
 

 ##بيان صحفي##

  مليون دوالر 1.1 تقارببميزانية نسمة  120,000لفائدة 

صول ع مياه الشرب النظيفة  اليمن الل األحمر القطري يوسع رقعة ا   ال

حفر اآلبار ل اً جديداً مشروعمؤخراً أطلق الهالل األحمر القطري  الدوحة: ― 2021 يناير 18
هي تعز  ،محافظات يمنية 5ة في نسم 120,000 هيستفيد من واليمن، وتأهيل مشاريع المياه في 

  اً.أمريكي  اً دوالر 1,097,870، بتكلفة إجمالية قدرها حجة وريمةو صعدة و الضالع و 

توسيع رقعة الحصول على مياه الشرب لالهالل األحمر القطري من جانب ستجابة هذه االتأتي 
ً  اليمنيينالمجتمعات احتياجات تلبية و ،النظيفة لمؤسسات لدعم المزيد من التقديم ، واألشد ضعفا

بسبب ضعف  هاوتفادي انهيار ،تتمكن من توفير الحد األدنى من الخدماتالخدمية حتى 
  .اإلمكانات والموارد المتاحة

الكريم محمد، ممثل اللجنة  مأمون عبدقال في محافظة تعز، المشروع تدشين وخالل مراسم 
نشكر الهالل األحمر القطري على " :مديرية الشمايتينالتابعة لدبع الداخل عزلة المجتمعية في 

نحن نشرع اليوم  .ستجابته للحاجة اإلنسانية الضرورية لألهالي في ريف دبع الداخلاتدخله و 
نسمة.  1,000يستفيد منها حوالي سوف و  ،ر اللوص بدعم من أهلنا في قطرئ إعادة تأهيل بفي 

ليخفف من معاناة  ،مياه محليةتوزيع بشبكة ربطه ر وصيانته و ئ تعميق الب تم أن يومن المقرر 
  ".األهالي وخصوصاً مع قلة المياه في فصل الشتاء

سوف يبدأ العمل على ": أوضح حسام القاضي أحد أبناء عزلة الرجاعيةفي ذات السياق، و 
خدم أكبر تجمع سكاني لخمس قرى مجاورة. منطقتنا تعاني كثيراً من ي ي ذال ،ر عامرئ ب صيانة 

مة وسقف ويحتاج إلى جدران مدعكما  ،ر معرض لألتربة واألوساخئ شح المياه، وهذا الب 
ألهالي على امن المخاطر الصحية الحد خرساني بغطاء قوي. نأمل أن يسهم هذا المشروع في 

وصوله إلينا وسعيه على نشكر الهالل األحمر القطري  .نتشار األوبئة واألمراضافي ظل 
  ".لتخفيف من معاناتنالالمستمر 

ً التعاون مع إدارة مياه لقد تم م" :أفاد مشرف المشروع المهندس محمد نجيب ،من جهته سبقا
ً لمناطق األكثر باالمسح والتقييم الميداني إلجراء الريف في محافظة تعز  الحظنا قد و  .احتياجا

ركودها مما يسبب إهدار كمية كبيرة من المياه و ،ستخدام األهالي للدلو في الحصول على المياها
األمر الذي يجعل األهالي عرضة لمخاطر األوبئة واألمراض، باإلضافة إلى عدم  ،حول اآلبار



 

وبعض اآلبار إنتاجها ضعيف من المياه وخصوصاً مع  .وجود نقاط توزيع للمياه مع الخزانات
  ".الداخل والخارجمن اآلبار للحماية تحتاج كما  ،فصل الشتاء

  شربة ماء نقية

 اً بئر 53"سينفذ المشروع أعمال حفر وتأهيل  :يونس العريقيأكد مدير المشروع المهندس 
ً يدوي  خزان مياه بسعة  15مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء وتأهيل  ركيبت إلى جانب  ،ا
حتياجات المطلوبة، إسهاماً من الهالل مع توفير النواقص واال اً بئر 73وتأهيل  اً،مكعب  اً متر 50

 الماء النقية للمواطن اليمني، وتقليل عناء الحصول عليهتوفير شربة ااألحمر القطري في 
  ".لنساء واألطفالل وخاصةً 

، بعضها صالح للشرب والبعض اآلخر اً متر 30-25اآلبار اليدوية في الريف اليمني يبلغ عمق و 
مياهه مالحة كما في المناطق الساحلية. ونظراً لتزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق 

، تلفهاوتهالك المواسير و ،رتوازيةآلبار االاأعطال مضخات توالي الصراع إلى األرياف، و 
، فقد قتصاديةألزمة االبترولية في ظل ارتفاع أسعار المشتقات الاوضعف المياه في اآلبار، و 

ً معاناة الناس يومي تتفاقم ل المناطق الريفية،ذلك إلى توقف مشاريع المياه في كل أدى  للحصول  ا
  لحياتهم. على المياه الضرورية

فإن أكثر من نصف  ،2019حتياجات السنوية الصادرة من األمم المتحدة لعام وبحسب وثيقة اال
 55مديريات اليمن بحاجة ماسة إلى الدعم في مجال الصرف الصحي، وال يستطيع أكثر من 

  الوصول إلى أي مصدر للمياه المحسنة. مديرية 197في  بالمائة من السكان

إلى مصادر المحلية في ظل محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، تلجأ المجتمعات و 
ستجابة وال تزال اال .من األسر بمعالجة المياه في المنزل %24منة، وتقوم فقط المياه غير اآل

منع مسببات ، لالقائمة لمياه والصرف الصحياتركز على دعم البنية األساسية وتأهيل شبكات 
  .مثل الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والجربالوبائية نتشار األمراض ا

حفر اآلبار اليدوية مماثل لمشروع الهالل األحمر القطري سبق له إكمال الجدير بالذكر أن 
ً يدوي  اً بئر 34بإجمالي وتأهيل مشاريع المياه،  قد و  .محافظتي تعز والحديدةبمديريات  8في  ا

أصحاب األيادي البيضاء تبرعات حصيلة من ممولة دوالر أمريكي  400,000تكلف المشروع 
  .نسمة 35,000يستفيد منه حوالى و ،قطرمن أهل 

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

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 

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

ها  اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة ل
والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 
المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

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

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


