
 

 في لبنانسنساسنةة اإلمشاريع سلسلة من الودعم ح اافتت

 مستدامةالهالل األحمر القطري يتبنى استراتةجةة : المهندي

 السوريةنوالنازحةن ومدروسة لدعم الالجئةن 

السيد صالح بن علي المهندي أنهى سعادة األمين العام للهالل األحمر القطري  :الدوحة ― 7026 فبراير 72

مدير إدارة السيد راشد بن سعد المهندي ضم على رأس وفد زيارته الرسمية التي قام بها مؤخرا إلى لبنان 

المشاريع اإلنسانية  سيراالطالع على التنمية االجتماعية وفرع الخور بالهالل األحمر القطري، وذلك بغرض 

عدد من المسؤولين الدوليين في مجال تنسيقية مع إجراء لقاءات لصالح الالجئين السوريين في لبنان والجارية 

 .اإلغاثة بلبنان

تي ينفذها الهالل األحمر ال نسانيةاإل مشاريعمن ال سلسلةلتفقد وافتتاح ميدانية بجولة  ةزيارال األمين العامبدأ 

التي  الشمسية بالطاقة المياه تسخين وحداتلبنان، بدأها بافتتاح مشروع  في السوريين لالجئين ادعمالقطري 

 الضنية سير منطقة فيتركيبها داخل مجمعين سكنيين لالجئين السوريين من الهالل األحمر القطري  انتهى

الجئ سوري  077الدفء لما يزيد على  الوحدات هذه، وسوف توفر البحريني األحمر الهالل مع بالشراكة

وقايتهم مما يساعد على  البحر، سطح عن متر 0777 نحو ترتفعالتي  شديدة البرودة منطقةهذه ال فييعيشون 

 .والعواصف القارس البرد عن الناتجة األمراضغيرها من و الصدرية األمراض من

من الدراسات التمهيدية  تبين حيث ،في غاية األهمية المشروعهذا  أن األمين العام أوضحفي حديث له، و

 الساخنة المياهبالتالي فإن توفير و ،والباردة المرتفعة المنطقة هذه في السوريين للنازحين عدة احتياجات وجود

 األحمر الهاللاستراتيجيتنا في " :الشتاء، مؤكدا عناءم هنالذي يخفف ع الدفءلالجئين سوف يمنحهم بعض 

. والالجئين النازحين احتياجات تلبيةل جدوى ذاتو ومدروسة مستدامة مشاريعتقوم على تنفيذ  القطري

وتسرنا المشاركة المقدرة من جانب األشقاء بالهالل األحمر البحريني في تمويل هذا المشروع، تجسيدا لجهود 

 ".توحيد العمل اإلنساني الخليجي تجاه األزمات اإلنسانية في سوريا واليمن وغيرها من البلدان المنكوبة

 والعواصف الحريق مخاطر تجنب كيفيةب النازحين توعية نشاط في األمين العام شارك ،في السياق ذاتهو

 مع بالشراكةالهالل األحمر القطري  هينفذ الذي المخاطر من الحد مشروع إطار في والفيضانات، والثلوج

لالجئين السوريين، واختتم التدريب بسيناريو  مخيما 07 منمستفيد  074,77لصالح  ةاللبناني الجمعية الوطنية

 .اآلخرين وأرواح أرواحهم نقاذإلالتحرك الفعال والالجئين على  نيالمسعفقدرة  ارالختبحريق افتراضي 

داخل  الطرقات فرش مشروع طالق، حيث قام بإوالغربي األوسط البقاعينفي  وفدللوكانت المحطة الثانية 

ة الحراريتركيب العوازل  مشروعسير العمل في  وتفقد ،الديفينول بمادةمخيم الحمصي في بلدة سعدنايل 

التابعة  األمل مدرسة في السوريين يذتالمال على عائليةال شتاءال كسوة توزيعكما شهد عملية  داخل الخيام،

 سرطان قسم وتفقدالجديد  الطبيعي العالج مركز فتتاحال عنجر مجدل بلدةالذي انتقل منه بعد ذلك إلى  للمخيم،

 .الخير غراس مركزوالصيدلية التابعين ل الثدي



 

ألمم المتحدة لشؤون ا مفوضية مكتب ممثل نائب ميلر لين السيدةمع  ءلقافي وقت سابق  عقدقد الوفد وكان 

بقيمة  القطري األحمر الهاللمن مساهمة تقديم لمذكرة تفاهم  األمين العام وقعحيث  لبنان، فيالالجئين 

معا  والمفوضية الهالل شتركسيحيث  ،الشتوية للمساعدات المفوضية برنامجدوالر أمريكي لدعم  074777

 يشرق شمال الحدودية عرسال بلدة فيالجئة  سورية أسرة 04777 حوالي علىتدفئة  وقود سائمق توزيع في

 .لبنان

 األحمر الهالل يقدمها التي الجديدة المساهمة بهذه الحار ترحيبها عن االجتماع خالل ميلرالسيدة  أعربتقد و

 هذه لنا تسمحوف وس لبنان، في لبرنامجنا الرئيسية الركائز من الشتوية المساعداتتعد " :وأضافت ،القطري

 ".إليها الحاجة تشتد حيث المساعدة تقديم أجل من القطري األحمر الهالل مع بيد يدا بالعمل مةالقي الهبة

 وترسيخ نسانيةاإل برامجنا تطويرإلى  يدفعنا مدهاأ وطول زمةاأل استمرار نإ  " :المهندي قالمن جانبه و

نطاق  توسيعفي  ونأمل بناء للغاية،في لبنان  الالجئين مفوضية مع تنسيقنانرى أن ونحن  ،لبنان في تنااشراك

 ".المستقبل في التعاون هذا

 المتحدة األمم وكالة عام مديرشمالي  ماتياسالسيد ب الوفد التقى ،لبنانب القطري األحمر الهالل بعثة مقر فيو

 في الفلسطينيين الالجئين أوضاعتباحثا حول  حيث لبنان، في (األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث

 الطبيعية الوالداتمشروع  دعمله  سبق القطري األحمر الهالل أن خاصة األونروا، مع التعاون وسبل لبنان

 .اتالفلسطيني اتلالجئ

 لهاللاو األونروا لوكالة دعمناسوف نواصل " :معلقا ،السيد شمالي إلى تقديرية درعا األمين العام مقدو

اإلنسانية  الكوادر لتطوير الجهود وتوحيد الطبيعية الوالدات مشروع دعم سنواصلكما  الفلسطيني، األحمر

 ".لألشقاء الفلسطينيين المتزايدة االحتياجات يتلب نوعية خدمة تقديم سبيل في ،هنا العاملة

 H.E.L.P)" حاالت الطوارئ في ةالصح"الدولية  التدريبية الدورةبحضور حفل ختام الزيارة  الوفدواختتم 

Course )بالتعاون مع االتحاد الدولي أيام في لبنان  07نظمها الهالل األحمر القطري على مدار  التي

 من ،متعددة مجاالت في مهاراتهم وصقل اإلغاثة قطاعات في العاملين تأهيل إلى تهدف وهيوجامعة قطر، 

 في البشرية التجمعات بين العامة الصحة وإشكاليات قضايا بإدارة المتعلقة التحديات أهم على الوقوف خالل

 .األزمات أوقات

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن سنبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0701 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 077 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 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

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+,70 0013 0331: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
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