
 

 صحفي## بيان##

 إعصار هايانلألسر المتضررة من حدة سكنية و 650تسليم 

البرنامج ينهي المرحلة الثانية من  القطري حمراأل الهالل

 الفلبين فيالتنموي المتكامل 

وحدة سكنية لألسر المتضررة في  650حمر القطري بتسليم قام الهالل األ :الدوحة ― 2018 فبراير 10

لبرنامج التنموي المتكامل امن المرحلة الثانية نشطة ألتنتهي بذلك  ،بوالية اليتي وسط الفلبينمدينة سانتافي 

 جمالية قدرهاإبتكلفة  ،2013عصار هايان الذي ضرب الفلبين عام إعمار المناطق المتضررة من إعادة إل

 .الجمعية الوطنية الفلبينيةبالتعاون مع ( مليون لاير قطر 8.2)أي ما يعادل  امريكيأ ادوالر 2,256,209

 صرفللوملحق بها حمام منفصل وخزان  ،األلواح المعدنيةمن الخشب واإلسمنت و وحدة السكنيةوتتكون ال

حالة من بين العائالت التي العائلة تم اختيارها بناء على دراسات  650وقد تم توزيع المنازل على  .صحيال

 ،واألسر التي يعولها عجائز أو أطفال أو نساء ،وذوي االحتياجات الخاصة ،تهدمت بيوتها بشكل كامل

وأصحاب األمراض المزمنة، كما تم تدريبهم على مواصفات الملجأ اآلمن ومهارات التصرف في حالة 

 .الطوارئ

لية الدو التنميةغاثة والمهندي المدير العام لإل السيد راشد سعدحضره جاء تسليم الوحدات السكنية خالل حفل 

، الوطنية الفلبينية الجمعيةمجلس إدارة يس رئالسيناتور ريتشارد جوردون ، وحمر القطريفي الهالل األ

أعضاء مجلس أمناء و ليوبولدو بيتيالالمحافظ تقدمهم ين في والية اليتي يالعديد من المسؤولين المحليو

حمر في الهالل األحمر والوطنية للصليب األلجمعيات رؤساء بعثاث ا، ومعية الوطنية في والية اليتيالج

 .ذويهميع األسر المستفيدة من المشروع ولى جمإضافة إ، الفلبين

 من البرنامجالثانية األولى و تينالمرحل إنهاءأن إلى هندي ، أشار السيد راشد المالتسليمخالل حفل  في كلمتهو

وحدة سكنية لألسر المتضررة  1,300تسليم و ،عصار هايانإمناطق المتضررة من عمار الإعادة التنموي إل

 .شراكة مع الجمعية الوطنية الفلبينيةالنجازا عظيما للهالل األحمر القطري بإيعد  ،عصارمن اإل

تقديم ولتدخل لالدائم استعداده الدولية ونسانية بالمبادئ اإلحمر القطري الهالل األلى التزام إالمهندي  نوهو

مؤكدا ، تمييز على أساس ديني أو عرقيدون تحيز أو الحروب الكوارث الطبيعية وللمتضررين من  ةالمساعد

شعب الفلبيني في حاالت الطوارئ نسانية لمساعدة الالقطري سيواصل جهوده اإلاألحمر أن الهالل 

 .نسانيةضمان كرامتهم اإلوالمتضررين  ةف التخفيف من معانابهد ،زماتاألو

نسانية حمر القطري على جهوده اإللهالل األإلى االتقدير محافظ والية اليتي بالشكر و وجه، تمن جهتهو

تجاوزها للصدمة بعدما وتسهيل عملية تعافيها و ،عصار هايانإر األكثر تضررا من الصادقة لمساعدة األس

 .كل ما تملك خالل دقائق قليلة من وقوع الكارثةوفقدت منازلها 



 

جمعية الوطنية ية بين العلى أهمية الشراكة االستراتيج تهفقد أكد في كلم نووردجتشارد يالسيناتور رأما 

عديد من ت بشكل فعال جدا على تنفيذ الأن هذه الشراكة ساعدموضحا  ،والهالل األحمر القطري ةالفلبيني

 .التنموية في العديد من الواليات في الفلبينغاثية والتدخالت اإل

الفلبينية خالل حاالت  حمر القطري على دعمه للجمعية الوطنيةلهالل األل هشكرجوردون عن وأعرب 

على الدوام سباقا إلى حيث كان ، خيرةالفلبين في السنوات األ نسانية التي شهدتهازمات اإلاألالطوارئ و

لكوارث لجل االستجابة العاجلة أمن الجمعية الوطنية الفلبينية طلقها تنسانية التي االستجابة للنداءات اإل

 .الشعب الفلبينيمحل تقدير كبير من الحكومة و هذا الدعمأن مؤكدا ، الطبيعية

سجل ضمن أقوى األعاصير التي م 2013نوفمبر  8أن إعصار هايان الذي ضرب الفلبين يوم جدير بالذكر 

 660شخص وتشريد ما يقرب من آالف  10، حيث نجم عنه وفاة أكثر من على اإلطالق تعرضت لها البالد

 600محافظة و 44أقاليم تضم  9نسمة في مليون  9.8شخص، وبلغ إجمالي عدد المتأثرين به حوالي ألف 

محلية، كما تضررت البنية التحتية الحكومية واألهلية، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات األساسية وتدهور 

 .بشكل خطير األوضاع المعيشية

 ##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
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