
	

 ملیون ر.ق. 1.8بقیمة إجمالیة تتجاوز 

سالت غذائیة الكویتي یوفران  شقیقھو القطرياألحمر  الھالل
 في الداخل السوريللنازحین  زوربطات خب

إلغاثة جمعیة الھالل األحمر الكویتي األشقاء في في إطار التعاون مع  :الدوحة ― 2017 مارس 20
من  القطري األحمر الھالل نفذیفي بالدھم، الجاریة األحداث متضررین من تصاعد السوریین الالنازحین 

نصف ملیون دوالر بتكلفة إجمالیة قدرھا لتوفیر مساعدات غذائیة عدة مشاریع في تركیا خالل بعثتھ الدائمة 
 .ملیون لایر قطري) 1.8 یزید عنما أمریكي (أي 

لھالل األحمر المیدانیة لكوادر ال تعمل، حلب مدینة من لنازحینا صالحل الطارئة االستجابة مشروعضمن ف
آالف أسرة تضم  6على آالف سلة غذائیة  6توزیع على في الداخل السوري والھالل األحمر الكویتي القطري 

 المجتمعمنازل  في وأ یواءاإلومخیمات  مراكزویقیمون حالیا في ممن نزحوا من حلب ألف شخص  30
 غذائیة سلة وتوزیع شراء طریق عن األساسیة الغذائیة احتیاجاتھم تأمین علىلمساعدتھم  ،المضیف المحلي
 حمصوال برغلوال حمراأل عدسوال حبال عدسوال سكروال معكرونةوال رزتتكون من األ أسرة لكل متكاملة
صلصة الطماطم و شعیریةوال ملحوال سمیدوال طحینوال زعتروال زیتونال زیتالطعام و زیتو وفاصولیا

 .المعلبة ةتونوال تمروال حالوةوال

 السالت الغذائیة علىتوزیع وقد تم حتى اآلن ، أمریكي ألف دوالر 400تبلغ المیزانیة اإلجمالیة للمشروع 
 حسانإ مدرسةمثل إدلب محافظة في في عدد كبیر من المناطق  شخصألف  11قرابة  أسرة تضم 2,163
 معرة، القطعة بتخاریم كفر، الدانازمزم ب، مخیم حسان دیر، مخیم اإلیمان بحربنوش ،مصرین معرة ،مبیض
والتقوى والشھداء العمار  حمد اتمخیمبسرمدا، والفاروق والبئر والجبل النوري  اتومخیم، بابسقا النعمان

 .معرزیتا ،النعمان معرةبالولید  مخیم، ، مخیم أم المؤمنین بحارمبقاحوالریح المرسلة 

قین والمشرفین الذین ئشخصا من العمال والسا 377أسرة تضم  99وتتضمن قائمة المستفیدین غیر المباشرین 
في ظل  ساعدھم على كسب العیش لإلنفاق على أسرھم، مما من خالل المشروعتوفیر فرص العمل لھم تم 

 .بسبب ظروف الحرب لألھالي تردي األوضاع االقتصادیة

 نازحة عائلة 4,345احتیاجات سد ل یكفي ما تجھیزتنفیذ مشروع  جري على قدم وساقی ،بالتوازي مع ذلكو
 مدینة من النازحة لعائالتة امعانا من التخفیفبھدف  متواصلین، شھرین لمدة الخبز من) شخصا 20,777(

، ھمدیل الخبز فراتو عدم مشكلة حلعن طریق  إدلب ومحافظة والشمالي الغربي حلب ریف إلى حلب
 في للعاملین العمل فرص خلق، وفیدةالمست مناطقالبالمتعاقد معھا  واألفران المطاحن تشغیلالمساھمة في و
 .النازحین على الخبز توزیعالمشاركین في كذلك و واألفران المطاحنك لت

، ألف دوالر أمریكي 100قدرھا مجانیة بتكلفة ألف ربطة خبز  200إجمالي المشروع توزیع ویستھدف 
منطقة ب اومخیم قریة 40في  خبز ربطة 178,966 توزیع، حیث تم بالفعل %89وتبلغ نسبة اإلنجاز الحالیة 



	

منطقتي حارم وسلقین باإلضافة إلى ریف حلب الشمالي، في ومنطقة إعزاز  في ریف حلب الغربياألتارب 
 ریف إدلب.في 

 ریفمنطقة إعزاز ب فيأسرة  500 لصالحإضافیة  خبز ربطةآالف  3 توزیع تم ،لالحتیاجات الطارئة وتلبیة
 ربطةآالف  6 من أكثرإلى  المجاني للخبز الیومي التوزیع نسبة رفع تمكما ، متتالیة أیام 3 لمدة الشمالي حلب
 .واألیتام لألرامل مخیمات ووجود رینالمھج من الكبیرة ألعدادل نتیجة خبز

د من المشاریع اإلغاثیة یعدالالكویتي سبق لھما التعاون في الھالل األحمر القطري واألحمر  یذكر أن الھالل
في غطاء شتوي آالف  10 توزیعإنجازات ھذه المشاریع  حین في الداخل السوري، وكان آخرلصالح الناز

دمشق في  لألطفال شتویة مالبس سلة ألف 11و التدفئة وقود من لتر ألف 250وتوزیع  ،ریف حلب الغربي
ملیون بتكلفة إجمالیة قدرھا ، الشمالي حماة وریف إدلب في النازحین مخیماتو الشمالي حمص ریفو ھاریفو

 دوالر أمریكي.

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف تطوعیة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 والجمعیات الدولیة واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دونب الضعیفة
 للھالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة والعربیة الخلیجیةالمنظمات  من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة
 ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة والمنظمة الدولي،
 باقي عن هیمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة، جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلیة الخیریة المنظمات
 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 ھال 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

 واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة تحت نشاطھ الھالل ویمارس
 .والعالمیة والوحدة التطوعیة والخدمة
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