهالل
األحمر القطري في البلدان المستهدفة ،من خالل التعاون مع الجمعيات الوطنية المضيفة
والتنسيق مع السلطات الرسمية هناك ،كما يتم اتباع اإلجراءات القياسية المعتمدة عند شراء
وتوزيع المساعدات ،تحت اإلشراف المباشر للمختصين في مقر الهالل األحمر القطري
بالدوحة ومكاتبه وبعثاته الخارجية ،ضمانا ً لتحقيق أعلى قدر من النزاهة واالمتثال والشفافية.
وسائل التبرع
الجدير بالذكر أن حملة الشتاء الدافئ تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تقديم الدعم لصالح
المشاريع المستهدفة ،وذلك من خالل وسائل مختلفة منها :الموقع اإللكتروني
( ،)www.qrcs.org.qaرقم خدمة المتبرعين ( ،)66666364طلب المحصل المنزلي
(.)33998898
هذا باإلضافة إلى إمكانية التحويل البنكي ،حيث يمكن التبرع لصالح الحملة عن طريق المصرف (رقم
اآليبان ،)QA51QISB000000000110575190014 :أو الدولي اإلسالمي (رقم اآليبان:
 ،)QA66QIIB000000001111126666003أو بنك قطر الوطني (رقم اآليبان:

،)QA21QNBA000000000850020196062
.)QA18MAFR000000000011199980003

أو

مصرف

الريان

(رقم

اآليبان:

والدعوة موجهة إلى جميع القادرين للمسارعة إلى اغتنام فرصة هذا الثواب العظيم ،وإكرام الضعفاء
بالتبرع لصالحهم عبر مختلف الوسائل التي يوفرها الهالل األحمر القطري.

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري
تأسس الهالل األحمر القطري عام  ،1978وهو منظمة إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد
والمجتمعات الضعيفة بدون تحيز أو تمييز .والهالل عضو في الحركة اإلنسانية الدولية التي تضم االتحاد
الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من  191بلدا ،كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ،والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.
ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا ً إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،
مساندا ً بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية ،وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية.
ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي ،وهو يشرف على مشروعات دولية جارية
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
والتعافي منها والحد من المخاطر ،كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة
المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية،
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية .ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين
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.

