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 2021-2020ضمن حملة الشتاء الدافئ لعام 

 محتاج في أفغانستان  7,500يوفر مساعدات غذائية وغير غذائية لصالح  الهالل األحمر القطري 

-2020مشروع الشتاء الدافئ لعام الهالل األحمر القطري نفذ ي الدوحة: ― 2021 مارس  31

لتوزيع  هناك الشركاء المحليين بين مكتبه التمثيلي ومن خالل التعاون  ،أفغانستانفي  2021

األسر األشد فقراً وتأثراً بالنزاعات والكوارث  حزم مساعدات غذائية وغير غذائية على 

ً ممولة  181,756بتكلفة إجمالية قدرها  ،رغفي واليتي بكتيكا ولو الطبيعية دوالراً أمريكيا

 األحمر القطري. بالكامل من الهالل 

على تحمل قسوة الظروف في  المحتاجة يهدف المشروع إلى اإلسهام في تعزيز قدرة األسر 

ً المناطق  بما يحفظ حياة أفرادها ويصون  ، القارسمن قسوة البرد  وتضرراً  األكثر احتياجا

سد  لالفئات الضعيفة كالمرضى والمعاقين واألطفال والنساء مع التركيز على  ،كرامتهم اإلنسانية

 بسالم. فصل الشتاء تجاوز على مساعدتهم تهم وااجتيح ا

كغم من   55على الواحدة منها تحتوي  سالت غذائيةتم االنتهاء من توزيع  ،بكتيكا ةواليفي ف

  7,500تضم أسرة  1,250بإجمالي  ،أسرةلكل بطانيات  4باإلضافة إلى الطعام، زيت و دقيق ال

 مؤسسة األفغان التعليميةبالتعاون مع  ك وذل ،يوسف خيلومديريتي زرغون شهر في مستفيد 

 . المستهدفةالمناطق في مكاتبها عبر األفغانية والشؤون الدينية وزارة الحج و ،الخيريةو

التحضيرات  اتخاذ كافة تم  ،الخيريةومؤسسة األفغان التعليمية  معتعاون اتفاقية وبموجب 

استكمال عملية التوريد والشراء للمواد  ثم جرى  ،واإلجراءات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع

استغرقت كل مرحلة   توزيع المساعدات على مرحلتينإلى وصوالً  ،الغذائية وغير الغذائية

 . يرية يوسف خيلمدومثلها في   زرغون شهرفي مديرية    625، بإجمالي متواصلة أيام 3منهما 

السيد  ومنهم ، جتمعية المعنيةرسمية والمال الجهات جميع لن والتوزيع ممثلحضر مراسم قد و

الهالل األحمر القطري  إلى في كلمته وجه الشكر الذي  ،إبراهيم كتوزاي نائب والي باكتيكا

على اختيار حرصت وعبر عن إعجابه بآلية التنفيذ التي  ، والجهة المنفذة على هذه المساعدة

ً  ،المستفيدين وفق معايير مضبوطة وعادلة وشفافة واختيار أصناف جيدة أن يستمر دعم  متمنيا

من الواليات إذ إنها تعد  ،الهالل األحمر القطري لجميع مناطق الوالية في شتى المجاالت

أي  لتنفيذ أبدى استعداد السلطة المحلية للتعاون وتذليل أي صعوبات كما  ،المحرومة والمحتاجة

 .في الواليةمستقبالً إنسانية أنشطة 



 

ن مساعدة  "إوالية: البوالشؤون الدينية السيد ضبط هللا ماالنج رئيس الحج ومن جانبه، قال 

في الظروف الصعبة اليوم حيث قسوة الشتاء   وخاصةً  ،المحتاجين وتفقد الفقراء والمساكين

من   يه ،كوروناجائحة فيروس و لناس بسبب الفقر والصراعات أمام اوضيق سبل العيش 

نشكر الهالل األحمر القطري واإلخوة في مؤسسة   .تعالىوأقربها إلى هللا أفضل أعمال الخير 

نسأل هللا األجر العظيم   .التنظيمعلى حسن اختيار المستفيدين وحسن الخيرية واألفغان التعليمية 

 ".المساهمين لجميع

وهو   ،محمد إبراهيمعبر مديرية زرغون شهر بوالية بكتيكا، ومن المجتمع المحلي المستفيد في 

عن سعادته بالمساعدة التي   ، من منطقة خيركوت فرداً  14شيخ كبير ورب أسرة تتكون من 

شكر الهالل  ثم  ،أسرته الكبيرة اتنها تسهم في تلبية جزء من احتياج إوقال  ،حصل عليها

أن الناس في مؤكداً  ،لمحتاجينإلى ايصال المساعدة إاألحمر القطري وجميع من ساهم في 

 . المواد الغذائية خاصةً ومزيد من المساعدات إلى حاجة 

لم هذه المساعدة ألول مرة  سنه يتإ ،مديريةفي الأحد المستفيدين من المساعدات  ،فاتح محمدوقال 

هللا   اودع ،رغم أنه فقير ومحتاج وال يستطيع توفير ما تتطلبه أسرته من المواد الضرورية

 . للقائمين على الهالل األحمر القطري أن يجزيهم خير الجزاء

ً  13ه عمرطفل يتيم وهو  ،الغفار عبدأيضاً كان هناك  سرته المكونة من أم  ألكبر االبن األو عاما

يعتمدون على  حيث نزحوا من قريتهم واستقروا بمركز مديرية يوسف خيل،  ،وأخوينوأخت 

عن سعادته بهذه المساعدة التي عبد الغفار الطفل وقد عبر  .مساعدة األهل وأصحاب الخير

في يشهد هللا أننا "محمد منظر: المواطن وقال . حصلت عليها أسرته من الهالل األحمر القطري

 ".للجميعو الشكر من القلب للهالل األحمر القطري . أمس الحاجة لهذه المساعدات

اإلنسانية لتنسيق الشؤون لمكتب األمم المتحدة  2020بحسب خطة االستجابة اإلنسانية يذكر أنه 

% منهم  80حوالي و ،يعانون من الفقرفي أفغانستان % من السكان 90فإن حوالي ، )أوتشا(

لتزيد   19-أزمة كوفيدجاءت و .يعتمدون على مصادر عمل غير ثابتة لمواجهة متطلبات الحياة

إذ توجد حاجة ماسة لمساعدة   ،معاناة السكان وشح إمكانياتهم الماديةتفاقمت و ،الوضع سوءاً 

ً األمليون شخص من  11.1 األمر الذي يستوجب مضاعفة   ،أفغانستانفي  شد حاجة وضعفا

 .منظمة إنسانية 161والتي يبلغ عددها  هناك، جهود المنظمات اإلنسانية العاملة 

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 



 

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 العديد من  بلدا، كما يشغل عضوية  191والجمعيات الوطنية من  الدولية الدولي 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 استناداً 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


