
 

 يان رسميب

التابعة له في  ع اإليواءو مشر يستنكر قصف  القطري  األحمر الهالل

 الداخل السوري

 الدوحة ― 2016 فبراير 14

مجم  املعلى شنت طائرات حربية غارة مفاجئة  ،2016 شباطفبراير/ 9املاض ي صباح يوم الثالثاء من  10:30تمام الساعة في 

 ،قرية آفس التابعة ملدينة سراقب بريف إدلبفي  النازحة العوائل السوريةإليواء لهالل األحمر القطري أنشأه ا الذيسكني ال

قتلى  8خلفت الغارة وراءها  دقو ، آخريناثنين  وتصدع منزلين تدمير إلى أديا بصاروخيناستهداف البيوت الطينية تم حيث 

 .خطرة حالة في بعضهم أشخاص 9 إصابةباإلضافة إلى  ،معاقة مسنة وامرأة أطفال 6 بينهم

في  اعضو  منظمة إنسانيةبصفته الهالل األحمر القطري فإن ، منازلهماملساملين داخل  املدنييناالعتداء السافر على وإزاء هذا 

لجمي  مبادئ القانون الدولي اإلنساني عد خرقا صارخا الذي ي ،شدة هذا العمل املشينيدين بالحركة اإلنسانية الدولية 

 اتاتفاقيمن املشتركة  3املادة إذ تنص ، واألخالقية والدينية الدولية األعرافاملواثيق و  كافة م  ويتنافى وحقوق اإلنسان

الحياة  ىاالعتداء علحظر و  الحرب وقت في املدنيين األشخاصحماية على ليها اإلضافيين و وبروتوك 1949لعام ربعة جنيف األ 

 .العدائية األعمال في مباشرة يشتركون  ال الذين األشخاصوالسالمة البدنية فيما يتعلق ب

سوى  هال يسعمدنيين نازحين عزل، فإنه أرواح أدى إلى إزهاق الذي الجسيم االنتهاك هذا يستنكر والهالل األحمر القطري إذ 

أحكام  حترامااملتنازعة بالتزام جمي  األطراف  ضرورة علىواملتضررين، مؤكدا  ضحاياالأهالي إلى التعازي خلص أبقدم تيأن 

 .للمدنيين في مناطق النزاعاملعاملة اإلنسانية و  اإلنساني الدولي القانون و  األربعة جنيف اتفاقيات

التي تم تسليم الدفعة األولى من البيوت الطينية ب 2016في العاشر من يناير/كانون الثاني  قاموكان الهالل األحمر القطري قد 

طيني  بيت 100 بناءلصالح األسر النازحة في الداخل السوري، وتضمنت هذه املرحلة بناؤها ضمن مشروع "حياة كريمة" 

 مربعا مترا 36 الواحد البيت مساحة وتبلغ من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وحدائق،واملرافق مزود بكافة الخدمات 

 وحمام. ومطبخوصالة  غرفتين إلى مقسمة

عامل من األسر  300بأيدي أكثر من شاق الدؤوب و العمل أشهر من ال 9املرحلة األولى من املشروع تنفيذ  د استغرق وق

ذوي فرد من األرامل واأليتام وكبار السن و  600تضم حوالي عائلة  مائةإليواء في الداخل السوري الفقيرة والنازحة 

بيوتهم حيث لم يمض على تسلمهم ، الجنوبي وريف حماة الشمالي نازحين من ريف حلبال االحتياجات الخاصة واملصابين



 

بينما كانوا مستقرين داخل منازلهم ويمارسون حياتهم بشكل  الغارة الجويةقبل أن تباغتهم  ،الجديدة سوى شهر واحد فقط

 .طبيعي

وكرامة واستقرار، لألسر القاطنة من خصوصية  وفرهملا ت أفكار السكن البديل نظرامن أفضل  شروعاملفكرة تعد و 

عملية بناء  تتسم، حيث التي تواجه عمليات إيواء النازحين جتماعية والثقافيةتصادية واال قملشاكل االكثير من ال امعالجتهو 

اسات كما تم اختيار املوق  بعناية بعد در  ،طريقة حضارية مواكبة للظروف البيئية والصحيةأنها باملساكن الطينية 

 سنوات من عمر األزمة السورية التي تمجتاح البالد. 5 منذ مناأمن املناطق األكثر ضمستفيضة 

 دخلتوفير مصدر و  الخاصة الورش تشغيل خالل من ،املحلي قتصاداال مستوى  علىأثر إيمجابي  ملشروعوقد كان لهذا ا

 األعمال مواد ضخ عن طريق السوق  وتحريك املحلية النقل خدمات تشغيلوكذلك  التنفيذ، فترة خالل املشروع في لعاملينل

 .إلخ والتنزيل للتحميل عمالة من ذلك على يترتب وما الالزمة املدنية

 الطيني يواءاإل  لىإ االنتقال خالل من املستفيدين حياة تغيير في فعال دور  للمشروع ناك قدف ،جتماعياال  الصعيد على ماأ

 داخل للعائلة الالزمة الخصوصية انعدامناهيك عن  ،الجوية بالظرف والتأثر والحوادث للتلف املعرضة مللخي بديلك

 وبأقل الخصوصية من علىأ بمستوى  كريمة حياة النازحة للعائلة تؤمن خاصة مزاياب الطيني السكن يمتاز حيث ،الخيمة

 .الصيف فيخاصة وأن البيت الطيني يتسم بالتدفئة في الشتاء وتلطيف درجة الحرارة  ،لخطر الحريق احتمالية للتعرض

ملرحلة ، من خالل إطالق ااالستراتيجي غير املسبوق  هذا املشروعالسير قدما في القطري  األحمر الهالل يواصلمن املقرر أن و 

وريف  حلب ريفعدد من القرى في كل من  في 2016طينية على مدار عام  سكنية وحدة 2,000الثانية التي تتضمن بناء 

 .انواحيه كافةفي  املرحلة األولى منالدروس املستفادة في ضوء  تنفيذالو  تصميمال في جديدة أساليب دخالم  إ إدلب،

األخرى من مساجد ومدارس ومشاغل وحدائق ونقاط التكميلية هذا املشروع سلسلة من املشاري  يستتب  أن ومن املقرر 

القمامة، حيث يساهم في تحقيق جملة من األهداف الكبرى على املستويين املتوسط والبعيد، مثل إعادة النازحين لتمجمي  

السوريين إلى البيئة السكنية التي اعتادوا عليها في مناطقهم القديمة، واالنتقال على املدى البعيد من مرحلة اإلغاثة واإليواء 

 واالكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى املخيمات.الطارئ إلى مرحلة التنمية املستدامة 

 كالتالي:ي ه" آفسفي قرية " البديل السكن مشروع موقعإحداثيات 

[GPS 35.9044809 N 36.8107284 E] 

http://google.com/maps/place/35.9044809,36.8107284 

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

http://google.com/maps/place/35.9044809,36.8107284
http://google.com/maps/place/35.9044809,36.8107284


 

 أو تحيز دون  من الضعيفة واملمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

 واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل واإلسالمية والعربية الخليمجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 190 من

 مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر الهالل ويستطي . األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور  وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات

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

 ممجاالت في الدعم تقديم القطري  األحمر الهالل بها يضطل  التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جمي 

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

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

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

 .لصالحهم اإلنسانية القوى 

 أن املعاضيد العلي غانم بن محمد الدكتور  إدارته ممجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنمجازات من الهالل به يتمت  ملا وانعكاسا

 للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل

 .والعاملية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني

 على االتصال، بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري  األحمر الهالل عن املعلومات من ملزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف

 :االجتماعي التواصل مواق  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


