
	

 تحت شعار "العطاء دفء"ضمن حملة الشتاء الدافئ 

والیات  3في یوزع مساعدات شتویة  القطري األحمر الھالل
 أفغانیة

تنفیذ من خالل بعثتھ التمثیلیة في أفغانستان في  القطري األحمر الھالل شرع :الدوحة ― 2018 فبرایر 3
 مساعدات شتویةخالل توزیع من  ،2018-2017الشتاء الدافئ لعام  حملةضمن  الشتویة اإلغاثةمشروع 

بمیزانیة إجمالیة تصل إلى وذلك ، صعوبة في الوصول إلیھاالوالیات األكثر في  ةوالنازح الفقیرة األسرعلى 
 ).لایر قطري 584,000دوالر أمریكي ( 160,000

الحد والقارس  الشتاءفي ظل برودة  والنازحین والمحتاجین الفقراء معاناةمن  تخفیفالیھدف المشروع إلى 
شخص  7,500أسرة تضم حوالي  1,500عدد المستفیدین منھ  بلغیحیث ، التغذیة سوءمرض من انتشار 

 500بواقع  ودایكوندي بغالنو كونارھي  والیات 3في والمدیریات عدد كبیر من المناطق موزعین على 
 .معظمھم من النازحین أسرة لكل والیة

 فيبین الطرفین  المشروع اتفاقیة توقیعحیث تم  ،التنسیق مع الھالل األحمر األفغانيیتم تنفیذ المشروع بو
اختیار  كشوفات في التدقیقمع  والفنیة، اللوجستیة واإلجراءات التحضیراتثم بدأت  ،الماضي أكتوبر شھر

 المتعاقد المورد قبل من توریدھا تم التي المساعدات وأصناف وكمیات مواصفات من والتحقق المستفیدین
 المدیریات ومدراء الوالةفي  ممثلة المستھدفة الوالیات في المحلیة السلطاتكذلك یجري التنسیق مع  .معھ

 .وحضور عملیات التوزیع جمیع مراحل المشروعلمتابعة  الشورى مجالس وأعضاء

 مراكز ثالثة على توزعت أسرة 500من خالل  كونار والیةفي  التوزیع اتعملی تدشین تم وعلى الفور،
 ،)أسرة 140( شیجل مدیریة ،)أسرة 175( أسمار مدیریة ،)أسرة 185( آباد أساد الوالیة مركز ھي توزیع
 .ودایكوندي بغالن والیتيخالل األسبوع الجاري في المساعدات توزیع  ستمرأن یمن المقرر و

 4تكفي  شتویة ومالبس بطانیات، 3على  ملتتشلكل أسرة  الشتویة المساعداتمن  حزمة المشروع یقدمو
 ومحددات معاییركافة مع مراعاة  ،)قفازاتو رأسلل وغطاء سترةتكون من توھي ( مختلفة بأعمار أطفال

 .المعمول بھا دولیا الغذائیة غیر والمواداإلیواء  مجموعة

 إشادة رسمیة وشعبیة

 للھالل وامتنانھ شكره عن كونار والي بأعمال القائم حسن هللا فرید السید عبرعلى ھامش عملیة التوزیع، 
 من مزید في أملھ عنأعرب  كما احتیاجا، األكثر األسر تستھدف مساعدات من یقدمھ ماعلى  القطري األحمر
 الفقیرة لألسر للدخل المدرة واألنشطة واإلصحاح والمیاه الصحة خاصةاألخرى،  التنمویة الجوانب في الدعم

 .والنازحة



	

 اتالمساعد ھذه نإ) نانجرھار( األفغاني األحمر بالھالل أفغانستان شرق منطقة مدیر إقبال محمد الحاجوقال 
 األحمر والھالل القطري األحمر الھالل بین البناء التعاون ثمرة ھي المحتاجة األسر من للمستفیدینالمقدمة 
 استھداف تم حیث ،أفغانستان شرق منطقة في أخرى وتدخالت مشاریع تنفیذ سبق قد أنھ وذكر األفغاني،
 القطاعات متعدد مشروع تنفیذ تم ذلك وقبل ،الماضي رمضانشھر  في صائم إفطار مشروعب نورستان والیة

 .نانجرھار والیة في وجوشتة بھسود بمدیریتي

أثناء تسلمھم في والیة كونار  المستفیدینوجوه التي ارتسمت على الغامرة لم تخف مالمح السعادة و
حیث  ،فردا 11 منبال عائل مكونة  أسرةفي  األكبر بناالوھو  )عاما 12( باللومنھم ، للمساعدات الشتویة

اإلشرافیة  زیاراتال أثناء مرورة مدیریةب بركلي قریةفي  ھمنزل بجوار تھ فرق الھالل األحمر القطريقابل
 التي الشتویة المالبس یلبسونوھم  ذر أبوو وافتخار نصیرھم  ھتإخو من ثالثة معواقفا وكان  ،التوزیععقب 

 .البرد قسوة عنھم تخفف التي اتالمساعدتلك  على لحصولھم وأسرتھ ھو فرحتھ عنبالل  عبرو تسلموھا،

 زوجھا مع تعیشوالتي  دانجام، مدیریةالتابعة ل بركلي قریة من آسیاورصد الفریق أیضا حالة السیدة 
 الطعام من األسرة بمتطلبات یفي دخلھ یكاد وال بالیومیة زوجھا عملنظرا ل الكفاف حیاة الثالثة وأوالدھا
شراء  یستطیعون ال كونھم ،وضروریا كبیرا شیئا تمثل لھم بالنسبة اتالمساعد ھذه إنآسیا  تقول .والشراب

 ھذه إلیھم وأوصل قدم منكل  خیرا زيایج أن هللابتھلت بالدعاء إلى ثم  الشدید، فقرھم بسبب االحتیاجات ھذه
 ات.المساعد

العطاء " شعار تحتیجري العمل فیھا على قدم وساق  التي الدافئ الشتاء حملة إطار في المشروع ھذا یأتي
 لتلبیة قطري لایر 12,250,000تصل إلى إجمالیة  بقیمة شتویة إمدادات توفیرھي تھدف إلى و ،"دفء

 أفغانستانو واألردن لبنانو والیمن والعراق سوریا من كل في مستفید 200,000 من أكثر احتیاجات
 .وقرغیزستان

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 189 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي



	

 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة
 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


