
	

مساعدات الشتویةالوالعیادات المتنقلة استمرار   

 20,000لتقدیم یقیم مطبخا إغاثیا  القطري األحمر الھالل
شمال سوریاللنازحین وجبة   

الذي أطلقھ الطارئ تنفیذ التدخل اإلغاثي واصل الھالل األحمر القطري ی :الدوحة ― 2016 فبرایر 17
 مدن وبلدات ریف حلب الشماليفي الفارین من تصاعد النزاع المسلح السوریین النازحین  مساعدةلمؤخرا 

لایر  365,000دوالر أمریكي ( 100,000مبدئیة قدرھا ، بمیزانیة الحدود السوریة التركیةمتجھین صوب 
قطري).  

بما یھدد أرواح ما دون الصفر لدرجات الحرارة انخفاض أمام حركة النزوح المفاجئ والبرد الشدید وو
 حیث ،السالمة باب في اإغاثی امطبخأقام الھالل األحمر القطري ، المدنیین األكثر عوزا وضعفاالنازحین من 

ویقع ، الجاریة األحداث من ھربا حلب ریف من ونیتوافدالمزید منھم  زالی والبالفعل آالف النازحین  یتواجد
 16منھ لمدة  االولى لمرحلةوتستمر ا ،التركیة السوریة الحدود عند النازحین تجمعمن منطقة  قرببال المطبخ
على  الوافدین لفائدة جمیع النازحین یومیا ةبوج 1,250 بمعدل ،متنوعة وجبة 20,000خاللھا  یقدم ایوم

.المنطقة  

المرحلة أن تنطلق من المقرر ا، وأمریكی ادوالر 30,171 المشروعمن  األولى المرحلة میزانیةوقد بلغت 
لتغطیة اإلغاثي  المطبختغییر موقع مع  ،یوما أخرى 16ولمدة بعد انتھاء المرحلة األولى مباشرة منھ الثانیة 

.منطقة أخرى من مناطق تجمع النازحین  

الوصول إلى  في الداخل السوريالھالل األحمر القطري المیدانیة العاملة  ت فرقاستطاعوبالتوازي مع ذلك، 
 ،من مدن ریف حلب الشرقي باتجاه الحدود السوریة التركیة نتیجة االشتباكات عدد كبیر من العائالت النازحة

 190على  شتویة فرشة 600و بطانیة 1,200 إجمالیھ ما عیوزاالحتیاجات العاجلة من خالل تبسد  توقام
من األطفال والنساء وكبار السن.معظمھم شخص  1,100نحو تضم عائلة   

تلبیة احتیاجات العائالت السوریة النازحة بشكل ل ھذه الجھود إلى ویسعى الھالل األحمر القطري من خال
من خالل عن سوء األحوال الجویة  ةصابات والوفیات الناتجتخفیض عدد اإلالمساھمة في فوري وفعال و

.والعصیبة علیھم الحرجة الظروفھذه في للنازحین توفیر الراحة والدفء   

 خطة وضعإلى  األول لبدء حركة النزوحمنذ الیوم وتحقیقا لھذا الھدف، فقد بادر الھالل األحمر القطري 
 والفرق الطبیة الكوادرإرسال  عبر ،واإلغاثي الصحي الصعیدین على المأساة تلك علتعامل مل طارئة استجابة
.لھمالحیویة  اتالخدم وتقدیم النازحین احتیاجات تلبیةل المیدانیة  

ن السوریین نازحیاللخدمة  الطبیة والكوادرالمعدات  بكاملمجھزة تسییر عیادة طبیة متنقلة تم  على الفور،و
تقدیم الدواء والرعایة الصحیة الستقبال المرضى و الساعة مدار علىتعمل وھي  ،ریف حلب الشمالي في



	

تغطیة أكبر عدد ممكن ل عوزا األكثر النازحینتجمع أماكن مختلف بین  دوري بشكل تنقلمع ال ،ھمل األولیة
.من المستفیدین  

##البیان نھایة##  
القطري األحمر الھالل عن نبذة  
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
.المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،  
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
.لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من  

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

.والعالمیة  
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

.fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،  
:االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما  
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس  
QRCS@: وأنستغرام تویتر  
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد  


