
 

 ##بيان صحفي## 

  2021ضمن حملة الشتاء الدافئ لعام 

الل األحمر القطري  ة ع يوزع   ال س شتو ة حزم مال وسوفو األسر الفق    

القطري  انتهى    الدوحة:  ―  2021  فبراير   24 األحمر  الدافئ الهالل  الشتاء  تنفيذ مشروع  من 
كسوة الشتاء   توزيعبالتعاون مع الصليب األحمر الكوسوفي  في كوسوفو، حيث تم    2021لعام  

خالل هذا الوقت من    هناكطقس  البرودة الشديدة للبالتزامن مع    ،على األطفال واألسر المحتاجة 
  العام.

فيإلى    المشروع يهدف   لأل  المساهمة  الدفء  فقراً سر  توفير  حيث  األشد  المعاطف  تعد  ، 
ا  الستراتو  أكثر  احتياجات  ال الشتوية من  لتلك  وشمل    .الباردة  الشتاءأشهر  خالل  ألسر  الملحة 

كاملة  كسوة    384منها    ،مالبس شتوية حزمة    684توزيع  المشروع   الللكبار  شتوية  رجال  من 
  كسوة شتوية لألطفال.  300و ، نساءالو 

حصيلة تبرعات أهل البر  ممولة من    لایر قطري  80,300التكلفة اإلجمالية للمشروع    تبلغقد  و 
في  من الفئات الضعيفة والمحتاجة    اً شخص  684، واستفاد منه إجمالي  واإلحسان في دولة قطر 

  لألرامل واأليتام وكبار السن.األولوية  إعطاء، مع بلدية بمختلف أنحاء كوسوفو  12

المشروع في ظل   الشديد في  في كوسوفو من  الفقيرة  سر  األمعاناة  وتأتي أهمية هذا  االنخفاض 
الحرارة صعب درجات  الشتاء  يصبح  المناسبة،  المالبس  ارتداء  وبدون   ، ً صحي    ا وغير  للغاية 

من أعلى المعدالت  كوسوفو  تعتبر معدالت الفقر في  و  .األطفال والمسنين  وخاصةً   لهم،بالنسبة  
% من السكان  5.2فبحسب مكتب اإلحصاء في كوسوفو والبنك الدولي، يعيش  ، شرق أوروبافي 

  %.30.5تحت خط الفقر، كما ترتفع فيها معدالت البطالة بنسبة كبيرة تصل إلى 

الدافئ  أنشطة  هذا وتتواصل   تحت    2021لعام  التي ينفذها الهالل األحمر القطري  حملة الشتاء 
كرامتهم"، بهدف توزيع مساعدات شتوية وغذائية لتوفير الدفء والحماية  شعار "كرمك يصون  

كرامة   حوالي    45,270وصون  تضم  في    272,880أسرة  سوريا،   15مستفيداً  هي:  بلداً 
السودان،   بنغالديش،  الغربية،  والضفة  القدس  غزة،  قطاع  لبنان،  اليمن،  العراق،  األردن، 

  الهرسك، ألبانيا، قرغيزستان. الصومال، أفغانستان، كوسوفو، البوسنة و 

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري



 

القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 
الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

واللجنة   العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 
  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  األحمر  الهالل  ويعمل 
لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  
لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

من   التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  معيشة والتعافي  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر 
المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 
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 
التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


