
 

 ##بيان صحفي## 

  دوالراً  497,634بتكلفة مستفيداً  68,670

الل األحمر القطري ي اصة  اليمنسالت غذائية ع أسر   وزعال   األيتام وذوي االحتياجات ا

القطريا  الدوحة:  ―  2021  يناير  27 األحمر  الهالل  األحمر    ،ختتم  الهالل  مع  بالشراكة 
مشروع    ،اليمني  في    تسالتوزيع  تنفيذ  يمنية  5غذائية  ا  محافظات    68,670حتياجات  لسد 
بلغتاً،  مستفيد إجمالية  يعادل    497,634  بتكلفة  ما  (أي  أمريكياً  رياالً    1,816,364دوالراً 

  قطرياً). 

الهالل   فرق  السالاألحمر  وعكفت  توزيع  على  لصالح  تالقطري  و   الغذائية  األسر  النازحين 
أسر األيتام  مع التركيز على    ،أمانة العاصمة وصعدة وحجة وتعز والضالعفي محافظات  الفقيرة  

التغذية لدى    تهدف اإلسهام في خفض معدالب   ،حتياجات الخاصةوذوي اال    كثراألالفئات  سوء 
 ً   .ضعفا

تحتوي الواحدة  غذائية    ت سالفي صورة  الذي جاء  اإلنساني،  هذا الدعم  ب ستبشر المستفيدون  اوقد  
الغذائية    88على  منها   المواد  الكغم من  فاصوليا والسكر  والرز  واألقمح  والدقيق  األساسية مثل 

  . المحافظات المستهدفةمستفيدة على مستوى أسرة  9,810بإجمالي   ،ملحالو الطعام  زيت و 

من   كامل  إشراف  هناك  الهالل  وكان  القطري  فرق  عملي األحمر  قوائم  اختيار    اتعلى 
في المراكز المخصصة    التوزيعسير عمليات  و أهليتهم لتلقي المساعدة،  من  والتحقق    ،المستفيدين 

توفير المواد من خالل  أثناء عملية االستالم،  سالمة المستفيدين  على  وكان هناك حرص    .لذلك
  .الالزمةحتياطات التدابير واال  باعالتالنصح واإلرشاد لهم  توجيه والوقائية 

التوزيعو  عمليات  هامش  حج  على  محافظة  األستاذ،  ةفي  المجلس  عالن    أشاد  رئيس  فضائل 
للش ب ؤ األعلى  اإلنسانية  االون  بين  اليمني  األحمر  لهالل  تعاون  األحمر  والهالل  لتنفيذ  القطري 

إنسانية   في  مشتركخيرية  و برامج  األسر  و   ،محافظة الة  الفقيرة  المستفيدة  مساعدة  والفئات 
  بشكل عام. والمحتاجة  

مؤكداً    ،جهود الهالل األحمر القطري وبصماته في تلمس أحوال األسر المحتاجة إلى  عالن    ونوه
الفقراء اإلنسانية في رعاية هذه الفئة من  المنظمات  المبادرات الخيرية و أن تسهم  ضرورة  على  

  . ة مبين وريف مدينة حج   ةمديري بقرى الوالمهمشين والنازحين في 



 

عبد الدكتور  أكد  نصار  فيما  اليمني  فرع  رئيس    ، الكريم  األحمر  توزيع  في  الهالل  أن  حجة، 
المجتمع اليمني معاناة  للتخفيف من  اليمني والقطري    ينالمواد الغذائية يأتي ضمن أهداف الهالل

نصار أن المساعدات الغذائية تستهدف األسر األشد  د.    أوضحو .  القاسيةالحرب  ظروف  في ظل  
بشكل  السالت الغذائية  تسلمت أسرة  1,300ستفاد من المشروع افقراً في مركز المحافظة، حيث 

  .عبر لجان التوزيع  مباشر

  ريما الخطيب على باليمن  الهالل األحمر القطري  ولة اإلغاثة في مكتب  ؤ مس   شددت  ، من جهتها
"تم تغطية المستفيدين األشد ضعفاً وتقديم اإلعانات الغذائية للتخفيف من  فقالت:  أهمية هذا الدعم  

بها  ءعب يمرون  التي  مع    ،الظروف  بالتعاون  دقيقة  معايير  خالل  من  اليهم  الوصول  وجرى 
  ". السلطات المحلية

تعز،    فيو  بمحافظة  العسكري  أحد  منطقة  للمساعدة "  :ني المستفيدقال  الحاجة  أمس  في  نحن 
ال المنظمات  من  فكثير  العون،  من   وتقديم  خوفاً  لنا  المساعدة  وتقديم  إلينا  الوصول  تستطيع 

منطقتالمستمرة  الحرب   و األهالي  أعرب  و نا".  في  شكرهم  قطر  اعن  وحكومة  لشعب  متنانهم 
والهالل األحمر القطري على تقديم المساعدات الغذائية للشعب اليمني في ظل الحرب والحصار  

  األوبئة. و 

إلى  نزاع  سنوات من ال  5فقد أدت    ن، م ي ال  مر بهايالتي    اإلنسانية يأتي هذا الدعم في ظل األزمة  
والخدمات  اال  انهيار اليمنيين  وبات    ،والصحية  االجتماعيةقتصاد  ومرضاً  ماليين  جوعاً  أشد 

  فيروس  انتشارلى جانب القلق المستشري في أوساط الناس نتيجة  إوضعفاً مما كانوا عليه سابقاً،  
شهد إغالق المطارات والموانئ  ي األساسية، كون اليمن  انعدام االحتياجات  كورونا والخوف من  

  . الرواتب  وانقطاعالخدمات الصحية نقص و 

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري
القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 
واللجنة   العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 

حمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األ
النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 

  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 
القطري على   الهالل األحمر  دولية جارية  ويعمل  المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين 

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



 

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

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

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


