انتهاء فريق اإلغاثة من التقييم امليداني لالحتياجات

الهالل األحمرالقطري يطلق نداء إنسانيا بقيمة مليوني دوالرلصالح
املتضررين من إعصار"فينتا" في الفلبين
 15يناير ― 2018الدوحة :في إطار استجابة الهالل األحمر القطري العاجلة لكارثة اإلعصار "فينتا" الذي ضرب جزيرة
مانداناو جنوبي الفلبين نهاية شهر ديسمبر املاض ي ،قام مؤخرا بإطالق نداء إنساني لجمع مبلغ مليوني دوالر أمريكي (أي ما
يعادل  7.3مليون ريال قطري) من أجل تنفيذ برنامج إغاثي يستمر  12شهرا وتستفيد منه  13,380أسرة متضررة تضم
 66,900شخصا.
وقام فريق من بعثة الهالل األحمر القطري في الفلبين بزيارة ميدانية إلى مراكز إيواء األسر النازحة لالطالع على ظروفها
املعيشية وتقييم احتياجاتها العاجلة ،وتوزيع جالونات بالستيكية سعة  20لترا لحفظ ونقل مياه الشرب ،كما تم تفقد
العديد من املناطق السكنية املتضررة ونقاط توزيع مياه الشرب وخدمات اإلصحاح للتعرف على حجم األضرار التي خلفها
اإلعصار .وقد أظهرت نتائج تحليل تقارير التقييم امليداني في الواليات األكثر تضررا من االعصار أن أهم االحتياجات
األساسية الحالية هي اإليواء العاجل وتوفير الغذاء واملواد غير الغذائية وخدمات املياه واإلصحاح والرعاية الصحية.
ويعتبر الهالل األحمر القطري أول منظمة إنسانية دولية بادرت إلى االستجابة لنداء االستغاثة الذي أطلقته الجمعية الوطنية
الفلبينية عقب اإلعصار ،من خالل تخصيص مبلغ  280ألف دوالر أمريكي (أي حوالي مليون ريال قطري) كاستجابة أولية،
وهو ما لقي إشادة من رئيس الجمعية الوطنية الفلبينية أثناء لقائه مع العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية واملنظمات
الدولية املانحة في الفلبين ،وكذلك في تصريحاته لوسائل اإلعالم العاملية.
برنامج متكامل
سوف تقوم الفرق اإلغاثية امليدانية التابعة لبعثة الهالل األحمر القطري في الفلبين بتنفيذ البرنامج اإلغاثي تحت إشراف
ومتابعة املقر الرئيس ي في الدوحة ،وبالتنسيق مع الجمعية الوطنية الفلبينية ومكونات الحركة اإلنسانية الدولية ومنظمات
األمم املتحدة .ويتضمن البرنامج املحاور التالية:
 .1اإليواء :يهدف البرنامج إلى بناء قدرات  1,200مستفيد من املتضررين وتدريبهم على معايير البناء اآلمن والصيانة للمنازل
السكنية ،باإلضافة إلى توزيع بعض املواد اإلغاثية واملساعدات غير الغذائية ،بقيمة تبلغ  240ألف دوالر أمريكي.

 .2دعم سبل كسب العيش :يتضمن البرنامج أيضا مساعدة  1,050أسرة فقيرة على تأسيس أنشطة لكسب العيش ،حتى
تتمكن من إدارتها بفعالية وزيادة دخلها وتحسين ظروفها املعيشية .وتبلغ امليزانية املخصصة لهذا الجانب  380ألف دوالر
أمريكي.
 .3الرعاية الصحية :سوف تعمل بعثة الهالل األحمر القطري على تأهيل وتجهيز وتشغيل  4منشآت صحية في املناطق
املتضررة لتقديم خدمات اإلسعافات األولية والرعاية الصحية األولية والرعاية الطارئة والتطعيم وعالج الكوليرا ،وتوفير
آليات محاربة نواقل األمراض املعدية ،وتحسين اإلصحاح البيئي في املجتمعات املحلية ،وإطالق حمالت للتوعية الصحية
وتعزيز الصحة املجتمعية .ومن املقرر أن يستفيد من هذه الخدمات  40ألف شخص بميزانية قدرها  354ألف دوالر أمريكي.
 .4التعليم :سوف يتم تأهيل وتجهيز املباني املدرسية داخل  4مدارس تعرضت للتدمير بشكل جزئي ،مما يمكن طالب هذه
املدارس (البالغ عددهم  82,772طالبا) من العودة إلى صفوف الدراسة .وتبلغ تكلفة هذه الجزئية من البرنامج  246ألف دوالر
أمريكي.
 .5املياه واإلصحاح :من أهم أهداف البرنامج اإلغاثي صيانة وتأهيل مصادر املياه ،وإقامة مرافق اإلصحاح ،ومعالجة وتوزيع
مياه الشرب ،والتوعية املجتمعية للنهوض بالنظافة الشخصية ومراقبة عوامل انتقال األمراض عن طريق املياه ،والتنسيق
مع سلطات املياه املحلية لبناء وحدات جديدة للمياه واإلصحاح في املناطق املتضررة .ويقدر عدد املستفيدين من هذه
الخدمات بحوالي  20ألف شخص ،فيما تبلغ التكلفة املتوقعة  380ألف دوالر أمريكي.
 .6التغذية :يتعلق الجزء األخير من البرنامج بإنشاء مطابخ ميدانية متنقلة وتوزيع الوجبات الغذائية على  14ألف أسرة
(تضم  84ألف شخص) بهدف تحقيق األمن الغذائي لهذه األسر ،ويخصص لهذا الجزء مبلغ  400ألف دوالر أمريكي.
كانت الفلبين قد تعرضت للعديد من األعاصير والعواصف االستوائية خالل شهر ديسمبر املاض ي أبرزها اإلعصار "فينتا"،
مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات وانزالقات أرضية خلفت وراءها خسائر في األرواح ،وانقطاع الطرق
وشبكات االتصاالت واملياه والكهرباء .وتشير املحصلة النهائية للعصار "فينتا" إلى سقوط  224قتيال و 115جريحا و425
مفقودا ،وتشريد  794,613شخصا وتدمير  5,329منزال بشكل كلي وجزئي.
وتسهيال على السادة األفاضل الراغبين في التبرع لغوث إخوتهم في اإلنسانية من الفقراء واملشردين في املناطق الفلبينية
املتضررة ،فقد خصص الهالل األحمرالقطري العديد من وسائل التبرع ،منها االتصال بالخط الساخن  66644822أو
 ،33998898أو تسليم التبرع لدى املقرالرئيس ي للهالل األحمرالقطري بالسلطةالقديمة أو أي من مندوبيه في املوالت
واملراكزالتجارية ،أو التبرع عبراإلنترنت ( ،)www.qrcs.org.qaوأخيرا التحويل البنكي بالريال القطري عبرحساب الهالل
األحمرالقطري لدى بنك بروة (رقم اليبان )QA72BRWA000000000100000002050 :أو بالدوالراألمريكي عبرحساب
الهالل األحمرالقطري لدى البنك التجاري (رقم اليبان.)QA08CBQA000000004010206377052 :

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمرالقطري
تأسس الهالل األحمر القطري عام  ،1978وهو منظمة إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد واملجتمعات الضعيفة بدون تحيز أو
تمييز .والهالل عضو في الحركة اإلنسانية الدولية التي تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من  190بلدا ،كما يشغل عضوية
العديد من املنظمات الخليجية والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ،واملنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.
ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث ،مساندا بذلك دولة قطر في جهودها
اإلنسانية ،وهو الدور الذي يميزه عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.
ويعمل الهالل األحمر القطري على املستويين املحلي والدولي ،وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للغاثة والتنمية في عدد من البلدان في
جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا .ومن بين األعمال اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت
التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها والحد من املخاطر ،كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة املتضررين
من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات املحلية ،باإلضافة إلى نشاطه على صعيد املناصرة
اإلنسانية .ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من املوظفين واملتطوعين املدربين وامللتزمين ،ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد
القوى اإلنسانية لصالحهم.
ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة املبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي :اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية
والوحدة والعاملية.
ملزيد من املعلومات ،يمكنكم االتصال بالسيد فريد عدنان رئيس الشؤون اإلعالمية – هاتف.)fareed@qrcs.org.qa( +974 5583 7338 :

