
 

  ضمن حملة الشتاء الدافئ بقيمة تتجاوز مليون لایر

لصالح وغذائية يوزع مساعدات شتوية  القطري األحمر الهالل
  في أفغانستانمستفيد  12,000

في أفغانستان الشتوية  اإلغاثةتنفيذ مشروع  القطري األحمر الهالل اختتم :الدوحة ― 2016 فبراير 16
 الفقيرة األسرعلى وغذائية  مساعدات شتويةخالل توزيع من  ،2016-2015الشتاء الدافئ لعام  حملةضمن 

دوالر  275,000بميزانية إجمالية تصل إلى وذلك ، صعوبة في الوصول إليهاالواليات األكثر في  ةوالنازح
  ).لایر قطري 1,000,810أمريكي (

من  تخفيفالبهدف الماضي نهاية شهر يناير حتى  2015 نوفمبرمنتصف شهر  منذالمشروع  تنفيذ استمر
، التغذية سوءمرض الحد من انتشار والقارس  الشتاءفي ظل برودة  والنازحين والمحتاجين الفقراء معاناة
 4في والمديريات عدد كبير من المناطق موزعين على شخص  12,000عدد المستفيدين منه  بلغحيث 

كابول والية شخص في  4,200و ،)يامغان ،كشم ،جرم( بذخشانوالية ي شخص ف 6,000بمعدل  ،واليات
 فاريابوالية شخص في  900و ،)اسطالف ،ديسابس ،كلقان ،قرباغ ،خاكتجبار ،ميرباتشكوت ،سروبي(
 ،جالريز ،نرغ ،جاغتو ،ديمرداد ،تشاك ،أباد سيد(وردك شخص في والية  900و ،)بلتشراغ ،فارياب(

  .)بهسود

بطانيات  7بمعدل  بطانية 8,000بالنسبة للمستفيدين، حيث تم توزيع إجمالي إيجابية نتائج قد حقق المشروع و
 مالبس حقيبة 1,000، والمستهدفة المناطق في فراالمتو الحطب على تعمل خشبية ةأمدف 1,000و، لكل أسرة

السلة الواحدة تحتوي  متكاملة غذائية سلة 2,000، ووكبير ومتوسط صغير مقاسات 3 على تحتوي شتوية
  .شايوال فاصولياوال سكرالطعام وال زيتو رزكج من المواد الغذائية األساسية مثل األ 77على 

سوء الظروف المناخية واضطراب األوضاع بعض التحديات التي تمثلت في وقد واجه فريق المشروع 
المشروع خطة تنفيذ فقد تمكن أفراد الفريق من ولكن رغم ذلك ، األمنية في واليات بذخشان وفارياب ووردك

 مع الشركاء والسلطات المحليةمن خالل التنسيق ، الواليات جميع لىإ الشتوية المساعدات إيصالوبالكامل 
التي ، وسائل اإلعالم المحليةكبيرة من مختلف ومجالس الشورى في الواليات، وهو ما كان محل إشادة 

المناطق المستفيدة هذه إلى تصل  دولية نسانيةإ منظمة أولباعتباره  القطري األحمر الهاللأبرزت دور 
 النازحين.األهالي من الفقراء وإلغاثة 

اإلغاثية شراء المواد  اتفي عملي هالل األحمر األفغانينسيق مع الالتوقد حرص الهالل األحمر القطري على 
قوائم اختيار من أجل األولي لالحتياجات إجراء المسح باإلضافة إلى  ،لتأكد من جودتهاوامن السوق المحلية 

التي عولها أرامل أو أطفال، واألسر يالتي ليس لديها مورد رزق، واألسر التي من بين األسر المستفيدين 
  يعاني أحد أفرادها من اإلعاقة.



 

، قام محافظ الوالية باستقبال فريق الهالل في والية بذخشانالمساعدات الشتوية بعد االنتهاء من توزيع و
األحمر ة للهالل نسانياإلاعترافا منه بالجهود اإلغاثية و تقديرمه شهادة شكر ويسلتواألحمر القطري بمكتبه 

  .الخارجية األفغانيةحضر االستقبال ممثل وزارة وقد  ،القطري في والية بذخشان

 بذخشان واليةفي  الزلزال مركزإلى  تصل دوليةإنسانية  منظمة أول كان القطري األحمر الهالل أن يذكر
 من األسر الفآ تعاني حيث إغاثي، فريق خالل من العاجلة المساعدات وتقدمعموما  الشمالية والواليات

درجات تصل التي  الشمالية بالمناطق خاصة البرودة شديد طقس ظل يف المأوي فقدانلنظرا  قاسية ظروف
أمتار في  3لى إرتفع سمكها في بعض المناطق يلارة زتتساقط الثلوج بغ كما ،الصفردون إلى ما فيها الحرارة 

تفتح  لى أنإعديدة  المكوث في بيوتهم أيامإلى ان ين الطرق تنقطع مما يضطر المواطنإأما في الجبال ف ،المدن
  .اتهم األساسيةق لجلب احتياجالطر

 هل إنتو" شعار تحتيجري العمل فيها على قدم وساق  التي الدافئ الشتاء حملة إطار في المشروع هذا يأتي
 لتلبية قطري لایر مليون 11 تتجاوزإجمالية  بقيمة شتوية إمدادات توفيرهي تهدف إلى و ،"الطوالت
 السوريين الالجئينسوريا، باإلضافة إلى و واليمن أفغانستان من كل في مستفيد 200,000 من أكثر احتياجات

  .في لبنان الفلسطينيين والالجئين العراق وكردستان واألردن لبنان في

  ##البيان نهاية##
  القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 189 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة
 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر
  .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل
 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
  .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي
 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

  .والعالمية
 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

  .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،
  :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

  https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
  QRCS@: وأنستغرام تويتر



 

  www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


