
 

 
 

" هداء عاحل "

 

لظسعت الخدخل إلهلاذ ألاف املصازعين مً الىخائج املدمسة ـ 

 

 2013واهىن الاٌو - للمىخفع الجىي الري طسب الظفت الغسبُت 

 

،١١أثس مىخفع حىي خاد على فلظؼين ابخداء مً   و صاخبه اهخفاض هبير على دزحاث الحسازة، ٢٠١٣ واهىن الاٌو

سة وفي الُىم الخالي هؼٌى هثُف للثلىج في فترة كصيرة مً الىكذ إن كظىة العاصفت . وزٍاح عاجُت وامؼاز غٍص

فدمسث العاصفت اعمدة الخُاز ، الثلجُت لم جترن مجاال أو مدظعا مً الىكذ لإلطخمخاع بمىظس الثلىج ألابُع 

الىهسبائي والهاجف و كُدث الحسهت  وحظببذ بئغالق املدازض وحعؼُل معظم الاعماٌ والؼسق وحعلذ خُاة 

 .الفلظؼُيُين خؼيرة ختى داخل بُىتهم

 

ت الخؼيرة مً أحل الىصٌى  ػىاكم اجداد لجان العمل الصزاعي واهىا في خالت جأهب مىاحهين الظسوف الجٍى

لُجدوا دمازا هبيرا ، ملعلىماث خٌى ألاوطاع املعِشُت والظسوف اللاطُت للظيان في مىاػم الظفت الغسبُت املخخلفت 

فُت املدُؼت وخاصت املىاػم املصىفت   خُث ًيابد " ج"هدُجت لهره العاصفت في مدافظت الخلُل، واملىاػم الٍس

  .الظيان في هره املىاػم ظسوفا معِشُت صعبت وفلسا مدكعا

 

اجحاد لجان العمل الشراعي وبىاء على هتائج طىاقم عمله امليداهيت يىاشد املجتمع الدولي واملؤسساث الدوليت 

سزعت التدخل على صعيديً مختلفين يتضمىان جقديم املساعداث إلاوساهيت و الطارئت بأسزع وقت ممكً 

لتزويد العائالث املىكىبت بمساكً مؤقتت وإلعادة بىاء البيىث التي دمزث  ولتىسيع معداث الطىارئ على املساكً 

والتي  جتضمً الاغطيت البالستيكيه و حطب التدفئت وبطاهياث حزاريت و مالبس دافئت و احذيت و طزود غذائيت 

خاصت الحىامل و املزضعاث ولكبار ,وخدماث الزعايت الصحيت وألادويت الضزوريت خاصت لالطفال واليساء 

  .السً واملزض ى

 



وعلُه فئن اجداد لجان ، اليل ٌعلم أن الظسوف املعِشُت للظيان في هره املىاػم حعخمد بشيل زئِس ي على الصزاعت

العمل الصزاعي كدز الدماز والخظائس الري لحلذ باللؼاع الصزاعي في فلظؼين خالٌ هره املىحه مً الثلىج وألاخىاٌ 

د على  الـ  ت الغاًت في الظىء بما ًٍص  مالًين دوالز ذلً بىاَء على هخائج خصلذ عليها ػىاكم إلاجداد هدصُلت   8الجٍى

 . طاعت مً العمل املُداوي 30ـ

ازاث ػىاكم إلاجداد للمىاػم املىيىبت لحصس ألاطساز اجضح  طلىغ العدًد مً البرهظاث واملظاهً  خُث وخالٌ  ٍش

التي جدمي عائالث وأغىام وأبلاز  بفعل ثلل الثلىج التي جساهمذ عليها  ما أدي الى جسن عدد هبير مً العائالث 

ت اللاطُت باالطافت الى هلص هبير في ألاعالف و الغراء وفي خاٌ لم ًىً هىان جدسن . واللؼعان في الظسوف الجٍى

ع مً الجهاث ذاث العالكت ملجابهه ول ذلً فمً املخىكع ان جؤدي هره الظسوف الى اهدشاز الامساض وملىث عدد  طَس

 .هبير مً املىاش ي مما ٌشيل خؼسا على كؼاع الثروة الحُىاهُت بسمخه 

 

عالوة علي ذلً، فئن املصازعين الرًً ٌعخمد دخلهم على الصزاعاث املدمُت و املىشىفت واهىا شاهدا على  مداصُلهم 

خىن وهي حظلؽ وعلى البُىث البالطدُىُت وهي جدمس باليامل أو بشيل حصئي و  وهي جدمس واشجاز الفاههه و الٍص

هسومهم املصزوعه بعشساث ألاف ألاشجاز  املثمسة وخاصت العىب خُث دمسث مئاث الدوهماث مً معسشاث العىب 

هرلً هىان خاحت ماطه لظسعت العمل . التي جدخاج الى طسعت جدخل لترمُمها وإعادة بىائها لحماًت كؼاع العىب 

 . على إعادة بىاء البُىث البالطدُىُت و املصازع التي دمسث والتي جؤثس بشيل هبير و مباشس على معِشت هؤالء املصازعين

  

اجداد لجان العمل الصزاعي ًىاشد ول مً ٌظخؼُع للظسعت الخدسن ملظاعدة املخظسزًٍ مً املصازعين و السعاة و 

عائالتهم الرًً ٌشيلىن الفئت ألافلس و ألاطعف في فلظؼين للخعافي مً الاطساز التي عاهىا منها على امل ان ًبلىا 

ً على دعم عائالتهم مً خالٌ عملهم بأفظل شيل ممىً باالطافت الى مىع جصاًد املشاول الصحُت والفلس و . كادٍز

  .هلص الغراء بين العدًد مً هره الاطس

   

 

د مً املعلىماث ًسجى الخىاصل مع  :  للمٍص

س والعملُاث  دائسة الخؼٍى

 2980316-02: جلفىن 

 0598.923.688: حىاٌ 

د الىترووي  uawc@p-ol.com: بٍس
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