
 

 ألف أسرة 121لفائدة بتكلفة مليوني دوالر 

 مشروع من الثالثة المرحلة يدشن القطري األحمر الهالل

 بالصومال المتكاملة والتنمية التأهيل

 والتنمية التأهيل مشروعمن المرحلة الثالثة  القطري األحمر الهالل أطلق :الدوحة ― 2016 نوفمبر 7

 يمليون قدرها بتكلفة ،الصومالبالعاصمة  وبنادر والسفلى الوسطى شبيلي أقاليم ومحليات قرى في المتكاملة

 بتمويل الصومالفي  القطري األحمر الهالل دعمهاي التي التنموية المشاريع في إطار وذلك أمريكي، دوالر

 .اإلسالمية الدعوة منظمة مع مشترك وتنفيذ

 ،الزراعية األراضي ستصالحاو الزراعة مجال في التنمويةاألنشطة  منحزمة  نويتكون المشروع م

 لصالح تعليمالو واإلصحاح المياه خدماتو األولية ةيالصحالرعاية  وتطوير و المدخالت توزيع إلى باإلضافة

 موكاديري حوادلي قرى وبالتحديد ،بلعد محلية سكانمن بشكل مباشر وغير مباشر مستفيدة  أسرةألف  121

 .بنادر محلية سكانإلى  باإلضافة ،بلعد مريريو كورشالي

 وتوفير المعيشية اأوضاعه وتحسين المجتمع من الفقيرة الطبقات قدرات تعزيز إلى المشروع ويهدف

 وتأهيل صيانة إلى باإلضافة ،المستهدفة المناطق فيواألمن الغذائي  والتعليم الصحة من األساسية الخدمات

 آبار وحفر الري قنوات فوق الجسور وبناء األراضي ستصالحاو ريال قنوات حفر عبر التنموية التحتية البنى

 .العبادة ودور المدارس وبناء شربال مياه

 على القطري األحمر للهالل وتقديره شكره عن سني محمد بلعد محلية معتمد أعرب ،التدشين حفل خاللو

 بمشاريع المتعلقة الجوانب في الصومال مناطق وبقية بلعد محلية في المتميزة وإسهاماته الخيرة جهوده

 وإنجاحه. المشروع تنفيذ في بالمساهمة متعهدا ،وغيرها والزراعة والصحة اإلغاثة

 شركاءال أن تهكلم في حامد آدم أحمد السيدفي الصومال  القطري األحمر الهالل بعثة رئيس ذكر جانبه ومن

، حيث يستمر لمدة له المخصص الزمني المخطط وفق هوإنجاز هتنفيذ علىون حريص المشروعفي هذا 

 .2112 مايوحتى  2112 يونيوعامين من 

في  والتنموية اإلغاثية المشاريع منوالعديد  العديد تنفيذسبق له  القطري األحمر الهالل أن بالذكر الجدير

وعلى  ،بالصومال مختلفة مناطق في متنوعة مجاالتوقد شملت هذه المشاريع  ،2112 عام منذالصومال 

 على وملموس واضح أثراللتين كان لهما  ،والثانية ولىاأل بمرحلتيه المتكاملة والتنمية التأهيل مشروعرأسها 

 .المستفيدينحياة 

وعلى مدار العامين الماضيين، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريع الهالل األحمر القطري في الصومال 

مركز بلعد الصحي ومستشفى  تشغيلودعم و تأهيل وتجهيزومن أمثلة هذه المشاريع ، ألف شخص 822

 .لألمومة والطفولةالتغذية العالجية ومركز  أفجوي وعيادتين في منطقتي سول وسناج



 

 في مجاالت الرعاية الصحية وكسب العيشتنفيذ سلسلة من المشاريع ويباشر الهالل األحمر القطري حاليا 

دعم وتشغيل مركز عالج السل والسل المقاوم لألدوية في مستشفى ومن أبرزها  ،مستفيدا 226,221تستهدف 

 .خاضعة إلشراف الهالل األحمر القطريالمنشآت الصحية ال، عالوة على مواصلة تشغيل الساليتي

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1762 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، 171 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

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

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

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

 .والعالمية

 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 ،+762 8823 6332: رقم هاتف على االتصال،

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

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأنستغرام تويتر

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


