
	

من صندوق قطر للتنمیةنصف ملیون دوالر بتمویل   

 االجتماعي الوئام مشروع ختتمی القطري األحمر الھالل
دارفور غرب االقتصادي والتمكین  

تنفیذ مبادرة الوئام االجتماعي التي  مؤخرا منالھالل األحمر القطري انتھى  :الدوحة ― 2016 ینایر 19
التعایش السلمي وتنمیة القدرات اإلنتاجیة في والیة غرب دارفور تعزیز بھدف  2013في مایو أطلقھا 
 500مویل من صندوق قطر للتنمیة قدره بتوذلك ، دافور وإعمار لتنمیة قطر دولة مبادرة إطار في بالسودان
.)ریاال قطریا 1,819,340( أمریكي ألف دوالر  

العرقیة و ةیلالقب المجموعات بین والثقافي والدیني جتماعياال التعایش تنمیة في اإلسھامیھدف البرنامج إلى 
 اإلدارات قدرات وتنمیة السالم ثقافة نشر خالل من قریة أرارا الواقعة في محلیة بیضة بوالیة غرب دارفورب

الحرب من سكان والتي توقف بعد عائدة أسرة  500یستھدف إعانة ھو و ،كسب العیش سبل وتحسین األھلیة
سكان القریة وھم جمیع المستفیدین غیر المباشرین ، باإلضافة إلى المسلح وتعاني من شدة الفقرتأثرت بالنزاع 
.نسمة 28,115البالغ تعدادھا   

ویتعاون الھالل األحمر القطري مع نظیره السوداني من أجل إتمام ھذا المشروع التنموي الھام، إلى جانب 
حدة اإلنمائي ومفوضیة العون اإلنساني التابعة للحكومة العدید من الجھات األخرى مثل برنامج األمم المت

جامعة زالنجي بالجنینة، باإلضافة إلى االستعانة بجھود وزارتي مركز دراسات السالم التابع لالسودانیة و
الزراعة والرعایة االجتماعیة السودانیتین والمجتمع المحلي في القریة.  

دارفور كانت قد خلفت آثارا وخیمة على المنطقة، من تدمیر القرى الجدیر بالذكر أن الحرب التي شھدھا إقلیم 
وفقدان أكثر من ملیوني نسمة لممتلكاتھم واضطرارھم إلى النزوح إلى معسكرات اإلیواء. وبعد اتفاقیة السالم 

عاد النازحون إلى دیارھم على أمل استعادة حیاتھم الطبیعیة، إال أنھم اصطدموا  2011التي وقعت عام 
الحیاة، وتعرضت البنیة التحتیة  مقومات إلى أبسط العودة قرى أغلب تفتقر واقع المریر ھناك، حیثبال

والخدمیة للدمار، وتالشت فرص كسب العیش التي كانوا یعتمدون علیھا.  

نشوب  وبوادر ھشا، یظل فإن السالم أرارا، ومكونات المجتمع في القبائل بین الظاھري التعایش أیضا، فرغم
 مشروعات قیام معھ أصبح الذي األمر المحدودة، الرزق مصادر على خاصة قائمة ال تزال جدید صراع
 من بالحرب المتأثرین والمواطنین للعائدین المبكر التعافي أجل من االجتماعي النسیج ورتق الوئام لتحقیق
.المنطقة في التنمیة أولویات  

 القبلیة المجموعات بین والثقافي االجتماعي التفاعل من ھنا جاءت فكرة المشروع، الذي یسھم في تنمیة
 التسامح ثقافة لنشر توعیة محورین أساسیین: المحور األول ھو توجیھ حمالت خالل من أرارا، في واإلثنیة
األھلیة، بینما یتمثل المحور الثاني  اإلدارات قدرات والتوسط في المصالحات ومحو األمیة وتنمیة العنف ونبذ

 من العائدات للنساء االجتماعي المنطقة وتقلیص ظاھرة البطالة والدمج لسكان المستوى المعیشي في تحسین



	

 مدرة للدخل لصالح األسر وإقامة مشروعات القدرات ورفع التدریب برامج خالل من النازحین معسكرات
المرافق اإلنتاجیة.ودعم المزارعین والرعاة باألسمدة والماكینات الزراعیة وحفر اآلبار وإقامة  الفقیرة  

متمیزةإنجازات   

كما تم  ،األھلیة واإلدارات المحلیین المواطنین من جتماعياال للوئام لجان 5 تكوینتم خالل عمر المشروع، 
تشكیل و ،النزاعات وفض التفاوض ومبادئ الصراع تحلیلو اإلنساني القانون مبادئ على ھاقیادات تدریب
 ،سمسممن ال افدان 333 لزراعة أسرة 267 على من األسمدة طن توزیع تمكذلك  .المشاریع إلدارة علیا لجنة

 إنتاج إجمالي بلغ. والخضروات وبعض كالفول األخرى اصیلبالمح تفتك التي اآلفات بعض وجودفي ظل 
.المستفیدة األسر دخل% في 43بما یعني زیادة قدرھا  ،طن 173,5 حوالي للعام السمسم  

على زراعة الخضروات وتدریبھن من ربات األسر بالتعاون مع وزارة الزراعة بالوالیة  90ختیار أیضا تم ا
لري آلیتین وخضروات ال من أسمدةرطل  100توزیع و مساعدتھن في تحضیر األرض وحفر بئرینو

.كل الخضروات بنجاح كبیر وزاد دخل ھذه األسر بصورة ملحوظة تمت زراعة وإنتاجقد . واألرض  

من تم شراء نصف طن فقد ، الصراع على المصادر الطبیعیة بین الرعاة والمزارعینحدة تخفیف وفي سبیل 
بمشاركة  ھانثر كما تم ،مراعي التي اختفت في السنوات األخیرة بسبب عوامل الجفافالبذور أجود أنواع 

بصورة جیدة في مساحة  ىالمرعوقد ساھم ذلك في تحسین  .فاعلة من المواطنین بعد تدریبھم على ذلك
 ،سرة من الرحل والمستقرین برعي ماشیتھم في ھذه المساحاتأ 1,200لي احوواستفادت  ،ھكتار 10,000

حیث لم تشھد المنطقة أي صراع بین الرعاة  ،األمنیة األوضاعملحوظ في الستقرار االلى إإضافة 
والمزارعین حتى اآلن.  

 100دعم و لكل منھما،تشیید غرفتین و ماكینة تقشیر الحبوبطاحونة وشراء عمل البرنامج على فقد وأخیرا، 
القراءة علي من الشباب والفتیات  108تدریب الزراعیة، وھكتار من األرض  100حراثة  يمزارع ف

.السلميقیم التعایش وواإلسعافات األولیة الكتابة و  

النتائج التي تحققت من ستمراریة اضمان لعلى وضع خطة  القطريحرصت بعثة الھالل األحمر وقد 
 العلیا اللجنة تدریب، والمشروع ملتسل الحكومیة والجھاتالمحلیة  اللجانتھیئة الخطة تتضمن و ،المشروع
الالئحة وإعداد  يجتماعاال الوئام بلجان الخاص السالم مكتب تأثیثو ،التقاریر وكتابة المشاریع إدارة على

.العلیا اللجنةأخرى لتسھیل حركة سیارات  3 إضافةوالسیارة المتوافرة  صیانةو، المنظمة لعملھا  

##البیان نھایة##  
القطري األحمر الھالل عن نبذة  
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 189 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
.المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،  



	

 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  

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

.والعالمیة  
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

.fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،  
:االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما  
https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس  
QRCS@: وأنستغرام تویتر  
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد  

 


