
	

ریف إدلبفي  تسلیم المرحلة األولى من البیوت الطینیة  

مدینة بن سریع "الھالل األحمر القطري بصدد إنشاء 
شخص في الداخل السوري 1,600 إلیواء "الخیریة  

من لایر قطري  4,280,000تبرعا سخیا بقیمة  القطري األحمر الھالل تلقى :الدوحة ― 2016 فبرایر 1
 المأوى توفیرإلى  ھدفالذي یمشروع "حیاة كریمة" لدعم  سریع الكعبيبن د شرابن ناصر السید الفاضل 

من  ،وحمایتھا من موجة البرد القارس والخصوصیة واألمان االستقرارالذي یضمن لألسرة السوریة  المالئم
.السوري الداخل في الطبیعیة البیئة من مستمدةال طینیةال قوالبخالل استخدام ال  

سكنیة مدینة عبارة عن ، وھي إقامة "مدینة بن سریع الخیریة" شروعمسوف یوجھ ھذا التبرع لتمویل و
قریة بالفعل من بنائھا في القطري الھالل األحمر  انتھىالتي الطینیة البیوت سیتم بناؤھا على غرار  متكاملة

 60 الواحدة مساحة سكنیة وحدة 200من الجدید المشروع تكون یو ریف إدلب.بالتابعة لمدینة سراقب  "آفس"
 بئرو الشرب میاهتوزیع  شبكةمن بالكامل بالبنیة التحتیة األساسیة مزودة ومبنیة من الطین ھي و ،امربع امتر

، الحدائقزراعة و الموقع وتسویة ومد الطرق الكھرباءو الصحي الصرف شبكةتوصیل و خزان،سطحي و
.قطري لایر 2,345,500بتكلفة قدرھا   

مختلف بتوفیر المشروع الجدید فسوف یتمیز ، السابقمشروع التضمنھا تي ھذه العناصر ال إلى ضافةوباإل
ھذه  تشغیل مع ،رامللأل حرفي مشغلو صحي مركزومخبز و مدرسة تأسیسللمدینة، ومنھا  الخدمیة المرافق

قدرھا ، بتكلفة الصلبة النفایات من للتخلص معداتومسجدین و سوق، إلى جانب كامل عام لمدةالمرافق 
.قطري لایر 1,934,500  

 وذوي یتامواأل راملاأل عائالتمن شخص  1,600حوالي تضم عائلة  200وسوف تستفید من ھذا المشروع 
، بخالف عورالمش قعلمو المجاورة المنطقةب الطارئ النزوح مخیماتفي  یقطنون الذین الخاصة االحتیاجات

، وكذلك قتصادیةاالو تجاریةال حركةالتنشیط من خالل المحلیین  سكانالآالف المستفیدین غیر المباشرین من 
.لھا قدمةالصحیة واإلنسانیة الم الخدمات منلالستفادة مجاال أكبر التي ستجد  مخیماتال في القاطنة العائالت  

مؤخرا من تنفیذ وتسلیم الدفعة األولى من البیوت الطینیة لصالح األسر قد انتھى الھالل األحمر القطري وكان 
ریاال قطریا)،  866,739(أي ما یعادل  امریكیأ ادوالر 238,161بتكلفة قدرھا النازحة في الداخل السوري، 

طیني مزود بكافة الخدمات من میاه وصرف صحي وكھرباء وطرق  بیت 100 بناءھذه المرحلة وتضمنت 
 البیت مساحة وتبلغ ،"آفس" قریة في شخص 600 المتوسط في تضم نازحة أسرة 100 إلیواءوحدائق، 
 بخالف قطري، لایر 6,100 قدرھا بتكلفة وحمام ومطبخوصالة  غرفتین إلى مقسمة مربعا مترا 36 الواحد
وتوصیل المرافق. التحتیة البنیة وإقامة األرض تھیئة لمث األخرى األعمال تكالیف  

 الورش تشغیل خالل من ،المحلي قتصاداال مستوى علىاالستراتیجي أثر إیجابي  لمشروعوقد كان لھذا ا
 بتشغیل حالیا المشروع یقوم كما التنفیذ، فترة خالل المشروع في لعاملینل دخلتوفیر مصدر و الخاصة



	

 ذلك على یترتب ما وكل الالزمة المدنیة األعمال مواد ضخ عن طریق السوق وتحریك المحلیة النقل خدمات
.والتنزیل للتحمیل عمالة من  

 االنتقال خالل من المستفیدین حیاة تغییر في فعال دور للمشروع یكونفسوف  ،جتماعياال الصعید على ماأ
 انعدامناھیك عن  ،الجویة بالظرف والتأثر والحوادث للتلف المعرضة مللخی بدیلك الطیني یواءاإل لىإ

 للعائلة تؤمن خاصة مزایاب الطیني السكن یمتاز حیث ،الخیمة داخل والفرد للعائلة الالزمة الخصوصیة
خاصة وأن البیت  ،للحوادث احتمالیة للتعرض وبأقل الخصوصیة من علىأ بمستوى كریمة حیاة النازحة

.الصیف فيالطیني یتسم بالتدفئة في الشتاء وتلطیف درجة الحرارة   

 وحدة 2,000التي تتضمن بناء  ،لمشروعللمرحلة الثانیة من ا بالتحضیر حالیاالقطري  األحمر الھالل یقومو
بناء على الدروس  وریف إدلب، حلب ریفعدد من القرى في كل من  في 2016طینیة على مدار عام  سكنیة

 تشمل تنفیذالو تصمیمال في جدیدة أسالیب دخالمع إ ومراحلھ، نواحیھ كافةفي  الحالي المشروع منالمستفادة 
 شكلو ،نتاجیةاإلوطاقتھا  الطین مكابس نوعو بقربھ، المتوفرة الخدماتو وموارده الموقع یزاتمماستغالل 
.ذاتھ حدفي  الطیني البیت وتكوین  

المشروع االستراتیجي غیر المسبوق سوف تلیھ سلسلة من المشاریع األخرى المكملة لھ من یذكر أن ھذا 
مساجد ومدارس ومشاغل وحدائق ونقاط لتجمیع القمامة، حیث یساھم في تحقیق جملة من األھداف الكبرى 

تادوا علیھا في على المستویین المتوسط والبعید، مثل إعادة النازحین السوریین إلى البیئة السكنیة التي اع
مناطقھم القدیمة، واالنتقال على المدى البعید من مرحلة اإلغاثة واإلیواء الطارئ إلى مرحلة التنمیة المستدامة 

واالكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى المخیمات.  

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

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

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
.المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،  
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

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

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

.والعالمیة  



	

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

:االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما  
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس  
QRCS@: وأنستغرام تویتر  
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد  


