
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 دوالرا   662,989بتكلفة  نسمة 40,000لخدمة 

 بالسودان والية شمال كردفان محطات مياه في  8الهالل األحمر القطري ينش ئ 

في  محطات مياه    8إنشاء  و من تنفيذ    الهالل األحمر القطريانتهى    الدوحة:  ―  2022  مايو  22

كردفان  بالسودان،  محليات والية شمال كردفان   مياه شمال  مع  المنفذ  ضمن مشروع  بالتعاون 

السوداني   األحمر  كردفانالهالل  شمال  مياه  هيئة  مع  قدرها  و   ،وبالتنسيق    662,989بتكلفة 

 ممولة بالكامل من الهالل األحمر القطري.  ا  أمريكي  ا  دوالر

الذي  المشروعخطة عمل  في إطار  و  ال  3استغرق  ،  لمكتب  أشهر تحت إشراف  لهالل  التمثيلي 

السودان في  القطري  بالفعل  ،  األحمر  تخدم  الثمانيةمياه  المحطات  لالمبدئي  ستالم  الاتم  التي   ،

من    40,000حوالي   المحلية  نسمة  المستهدفة،  المجتمعات  المناطق  إلى  في  استفادة باإلضافة 

و   الحيوانية   ةثرو ال النظيفة  المياه  مصادر  في  اآلمنةمن  يساهم  مما  في ،  إيجابي  تغيير  إحداث 

 .مياهالوتقليل معدالت الوفيات واألمراض الناتجة عن تلوث  سكانلل قتصادية والصحية اال ةحياال

المشروع،   تسليم  هامش  و وعلى  المحلي  المجتمع  قادة  بهذا  األهالي  أبدى  سعادتهم  المستفيدون 

ضافة  باإل  ،جهد ومشقة البحث عن مصادر المياهمن  نساءهم وأطفالهم    عفيالذي سي   ، المشروع

في  إلى   المهدر  الوقت  بعيدةحملها  توفير  مناطق  من  واال  ، من  الوقت  ستفادة  أنشطذلك    تهمفي 

فقد    ،خرىاألاليومية   القطري    اوعبرو لذا  األحمر  للهالل  وامتنانهم  شكرهم  األعن  ثر  على 

 . المشروع في حياتهمهذا اإليجابي الذي سيتركه 

الدكتور عوض هللا حمدان الصديقومن جانبه،   القطري  مكتب  مدير    ، أشاد  في الهالل األحمر 

تالسودان،   الذي  قياسي باإلنجاز  زمن  في  إلى    ،حقق  التحية  األحمر  موجها   السوداني  الهالل 

وتعهد بمواصلة جهود الهالل األحمر القطري من أجل تخفيف معاناة   . الشريك المنفذ للمشروع

السودان في  أكد    ، المحتاجين  في  كما  القطري  األحمر  الهالل  عمل  مجاالت  مختلف  استمرار 

 الشقيق.  التنمية واإلغاثة في السودان

المستهدفة   المناطق  أن  شح  يذكر  من  مصاتعاني  في  السكان صعوبات    ، المياهدر  دائم  ويواجه 

واال  كبيرة للشرب  ونظيفة  آمنة  مياه  على  الحصول  و خ ستفي  الشخصي  ادام  التي    ماشيةلسقي 

فضال  عن   ، المجتمعفي يعتمدون عليها في معاشهم. وقد انعكس ذلك على مستوى الصحة العامة 

 . المحيطة  طق امصادر المياه في المن إلى  إهدار الوقت وزيادة الجهد المبذول من أجل الوصول 



 
 
 
 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  

 . الخيرية المحلية عن باقي المنظمات  هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

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

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

القطري   الهالل األحمر  التي يضطلع بها  لها  اإلنسانية  للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على  

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

وهي:   اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


