
	

 بدعم من صندوق قطر للتنمیة
 فيألف طن من القمح  24حصاد  دعمی القطري األحمر الھالل

 سوریا
مشروع من النسخة الثالثة من تنفیذ الھالل األحمر القطري مؤخرا انتھى  :الدوحة ― 2017 أغسطس 6

للتنمیة بدعم من صندوق قطر وذلك ، 2017-2016دعم زراعة محصول القمح في الداخل السوري لموسم 
 والزراعة األغذیة منظمة من فنيالدعم وال والمؤسسة العامة إلكثار البذاروحدة تنسیق الدعم بالشراكة مع و

ھذا ألف طن من  24أكثر من جمع بحصاد ال اكتمل مطلع الشھر الجاري موسمحیث ، )الفاو(المتحدة  لألمم
 المناطق المستفیدة.لألھالي في تحقیق األمن الغذائي بھدف  االستراتیجيمحصول ال

ملیون لایر  23أمریكي (أي ما یعادل  دوالر ملیون 6.3المخصصة للمشروع ھذا العام  الموازنة تبلغ
قد بلغ و لكل منھما. %25الشریكان اآلخران نسبة بینما یتحمل  %50نسبة منھا یتحمل الھالل  ،)قطري

 حلب ھي سوریة محافظات 8 فيحقول الزراعیة من الھكتار  7,733.5العام المساحة المنزرعة ھذا إجمالي 
 عائلة 17,697إلى  مستفیدینال عددیصل و دمشق، وریف دمشقو القنیطرةو ودرعا وحماة وحمص وإدلب

القدرة عدم و الزراعیة المدخالت قلة من تعاني والتي القمح زراعةالعاملة في  العوائلمن  )نسمة 88,485(
 یتعیشون منھ. دخل لتحقیق اإلنتاج تصریف على

 جمعیعملون على مدار شھر ونصف ل المزارعونحیث ظل  المشروع،مراحل  أھم من الحصاد یعتبر
 القطري األحمر الھاللكما یقوم  ،طحینوال برغلجواالت كبیرة الستخدامھ في إنتاج ال في محصولھم وتعبئتھ

 بھدف العادي القمح إنتاج ھما أساسیینشقین  من المشروع یتألف. ومدعوم بسعر اإلنتاج من جزء شراءب
 تأمین بھدف عالیة صنفیة بنقاوة قمح بذار إنتاج، والمشروعحجم  من %75 ویشكل ستھالكواال الطحن
 .المشروعحجم  من %25 ویشكل القادم للموسم البذار

كما  المستفیدة، مناطقال في الثالثة للشركاء الغذائي مناأل استراتیجیة في أساسیا ركنا البرنامج ھذا یشكلو
 نسانیةاإل االستجابة خطة ضمن والزراعة الغذائي مناأل لقطاع المحددة والنشاطات ھدافاأل مع تماشىی

وإنعاش  السكان دعمل جھودال وتكامل تناغم لىعالشركاء حرص حیث  ،2016المعتمدة من األمم المتحدة لعام 
 الغذائي األمن مستوى في كبیر ضعف من تعاني التي ،المستھدفة المناطق في الفقر ومحاربةالسوق المحلیة 

 .أساسیة غذائیة كمادة القمح محصول نتاجإ وتدني

 المشروع مكونات

 لمساعدة حسن إقراض صندوقوھو  ،المزارع دعم صندوقتم تأسیس للمساعدة في تنفیذ المشروع 
لتمویل ھذا  دوالر مالیین 4 غوقد تم تخصیص مبل ،الموسم خالل ةیالزراع مدخالتال توفیر على المزارعین

 التعاقد یتم ھكتار لكلدوالر  500حد أقصى ب مشارك مزارع لكل حسن قرضمن أجل تقدیم  لصندوقا



	

ذلك استرداد قیمة  یتمعلى أن  ،لخإ وأسمدة من بذار مدخالت شكل على أوسواء في صورة نقدیة  ،لزراعتھ
 .مدعومال سعرطبقا لل قمحفي صورة  الحصاد عند القرض

 ،اإلكثار مزارعي على خاصبشكل  تركیزال مع ،للمزارعین الجودة تحسینل ابرنامجأیضا یتضمن المشروع 
 مزارع كل محصول من %50 شراءثم یتم ، القمح محصول ءنقا مدى على تعتمد لھم حوافزتقدیم من خالل 
 فاظتحاال تمحیث  ،الخبز إلنتاج أو القادم للموسمالزراعة  بذار تخزین بھدف وذلك تنافسي، بسعر مشارك
خطة  تنفیذوقد تم  .ھكتارألف  24 لزراعة تكفيوھي كمیة  ،القادم للموسم البذار من طنآالف  6 بكمیة
باإلضافة إلى  عالیة، بجودة القمح من اصنف 13 على الحفاظ تمحیث  ،واستردادھا القمح أصناف على للحفاظ
 .معتمدة مصادر من استجالبھاعن طریق  فقدت أصناف 3 استرداد

 مساھمة حجم من %50 عن یزید بما ةالالفع مساھمتھ خالل من للتنمیة قطر صندوق دور أھمیة وتبرز
 أصل من ھكتارآالف  3 عن یزید ما إدخالإلى  أدى الذي األمر ھذالمشروع، في القطري األحمر الھالل

 للتنمیة قطر صندوق لدور امتدادا المساھمة ھذه وتأتي .ھكتار 7,733.5إجمالیھا  المساحة المنزرعة والبالغ
 إیجابي بشكل تزال وال انعكست والتي ،السوري الداخل فياإلنسانیة  القطري األحمر الھالل مشاریع دعم في
 .األصلیة مناطقھا من نزحت التي السوري المجتمع فئات غالبیة على

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف تطوعیة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 والجمعیات الدولیة واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دونب الضعیفة
 للھالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة والعربیة الخلیجیةالمنظمات  من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة
 ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة والمنظمة الدولي،
 باقي عن هیمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة، جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلیة الخیریة المنظمات
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة تحت نشاطھ الھالل ویمارس
 .والعالمیة والوحدة التطوعیة والخدمة
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