
 

 ##بيان صحفي##

 "إحسانكم رحمة" الشتاء الدافئضمن حملة 

الضفة الغربية بالهالل األحمر القطري تتسلم مساعدات غذائية وشتوية من أسرة فلسطينية  2,815

 وغزة

توزيع  الميدانية في فلسطينالهالل األحمر القطري فرق  تواصل الدوحة: ― 2020 مارس 7

آالف األسر الفلسطينية الفقيرة، وذلك من المساعدات الغذائية والشتوية المتنوعة لصالح كميات 

 تحت شعار "إحسانكم رحمة". 2020حملة الشتاء الدافئ لعام  منض

رياالً  909,087دوالراً أمريكياً )أي ما يعادل  249,065اإلجمالية لهذه التوزيعات  تكلفةتبلغ ال

مكتبا بتوزيعها يقوم وقطرياً( ممولة من حصيلة تبرعات أهل البر واإلحسان في دولة قطر، 

 2,815لفائدة إجمالي  ،الضفة الغربية وقطاع غزةفي كل ٍّ من التمثيليين لهالل األحمر القطري ا

 .األشد فقراً القرى والبلدات الفلسطينية بشخص  14,000أكثر من تضم أسرة 

التعاون مع إدارة الكوارث على مكتب الهالل األحمر القطري حرص ففي الضفة الغربية، 

تقييم والمستهدفة بلديات لزيارة األسر الالتنسيق مع مجالس وبالهالل األحمر الفلسطيني 

لمنحها األولوية على التي تعاني ظروفاً قاسية مع التركيز على الحاالت  ،أوضاعها واحتياجاتها

 قوائم المستفيدين من المشروع.

مدينة  11موزعة على  فلسطينيةسرة أ 1,032على توزيع طرود غذائية العمل على تم يو

 األساسيةالغذائية م من المواد جك 33شتمل الطرد الغذائي الواحد على حوالي يو، فلسطينية

واألرز والبقوليات والطحين وغيرها الطعام زيت مثل  ،التي تكفي لمدة شهر لألسرة الفلسطينية

 وتحتوي أسر فلسطينية، 105شتوية على حزم مستلزمات توزيع تم يمن المواد والمعلبات. كما 

 سجادة.وغاز واسطوانة ة أمدفوفرشة وبطانية  علىالحزمة الواحدة 

حيث ، األحمر القطري ونظيره الفلسطيني تتابعت محطات التوزيع التي زارتها فرق الهاللو

 المستفيدون من األسر المتعففة وذوي االحتياجات الخاصة في لهفة تسليم المساعدات.ينتظر 

 قريوت تيفي قريحزمة شتوية  20وطرداً غذائياً  150، بتوزيع مدنية نابلسوكانت البداية في 

 وعصيرة الشمالية، باإلضافة إلى بعض العائالت من مخيمات العين وبالطة وعسكر.

 115جرى توزيع ووسط أجواء من الدفء والمودة التي تغلبت على درجات الحرارة المتدنية، 

ً في مدينة قل ً وشتويا  70وزيع وت، وقرى عزون وكفر قدوم وكفر ثلث وحبلة يليةقطرداً غذائيا



 

عقبة جبر ومثل الجفتلك التابعة لها ريحا وضواحيها وبعض القرى أفي مدينة أخرى  اً طرد

. قضاء مدينة القدسالتابعتين لبلدتي بدو وقطنَّة  فيطرداً  54توزيع و ،العوجاوعين السلطان و

بحمد هللا تم  حيثفي قرية مكحل التابعة لمدينة جنين بالضفة الغربية، كانت آخر المحطات و

ً غذائي اً طرد 150توزيع  ً شتويو ا  .ا

شرع المتطوعون في توزيع طرود غذائية تحتوي على المواد الغذائية وإلى قطاع غزة، حيث 

باإلضافة إلى توزيع طرود إغاثية  ،أسرة في كافة محافظات قطاع غزة 1,360لفائدة األساسية 

خان وأسرة في مدينة غزة ودير البلح  320لفائدة  ئتضمن بطانيات وفرشات وسجاد ومدافت

 .رفح ومناطق شمال القطاعويونس 

ً غذائي اً طرد 240توزيع حتى اآلن تم وبحسب تقارير سير العمل، فقد  كل ٍّ في مثلها و ،في رفح ا

 ، جباليا وخان يونسمن 

اختيار حسن مدير مكتب الهالل األحمر القطري في غزة الحرص على نصار د. أكرم  وأكد

حاجة  األشد من خالل تحديد العائالت المتعففة ،الفلسطينيالفئات المستفيدة بالتنسيق مع شريكه 

والمرضى  ،وعدد من المتضررين من المنخفضات الجوية التي ضربت فلسطين ،في قطاع غزة

 .من أصحاب األمراض المزمنة وذوي اإلعاقة

محتاجين بالنسبة للالشعب القطري مقدمة من الالمساعدات الغذائية والشتوية أهمية هذه ونوه إلى 

في مثل هذا  برودة الطقسشريان الحياة وسط حيث تمثل لهم والمعدمين من أهالي القطاع، 

الحصار الظروف المعيشية في ظل قسوة ضيق ذات اليد والوقت من العام، فضالً عن 

 .الشعب الفلسطيني في قطاع غزةالذي يتعرض له والتضييق 

 أختان يدفئهما الشتاء

ً  60عاماً و 20مريم وفاطمة أختان فلسطينيتان تبلغان من العمر   .تسكنان في بيت صغيرو، عاما

أختها فاطمة التي تعاني شلالً نصفياً ال تستطيع كي ترعى األخت الصغرى قررت عدم الزواج 

فلم يكن في مواجهة متاعب الحياة، يساندونهما معارف  وأقراب أمعه الحركة، وليس لهما من 

 .القليل من هنا أو هناكأقل من  اما تيسر لهمواإليمان وبالصبر مواجهتها أمامهما سوى 

 خاصةً  هما،في نفسيزيارة الهالل األحمر القطري وشقيقه الفلسطيني أثراً كبيراً أحدثت وقد 

حصولهما و ،األسر المستفيدة من مشروع الشتاء الدافئ لهذا العامبين من  اعندما علمتا أنهم

فرق ا تإال أن ودع ا، فما كان منهمكاملاألساسية لمدة شهر احتياجاتهما طرد غذائي يوفر على 



 

ها الفرح رغم ؤوعيون يمل ،ابتسامة صادقة صابرة، وبشاشة وجه :ا بههبمثل ما استقبلوالتوزيع 

 مع كلمات حمد هلل وشكر للمحسنين.، ما يحمله القلب من أسى

اإلنسانية التي تبين الحالة االقتصادية واالجتماعية لكثير من األسر هذه واحدة من القصص 

ويزيد من  ،من آالم في ظل الواقع االقتصادي الصعب وقلة الموارد كابدهتوما  ،الفلسطينية

ليخفف من وقع هذه الظروف الهالل األحمر القطري ولكن يأتي  .سبرد الشتاء القارتفاقمها 

 الشتاء الدافئ وشعارها "إحسانكم رحمة".حملة تنفيذ من خالل  ،عليهم

 ##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 

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

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 

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

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

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

ارث وتحسين مستوى معيشة والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكو

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 

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


