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شتاء أخر يحاصر أزمات إنسانية مستمرة....
Another winter surrounds prolonged humanitarian crises

 أالف األسر في ألبانيا أضحت بال مأوى إثر زلزال مدمر

كن معنا في #قوافل_الدفء هذا الشتاء لنمنح الدفء لـ 500,000 إنسان في 17 دولة، من النساء واألطفال والمرضى،
Help our #warmth_convoys this winter to assist500,000 people in 17 countries

32 ألف نازح جديد إنضم مؤخراً إلى مليوني نازح 
يمني يواجه قسوة الشتاء بال مقدرات

32K newly adds to 2M IDPS in Yemen with no aids

Thousands left homeless by Albania’s earthquake

9 ماليين 
سوري بين نازح 

والجئ

9 Million
Syrian Refugees

& IDPs

122 قرية
باكستانية متضررة

من الزالزل 
122 Villages in
Pakistan affected

by earthquake

 1 مليون
 الجئ روهينجي

1 Million
Rohinqya
Refugees



يحــل الشــتاء، أصعــب فصــول الســنة، علــى المالييــن مــن 

الظــروف  الفقــراء والالجئيــن والمشــردين، ممــن تجبرهــم 

علــى العيــش وســط الثلــوج الكثيفــة، يكابــدون ألــم البــرد 

القــارس بأيــاٍد عاريــة وبطــون خاويــة، فــال وقــود للتدفئــة 

ســيول  يقاومــون  الهزيلــة.  أجســادهم  يغــذي  طعــام  وال 

األمطــار الجارفــة داخــل خيــاٍم باليــة أو منــازل مــن الصفيــح. 

يهابونــه،  بــل  البشــر،  كبقيــة  بالشــتاء  يفرحــون  ال  هــم 

ويدخــل القلــق فــي نفوســهم والحيــرة عــن إجابــة ســؤال 

لــم ينطقــوا بــه.. لكــن حالهــم يــدل عليــه... هــل ســيكون 

شــتاؤنا هــذا أفضــل؟ 

ألجلهــم أطلقــت قطــر الخيريــة بالشــراكة مــع المفوضيــة 

ــتاء  ــة الش ــن حمل ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم الس

 500,000 علــى  وســالمًا«  »دفئــًا  ليكــون  وســالم(  )دفء 

إنســان فــي 17 دولــة، ممــن لــم تتــرك لهــم ظروفهــم أيــة 

ــمة  ــًا باس ــعفهم ووجوه ــة تس ــاٍد دافئ ــار أي ــر انتظ ــة غي حيل

ــل. ــم األم ــدد له تج



Winter is the most difficult season for millions 
of poor, refugees and displaced people, who 
are forced to live in the midst of heavy snow. 
Resist torrential rains in worn-out tents 
or tin houses. Give warmth to more than 
500,000 people in 17 countries including 
women, children, and patients who are either 
displaced, refugees or facing harsh winter in 
rural and poor areas.

Help us provide shelter, hot meals, winter 
bags, blankets, clothing, and other winter 
items to let their bodies resist the cold with 
warmth and peace.



بعض األطفال يفرحون بالشتاء
Many children are excited

for the winter season.



امسح رمز العدسة
 أعاله من خالل تطبيق سناب شات

Scan the AR lens code  with Snapchat App

شاهد كيف تكون حياة الجئ عبر تقنية الواقع المعزز بعدسة سناب شات
Live like a refugee with winter AR lens on Snapchat



بعض األطفال يخافون الشتاء
for some children, winter days
are what they fear the most!



Food مواد غذائية
يتسبب الهطول الكثيف لألمطار والثلوج في تأخر 

وصول الغذاء في الكثير من المناطق النائية. األمر 
الذي يرهن مصير اآلالف خاصة النساء واألطفال 

وكبار السن، بسبب ندرة الغذاء الضروري الذي يعين 
أجسادهم على مقاومة برودة الجو.

تبرع اآلن عبر حملتنا العاجلة لنساعد أكثر من 175 
ألفًا، بمتوسط تكلفة 150 ريال للحصة الغذائية 

الواحدة، حتى نوفر لهم سالل الغذاء التي تحتوي 
على مختلف المواد الضرورية، كاألرز والسكر 

والطحين، لُنبعد عنهم خطر البرد والجوع.

With the scarcity of food in winter, the 
situation becomes further worse for the 
vulnerable, especially women, children, 
and the elderly. Stand for those in need 
to keep them well-fed this winter. 

Please donate to extend assistance 
to more than 175,000 people, at an 
average cost of 150 riyals per food 
basket containing essential items such as 
rice, sugar, and flour.



مواد 
غذائية

Food
ItemsQR 150 مسـتفيـدر.ق

175,750
Beneficiary

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

Food Itemsمواد غذائية

Bosnia | Bangladesh | Albania  | Turkey | Ethiopia | Pakistan | Kosovo  | Syria

سوريا  |  كوسوفا  | باكستان | إثيوبيا  |  تركيا  |  ألبانيا  |  بنجالديش  | البوسنة

الدولــــة
Country

NeedالتكلفةCost

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/0A4BEF


Heating Items التدفئة
شاركنا في هذا الشتاء لنمنح الدفء ألكثر من 

30 ألف أسرة فقيرة الجئة ومحتاجة، بمتوسط 

تكلفة 450 ريال لكل أسرة، إلمدادها بوسائل 

التدفئة الضرورية من مدفئات ووقود للتدفئة 

)مازوت بمعدل 20 لترًا لكل مستفيد)، لنوفر 

لها ُسبل الراحة والدفء في المناطق التي 

تصل فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوى. 

Team up with us at Qatar Charity this winter to give 
warmth to more than 30,000 poor refugee and 
needy families, with an average cost of 450 riyals 
per family. Please support our winter campaign to 
provide the vulnerable with the necessary heating 
facilities like heaters and fuel oil (20 liters per 
beneficiary(. Your contributions will undoubtedly 
enable us to offer them comfort and warmth in 
areas with freezing temperatures. 



التدفئة
Heating Items 

 Heating Itemsالتدفئة

Bosnia | Turkey | Kyrgyzstan | Palestine | Kosovo  | Syria

سوريا  |  كوسوفا  | فلسطين | قرغيزيا  |  تركيا  |  البوسنة

الدولــــة
Country

QR 450 أســـرةر.ق
30,681

Family

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number NeedالتكلفةCost

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/ACA9BB


Shelter اإليواء
موسم الشتاء هو أصعب فترة في السنة قد 

يعيشها الفقراء من الالجئين والمشردين. 
فحتى الخيام البالية وبيوت الصفيح لن تقوى 

على حمايتهم من التساقط الكثيف للثلوج 
والسيول الجارفة، ولن تمنحهم الدفء واألمان.

لذلك كن معنا في حملة الشتاء لهذا العام 
لنحمي أكثر من 10 آالف من الضعفاء في 

األرياف والمناطق النائية بمتوسط تكلفة 700 
ريال لكل مستفيد لتوفير خيام مجهزة  أو 
صيانة البيوت المتضررة، حتى نضمن لهم 

السالمة وتحفظهم من لسعة البرد.

Each winter brings the worst fears to underprivileged 
refugees and internally displaced persons (IPDs(. Their 
worn and torn tents and shanty houses are not able 
to provide them with a safe shelter, protecting them 
from heavy snowfall and torrential rains. 

Join us at Qatar Charity to keep more than 10,000 
vulnerable people protected in rural and remote areas, 
with an average cost of 700 riyals per beneficiary. 
Please contribute to build properly heated shelters 
and provide well-equipped tents for them and ensure 
their safety during the harsh months of winter. 



ر.ق ShelterQR 700اإليواء
10,080

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

Shelterاإليــواء

Bosnia |  Palestine  |  Syria

سوريا  |  فلسطين  | البوسنة

الدولــــة
Country

Need

Familyأســـرة

Costالتكلفة

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/B79497


Winter Items مستلزمات الشتاء
تعاني األسر الفقيرة والنازحة والمشردة من 

عدم قدرتها على تجهيز ما يتطلبه فصل 

الشتاء من مستلزمات لتحمي أبناءها من أخطار 

البرد. لذلك بادر معنا وامنح الدفء ألكثر من 

130 ألف أسرة متعففة، بمتوسط تكلفة 200 

ريال، إلمدادها بما تحتاجه من مالبس شتوية 

)جاكيت - طاقية صوف - قفاز - جورب - حذاء 

- بنطلون) وبطانيات )بمعدل 2 لكل أسرة) 

وفرش )بمعدل 2 لكل أسرة). 

Poor, displaced, and refugee families are not 
capable of protecting their beloved ones from 
the blistering cold. Take the initiative to offer 
warmth to more than 130,000 families in need, 
at an average cost of 200 riyals per family. 
Please donate to provide them with winter 
clothes (jacket, wool hood, glove, socks, shoes, 
and trousers(, blankets (2 per family(, and 
mattresses (2 per family(.



مستلزمات
الشتاء

Winter 
ItemsQR 200 مسـتفيـدر.ق

137,250
Beneficiary

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

Winter Itemsمستلزمات الشتاء

Bosnia | Bangladesh | Albania | Turkey | India | Ethiopia | Kyrgyzstan | Pakistan | Nepal | Palestine | Kosovo | Syria

سوريا | كوسوفا | فلسطين | نيبال | باكستان | قرغيزيا | إثيوبيا | الهند  | تركيا |  ألبانيا |  بنجالديش |  البوسنة

الدولــــة
Country

NeedالتكلفةCost

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/480D2A


Winter Bag for Orphans حقيبة الشتاء لأليتام
كن مع األيتام هذا الشتاء لنجعله دافئًا على 

أكثر من 6 آالف يتيم في أمّس الحاجة إلى 

المالبس الشتوية والبطانيات وسالل الغذاء 

الضروري. فأجسادهم الهزيلة لن تقوى على 

مقاومة برد الشتاء كالبطانيات )بمعدل 2 لكل 

أسرة يتيم) وفرش )بمعدل 2 لكل أسرة يتيم) 

وحليب األطفال. 

Join our convoys of mercy to restore hope to 
orphans this winter. They can not survive in the 
bitter cold with their worn pants and T-shirts. 
Take the initiative to turn winter into warm for 
more than 6,000 orphans in desperate need. 
Please donate to provide them with blankets (2 
per orphan family(, mattresses (2 per orphan 
family(, and baby milk.



حقيبة
الشتاء
لأليتام

Winter 
Bag for 
Orphans

QR 400 ر.قQR 750 ر.قQR 300 ر.قQR 500 ر.قQR 425 ر.قQR 700 ر.قQR 500 ر.قQR 520 ر.ق

مسـتفيـد
6,250

Beneficiary

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

Winter Bag for Orphansحقيبة الشتاء لأليتام

Bosnia          Nepal       Albania    Turkey     Pakistan     Palestine    Kosovo      Syria

سوريا      كوسوفا    فلسطين    باكستان       تركيا        ألبانيا         نيبال         البوسنة

الدولــــة
Country

Need

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/4F143D


الحملة المشتركة مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

أحدث احصائيات المفوضية السامية لالجئين 

بشأن الالجئين والمشردين داخليا في المنطقة 

العربية مروعة. ففي سوريا ، تشرد أكثر من 

215،000 شخص جديد داخليًا منذ 9 أكتوبر 2019 

بينما أكثر من نصف أسر الالجئين السوريين 

في لبنان غير قادرة على تلبية احتياجات البقاء 

على قيد الحياة وما يقرب من تسعة من كل 

عشرة أسر مدينون. في األردن ، العديد من 

األسر تعيلها نساء، وترتفع نسب المسنين، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأطفال بدون أهل 

أو من لديهم احتياجات طبية. باإلضافة إلى 

األشخاص المهجرين داخليًا في العراق ، هناك 

الجئون من جنسيات مختلفة بما في ذلك 

السوريون والفلسطينيون وغيرهم. بينما 

في اليمن - أكثر من 1/8 من مجموع السكان 

اليمنيين هم من النازحين داخليًا حيث يمكن أن 

تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

Latest UNHCR staticts on refugees and 
IDPs in the Arab region are shocking. 
In Syria, more than 215,000 people 
have been internally displaced since 
9 October 2019, while Over half of 
Syrian refugee families in Lebanon 
are unable to meet survival needs and 
nearly nine out of ten households are 
indebted. In Jordan, many families are 
female-headed, and the proportions of 
the elderly, persons with disabilities, 
children without parents or those with 
medical needs are high. In addition 
to Internally displaced poeple in Iraq, 
there are refugees from different 
nationalities inluding syrians and 
palestenians among others. While in 
Yemen- more than 1/8 of the entire 
Yemeni population are IDPs where the 
temperatures can drop to sub-zero.

Joint campaign with The UN Refugee Agency 



مستلزمات شتوية
لالجئين والنازحين

Winter Aid
for  Refugees
& IDPs

25,000

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

 4Humanity Campaign

Need

QR 500 ر.قQR 500 ر.قQR 500 ر.قQR 500 ر.قQR 500 ر.ق

الدولــــة
Country

 Yemen    |Iraq    |    Jordan   |   Lebanon    |  Syria

سوريا    |    لبنان    |    األردن    |    العراق    |   اليمن

Familyأســـرة

حملة ألجل اإلنسان

 Authorized License by RACA (2019/921( بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/4H


QR 500 ر.ق
500

اإلحتياج
عــــدد المـــســـتــفـــيـديـن
Beneficiaries Number 

الحقيبة الشتوية للعمال

Need

Qatar
قطـــر الدولــــة

Country

Laborعامل

Winter Bag for Labors

مستلزمات
الشتاء

Winter 
Items

Costالتكلفة

تبرع اآلن
Donate now

http://qch.qa/8DECAE


When there is warmth, 
winter can be truly 

beautiful.

ما أجمل الشتاء
مع الدفء



Warmth_Convoys##قوافل_الدفء

مستلزمات الشتاء

مواد غذائية

التدفئة

االيواء

حقيبة الشتاء
لأليتام

200
150
450
700
750

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

100
100
100
100
100

20,000
15,000
45,000
70,000
75,000

كوسوفا

ر.ق 500225,000 المجموع

Kosovo

التكلفة اإلجماليةعددالمستفيدينالدولة
Total Cost

االحتياج
 Beneficiaries Number Need Country

التكلفة
Cost

Total

Winter Bag for
Orphans

Winter Items

Shelter

Heating Items

Food Items

فلسطين

Palestine

200
150
450
700
300

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

250
250
250
300
300

50,000
37,500

112,500
210,000

90,000

ر.ق 500,000  1,350 Totalالمجموع

التكلفة اإلجماليةعددالمستفيدينالدولة
Total Cost

االحتياج
 Beneficiaries Number Need Country

التكلفة
Cost

مستلزمات الشتاء

مواد غذائية

التدفئة

االيواء

حقيبة الشتاء
لأليتام

Winter Bag for
Orphans

Winter Items

Shelter
Heating Items

Food Items

سوريا

Syria

مستلزمات الشتاء

مواد غذائية

التدفئة

االيواء

200

150

450

700

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

600

650

650

700

120,000

97,500

292,500

490,000

ر.ق 2,6001,000,000المجموع Total

التكلفة اإلجماليةعددالمستفيدينالدولة
Total Cost

االحتياج
 Beneficiaries Number Need Country

التكلفة
Cost

Winter Items

Shelter

Heating Items

Food Items

يمكنك دعم تسيير قافلة متكاملة ألي من دول الحملة
Fund an Integrated Warmth Convoy 



ما أقسى الشتاء
مع البرد

When warmth fades, 
and stinging cold is 

all that’s left, winter 
becomes very cruel.



نقاط التحصيل

44667711

qch.qa/App
المحصل المنزلي
QC RepresentativeDonation Points

How to Donate

To donate by SMS please sendللتبرع عبر  SMS  أرسل  الرمز   

92428) لعمالء أوريدو/ فودافون (
QR 500

92642
QR 100

92632
QR 50

WINTERWINTER

qch.qa/winter
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