
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 من سكان الشمال السورينسمة  25,000لصالح 

 في عفرين مشروع الري الجماعي عيد تأهيل  ي الهالل األحمر القطري 

التابع لمكتب  اإلنساني السوري العابر للحدود  صندوق  البدعم من    الدوحة:  ―  2022  يونيو  15

الشؤون   لتنسيق  المتحدة  القطري  انتهى  ،  (أوتشا )  اإلنسانيةاألمم  األحمر  تأهيل  من  الهالل 

شمال عفرين  منطقة  في  الجماعي  الري  الري   ، سوريا  يمشروع  مياه  إيصال  إعادة  بهدف 

 . هكتار، وإعادة الحياة لقاطنيها 19,000لألراضي الزراعية الممتدة على مساحة أكثر من  

الممتدة بين األراضي  وسمنت  ألالمبطنة باكم من قنوات الري    70تأهيل أكثر من  بالفعل  تم  وقد  

بالمياه،    ،الزراعية يغذيها  الذي  الرئيسي  الحياة  شريان  تعتبر  عمل  مع  والتي  فرص  توفير 

هذا  من خالل توظيفهم بأجر يومي في عملية تأهيل القنوات،    ، لألهالي المقيمين والنازحين هناك

إلى   الضخباإلضافة  محطة  مبنى  وإصالح    ،تأهيل  التدفق    3وتأهيل  عالية  ، داخلهامضخات 

 . وإصالح شبكة الري المدفونة

وتقديم محول كهربائي    ءرافق ذلك مد شبكة كهربا الضخ،  الإلى محطة  جهد مع لوحات  عالي 

ت  إلى  باإلضافة  لتشغيله،  الالزمة  والتوزيع  أراضي    ركيب التحكم  في  ومآخذ  مياه  عدادات 

ثمَّ   المحطة، ومن  المحلي على تشغيل  المجتمع  بتدريب  المشروع  المزارعين. واختتمت أنشطة 

 . تسليم المحطة لغرفة الزراعة في المجلس المحلي المسؤول عن المنطقة

المشروع  هذا  كامل   ،وجاء  عام  لمدة  استمر  ظل    تلبية    ،الذي  في  الماسة  المزارعين  لحاجة 

خاصة  ال السوري،  الشمال  مناطق  بها  تمر  التي  الصعبة  المعيشية  معظم    ظروف  تدمير  بعد 

نتيجة   الكبيرة  الجماعي  الري  سوريا   ضطراباتاالمنشآت  شهدتها  توقف    ،التي  إلى  أدى  مما 

كبير  ،الزراعة بشكل  الزراعي  اإلنتاج  خفض    ، وانخفاض  إلى  أدى  الذي  اآلبار  حفر  وزيادة 

 . مستوى الماء األرضي ورفع تكلفة الري

التي ينفذها الهالل األحمر القطري  مشاريع  المن  ضويعتبر هذا المشروع هو الخامس من نوعه  

بهدف إعادة   ،عادة تأهيل البنى التحتية لمنشآت الري الكبيرة والمتوسطة في الشمال السوريإل

الزراعي   اإلنتاج  رفع  في  سيساهم  مما  المتضررة،  الزراعية  المناطق  إلى  الري  مياه  إيصال 

للسكان اإلضافية  العمل  فرص  آالف  لهم  ،وتوفير  الذاتي  االكتفاء  زيادة  على    ، مع  وتشجيعهم 



 
 
 
 

  ويقدر عدد المستفيدين   .البقاء في أرضهم وزراعتها وعدم هجرها للبحث عن سبل أخرى للعيش 

 نسمة.  25,000بأكثر من   هذا المشروع من

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

كأول منظمة إنسانية تطوعية في دولة قطر، على مساعدة وتمكين    1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

يشغل   التي  الدولية  اإلنسانية  المحافل  في  اإلنسانية  القوى  حشد  خالل  من  الضعيفة  والمجتمعات  األفراد 

والهال األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  بالطبع  رأسها  وعلى  الدولية  عضويتها،  واللجنة  األحمر،  ل 

األحمر.  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  والمنظمة  الدولي،  للهالل  اإلسالمية  واللجنة  األحمر،  للصليب 

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

نية واالجتماعية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية  مساندا  بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسا 

 المحلية في قطر.

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذا  مختلف األعمال اإلغاثية والتنموية في  

الوسطى والجنوبي األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا  الشرق  بلدان  بين األعمال  عدد كبير من  ة. ومن 

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

تقديم   خالل  من  المتضررين  معيشة  مستوى  تحسين  على  يعمل  كما  مخاطرها،  من  والحد  منها  والتعافي 

تياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، باإلضافة إلى  الخدمات الطبية والغذاء والمياه واإليواء وغيرها من اح

 نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية اإلنسانية.

تحسين   ورؤيته  والملتزمين،  المدربين  والمتطوعين  الموظفين  من  واسعة  شبكة  بمجهودات  الهالل  ويستعين 

مبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني  حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم، تحت مظلة ال

 وهي: اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.


