
 

 ##بيان صحفي##

 بالتعاون مع الهالل األفغانيحالة إنسانية  700لفائدة 

 االجتماعية في كابل تدفئة دائمة لدار الرعاية الهالل األحمر القطري يوفر 

 ،في أفغانستانعبر بعثته التمثيلية  ،الهالل األحمر القطري انتهى الدوحة: ― 2020يناير  25

التابع رستون( افي دار الرعاية االجتماعية )الم ةدفئة مركزيتنظام إنشاء تنفيذ مشروع من 

لاير  550,000بنحو تقدر بتكلفة إجمالية  ،العاصمة األفغانية كابلبهالل األحمر األفغاني لل

 .قطري

 مركزيةالتدفئة الوحدة تم تدشين  ،المؤسسات الرسمية والمجتمعيةعدد من ممثلي بحضور ف

، وذلك بهدف حالة إنسانية 700ؤوي تي تال المرافق والمباني في الدارجميع لخدمة الجديدة 

الشتاء من قسوة البرد ومخاطره على صحتهم وسبل معيشتهم، خالل فصل ما يعانونه ملتخفيف ا

الوسائل التقليدية استعمال ، وتجنيبهم مخاطر لهمالكريمة والمالئمة توفير الظروف المعيشية و

 .األطفال والنساء مخاطر على حياتهم وخصوصا  من ما يترتب عليها النار وإشعال لتدفئة كل

دار الرعاية االجتماعية أنشأ الذي  ،مر األفغانيحوقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهالل األ

األسر  خاصة  و ،واجب اإلنساني تجاه الفئات الضعيفة والمهمشةال منطلقمن ويشرف عليها 

واألفراد  ،سندالعائل وفقدت الالتي األسر و ،النزاعات والكوارث الطبيعيةبالمتأثرة و ردةالمش

 .مشاكل نفسية وعقلية ويحتاجون إلى الحد األدنى من الرعاية وتوفير المأوىب مصابينال

بلخ وهرات وقندهار ومن كابل  دور للرعاية االجتماعية في كل    5تم إنشاء لهذا الغرض 

مثل شد احتياجا  في بعض الواليات األأخرى رعاية إلنشاء دور  يسعوجد وي ،وننجرهار

في ظل شح  في تنفيذ هذه المشاريع اإلنسانية،لكن تبقى الحاجة قائمة للتعاون والدعم وقندوز، 

ال  ،وتدني مستوى ونمط العيش لألسر التي تقطن هذه الدوراإلمكانيات وضعف البنية التحتية 

 .سيما في فصل الشتاء قارس البرودة

، مين العام للهالل األحمر األفغانينيالب مبارز األ .دسعادة وقد شاركت في مراسم التدشين 

 حياةن هذا المشروع يعين نزالء دار الرعاية االجتماعية على ال: "إكلمتهاقالت في التي 

التدفئة  طرقويغنيهم عن استخدام  ،في فصل الشتاء القارس معيشتهمويحسن مستوى  ،ةالكريم

يوفر هذا المشروع إن فوبالتالي تتسبب في أضرار ومشاكل للساكنين، ما  حيانا  أالتي  التقليدية

 ".للبيئة ةللصحة وصديق ةغير مضر خدمة تدفئة



 

لطلب  الذي جاء استجابة   ،دعم هذا المشروع الشكر للهالل األحمر القطري علىجزيل تقدمت بو

المشاريع اإلنسانية األخرى التي يقدمها إلى جانب  ،ومقترح تقدم به الهالل األحمر األفغاني

 أفغانستان.ويدعمها الهالل األحمر القطري في شتى المجاالت في أنحاء 

للهالل األحمر  كل الشكر نائب رئيس الهالل األفغاني د. ميرويس أكرموجه ومن جانبه، 

المحتاجة  اتالطبقإحدى  احتياجاتالذي يالمس  ،القطري على دعمه لهذا المشروع اإلنساني

هنأ كما  ،تنفيذ هذا المشروع العظيمفي حمر القطري على جهود بعثة الهالل األمثنيا   ،والضعيفة

قساوة برد الشتاء، خفف عنهم يمتطور وهو نظام تدفئة الحيوية المستفيدين بتحقق أحد مطالبهم 

 .ويدرأ المخاطر المحتملة من استخدام الوسائل التقليدية على صحة وحياة المستفيدين

الحروب  ي تسببتتال ،في ظل الوضع اإلنساني الصعب في أفغانستانالمشروع ويأتي هذا 

والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزالزل واالنهيارات األرضية واالنزالقات 

وهجرة  ،، وانعدام الخدمات األساسيةالطينية في إلحاق الضرر بالبنية التحتية المتهالكة أصال  

 .ف من السكانالونزوح مئات اآل

إلى احتالل  ون اإلنسانية )أوتشا(ؤلشتنسيق امكتب األمم المتحدة لالصادرة عن تقارير التشير و

الستجابة على ا ةقدرالمكانيات واإلدولة في ضعف  189من بين الثاني المركز أفغانستان 

، % من السكان يعيشون تحت خط الفقر39تسجيل عن  للمخاطر التي تتعرض لها، فضال  

شخص  400,000يحتاج أكثر من الذين و ،لالجئين خارج أفغانستاناألخيرة العودة وموجات 

 .لألمم المتحدة بحسب خطة االستجابة اإلنسانيةهذا العام فقط، إلى مساعدات إنسانية منهم 

 تعاوناتفاقية 

 ،شهرين هاستغرق تنفيذتم تنفيذ المشروع بناء  على اتفاقية تعاون مع الهالل األحمر األفغاني و

وماكينات ضخ الماء،  ،مياهالمراجل مثل المعدات واألدوات الالزمة  ريدتوأوال  تم حيث 

 .وغيرها من التجهيزات اللوجستية ،األلواح المعدنية الباعثة للحرارةووالمولدات الكهربائية، 

جرى ثم  ،واآلخر للمولد الكهربائي منه للمراجلجزء  ،تم إنشاء مبنى مخصص للوحدةبعد ذلك 

 .لنزالءإقامة احفر قنوات التدفئة األرضية ومد األنابيب للردهات والغرف في مباني 

حدى ساكنات إوهي  ،كابيسافضل من والية أالسيدة أمينة محمد  ترعب ،فتتاحالا أثناء حفلو

سيخفف عنهم مما  ،بتوفير التدفئة في الدار ةالكبير عادتهامن أفراد أسرتها، عن س 8الدار مع 

 غلبأن أو خصوصا   ،تساقط الثلوجوالمعاناة التي يكابدونها في فصل الشتاء جراء قسوة البرد 



 

أفراد أسرتها من األطفال، كما تقدمت بالشكر واالمتنان لكل ذي فضل من المتبرعين 

 .والمؤسسات التي قدمت لهم التدفئة

أطفال آخرين  4مع أحد األطفال اليتامى القاطنين في الدار  ،بهرام نور الدينوهناك أيضا  

إننا سعداء للغاية بوجود " :وقال .عاما   12عمره هو من والية تخار وويسكنون غرفة واحدة، 

بسبب استخدام الخشب وكنا نصاب بأمراض حيث كانت الغرفة تمتلئ بالدخان  ،نظام التدفئة

للوسائل الترفيهية  ونريد دعما   ،نشكر الهالل األحمر القطري على اهتمامه ودعمه للدار .للتدفئة

 ا ".والرياضية أيض

 ##نهاية البيان##

 القطرينبذة عن الهالل األحمر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


