
	

 أسرة 500لفائدة مساعدات غیر غذائیة 

 والیةفي  السیول من المتضررینیغیث  القطري األحمر الھالل
 السودانیة كسال

 األمطار من المتضررین إغاثة مشروع بتنفیذ القطري األحمر الھالل قام :الدوحة ― 2016 أكتوبر 23
 غذائیة غیر ساعداتم تقدیم خالل من ،السودانبجمھوریة  كسال والیةالتابعة ل ھمشكوریب مدینةفي  والسیول
 لفائدة أمریكي دوالرألف  50 بلغت بموازنةوذلك  ،واألطعمة الشرب میاه حفظأواني لو لإلیواء مواد شملت
 .المنطقةمن األسر األشد فقرا وتضررا من الفیضانات في  أسرة 500

 مصنوع برش 1,500تضمنت متنوعة توزیع مساعدات  تم ،2016 وأكتوبر أغسطس بین ما الفترةفخالل 
 لحفظ التر 20 سعةوعاء  1000و شتویة، بطانیة 1000و ،للبیوت كأسقفالستعمالھ  المحلیة المواد من
من  قماط 500و ،األمطار من واقغطاء بالستیكي  500، وأرضي بساط 1000و ،ناموسیة 1000و ،المیاه
 أسرة 6,000 عددھم تجاوز الذین ،المنطقةفي  المتضررین معاناةمن  تخفیفال أجل من وذلك طبخ،الم أواني
 .شخص 27,000من  ربیق ماتضم 

 تشتھر إذ ،وعلومھ الكریم للقرآن الدارسین من اكبیر اعدد ويؤت ھمشكوریب منطقة أن بالذكر الجدیرمن و
 ،یةالسودان مدنال قياب عن تمیزھا خصوصیة ولھا ،السودان أنحاء مختلف منالعلم  طالبل ستقبالھااب المنطقة
 قتصادياال الوضع ھشاشةفي ظل  ،سیئة معیشیة وأوضاع ظروففي یعیشون  الوافدین ھؤالء من والكثیر
تلك  سكان عن المعاناة ورفع العون ید لمد ماسة الحاجة یجعل مما لدیھم، الدخل مصادر ضعف عن الناتج
 .المنطقة

 القطري حمراأل الھالل بعثة رئیس محجوب الدین نصر السیدحضور  اإلغاثیة موادال توزیع حفلشھد وقد 
 فرع السوداني األحمر الھالل وفریق ،ھمشكوریب محلیة ومعتمد بالبعثة، العاملینعدد من و ،السودانفي 
 عدد كبیر من أفراد المجتمع المحلي.و ،كسال

 غرب والیات في المماثلة ةیاإلغاث مشاریعال من عدد تنفیذ السودان بعثة - القطري األحمر للھالل سبقو
 .وسنار والخرطوم والجزیرة دارفور ووسط كردفان وجنوب دارفور

تمھیدا للتدخل  السوداني نظیره مع بالتعاون القطري األحمر الھالل أجراه الذي المیداني المسح خالل ومن
 التحتیة البنیةعلى  أثرتحیث  ،المنطقةفي  والسیول األمطار سببتھا التي األضرار حجمفقد تبین  ،اإلغاثي
فضال  ،الشرب لمیاه مصادر تعتبر التي المیاه سدود من الكثیر تھدمتكما  العامة، والصحة واإلصحاح للمیاه
 تستمر أن القطري حمراأل الھالل بعثة وتأمل .المعدیة لألمراض الناقلین والبعوض الذباب نتشارعن ا

 .للسكان الصعبة المعیشیة الظروف ظل في للمنطقة اإلنسانیة المساعدات

والیة  18من أصل  والیة 13 عرضعن تالسلطات الرسمیة في السودان قد أعلنت في وقت سابق كانت 
منزال في والیة  3,048وتضرر  منازل 3,206العشرات وتدمیر  مقتل عنمما أسفر  ،لفیضاناتل سودانیة



	

 منذ مستویاتھ أعلى بلغقد  النیل نھر في المیاه منسوب أن والري المیاه وزارة أعلنت، فیما كسال شرقي البالد
 .البالد مناطق من العدید في فیضاناتحدوث في  تسبب مما عام، 100 من أكثر

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


