
 

 خيمة 2,500تأهيل 

 بعد عرسال في السوريين النازحين يغيث القطري األحمر الهالل
 العاصفة

إلى إغاثة  ة الهالل األحمر القطري في لبنانسارع فريق الطوارئ التابع لبعث :الدوحة ― 2018 يناير 24
 17يوم األربعاء  لبنانالعاصفة الثلجية التي ضربت  إثر، وذلك السوريين في بلدة عرسال البقاعيةالنازحين 

 .راكم الثلوج وتضرر بعض المخيماتوأدت إلى تيناير الجاري 

العاصفة، منها فتح قناة لدرء السيول  أثناءجراءات قبل والعديد من اإلاألحمر القطري وقد اتخذ فريق الهالل 
ؤدي إلى تسابقا وصيبها ت تي كانتا ساهم في حماية المخيمات من خطر الفيضانات الموتصريف المياه، م

مشترك وهو مشروع  ،مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفةويعتبر هذا التدخل جزءا من  .أزمة حقيقية
من النرويج  بتمويل) UNDP( بين وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان

لحد من تم فتحها في االتي قناة درء السيول ساهم توسوف وتنفيذ الهالل األحمر القطري،  المملكة المتحدةو
 في هذه المنطقة. نهائياالسيول مخاطر 

ابين ومنطقة وادي قام فريق الطوارئ بجوالت ميدانية لتفقد المخيمات، ال سيما في منطقة السبيل والب ذلكك
في تجمعت الثلوج من كميات هناك ووجد الفريق أن حيث تتمركز مخيمات النازحين،  عطا ووادي أرنب

الالزمة إلصالح ب والشوادر اخشاأل وفيربادر الفريق إلى ت، فماوأدت إلى تضرر بعض الخي مخيم الطفيل
أهبة االستعداد مع البقاء على في الوقت الحالي يواصل العمل  ، وهوونزح الثلوج المتراكمة م المتضررةالخيا

 في البلدة.يحدث لمواجهة أي طارئ 

خيمة  2,500إلغاثة وتأهيل خطط يإذ  ،مانقاذ أكبر عدد من الخيإل بكل جهدهالهالل األحمر القطري سعى يو
بدال من  سريعامن العودة إلى خيامها حتى تتمكن األسر النازحة ، المعدنية ب والشوادراخشعبر تزويدها باأل

 اضطرارها إلى قضاء فصل الشتاء بأكمله في العراء وسط الثلوج.

 ##البيان نهاية##
 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلية الخيرية المنظمات

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل
 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف



 

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة

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


