
 

 تحت إشراف الهالل األحمر القطري  كوادر إغاثية دولية إعداد بهدف

 سيناريوهات عدة على عمليا يتدرب امليداني والتنسيق التقييم فريق

 الخور  مدينة في

 والتنسيق التقييملفريق  التدريبي البرنامج الدولي واالتحاد القطري  األحمر الهالل يستكمل :الدوحة ― 3026 فبراير 32

 دولي فريق تكوين هو التدريبهذا  من العام والهدف الجاري، فبراير 41-41 الفترة خالل الهالل يستضيفه الذي امليداني

 تدخلالوميزانية  خطة ووضععقب الكوارث واألضرار  الوضع تقييمالقيام بمن خالل  الكبيرة، الكوارث أثناء للتدخل

 العاجلة. احتياجاته على بناء للبلد املتضرر  الوطنية الجمعية مع بالتنسيق

 واإليواء والتغذية الرعاية الصحية اتقطاع في األضرار تغطيةعلى  والعملي النظري  بشقيه للتدريب العامة الخطة وتقوم

األولى  ساعة 14-41 خالل الحدث منطقة في لتواجدواالسريع  التدخل على الفريق مهمةتقوم  حيث واإلصحاح، واملياه

 .الكارثةوقوع من 

 األدوار توضيحبالدوحة،  الهالل مقر في أيام 7 مدار على تنفيذه تم الذي ،التدريب منهجيةوشهد الجانب النظري من 

 تواجه الوطنية الجمعيات إحدى نأ يفترض نظري  سيناريو تطبيقإلى  باإلضافة ،لفريقعضاء األ  واملسؤوليات واملهام

 .ملساندتها طريقة إيجاد الفريق حاول وي كارثة

 عن التدريب"استراتيجية هو يقوم على و  من البرنامج، العملي الجانبفقد تضمنت  التدريبيام اللالثة األخيرة من األ  أما

 خلفو  التحتية البنية على ثرأ مما الخور  مدينة ضرب زلزال لكارثة افتراض ي سيناريو وضع تم حيث ،"املمارسة طريق

 لتقييمتقييم والتنسيق امليداني ال فريق استدعاء تم وعليه والجرحى، الوفيات من عدد إلى باإلضافة األضرار بعض

 .لتدخل باقي الفرق اإلغاثيةوالتمهيد  األضرار 

 مدينة في الحكومية املؤسسات من جموعةمل ميدانية زيارات عدةب القيامإلى  تبادر  مجموعات 1 إلى الفرق  تقسيم تموقد 

 في املسؤولين من عدد مقابلة تمت حيث الرويس، وميناء الخور  ومطار الخور  ومستشفى الشمال أمن إدارة ومنها ،الخور 

 في مكانياتهمإو  قدراتهمتسخير  خالل من ناريويوالس التدريب خطة إنجاح في كبير بشكل ساهموا ممن املؤسسات هذه

 في املشاركين املتدربين قدرات تعزيز في أسهم الذي األمر ،التدخل ةلخط همتصور شرح  مع ،للكارثة االستجابة عملية

 .البرنامج

 تفتيش نقاط وضع الشمال أمن إدارة مع بالتعاون  التقييم فريق عليها تدرب التي العملية السيناريوهات بين من وكان

 نقاط بوجود الزيارة أثناءأفراد الفريق ليفاجأ  ،وتقييمها زيارتها التدخل فرق  خطة تشمل التي املناطق بعض في أمني



 

 الفرق  معه تعاملت ما وهو ها،دخولل مسبق أمني تنسيقإلى  تحتاج املتضررة املناطق هذه أن بحجةهذه  منيةاأل  تفتيشال

 بالدولة الوطنية الجمعية عبر الرسمية الجهات مع التنسيق بعد إال عملها بإتمام التقييم لفرق  السماح بعدم منيةاأل 

 ثناءأ اعتبارها في التقييم فرق  اتضعه نأأهم النقاط التي يجب هذه النقطة من حيث تعتبر  ،القطري  األحمر الهالل وهي

 .مواقف اإلغاثة الفعلية في العمل بهذا قيامها

 عرض سيتم حيث ،األربعاء غدا التدريبي البرنامج هذا الدولي واالتحاد القطري  األحمر الهالل يختتم ان املقرر  ومن

 االستجابة آلية واعتماد إنجازه تم ما لبيان القطري  األحمر الهالل دارةإ مجلس على التدريبي البرنامج ومخرجات مرجعية

 .الفعالة

وهي دورة تدريبية  ،(FACT" )امليداني والتقييم التنسيق فريق تدريب"النسخة اللاللة والعشرين من دورة  تعد هذه هيو 

 الدولي االتحاد مع بالتعاون في منطقة الخليج والشرق األوسط للمرة األولى  القطري  األحمر الهالل يستضيفهادولية هامة 

 .البريطانية الوطنية والجمعية

 الواليات وهي العالم، حول  بلدا 44 لـ الوطنية الجمعيات مع اإلغاثة مجال في العاملين منمتدربا  41 الدورة في يشاركو 

 واليابان كونغ وهونغ وأملانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وكندا املتحدة واململكة والنمسا وأستراليا األمريكية املتحدة

 4 يمللها التي وقطر، ليست وتيمور  وسويسرا والسويد وأسبانيا وباكستان والنرويج ونيجيريا ونيوزلندا وهولندا واملغرب

 .الدولي لالتحاد ممللين إلى باإلضافة القطري، األحمر الهالل من مشاركون 

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 تحيز دون  من الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،4774 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 والجمعيات الدولية، واللجنة جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو

 الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: ملل واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 471 من الوطنية

 الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور  وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطري  األحمر الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين

 من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية املناصرة

 .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل



 

 املعاضيد العلي غانم بن محمد الدكتور  إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع ملا وانعكاسا

 السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن

 .والعاملية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل

 االتصال، بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري  األحمر الهالل عن املعلومات من ملزيد
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