
الھالل األحمر القطري ینفذ مشروع تأھیل منازل األسر 
المتضررة من زلزال سوریجاو جنوب الفلبین

 بدأت بعثة الھالل األحمر القطري في الفلبین مؤخرا في تنفیذ مشروع إعادة  الدوحة:― 2017 أكتوبر 8
تأھیل منازل األسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب جزیرة مینداناو جنوبي الفلبین مطلع العام الجاري، 

وتحدیدا في مدینة سوریجاو الواقعة في أقصى شمال شرق الجزیرة.

 أسرة من األسر المعوزة التي 117 ألف دوالر أمریكي وتستفید منھ 40یبلغ إجمالي میزانیة المشروع 
تضررت منازلھا بشكل كامل خالل الزلزال األخیر الذي ضرب المدینة في شھر فبرایر الماضي، وذلك 

بالتعاون مع الجمعیة الوطنیة الفلبینیة. وكان فریق من بعثة الھالل األحمر القطري في الفلبین قد قام بمعاینة 
المدینة المتضررة خالل األیام األولى عقب وقوع الزلزال مباشرة لتحدید االحتیاجات بالتعاون مع الشریك 
المحلي، حیث تم إعطاء األولویة لألسر األشد فقرا واألكثر تضررا من الكارثة والتي تضم مرضى وكبار 

سن وذوي احتیاجات خاصة واألسر التي تعیلھا نساء.

وتقوم فكرة المشروع على توزیع مبالغ نقدیة بشكل مباشر على األسرة المتضررة من الزلزال، والتي 
بدورھا تقوم بشراء ما یلزم من أدوات ومعدات لصیانة منازلھا المتضررة، بدعم وإشراف فني مباشر من 
لجنة فنیة مشتركة ما بین الھالل األحمر القطري والجمعیة الوطنیة الفلبینیة. وقد تم خالل المرحلة األولى 

من المشروع تدریب المستفیدین على استخدام معدات الصیانة وحفظ مواد البناء وكذلك معاییر السالمة 
المھنیة أثناء أعمال الترمیم، بحیث یصبحون مؤھلین مستقبال للتعامل مع أي كارثة محتملة واالعتماد على 

أنفسھم في صیانة وترمیم منازلھم دون الحاجة إلى انتظار المساعدات اإلنسانیة أو المبیت في العراء أو 
األماكن غیر المھیأة.

وفي ھذا السیاق، أعرب المستفیدون من المشروع عن سعادتھم البالغة لبدء ھذا المشروع وأملھم في 
استمرار المشاریع التي تنفذھا بعثة الھالل األحمر القطري في الفلبین، حتى یستفید أكبر عدد ممكن من 

األسر المحتاجة.

 درجات على مقیاس ریختر، مما أدى إلى 6.7یذكر أن مدینة سوریجاو كانت قد تعرضت لزلزال بقوة 
 منزال بشكل جزئي وفق إحصائیات الجمعیة الوطنیة الفلبینیة، كما 5,880 منزال بشكل كلي و518تضرر 
 جسور وتضرر مدرج مطار المدینة مما أدى إلى تعطلھ لفترة طویلة، باإلضافة إلى انقطاع 7انھارت 

خدمات الكھرباء.

وتجدر اإلشارة إلى أن الھالل األحمر القطري أسھم بشكل كبیر في إغاثة المتضررین من الكوارث الطبیعیة 
، من خالل العمل على التخفیف من حدة األضرار التي خلفتھا تلك الكوارث على 2012في الفلبین منذ عام 

المجتمعات الضعیفة، حیث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنیة التي نفذھا الھالل األحمر القطري ھناك 
 وكذلك إعصار ھایان 2011 مأوى لألسر التي فقدت منازلھا بشكل كامل خالل إعصار واشي عام 1,550

، باإلضافة إلى تدخالتھ العدیدة في قطاعات اإلغاثة المختلفة بمنطقة مینداناو.2013عام 



##نھایة البیان##
نبذة عن الھالل األحمر القطري

، وھو منظمة إنسانیة تطوعیة تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 
الضعیفة بدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة التي تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة والجمعیات 

 بلدا، كما یشغل عضویة العدید من المنظمات الخلیجیة والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل 190الوطنیة من 
الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع الھالل األحمر القطري استنادا إلى صفتھ القانونیة ھذه 

الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیزه عن باقي 
المنظمات الخیریة المحلیة.

ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة في 
عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل 
األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على 
التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة 

االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطھ على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة 
من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم.

ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل 
والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.
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