
  
  
  
 

 ##بيان صحفي## 

  بتمويل من الصندوق اإلنساني السوري العابر للحدود 

الل األحمر القطري  ن ينفذ   ال يل منظومة الري ومحطة ال  عفر   مشروع تأ

و   الدوحة:  ―  2022  يناير  5 الغذائي  األمن  قطاع  الشمال  كسب  سبل  دعم  ضمن  في  العيش 
مشروع    ،السوري أنشطة  تنفيذ  على  العمل  في  "يستمر  الضخ  ومحطة  الري  منظومة  تأهيل 
تركيا  "عفرين في  التمثيلي  مكتبه  خالل  من  القطري  األحمر  الهالل  ينفذه  من الذي  بتمويل   ،  

السوري  صندوق  ال ( لبر  اعالاإلنساني  لتنسيق  ل التابع    )SCHFلحدود  المتحدة  األمم  مكتب 
  (أوتشا). الشؤون اإلنسانية  

مناطق شمال غرب   في  القاطنين  للمزارعين  مستدام  رزق  مصدر  تأمين  إلى  المشروع  يهدف 
الري  ،سوريا قنوات  تأهيل  تعتبر مصدراً   ،من خالل  ً   التي  والمحاصيل    أساسيا لري األراضي 

  . باإلضافة إلى تشغيل أهل المنطقة والنازحين في أعمال التأهيل ،الزراعية

أعيد  كما    ، من قنوات الري  كم  63كم من أصل    50أعمال العزل بطول    إنجازاآلن  وقد تم حتى  
كامل  بشكل  الضخ  محطة  في   ،تأهيل  شبكة  اإصالح    ذلك  بما  ومد  والمضخات،  لمحركات 

  . الكهرباء لتغذية المحطة

و وف  وس المتبقية،  األنشطة  انتهاء جميع  المشروع حتى  تشمل  يستمر  الضخ،  التي  مبنى  تأهيل 
شبكة   تدريب  وإصالح  وكذلك  للمزارعين،  المياه  عدادات  وتركيب  المدفونة،  الري  أنابيب 

  .في مواسم الري للمزارعين مياه ال وفير المجالس المحلية على تشغيل المضخات وت

ختام   السوريسيتم    ،المشروعوفي  الشمال  في  القمح  لمحصول  تكميلية  رية  أجل    ،تقديم  من 
  . المناخي الحاصلمقاومة موسم الجفاف والتغير 

السوري   اإلنساني  الصندوق  أن  عن  لحدود  لبر  اعاليذكر  عبارة  مشترك هو  قُطري  صندوق 
عام  األطراف  متعدد   قرار  2014تأسس  رقم    يبموجب  األمن  بهدف   2165و   2139مجلس 

السورية،   المنظمات  وباألخص  الشركاء اإلنسانيين،  توسيع وتعزيز عمليات إيصال    من تمكين 
و النزاع.  وخطوط  الحدود  عبر  اإلنسانية  األنشطة  الصندوق  يمثل  المساعدات  تمويل  وحدة 

  ). HRP( االستجابة اإلنسانية في سوريافقاً لخطة و ويعمل   ،اإلنسانية في تركيا
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  نبذة عن الهالل األحمر القطري
القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 
واللجنة   العديد من    191ات الوطنية من  والجمعي  الدوليةالدولي  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  
النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 

  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 
دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  األحمر  الهالل  ويعمل 

والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة  
لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

الكو أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  معيشة والتعافي  مستوى  وتحسين  ارث 
المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

  .حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين
التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


