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اإلغاثیة إلیصال المساعدات إلى النازحین السوریین الفارین من تصاعد األحداث في محافظة حلب 

السوریة، حیث تم مؤخرا توقیع اتفاقیة تعاون جدیدة مع الھالل األحمر الكویتي من أجل تنفیذ تدخالت إغاثیة 
 دوالر 2,323,000مشتركة لصالح أكبر عدد ممكن من المحتاجین للمساعدة، بمیزانیة إجمالیة قدرھا 

أمریكي.

ففي نھایة األسبوع الماضي، قام وفد رفیع المستوى من الھالل األحمر الكویتي برئاسة سعادة رئیس مجلس 
اإلدارة الدكتور ھالل السایر بزیارة مقر بعثة الھالل األحمر القطري في تركیا من أجل توقیع اتفاقیة 

مشتركة بین الطرفین لتقدیم اإلغاثة العاجلة ألھالي مدینة حلب، وكان في استقبال الوفد الدكتور خالد دیاب 
مدیر إدارة اإلغاثة والتنمیة الدولیة في المقر الرئیسي للھالل األحمر القطري بالدوحة إلى جانب كبار 

مسؤولي البعثة.

وخالل االجتماع ناقش الطرفان تفاصیل المشاریع المشتركة المزمع تنفیذھا في ضوء االتفاقیة والسبل المثلى 
إلیصال المساعدات إلى المتضررین من األشقاء السوریین، ثم قام عدد من فریق العمل في بعثة تركیا 

بعرض نبذة موجزة عن أھم القطاعات والمشاریع التي ینفذھا الھالل األحمر القطري في سوریا، واختتم 
االجتماع بتوقیع االتفاقیة المشتركة بین الطرفین.

وتمثل ھذه االتفاقیة امتدادا ألعمال اإلغاثة التي بدأھا الطرفان منذ الیوم األول لألزمة ضمن حملة االستجابة 
العاجلة لصالح المنكوبین في حلب، وھي تشمل قیام الطرفین بدعم وتنفیذ العدید من المشاریع اإلغاثیة 

والصحیة في الداخل السوري لصالح أھالي مدینة حلب الوافدین مؤخرا على ریف حلب الغربي وإدلب 
 ألف مستفید.190وریفھا، حیث یقدر عدد المستھدفین بھذه المشاریع بما ال یقل عن 

 11 ألف ربطة خبز، وتوزیع 200 سلة غذائیة، وتوزیع 7,500ومن المقرر في ضوء ھذه االتفاقیة توزیع 
 لترا لكل 40ألف حقیبة مالبس شتویة ضمن مشروع "لمسة دفء"، وتوفیر وقود التدفئة (المازوت) بمعدل 

 آالف بطانیة شتویة.8عائلة، وتوزیع 

 عیادات طبیة متنقلة لتقدیم خدمات الرعایة 10أیضا ستتولى كوادر الھاللین القطري والكویتي تشغیل 
الصحیة األولیة داخل المخیمات ومراكز استقبال النازحین، وتزوید المتضررین بمیاه الشرب یومیا من 

 شاحنات صھاریج میاه، ودعم مشفى األمل في مدینة الریحانیة التركیة من أجل إجراء عملیات 3خالل 
جراحیة لألطفال في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولیة والتجمیل والعظام.

قافلة مشتركة



في صباح یوم األربعاء الماضي، تم إدخال قافلة مساعدات مشتركة بین الھاللین القطري والكویتي من معبر 
 شاحنة محملة 20باب الھوى الحدودي إلى سوریا، بالتنسیق مع الھالل األحمر التركي، وھي تتألف من 

 آالف بطانیة شتویة لوقایة النازحین والمشردین من البرد القارص الذي یخیم على 8بالمواد اإلغاثیة و
المنطقة حالیا.

وتبع ذلك دخول وفد مشترك من جمعیات الھالل األحمر القطري والكویتي والتركي إلى سوریا عن طریق 
نفس المعبر الحدودي، للمشاركة في توزیع المواد اإلغاثیة على المتضررین والنازحین من مدینة حلب، 

عالوة على توزیع الوقود وحقائب المالبس الشتویة وربطات الخبز.

یذكر أن الطرفین ال یزاالن ینفذان العدید من المشاریع المشتركة القائمة منذ الیوم األول لمأساة حلب، من 
أجل تلبیة االحتیاجات المباشرة للمتضررین والمساھمة في تخفیف معاناتھم قدر المستطاع، ومن بین ھذه 

المشاریع تجھیز وفرش مركز استقبال، وتسییر عیادات طبیة متنقلة لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة 
في المناطق المستضیفة للنازحین، وتوزیع السالت الغذائیة والحقائب الشتویة والبطانیات والخیام وغیرھا.

 ألف الجئ سوري12تدفئة 

بالتوازي مع ذلك، تحركت فرق الھاللین القطري والكویتي العاملة في لبنان فورا إلغاثة الالجئین السوریین 
المتأثرین بالعاصفتین "بربارة" و"سوزي" اللتین ضربتا لبنان مؤخرا، حیث اندفعت فرق المتطوعین من 

البعثتین إلى العمل یدا بید لتركیب عوازل حراریة داخل عدد من خیام الالجئین المتضررة في البقاعین 
األوسط والغربي.

تأتي ھذه المبادرة في إطار تجدید اتفاقیة مشروع "العزل الحراري داخل خیم الالجئین السوریین" لشتاء عام 
، واستكماال لحزمة المشاریع اإلنسانیة المشتركة بین جمعیتي الھالل األحمر القطري 2017- 2016

والھالل األحمر الكویتي في لبنان لفائدة الالجئین السوریین والمجتمعات اللبنانیة المضیفة لھم.

وفي تصریح لھ، لفت رئیس بعثة الھالل األحمر الكویتي في لبنان مساعد العنزي إلى أن ھذا المشروع 
یندرج ضمن جھود تعزیز التنسیق اإلنساني بین جمعیات الھالل األحمر بدول مجلس التعاون الخلیجي من 
أجل خدمة األشقاء السوریین المقیمین في لبنان، فیما أوضح رئیس بعثة الھالل األحمر القطري في لبنان 

 بین الطرفین، حیث 2015عمر قاطرجي: "ھذا المشروع یأتي استكماال للتعاون الذي انطلق نھایة عام 
 ألف الجئ سوري في البقاعین األوسط والغربي، ومن 12نجحا حتى اآلن في توفیر الدفء ألكثر من 

المستھدف حالیا تركیب ألواح العزل الحراري داخل أكثر من ألفي خیمة لجوء ھشة".

##نھایة البیان##
نبذة عن الھالل األحمر القطري

، وھو منظمة إنسانیة خیریة تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 
الضعیفة من دون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة، التي تضم االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة في 

 بلدا، كما یشغل الھالل عضویة العدید من الجمعیات الخلیجیة والعربیة 190جنیف، واللجنة الدولیة، والجمعیات الوطنیة من 
واإلسالمیة مثل: اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، واألمانة العامة للمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع 



الھالل األحمر القطري استنادا إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في 
جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز الھالل عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.

ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة في 
عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل 
األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على 
التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة 

االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطھ على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة 
من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم.

وانعكاسا لما یتمتع بھ الھالل من إنجازات ومصداقیة عریقة الجذور، فقد سبق لرئیس مجلس إدارتھ الدكتور محمد بن غانم 
العلي المعاضید أن شغل منصب نائب رئیس االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة عن قارة آسیا. ویمارس الھالل نشاطھ تحت 

مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة 
والعالمیة.

لمزید من المعلومات عن الھالل األحمر القطري وأنشطتھ، یمكنكم االتصال بالسید فرید عدنان، رئیس الشؤون اإلعالمیة 
.fareed@qrcs.org.qa+، أو عبر البرید اإللكتروني التالي: 974 5583 7338بإدارة االتصال، على ھاتف رقم: 

، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:www.qrcs.org.qaكما یمكنكم زیارة موقعنا: 
https://www.facebook.com/QatarRedCrescentفیس بوك: 

QRCS@تویتر وأنستغرام: 
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescentلینكد إن: 


