
 

 صحفي## بيان##

 ألف دوالر 300بقيمة إجمالية 

والجمعية الوطنية  القطري  األحمر الهالل بين اتفاقية توقيع

 الفلبينية إلغاثة ضحايا إعصار "فينتا"

الجمعية الوطنية الفلبينية بهدف  مع نفيذيةتاتفاقية  مؤخرا القطري  األحمر الهالل وقع :الدوحة ― 2018 أبريل 21

 نهاية الفلبين جنوبي مانداناو جزيرة ضربالذي  "فينتا" عصاراإلنسانية لكارثة إ االستجابةاستكمال  سويا فيالتعاون 

ألف دوالر أمريكي من الهالل األحمر  300بتمويل قدره  إغاثي عاجلتنفيذ تدخل من خالل  املاض ي، ديسمبر شهر

 .القطري 

إصالح حزمة  740 فيرتو واملياه واإلصحاح والنظافة الشخصية، حيث سيجري في ضوئها مجاالت اإليواء تغطي االتفاقية و 

نظافة حزمة  200وتوزيع ، اإلخالء اتوتقيم حاليا في مخيم على األسر التي تهدمت منازلها جراء اإلعصار وصيانة إيواء 

مواد وتوفير بنيتها التحتية، تضررت التي املناطق في مياه الشرب النظيفة صهريجين متنقلين لتوزيع تسيير و  ،شخصية

مخاطر كيفية الوقاية من النظافة الشخصية و بللتوعية وتنظيم حمالت مجتمعية  ،تنقية املياهاملعالجة الكيميائية ل

 لة عبر املياه.و قاملناألمراض و التلوث 

والفيضانات املصاحبة له، بإجمالي أسرة متضررة من اإلعصار  1,500ومن املقرر أن يستفيد من هذه املساعدات حوالي 

وتحرص بعثة الهالل األحمر القطري في  .باالوانجزيرة باالباك بمقاطعة الناو ديل نورتي و  ةمقاطع في آالف شخص 9

 نسانية املحلية والدولية العاملة في مجال إغاثة املتضررين من اإلعصار.مختلف املنظمات اإلالتنسيق مع الفلبين على 

 الجمعية أطلقته الذي االستغاثة لنداء االستجابة إلى بادرت دولية إنسانية منظمة أول  القطري  األحمر الهاللكان 

( قطري  ريال مليون  حوالي أي) أمريكي دوالر ألف 280 مبلغ تخصيص خالل من اإلعصار، عقب الفلبينية الوطنية

 أجل من( قطري  ريال مليون  7.3 يعادل ما أي) أمريكي دوالر مليوني مبلغ لجمع اإنساني نداءكما أطلق  أولية، كاستجابة

 .شخص ألف 65 تضم متضررة أسرةألف  13أكثر من  منه ستفيديو  شهرا 12ملدة  يستمر إغاثي برنامج تنفيذ

 ظروفها على لالطالع النازحة األسر إيواء مراكز إلى ميدانية بزيارة الفلبين في القطري  األحمر الهالل بعثة من فريق وقام

 تفقد تم كما الشرب، مياه ونقل لحفظ لترا 20 سعة بالستيكية جالونات وتوزيع العاجلة، احتياجاتها وتقييم املعيشية

 التي األضرار حجم على للتعرف اإلصحاح وخدمات الشرب مياه توزيع ونقاط املتضررة السكنية املناطق من العديد

 أهم أن االعصار من تضررا األكثر الواليات في امليداني التقييم تقارير تحليل نتائج أظهرت وقد. اإلعصار خلفها



 

 والرعاية واإلصحاح املياه وخدمات الغذائية غير واملواد الغذاء وتوفير العاجل اإليواء هي الحالية األساسية االحتياجات

 .الصحية

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 تحيز دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو

 والصليب األحمر للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عضوية

 قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو اإلنسانية، جهودها في

 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

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية

 .(fareed@qrcs.org.qa) +974 5583 7338: هاتف – اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم املعلومات، من ملزيد


