
 

 ##بيان صحفي##

 سوري 56,000مساعدات غذائية وشتوية لفائدة 

 إدلب#أغيثوا_شمال سوريا تحت شعار ملوجة النزوح في الهالل األحمر القطري استجابة عاجلة من 

في الهالل األحمر القطري شرع تحت شعار #أغيثوا_إدلب،  الدوحة: ― 2020يناير  11

والتي تأثر بها ما ألزمة النزوح التي شهدتها محافظة إدلب السورية مؤخراً، االستجابة العاجلة 

انعكس سلباً والنزاعات المسلحة، مما ، في ظل تدهور األوضاع األمنية ماليين نسمة 4يقارب 

 .للسكان والنازحين على السواء المتدنية أصالً  المعيشية األوضاععلى 

والتواصل مع بعثة الهالل  ،في حاالت الطوارئتفعيل مركز إدارة المعلومات ففي الدوحة، تم 

لمتابعة التطورات وجمع المعلومات الالزمة  ةتركي مدينة غازي عنتاب الاألحمر القطري في 

األشد احتياجاً، قدمت الفرق الطبية مساعدات عاجلة للنازحين . وفي الميدان، لعملية االستجابة

 سيدة. 86و ، اً رضيع 19و ، طفالً  177حتى اآلن استفاد منها وقد 

وفي هذا الصدد، قال د. محمد صالح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية 

اندالع األزمة، ولم تتوقف المساعدات التي نحن نعمل في سوريا منذ بالهالل األحمر القطري: "

سواء في الداخل السوري أم في دول الجوار مثل تركيا ولبنان ، نقدمها لمختلف المتضررين

عائلة سورية نازحة،  41,000بلغ حجمها قرابة التي ، وإزاء موجة النزوح األخيرة واألردن.

راسخ برسالتنا الالتزامنا ، انطالقاً من قمنا بتكثيف الجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدات

كعضو فاعل في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل لصفتنا القانونية تفعيالً ، واإلنسانية

 ".األحمر

ال فهي  ،المؤسسات اإلنسانية في تقديم المساعداتمختلف الجهود المبذولة من رغم  هوأوضح أن 

غذائية ال تسالالتوزيع ، ومن أهمها غير قادرة على تلبية االحتياجات الضرورية للنازحينتزال 

ووقود  ،بطانياتوال ،المدافئمثل المختلفة غذائية المواد غير التوفير والجاهزة، وجبات الو 

الواقية من المطر  بالستيكيةالغطية واأل ،ألطفالومستلزمات ا ،شتويةوالمالبس ال ،التدفئة

 .)تاربولين(

من خالل بعثته التمثيلية يعمل الهالل األحمر القطري  إنالحالي، قال د. إبراهيم التدخل عن و 

نازح في مختلف  56,000لصالح إجمالي شتوية غذائية و توفير مساعدات على في تركيا 

 وهي مقسمة كالتالي:ماليين لاير قطري،  4بميزانية تتجاوز ، إدلبتجمع النازحين ب مناطق 



 

ً  40نازح، بمعدل  13,000وقود تدفئة لمدة شهرين لفائدة  .1 ، وبتكلفة لتراً لكل أسرة شهريا

 لاير قطري. 2,080,000قدرها 

نازح بتكلفة قدرها  20,000لفائدة سالت غذائية من قوت أهل البلد تكفي لمدة شهر  .2

 لاير قطري. 932,000

 لاير قطري. 615,000بتكلفة قدرها  نازح 15,000لفائدة شتوية  اتبطاني  .3

ين ءبمعدل غطانازح،  8,000لفائدة )تاربولين( أغطية بالستيكية واقية من المطر  .4

 لاير قطري. 374,000، وبتكلفة قدرها بالستيكيين لكل أسرة

السوريين لألشقاء مد يد العون لجميع القادرين في المجتمع القطري الدعوة إلى د. إبراهيم  وجهو 

العوائل معاناة ليفاقم من النزوح والتشرد والثلج مع لقد اجتمع البرد ، مضيفاً: "في محنتهم

 سدون به جوعما ي ، فلم يعودوا يجدون ما يقيهم برد الشتاء وال الضعيفة في الشمال السوري

على مر رف أهل قطر ، وقد ع  فالوقوف إلى جانبهم واجب ديني وإنساني .الصغار أطفالهم

ً نبيالً ، وهذا الخطب ينتظر منهم نجدة الملهوففزعة إلى والطيب النفس الزمن بالكرم و  موقفا

 العظيمة في التخفيف من آالم اإلنسانية".يضاف إلى مآثرهم 

 النداءالهالل األحمر القطري وجه ي ، داخل سورياالضعفاء إنقاذ أرواح ن يرغب في مولكل 
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 نبذة عن الهالل األحمر القطري
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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 

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

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

 . الخيرية المحلية عن باقي المنظمات  هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

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


