
 

 مستفيدا 71,058 لصالحالشتاء الدافئ ضمن برنامج 

تتجاوز نصف يوزع مساعدات شتوية  القطري األحمر الهالل

 مختلف المناطق اليمنيةفي  مليون لاير

تنفيذ مشروع اإلغاثة من  مؤخرافي اليمن  القطري األحمر الهاللانتهت بعثة  :الدوحة ― 1876 يناير 17

بميزانية إجمالية وذلك ، البالد فييها لوصعوبة في الوصول إكثر برودة األالمناطق عدد من  فيالشتوية 

 .5100-5102لعام  ضمن حملة الشتاء الدافئ (لاير قطري 285,111)دوالر أمريكي  001,111قدرها 

، خاصة في المناطق الجبلية الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى ما دون الصفرومع اقتراب فصل الشتاء 

 األكثر المناطق في والنازحين للمتضررين العون تقديم في ابواجبهللقيام تحركت فرق الهالل األحمر القطري 

 5,221لفائدة مساعدات شتوية تتضمن بطانيات وحقائب مالبس شتوية لألطفال بتوزيع  تقامحيث  برودة،

 (.افرد 01,821 يقارب ما أي) أسرة

حيث  ،لألطفال مالبس حقيبة 5,221و بطانية 2,011تتضمن مساعدات تم توزيع أشهر،  3على مدار و

 3سترات شتوية و 3تحتوي على واحدة حصلت كل أسرة من األسر المستفيدة على بطانيتين وحقيبة مالبس 

 .جوارب 3و لأليدي اتقفاز 3وأحذية لألوالد والبنات 

 المعاقين) العاصمة وأمانة( حوات بني مطر، بني) صنعاء محافظة فيعددا كبيرا من المناطق وشمل التوزيع 

، (الصفراء مجز، كتاف،) ةصعدومحافظة  (ةعتم) ذمارمحافظة و( ةحباب ثأل،) عمرانو( والمكفوفين

 منظمة ،(ذمار) الخيرية التنموية الرفقاء مؤسسةالمحلية ومنها  جمعياتعدد من البالشراكة التنفيذية مع 

 المكفوفين وتأهيل لرعاية اليمنية الجمعية ،(عمرانو صنعاء) التنموية اليمن سماء ،(ةصعد) والتنمية السالم

 (.العاصمة أمانة) المعاقين رعاية جمعية ،(العاصمة أمانة)

حيث بناء على عدة معايير،  االستهداف مناطق فياختيار المستفيدين هذه الجمعيات الشريكة في  ساهمتوقد 

وأكثرها  المناطقوساكني أصعب  ،الحرب من نيالمتضرر نيالنازحو ،فقرا األشد األسرالتركيز على تم 

 .الخاصة االحتياجات وذوي معدمينالو يتاماألو راملاأل ثلم الضعيفة الفئاتو اليمن، في ةبرود

 المكفوفين وتأهيل لرعاية اليمنية عيةمللج العام األمين الصرابي حزام هاديتوجه وتعليقا على هذا المشروع، 

 على السعادة إلدخال يبذلها التي العظيمة نسانيةاإل الجهود على وأثنى القطري األحمر لهاللاإلى  شكربال

التدفئة  مواد توفيرمن خالل  المكفوفين من الخاصة االحتياجات ذوي أسر وخاصة والمحتاجين الفقراءقلوب 

 إنسانية ولمسة كريمة لفتة هذه" :للجمعية التنفيذي المدير العسودي صالح حمد، فيما أضاف أالشتاءفي فصل 

 ". الخاصة االحتياجات وذو ينساها نأ يمكن ال عظيمة

: عاما 38 العمر منيبلغ وأحد المستفيدين من المشروع وهو  ،معوضه سعيد سماعيلإ الفتاح عبد أوضحو

 من تمكينهم عن فضال الشتاء أمراض من يأطفال حماية في كبير أثر المشروعكان لهذا  وقد أبناء، 1لدي "

 ستفيدأ مرة ألول" :(عاما 81) ناجي قايد أحمد واسمهاآلخرين  المستفيدين أحد ذكرو ".المدرسة إلى الذهاب



 

 شتوية ستراتو بطانيات على ناحصولوعائلتي في منتهى السعادة ل اأن .المدني المجتمع منظمات مشاريع من

 ".القطري األحمر الهاللنشكر كثيرا جمعية  .وقفازات ةوأحذي

مقر إلى  ،البرد شدة من أجسادهم ئيدف ما وأطفاله هو جدكن يي لم الذي ،المستفيدين أحدتوجه  التوزيع أثناءو

 .القطري حمراأل الهالل نهإ ؟بهذا لنا تبرع من: "قائال القطرياألحمر  الهالل شعاروأشار إلى التوزيع 

 جميعبينما كان حقيبة المساعدات حامال ومضى  ".البرد من أطفالي أجساد واأأدف فقد ،خيرا عنا هللا جزاهم

البسطاء لليمنيين  هتقدم ما جزاء الخير بكلولدولة قطر  القطرياألحمر  للهالل الدعاء الحاضرين يرددون

 .وقلوب أطفالهم همقلوبعلى  الفرحةأدخلت  مساعدات من

 هل إنتو" شعار تحتوهي تأتي هذا العام  ،التوالي على التاسع للعام تنظم الدافئ الشتاء حملةيذكر أن 

 511,111 من أكثر احتياجاتتلبي  قطري لاير مليون 00 بقيمة شتويةومشاريع  مساعدات قديملت "الطوالت

 واألردن لبنان في السوريين الالجئينباإلضافة إلى  ،السوري والداخل واليمن أفغانستان من كل في مستفيد

 .في لبنان الفلسطينيين والالجئين العراق وكردستان

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0718 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، 087 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر 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 ،+719 2283 1338: رقم هاتف على االتصال،

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

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
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