
 

 ##بيان صحفي##

 بشراكة أممية مع األوتشا

 الهالل األحمر القطري يقدم العون إليواء النازحين في محافظات تعز وإب وصعدة

إيواء دشن الهالل األحمر القطري المرحلة األولى من مشروع  الدوحة: ― 2020 سبتمبر 29

أسرة، منها  5,630حوالي فائدة ، لاليمنية النازحين األشد ضعفاً في محافظات تعز وإب وصعدة

تحصل سوف أسرة  1,700و، ومساعدات غير غذائيةحزم إيواء ستتسلم مستفيدة أسرة  3,930

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون بالشراكة مع وذلك أشهر،  6 لمدةعلى إيجار المنازل 

 )أوتشا(. اإلنسانية

مدير مديرية رازح  أبدى حسن الحاج، في محافظة صعدةالمشروع تدشين مراسم أثناء و

لهالل األحمر القطري على جهوده المبذولة في سبيل تقديم العون إلى اشكر ووجه ال ،سعادته

ً استمرار وتكثيف وبادرة اإلنسانية مهذه ال مقدراً  ،بالمديرية حتاجينللنازحين والم متمنيا

 .في المديرية التي تعاني أوضاعاً صعبةاألخرى المشاريع اإلنسانية 

من  (ذي السفالوالعدين والحشوة ورازح والتعزية ومقبنة وهي )وتعتبر المديريات المستهدفة 

، وبعضها مناطق نائية وبعيدة الدائر في اليمن منذ عدة أعوام نزاع المسلحأكثر المناطق تأثراً بال

في سبب تيمما  ،إليهاالمؤدية عن مركز المحافظة وتعاني من تدني الخدمات ووعورة الطرق 

 .المنظمات اإلنسانية منإليها ندرة وصول المساعدات 

حلت بنا فقال: "أحد المستفيدين في محافظة تعز، عن حالته قبل التدخل وهو  ،رشيدوقد تحدث 

بمنزلي المتواضع نعيش كنت أنا وأسرتي األحداث نفسية ومعنوية سيئة، فقبل مادية وظروف 

فقررنا النزوح إلى مقبنة  ،األعمال العسكريةفي الوازعية، ولكن بمرور الوقت زادت وتيرة 

. المأوىومستلزمات الغذاء فر اوواجهتنا مشكلة عدم تو ،ا تحت الطرابيل المهترئةنسكنحيث 

ً سمعنا من سكان القرية أن هناك وعندما   ختيار المستفيدينالمن الهالل األحمر القطري فريقا

 ".بياناتنالتسجيل ذهبت أنا وزوجتي فوراً  ،مساعدات طارئةو ءمن مشروع إيوا

أسوأ شعور عندما أرى أبنائي مرضى أو بحاجة للمستلزمات : "فتقولعائشة الزوجة تكمل و

حصول على الأنظر إليهم عاجزة عن تقديم شيء. أنا اليوم سعيدة بأنا و ،األساسية الضرورية

الملبس، وأزالت عنا بعض التي وفرت لنا الفرش والبطانيات وأدوات المطبخ و ،هذه المساعدات

ن يستمر هذا الدعم الذي يخفف عن أوأتمنى  ،شعر بفرحة وبراحة نفسيةأمن المعاناة.  اً جزء

 ".كاهلنا وعن المحتاجين



 

لألسر النازحة اإلنسانية الملحة الهالل األحمر القطري لتلبية االحتياجات  ةاستجابوتأتي 

صندوق  اً مندوالر 2,133,482قدره إجمالي بتمويل  ،مديريات 6 فيوالمتضررة من النزاع 

 التابع لألوتشا. اليمن اإلنساني

 ##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 

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 

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

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

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 

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


