
 
 
 
 

 ##بیان صحفي## 

 لألسر الیمنیة الالجئة في الصومال صغیرة یفتتح مشاریع إنتاجیة  الھالل األحمر القطري
مدرة  المشاریع الدعم  مشروع الھالل األحمر القطري اختتم  الدوحة: ― 2022 ینایر 17

على   التمثیلي في الصومالنفذه مكتبھ ، والذي ألسر الیمینة الالجئة في الصومالصالح اللدخل ل 
 ریاالً  202,552اً (أي ما یعادل أمریكی اً دوالر 55,570إجمالیة قدرھا ، بمیزانیة أشھر 6مدار 
 اً).قطری

ً  140فقیرة تضم أسرة  20یستفید من ھذا المشروع  مستفیداً غیر   35، باإلضافة إلى شخصا
الیمنیة الفقیرة داخل مقدیشو والمدن  األسر و األسر الیمنیة الالجئة في المخیماتمن ، مباشر

،  أسرة 20صالح مشاریع إنتاجیة لإقامة  النتائج المتحققة وشملت  . بإقلیم بنادر العاصمة األخرى
سر على اإلدارة  األ تدریب مع  ،أشھر 3لمدة  محال أخرى  10إیجار و تجاریةمحال  10تأھیل ب

 . االستھالكیةالمواد السلع وتورید  ، ولمشاریع التجاریة الصغیرةھذه ا المثلى ل

وتحدید   مناطق اللجوءفي المشروع دراسة األوضاع االقتصادیة للیمنیین تضمنت آلیة تنفیذ وقد 
شاریع مإلقامة أسرة یمنیة  20 ختیارتم ا. وبناًء على نتائج المسح المیداني، األساسیة احتیاجاتھم

قائمة  محال  10 تأھیل. بعد ذلك تم أسرةت كل احسب خبرات ومھاربتساعدھم على التكسب 
لألسر التي لیس لدیھا  ةتجاریل امح  استئجارنصف األسر المستفیدة، فیما تم  عمل فیھاتوبالفعل 

 .محل

المستلزمات  شراء قام الھالل األحمر القطري ب ، على بدء تشغیل المشاریع ولمساعدة ھذه األسر 
عقد دورة تدریبیة لرفع  باإلضافة إلى المقامة،  المحالإلى وتوریدھا الغذائیة سلع  تجھیزات وال وال

عمل  فریق استمر و .في إدارة مشاریعھم التجاریة الصغیرة ات المستفیدینمستوى مھار
  6طوال مشاریع وتقییم العائد منھا إدارة العملیات تحسن لتأكد من لألسر امتابعة في المشروع 

 مدة المشروع. ھي أشھر 

صعوبة كان منھا والتي ، المشكالت والتحدیاتاإلغاثي من بعض ولم یخل ھذا المشروع 
إدارة  على بعض المستفیدین  ةضعف قدرو ،ینیالیمنتواجد الالجئین  أماكنإلى جمیع الوصول 

األسر الیمنیة بعض األمني في المناطق التي تعیش فیھا  الوضعتردي ، ومشاریعھم التجاریة
ً إلیمني الجئ  7,500نحو ، والبالغ عددھم الالجئة المفوضیة السامیة لألمم   اتحصائیوفقا

 . المتحدة لشؤون الالجئین



 
 
 
 

إلى  وصول الفي مقدیشو لتسھیل الجھات المعنیة التنسیق مع تم وللتغلب على ھذه التحدیات، 
زیادة ، باإلضافة إلى التدریب على المھن الحرفیةتلقي بضرورة  تھمتوعی، وألسر المستھدفةا

 الجدید بإذن هللا. لعام  المشروع لخطة   ضمندین ی عدد المستف

عمل لالجئین الیمنیین الذین یعاون من  الفرص أھمیة بالغة في توفیر  وقد كانت لھذا المشروع
  ندرةوغالبیتھم یعیشون حیاة صعبة بسبب األزمة االقتصادیة و ،شدة الفقر والعوز في الصومال

وھي مطلقة تبلغ من   ،أروى ھادي علي أسرة السیدة األسر المستفیدة كانت . ومن فرص العمل
ً  45عمر ال عیش حیاتي بشكل طبیعي وسط  أو ،في الیمن كنت سعیدة جداً ، حیث قالت: "عاما

لیس لدینا أي دخل إال   .خمسةال طفاليلى مقدیشو مع أإلكن بسبب ظروف الحرب جئت  .عائلتي
والتي ال تكفي لسد احتیاجاتنا  ،من المحسنین الصومالیین والمنظمات األجنبیة اتبعض المساعد

ونسكن في منزل ینقصھ الكثیر من المستلزمات   ،كنا نعاني مرارة الحیاة القاسیة .المعیشیة
 ". م قدرتنا على شرائھاالضروریة لعد

الذي یعتبر بوابة رزق فتحھا هللا لنا عن طریق   ،ھذا المشروعاستلمت لكن بحمد هللا وأضافت: "
.  طفالي الصغار من وقت آلخر أبمساعدة  ،المشروع بنفسيفي عمل أ .الھالل األحمر القطري

وشكر خاص للھالل   ،زید عن حاجتنا بفضل هللا، فالشكر لكم أھل قطریكفینا وییراد المحل إ
 ".األحمر القطري الذي قدم وما زال یقدم الكثیر لألسر الیمنیة الالجئة في الصومال

مناطق  السر الیمنیة في معاناة عدد كبیر من األ من تخفیف للشعاع األمل یمثل ھذا المشروع إن 
أعوام على استقبال   5رغم مرور و  .أسرة  700والتي یفوق عددھا  ،العاصمة مقدیشوالمحیطة ب
منھم یواجھون صعوبة التأقلم مع الحیاة  ینالكثیرفإن  ،الف الالجئین الیمنیینآلالصومال 

الجئ یمني في ظروف صعبة،   3,500ویعیش في مقدیشو حوالي  .ناحیة المادیةالالجدیدة من 
 . منھم تمكنوا من فتح مشاریع تجاریة صغیرة یل قلوال

 ## نھایة البیان##
 نبذة عن الھالل األحمر القطري 
تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد   تطوعیة، وھو منظمة إنسانیة 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدولیةدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة بة والمجتمعات الضعیف
الخلیجیة  المنظمات بلدا، كما یشغل عضویة العدید من  191والجمعیات الوطنیة من  الدولیة الدولي واللجنة 

للھالل األحمر والصلیب األحمر.  والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة 
إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 



 
 
 
 

القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة ویعمل الھالل األحمر 
لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال 

االستجابة لھا اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث و
والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة 
المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، 

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

ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز 
 .یة والوحدة والعالمیةوالحیاد واالستقالل والخدمة التطوع


