
 

 ##بيان صحفي## 

 عاجلة بدعم من صندوق قطر للتنمية مساعدات  

 إلى  الهالل األحمر القطري 
ً
 إغاثيا

ً
 فامكو اإلعصار الفلبين إلغاثة ضحايا يرسل فريقا

للتنمية،    الدوحة:  ―  2020  ديسمبر  5 قطر  القطري  أطلق  بدعم من صندوق  األحمر  الهالل 

عاجالً   إغاثياً  فامكو  تدخالً  إعصار  لكارثة  الفلبينلالستجابة  اجتاح  في  تسبب  و   مؤخراً   الذي 

بأكملها  غطت  عارمة  فيضانات   وقرى  البالدبلدات  من  ،  شمالي  اآلالف  عشرات  أجبر  مما 

 . منازلهمالنزوح من  على السكان 

الكارثة،   وقوع  المعلومات    رشباوفور  إدارة  الكوارث مركز  حاالت  األحمر    في  للهالل  التابع 

األ   القطري تطورات  كانوضاعمتابعة  حيث  مسبقاً    ،  تفعيله  تم  قد  إعصار  وقوع  منذ  المركز 

أجل  ،  ماضيالنوفمبر  شهر    مطلع  جوني المعلوماتمن  األحمر    جمع  الصليب  مع  بالتنسيق 

 الفلبيني. 

لتنفيذ خطة تدخل  من المقر الرئيسي بالدوحة  فريق إغاثي  وقام الهالل األحمر القطري بإرسال  

إلى    وصل الفريق بالفعل  حيث  ،من دولة قطر مقدمة  مساعدات إغاثية عاجلة  سريع تشمل توزيع  

مانيالالفلبينالعاصمة   المتضررين من    ية  إغاثة  في  الفلبيني  األحمر  الصليب    عصارال لمساندة 

 .المناطق األشد تضرراً في 

التدخل،   خطة  يتم  وبحسب  من  المساعدات  إيصال  فسوف  للتنمية  الممولة  قطر  إلى  صندوق 

تتضمن    مستفيد،  6,500 وغذائية وهي  إغاثية  كهرباو  ، مواد  المياه منظومة  و  ،ءمولدات 

توفر  (  Kit-5)  ةالمتطور للشرب  المياه  الالتي  ً   5,000لصالح  صالحة  يوميا بالضافة   ،شخص 

 . صحاح والنظافة الشخصيةال وحداتلى إ

ما  فيلتقييمات المبدئية بناًء على االتي يلبيها الهالل األحمر القطري  االحتياجات العاجلة  تلخص وت

لصالح  لا)اليواء    :يلي غيرال(،  لبيوتالعاجل  )بطانيات،  ال  مواد  أدوات  غذائية  مطبخ،  حزم 

شخصية،  حزم   ناموسياتةبالستيكي أغطية  نظافة  عائلية،  خيم  المواد  ء،  كهرباالمولدات  (،  ، 

 ( و وجبات  الغذائية  شهر(سالت  جاهزة  لمدة  تكفي  النقدية ،  غذائية  الالمساعدات  قوارب  ، 

 . الدعم النفسي االجتماعي، مطاطية ال

والتنمية  إدارةأفادت  وقد   االجتماعية  ب   الرعاية  المتضررين  الفلبينية  إجمالي عدد  اآلن  أن  حتى 

قرابة في  تم استقبالهم  شخص    324,000أكثر من  نزوح  إلى جانب    ،شخصمليون    1.7يتجاوز  



 

لإلخالء.    3,000 وإدارتهاو مركز  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الوطني  المجلس   67وفاة    أكد 

 ً  .نهاية شهر نوفمبر الماضيحتى   اً شخص 15وفقدان آخرين،  21وإصابة  ،شخصا

العائالت في مقاطعتي كاجايان وإيزابيال عالقة فوق  و  الال تزال آالف  انتظار  أسطح  منازل في 

والخالء عمليات   تنفيذ   ،النقاذ  في  صعوبة  توجد  المساعد  كما  ب   ةعمليات  مقاطعات  النسانية 

وحدات الحكم المحلي في هذه المناطق  مما دعا  والغونا وأورورا وكويزون،  ماريكينا وريزال  

 . غاثية عاجلةإمساعدات إلى طلب 

بالذكر  من  و  القطري  أالجدير  الهالل األحمر  له  ن  الغاثية من  الت العديد من  تنفيذ  سبق  دخالت 

وإعصار هاغوبيت  (،  2013نها االستجابة لعصار هايان )، ومخالل بعثته التمثيلية في الفلبين

و 2014) سوريغاو  (،  )زلزال  فينتا  )(،  2017وإعصار  مانكوت  هذا   .(2018وإعصار 

 بالتعاون مع الصليب األحمر الفلبيني. عشرات المشاريع التنموية  بالضافة إلى 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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

والعربية والسالمية مثل اللجنة السالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

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

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

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

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

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  النسانية 

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

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

بالضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة النسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

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

ن الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  النسانية  وهي:  النساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  شاطه 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


