
 

 ##بيان صحفي##

 شخصهدية من دوحة الخير لفائدة نصف مليون 

 من املساعدات الغذائية على النازحين في  220يوزع  الهالل األحمر القطري 
ً
 الداخل السوريطنا

في تركيا بتوزيع مساعدات  الهالل األحمر القطريقامت بعثة  الدوحة: ― 2020 أبريل 27

محافظتي حلب وإدلب في النازحين مخيمات خالل الفترة الماضية على مكملة غذائية 

فقد انتهت الفرق الميدانية  خالل شهر رمضان المبارك.هدف توفير احتياجاتها ، بالسوريتين

ً من التمور المقدمة  220العاملة في الداخل السوري من توزيع إجمالي  من دوحة كهدية طنا

 الصعبةظروف النزوح استمرار الصيام و في ظل للتخفيف عنهم ، الخير إلى األشقاء السوريين

 عليهم وعلى أسرهم.

عائلة، أي ما يعادل أكثر من  110,000هذه التوزيعات بحوالي ويقدر عدد المستفيدين من 

حرص فريق عمل و .من األهالي والنازحين في محافظتي حلب وإدلب نصف مليون شخص

حيث ، فيروس كورونالحيلولة دون انتشار لالالزمة  وقائيةاالحتياطات الكافة اتخاذ البعثة على 

 اإلصابة بالعدوى.من خطر العاملين لحماية كل خيمة بشكل منفرد زيارة عن طريق تم التوزيع 

التنسيق مع السوري، من خالل  داخلكورونا في اللوباء والمكافحة السالمة وتتواصل إجراءات 

لتأهب ا طخطووضع ومتابعة تنفيذ منظمة الصحة العالمية والمنظمات اإلنسانية العاملة هناك، 

والخدمات دارية على مستوى المنشآت الصحية اإلوقائية و الجراءات اإلتفعيل و ، واالستجابة

الصحية المتعددة كالصحة النفسية والصحة المجتمعية التي يدعمها ويديرها الهالل األحمر 

 .القطري

على مدار شهر رمضان مشروع إفطار الصائم الهالل األحمر القطري ينفذ بالتوازي مع ذلك، و 

في  مستفيداً من األسر الفقيرة والنازحة 36,425سالت غذائية على من خالل توزيع  ،المبارك

مستفيد  8,700مستفيد من الالجئين السوريين في لبنان، و  8,100عالوة على السوري،  داخلال

رياالً قطرياً من حصيلة  2,923,543، بتكلفة إجمالية قدرها في األردنمن الالجئين السوريين 

 تبرعات أهل الخير في دولة قطر.

  8,700من قوت أهل البلد على سالت غذائية مشروع زكاة الفطر توزيع أيضاً سيتم من خالل 

، وذلك مستفيداً من الالجئين السوريين في لبنان واألردن على الترتيب 24,296يد و مستف

 والسلطات المحلية. لمضيفتينمع الجمعيتين الوطنيتين اوالتعاون بالتنسيق 



 

هـ  1441ضمن حملة الهالل األحمر القطري الرمضانية لعام  الصائمولدعم مشاريع إفطار 

استعراض كافة المشاريع الخيرية والتبرع لها تحت شعار "هو خيراً وأعظم أجراً"، يمكنكم 

 ، كي يصل(www.qrcs.org.qa)للهالل األحمر القطري عبر الموقع اإللكتروني الرسمي 

 خيركم إلى كل مكان.

 ##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 

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

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 

المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  ويعمل الهالل األحمر القطري على 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

ها  اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة ل

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، 

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

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

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

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 

http://www.qrcs.org.qa/

