
 

 بدعم   من   صندوق   قطر   للتنمیة   وبإشراف   السفارة   القطریة   في   نیبال

 الهالل   األحمر   القطري   یوزع   مساعدات   عاجلة   لصالح   1,298
 أسرة   متضررة   من   الفیضانات

 14   أكتوبر   2017 ―   الدوحة:    انتهى   الفریق   اإلغاثي   التابع   للهالل   األحمر   القطري   في   نیبال   من   مهمته
 اإلنسانیة   العاجلة   بتنفیذ   المرحلة   األولى   من   االستجابة   لكارثة   الفیضانات   واالنزالقات   األرضیة   التي   شهدتها

 البالد   مؤخرا،   وذلك   بدعم   من   صندوق   قطر   للتنمیة   وبتنسیق   كامل   مع   سفارة   دولة   قطر   في   العاصمة   النیبالیة
 كتماندو.

 جاء   اإلعالن   عن   نتائج   المهمة   الناجحة   خالل   مؤتمر   صحفي   عقدته   السفارة   القطریة   في   نیبال   وحضره   سعادة
 السفیر   القطري   السید   یوسف   بن   محمد   الهیل   وطاقم   الدبلوماسیین   العاملین   بالسفارة   وممثلي   الهالل   األحمر
 القطري،   حیث   تم   استعراض   المشروعات   اإلنسانیة   التي   نفذها   الهالل   األحمر   القطري   في   نیبال   بدعم   من
 صندوق   قطر   للتنمیة   والمانحین   القطریین   منذ   عام   2013،   كما   تم   عرض   تفاصیل   خطة   االستجابة   لكارثة

 الفیضانات   األخیرة   واإلجابة   على   أسئلة   ممثلي   وسائل   اإلعالم   المحلیة   والدولیة.

 وحتى   تاریخ   24   سبتمبر   الماضي،   بلغ   إجمالي   عدد   المستفیدین   من   المساعدات   اإلغاثیة   التي   وزعها   فریق
 الهالل   األحمر   القطري   1,298   أسرة   متضررة   تضم   في   المتوسط   6,490   شخصا   حصلوا   على   مواد   إیواء
 وحزم   نظافة   شخصیة،   وتشمل   الحزمة   الواحدة   عددا   من   الناموسیات   واألغطیة   البالستیكیة   الواقیة   من   المطر

 وقطع   الصابون   وأدوات   النظافة   ومعجون   وفرش   األسنان   وغسول   الشعر   وقالمات   األظافر.

 وتم   توزیع   1,298   غطاء   بالستیكیا   واقیا   من   المطر،   و2,596   ناموسیة،   و1,298   سلة   نظافة   شخصیة
 على   األسر   المستفیدة   في   قریة   كاثایا   بمدیریة   بانكي،   وقریة   جلوریا   بمدیریة   باردیا،   وقریة   كاماتولي   بمدیریة

 جاهبا،   وقریة   زمتوكي   بمدیریة   مورانج،   باإلضافة   إلى   توزیع   423   حزمة   إیواء   ونظافة   شخصیة   في   مدیریة
 سیرالهي   عبر   جمعیة   تشانتا.

 كان   الهالل   األحمر   القطري   قد   تحرك   فور   وقوع   األزمة   اإلنسانیة   بتفعیل   غرفة   عملیات   الطوارئ   ومركز
 إدارة   المعلومات   في   الكوارث،   وتخصیص   مبلغ   240   ألف   دوالر   أمریكي   كمرحلة   أولى   لالستجابة   یتم

 خاللها   توفیر   حلول   اإلیواء   العاجل   ومستلزمات   النظافة   الشخصیة   وتنظیم   حمالت   التوعیة   الصحیة   لفائدة   4
 آالف   أسرة   متضررة   بمتوسط   20   ألف   مستفید.

 وعلى   مدار   شهر   كامل،   قام   الفریق   بعدة   زیارات   میدانیة   لتقییم   االحتیاجات   وتوزیع   المساعدات   بالتنسیق   مع
 كل   من   سفارة   دولة   قطر   في   نیبال،   والجمعیة   الوطنیة   النیبالیة،   واالتحاد   الدولي   للجمعیات   الوطنیة،

 ومنظمات   األمم   المتحدة،   ومؤسسة   الخدمات   اإلغاثیة   والصحیة.   وفي   ختام   المهمة،   قام   الفریق   بتكریم   سعادة
 السفیر   القطري   السید   یوسف   الهیل   على   مساهمته   القیمة   في   إنجاح   مهمة   الفریق   من   خالل   متابعته   الشخصیة



 

 لجدول   أعمال   الفریق،   وتخصیص   فریق   من   طاقم   السفارة   لتذلیل   كافة   الصعوبات،   والتنسیق   المباشر   مع
 وزیري   الخارجیة   والداخلیة   النیبالیین   لتسهیل   مهمة   وانتقاالت   الفریق.

 ومن   المقرر   أن   یواصل   فریق   العمل   الموجود   في   نیبال   تنفیذ   المراحل   التالیة   من   خطة   االستجابة   للفیضانات،
 حیث   یستهدف   الهالل   إیصال   الدعم   إلى   2,700   أسرة   إضافیة   من   األسر   المتضررة   بمتوسط   13,500   فرد.
 وقد   بلغ   إجمالي   عدد   األسر   المستفیدة   من   مشروعات   الهالل   األحمر   القطري   في   نیبال   منذ   عام   2013   حتى

 اآلن   90,850   أسرة،   وتنوعت   هذه   المشروعات   ما   بین   االستجابة   للكوارث   والمشروعات   التنمویة   في
 قطاعات   المیاه   واإلصحاح   والصحة   واألمن   الغذائي.

 وتعد   كارثة   الفیضانات   الموسمیة   التي   شهدتها   نیبال   في   أغسطس   الماضي   هي   األعنف   منذ   عام   2010،
 وصاحبتها   انزالقات   أرضیة   خطیرة   أدت   بحسب   التقاریر   األولیة   إلى   وفاة   149   شخصا،   وفقدان   27

 آخرین،   وجرح   العشرات،   وتضرر   372,744   أسرة،   ونزوح   92,216   أسرة،   وتدمیر   64,997   منزل
 تدمیرا   كلیا   و144,973   تدمیرا   جزئیا،   فضال   عن   قطع   الطرق   الرئیسیة   وانهیار   الجسور،   مما   أدى   إلى
 حصار   آالف   األسر   في   المناطق   المتضررة،   وشكل   صعوبة   بالغة   في   إیصال   المساعدات   اإلغاثیة   إلیهم،

 وزاد   من   احتمالیة   انتشار   األمراض   الوبائیة   الخطیرة   مثل   المالریا   في   ظل   البرد   والمطر   وانتشار   المستنقعات
 والبعوض.

 ##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.
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