
##بيان صحفي##

ضمن املرحلة األولى من مشروع الشتاء الدافئ لعام 2021

الهالل األحمر القطري يوزع سالت غذائية على 42 ألف الجئي في بنغالديش

20 فــبرايــر 2021 ― الــدوحــة: نـــفذ الهـــالل األحـــمر الـــقطري املـــرحـــلة األولـــى مـــن مشـــروع 
الشـــتاء الـــدافئ لـــعام 2021 فـــي بـــنغالديـــش، مـــن خـــالل تـــوزيـــع ســـالت غـــذائـــية مـــتكامـــلة عـــلى 
الالجئني القادمني من ميانمار داخل املخيمات، بالتعاون مع الهالل األحمر البنغالديشي.

فـــقد قـــامـــت الـــكوادر املـــيدانـــية لـــبعثة الهـــالل األحـــمر الـــقطري فـــي بـــنغالديـــش والهـــالل األحـــمر 
الــبنغالديــشي بــتوزيــع ســالت غــذائــية تــحتوي عــلى املــواد الــغذائــية األســاســية مــن قــوت أهــل 
الــبلد، مــثل الــسكر واملــلح وزيــت الــطهي والحــمص والــعدس والــتوابــل، واســتفاد مــنها 8,510 

أسرة تضم قرابة 42,550 شخصاً من الالجئني في املخيم رقم 13 واملخيم رقم 14.

وسـوف تـساهـم هـذه الـتوزيـعات فـي تـخفيف مـعانـاة الـالجـئني املسـتفيديـن، وتـلبية احـتياجـاتـهم 
الـــغذائـــية خـــالل فـــصل الشـــتاء الـــقارس. ويجـــري حـــالـــياً الـــتحضير لـــتوزيـــع حـــزم مـــساعـــدات 
شـــتويـــة غـــير غـــذائـــية ضـــمن املـــرحـــلة الـــثانـــية مـــن املشـــروع، وتـــحتوي الـــحقيبة الشـــتويـــة عـــلى: 

سترة، مالبس قطنية، حذاء شتوي، جوارب، طاقية، وشاح، قفازات، بطانية.

ويـنفذ الهـالل األحـمر الـقطري حـملة الشـتاء الـدافئ لـعام 2021 تـحت شـعار "كـرمـك يـصون 
كــرامــتهم"، بهــدف تــوزيــع مــساعــدات شــتويــة وغــذائــية لــتوفــير الــدفء والحــمايــة وصــون كــرامــة 
45,270 أســــــرة تــــــضم حــــــوالــــــي 272,880 مســــــتفيداً فــــــي 15 بــــــلداً هــــــي: ســــــوريــــــا، األردن، 
الـــــــعراق، الـــــــيمن، لـــــــبنان، قـــــــطاع غـــــــزة، الـــــــقدس والـــــــضفة الـــــــغربـــــــية، بـــــــنغالديـــــــش، الـــــــسودان، 

الصومال، أفغانستان، كوسوفو، البوسنة والهرسك، ألبانيا، قرغيزستان.

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري



تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978، وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني 

األفـــراد واملـــجتمعات الـــضعيفة بـــدون تـــحيز أو تـــمييز. والهـــالل عـــضو فـــي الحـــركـــة اإلنـــسانـــية الـــدولـــية الـــتي 

تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن 191 بـلدا، كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن 

املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي، واملــنظمة الــعربــية للهــالل 

األحـمر والـصليب األحـمر. ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول 

إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية، وهـو الـدور الـذي يـميزه 

عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.

ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة 

لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر، كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني 

مســـتوى مـــعيشة املـــتضرريـــن مـــن خـــالل تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــطبية والـــرعـــايـــة الـــصحية والـــتنمية االجـــتماعـــية 

لـلمجتمعات املحـلية، بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية. ويسـتعني الهـالل بـمجهودات 

شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني، ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد 

القوى اإلنسانية لصالحهم.

ويـــمارس الهـــالل نـــشاطـــه تـــحت مـــظلة املـــبادئ الـــدولـــية الســـبعة لـــلعمل اإلنـــسانـــي وهـــي: اإلنـــسانـــية وعـــدم 

التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


