
 

 يمني 000222تصل ألول مرة إلى النظيفة مياه الشرب 

 بمحافظة "ماءال سقيا"ينتهي من  القطري األحمر الهالل

 الضالع

لصالح " سقيا الماء"من تنفيذ مشروع  مؤخرا القطري األحمر الهاللانتهى  :الدوحة ― 0236 فبراير 31

 ةاليمنيبمحافظة الضالع المحرومة من مياه الشرب النظيفة في مديريتي الضالع وقعطبة الفقيرة آالف األسر 

 050555ت، وذلك بميزانية إجمالية قدرها ظروف الحرب الدائرة في مختلف أنحاء اليمن منذ عدة سنوابسبب 

 .ممولة بالكامل من الهالل األحمر القطري (رياال قطريا 8180101)دوالر أمريكي 

تحمل صهاريج شاحنات تسيير بمكتب الهالل األحمر القطري في صنعاء كوادر قامت  مدار شهر كامل،على ف

 المناطق أبناء من المتطوعين عشرات بمشاركة ،البيوتالخزانات في  توزيع مياه الشرب النظيفة علىلمياه 

 220555حوالي في المتوسط  تضم) أسرة 30805 من هذا المشروعمستفيدين وقد بلغ إجمالي ال. المستهدفة

 والنجد والمرصبة القفلةمثل  ةوقعطب الضالع بمديريتي المستهدفة المناطقعدد كبير من  في( شخص

 لتر 855حيث حصلت كل أسرة على ، والدريب والحود والحجر والمرصبة والضبيات والزند غوالواأل

 .شهر سد احتياجاتها لمدةتكفي ل

 مديرو ،المحلي المجلس رئيسو محافظفي ال ممثلةبالمحافظة  السلطات المحليةتنفيذ المشروع بالتعاون مع تم 

 الضالع تيمديريفي  المحلية السلطةو ،الضالع بمديرية المحلية الجمعياتو ،الدولي والتعاون التخطيط مكتب

 حضور خالل من المشروع ودعم التنسيقفي  سلطات المحليةال دوروقد تمثل . المهمشين جمعيةو ،قعطبةو

 الجمعياتتمثل دور فيما ، المشروع إدارة مع بالتعاون بالمناطق الرسمية الجهات لىإ والتوجيه التدشين

من  المستفيدينوتسجيل  الختيار الميداني المسح عمليةإجراء وتوفير الكوادر البشرية  في بالمناطق المحلية

 يتا األو راملاأل ثلم الضعيفة الفئات وخصوصا ،الحرب من والمتضررين النازحينو ،فقرا األشد سراأل

 .الخاصة االحتياجات وذويوالمهمشين  معدمينالو

 خانقةمياه أزمة 

 كنتيجة الضالع محافظة وقرى مناطق معظم تعيشها خانقة هميا أزمة ظل فيالحيوي جاء تنفيذ هذا المشروع 

 والكهرباء كالمياه األساسية الخدماتبما في ذلك  شيء كل وطالت هناك رحاها دارت التي للحرب طبيعية

 زمةأ واستمرار األهالي لدى الشرائية القدرة وضعف األسعار ارتفاعكما أدت إلى  ،والصحة والتعليم

 شراء على األهالي ويعتمد ،المائية بالموارد المناطق فقرأ من الضالعفضال عن كون  ،النفطية المشتقات

 .لحج محافظةب ريدةال حبيل مديرية من المياه صهاريج

 حسين دمحم فضل المحلي المجلس رئيسو الضالع محافظ عبر، له في مكتبهفريق المشروع أثناء زيارة و

 وتأزمها األوضاع تردي ظل في الملحة المواطنين احتياجاتلهذا المشروع الذي يلبي  تقديره عن الجعدي



 

 من النوعية هذه مثل تقديم في واالستمرار والتوفيق النجاحاألحمر القطري للهالل ، متمنيا الحرب نتيجة

 .المياه جانب في وبالذات القصوى األهمية ذات المشاريع

 لهاللا فريقتنسيق العمل مع عن  قاسم دمحم السال  عبد الضالع بمحافظة حركيا المعاقين جمعية رئيسوتحدث 

 الشرب مياهالمحتاجين إلى  المواطنين من ترحابالبالفريق  استقبل لقد" :يدبز منطقة في القطري األحمر

الهالل األحمر  عتبريو ،الموطنين مع هتواصل سلوبأو لفريقا عمل سالسة نيتعجبأو ،منهم واحد ناأو النظيفة

 بل واحدة بمرحلةرجو عد  االكتفاء ون تعمل على توفير مياه الشرب في المنطقة، ظمةمن ولهو أالقطري 

 حمراأل الهالل نشكرونحن  .خرىألا معيشيةاألعباء ال تحمل على لمواطنينلتقديم العون في  االستمرارية

 ".الخير عمل على هللا عانكمأو ،قطردولة  على بغريب ليس وهذا ،الكريمة ةفتلال هذه على القطري

 ابتلت العروق

، غوالاأل زبيد منطقة أبناء من معاقوهو  ،حيدره عبدالرحمن المواطن وجهعلى  ابتسامة عريضةارتسمت 

 ،لنا الشرب مياه توفير في المتمثلة الكريمة اللفتة هذه علىكثيرا  القطري األحمر الهالل نشكر" :وهو يقول

 أنأخرى  منظمة ألي يسبق لم حيث ها،قبل وحتى الحرببداية  منذ ليناإ يصل مياه مشروع أولهذا  يعتبرو

أن و المنطقة على خير بادرة المشروع هذا يكون نأ ونتمنى المنطقة، لهذه النقية الشرب هميا بتوفير قامت

 ".للمواطنين الماء توفيريستمر 

 وصولبسعادتها الكبيرة  بنات، لخمس وأ  القفلة منطقة أهالي من أرملةوهي  الزبيدي، دمحم أ  المواطنةوأبدت 

 نحنف المياه،جانب  في ةوخاص ناإلي صليإنساني  مشروع أولهو  هذا: "مضيفة ،هابيت لىإ المشروع اهذ

 الديزلانعدا   ظل في الصهريج سعر ارتفاع نتيجة اتوفيره نستطيع وال للشرب الصالحة المياه قلة من نعاني

 ".حسناتهم ميزان فيهذا العمل  ندعو هللا أن يجعلو القطرياألحمر  الهالل نشكر ونحن األسواق، من

 وأ  أرملةوهي  ،جابر حمدأ حسين عائشة اليمن غربي الحديدة محافظة من النازحةومن بين المستفيدين أيضا 

 يرثىحالتها التي عن  التهامية العامية بلهجتهاتكلمت حيث  ،دائمة إعاقة نامعاقمنهم اثنان  منهمأبناء  لعشرة

 وال ألسرتها معيال تجد الهي و ،بناتها ظمأ إطفاءو المعاقين أبنائها لتنظيف لماءإلى ااحتياجها في ظل  لها

السير و بابها المكشوف خيمتهم داخل والدهاأ تركإلى  االحيان أكثر في تضطر فهي لذا ،الماء شراء تستطيع

لهج الخاص بها، خزان المياه وأثناء تسلمها  .تحت الشمس واألتربة ظهرها على الماء لجلب طويلة مسافات

 .يجزيه خير الجزاء نأو القطري حمراأل الهالل في يبارك أن هللالسانها بالدعاء إلى 

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،8191 عا  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، 815 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

 .ليةالمح 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 وعد  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 ،+199 0013 9331: 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

 QRCS@: وأنستغرا  تويتر

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


