
 
 
 
 

 ##بیان صحفي## 

 وتشا األبالشراكة مع  مستفید  36,000لصالح 

 الهالل األحمر القطري يطلق مشروع 
ً
 متعدد القطاعات �� اليمن ا

األحمر القطري مشروع التدخل المتكامل في  أطلق الھالل الدوحة: ― 2022 أبریل 20
لتغطیة احتیاجات  ،والنظافة الشخصیةالصحة والتغذیة والمأوى والمیاه والصرف الصحي 

، الیمنیة تعزمحافظة األشد ضرراً في مدیریتي جبل حبشي ومقبنة ب اتالنازحین والمجتمع
مكتب التابع ل صندوق الیمن اإلنساني ممولة من ،أمریكي دوالرملیوني قارب تإجمالیة بتكلفة 

 . (أوتشا) ون اإلنسانیةؤلتنسیق الش األمم المتحدة

ھدف  في تعز، بالتي نظمھا الھالل األحمر القطري العمل ورشة أثناء  تدشین المشروعجرى 
مأوى   350بناء والتي تتمثل في  ،تعریف الجھات ذات العالقة بتفاصیل المشروع ومكوناتھ

ً انتقالی حفر  و ،مع مرفقاتھا اً حمام 195نشاء إغذائیة، والمواد غیر الأسرة نازحة ب 887، ودعم ا
إعادة تأھیل و ،میاه بالقرب من المخیمات في مدیریة مقبنةمشروعي  وتأھیلبئرین یدویین، 

ً مرفق 12وتشغیل   .فرق طبیة متنقلةوتسییر ، وتجھیز اً صحی  ا

  نبیل جامل مدیر مكتب التخطیط والتعاون الدولي في تعز إطالق المشروع، قال وعلى ھامش 
إن مشاریع الھالل األحمر القطري تسد الفجوة وتلبي االحتیاج وتخفف من الضغط على السلطة  

في مدیریتي جبل حبشي ومقبنة باعتبارھما ستنفذ المشاریع القادمة مضیفاً أن  ،المحلیة في تعز
 الظروف األمنیة.بسبب  ةمن أشد المناطق حاجة للمساعد 

الھالل األحمر القطري شریك أساسي  أن  اجح الملیكير تعز في مدیر مكتب الصحة فیما اعتبر 
تأتي ھذه الورشة  " :المشاریع الصحیة المستدامة التي یبقى أثرھا لسنوات طویلة، وقال  نفیذ في ت
 ً القطري ومكتب الصحة، تم خاللھا  األحمر للعدید من اللقاءات التي جمعت بین الھالل  ختاما

 ". المتعلقة بدعم وتأھیل المرافق الصحیةاالتفاق على أدق التفاصیل 

على الصعید ذاتھ، تحدث مدیر عام مؤسسة المیاه بمحافظة تعز المھندس طارق طاھر  و
توقف جزء كبیر  في سبب تتعرضت محافظة تعز لدمار ھائل في البنیة التحتیة فقال: "المخالفي 

ضاً عن ارتفاع أسعار  عو  ،من مشاریع المیاه، باإلضافة إلى تلف وتھالك معظم المشاریع
وزادت معاناة الناس في جلب میاه الشرب   ،فأصیب ھذا القطاع الحیوي بشلل تام ،المحروقات

 النظیفة". 



 
 
 
 

مضخات  من خالل تأھیل  األھالي من المیاه، اتوأضاف: "یأتي ھذا المشروع لیلبي احتیاج 
نأمل من المانحین وعمل بالطاقة الشمسیة في المناطق المحددة بمدیریة مقبنة. للیدویة البار اآل

 ".فاالحتیاج واسع والمعاناة أكبر ،قطاع المیاه  علىتركیز الجھود 

بعد تحدید المانح للمدیریات المستفیدة، شرع  "  :عدنان منصرمدیر المشروع  أفاد ،من جھتھ
ً وذات األولویة، وتقییم وتشخیص وضع  المناطق األمسح في الھالل األحمر القطري  شد ضعفا

من  نا من تجھیز مصفوفة كاملة نتمكحیث ، النازحین المرافق الصحیة المحیطة بمخیمات
 االحتیاجات".

  نسبةوزعنا نسب الدعم المخصصة لقطاعات التدخل األربعة: الصحة ب ،ضوء ذلك في"وتابع: 
  . %20صحاح البیئي %، المیاه واإل36یواء والمواد غیر الغذائیة %، اإل13%، التغذیة 31

ً إنسان 36,574شھراً، ومن المتوقع أن یستفید منھ  12لمدة المشروع یستمر أن من المقرر و ،  ا
 ."االحتیاجات الخاصةمن ذوي شخصاً   2,559منھم 

 ## نھایة البیان##
 نبذة عن الھالل األحمر القطري 
تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد   تطوعیة، وھو منظمة إنسانیة 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدولیةدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة بوالمجتمعات الضعیفة 
الخلیجیة  المنظمات بلدا، كما یشغل عضویة العدید من  191والجمعیات الوطنیة من  الدولیة الدولي واللجنة 

حمر والصلیب األحمر.  والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األ
إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 
المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة ویعمل الھالل األحمر القطري على 

لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال 
ھا اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة ل

والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة 
المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، 

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

ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز 
 .والعالمیةوالحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة 


