
 

 ##بيان صحفي##

 بالتعاون مع اللجنة الدوليةمستفيداً  2,726

 يؤهل خيام الالجئين السوريين في لبنانالهالل األحمر القطري 

مؤخراً من تنفيذ المرحلة األولى من الهالل األحمر القطري  انتهى الدوحة: ― 2020يناير  1

، وذلك بالشراكة مع اللجنة الالجئين السوريين بلبنانمشروع العزل الحراري في مخيمات 

دوالراً  46,866وبلغت تكلفة هذه المرحلة  .الدولية للصليب األحمر والصليب األحمر اللبناني

 المضيف. المحلي من الالجئين السوريين والمجتمع مستفيداً  2,726أمريكياً، بإجمالي 

 تهموحماي ،لمخيماتاظروف معيشية أفضل لالجئين السوريين في لى توفير عالمشروع ساعد ي 

 ماخي وتوفير المزيد من الخصوصية بين ال ،المرتبطة بالبردالصحية طر اخ ممن األمراض وال

حجم استهالك في التوفير بسبب  خفيف األعباء المالية عنهمت باإلضافة إلى  ،جاورةت الم عائليةال

 .وقود التدفئة

الصليب األحمر الهالل األحمر القطري في هذا الجانب إلى نقل خبرات كذلك يفيد المشروع في 

في التدخالت االستفادة منها  هممهارات جديدة يمكن هكساب متطوعي إاللبناني، من خالل 

الجمعيات بناء قدرات الهالل األحمر القطري لاستراتيجية بما يتماشى مع  ،المستقبلية المشابهة

 الوطنية الزميلة.

بالتعاون مع فرق  ،الهالل األحمر القطري في لبنانعمل بعثة قام فريق شهور،  3فعلى مدار 

في  خيمة 645داخل بتركيب ألواح العزل الحراري اللجنة الدولية والصليب األحمر اللبناني، 

ويستفيد منها ، )عكار(وخربة داوود )بعلبك( عرسال مخيمات الالجئين السوريين بكل ٍّ من 

من عائلة مستفيدة بشكل غير مباشر  24عائلة سورية الجئة، باإلضافة إلى  618بشكل مباشر 

 في تنفيذ المشروع.المشاركة المحلية عوائل الكوادر 

لتحديد االحتياجات بدقة، تالها تدريب والتقييم األولي تقني للخيام المسح الوشملت مراحل العمل 

متخصص للفرق العاملة بإشراف الهالل األحمر القطري، بدأ بعدها تركيب المادة العازلة  

الحاالت مع التركيز على خيام  ،لمشروعلالمرحلة األولى ضمن المشمولة للحرارة بالخيام 

 .شديدةالمرضية مثل األمراض المزمنة واإلعاقات ال



 

ية لفصل الشتاء في زهاضمن حزمة مشاريع االستجابة والج العزل الحراري مشروع يأتي 

في يسكن أغلبهم  ،الجئ سوري 60,000نحو منطقة عرسال التي يقطنها وباألخص ، لبنان

 .موجات البرد القارس التي يشهدها لبنان خالل فصل الشتاءلتحمل غير مؤهلة  مخيمات

 ،الشتويةاجاتهم تي ح اواحداً من أهم حيث يلبي  ،الالجئينفي نفوس أثراً طيباً مشروع الترك وقد 

لعواصف الثلجية معرضة لمناطق شديدة البرودة و  فيالمستهدفة المخيمات أغلب نظراً لوقوع 

وبالتالي  ،األسواق المحلية غير متاحة للشراء من ةزلامادة العالكذلك فإن  .الشتاءفصل طوال 

في ساهم مما  ،طبقاً للمواصفات الفنيةاستيرادها وتركيبها  علىالجهات المنفذة والداعمة  عملت

من المرحلة نتهاء الاوحرص فريق عمل المشروع على  .مالخي داخل االبيئة المعيشية تحسين 

جميع أثنى عليه وهو ما  ،درجات الحرارةالبالغ لنخفاض الواالطقس برودة قبل اشتداد األولى 

 .العاملين والجهات الفاعلة في المنطقة

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد   الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية  المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

حمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األ

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  ويعمل الهالل األحمر القطري على 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

ها  اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة ل

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات 

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


