
 

 بدعم من صندوق قطر للتنمية

 في نيبال القطري األحمر لهاللدخل إغاثي عاجل لت
 القطري األحمر الهاللفريق إغاثي من الخميس  اليوم غادر الدوحة فجر :الدوحة ― 2017 أغسطس 23

التي ضربت القوية لصالح المتضررين من الفيضانات عاجلة الستجابة لتقديم االنيبال جمهورية متوجها إلى 
 .الجمعية الوطنية النيباليةمع  تنسيقوبال ، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنميةمؤخرا البالد

لمتابعة  تفعيل غرفة العمليات في المقر العام بالدوحةوقوع الكارثة، بادر الهالل األحمر القطري إلى وفور 
صندوق ألف دوالر أمريكي من  250كما قام بتخصيص المناطق المنكوبة، تحديد التطورات أوال بأول و

فريق متخصص من قطاع اإلغاثة والتنمية إرسال ، فضال عن األولياإلغاثي للتدخل  االستجابة للكوارث
تقليل الخسائر قدر ألهالي في المناطق المتضررة ولمساعدة االدولية اإلنسانية للمساهمة في الجهود الدولية 

 اإلمكان.

األساسية، استعدادا من أجل رصد االحتياجات للوضع شامال تقييما يجري الفريق اإلغاثي أن ومن المقرر 
والمساعدات غير الغذائية والمياه واإلصحاح أشهر تغطي قطاعات اإليواء  3على مدار لتقديم مساعدات 

سوف في المناطق المتضررة، و من الفئات األكثر احتياجا شخص ألف 20تضم حوالي أسرة  آالف 4لفائدة 
 .الشركاء في نيبالتم اختيارهم بناء على قوائم المستفيدين التي تم إعدادها من جانب ي

آالف  4آالف غطاء بالستيكي واق من المطر (تاربولين) و 8توزيع المتوجه إلى نيبال ب فريقاليقوم سوف و
على كيفية استعمالها للمحافظة على مع تدريب وتوعية األهالي  ،آالف حزمة نظافة شخصية 4و ناموسية
 .الشخصية والوقاية من األمراضالنظافة 

مما تسبب في منذ أسبوعين، ومتواصلة غزيرة  موسم أمطارنيبال تشهد العديد من المناطق في يذكر أن 
 أسواق محليةطرق وجسور ومن وانهيار البنية التحتية الكثير من المناطق تضرر وحدوث انزالقات أرضية 

وال تزال  .المساعداتعملية إيصال توقف االتصاالت ووالكهرباء ، باإلضافة إلى انقطاع زراعية حقولو
ولم تتمكن من  2015وقع عام والزلزال الذي  2014نيبال تعاني من آثار الفيضانات التي تعرضت لها عام 

 التعافي منها بشكل كامل حتى اآلن.

فادح بشكل تضررت مقاطعة  19، منها مقاطعة 27اجتاحت الفيضانات أن الرسمية إلى وتشير التقارير 
 .مفقودا 24جريحا و 117و قتيال 141إلى في األرواح ، لتصل حصيلة الخسائر تيرامقاطعة وعلى رأسها 

وتسببت الكارثة منزل بشكل جزئي، ألف  120أكثر من و ألف منزل بشكل كامل 65هدم ما يقرب من كما ت
 6في المدارس واألماكن العامة لجأوا إلى نازحا  18,774، منهم ألف نسمة 158في نزوح أكثر من 

 .عشوائيةيعيش الباقون في مالجئ فيما ، من المقاطعات األشد تضررا مقاطعات

شكل كبير مع استمرار هطول ب البشرية والمادية مرشحة للزيادةأرقام الخسائر  ، فإنالتوقعاتبحسب و
. وتتمثل االحتياجات الملحة للنازحين في المتضررةاألمطار وتمكن فرق التقييم من الوصول إلى المناطق 



 

وأدوات النظافة ومرافق الصرف الصحي توفير مياه الشرب ووالمساعدات غير الغذائية اإليواء الطارئ 
 خاصة في المالجئ المكتظة بالنازحين.تفشي األمراض االنتقالية للحيلولة دون  الشخصية

 ##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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