
 

 ##بيان صحفي##

 بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني

 في الضفة الغربية أسرة 3,780 علىسالت إفطار الصائم يوزع الهالل األحمر القطري 

 والقدس

مشروع  الهالل األحمر القطري ينفذخالل شهر رمضان المعظم،  الدوحة: ― 2020 مايو 10

توزيع طرود غذائية من خالل القدس، و في الضفة الغربيةالتمثيلية من خالل بعثته  إفطار الصائم

 عدة قرى وبلدات فلسطينية. متكاملة على األسر الفقيرة في

يقتصر هذا العام على هو و ،مع الهالل األحمر الفلسطينيوالشراكة بالتعاون يتم تنفيذ المشروع 

فيروس جائحة الواجب اتباعها في ظل لإلجراءات االحترازية مراعاةً توزيع الطرود الغذائية 

 المستفيدين ووقايتهم من العدوى.العاملين و، وضماناً لسالمة (19-)كوفيدالمستجد كورونا 

في تضم  ،ةأسر 3,780حوالي ب يةرمضانالطرود المن حملة توزيع يقدر عدد المستفيدين و

اآلثار االقتصادية بسبب معاناتها فقراً التي تضاعفت  شدشخص من األسر األ 18,900 المتوسط

 .واألسواق حيث فقدت العديد من األسر مصدر دخلها بعد توقف األعمال لوباء،ل

اليومية عمال ألسر المتضررة من لاختيار المستفيدين إعطاء األولوية عند قد تم في ضوء ذلك، فو

في القرى وأحياء نزالء الحجر الصحي األشد فقراً من األسر و، الورش والمصانع المحليةفي 

الرعاية الصحية ببرامج  ، واألسر المسجلةالتي تم عزلها الحتواء انتشار الفيروسالمدن 

 .لدى الهالل األحمر الفلسطينيواالجتماعية 

دوالر  272,700الهالل األحمر القطري المقدمة من الغذائية تبلغ الميزانية اإلجمالية للمساعدات و

مواد من الم جك 30على الطرد الغذائي  ويحتوي ،(أي ما يقارب مليون لاير قطري) أمريكي

معكرونة، الم، الزيت، طتمر، معجون الطماالطحينية، الاألرز، السكر،  :ثلاألساسية مغذائية ال

 .حالوةالشاي، الحمص، الفول، ال شعيرية،العدس، الالفريكة، 

في قوافل متطوعي الهالل األحمر الفلسطيني لتوزيع الطرود على الفئات المستهدفة انتشرت  قدو

ولجان الطوارئ في بالتنسيق مع المجالس القروية والبلدية  ،من القرى والبلداتكبير عدد 

 الصحي.المعزولين في الحجر اليومية فئة عمال مع التركيز على  ،المحلية المجتمعات

الجدير بالذكر أن الهالل األحمر القطري ينفذ مشروع إفطار صائم للعام الحادي عشر على التوالي 

ضمن حملة الهالل األحمر القطري الرمضانية لعام ذلك ووالضفة الغربية،  في مدينة القدس



 

في ، والتي تستهدف تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية "هو خيراً وأعظم أجراً "هـ تحت شعار  1441

 .مليون لاير قطري ويستفيد منها أكثر من مليون إنسان 60بلداً حول العالم بتكلفة تتجاوز  23

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد الدولي  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية والعربية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةواللجنة 

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. ويستطيع واإلسالمية مثل اللجنة 

بذلك  إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مسانداً  الهالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هدولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز

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 

ل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها اإلنسانية التي يضطلع بها الهال

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

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

فة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين باإلضا

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

اإلنسانية وعدم التحيز والحياد ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: 

 .واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


