
 

 ##بيان صحفي##

 الباب دينةفي م ةالنازحاألسر السورية إليواء 

 شمال سوريا المرحلة الثانية من مدينة الهالل السكنيةكمل الهالل األحمر القطري ي

 ،الشمال السوري ن فيلنازحيلبهدف توفير المأوى اآلمن والكريم  الدوحة: ― 2021 يناير 6

الهالل األحمر القطري المرحلة الثانية من مشروعه  أكملقطر، دولة وبدعم من أهل الخير في 

 ".اسم "قرية عمران السكنيةيحمل السكني الواقع بالقرب من مدينة الباب السورية، والذي 

شقة سكنية مساحة  92متر مربع، ويتكون من  10,000المشروع على أرض مساحتها أقيم 

على طابقين. مقسمة شقق  4مبنى، في كل مبنى  23على توزع تمتراً مربعاً  46الواحدة منها 

والقرية مجهزة  .غرفتي نوم وصالة معيشة ومطبخ وحمام ودورة مياه منالشقة الواحدة تكون وت

صرف صحي، وطرق إسفلتية منارة بالطاقة ببنية تحتية كاملة من كهرباء وشبكتي مياه شرب و

 .ل تجارية لتخديم المقيمين فيهااها مسجد ومحبالشمسية، ويوجد 

يهدف المشروع إلى إيواء الفئات األكثر ضعفاً من النازحين السوريين المقيمين في المخيمات و

المعيشية من خالل نقلهم من ظروفهم كاألرامل واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة، وتحسين 

 .ظروف الخيام القاسيةمن يصون كرامتهم ويحميهم حديث خيمة مهترئة إلى العيش في منزل 

ً لمعايير صارمة أجراها  ،تم تسليم الشقق السكنية للمستفيدينوقد  الذين تم اختيارهم بعناية وفقا

من قبل المجلس المحلي لمدينة  تتم إدارة المدينة وتسيير أمورهاوف وس .فريق تقييم االحتياجات

 .وذلك بالتعاون مع لجنة ستتشكل من المستفيدين المقيمين في القرية ،الباب

لقد تعرض منزلي للقصف " (:أحد المستفيدين من المشروع)يقول أبو محمد  ،وفي هذا الصدد

عن الحركة بدون عكازات، واضطررت  وبُترت ساقي حينها وأصبحت عاجزاً  ،في مدينة حلب

أرسل مما جعلني سكن في خيمة واحدة مع أمي وزوجاتي االثنتين وأوالدي التسعة، إلى ال

ولطالما  .زوجتي الصغرى لتسكن مع أهلها بسبب ضيق المكان وصعوبة األحوال المعيشية

ويني مع عائلتي يصون كرامتنا ويحمينا من ويالت الشتاء ؤمنزل ي حلمت بأن يكون لدي  

 ."والصيف

قال: "البعض من أوالدي مستغربون من  ،لمنزله الجديد في قرية عمران السكنية وبعد استالمه

لدوا وترعرعوا في الخيام، وال يعرفون ما هو الجدار أو الباب ي، فقد وُ تحياة المنزل اإلسمن



 

والنافذة، وال كيفية استخدام أزرار الكهرباء وصنابير المياه". ثم شكر القائمين على المشروع 

 .في حياته وحياة عائلته وأطفاله من تغيير إلى األفضل دثالخير لما حمن أهل 

لموقع في موقع مجاور  2019عام نهاية يذكر أن المرحلة األولى من المشروع تم افتتاحها 

يصبح وبذلك  .شقة سكنية تم تسليمها للمستفيدين في ذات العام 116القرية الجديدة، وتضمنت 

 1,200يستفيد منها أكثر من  ،شقق 208مع نهاية المشروع  مجموع الشقق التي تم بناؤها

 .شخص

ً في مناطق الشمال السوري، حيث يعيش آالف  ويعتبر المأوى هو االحتياج األكبر حاليا

النازحين في مخيمات عشوائية نتيجة تعرض قراهم ومنازلهم للقصف والدمار، مما يعرض 

ً مع  هذا بالتالي فإن الجوية الصعبة. وظروفه الشتاء ودخول فصل حياتهم للخطر وخصوصا

ً للنجاة  كما أنه يوفر فرص عمل للعمال والتجار  ،لهذه الفئةبالنسبة المشروع يوفر فرصا

 .االقتصادي في المنطقةالنشاط يسهم في دفع عجلة مما  ،والموردين

 ##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  191والجمعيات 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


