
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 منظمة األوتشا   بالشراكة معمستفيد  100,000لصالح 

 في شمال غرب سوريا  دعم خدمات التغذية العالجية والوقائية املنقذة للحياةي الهالل األحمر القطري 

  )أوتشا(  بدعم من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   الدوحة:  ―  2022  يناير  12

مشروع دعم  من  وتنفيذ الهالل األحمر القطري، تستمر أعمال المرحلة التنفيذية للنصف الثاني  

 . استمرار خدمات التغذية العالجية والوقائية المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا

  29موزعين على    ،شخص  100,000عدد المستفيدين المباشرين من المشروع بأكثر من  يقدر  

 53,000بينهم  من  ن في الشمال السوري،  ولنازح التي يتواجد بها امخيمات  القرى و الموقعاً من  

 جنسين. طفل من ال 58,000و   ، امرأة حامل أو مرضع

بالفعل  و  التنفيذية انتهى  المرحلة  من  األول  الكوادر    ،النصف  وتدريب  توظيف  تضمنت  التي 

سريعة   8ضمن  الطبية   استجابة  يت  ،فرق  فريق    كونحيث  وأخصائية  من  كل  وممرضة  قابلة 

مجتمعية صحة  وعاملتي  تغذية  سوء  بيانات  ،عالج  مدخل  إلى  أنشطة    كانتو.  باإلضافة 

انطلقت  المشروع   القد  مع  العاملة    سلطاتبالتنسيق  اإلنسانية  والجهات  مناطق  ال  في المحلية 

ً  24والتي تضم   المستهدفة،  . للنازحين في شمال غرب سوريا مخيما

ويهدف   األرواح  إنقاذ  دعم  إلى  و معدالت    خفض المشروع  والوفيات  بين    األمراض الضعف 

السوريا الشمال  في  والمرضعات  الحوامل  والنساء  الصغار  النازحين    ،ألطفال  فيهم  بما 

وذلك من خالل   باألعباء،  المثقلة  المضيفة  لحاالت  والمجتمعات  المجتمعي  التغذية  المسح  سوء 

الوقائية،   الغذائية  والمكمالت  الدقيقة  المغذيات  وتقديم  والشديد،  المتوسط  الحاد  التغذية  وسوء 

 . لعالجهاإلى المراكز التخصصية الحاالت المكتشفة  ةوإحال

التوعية الصحية حول تغذية الرضع واألطفال الصغار في    نشرذلك، فإنه يجري  باإلضافة إلى  و 

استخدام أساليب ب   ،19-ساسية مثل كوفيد األصحية  المواضيع  غير ذلك من الحاالت الطوارئ، و 

الصحية  زيد من نسبة تبني المجتمعات المستهدفة للسلوكيات  مما ي التوعية التفاعلية والتشاركية،  

 . ساهم في استدامتهاي و ، والتغذوية السليمة لفترات طويلة بعد انتهاء التنفيذ

ً   44تم تفعيل خدمات التغذية ضمن أنشطة فرق استجابة سريعة متنقلة تضم  وقد     ، عامالً صحيا

األولوية  الخدمات إلى السكان األشد تأثراً في المناطق النائية ذات إيصال لتوسيع نطاق التغطية و 

  ، 19-كوفيدبما يتماشى مع ظروف جائحة  برامج التغذية  على  تعديالت    إدخالأيضاً  تم  و   .العالية



 
 
 
 

بالعدوى الحد  بهدف   اإلصابة  خطر  المنقذة    ، من  التغذية  خدمات  تقديم  استمرارية  ضمان  مع 

 .للحياة

كورونا،  و  فيروس  انتشار  من  التدابير  فإنه  للحد  كافة  اتخاذ  منظمة  يتم  من  المعتمدة  الوقائية 

العالمية المشروعأثناء    الصحة  أنشطة  هيكلية    ، تنفيذ  تغييرات  األنشطة  آلوإجراء  تنفيذ  من  لية 

مخيمات  مثل  فيروس، ونشر الوعي حول هذا الوباء في المناطق األكثر ضعفاً  الالوقاية من  أجل  

 . النازحين

 ##نهاية البيان##

 القطرينبذة عن الهالل األحمر 

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.  

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 

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

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

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 

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


