
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 في مخيمات الشمال السوري لنازحيننقذ أرواح االهالل األحمر القطري ي

لظروف  لالطارئة  االستجابة  في  يستمر الهالل األحمر القطري    الدوحة:  ―  2022  فبراير  20

سلسلة من األنشطة  تنفيذ    من خاللمخيمات النازحين في الشمال السوري،    داخلالجوية الصعبة  

النازحين  مؤخراً   آالف  و قطاعات  في  السوريين  لفائدة  و اإليواء  الصحية   ساعداتالمالرعاية 

 . غير الغذائيةالغذائية و

الشتوية   أنشطةضمن  ف استبدال    ،اإلغاثة  على  الميدانية  الفرق  من    510تعمل  متضررة  خيم 

بالوالثلوج   العواصف الخيم  فرش  إلى  باإلضافة  العزل حصى  ،  لزيادة  أساساتها  ضد    وتدعيم 

وقاية  حزم  غذائية وغير  مواد  سالت غذائية وما يشمل المشروع توزيع  ك  ،تسرب مياه األمطار

كوفيد فيروس  من    .19-من  المستفيدين  عدد  األ ويقدر  أي    ، متضررة  تعائال  510نشطة  هذه 

 شخصاً.  3,060حوالي 

بالتوازي مع االستجابة الشتوية والغذائية، يستمر عمل الفرق الميدانية األخرى لتقديم الخدمات  و 

تسيير عيادة طبية  باإلضافة إلى    ،الزوف وكفر جالس الصحيين   يالطبية المنقذة للحياة في مركز 

البعيدة   األماكن  إلى  إليهامتنقلة  الوصول  يصعب  فرق  وكذلك  ،  التي  المجتمعية  تسيير  الصحة 

للنساء واألطفال   ،الجوالة الصحية  والتوعية  العالجية  التغذية  تقدم خدمات  باعتبارهم من    ،التي 

 . المخيماتبين سكان الفئات األشد ضعفاً 

ً   2,300ما يقارب  يستقبل  مركز الزوف  يذكر أن   فيما  ،  من المخيمات المجاورة له  مراجع شهريا

كفر مركز  ً   3,600جالس    يستقبل  شهريا   ،الطارئاإلسعاف  خدمات  المركزان  ويقدم    .مراجع 

و  األطفال  وطب  الباطنة  والتوعية  ءالنساأمراض  وعيادات  اإلنجابية  إلى  ،  الصحية  والصحة 

 . األدوية العالجية بالمجانصرف خدمات التحاليل المخبرية و جانب  

المخيمات  ما  تتحرك  فهي  المتنقلة  العيادة  أما   يستطيع  بين  وال  السبل  بها  انقطعت  التي  البعيدة 

األولية   الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم  المجاورة،  الصحية  المراكز  زيارة  فيها  المرضى 

فيها لهم    خاصةً   ،للقاطنين  األدوية  صرف  وكذلك  المزمنة،  باألمراض  والمصابين  األطفال 

 . بالمجان

أخرى ناحية  السريع  ،من  االستجابة  فرق  عمل  خطة  مشروع  وضمن  في  دعم "ة  استمرار 

سوريا غرب  شمال  في  للحياة  المنقذة  التغذية  سوء  عالج  الصحة  " خدمات  فرق  توجيه  تم   ،



 
 
 
 

مؤخراً  تعرضت  التي  المناطق  في  النازحين  مخيمات  إلى  وانخفاض    الثلوج  تساقطل  المجتمعية 

  ،التغذية تقصي وجود حاالت سوء  نحو  الفرق أنشطتها    وجهت حيث    ،درجات الحرارةفي  شديد  

التغذية   سوء  من  الوقاية  على  المساعدة  الدقيقة  المغذيات  ً   بينوتوزيع  األكثر ضعفا في    الفئات 

 . األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات ثلم  ،المجتمع

التوعوية صعيد  وعلى   تضمنت    ، األنشطة  انخفاض  فقد  أعراض  حول  التوعية  أساسي  بشكل 

بسبب   الطفل  جسم  حرارة  ً   ، البرددرجة  وأيضا منها،  والوقاية  معها  التعامل  الطرق    وكيفية 

الفحم   مدافئ  الستخدام  خالل  الصحية  ً من  خصيصا مصممة  توعوية  الهدف،    منشورات  لهذا 

ال الصحية  الحاالت  صحيخطيرة  وإحالة  مركز  أقرب  هذا    .إلى  من  المستفيدين  عدد  ويقدر 

 . شخص 30,000بحوالي اآلن حتى النشاط 

 ##البياننهاية ##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

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.  

النزاعات والكوارث، إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق    ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

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

الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء  

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

خالل   من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم 

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

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

التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


