
 

 ##بيان صحفي##

  حصاد عام كامل من اإلنجازات 

الل األحمر القطري خالل عام  ي متعاظم لل سا   2020دور إ

من جهوده  2020ضاعف الهالل األحمر القطري خالل عام  الدوحة: ― 2020 ديسمبر 29
آثارها االقتصادية )، وحشد كل طاقاته الحتواء 19-لمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد

واالجتماعية والصحية على الفئات الضعيفة في قطر والعالم، من خالل تكثيف أنشطته الطبية 
والمجتمعية والوقائية والتوعوية والتطوعية على المستوى المحلي، وتفعيل التعاون مع 

  .الجمعيات الوطنية الزميلة في مختلف بلدان العمل لحماية شعوبها من مخاطر الجائحة

وبالتوازي مع ذلك، استمر الهالل األحمر القطري في أداء رسالته اإلنسانية كمساند لدولة قطر 
في سياساتها اإلنسانية واالجتماعية، وبصفته عضواً فاعالً في الحركة الدولية للصليب األحمر 

إلغاثية والهالل األحمر. فقد نفذ الهالل األحمر القطري على مدار العام العديد من التدخالت ا
لالستجابة للكوارث الطبيعية في لبنان والسودان والفلبين وغيرها من البلدان، ولم يتوقف عن 
دعم خطط التنمية واالستدامة في المجتمعات المحلية التي يعمل على خدمتها، كما كان له 

  حضور مؤثر في مجال الدبلوماسية والمناصرة اإلنسانية.

كأفضل ما يكون الختام، بالمشاركة ألول مرة في  2020م واختتم الهالل األحمر القطري عا
مسير اليوم الوطني أمام كبار رجاالت الدولة وقياداتها، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

شارك في المسير الوطني من كوادر الهالل األحمر ثاني، في لفتة تاريخية يتشرف بها كل من 
القطري الطبية والتطوعية واإلغاثية، وتحية سامية لبطوالتهم وتفانيهم في تلبية نداء الوطن أثناء 

  األزمة، ووقوفهم في الصفوف األولى إلى جانب زمالئهم من المؤسسات األخرى بالدولة.

لية   التطوع والتنمية ا

نشطة التطوعية والتنموية ، فقد تجاوز عدد المستفيدين من األ2020التقارير األولية لعام بحسب 
ً لهالل ل ً من مختلف فئات المجتمع األولى بالرعاية،  111,160األحمر القطري محليا شخصا

مثل األرامل واأليتام والمرضى وكبار السن وطالب المدارس وغيرها، باإلضافة إلى 
رياالً  19,272,490سين. وقد بلغ حجم المساعدات المقدمة في هذا الجانب المتطوعين من الجن 
  مجاالت رئيسية: 3قطرياً، مقسمة إلى 



 

الرعاية المجتمعية: يتضمن هذا المجال العديد من البرامج المستمرة والمستحدثة مثل:  .1
صندوق إعانة المرضى لعالج غير القادرين، برنامج "اكفلني" لتقديم مساعدات مالية 
شهرية لألسر الفقيرة، برنامج "وسع عليهم" لتقديم مساعدات عينية ومفروشات وأجهزة 

محدودة الدخل، مساعدات طارئة للعمال الذين يواجهون منزلية لحفظ كرامة األسر 
مشكالت حرجة وال يمتلكون تكلفة السفر إلى بالدهم، برنامج "اكسهم وأطعمهم" لتقديم 
مساعدات مالية وغذائية للحاالت اإلنسانية الطارئة، برنامج "إعانة محتاج" لتقديم 

عدومة الدخل، برنامج مساعدات مالية مقطوعة أو سداد متأخرات اإليجار لألسر م
"صيانة وإيواء" لترميم منازل األسر الفقيرة التي تعرضت لكوارث الحريق أو السيول، 
برنامج "اكفل" لمساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على مواصلة دراستهم، 

 7,207برنامج "نعين ونعاون" لسداد ديون الغارمين. واستفاد من هذه مجمل البرامج 
 لایر قطري. 17,052,000ة قدرها أشخاص بتكلف

رياالً قطرياً لفائدة  1,709,680التنمية المجتمعية: بلغت تكلفة مشاريع التنمية المجتمعية  .2
لتأهيل  "مشروع "إمداد"شخصاً، وهي موجهة لفئات معينة من المجتمع، مثل  42,027

مهارات القدرات و البناء و التدريب المهني والحرفي من خالل  نزالء المؤسسات العقابية
، وبرنامج "الهالل األحمر المدرسي" لتنمية صحي والدعم المعنويالتثقيف الذاتية و ال

اإلسعافات األولية في مجاالت مهارات طالب المدارس والمعلمين والكوادر اإلدارية 
مساعدة فئة العمال من ، ومشروع "يد واحدة" لاالجتماعيوالحد من المخاطر واالندماج 

، ومشروع "عالم المجتمع المحليفي اندماجهم  زتعزي لطة ومبادرات نوعية خالل أنش
ً مادي المقيمة في قطر برامج مختلفة لدعم ومساندة الجاليات واحد" الذي يضم   ا

 اجتماعياً.و 
فرع الخور: يختص فرع الهالل األحمر القطري في مدينة الخور بتقديم كافة الخدمات  .3

ع المحلي، ومنها المساعدات الشهرية والمقطوعة، والمساعدات التي يحتاجها المجتم
، والسالت الغذائية، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمساعدات العينية ميرة رمضانو 

، والمساعدات ضاحيأل"، وحملة اسفطان كتارا" و"نعين ونعاون" يمشروعضمن 
الوقاية من ومرتادي المجمعات االستهالكية حول لعمال الصحية لتوعية الصحية، وال

عدة في  "صائمالإفطار ، ومشروع "توزيع أدوات النظافة الشخصية، وروناو فيروس ك
سقيا "مبادرة ، و حمالت التبرع بالدم، وتنظيف الشواطئخالل شهر رمضان، و مواقع 

اإلجهاد بمخاطر  تهمالعمال وتوعيالماء" لتوزيع المياه والتمور والوجبات الغذائية على 
  .الحراري وضربات الشمس

دمات الطبية   ا



 

في ظل  2020كان لقطاع الشؤون الطبية بالهالل األحمر القطري الدور األكبر خالل عام 
جائحة فيروس كورونا، حيث توزع األطباء والممرضون والمسعفون في المراكز الصحية 

إلجراء المسحات وعالج المرضى ومواقع الحجر والعزل الصحي ومراكز الخدمة الخارجية 
والمخالطين، كما قدم المثقفون الصحيون العديد من المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية 

  الحية والمسجلة، مع تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية المعمول بها.

المنصرم وقد استفاد من مختلف الخدمات الطبية التي قدمها الهالل األحمر القطري خالل العام 
ً من مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على فئة العمالة الوافدة، بميزانية  1,433,083 شخصا

رياالً قطرياً، من خالل التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية  404,462,858إجمالية قدرها 
بالدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية 
األولية. وفيما يلي عرض لمجاالت الخدمة الرئيسية التي قدمها الهالل األحمر القطري في هذا 

  الجانب:

حياة بالزا لخدمة مرتادي مراكز اإلسعاف األولي ملت وشالخدمات الطبية الطارئة:  .1
لتأمين الالعبين والجمهور في الفعاليات الرياضية  مشروع سبيتار، و مول فيالجيو و مول 

بالدولة، ومشروع التأمين الطبي للعاملين في المنشآت الصناعية مثل شركتي ناقالت 
 19-نقل مرضى كوفيدويات، ونقلها إلى المستشفلحاالت الطارئة وقطر ستيل، وإسعاف ا

مراكز الحجر والعزل الصحي. وفي هذا الصدد، وصل عدد متلقي الخدمات لى من وإ
 رياالً قطرياً. 20,815,319مرضى، بتكلفة قدرها  14,805الطبية الطارئة 

التدريب والصحة المجتمعية: يعمل مركز التدريب والتطوير في الهالل األحمر القطري  .2
حي والعادات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، وباألخص خالل على نشر الوعي الص

أزمة فيروس كورونا، من خالل تنظيم المحاضرات والحمالت التوعوية وتوزيع 
مطبوعات التثقيف الصحي وحقائب النظافة الشخصية على الجمهور. كذلك يختص 

حري للجمهور، عالوة المركز بتنظيم دورات تدريبية في اإلسعافات األولية واإلنقاذ الب
على دورات النمو المهني المستمر للكوادر الطبية التخصصية. وبشكل عام، حضر هذه 

 رياالت قطرية. 2,581,810شخصاً بتكلفة قدرها  54,074الدورات واألنشطة 
مراكز صحية تحت إشراف  4مراكز العمال الصحية: يدير الهالل األحمر القطري  .3

مسيمير وفريج عبد العزيز والحميلة وزكريت، وهي تقدم وزارة الصحة العامة في 
الرعاية الصحية والعالجية مجاناً للعمال العزاب الذكور. باإلضافة إلى مركز 

تنفيذ  2020للقومسيون الطبي يجري الفحوصات الطبية للوافدين الجدد. وتم خالل عام 
مشاريع اللجنة العليا  نضمسالمة الحالة الصحية للعمال من لتأكد مشروع المسح الطبي ل



 

شخصاً، فيما  1,124,749. وقد تلقى خدمات هذه المنشآت الطبية إلرثللمشاريع وا
 رياالً قطرياً. 291,518,463بلغت ميزانيتها 

مركز الحجر الصحي في مكينس: بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية  .4
ألحمر القطري تشغيل وإدارة مركز الحجر واللجنة العليا إلدارة األزمات، تولى الهالل ا

والعزل الصحي في مكينس، الذي قدم مختلف الخدمات الطبية والمعيشية للنزالء من 
الحاالت المصابة والمشتبه بها، قبل أن يتم تحويل المنشأة إلى مركز للخدمات الفندقية 

توازي مع ذلك، تم الستضافة العائدين من الخارج خالل مدة العزل المقررة قانوناً. وبال
إنشاء وحدات خاصة في مركزي الحميلة وفريج عبد العزيز الصحيين إلجراء المسحات 
بين المراجعين المشتبه بإصابتهم. ووصل عدد النزالء والمراجعين المستفيدين من هذه 

  رياالً قطرياً. 89,547,266شخصاً، بتكلفة  239,455الخدمات 

  اإلغاثة والتنمية الدولية

ةً للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية على المجتمعات استجاب 
في أنشطته اإلنسانية الخارجية  2020الضعيفة حول العالم، توسع الهالل األحمر القطري خالل 

لتصل إلى العديد من البلدان التي يعمل بها للمرة األولى في تاريخه، فضالً عن استمرار معظم 
اإلغاثية والتنموية المعتادة لصالح ضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية، حيث وصل أنشطته 

ً إلى  139,714,612بمساعداته الخارجية البالغ حجمها  ً من  4,975,918رياالً قطريا شخصا
دولة هي: فلسطين، اليمن، أفغانستان، بنغالديش، نيبال،  33الالجئين والنازحين والفقراء في 

ق، سوريا، لبنان، السودان، الصومال، إثيوبيا، إندونيسيا، مالي، كينيا، موريتانيا، األردن، العرا
طاجيكستان، قرغيزستان، كوسوفو، باكستان، ألبانيا، الجبل األسود، سريالنكا، أوغندا، بيرو، 

  السلفادور، بنما، الوس، منغوليا، سيراليون، السنغال، فانواتو، فنزويال.
لدعم جهود الجمعيات الوطنية مبادرة إغاثية دولية موسعة قطري وأطلق الهالل األحمر ال

قارات من  6موزعة على  بلداً  22في  فيروس كوروناجائحة مواجهة تداعيات الزميلة في 
ً  رياالً  2,236,827ميزانية قدرها ص ي خصتم ت و العالم.  تم تنفيذها ي ت اله المبادرة، لهذقطريا
في بعض الدول، وبالتعاون وبعثاته التمثيلية مكاتب الهالل األحمر القطري عن طريق  مباشرةً 

  .األخرى دولفي الوالهالل األحمر مع جمعيات الصليب األحمر 
  وعلى مدار العام، نفذ الهالل األحمر القطري عدة حمالت موسمية مثل:

شعار "هو  رمضانية تحت ةحملتم تنفيذ للعام الثامن عشر على التوالي، حملة رمضان:  .1
بلداً حول العالم،  22خيراً وأعظم أجراً"، وشملت مشاريع إنسانية متنوعة في قطر و 

لفائدة أكثر من مليون إنسان، منها مشاريع إفطار قطري مليون لایر  60بتكلفة تتجاوز 



 

الصائم والسالت الغذائية وكسوة العيد وزكاة الفطر، ومشاريع تنموية وإغاثية متنوعة 
 ر رمضان المعظم وما بعده.على مدار شه

تحت شعار "تقرب بأضحيتك"، نفذ الهالل األحمر القطري حملة حملة األضاحي:  .2
 مليون لایر 6.5بقيمة إجمالية توفير لحوم األضاحي هـ، بهدف  1441األضاحي لعام 

شخص في  141,000أكثر من لفائدة في صورة حصص غذائية  هام توزيعث ، قطري
 اجة.بلدان محت  5دولة قطر و 

في تنفيذ حملته الهالل األحمر القطري الشتاء الدافئ: مع دخول فصل الشتاء، شرع  .3
السنوية للشتاء الدافئ تحت شعار "كرمك يصون كرامتهم"، وتستهدف حملة هذا العام 

  256,000أسرة تضم حوالي  42,200تلبية االحتياجات الغذائية والشتوية لحوالي 
 العالم.بلداً حول  13شخصاً في 

أما على صعيد التدخالت اإلغاثية الطارئة، فقد أطلق الهالل األحمر القطري استجابة عاجلة 
  ومنها: 2020للعديد من الكوارث الطبيعية التي وقعت خالل عام 

مركز إدارة مرفأ بيروت بتفعيل الهالل األحمر القطري لكارثة انفجار لبنان: استجاب  .1
، وتحرك بعثته التمثيلية في لبنان لمساعدة المتضررين بالتنسيق مع الصليب الكوارث

تتجاوز تبرعات "لبنان في قلوبنا" والتي جمعت حملة ، كما تم إطالق األحمر اللبناني
 .لتوفير االحتياجات والمساعدات العاجلة للمصابين والمنكوبينقطري مليون لایر  94

مية، ينفذ الهالل األحمر القطري حملة "سالمة يا السودان: بدعم من صندوق قطر للتن  .2
سودان" لمساعدة األهالي المتضررين من الفيضانات في عدة واليات سودانية كما وقع 

تعزيز النظام الصحي الطرفان اتفاقية مع وزارة الصحة االتحادية في السودان بهدف 
ل األحمر القطري برئاسة . وأثناء زيارة وفد الهالالنيل األبيض وسناربواليتي  للطوارئ

الهالل األحمر مع اتفاقية تعاون سعادة األمين العام علي بن حسن الحمادي، جرى توقيع 
إرسال عدة و شمال كردفان،  واليةفي محطات لتنقية مياه الشرب  8السوداني إلنشاء 

الهالل األحمر القطري بالتعاون مع الهالل المقدمة من المساعدات اإلنسانية من شحنات 
عالج فيما يتعلق ب المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بالسودان لدعم األحمر التركي 

 .لكوادر الطبيةاوحماية  19- المصابين بمرض كوفيد
، أرسل الهالل األحمر القطري الفلبينالفلبين: في استجابة عاجلة لكارثة إعصار فامكو ب  .3

ً فريق ً إغاثي  ا ، وتوزيع الصليب األحمر الفلبينيلتنفيذ خطة تدخل سريع بالتعاون مع  ا
مواد مستفيد، وهي تتضمن  6,500لفائدة صندوق قطر للتنمية المساعدات الممولة من 

 )، ووحداتKit-5المتطورة (المياه ومنظومة  ء،مولدات كهرباو  ،إغاثية وغذائية
  .صحاح ونظافة شخصيةإ

  ##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  
لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  
اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها  

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

  .ته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهموالمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤي 
ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


