
 

 ق.مليون ر 2.75قدرها إجمالية بتكلفة 

لفائدة ومساعدات غذائية منازل يوزع  القطري األحمر لهاللا

 أفريقيا الوسطىفي ألف مستفيد  55

التي أرسلها الهالل األحمر القطري إلى البعثة  الدوحةإلى أرض  عادت :الدوحة ― 2056 يونيو 25

تنفيذ وتسليم سلسلة من لإلشراف على  متتالية أيام 9على مدار إنسانية في مهمة جمهورية أفريقيا الوسطى 

منذ عدة  الدائر هناك نزاع المسلحالمتضررين من الالنازحين السكان المحليين والمشاريع اإلغاثية لصالح 

 حصة 0,033 توزيعو سيدو مويان منطقة في طيني بيت 053 تسليمالمشاريع  هذهقد تضمنت ، وأعوام

ألف دوالر أمريكي  053، وبتكلفة إجمالية قدرها الشركاء المحليين والدوليين مع بالتعاونرمضانية  ةغذائي

 (.لاير قطري 7,055,733)

فريقيا الوسطى الجمعية الوطنية ألبالتعاون مع في إطار التدخل اإلغاثي الذي ينفذه الهالل األحمر القطري ف

 تسارعااألخير  الشهرشهد ، البالد يشمال سيدو مويان قرية في اإليواء والمياه واإلصحاحلتقديم خدمات 

 ومدينةالمستهدفة  قريةال بينفي المنطقة الواقعة  األمني تدهورال استمرار رغمسير العمل  في ينكبير وتقدما

إجمالية قدرها  تكلفةب ،شهرا 81منذ المشروع يتواصل العمل في حيث  التحتية، ةالبني عدم توافرو كابو

 .ممولة من الهالل األحمر القطري (لاير قطري 7,300,033) يورو 537,903

في السابق  تقيمكانت حيث  ،شخص 8,033تضم في المتوسط  نازحة أسرة 053 المبادرة هذه من ستفيدتو

 معاناتهممن  لتخفيفيساعد المشروع على اس ذلكبو ،للغاية قاسية ظروف فيبالقرية السكان المحليين  لدى

 أو األصلية مواطنهم إلى وعودتهم األوضاع استقرار انتظار في األصلي بلدهم داخل البقاء على ومساعدتهم

 .التي يتم إنشاؤها النازحين قرية في االستقرار

ية رق بناءتم حيث  يواءإلاأولها  :محاور 0إلى الذي ينفذه الهالل األحمر القطري التدخل اإلغاثي  ينقسمو

على قطعة أرض تم تخصيصها من  سيدو مويان قريةمن بالقرب  لنازحينايواء إلمن البيوت الطينية سكنية 

 بعد النازحين لقرية مكمال امشروعالذي يعد  واإلصحاح المياه والمحور الثاني هو . المحلية السلطاتجانب 

ملحقة حمامات دورات مياه وإقامة و لتوفير مياه الشرب النظيفة، ارتوازية بارآ 0 حفريتم حيث  بنائها،

توعوية  وجوالت دوراتيتم تنظيم حيث  ،الشخصية النظافةأما المحور الثالث واألخير فهو  .بالبيوت الطينية

بها  المحليين والسكان النازحين علىشخصية حزمة نظافة  133 وتوزيع يةصشخال النظافة بأهميةللتعريف 

 .الصحية النظافة مواد من مجموعة

 ألفريقيا الوسطىالجمعية الوطنية  معالتنفيذية  شراكةالبالتدخل  هذا تباشر بعثة الهالل األحمر القطريو

دعم ألفريقيا الوسطى و الوطنية الجمعية قدراتبناء  مع الحرص على ،القطري األحمر الهالل من وبتمويل

 .مواردها



 

 لفائدة 7380 "صائم إفطار" مشروعفي تنفيذ بعثة الهالل األحمر القطري فقد بدأت ك، لوبالتوازي مع ذ

على مدار شهر سالت غذائية توزيع حيث تستهدف ، كابو ومدينة بانغي العاصمةفي كل من  الفقيرة األسر

 حيفي  والنازحين المحليين السكان من شخص 80,033تضم في المتوسط أسرة  0,033 لصالحرمضان 

 053)وقرية النازحين في منطقة مويان سيدو ( أسرة 033) للنازحين Site C ومخيم( أسرة 7,053) 5مك

 .واأليتام واألرامل المعاقينكذلك أسر و معيلهم وفقدوا منازلهم دمرت الذين العنف حداثأ ضحايامن ( أسرة

بالشراكة ( لاير قطري 098,033)ألف دوالر  893قدرها بتكلفة إجمالية  يوما 03ويتم التوزيع على مدار 

 الواحدة الغذائية السلة وتتكونالجمعية الوطنية ألفريقيا الوسطى ومنظمة الهجرة الدولية، كل من مع التنفيذية 

 والقهوة والسكر والزيت األرز مثل الوسطى فريقياأ في اإلفطار لوجبة األساسية المكوناتكج من  00.5 من

 أفراد 5 من مكونة ألسرة الواحدة السلة وتكفي، المحلي السوق في كبيرة اتبكميواد متوافرة ، وهي مالشايو

 .يوما 03 لمدة

تسببت كما  اآلالفضحيتها راح لكارثة إنسانية منذ عدة سنوات  تعرضت الوسطى أفريقيا يذكر أن جمهورية

إلى  القطري األحمر الهاللمما دفع  ،الجوار دول إلى اآلالف عشرات ولجوءداخليا  اآلالف مئات نزوح في

 البقاء على ومساعدتهم البالد يشمال النازحين معاناة من التخفيف في واإلسهام الوضع تقييمالتحرك فورا ل

 تقديممع  اإلنسانية أوضاعهم تحسين بهدف سيدو مويان منطقةفي  لهم اإليواء توفير خالل من ،بلدهم داخل

 من أسرة 053فضال عن استفادة  ،النازحين من( شخص 8033) أسرة 053 لفائدة واإلصحاح المياه خدمات

 .الصحية النظافة سالت من المحليين السكان

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،8901 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 893 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب حمراأل للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

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

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

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

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+900 5510 0001: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما
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