
 

 في ريف حلب ملواجهة موجة النزوح ألاخيرة

الطارئة الطبية والشتوية إلاغاثة يقدم  القطري  ألاحمر الهالل

 السورية التركيةللنازحين على الحدود 

 011,111قدرها بقيمة مبدئية  عاجل إنساني إلى إطالق تدخلالهالل ألاحمر القطري  ر داب :الدوحة ― 1106 فبراير 01

بسبب مؤخرا النزوح التي شهدتها مدن وبلدات ريف حلب الشمالي  موجةملواجهة ( ريال قطري  000,111)أمريكي دوالر 

الحدود  لىعتدفق ألاهالي و  الحياة مقومات جميع انعداماملواجهات، مما أدى إلى حدة واشتداد  ألازمة السوريةتصاعد 

 .السورية التركية باتجاه معبر باب السالمة

 على املأساة تلك علتعامل مل طارئة استجابة خطة بوضع القطري  ألاحمر الهاللقام ألاول لبدء حركة النزوح، فمنذ اليوم 

 اتالخدم وتقديم النازحين احتياجات تلبيةل امليدانية والفرق  الطبية الكوادرإرسال  عبر ،وإلاغاثي الصحي الصعيدين

 .لهمالحيوية 

لى وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، عدون إبطاء  إلاغاثية في الداخل السوريالهالل ألاحمر القطري فرق  تعملقد و 

ريف حلب  ن السوريين فينازحياللخدمة  الطبية والكوادراملعدات  بكاملمجهزة تسيير عيادة طبية متنقلة حيث تم 

بين  دوري بشكل تنقلمع ال ،للمرض ى لتقديم الدواء والرعاية الصحية ألاولية الساعة مدار علىتعمل وهي  ،الشمالي

 .تغطية أكبر عدد ممكن من املستفيدينل عوزا ألاكثر النازحينتجمع أماكن مختلف 

من استقبال املرض ى بمن ألاطباء واملسعفين واملمرضين قام الطاقم الطبي  ،املتنقلة العيادةعمل ألاول من  اليومخالل و 

 0و ،العاشرة سن دون  طفال 00 من ألكثر الطبية الرعاية وتم تقديم ،الحدودي السالمة باب معبر ساحة عندالنازحين 

 .عادية حاالت 0 إلى ضافةبال  ،مزمنة يعانون من أمراض مسنين

معبر باب في مخيم النور بالقرب من مساعدات شتوية بتوزيع امليدانية قامت فرق الهالل وبالتوازي مع ذلك، فقد 

فرشة  011على  قرية كشتعار ومدينة الباب في ريف حلبمن  قادمةزحت إلى املخيم نأسرة  011 تحصلحيث السالمة، 

إشعارها ببعض بهدف وقايتها من برد الشتاء و وذلك بطانيات لكل أسرة،  0فرشات و 0، بمعدل بطانية 0,011و

 .وتقليل عدد الوفيات الناتج عن سوء ألاحوال الجوية الطمأنينة

 مخيمات على متواصال ضغطا ليشك سوريا شمال املدنيين نزوح عمليات من أن تواصلقد حذرت ألامم املتحدة يذكر أن 

مع استمرار تدفق آالف التي باتت غير قادرة على استيعاب املزيد منهم،  بين سوريا وتركيا، الحدودية املنطقة فيالنازحين 

مخيمات عشوائية في  8أن ( أوتشا)لشؤون إلانسانية تنسيق اوأعلن مكتب ألامم املتحدة ل .محافظة حلبمن املدنيين 



 

 01,111 تجاوز قد  النازحين عدد أن إلىتشير  تقاريرفي ظل الجانب السوري من الحدود بلغت طاقة الاستيعاب القصوى، 

 .شخص

عدد من املناطق السورية التي تشهد أزمات إنسانية ملحة،  في عاجلة إنسانية وسبق للهالل ألاحمر القطري تنفيذ تدخالت

 الشام ميةضمعفي مدينة للمحاصرين أمريكي دوالر  70,111بقيمة مساعدات غذائية توفير ومن أبرز هذه التدخالت 

 وألارز  البرغل مثل لألسرة أهمية ألاكثر الغذائية املواداحتوت على وقد  ،دمشق السورية العاصمةبضواحي وبلدة مضايا 

ولوجستية توفير مساعدات طبية وإسعافية وكذلك ، ألاطفال وحليبالطعام  وزيت والشاي والسمن والسكر والعدس

ريف محافظة بوالزبداني دوما  تيمدينفي لدعم املشافي والفرق الطبية التي تساعد الجرحى أمريكي دوالر  71,111بقيمة 

، وتضمنت هذه املساعدات محروقات لتشغيل مولدات الكهرباء وسيارات إلاسعاف، ومواد ومستلزمات طبية دمشق

 .وإسعافية وأدوية، ومستلزمات غرف إخالء املرض ى، وأدوية تخدير وأكياس دم

 ##البيان نهاية##

 القطري  ألاحمر الهالل عن نبذة

 أو تحيز دون  من الضعيفة واملجتمعات ألافراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0778 عام القطري  ألاحمر الهالل تأسس

 الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد تضم التي الدولية، إلانسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

 وألامانة الدولي، للهالل إلاسالمية اللجنة: مثل وإلاسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 071 من

 مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  ألاحمر الهالل ويستطيع. ألاحمر والصليب ألاحمر للهالل العربية للمنظمة العامة

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور  وهو إلانسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات

 جميع في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  ألاحمر الهالل ويعمل

 التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري  ألاحمر الهالل بها يضطلع التي إلانسانية ألاعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا ألاوسط الشرق  أنحاء

 خالل من املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها والاستجابة للكوارث

. إلانسانية املناصرة صعيد على نشاطه إلى بالضافة املحلية، للمجتمعات الاجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم

 القوى  حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين

 .لصالحهم إلانسانية

 أن املعاضيد العلي غانم بن محمد الدكتور  إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع ملا وانعكاسا

 للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد رئيس نائب منصب شغل

 .والعاملية والوحدة التطوعية والخدمة والاستقالل والحياد التحيز وعدم إلانسانية: وهي إلانساني

 على الاتصال، بإدارة إلاعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد الاتصال يمكنكم وأنشطته، القطري  ألاحمر الهالل عن املعلومات من ملزيد
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