
 

 ضمن   المرحلة   الثانیة   من   مشروع   إیواء   متضرري   إعصار   هایان

 الهالل   األحمر   القطري   یسلم   نظیره   الفلبیني   معدات   صیانة
 المأوى   في   حاالت   الطوارئ

 1   أكتوبر   2017 ―   الدوحة:    قامت   بعثة   الهالل   األحمر   القطري   في   جمهوریة   الفلبین   مؤخرا   بتسلیم
 الجمعیة   الوطنیة   الفلبینیة   1000   حزمة   من   المعدات   األساسیة   لصیانة   المأوى   في   حاالت   الطوارئ،   وذلك

 ضمن   المرحلة   الثانیة   من   مشروع   بناء   650   وحدة   إیواء   للمتضررین   من   إعصار   هایان   الذي   ضرب   مدینة
 سانتافي   الفلبینیة   عام   2013.

 وتشتمل   الحزمة   الواحدة،   التي   تم   تجهیزها   وفق   المعاییر   القیاسیة   لالتحاد   الدولي   للجمعیات   الوطنیة،   على
 المعدات   واألدوات   األساسیة   التي   تحتاجها   األسرة   المتضررة   لترمیم   وصیانة   منزلها   بعد   وقوع   الكارثة

 مباشرة،   مثل   األسالك   والمسامیر   ذات   المقاسات   المختلفة   ومطرقة   ومعول   ومنشار   یدوي   وقطعتي   غطاء
 جلدي   واق   من   المطر   والعدید   من   األدوات   األخرى.

 وقد   تم   تصمیم   هذه   الحزمة   على   أیدي   خبراء   في   مجال   إدارة   الكوارث   واألزمات   لیتم   توزیعها   واستخدامها
 بسهولة   من   قبل   المتضررین   الذین   تتأثر   منازلهم   بالكوارث   الطبیعیة   كالزالزل   واألعاصیر   وحتى   النزاعات
 المسلحة،   وذلك   لتمكینهم   من   مجابهة   الظروف   القاسیة   واالعتماد   على   أنفسهم   في   توفیر   حلول   مؤقتة   إلیواء

 أسرهم   إلى   حین   وصول   المساعدات   أو   حصولهم   على   مأوى   بدیل.

 وبخالف   أعمال   التنفیذ،   فقد   ساهمت   الجمعیة   الوطنیة   الفلبینیة   أیضا   في   اختیار   650   أسرة   من   أكثر   الفئات
 تضررا   من   اإلعصار   ممن   تضررت   منازلهم   بشكل   كامل،   مع   قیام   بعثة   الهالل   األحمر   القطري   بزیارة
 األهالي   المستفیدین   للتأكد   من   استحقاقهم   وحاجتهم   الماسة   إلى   المساعدة.   وبعد   االنتهاء   من   ترمیم   وبناء

 الوحدات   السكنیة،   سوف   یتم   االحتفاظ   بحزم   مواد   اإلیواء   والبناء   في   مستودعات   الجمعیة   الوطنیة   الفلبینیة   لیتم
 توزیعها   على   المتضررین   المحتملین   من   أي   كارثة   قادمة   وفقا   لالحتیاجات.

 وبذلك   تكون   بعثة   الهالل   األحمر   القطري   قد   انتهت   من   تنفیذ   المرحلة   الثانیة   من   مشروع   إیواء   متضرري
 إعصار   هایان   وذلك   بالتعاون   مع   الشریك   المحلي   في   الفلبین   وهي   الجمعیة   الوطنیة   الفلبینیة،   وكانت   البعثة   قد
 نفذت   المرحلة   األولى   من   البرنامج   اإلغاثي   عام   2014   من   خالل   بناء   650   وحدة   إیواء   و7   فصول   دراسیة

 في   مدینة   تاكلوبان   التي   تضررت   بشكل   كلي   من   اإلعصار.

 ##نهایة   البیان##
 نبذة   عن   الهالل   األحمر   القطري

 تأسس   الهالل   األحمر   القطري   عام   1978،   وهو   منظمة   إنسانیة   تطوعیة   تهدف   إلى   مساعدة   وتمكین   األفراد   والمجتمعات
 الضعیفة   بدون   تحیز   أو   تمییز.   والهالل   عضو   في   الحركة   اإلنسانیة   الدولیة   التي   تضم   االتحاد   الدولي   واللجنة   الدولیة   والجمعیات



 

 الوطنیة   من   190   بلدا،   كما   یشغل   عضویة   العدید   من   المنظمات   الخلیجیة   والعربیة   واإلسالمیة   مثل   اللجنة   اإلسالمیة   للهالل
 الدولي،   والمنظمة   العربیة   للهالل   األحمر   والصلیب   األحمر.   ویستطیع   الهالل   األحمر   القطري   استنادا   إلى   صفته   القانونیة   هذه

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

 ویعمل   الهالل   األحمر   القطري   على   المستویین   المحلي   والدولي،   وهو   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   بها   الهالل
 األحمر   القطري   تقدیم   الدعم   في   مجاالت   التأهب   للكوارث   واالستجابة   لها   والتعافي   منها   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   نشاطه   على   صعید   المناصرة   اإلنسانیة.   ویستعین   الهالل   بمجهودات   شبكة   واسعة
 من   الموظفین   والمتطوعین   المدربین   والملتزمین،   ورؤیته   تحسین   حیاة   الضعفاء   من   خالل   حشد   القوى   اإلنسانیة   لصالحهم.

 ویمارس   الهالل   نشاطه   تحت   مظلة   المبادئ   الدولیة   السبعة   للعمل   اإلنساني   وهي:   اإلنسانیة   وعدم   التحیز   والحیاد   واالستقالل
 والخدمة   التطوعیة   والوحدة   والعالمیة.

لمزید   من   المعلومات،   یمكنكم   االتصال   بالسید   فرید   عدنان   رئیس   الشؤون   اإلعالمیة   –   هاتف:   7338 5583 974+ (
.(fareed@qrcs.org.qa 


