
##بیان صحفي## 

تخفیفاً عن النازحین العراقیین والالجئین السوریین 

الهالل األحمر القطري يوزع سالت غذائية لتلبية احتياجات 26,400 
مستفيد في العراق

25 أبـریـل 2020 ― الـدوحـة: انتھـت بـعثة الھـالل األحـمر الـقطري الـتمثیلیة بـالـعراق مـن تـنفیذ 
تـدخـل إنـسانـي لـدعـم الـفئات الـضعیفة الـتي تـأثـرت ظـروف معیشـتھا جـراء انـتشار وبـاء كـورونـا عـلى 
مسـتوى الـعالـم، مـن خـالل تـوزیـع مـساعـدات غـذائـیة بـمیزانـیة إجـمالـیة قـدرھـا 267,759 دوالرً 

أمریكیاً (أي ما یقارب ملیون لایر قطري). 

تـمثل الھـدف مـن ھـذا الـتدخـل اإلنـسانـي إلـى الـتخفیف مـن مـعانـاة الـنازحـین الـعراقـیین والـالجـئین 
الـسوریـین، بـتغطیة احـتیاجـاتـھم األسـاسـیة مـن الـمواد الـغذائـیة الـتي تـكفل لـھم الحـد األدنـى مـن 
مـقومـات الـحیاة الـكریـمة، مـع الـتركـیز عـلى الحـرفـیین والـعامـلین بـالـیومـیة وذوي الـدخـل المحـدود 

ممن توقفوا عن العمل بسبب الحظر القائم للحد من انتشار فیروس كورونا. 

وقـد قـامـت الـفرق الـمیدانـیة للھـالل األحـمر الـقطري بـتوزیـع 2,000 سـلة غـذائـیة فـي مـدیـنة الـموصـل 
بـمحافـظة نـینوى، بـاإلضـافـة إلـى 2,800 سـلة أخـرى فـي مـدیـنة أربـیل وضـواحـیھا بـإقـلیم كـردسـتان 
الـعراق. ویـقدر عـدد المسـتفیدیـن مـن ھـذه الـتوزیـعات بـحوالـي 26,400 شـخص، مـنھم 3,696 مـن 

الرجال، و4,224 من النساء، و18,480 من األطفال. 

وشـملت خـطوات الـتنفیذ تجھـیز المسـتلزمـات الـلوجسـتیة مـن مـخازن وسـیارات وغـیرھـا، والتنسـیق 
مـع الـجھات الـحكومـیة الـمعنیة والھـالل األحـمر الـعراقـي فـي أربـیل ونـینوى لـلحصول عـلى 
الـموافـقات الـرسـمیة. بـعد ذلـك تـم اإلعـالن عـن مـناقـصة لـتوفـیر الـمواد الـغذائـیة، ودراسـة الـعروض 
الـمقدمـة وانـتقاء األجـود مـنھا وفـق سـیاسـات الشـراء الـمعتمدة لـدى الھـالل األحـمر الـقطري، ثـم جـرى 

توقیع العقد مع المؤسسة الموردة، واستالم المواد وفق شروط التورید المتبعة. 

وقـد شـاركـت الـكوادر الـمیدانـیة مـن الھـالل األحـمر الـعراقـي فـي عـملیات الـتوزیـع، بـالتنسـیق مـع 
مـسؤولـي الـمناطـق المسـتھدفـة، كـما شـاركـوا فـي عـملیة تـحضیر قـوائـم المسـتفیدیـن والـتحقق مـن 
مـطابـقتھا لـمعایـیر االخـتیار الـمعمول بـھا. وتـحتوي السـلة الـغذائـیة الـواحـدة عـلى 19 كجـم مـن الـمواد 
مـتكامـلة الـعناصـر الـغذائـیة، مـثل األرز والـعدس وزیـت الـطعام ومـعجون الـطماطـم والـسكر 
والـبرغـل. وھـناك خـطط لـتمدیـد المشـروع وزیـادة 1,000 سـلة غـذائـیة إضـافـیة یـتم تـوزیـعھا عـلى 

الفئات المستھدفة خالل الفترة القادمة. 



وفـي الـوقـت ذاتـھ، فـقد حـرص فـریـق الـعمل فـي بـعثة الھـالل األحـمر الـقطري عـلى اتـخاذ كـافـة 
إجـراءات السـالمـة والـوقـایـة لـلعامـلین والمسـتفیدیـن عـلى الـسواء، مـن خـالل ارتـداء مـالبـس الحـمایـة 
الـشخصیة أثـناء الـعمل مـثل الـكمامـات والـقفازات الـطبیة والـرداء الـطبي، والـمحافـظة عـلى مـسافـة 
آمـنة بـین الـعامـلین فـي الـمیدان والمسـتفیدیـن، وتـجنب االزدحـام أو الـتالمـس الـمباشـر، والـقیام 

بزیارات منزلیة لتوزیع السالت الغذائیة على المستفیدین غیر القادرین على الحضور. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978، وھـو مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة تھـدف إلـى مـساعـدة وتـمكین األفـراد 
والـمجتمعات الـضعیفة بـدون تـحیز أو تـمییز. والھـالل عـضو فـي الحـركـة اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي تـضم االتـحاد 
الـدولـي والـلجنة الـدولـیة والجـمعیات الـوطـنیة مـن 191 بـلدا، كـما یـشغل عـضویـة الـعدیـد مـن الـمنظمات الخـلیجیة 
والـعربـیة واإلسـالمـیة مـثل الـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 

مسانداً بذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیزه عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، وھـو یشـرف عـلى مشـروعـات دولـیة جـاریـة 
لـإلغـاثـة والـتنمیة فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـمیع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن الـمخاطـر، كـما یـعمل عـلى الـتخفیف مـن أثـر الـكوارث وتحسـین مسـتوى مـعیشة 
الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم الخـدمـات الـطبیة والـرعـایـة الـصحیة والـتنمیة االجـتماعـیة لـلمجتمعات المحـلیة، 
بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـھ عـلى صـعید الـمناصـرة اإلنـسانـیة. ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین 

والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم. 
ویـمارس الھـالل نـشاطـھ تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي وھـي: اإلنـسانـیة وعـدم الـتحیز 

والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


