
 

 ##بيان صحفي## 

 ينفذه الهالل األحمر القطري بتمويل من صندوق قطر للتنمية 

 قرية أبو سروج بوالية غرب دارفور لاملجمع الخدمي  في األعمال اإلنشائية بدء 

بعثته التمثيلية في السودان،  من خالل  ،الهالل األحمر القطريقام  الدوحة:  ― 2021 يناير 19

قرية  في الجديد الموقع الذي سيقام عليه المجمع الخدمي المتعاقد معها  تالمقاوالشركة بتسليم 

لبدء في األعمال اإلنشائية من أجل ا ،والية غرب دارفورالتابعة لأبو سروج بمحلية سربا 

 . لمشروعل ة مديرالشركة البحضور االستشاري الهندسي ووذلك للمجمع، 

الممولة من صندوق قطر للتنمية، وذلك  المجمعات الخدمية ضمن سلسلة من هذا المشروع ينفَّذ 

لإلسهام في التنمية وإعادة إعمار اإلقليم وتوفير   ،دارفورفي تحت مظلة وثيقة الدوحة للسالم 

الستقرار  احقق يلعودة الطوعية للنازحين إلى قراهم وابما يشجع  ،الخدمات االجتماعية

 بالمنطقة.

ثانوي تعليم ومدرستي  ،(بنين وبنات) يأساستعليم ويتكون المجمع الخدمي الواحد من مدرستي 

 ،ومحطة مياه متكاملة ،ومسجد ،ومركز شرطة ،ومركز صحي ،وروضة أطفال ،(بنين وبنات)

 ويعمل المجمع الخدمي بالطاقة الشمسية المتجددة.  .وحدة سكنية 15باإلضافة إلى 

عدد  قدر وي  ،أعوام 3عمال اإلنشائية والتأسيس والتشغيل لمدة المشروع األأنشطة شمل تو

نسمة من الرحل   43,000بحوالي قرية أبو سروج في المستفيدين من المجمع الخدمي 

 بإذن هللا.  2021المجمع نهاية عام في األعمال اإلنشائية من نتهاء الومن المتوقع ا ،والمستقرين

 تسليم المراسم 

غرب من المدير التنفيذي لمحلية سربا ممثالً لحكومة والية  حضر مراسم تسليم الموقع كل  

فرع الهالل  لواإلدارة العليا  ،والمهندس المسؤول من وزارة التخطيط العمراني بالواليةدارفور، 

 . وعدد من مواطني المنطقة  ،واإلدارات األهلية بمنطقة أبو سروج ،السوداني بالواليةاألحمر 

دولة قطر  ل وقدموا شكرهم للهالل األحمر القطري و ،عن سعادتهم حاضرينوقد عبر جميع ال

سالم   ةالذي سيحقق أهداف اتفاقي ،ممثلة في صندوق قطر للتنمية على هذا المشروع التنموي

 .دارفور ويعزز العودة الطوعية للنازحين



 

ً ينفذ الهالل األحمر القطري مجمعوبالتوازي مع ذلك،  ً مشابه اً خدمي ا قرية سيسي بمحلية في  ا

الذي   ،المراحل النهائية لتسليم المشروعفي حالياً العمل التابعة للوالية ذاتها، حيث يجري كرينك 

 .نسمة من األهالي 30,000يستفيد منه أكثر من  س

قرية أرارا بمحلية  في مجمع خدمي تنفيذ ل 2014في عام ناجحة كانت هناك تجربة سابقة و

بتقديم الخدمات  التنموية أهدافه المشروع حقق حيث والية غرب دارفور، التابعة لبيضة 

يجاب على باإلانعكس بما  ،والمستقريننسمة من الرحل  25,000المختلفة لفائدة االجتماعية 

 . تحقيق االستقرار بالمنطقة 

األعوام  على مدار نفذت قد السودان التمثيلية في ن بعثة الهالل األحمر القطري أجدير بالذكر 

غيره من  بتمويل من صندوق قطر للتنمية والمشاريع الماضية العديد من األنشطة و القليلة 

المجتمعات المحلية في مجاالت تلبية احتياجات هذه المشاريع استهدفت وقد ، ةالمانح الجهات 

الرعاية الصحية والمياه واإلصحاح واألمن الغذائي وسبل كسب العيش والتمكين االقتصادي  

 . والتنمية االجتماعية والوئام االجتماعي وبناء السالم ودعم االستقرار

تدخالتها لتنفيذ ناجحة الشراكات العديد من العلى بناء بعثة الهالل األحمر القطري  حرصتو

بالسودان   رضا المستفيدين من المجتمعات المحلية تنالالتي مشاريعها والتنموية، اإلنسانية و

  73أي ما يعادل ) أمريكيمليون دوالر  20التدخالت والمشاريع هذه حجم  تجاوزوقد  .الشقيق

 مليون شخص.  1.2أكثر من  ، فيما استفاد منها (مليون لاير قطري

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية  المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدولية الدولي واللجنة 

للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية  مشاريعالمستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على ويعمل الهالل األحمر القطري على 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال 

ا اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة له

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 



 

بكة واسعة من الموظفين باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات ش

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

 .العالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة و


