
 

  شخص 60,000مليون دوالر لصالح  1.1بميزانية 

متضررين في لل "لمسة دفء"يقدم  القطري األحمر الهالل
  الداخل السوري

ممن تأثروا في الداخل السوري األهالي إغاثة  القطري األحمر الهالليباشر  :الدوحة ― 2016 يناير 27
وما صاحبها من انخفاض شديد في خالل األيام القليلة الماضية منطقة الشام ضربت بالعاصفة الثلجية التي 

من خالل تنفيذ وذلك  ،المرضى واألطفال والنساء وكبار السنمن الف اآلحياة يهدد مما  ،درجات الحرارة
لایر  ماليين 4( دوالر أمريكيمليون  1.1بميزانية إجمالية قدرها "لمسة دفء" اإلغاثة الشتوية مشروع 
  قطري).

العاملة في الداخل السوري الهالل األحمر القطري  تستمر كوادرفمن خالل مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا، 
 المناطق( دمشقمثل  ،مختلف المناطق المنكوبةالمستهدفين في على شتوية المساعدات التوزيع في 

 درعا وريف ،)والغربية الشرقية الغوطة في المحاصرة المناطق( دمشق وريف ،)الجنوب في المحاصرة
 وسرمدا حسان ودير الدانا مناطق( إدلب وريف ،)المحاصرة الوعر منطقة( وحمص ،)وصيدا نوى مناطق(

 الجنوبي حلب وريف ،)وكفرناها الكبرى أورم( الغربي حلب وريف ،)الكرامة وتل عقبرين وتل وترمانين
  ).بصرى ومخيم العوجا تل ومخيم الزفر ومخيم الجابرية ومخيم السلطان وتل الطوقان تلأبو الظهور و(

لتتجاوز نسبة  ،متضمنة في خطة المشروعاألعمال التنفيذ  بهمة تواصلاألشهر الثالثة الماضية، وخالل 
) SDI( نساناإل ودعم المجتمعية للتنمية الدولية المؤسسةوذلك بالتعاون مع كل من %، 73حتى اآلن اإلنجاز 

  ).IHRالدولية ( اإلنسانية اإلغاثة هيئةو

 بنطلون تحتوي الحقيبة الواحدة علىو ،حقيبة مالبس شتوية لألطفال 30,500ويتضمن المشروع توزيع 
باإلضافة إلى ، مكون من بنطلون وكنزة داخليصوف  طقمو وقفاز طاقيةو لفحةو ربجوو كنزةو جاكيتو

  .أعمال العنفمن منزل متضرر  200وترميم ، على األهالي لتر من وقود التدفئة 225,000توزيع 

 26 عددها بلغ خاصة مشاغل في تصنيعها على المتفقالمالبس الشتوية  كمية كامل نتاجإمن االنتهاء  تموقد 
 حصة باستثناء ،العاملة المحليةشخصا من األيدي  370 من كثرأل عمل فرصمما ساهم في تأمين  ،مشغال
أنشئ ، الذي المشغلالعمل جاريا لتصنيع الكميات المطلوبة نظرا لحداثة ال زال ف سلة 3,000البالغة  درعا

وكذلك  ،المنطقةأبناء  من وعاملة عامال 28تشغيل ساهم في  وقد خصيصا لتلبية احتياجات هذا المشروع،
 وليةألا موادال تتوافر الحيث  ،سلة 3,000التي تبلغ حصتها بحمص في منطقة الوعر المحاصرة الحال 

 على الوعر حي خارج من الموادهذه  شراءمما اضطر القائمين على المشروع إلى  ،المالبس نتاجالالزمة إل
  .الشديد الحصار بسبب دفعات

 بشكل والمستفيدين عام بشكل هالياأل صفوف في جدا اكبير اترحيب القىوبالنسبة لنشاط ترميم المنازل، فقد 
 ورش لىإ الصحية والتمديدات والباطون الكهرباء ورش نالحرفية م المهن صحابجانب أ من يضاأو، خاص



 

 منطقة في منزال 80وقد تم حتى اآلن االنتهاء من ترميم  .خرىاأل المحلية المهن من والعديد الخشب تصنيع
شهدت نقل المنطقة المستهدفة إلى التي  ،حلبب الراشدين حي في منزال 30و دمشق ريفب بردى وادي سوق

  .هناك العنيفة االشتباكات بسبب منازلهمإلى  العودة على هالياأل قدرة عدمبسبب  ناأم كثرأ مجاورة مناطق

لتر، حيث  100,000وقدرها توزيع الدفعة األولى من وقود التدفئة على األهالي فقد تم االنتهاء من وأخيرا، 
 حالياونقلها، ويتم  لسهولة تخزينها التر 20 سعةحاويات صغيرة في معبأة  التر 40كل أسرة على حصلت 
  .وقودمن ال لتر 125,000وقدرها  الثانية الدفعة لتوزيعاإلعداد 

 المستفيدين غير المباشرين من األنشطةعشرات وإلى جانب المستفيدين المباشرين من هذا المشروع، فهناك 
عامال في الورش  150عامال وعاملة في تصنيع المالبس الشتوية، و 370حيث توجد ، التي يتضمنها

مسؤولين الشخصا من  20القائمين على تنفيذ المشروع، ومتطوعا من  80المسؤولة عن ترميم المنازل، و
  عن توزيع وقود التدفئة.

قبل  منالفتا  ترحيبا عملال رصف وخلق العيش سبل دعمالقائمة على  مشروعال عمل استراتيجية القت وقد
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،  منظمة خصوباأل ،السوري نبالشأ نالمعنيي نسانياإل القطاعفي  نالعاملي
وتوسيع نطاقه في المناطق  لمشروعالتمويل  القطري االحمر الهاللفي شراكة مع الدخول عرضت التي 

 المحاصرة.

حماية  في همنهدف ويتمثل ال، 2016- 2015للعام حملة "الشتاء الدافئ" يأتي ضمن يذكر أن هذا المشروع 
تشجيع ، وسطفال بسبب البرد القاراألبين الوفيات معدل تقليل ، وطفال من برد الشتاءألاألهالي وخاصة ا

عادة دورة الحياة لبعض المصانع إالعيش من خالل كسب دعم سبل ، ولى المدارسإلذهاب على اطفال األ
  .احتياجاكثر ماكن المحاصرة واألألإلى االوصول ، والصغيرة والمتوسطةوالورش 

  ##البيان نهاية##
  القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 189 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة
 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر
  .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

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

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

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

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي



 

 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة
  .والعالمية

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد
  .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،

  :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما
  https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

  QRCS@: وأنستغرام تويتر
  www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


