
 

 ##بيان صحفي## 

 تستفيد منها األسر في الضالع وتعز

 تنشر البهجة في نفوس أطفال اليمن   كسوة العيد من الهالل األحمر القطري

نفذ الهالل األحمر القطري بالشراكة مع الهالل األحمر اليمني    الدوحة:  ―  2020  أغسطس  2

اليمن  ألطفال  العيد  كسوة  فترة    ،مشروع  طوال  المباركوذلك  األضحى    ةبداي الوكانت    .عيد 

مديريات    3في مدينة تعز، شملت    أسرة مستحقة   2,400الجديدة على  مالبس األطفال    زيع بتو 

  ن وذوي ي األسر األشد حاجة من الفقراء والنازح مع التركيز على    ،المظفر والقاهرةو   صالة  هي

 . االحتياجات الخاصة

تحدث المدير التنفيذي للهالل األحمر اليمني    ،قبيل عيد األضحى المباركمشروع  وفي مستهل ال

أمين  – السيد مختار  تعز،  ا،    :قائالا   ،فرع  سنويا وكما عودنا  القطري  األحمر  الهالل  "بدعم من 

العيد، حيث زاد الدعم ب لألطفال تشعرهم    بالمالبس كهديةالفقيرة  يجري اآلن دعم األسر   فرحة 

 ". الماضي استجابة لزيادة الحاجة هذا العام عن العام

الفعالية المشروع    ، وخالل  منسقة  أحمد ا  ببعثةتحدثت  رجوى  السيدة  القطري،  األحمر    ،لهالل 

تبلغ تكلفة كل    ،مدفوعة القيمة لتلك األسر  ءتوزيع قسائم شرافي  تمثلت آلية المشروع  "  فقالت:

ا أمريكي   اا دوالر  45قسيمة   بيع المالبس في المدينة لتقوم    ال عدد من مح كما سبق الترتيب مع    ،ا

 ". األسر بصرف واختيار المالبس التي تناسب أطفالها

عيد   مالبس  بتوفير  القطري  األحمر  الهالل  بهدية  سعادتها  عن  المستفيدة  األسر  عبرت  وقد 

ليومية  اات الحياة  األضحى ألطفالهم ونشر البهجة في قلوبهم، في الوقت الذي تتزايد فيه صعوب 

 . من شراء المالبس ألطفالهم في ظل ارتفاع األسعار التي ال تمكنهم 

مشروع  أن  بالذكر  العيد    الجدير  تعز    2020لعام  كسوة  هما  محافظتين  اآلن  حتى  يستهدف 

الميداني    ،أسرة  3,800فائدة  متكامل ل طاقم مالبس    11,400ويقدم    ،والضالع المسح  من خالل 

تم   عليهالذي  تنطبق  التي  األسر  الداخلي  معايير   ا الختيار  الحرب،    ،النزوح  من  والمتضررين 

مستضعفة   فئات  ترعاها  التي  إلى    ، معاقينواليتام  واألطفال  واألرامل  كاألواألسر  باإلضافة 

الراتب انقطاع  من  ويعانون  الحكومية  المدارس  في  يعملون  الذين  تكلفة    .المعلمين  بلغت  وقد 

ا أمريكي  اا دوالر 205,455بالكامل المشروع    ممولة بالكامل من الهالل األحمر القطري.  ا

 ##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  

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 استناداا 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


