
##بيان صحفي##

لفائدة 9,000 شخص ضمن حملة الشتاء الدافئ

الهالل األحمر القطري يوزع مساعدات شتوية على األسر النازحة والالجئة في العراق

3 مــارس 2021 ― الــدوحــة: نــــفذ الهــــالل األحــــمر الــــقطري مشــــروع الشــــتاء الــــدافئ فــــي 
الـعراق لـعام 2021، مـن خـالل الـتعاون بـني مـكتبه الـتمثيلي والهـالل األحـمر الـعراقـي لـتوزيـع 
حـزم مـالبـس شـتويـة ومـدافئ عـلى 1,835 أسـرة تـضم 9,000 شـخص فـي مـحافـظتي نـينوى 

وأربيل بإقليم كردستان العراق، بتكلفة إجمالية بلغت 109,620 دوالراً أمريكياً.

يهــدف املشــروع، الــذي اســتمر تــنفيذه ملــدة شهــر كــامــل، إلــى املــساهــمة فــي تحســني الــظروف 
املـعيشية لـالجـئني الـسوريـني والفلسـطينيني والـنازحـني الـعراقـيني، وتـمكني املـجتمعات املحـلية 
الـــضعيفة مـــن الـــتغلب عـــلى األحـــوال الـــجويـــة الـــقاســـية خـــالل فـــصل الشـــتاء، وإدخـــال الـــفرحـــة 

على قلوب األطفال.

وقـــد تـــضمن املشـــروع شـــراء وتـــوزيـــع 1,000 حـــصة مـــالبـــس شـــتويـــة لـــألطـــفال الـــذيـــن تـــتراوح 
أعـــمارهـــم بـــني عـــامـــني و10 أعـــوام، وتـــحتوي كـــل حـــصة عـــلى قـــبعة صـــوفـــية ووشـــاح وجـــاكـــيت 
وجــوارب وقــفازات وبــنطال صــوفــي. كــذلــك تــم تــوريــد وتــوزيــع 815 مــدفــأة زيــتية عــلى الــعوائــل 
املــتعففة، مــع الحــرص عــلى اخــتيار أفــضل الــنوعــيات املــوجــودة فــي الــسوق املحــلي، ضــمانــاً 

لحصول املستفيدين على وسائل تدفئة ذات جودة عالية.

واســـتهدف املشـــروع الـــالجـــئني الـــسوريـــني والفلســـطينيني، والـــنازحـــني الـــعراقـــيني والـــعائـــديـــن 
حـــديـــثاً إلـــى مـــناطـــقهم األصـــلية، والـــعوائـــل املـــتعففة فـــي مـــحافـــظة نـــينوى (مـــديـــنة املـــوصـــل – 
قـضاء سـنجار) ومـحافـظة أربـيل (دار األيـتام خـونـدة كـوران – مـركـز أوات لـألطـفال املـصابـني 
بــمتالزمــة داون – قــضاء كــسنزان – مــركــز رونــاكــي وهــيوا لــألطــفال املــعاقــني – قــضاء ســوران 
– قـــضاء شـــقالوة – قـــضاء كـــويـــسنجق – مـــنطقة طـــقطق)، مـــع الـــتركـــيز عـــلى األطـــفال األيـــتام 

وذوي االحتياجات الخاصة.



أثر كبير وواضح

فـي هـذا الـصدد، قـال الـسيد فـيصل محـمد الـعمادي املـديـر الـتنفيذي لـقطاع اإلغـاثـة والـتنمية 
الـــدولـــية بـــالهـــالل األحـــمر الـــقطري: "تـــم تـــنفيذ هـــذا املشـــروع كجـــزء مـــن خـــطة الهـــالل األحـــمر 
الـــقطري االســـتراتـــيجية لتحســـني حـــياة الـــفئات األشـــد ضـــعفاً فـــي املـــجتمعات املـــتضررة مـــن 
الـــكوارث الـــطبيعية والحـــروب، مـــن خـــالل ضـــمان حـــصول الـــالجـــئني الـــسوريـــني والفلســـطينيني 
والـــنازحـــني الـــعراقـــيني والـــعائـــديـــن حـــديـــثاً إلـــى مـــناطـــقهم األصـــلية عـــلى الخـــدمـــات اإلنـــسانـــية 
األسـاسـية واملـساعـدات الشـتويـة الـتي تـمكنهم مـن الـعيش فـي ظـروف إنـسانـية، وتـضمن لـهم 

كرامتهم، وتعينهم على تحمل برودة الطقس خالل فصل الشتاء".

وعــن أثــر املشــروع فــي حــياة املســتفيديــن، أوضــح الــعمادي أنــه كــان أثــراً كــبيراً وواضــحاً مــن 
خــــــالل تــــــخفيف مــــــعانــــــاة الــــــفئات الــــــضعيفة واملحــــــرومــــــة، وتحســــــني ظــــــروف مــــــعيشة األطــــــفال 
املهمشـــني فـــي املـــجتمع، مـــؤكـــداً أن االهـــتمام بـــاألطـــفال األيـــتام واملـــعاقـــني وذوي االحـــتياجـــات 
الـخاصـة كـمرضـى مـتالزمـة داون والـثالسـيميا كـان لـه دور كـبير فـي إدخـال الـفرحـة والسـرور 

على قلوب هؤالء األطفال الذين فقدوا دفء عائالتهم.

وأشــــار إلــــى أنــــه مــــن نــــواتــــج املشــــروع أيــــضاً تــــمكني األســــر املــــتعففة مــــن مــــواجــــهة الــــظروف 
االقـتصاديـة الـصعبة الـتي تسـببت فـيها جـائـحة فـيروس كـورونـا، ومـا تـرتـب عـليها مـن إجـراءات 
الحـــظر واإلغـــالق للحـــد مـــن انـــتشار املـــرض. وتـــابـــع بـــقولـــه: "إن انـــتشار وبـــاء كـــوفـــيد-19 ومـــا 
اسـتتبعه مـن إجـراءات احـترازيـة كـان لـه تـأثـير كـبير عـلى كـثير مـن الـعائـالت نـتيجة خـسارتـها 
ملـــصدر رزقـــها، فـــالـــكثير مـــن الـــالجـــئني الـــسوريـــني والـــنازحـــني الـــعراقـــيني يـــعتمدون فـــي تـــأمـــني 
معيشــتهم عــلى الــعمل بــالــيومــية، وبــالــتالــي فــإن تــوقــفهم عــن الــعمل وخــسارتــهم ملــصدر دخــلهم 
الــوحــيد قــد تســبب فــي حــرمــانــهم مــن أبســط احــتياجــاتــهم الــحياتــية بســبب ارتــفاع األســعار 

املصاحب لإلغالق".

يــــذكــــر أن هــــذا املشــــروع يــــندرج ضــــمن أنشــــطة حــــملة الشــــتاء الــــدافئ الــــتي يــــنفذهــــا الهــــالل 
األحـــمر الـــقطري تـــحت شـــعار "كـــرمـــك يـــصون كـــرامـــتهم"، بهـــدف تـــوزيـــع مـــساعـــدات شـــتويـــة 
وغــــذائــــية لــــتوفــــير الــــدفء والحــــمايــــة وصــــون كــــرامــــة 45,270 أســــرة تــــضم حــــوالــــي 272,880 



مســــتفيداً فــــي 15 بــــلداً هــــي: ســــوريــــا، األردن، الــــعراق، الــــيمن، لــــبنان، قــــطاع غــــزة، الــــقدس 
والـضفة الـغربـية، بـنغالديـش، الـسودان، الـصومـال، أفـغانسـتان، كـوسـوفـو، الـبوسـنة والهـرسـك، 

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.


