
 

 ##بيان صحفي##
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تحسباً طارئة استجابة وخطة تأهب  إعدادحيث تم ، األوضاع اإلنسانية في الداخل السوريو

األرواح التدخل السريع والطارئ إلنقاذ من خالل  ،اسوريشمال جديدة نزوح  موجات ستقبالال

تقارير ال، في ضوء وتوفير الخدمات األساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة

نتيجة المتوقعة اإلنسانية والتداعيات اآلثار  حولالشهر الماضي عن األمم المتحدة الصادرة 

مدني ألف  900تقدر أعداد النازحين بنحو إذ  ،الشمالية ناطقمالفي التصعيد العسكري المحتمل 

 .وحدها محافظة إدلبفي نطاق شخص ألف  700خالل األشهر الستة القادمة، منهم 

 عاجل تدخلإعداد خطة على في تركيا التمثيلية الهالل األحمر القطري عبر بعثته  حرصوقد 

التي أعدتها األمم اإلغاثية ، وذلك بالتوافق مع الخطط متنوعةتتضمن مشاريع إغاثية وطبية 

 الشأن السوري.معنية بالدولية والمحلية الاإلنسانية المتحدة والمنظمات 

في مناطق آمنة المساكن إيجار تكاليف تغطية و إيواء مؤقتمستلزمات يتضمن المشروع توفير 

وإنشاء مخيمات جديدة  ،لتوسعتهاالقائمة مخيمات الداخل خيام عدد الزيادة أشهر، و 3مدة ل

بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع لألمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال 

ً ويقدم لهم خدمات اإليواء والحماية والمياه  2,400مؤقت يستوعب ما يقارب  نازح يوميا

غذائية والخدمات الطبية، إضافة إلى تشغيل مطبخ إغاثي الغير واإلصحاح والمواد الغذائية و

 الوجبات اليومية المطبوخة وربطات الخبز في مناطق تجمع النازحين. عداد وتوزيعإل

يهدف المشروع إلى المساهمة في تقليص عدد الوفيات والمرضى من خالل  ،ومن جانب آخر

خدمات  وفيرالمناطق المستهدفة، وتفي الطوارئ خدمات التي تقدم الصحية دعم المنشآت 

والتحويل للمستشفيات،  صحة األم والطفل واإلسعاف األوليمثل الرعاية الصحية األولية 

لمرضى النازحين في مراكز اإليواء ونقاط تجمع عالج اضافة إلى تشغيل مشفى ميداني لباإل

لخدمة المرضى وتوفير الدواء المجاني  متنقلةعيادات  3 سييرالنازحين ومناطق التصعيد، وت

تزويد سيارات اإلسعاف والمنشآت الصحية العاملة في المناطق المستهدفة باألجهزة ولهم، 

إلى جانب د النازحين اعدأوارتفاع  اتنظراً لزيادة االحتياج ،والمعدات الطبية واألدوية الالزمة

 .األهالي المحليين



 

 ،بعثة الهالل األحمر القطري في تركيا بشكل مباشرتتم إدارة المشروع من قبل وف وس

األمم مكتب على رأسها و ،بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا

ً التنسيق و ،تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(المتحدة ل هناك مع المنظمات التركية العاملة أيضا

 التركية )آفاد(.والطوارئ لكوارث الهالل األحمر التركي وإدارة امثل 

 2017يذكر أن تصاعد األعمال العسكرية في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي منذ نوفمبر 

مما شكل ضغطاً  ،أدى إلى ارتفاع في أعداد النازحين المحليين المتوجهين إلى القرى المجاورة

في معظم المناطق السورية  تمتعمليات اإلخالء التي  جميعأن وما سيال  ،جديداً على المنطقة

 لمنطقة.با ةالسكانيحجم الكثافة  منتمركزت في الشمال أيضاً، مما زاد 

 كاهن، ففي شهر مايو الماضيوتشا منظمة األإلحصائيات السكانية الصادرة عن ا حدثووفقاً أل

إدلب وغرب حلب وشمال حماة مختلف أنحاء يعيشون حالياً في  شخص اليينم 3من رب ما يق

دنو وقد استقبلت محافظة إدلب وريفها منذ بداية حركات النزوح حتى اآلن ما ي .وشرق الالذقية

مليون نازح توجهوا إليها من مدن الغوطة الشرقية وحمص وحماة ودرعا وحلب،  1.4 من

 )المجتمع المضيف(. المحافظة أهاليمليون نسمة من  1.6إضافة إلى وجود 

قال جون غينغ مدير إلى مجلس األمن حول الوضع اإلنساني في سوريا، في تقرير له و

آخر  خطيراً  : "إن األسابيع األخيرة شهدت تدهوراً منظمة األوتشافي والمناصرة عمليات ال

للحالة اإلنسانية في شمال غرب سوريا، حيث تم اإلبالغ عن وقوع قصف جوي مكثف في 

 تخوفه من تصريحات لوكاالت األنباء فيأبدى غينغ و .أجزاء من إدلب وحلب وحماة والالذقية"

مؤكداً أن المنطقة مكتظة بالسكان  ،إدلب أسوأ سيناريو منذ اندالع األزمة في البالدأن تشهد 

 .ني بالفعل من ظروف إنسانية قاسيةوالنازحين وتعا

 ##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  190والجمعيات 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 استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية 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 

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



 

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

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

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

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

شاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس الهالل ن

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


