
 

 عائلة 620توفير املسكن املالئم لصالح 

يوقعان اتفاقية منحة  القطري  األحمر  الهاللصندوق قطر للتنمية و 

 لدعم النازحين السوريين

 نسانية التي تلتزم بها دولة قطرأتي ضمن الخطة اإلي: مشروع تأمين مساكن النازحين السوريين علي الدباغ •

 في املجال اإلنساني نشعر بالفخر واالعتزاز تجاه جهود دولتنا •

علي الحمادي: نشكر جهود صندوق قطر للتنمية وتعاونهم املثمر في توفير سبل الحياة اآلمنة الكريمة للنازحين  •

 السوريين

 مشروعمن أجل تنفيذ  القطري  األحمر الهالل صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع وقع :الدوحة ― 2017 سبتمبر  13

 .أشهر 3على مدار  بمحافظة إدلإلى  حمص من للنازحين مساكن وتأمين تأهيل

 البالغ قطر دولة تعهد من كجزء ،أمريكي دوالرمليوني  قدره بمخصص لحلب الطارئة االستجابة برنامج ضمن شروعامل يندرج

 توفيريقوم على و  ،املتحدة اململكة في املانحين بمؤتمر 2016 فبراير شهر في عنه تم اإلعالن الذيو  أمريكي دوالر مليون  100

مثل  السوري الشمال من املختلفة املناطق باتجاه حمصمدينة في الوعر  حي من جالؤهمإ تم الذين لألهالي الالزم السكن

 تمكينهمل والنازحين هالياأل  دعم إلى القطري  األحمر الهالليبادر لذا  ،حلب حافظةم شمالومدينة جرابلس  دلبإ محافظة

 .فيها املعيشة وصعوبة املخيمات في البقاء عن بديل كحل لهم املناسب املسكن توفير خالل من بكرامة العيش من

 بشكل عامة مباني تأهيلللقيام بالهالل األحمر القطري صندوق قطر للتنمية بتمويل وبحسب خطة املشروع، فسوف يقوم 

 النقل لوسائ توفيرباإلضافة إلى ، املحلية املجالس مع بالتنسيق الوعر من الوافدين قامةإل صالحة منازل  وتوفير جزئي

منازل  310 توفيربأن يقوم الهالل األحمر القطري ومن املقرر  .للسكن عدادهاإ تمالتي  نازل امل لىإ الوافدين لنقل الالزمة

 250 ، باإلضافة إلىن ذوي اإلعاقةم 150منهم  شخص 3,100تضم  عائلة 620، ويستفيد منها متر مربع 100مساحة كل منها 

 مستفيدا غير مباشر.

، التخطيط االستراتيجيالتنفيذي إلدارة دير املعلي بن عبد هللا الدباغ السيد وقع االتفاقية من جانب صندوق قطر للتنمية 

في حضور مجموعة من حسن الحمادي، بن مين العام السيد علي فيما وقعها من جانب الهالل األحمر القطري سعادة األ 

 مسؤولي الجانبين.

 معاناة النازحين



 

توفير  في ستساهم للتنمية قطر صندوق  من املقدمة املنحة نإ: "علي الدباغ السيد صرح ،االتفاقية توقيععلى هامش 

 عانى حيث ،النزوح رحلة أثناء معاناتهم من التخفيفبهدف  للنازحين السوريين من حمص إلى إدلب وحلباملسكن املالئم 

 هذه أن ذاته الوقت في مؤكدا ،"النزوح إلى اضطرهم ممامستلزمات املعيشة  وندرة الحصار من الوافدين األهالي من الكثير

 .اإلنسانية املعاناة من للتخفيف قطر دولة بها تلتزم التي اإلنسانية الخطة من جزء ساعداتامل

 صندوق  قبل من 2017 لعام إعدادها تم التي اإلنسانية االستجابة خطة ضمن تندرج االتفاقية هذه أن إلى الدباغوأشار 

كل من في للمتضررين  العاجلة اإلغاثة شملتالجاري  العام خالل االتفاقيات من العديد توقيع تم حيث للتنمية، قطر

كل  تقديمفي  القطري  األحمر الهاللمع  شراكةالب للتنمية قطر صندوق  اعتزاز لىمنوها إ ،والصومال وأثيوبياالعراق وسوريا 

 .الشقيق السوريللشعب  الدعم

السيد علي الحمادي قائال: "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى  األحمر القطري  األمين العام للهاللسعادة ومن جانبه قال 

الذين ، للنازحين السوريينالكريمة توفير سبل الحياة اآلمنة في التعاون املثمر اإلخوة في صندوق قطر للتنمية على هذا 

بعدم تركهم هؤالء النازحين أن نساعد وبالتالي فمن املهم ، وحياتهم الطبيعيةاضطرتهم ويالت النزاع املسلح إلى هجر منازلهم 

مع قرب دخول فصل الشتاء وخاصة اآلدمية، معايير الحياة إلى أبسط يعيشون في العراء أو في مخيمات النزوح التي تفتقر 

 ".بسبب البرد القارس الذي يضرب هذه املنطقة كل عامنازحين الذي تزداد فيه معاناة ال

وأشاد الحمادي بعالقة الشراكة االستراتيجية القائمة بين الهالل األحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، والتي تعكس 

في البلدان  التوجه الثابت لدولة قطر وقيادتها الحكيمة بالوقوف إلى جانب الضعفاء ومد يد العون للمنكوبين وخاصة

، مع اضطالع الهالل األحمر القطري بدور محوري في هذه والسودان العربية الشقيقة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا

التدخالت من خالل مكانته املرموقة في الحركة اإلنسانية الدولية ودوره املساند لدولة قطر في سياساتها اإلنسانية داخليا 

 .وخارجيا

 ##نهاية البيان##

 

 نبذة عن صندوق قطر للتنمية

بتنسيق وتنفيذ  وتعديالته، وهي مكلفة رسميا 2002( لعام 19صندوق قطر للتنمية مؤسسة عامة قطرية، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم )

تلبية  العالم مستهدفا ول في جميع أنحاءم الصندوق املساعدات للعديد من الدخارجية باإلنابة عن دولة قطر، قدمشاريع مساعدات التنمية ال

احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية االقتصادية، ويلتزم بتقديم املساعدات الخارجية من خالل االتفاقيات 

 .ألفضل معايير املمارسة واملهنية ووفقا الثنائية واملتعددة األطراف

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة



 

 أو تحيز دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد

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

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو اإلنسانية،

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر الهالل ويعمل

 مجاالت في الدعم تقديم القطري  األحمر الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب

 املناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من

 حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى 

 التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة


