
 

 لاير 0000111تتجاوز بقيمة شخص  010111لصالح 

على شتوية بطانية  40001يوزع  القطري األحمر الهالل

 ين في األنبارعراقيال يننازحال

اغايةة جهودها اإلتواصل بعثة الهالل األحمر القطري الدائمة في العراق  :الدوحة ― 0106 فبراير 00

دفعة جديدة من المساعدات الشتوية على تحمل برودة الشتاء، من خالل توزيع النازحةن العراقةةن لمساعدة 

لعام الشتاء الدافئ ضمن حملة وذلك ، (رياال قطريا 252,252)دوالر أمريكي  96,033إجمالةة قدرها بقةمة 

2305-2309. 

 4,653، توزيع إجمالي والتنمةة لإلاغاية المنشود األمل منظمةبالشراكة مع  ، الذي تم تنفةذهالمشروعتضمن 

عدد من في مخةمات النازحةن  داخل (شخص 03,333تضم حوالي ) عائلة 0,953على شتوية  بطانةة

 ،بطانةة 933 الخالدية ،بطانةة 0,053الفلوجة  عامرية: التوزيع كالتالي جرىالمناطق بمحافظة األنبار، و

 المهجرينمن بةن الفئات األكثر ضعفا مثل وتم اختةار المستفةدين من المشروع  .بطانةة 933 الحبانةة

 .ويالت النزاع المسلح من هربا مدنهم تركوا الذين المعدمةنو واأليتام واألرامل

نقل البطانةات إلى حةث كانت تضطر  ،التنفةذأيناء  جسةمة عباصمالفرق العاملة في المشروع  واجهت وقد

 عرباتعلى ها تحمةلوإعادة وفي كل مرحلة يتم تنزيل البطانةات  ،من خالل عربات صغةرة على عدة مراحل

 جمةعحةث إن  النقل،تكالةف  ةضاعفمإلى  تأدعلى األرض  ياألمنالوضع  خطورةأن كما  ،أخرى وهكذا

 هذهب النهوضمكنها من وكفاءة الكوادر التنفةذية اغةر أن إصرار  ،تشهد معارك ساخنةالمستهدفة  المناطق

 .المستهدفةالعوائل المساعدات إلى جمةع  إيصالو الصعبة ةمالمه

 من المبذولة لجهودتقديرهم العمةق لعن المستفةدون  النازحونأعرب المساعدات الشتوية، هذه أيناء تسلم و

لتنقذ أرواحهم  المناسب الوقت في جاءتالتي  ،البطانةاتتوفةر هذه ن أجل م يالقطر األحمر الهاللقبل 

 بالحر بسبب العراقةةن النازحةن داعدأتزايد ، باإلضافة إلى برد القارسهذا المن وأرواح أطفالهم ونسائهم 

وتشكل شريحة ، األخةرة الرسمةة اإلحصائةات حسب مهجر ماليةن 0 همعددلةتجاوز  الساخنة المحافظات في

االنخفاض  بسبب المزمنة األمراض انتشارو ،الثابت الدخل انعدامهذا بخالف منهم، % 05األطفال والنساء 

 تفتقرالتي  تملةكالم اغةر والهةاكل المخةمات داخل المعةشةة الظروفصعوبة ، والحرارة درجاتالحاد في 

 .اآلدمةة الحةاة مقومات أبسطإلى 

 البطانةاتمثل  شتويةمساعدات توزيع من كان قد انتهى قبل أسابةع الهالل األحمر القطري يذكر أن 

أسرة  9,533على  (قطري لاير ملةون 0.2) دوالر أمريكي 464,333بقةمة  التدفئة ومواد الشتوية والمالبس

 اغريب، أبو) بغداد ضواحيو الفلوجة عامريةمثل  مناطقفي عدد كبةر من ال (شخص 06,333تضم )نازحة 

 المشاريع من عددا القطري األحمر الهاللويباشر  .بزيبز ومخةم الحبانةة ومخةم( الةوسةفةة الرضوانةة،

 إلى يهدف وإصحاح مةاه مشروعمنها  العراق، كردستان إقلةم في العراقةةن النازحةن لصالح الكبرى اإلاغايةة



 

 استفادت وقد السلةمانةة، بمحافظة العراقةةن للنازحةن آشتي مخةم في دائمة مةاه وتوزيع تخزين شبكة إنشاء

 .المخةم سكان من شخصا 0,202 تضم عراقةة أسرة 0,002 المشروع هذا من

 ##البةان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعةفة والمجتمعات األفراد وتمكةن مساعدة إلى تهدف خةرية إنسانةة منظمة وهو ،0602 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنةف، في الوطنةة للجمعةات الدولي االتحاد تضم التي الدولةة، اإلنسانةة الحركة في عضو والهالل. تمةةز أو تحةز دون من

 واإلسالمةة والعربةة الخلةجةة الجمعةات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 026 من الوطنةة والجمعةات الدولةة، واللجنة

 الهالل ويستطةع. األحمر والصلةب األحمر للهالل العربةة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمةة اللجنة: مثل

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

 .المحلةة الخةرية المنظمات باقي عن الهالل يمةز الذي الدور وهو اإلنسانةة،

 في والتنمةة لإلاغاية جارية دولةة مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويةن على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانةة األعمال بةن ومن. وأوروبا وأفريقةا وآسةا األوسط الشرق أنحاء جمةع في البلدان من عدد

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

 والتنمةة الصحةة والرعاية الطبةة الخدمات تقديم خالل من المتضررين معةشة مستوى وتحسةن الكوارث أير من التخفةف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعةن. اإلنسانةة المناصرة صعةد على نشاطه إلى باإلضافة المحلةة، للمجتمعات االجتماعةة

 .لصالحهم اإلنسانةة القوى حشد خالل من الضعفاء حةاة تحسةن ورؤيته والملتزمةن، المدربةن والمتطوعةن الموظفةن من

 العلي اغانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئةس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقةة إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسةا قارة عن الوطنةة للجمعةات الدولي االتحاد رئةس نائب منصب شغل أن المعاضةد

 .والعالمةة والوحدة التطوعةة والخدمة واالستقالل والحةاد التحةز وعدم اإلنسانةة: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولةة المبادئ

 بإدارة اإلعالمةة الشؤون رئةس عدنان، فريد بالسةد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+604 5520 0002: رقم هاتف على االتصال،

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