
 

 اللبنانية في عرسال لهجرةالدولية ل منظمةبالتعاون مع ال

لالجئين يقدم مساعدات شتوية  القطري األحمر الهالل
 "بيرال"المتضررين من العاصفة الثلجية السوريين 

 وغطتمؤخرا لبنان ي ضربت الت "بيرال" الثلجية لعاصفةلفي استجابة عاجلة  :الدوحة ― 2017 فبراير 7
إلى توزيع مساعدات شتوية على  لبنان في القطري األحمر الهالل بعثة بادرت ،بالثلوج مناطقه معظم

 .لهجرةالدولية ل منظمةال مع بالتعاونالالجئين السوريين المتضررين من العاصفة، وذلك 

بلدة في  الجئة سورية عائلة 1,500من  ربيق ما علىبشكل عاجل  بطانيةآالف  5توزيع  مساعداتوشملت ال
السامية  مفوضيةال مساعدات من مستفيدةال غيرالسورية  عائالتوتم اختيارهم من البمنطقة البقاع، عرسال 

 .القارس الشتاءهذا  ظل في سيما الالمعيشية  هاظروف تحسينفي محاولة ل ،الالجئين لشؤون المتحدة ألممل

 الثلجية العاصفة انحسار معالهالل األحمر القطري  بعثة في اإلغاثة قسم عهاوز التي المساعدات هذهتأتي 
 في إليها يةالمؤد والطرقاتالسوريين  الالجئين ماخي طالت اأضرارمرضية و حاالت التي خلفت ،"بيرال"

الرامية إلى  القطري األحمر للهالل واإلغاثية اإلنسانية المشاريع من جزءاالمساعدات  هذه لتشك كما ،البلدة
 .اللبنانية المناطق ومختلف عرسال فيالسوريين  الالجئين معاناة تخفيف

 التوزيعات هذه أهمية تأتي: "قاطرجي عمر لبنان في القطري األحمر الهالل بعثة رئيس قالفي تصريح له، و
 المنظمات قوائم على مدرجين غير سورية، عائلة 1,500 يقارب ما عددهم والبالغ منها، المستفيدون كون

 1,500 من أكثر ترتفع التي البلدةخاصة وأن هذه  ،العام اهذ عرسال بلدة في الالجئين بشؤون المعنية الدولية
في  الحرارة درجات وصلت حيث ،‘بيرال’ العاصفة ترافق البرد منشديدة  موجة تشهد البحر سطح عن متر

 ساعات خالل الصفر تحت مئوية درجات 3و 2 بين وما ،ليال الصفر تحتدرجات  10إلى خضم العاصفة 
 ".النهار

 الهالل بعثة في البرامج مدير أشادة المنظمة الدولية للهجرة في هذا التدخل اإلغاثي العاجل، وعن مساهم
 مجال فيهي عادتها  كما السريعة واستجابتها منظمةال هتلعب الذي الدورب حمدان حسين لبنانب القطري األحمر
 لها أهمية لهجرةالدولية ل منظمةالبين الهالل األحمر القطري و الشراكةإن "مؤكدا:  ،اإلنساني العمل

 حلول يجادإمن أجل فيما بيننا  دورية واجتماعات وثيق تعاون وهناك السوري، اللجوء دول في استراتيجية
 ".وعكار عرسال مثل احتياجا األشد المناطق في خصوصا لبنان، في السوريين الجئينلمشكالت ال مستدامة

 ##البيان نهاية##
 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،



 

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلية الخيرية المنظمات

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل
 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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