
 

 ##بيان صحفي## 

 وتنفيذ الهالل األحمر القطريبدعم من صندوق قطر للتنمية 

 بالفلبين "فامكو " لصالح املتضررين من إعصار   املساعدات اإلغاثية املقدمة من دولة قطرتوزيع بدء 

لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل    تنفيذا    الدوحة:  ―  2020  ديسمبر  14

الهالل األحمر القطري بدعم من صندوق قطر للتنمية  يباشر أمير البالد المفدى حفظه هللا،  ،ثاني 

آلالف  مساعدات إغاثية  تقديم  من خالل    في الفلبين،   " فامكو "إعصار  لكارثة  االستجابة العاجلة  

 . غاثةاإل أعمال لمشاركة في لاألسر المتضررة، وإرسال فريق إغاثي 

الممولة من    شحنة المساعداتالتي تحمل  وصول طائرة القوات الجوية األميرية القطرية  فور  و 

للتنمية  قطر  واستالم    جرى  ، مانيالمطار  إلى    صندوق  وغير  ال المواد  تفريغ    ،غذائية الغذائية 

اإليواء و  واإل  وحدات و  ،حزم  الكهرباء  ، صحاحالمياه  اإل  ، ومولدات  مع  نقاذ  وقوارب  بالتعاون 

مسؤولو البعثة التمثيلية للهالل  شحنة المساعدات  كان في استقبال  و  . دولة قطر في الفلبينسفارة  

أوفده  كان الهالل األحمر القطري قد  الذي  غاثي  اإل فريق  أعضاء الاألحمر القطري في الفلبين و 

الفلبين   الماضيالأواخر  إلى  المتضررة  شهر  المناطق  في  المواد  بالتعاون    ،لتوزيع  وذلك 

 . والتنسيق مع الصليب األحمر الفلبيني

اإلغاثي،   الفريق  لبرنامج عمل  ا فقد  وطبقا   إليزابيث    ا  جتماععقد  السيدة  العام  زمع  األمين  افاال 

الفلبيني  األحمر  الحيث    ،للصليب  لها  دعم  وجه  على  الفريق  و شكر  مهمة  الفلبين،    فيتسهيل 

قدمت  و  إعصار بدورها  لكارثة  االستجابة  في  القطري  األحمر  الهالل  لجهود  واالمتنان  الشكر 

 . غاثة وفريق اإلمن خالل إرسال مواد    "فامكو"

ذلك،   مركز  بعد  بزيارة  القطري  األحمر  الهالل  فريق  لعمليات  القام  األحمر  التابع  لصليب 

للكوارث  ، الفلبيني المركز خالل االستجابة  آلية عمل  التعرف على  والبرامج  و   ،بهدف  األنظمة 

لكارثة في  المستخدمة   بين  اإلعصار  االستجابة  العالقة  تطوير  إمكانية  دراسة  إلى  باإلضافة   ،

الطوارئ التابع للمقر الرئيسي  الفلبيني ومركز إدارة معلومات  األحمر  مركز عمليات الصليب  

 بالدوحة.  القطري لهالل األحمر ل

 توزيع عمليات ال

ضمن خطة توزيع المساعدات اإلغاثية التي ينفذها فريق الهالل األحمر القطري، بدأت بالفعل  

أسرة تضم   623عمليات توزيع المواد غير الغذائية في والية ريزال، وقد استفاد منها حتى اآلن  



 

الموزعة    . شخصا    3,115حوالي   المواد  منه  ةبالستيكيأغطية    405وشملت   2,025  ااستفاد 

شملت أغطية  و   ،ضافتها من قبل الصليب األحمر الفلبيني إ  تتملى مواد أخرى  إ ضافة  إ  ا ،شخص

 . بالستيكية وبطانيات وناموسيات وأوعية للمياه وحصائر وأدوات مطبخ 

توزيع مواد إغاثية  تم    عصار فامكو في شمال الفلبين،إمن    األكثر تضررا  ،  كاجايانفي والية  و 

واني  أشملت بطانيات وناموسيات وأوعية مياه و و  ،شخص   700أسرة تضم حوالي    140  لفائدة

من مواد غذائية شملت األرز والمعكرونة    ا (شخص  1,790)أسرة    358كما استفادت  بالستيكية،  

 . المعلب والقهوة والسمك واللحم

و   ذلكك كهربائي  مولد  تسليم  والية  إنقاذ    قاربتم  في  الفلبيني  األحمر  الصليب    كاجايان لفرع 

واال اإلنقاذ  عمليات  في  لضمن    ،السريعة   ةستجاب الستخدامهما  اإلغاثي  األحمر  التدخل  لهالل 

 . من صندوق قطر للتنميةالمدعوم القطري و 

فقد  و  الفلبيني،  األحمر  الصليب  مع  التحضيرية  للمناقشات  المستفيدين  تم  وفقا   قوائم    منإعداد 

لحوالي  اإلغاثية  المواد   تكفي  بشدة  مناطق    5  فيعائلة    5,500التي  عصار  اإلمن  تضررت 

 . سور ززابيال وماريكينا وكامارين ي إل و اكاجايان وريزوهي:  

تسببت الفيضانات    فقدفي الفلبين،    مخاطر الكوارث وإدارتهاالمجلس الوطني للحد من  وبحسب  

خدمات المياه  ل لسكان وانقطاع  لفي حدوث خسائر بشرية ونزوح    "فامكو "الناجمة عن إعصار  

  .لبنايات السكنية ومصادر كسب العيش في الواليات التي اجتاحها اإلعصارلواإلصحاح وتدمير  

عواصف،  و اقتالع أشجار  و انهيارات أرضية  و منها فيضانات    ا  حادث   334وتم حتى اآلن تسجيل  

 مليون نسمة. 4.9حوالي اإلعصار ب المتأثرين  السكان فيما بلغ إجمالي عدد 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن صندوق قطر للتنمية 

وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية باإلنابة  فة بتنسيق صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكل  

القانون رقم ) لعام  19عن دولة قطر، بموجب  للعديد من   2002(  المساعدات  وتعديالته. وقد قدم الصندوق 

العالم أنحاء  جميع  في  الوطنية  ا  ،الدول  قطر  رؤية  في  الدولي  التعاون  أهداف  مع  وتتالءم    .2030نسجاما  

قطر صندوق  التنمية    استراتيجية  تعزيز  إلى  الصندوق  يسعى  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  للتنمية 

 البشرية من خالل تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين االقتصادي. 

العالمو حول  المجتمعات  عيش  سبل  تحسين  على  الصندوق  خالل،  يعمل  من  المالية   وذلك  األدوات  توفير 

تمكين الشعوب ، ونامية في العالم العربي وخارجه واالستجابة الفعالة للمساعدات اإلنسانية والتنمويةللبلدان ال

االقتصادية والتنمية  التحتية  والبنية  االجتماعية  والخدمات  التعليم والصحة  تعزيز  بناء شراكات ، ومن خالل 



 

مستدام أثر  إلحداث  ودولية  ومحلية  ومها،  وقدرات  خبرات  من  النتائج  االستفادة  لتحقيق  قطر  دولة  رات 

 .المرجوة

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

الضعيفة   اإلنسانية  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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


