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برنامج التنمية والتأهيل المتكامل في ة من لثمرحلة الثاال

 الصومال

منظمة الدعوة  مع ثنائية تفاهم مذكرةاليوم  القطري األحمر الهالل وقع :الدوحة ― 2046 مايو 41

 أقاليمفي  المتكامل والتأهيل التنمية برنامجالثالثة من المرحلة  تنفيذوتمويل التعاون في  أجل من اإلسالمية

 أمريكي دوالر يمليون إجمالية قدرهاوذلك بميزانية ، الصومالب السفلىشبيلي و الوسطى وشبيلي بنادر

 .طرفينال بين مناصفة( لاير قطريمليون  7,3حوالي )

من جانب الهالل األحمر القطري  هاوقعقد و، 4102تنتهي في مايو  شهرا 42لمدة يمتد العمل باالتفاقية 

سعادة األمين العام السيد صالح بن علي المهندي، ومن جانب منظمة الدعوة اإلسالمية سعادة السيد حماد عبد 

 .الجانبينمسؤولي عدد من لفادني مدير مكتب المنظمة في قطر، في حضور القادر ا

عوامل إسهامها في توفير تأتي أهمية هذه االتفاقية من : "المهنديالسيد صالح مراسم التوقيع، قال  عقبو

وضعف  الفقر من دائم بشكلفيها القاطنة  المجتمعات تعانيالتي  ،المناطق المستهدفةفي الضرورية التنمية 

 كل .الفيضاناتو والنزاعات الغذائي األمن نعداموا ونظيفة آمنة مياه على الحصول صعوبةو الطبية الخدمات

 األساسية المستلزمات توفير على سراأل قدرة وعدم الفقر من هائلة معدالت عنها تنتج األحداث تلك

 أكثر من يعتبرون الذين ،السن وكبار والمرضعات والحوامل األطفال وضع على كثيرا أثر مما ،هاتشيلمع

 ".المجتمع في المتضررة الفئات

 على التركيز مع الثالثة، األقاليم في قرى 01أوضح المهندي أن هذه المرحلة من البرنامج سوف تغطي و

 من تتمكن حتى قدراتها، وبناء الزراعي اإلنتاج بوسائل والحروب بالكوارث والمتأثرة الضعيفة األسر دعم

 مثل األساسية االجتماعية الخدمات بتوفير الدعم ذلك ويقترن نفسها، على واالعتماد العيش كسب سبل إدارة

 مثل المعنية الصومالية السلطات مع بالتنسيق الطرق، مشكالت وحل والتعليم واإلصحاح المياه و الصحة

 .المستهدفة المجتمعات وقيادات المائية والثروة والطاقة والزراعة الصحة وزارات

مع اإلخوة في الهالل األحمر تعاون اتفاقية اليوم بحمد هللا وقعنا " :حماد الفادنيومن جانبه، قال السيد 

مشروع  أولهاكان حيث سبق لنا التعاون معا في مشاريع كثيرة،  ، وهي ليست االتفاقية األولى بيننا،القطري

 سقيا مشروع وأخيرا ميانمار، في العيش كسب مشروع ثم الجرحى، عالج صندوق لدعم سوريا في التعاون

تم إنجازه وقد  ،الخيرية وقطرالقطري  األحمر الهالل مع ثالثية بشراكة السودان في النيل نهر بوالية اءالم

 ا التعاونتواصل هذيونتمنى أن . بين الجمعيات الثالث ةللشراك ناجحا نموذجايعتبر و على خير وجه

 اإلنساني العمل يواجهها التي التحديات لمواجهة وذلك فاعلية وأكثر أقوى بصورة ،في المستقبل الشراكاتو



 

 عملنا ياتوأول من تعتبر التي الشراكات هذه لمثل جاهزون اإلسالمية الدعوة منظمة في ونحن .والخيري

 ."السنين عشرات منذ تعمل التي البعثات من كبير عدد فيها ناديل التي أفريقيا في سيما ال ،اإلنساني

ينفذه الهالل األحمر القطري في الذي  المتكامل والتأهيل التنمية برنامج من ثالثةال مرحلةالهي  ههذعتبر تو

 والخدمات الغذائي واألمن المعيشية األوضاع تحسينبهدف  السفلى وشبيلي الوسطى شبيليو بنادر ليماقأ

 توفير خالل من المناطقة المستهدفة في والنزاعات الجفاف ن منلمتضرريل المياه وتوفير والتعليم الصحية

 قدرات وبناء والتعليم والصحة واإلصحاح والمياه ةوالزراع الغذائي األمن قطاعاتفي  الخدماتو الدعم

 .مباشر غيرمستفيدة بشكل  أسرةألف  040و مباشر بشكلمستفيدة  أسرة آالف 3لفائدة  المجتمع المحلي

 تأهيل، هكتار من األراضي الزراعيةف الآ 3تحضير  :عديدة التي يتضمنها المشروععمال الومن ضمن األ

 10إنشاء ، اليدويةمن األدوات الزراعية قطعة آالف  9توزيع ، مك 30بطول  لقنوات الرئيسية بالحفاراتا

بناء ، ريالمياه لمضخة  20 ركيبت، المحسنةبذور المن  اطن 71توزيع ، مزارع تجريبية لتدريب المزارعين

لتوفير  بئر ارتوازيو آبار سطحية معدلة 2 حفر، للعبور فوق قنوات الريمزودة ببوابات  خرسانية قناطر 2

تدريب آخرين، مزارع  4,911لفائدة  زراعيين نمدربيمزارع ليصبحوا  011تدريب ، منةاآلو نظيفةال مياهال

 ضامراألمعدالت  من للحد مركزين صحيينوتشغيل  تدشين، مياهالة إدارعمليات لتحسين لجنة  11

 ةخصصمتتدريب  دورات 3 عقدقرى،  01في راكز تحفيظ مومتوسطة ومدارس ابتدائية  2إنشاء ، والوفيات

الصحة العامة والوقاية من  حول شهريةتثقيفية  حمالت إطالق، ت الصحيةآللموارد البشرية العاملة في المنش

 .برنامجفي تنفيذ ال الزيادة مهاراته ةمن الفرق العامل 3تدريب ، األمراض

 األمن قطاعاتفي  والتنمية التأهيلأنشطة  القطري حمراأل الهالليتولى  سوفوبناء على بنود االتفاقية، ف

 منظمة تتولى، فيما الصحية والمراكز الصحي والصرف القنوات وتأهيل االنتاج مدخالتتوفير و الغذائي

 سكانال معوالتواصل  اآلبار حفرومراكز تحفيظ القرآن الكريم و والمساجد المدارس نشاءإ سالميةاإل الدعوة

 توفيرفي يتعاون الطرفان بعد اكتمال البرنامج ، والالزمة اللجان وتكوينفرق البرنامج  ةممه لتسهيلالمحليين 

 .واستمراريتها نتائجه لمحافظة علىل الضرورية العوامل

 اتقييمفي شهر مارس الماضي كان قد أجرى في مقديشو  القطري األحمر الهالل مكتب من افريقيذكر أن 

 لتحديد السفلى شبيلي إقليمب ةوأفجوي ومدينة مركأودغلي  اطقمن في بالكوارث المتأثرينالسكان  الحتياجات

 فيالتقييمات التي سبق إجراؤها باإلضافة إلى  المياه، وإمدادات الصحية الخدماتو المحاصيل في اتالفجو

كما  ،في هذه المناطق ةصحي كزامركلها إلى عدم وجود أي  أشارتالتي و ،الوسطى شبيلي إقليممقاطعة بلعد ب

 وال بالطين مطمورة المياه قنوات ومعظم ،النظيفة وغير اآلمنة غير النهر مياه من يشربون السكان أغلبية أن

أثر بدوره على  ماوهو  ،الزراعية التقنياتقدم و السابق الجفاف بسبب المحاصيل إنتاج أعاق مما ،تعمل

 .الغذائي األمن

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0972 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من



 

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 091 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 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

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+972 8823 7332: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما
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