
 

 ##بيان صحفي## 

 دوالرنصف مليون مستفيد بتكلفة   18,000

 من برد الشتاء  أطفال املدارس في اليمنيحمي  الهالل األحمر القطري 
القطري   الدوحة:  ―  2021  مارس  20 األحمر  الهالل  األحمر    ،دشن  الهالل  مع  بالشراكة 

التربية والتعليم  المدارس  على  توزيع حقائب شتوية    ،اليمني وبالتنسيق مع وزارة  ضمن  أطفال 

عانة األسر  إلحقيبة شتوية يجري توزيعها    18,000بإجمالي  دافئ في اليمن،  الشتاء  المشروع  

 . محافظات يمنية 5الفقيرة والنازحة في 

الشتوية   الحقيبة  معطف  الواحدة  تحتوي    ، صوف  جاكيتوجوارب،    3و حذاء،  و،  شتويعلى 

  وف الصف فيوذلك أعوام،   10-7في عمر تالميذ لل ناسبةبقياسات م بنطال قطني و   ،صوف قفاز و 

الثالث  األول  من   الحكوميةب بتدائي  االحتى  األساسية  العاصمة  محافظات  في    المدارس  أمانة 

 . صعدةو عمران وذمار و صنعاء و 

يفاع في  التوزيع  عملية  أثناء  و  بقرية  اإلسالم  نور  قرى    ،مدرسة  أعرب    ذمار،  محافظةإحدى 

مدير المدرسة األستاذ أحمد الزعبلي عن شكره للهالل األحمر القطري والهالل األحمر اليمني  

مد يد العون  و وأشاد بالمساهمة الطيبة    ،لوصولهما إلى هذه المناطق البعيدة رغم وعورة الطريق 

 . لألطفال المحتاجين وزرع الفرحة على وجوههم 

تواجه  و  األسر  أن  والحصارقاسية  حياة  أكد  الحرب  الشديد  وأن    ،جراء  والصقيع  البرد  موجة 

صاحبها   الشتاء  كبيرةالفصل  بنسب  والروماتيزم  الصدر  والتهاب  الزكام  أمراض  بين    نتشار 

أن يشمل  ب طالب  كما    ،احتياجات هذه الشريحة العمرية ، مشيداً بدور المشروع في تلمس  الطالب

 من المستفيدين.   شريحة أوسعالمشروع 

بتسامة والفرحة  "رأيت اال  فقال:ته  امحمد الجبري مندوب المشروع عن مشاهدعبر    ،من جهته و 

الكثير  .  األطفال في المدارس والدور الخاصة عند حصولهم على هذه الكسوة الشتوية  وجوه  تعلو

من  حمايتهم  من أولياء األمور أكدوا أن حصول أبنائهم على هذه الكسوة سيساهم بشكل كبير في  

الشديد  كثيرة  أمراض   البرد  الشتاءفي  نتيجة  أن    ،فصل  حين  ال  في  األمور  أولياء  من  الكثير 

 . " ألبنائهم في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة  يستطيعون توفيرها

المدارس  أن  وأوضح   في  والعاملين  والمعلمين  المدارس  حصول  يشكل  أن  يتوقعون  مدراء 

ستسهم في  كما    ،طالبهم على هذه الكسوة حافزاً يشجعهم على المواظبة وزيادة التحصيل العلمي



 

وا  وقال  .نفلونزا والسعال وغيرهاوخصوصاً لدى صغار السن مثل األ   التخفيف من أمراض البرد

 ً سيإ  أيضا التدخل  هذا  المدارسن  عن  الغياب  تقليل  إلى  حتماً  الذي   ،ؤدي  األعباء  من  ويخفف 

أبنائها.   عالج  في  األسر  أن  وتتحملها  منهم  الكثير  أشمل  ت تمنى  أخرى  مراحل  للمشروع  كون 

حتياجات الخاصة بالمناطق المستهدفة  لتغطي جميع طالب المدارس وذوي اال   ، وأوسع مستقبالً 

 ً  . واألشد احتياجا

 مهترئة ثياب 

وصل إلى مدرسته في مديرية بني    ،الطالب ناجي أحد طالب الريف الشرقي لمحافظة صنعاء

بحذاء م قاسية وبادية على وجهه وجسده  مزقحشيش  البرد  آثار    .وثياب مهترئة وحالة متعبة. 

 ". بسبب برودة الجو  اً وأحياناً أصل متأخر ،أحياناً أتغيب عن المدرسة: "يقول

األحمر القطري  ، توجه ناجي إلى مندوب الهالل  ء محتوياتهالحقيبته الشتوية وارتداستالمه  ابعد  

 ". "شكراً للهالل األحمر القطري :ورقه مكتوب فيها وأعطاه ، جز عن الشكر السان عب 

التي    ،األشد فقراً في اليمن ضمن حملة "الشتاء الدافئ"النازحة و تي هذا المشروع لدعم األسر  أي 

لعام  ينفذها   القطري  األحمر  والتغذية  2021-2020الهالل  اإليواء  قطاعي  عدد  وي   ،في  بلغ 

ً  84,711المستفيدين من الحملة   اً. أمريكي  اً دوالر 995,264 ة قدرهاإجمالي بميزانية ، شخصا

قتصادي للمواطن، وأصبحت األسر تواجه  جدير بالذكر أن الحرب في اليمن فاقمت الوضع اال

في المناطق المستفيدة من    الحرارة  اتنخفاض درج اكما أن    ،اجات أطفالهاتي حاصعوبة في تلبية  

الصفر   دون  ما  إلى  وأمراضيسبب  المشروع  الجلد  في  ً تشققات  يضاعف    ،أخرى  ا من  مما 

 الضعيفة.  قتصادية على األسراألعباء والضغوط اال

األمم   اال  ،المتحدةوبحسب  لسد  كافية  غير  اإلغاثية  الجهود  اليمنفإن  في  اإلنسانية    ، حتياجات 

ولهذا فمن الطبيعي أن يذهب مؤشر التقديرات إلى   .الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سيف  ي اليون منظمة  جاء في تصريح لممثلة  واألطفال.  بين  نسبة التسرب الدراسي    رتفاع كبير فيا

نيانتي بيسلو  اليمن سارا  و إ"  :في  المدارس  خارج  مليونا طفل  ً مليون   3.7ن  ن معرضون  ي آخر   ا

 ".2021-2020الحالي لخطر التسرب مع بدء العام الدراسي 

 ##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  العديد من    بلدا، كما يشغل عضوية  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 استناداً 

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

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

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

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

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

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

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


