
 

 ##بيان صحفي##

  في اليمنالشرب لتخفيف من مشكلة مياه ل

  الهالل األحمر القطري يدشن مشروع حفر وتأهيل اآلبار في الحديدة
في اليمن بمن خالل بعثته التمثيلية الهالل األحمر القطري شرع  الدوحة: ― 2020 يونيو 1

المياه في مرافق وتأهيل المياه السطحية تنفيذ األعمال المدنية واإلنشائية لحفر وتعميق آبار 
 12,250أي حوالي أسرة ( 1,750نحو لفائدة  ،الحديدةمحافظة مديريتي المراوعة والسخنة ب

بميزانية إجمالية  ،محافظتي تعز والحديدةتأهيل آبار المياه في ضمن مشروع وذلك ، نسمة)
أصحاب األيادي البيضاء من أهل دوالر أمريكي ممولة من حصيلة تبرعات  399,999قدرها 

  .قطر

ستالم مواقع اآلبار من السلطة المحلية في المديريتين، بحضور ممثلي المجلس األعلى اوقد تم 
  .وجمع من المواطنين ،المديريتين سؤوليوم ون اإلنسانية والتعاون الدولي،ؤإلدارة وتنسيق الش

هو الباسط محمد ممثل الهالل األحمر القطري أن عدد اآلبار التي سيتم العمل عليها  عبد م.أكد و
. آبار في مديرية السخنة 9آبار في مديرية المراوعة و 5بواقع  ،في المديريتينسطحياً  اً بئر 14

والمتمثلة في حفر وتعميق  ،لآلبارالمرحلة األولى تتضمن األعمال المدنية واإلنشائية وتابع: "
كتل وصيانة اآلبار للحصول على الكميات المطلوبة من المياه، وحماية الجدران الداخلية لآلبار ب

 تحاتهاحمايتها من التعرض للتلوث الخارجي، وتزويد فلة، وتعليتها فوق سطح األرض يخرسان
  ."بغطاء من الخرسانة المسلحة

يتم ضخ الماء من بحيث  ،خزانات بالستيكية لحق بهابنقاط توزيع مياه متزويد اآلبار سيتم كذلك 
مياه على الحصول المواطنين  سهل علىيمما اآلبار إلى نقاط التوزيع عبر أنبوب الضخ، 

تشمل فسوف المرحلة الثانية من التنفيذ  أماأضاف: ". وشرب النظيفة بطريقة سهلة وآمنةال
منظومة متكاملة للطاقة الشمسية،  الشمسية، مع توفير مضخات غاطسة تعمل بالطاقةتركيب 

  بإذن هللا".شهور  5بحسب المخطط في غضون كل هذا سيتم إنجازه و

نحن " فقال:السخنة األخ محمد المعافا أحمد بتحدث ممثل المجلس األعلى  ،وفي موقع التسليم
ً لإليواء في أن سبق الذي  ،الهالل األحمر القطريبالمشروع ونرحب بهذا  نفذ مشروعا

واألكثر احتياجاً  األسر األشد فقراً لخدمة ، المياهمشروع حفر آبار وها هو اآلن ينفذ  ،المديرية
في المناطق من احتياجات المواطنين  اً المشروع جزءأن يلبي وتوقع  ء النظيفة".إلى شربة الما



 

يتم جلبها ونقلها من مناطق بعيدة بواسطة الحمير والنساء كان من المياه، التي المستهدفة 
  .ما قد يرافق ذلك من مشاق ومخاطر صحيةمع واألطفال، 

ً كونه يخدم مجتمعمن "تأتي أهمية المشروع : وختم حديثه بالقول لكل ما يدعم في أشد االحتياج  ا
المديرية، بخوة في الهالل األحمر القطري توسيع نطاق مشاريعهم مقومات الحياة، ونأمل من اإل

فر اكثير من اآلبار المتوقفة بسبب عدم توالرتوازية، فهناك وخصوصاً مشاريع المياه واآلبار اال
  ".إلى شبكات مياه ومحطات للضختحتاج ، والكثير من القرى الوقود

حديث عاقل قرية الشعوب  فيتجلى مثلما  ،وأبدى المواطنون ابتهاجهم بقرب انتهاء معاناتهم
"نحن متفائلون جداً بهذا  :آماالً كبيرة على المشروع قائالً علق  ياألخ أحمد علي، الذ العليا

المشروع، فالمشكلة تتمثل في تلوث المياه وشحها في موسم الجفاف، ونحن ننتظر منذ وقت 
مشقة. ال زلنا حتى اليوم نحصل  طويل اليوم الذي نحصل فيه على شربة الماء النظيفة بدون

في اآلبار. ال  نزالقحيث يتعرض األطفال لمخاطر اال )،الدلو(بالطريقة اليدوية  على الماء
  ).وجد في قريتنا آبار، ولذا نقوم بجلب المياه من القرى المجاورةت

الطيبة نشكر الهالل األحمر القطري على هذه اللفتة ": وأشاد بالهالل األحمر القطري قائالً 
في أشد الحاجة إلى شبكة نحن منهم المزيد.  نتظرداف مناطق بعيدة ونائية مثل منطقتنا، ونهباست

ونسأل هللا أن يجعل ذلك في ميزان  ،لمتبرعينلمياه حتى تكتمل فرحتنا. الشكر موصول 
  ".لهم بالبركة وأن يجازيهم هللا خيراً  ندعوحسناتهم، و

يعيشه الذي الفقر الشديد بالنظر إلى المستهدفة المديريات في الهالل األحمر القطري تدخل أتي ي
يعتمدون على النساء واألطفال  ااإلمكانيات، حيث ما زالوالواضح في ضعف ال، وهناكاألهالي 

التي تعمل الموجودة والسطحية بار اآلتهالك عالوة على  ،المياه من أماكن بعيدةإحضار في 
  .اليدويةبالمضخات 

  ##البياننهاية ##

  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 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. 

النزاعات والكوارث، إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق  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 
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء 

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 

تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، المتضررين من خالل 
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين 

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

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 
  .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


