
 

 ##بيان صحفي##

 إلنشاء قرية سكنية للنازحين في الشمال السوري

 تعاون بين الهالل األحمر القطري وهيئة "أفاد" التركيةاتفاقية 

هيئة إدارة مع  عمل مشتركاتفاقية الهالل األحمر القطري وقع  الدوحة: ― 2022 يوليو 30

تنفيذ مشروع بناء قرية سكنية من أجل التعاون في  )أفاد(في تركيا الكوارث والطوارئ 

 3,318,291وذلك بميزانية قدرها  ،محافظة حلبللنازحين السوريين في منطقة الباب شمال 

 .ا  أمريكي ا  دوالر

 ،الدوحةإلى هيئة "أفاد" بها وفد رفيع المستوى من قام جاء التوقيع على االتفاقية أثناء زيارة 

في مقر الهالل وكان في استقباله "، على رأسه سعادة السيد يونس سيزر رئيس هيئة "أفادو

ومديره التنفيذي السيد فيصل ، علي بن حسن الحمادياألحمر القطري أمينه العام سعادة السفير 

الدولية د. محمد صالح إبراهيم، ومدير إدارة  ومدير قطاع اإلغاثة والتنميةمحمد العمادي، 

 تنمية الموارد السيد يوسف محمد العوضي.

نحن في الهالل األحمر القطري سعداء للغاية ": السيد علي الحماديوفي هذا الصدد، قال 

، وهو تعاون يعكس عمق عالقات األخوة والصداقة بين ‘أفاد’باستمرار التعاون القائم مع هيئة 

لشقيقين، ويجسد األهداف اإلنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة البلدين ا

 ".المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

إلى مزيد من  هتطلعأعرب عن أن يكلَّل هذا الجهد المشترك بالنجاح والتوفيق، والحمادي تمنى و

التعاون لتعزيز القضايا اإلنسانية ذات االهتمام المشترك، وخصوصا  فيما يتعلق باالستجابة 

 .لألزمة اإلنسانية التي يمر بها األشقاء السوريون منذ سنوات

كبيرة  خبرة منالهالل األحمر القطري بما يمتلكه  يونس سيزر السيد سعادة أشادومن جانبه، 

 ،دولة حول العالم 41في  هعملتجربته العالمية من خالل و ،العمل اإلنسانيفي مختلف مجاالت 

ضخمة وخصوصا  خارج مساعدات  ما يقدمه منو ،متميزةالتطوعية ال تهمنظومباإلضافة إلى 

نعلم أن أشقاءنا القطريين كانوا نحن ، وسبق لنا العمل سويا  في مكافحة الجائحةأضاف: "وقطر. 

والتعاون بيننا متواصل  ،في كافة الكوارث التي تعرضت لها تركيادائما  جنبا  إلى جنب معنا 

 ."نتاج األخوة القائمة بيننافحسب بل ليس في العمل المشترك 



 

إن المدنيين وخصوصا  األطفال والنساء هم األكثر تضررا  من األزمة واستطرد قائال : "

. ومع البروتوكول تضميد جراح إخوتنا السوريينلوجودنا هنا هو محاولة إن فلذا ، السورية

سنكون قد ساهمنا في تخفيف المأساة اإلنسانية التي يعيشها إخوتنا السوريون الذي وقعناه اليوم، 

بهدف تشجيع العودة الطوعية لالجئين لدينا العديد من المشاريع الجارية في هذه المنطقة  هناك.

ظروف تحسين  ساهم فيوبفضل هذا المشروع وغيره من المشاريع، سن ،لى بالدهمإالسوريين 

المساهمة في عودة من يريد العودة من السوريين إلى  إضافة  إخوتنا داخل سوريا، عيش 

 ."داخل تركياالالجئين 

 المشروعأنشطة 

أسرة  1,000 فائدةالمأوى اآلمن لالمشروع، الذي يستغرق تنفيذه عاما  كامال ، إلى توفير هدف ي

من  من خالل إنشاء وحدات سكنية اقتصادية بدال   ،من الفئات األكثر ضعفا  في شمال سوريا

تتمكن  كيساسية، مع توفير البنية التحتية والخدمات األ ،الخيم المهترئة التي دمرها الفيضان

 فضل وبيئة أكثر أمانا  أظروف معيشية  في ظلتلك العائالت من االستقرار والصمود 

 .وخصوصية

بناء ، وتتضمن أنشطته شخص 5,000من هذا المشروع بحوالي  المستفيدين ويقدر إجمالي عدد

بمساحة  ،طابقينعلى شقق  8بناية، كل بناية مكونة من  125موزعة على  وحدة سكنية 1,000

وتجهيز بناء . باإلضافة إلى سمنتي العاديالطوب اإلللشقة الواحدة مبنية من  ا  مربع ا  ترم 50

مربعا  للمتجر الواحد  ا  متر 20بمساحة متجرا  صغيرا   24بناء ، ومتر مربع 600مسجد بمساحة 

 500بناء مستوصف طبي مؤلف من طابقين بمساحة كلية ا ، ومربع ا  متر 480وبمساحة كلية 

تزويد ، ومتر مربع 1,600طوابق بمساحة  3بناء مدرسة ابتدائية مؤلفة من ، ومتر مربع

بناء ومياه الشـرب والصـرف الصحي ضمن البنية التحتية للمنازل، داخلية لالمشـروع بشبكة 

 .متر مكعب 100بسعة مرتفع خزان مياه 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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 

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

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

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هالدور الذي يميزبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو  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 

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

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

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

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

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

لعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة ل

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


