
 

 ##بيان صحفي##

 وباء كورونامستفيد من  139,400لحماية 

يوفران المساعدات الطبية والغذائية والصحية  الهالل األحمر القطريصندوق قطر للتنمية و

 لالجئين الفلسطينيين في لبنان

اتفاقية تعاون الهالل األحمر القطري وقع صندوق قطر للتنمية و الدوحة: ― 2020 مايو 17

مخيمات الالجئين داخل استجابة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل إطالق 

متواصل لألشقاء واألصدقاء في عدد من دول القطري الدعم الفي ظل ، الفلسطينيين في لبنان

ً مع الهدفينكما  ،العالم من  ،من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 3و 2 يأتي ذلك تماشيا

 .حيث العمل على توفير الصحة المالئمة وكذلك الغذاء

الالجئين  مخيمات في 19-انتشار مرض كوفيداحتواء المشروع المشترك إلى يهدف 

التي تتعرض لها األسر الفلسطينية من اآلثار االجتماعية واالقتصادية  تخفيفال، والفلسطينيين

 .من انتشار الوباء على مستوى لبنانللحد المتخذة إلجراءات االحترازية انتيجة الالجئة 

 8,430، منهم معظمهم من األطفال مستفيد مباشر 139,400 نحوويستفيد من هذا المشروع 

ً من ذوي االحتياجات الخاصة ً لالجئين  12على موزعين ، شخصا  6 ،الفلسطينيينمخيما

مخيم واحد في و ،الشمالفي مخيمان وفي بيروت، مخيمات  3و ،في الجنوبمنها مخيمات 

 البقاع.

بمعدات الوقاية مستشفيات ومراكز صحية  10تزويد تضمن ي وه، فشروعوعن تفاصيل الم

 5وتوفير أثناء التعامل مع الحاالت المصابة، على األقل كادر طبي  400الشخصية لحماية 

وتجهيز مركز حجر لنقل الحاالت المرضية من المخيمات إلى المستشفيات، سيارات إسعاف 

ً  300بمتوسط  لخدمة سكان المخيمات المصابين بفيروس كوروناصحي  وتوزيع ، حالة شهريا

، وأخيراً توزيع سالت غذائية لوقايتها من العدوى أسرة 1,000حزم النظافة الشخصية على 

 .فترة اإلغالق طواللتلبية احتياجاتها من الغذاء  أسرة 27,800على 

ومن المقرر أن ينفذ الهالل األحمر القطري هذا المشروع من خالل بعثته التمثيلية في لبنان، 

والهالل األحمر الفلسطيني في  الصليب األحمر اللبناني ماوه ينالمحلي يكينالشربالتعاون مع 

المستفيدين، وتحديد المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة، اختيار قوائم ويشمل ذلك ، لبنان

عن طريق والقيام بعمليات التوزيع واد الطبية والغذائية وغير الغذائية، الموتخزين شراء و

 .الفرق الميدانية



 

وصول المساعدات الطبية والغذائية تحديث البيانات وعاجلة لضمان وقد تم وضع خطة عمل 

لتحديد احتياجات كل تقييم سريع مع إجراء ، المخيمات المستهدفةوالصحية في أسرع وقت إلى 

فسوف يتم إعطاء األولوية وفيما يتعلق بالمستفيدين،  .الطبيةالحماية من مستلزمات مستشفى 

ً مثل للح ذوي أو  من أسر كبار السن التي ليس لها مصدر دخلسر األاالت األكثر استحقاقا

 .التي تعولها نساءألسر اأو مزمنة، المراض األعاقات أو اإل

ً على و ً المستفيدين و سالمة العاملينحرصا تنظيم عمليات توزيع سوف يتم العمل على ، فمعا

تحقيق يراعي هذا المشروع كما ، طوال الوقت والتجمعاتتجنب التزاحم المساعدات بما يضمن 

ودفع العوز  ،ةاإلنسانيالمحافظة على كرامتها بشكل يكفل  لألسر الضعيفةاألمن الغذائي 

، فضالً عن عدم قدرتها على شراء المحلية واألسواق نتيجة توقف األعمال والجوع عنها

 العدوى.منع انتقال مستلزمات النظافة الشخصية ل

 ##نهاية البيان##

 :نبذة عن صندوق قطر للتنمية

صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية باإلنابة 

وتعديالته. وقد قدّم الصندوق المساعدات للعديد من  2002( لعام 19عن دولة قطر، بموجب القانون رقم )

 .2030ي رؤية قطر الوطنية نسجاماً مع أهداف التعاون الدولي فا ،الدول في جميع أنحاء العالم

وتتالءم استراتيجية صندوق قطر للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز 

التنمية البشرية من خالل تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين االقتصادي. ومن 

 :ندوق على تحقيقهاأبرز أهداف التنمية المستدامة التي يعمل الص

 .الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع 

 .الهدف الثالث: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، الهدف الثامن: "تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 

 .وتوفير العمل الالئق للجميع

 :وذلك من خالل ،يعمل الصندوق على تحسين سبل عيش المجتمعات حول العالم

توفير األدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه واالستجابة الفعالة للمساعدات اإلنسانية 

 .والتنموية

 .ب من خالل تعزيز التعليم والصحة والخدمات االجتماعية والبنية التحتية والتنمية االقتصاديةتمكين الشعو

 .بناء شراكات محلية ودولية إلحداث أثر مستدام

 .االستفادة من خبرات وقدرات ومهارات دولة قطر لتحقيق النتائج المرجوة

 .تقديم الخدمات بناًء على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة

 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 

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


