
##بيان صحفي##

50 طناً من املواد الغذائية و100 سرير طبي للمستشفيات

الهالل األحمر القطري يرسل شحنة ثالثة من املساعدات اإلنسانية إلى لبنان

تعاون مع الصليب األحمر اللبناني الستالم الشحنة وتوزيعها

1,050 أسرة متضررة ستتسلم سالت غذائية متكاملة

تضامن من الشعب القطري مع الشعب اللبناني الشقيق

7 مـارس 2021 ― الـدوحـة: اسـتكماالً لـالسـتجابـة اإلنـسانـية الـتي يـنفذهـا الهـالل األحـمر 
الـقطري فـي لـبنان مـنذ وقـوع كـارثـة انـفجار مـرفـأ بـيروت فـي شهـر أغسـطس املـاضـي، قـامـت 
بـــعثته الـــتمثيلية مـــؤخـــراً بـــاســـتالم شـــحنة ثـــالـــثة مـــن املـــساعـــدات اإلنـــسانـــية املـــرســـلة مـــن املـــقر 

الرئيسي بالدوحة، تضامناً من الشعب القطري مع الشعب اللبناني الشقيق.

فـــبالـــتعاون مـــع الـــصليب األحـــمر الـــلبنانـــي، تـــم إنـــهاء إجـــراءات التخـــليص الجـــمركـــي لـــلشحنة 
ونـــــقلها إلـــــى املســـــتودعـــــات الـــــتابـــــعة لـــــه، تـــــمهيداً لـــــتوزيـــــعها عـــــلى املـــــتضرريـــــن واملســـــتشفيات 
املــساهــمة فــي االســتجابــة لــالنــفجار الضخــم الــذي أســفر عــن وفــاة أكــثر مــن 200 شــخص، 

وإصابة اآلالف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وتـشمل الـشحنة األخـيرة 50 طـناً مـن املـواد الـغذائـية، والـتي سـيتم تـوزيـعها فـي صـورة سـالت 
غـذائـية مـتكامـلة عـلى 1,050 عـائـلة مـتضررة تـضم حـوالـي 5,250 شـخصاً فـي املـتوسـط مـمن 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي نــطاق االنــفجار وقــت وقــوعــه. كــذلــك تــم تــوريــد 100 ســريــر طــبي ضــمن 
الــــشحنة لــــدعــــم املســــتشفيات املــــتضررة مــــن االنــــفجار، بــــحيث تــــتمكن مــــن الــــعودة لــــنشاطــــها 
الـــطبيعي وتـــقديـــم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الـــصحية لـــلمرضـــى واملـــراجـــعني، خـــاصـــًة فـــي ظـــل تـــفشي 

جائحة فيروس كورونا.

يــــشار إلــــى أنــــه ســــبق للهــــالل األحــــمر الــــقطري إرســــال شــــحنتني مــــن املــــساعــــدات اإلنــــسانــــية 
تـــــضمنتا مـــــواد غـــــذائـــــية ومســـــتهلكات طـــــبية، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى ابـــــتعاث فـــــريـــــق مـــــن املـــــتطوعـــــني 



ومـوظـفي اإلغـاثـة الـتابـعني للهـالل األحـمر الـقطري مـن أجـل املـشاركـة فـي الـتدخـل اإلنـسانـي 
ومــــسانــــدة الــــبعثة الــــتمثيلية فــــي مــــهام اإلغــــاثــــة وتــــوزيــــع املــــساعــــدات عــــلى املــــتضرريــــن، فــــيما 
سـاهـمت الـكوادر املـيدانـية بـالـبعثة فـي أعـمال تـرمـيم املـنازل املـتأثـرة بـاملـوجـة االنـفجاريـة الـقويـة 

التي خلفها االنفجار.

ونـفذ الهـالل األحـمر الـقطري وجـمعية قـطر الـخيريـة حـملة مشـتركـة بـاسـم "لـبنان فـي قـلوبـنا"، 
تـحت إشـراف هـيئة تـنظيم األعـمال الـخيريـة، حـيث نـجحت الحـملة فـي جـمع مـا يـربـو عـن 94 
مـليون ريـال قـطري مـن تـبرعـات أبـناء املـجتمع الـقطري، الـذيـن هـبوا لنجـدة األشـقاء الـلبنانـيني 
فـي مـواجـهة تـلك الـكارثـة، تـجسيداً ملـكانـة دولـة قـطر ومـواقـفها املشـرفـة بـتقديـم الـغوث والـعون 

لكافة الشعوب الصديقة والشقيقة.

##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.


