
 

 ##بيان صحفي##

 بالشراكة مع الهالل األحمر الكويتي

ائل األيتام السوريين في تركياالهالل األحمر القطري   يوفر اإليواء لعو

كل قادر في المجتمع إلى تقديم كل ما يمكنه من دعم لمن ضاقت بهم سبل ندعو د. إبراهيم: 

 الحياة

المرحلة الثانية من  الهالل األحمر القطري مؤخرا   ختتما الدوحة: ― 2019 أغسطس 31

 التركيةعلى الحدود مشروع إيواء وتمكين عوائل األيتام السوريين في مدينة غازي عنتاب 

بميزانية إجمالية قدرها الشقيقة، الهالل األحمر الكويتي جمعية وذلك بالشراكة مع ، السورية

 (.لاير قطري 518,300دوالر أمريكي )أي ما يعادل  142,000

لإليواء هما دار المبادرة دارين تشغيل ت لأشهر، وشم 8امتد العمل في المرحلة الثانية حوالي 

، باإلضافة إلى تشغيل روضة براعم الشامجنوبي تركيا،  ودار السمو في مدينة غازي عنتاب

كميات من المواصالت ووسائل ، وتوفير وإقامة أنشطة تدريب مهني في تلك المؤسسات

 .الالزمة للمعيشة الغذائية وغير الغذائيةاإلسعافية و المساعدات 

ويسعى المشروع إلى مساعدة العوائل السورية األشد احتياجا  والتي فقدت معيلها بسبب األحداث 

 عائلة سورية 42يؤيان كبيرين تغطية تكاليف اإليجار لمبنيين سكنيين في سوريا، من خالل 

واالجتماعية والتعليمية والترويحية وتقديم الرعاية الصحية ، العبء المالي عن أكتافها لتخفيف

طفال  وامرأة بسبب ظروف الحرب،  137لتخفيف الضغوط والصدمات التي تعرض لها 

والتمكين سلسلة من األنشطة المدروسة وجلسات الدعم النفسي، ودمجهم في المجتمع عن طريق 

 .فتيات الشاباتمن أمهات األيتام وال 53بتنظيم دورات تدريب مهني لفائدة االقتصادي 

حفظ القرآن الكريم وفق مناهج تعليمية محددة لدعم التعليم لقات تضمن المشروع فتح ح أيضا  

، سنوات 6-4صغار من سن أيتام  110توفير التعليم المبكر لصالح الشرعي لأليتام وأمهاتهم، و

 الجديد. من أجل تأهيلهم لاللتحاق بالمدارس النظامية مع بداية العام الدراسي

ولتحقيق هذه األهداف، تم التعاقد مع داري إيواء لحماية األيتام وأمهاتهم وتأمين مكان آمن 

ومن أجل  .مع سداد كافة نفقات المياه والكهرباء التدفئة والصيانة الدولية للمبانيالستقرارهم، 

وما غوي، دراسة المناهج نظرا  للحاجز اللالتغلب على الصعوبات التي تواجه األطفال األيتام في 

مدرسين  3تم توفير قد يترتب على ذلك من صعوبة متابعتهم للدراسة والتسرب من المدارس، 



 

من أحد المعاهد القريبة للتردد على داري الرعاية وتقديم دروس إضافية بعد المدرسة، وشرح 

 الدروس غير المفهومة وتقوية مستوى إتقان التالميذ للغة التركية.

لتأمين التعليم كذلك يغطي المشروع تكلفة استئجار روضة أطفال طوال العام الدراسي، 

سنوات من خارج الدور، باإلضافة إلى أطفال الدور  6سن  دونطفال   93األساسي لفائدة 

حلقات للحفظ والتجويد تحت إشراف  5يتم توفير التعليم الشرعي اإلسالمي من خالل و  نفسهم.أ

 القرآن الكريم.قراءات مجازين في معلمين ومعلمات 

وبما يتوافق مع  تم تدريب األمهات على المهن المناسبة لهندريب المهني، فيما يتعلق بالت و 

، وهذه المهن هي الخياطة والتجميل والتطريز. فقد تم رغباتهن، على أيدي مدربات خبيرات

، جميع أنواع الحياكةالخياطة وسيدة في مشغل الخياطة على صيانة ماكينات  22تدريب 

فتاة  17أقيمت دورة حضرتها سيدة على مهنة الزينة في أحد صالونات التجميل، و  14وتدربت 

 للتدريب على أعمال التطريز واإلبرة.شابة 

، الفنية والمهاريةالطفل، تم تنفيذ مجموعة من األنشطة  ذكاءوفيما يتعلق بالدعم النفسي وتنمية 

 التعامل مععلى لمساعدة األمهات والشابات برامج على يد أخصائية إرشاد نفسي  3وتقديم 

وتم دعم المستوصف الملحق بالدور . فترة المراهقةالتي تعتري  اتضغوط الحياة والتوتر

متكاملة ، كما تم توفير سالت غذائية اإلسعافية البسيطةبمجموعة من األجهزة والمستلزمات 

 .ووقود للطهيوسالت نظافة شخصية 

وفي تصريح له، قال د. محمد صالح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية 

المثمر تعاونهم نود أن نشكر اإلخوة في الهالل األحمر الكويتي على بالهالل األحمر القطري: "

معنا في إنجاح هذا المشروع اإلنساني، الذي يلبي احتياجات الفئات األكثر ضعفا  من الالجئين 

المساعدة بعد كل ما أنواع نوع من ، والذين هم في أمس الحاجة إلى كل السوريين في تركيا

 ".أهوالمروا به من محن و 

 نوعيةذ مثل هذه المشاريع الوأكد د. إبراهيم على استمرار الهالل األحمر القطري في تنفي 

تسخير و  ،الراسخ بالوقوف إلى جانب الضعفاءانطالقا  من التزامه لصالح األشقاء السوريين، 

إنسان قادر ، داعيا  كل تغيير حياتهم إلى األفضلكل ما لديه من إمكانيات مادية وبشرية من أجل 

والبرد الجوع من عانوا لمن ضاقت بهم سبل الحياة وتقديم كل ما يمكنه من دعم إلى في المجتمع 

 لسنوات طويلة.والتشرد 

 ##نهاية البيان##



 

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد   الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية  المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  

 . ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  

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

تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها  اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري 

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على 

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

تحيز ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم ال

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


