
 

 شخص 060666مليون دوالر لصالح  1.1بميزانية 

أمل بسمة الشتوية ترسم  القطري األحمر الهاللمساعدات 

 في الداخل السوريعلى وجوه األطفال 

ينفذه الذي " لمسة دفء"مشروع على قدم وساق في  جرييال يزال العمل  :الدوحة ― 1610 مارس 0

مليون  1.1بميزانية إجمالية قدرها في مختلف المناطق المحتاجة في الداخل السوري  القطري األحمر الهالل

 .5112-5112ضمن حملة الشتاء الدافئ لعام  (لاير قطري ماليين 4) دوالر أمريكي

في بلدة جرجناز  ريف حلب الغربي وفي كفرانها بلدة إلى أخيرا المساعدات الشتوية توزيع ركاب وصل قد و

بعد انتظار طويل  هذه البلدات يحصل أطفال، لريف حماة الشرقيفي  وقصر بن وردان وما حولها ريف إدلب

 .برودة الشتاء القارسيحمي صحتهم العليلة من أجسادهم الصغيرة وعلى ما يستر 

كوادر الهالل بمساعدة  المالبس الشتوية أثناء ارتدائهم وارتسمت البسمة على وجوه األطفال السوريين البريئة

العنف لمحو صور ، في محاولة التقطوا الصور معهمتحدثوا معهم بكل ود و، الذين داعبوهم واألحمر القطري

 .دفء والتعليمغذاء والوالكأطفال في اللعب حقوقهم أبسط الحرمان من تعويضهم عن ومن أذهانهم والنزوح 

تتوقف كوادر الهالل األحمر القطري اإلغاثية العاملة في الداخل السوري لم ، أشهرثالثة منذ ما يزيد على و

نتا  والشراء اإلإلتمام عمليات حيث تواصل الليل بالنهار تنفيذ األعمال المتضمنة في خطة المشروع، عن 

 اإلغاثة هيئةو( SDI) نساناإل ودعم المجتمعية للتنمية الدولية المؤسسةبالتعاون مع كل من  ،والتوزيع

 (.IHR)الدولية  اإلنسانية

 في المحاصرة المناطق ومنها ،المناطق المنكوبةمن عددا كبيرا شتوية المساعدات التوزيع نطاق ويشمل 

في  وصيدا نوى ومناطق ،دمشق ريفب والغربية الشرقية الغوطة في المحاصرة والمناطق ،دمشق جنوب

 عقبرين وتل وترمانين وسرمدا حسان ودير الدانا ومناطق ،حمصفي  المحاصرة الوعر ومنطقة ،درعا ريف

 وتل الطوقان تلأبو الظهور وو ،الغربي حلب ريففي  وكفرناها الكبرى وأورم ،إدلب ريففي  الكرامة وتل

 .الجنوبي حلب ريففي  بصرى ومخيم العوجا تل ومخيم الزفر ومخيم الجابرية ومخيم السلطان

 بنطلون تحتوي الحقيبة الواحدة علىو ،حقيبة مالبس شتوية لألطفال 01,211المشروع توزيع  يستهدفو

باإلضافة إلى ، مكون من بنطلون وكنزة داخليصوف  طقمو وقفاز طاقيةو لفحةو ربجوو كنزةو جاكيتو

في كل  أعمال العنفمن منزل متضرر  511وترميم ، على األهالي لتر من وقود التدفئة 552,111توزيع 

 .وادي بردى بريف دمشق ومنطقة الراشدين بريف حلب

 52 عددها بلغ خاصة مشاغل في تصنيعها على المتفقالمالبس الشتوية  كمية كامل نتا إمن االنتهاء  تموقد 

بدأ بالفعل كما  ،شخصا من األيدي العاملة المحلية 071 من كثرأل عمل فرصمما ساهم في تأمين  ،مشغال

 بتوزيعاألولى  المرحلةوذلك بعد انتهاء  ،لتر 152,111من وقود التدفئة وقدرها  الثانية الدفعة توزيع

 .لكل أسرة التر 41بمعدل ، أسرة 5,211على  لتر 111,111



 

 من كذلكو، خاص بشكل والمستفيدين عام بشكل هالياأل من اكبير اترحيب ت عملية ترميم المنازلالقوقد 

 الخشب تصنيع ورش لىإ الصحية والتمديدات والباطون الكهرباء ورش نالحرفية م المهن صحابجانب أ

 وادي سوق منطقة في منزال 01وقد تم حتى اآلن االنتهاء من ترميم  .خرىاأل المحلية المهن من والعديد

 .حلبب الراشدين حي في منزال 01و دمشق ريفب بردى

 المستفيدين غير المباشرين من األنشطةعشرات وإلى جانب المستفيدين المباشرين من هذا المشروع، فهناك 

عامال في الورش  121عامال وعاملة في تصنيع المالبس الشتوية، و 071ومن بينهم ، التي يتضمنها

مسؤولين الشخصا من  51القائمين على تنفيذ المشروع، ومتطوعا من  01المسؤولة عن ترميم المنازل، و

 .عن توزيع وقود التدفئة

حماية  في همنهدف ويتمثل ال، 5112-5112للعام " الشتاء الدافئ"حملة يأتي ضمن يذكر أن هذا المشروع 

تشجيع ، وسطفال بسبب البرد القاراألبين الوفيات معدل تقليل ، وطفال من برد الشتاءألاألهالي وخاصة ا

دورة الحياة لبعض المصانع عادة إالعيش من خالل كسب دعم سبل ، ولى المدارسإلذهاب على اطفال األ

 .احتياجاكثر ماكن المحاصرة واألألإلى االوصول ، ووالورش الصغيرة والمتوسطة

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1770 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 107 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+774 2200 7000: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأنستغرام تويتر

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


