
 

 بتمويل من صندوق قطر للتنمية

مجمع الثورة الطبي في اليمن يدعم  القطري األحمر الهالل
 أشهر 6لمدة 

مجمع تشغيل  اليمنبعثته التمثيلية في من خالل  القطري األحمر الهالل بدأ :الدوحة ― 2017 مايو 23
أشهر بالشراكة مع وزارة الصحة  6لمدة  أمانة العاصمةمحافظة بالثورة الواقع في مديرية  الثورة الطبي

 صندوق من )ألف لایر قطري 460حوالي دوالر أمريكي ( 126,200العامة والسكان اليمنية وبتمويل قدره 
 .للتنمية قطر

وهو يتضمن  ،المحافظات مختلف من العاصمة أمانةإلى  للنازحين الطبية الرعاية قديمتيهدف المشروع إلى 
 أخصائيين وتوظيفالفني واإلداري  لكادرا حوافز دفعمن خالل عدة محاور، أولها  الطبي الثورة مجمع دعم
الدم صورة أجهزة فحص  هاأهمبما ينقصه من أجهزة طبية  المجمع تجهيز استكمالهو  الثاني المحورو ،جدد

 .وجودةالم األجهزة صيانة مع ،ات الطبيةمايكروسكوبالو )ECGتخطيط كهربية القلب (و )CBCالكاملة (

 الصحة مكتب مع التنسيقخالل  من الضرورية الطبية والمستلزمات األدوية توفيرب الثالث المحورويتعلق 
 منظمةو حدود بال أطباءالمنظمات الدولية مثل و ،العاملة في القطاع الصحي المحلية المنظماتو ،بالمحافظة

، هذا إلى جانب األحمر للصليب الدولية اللجنةو العالمية الصحة منظمةو )اليونسيفاألمم المتحدة للطفولة (
أجهزة القرطاسية وثل م يةالمكتب حتياجاتالاو الديزلالمختلفة ووقود  النظافةمواد من  المساعدة الخدماتدعم 

 .مبيوتر والطابعات وآالت التصويرالك

إنه ف ،جراحيةال عملياتال وليس مؤهال إلجراءيقدم خدمات الرعاية الصحية األولية فقط  المجمعونظرا إلى أن 
لذا فسوف يعمل الهالل األحمر  القريبة، لمستشفياتتطلب تدخال جراحيا إلى ات التي الحاالتإحالة يقوم ب

توجد  التي القريبة المستشفياتبعض التعاقد مع و المعنية الجهات مع حالةاإلإجراءات  دراسةالقطري على 
 استئجاروالالزم لسيارات اإلسعاف  الوقودتوفير باإلضافة إلى  ،لنقل المرضى مجانا سعافإ اتسيار لديها
 عند الحاجة.إضافية  اتسيار

 ةكون قادرتلمختلف جوانب العمل في عاملة بالمجمع ال ادروالك تدريبوأخيرا سيتولى الهالل األحمر القطري 
من خالل الزيارات  الصحي الوعي نشرإلى جانب  المرضى، مع لتعاملا تقنياتأحدث الستخدام  ةومؤهل
 .منها الوقاية سبلو المنتشرة باألمراض يةتوعال حمالت وإطالق الملصقات توزيعو ةالميداني

 اإلنساني بالدور العاصمة صنعاءفي  الصحة مكتب مدير جحاف الرحمن عبد الدكتوروفي تصريح له، أشاد 
دائما ما : "قائال ،الصحيلدعم القطاع  الحثيثة جهودهوخاصة  اليمن في القطري األحمر الهالل به يقوم الذي

 تقديم على الشكر جزيل نشكرهم .والمساعدة التعاونإلى  مسارعين القطري األحمر الهالل في إخواننايكون 
 ".اليمن في النازحين لعالج العون يد



 

 عملنا": بصنعاء ي القطر األحمر الهالل بعثة في الطبي المسئول المهدي الفتاح عبد الدكتور من جانبه قالو
 ونحن الحياة، وحفظ سعافيةاإل الخدمات وتقديم تحسين لىإ يهدف نسانيإ عمل القطري األحمر الهالل في

 وإدارة الصحة وزارة مع بشراكتنا وسعداء ،شهرأ 6 مدار على الطبي النازحين مركز دعم على نوحريص
 ".النازحين من للمستفيدين مميزة خدمات تقديم سبيل في النازحين

الخدمات الصحية المقدمة ندرة وبسبب النزاع الدائر في البالد  للسكان الجماعيالنزوح  حركةيذكر أن 
 على ضغطإلى جانب ما تسببه من  أرواح اآلالف، تهدد صحية مخاطر إلى تأد اليمن في داخليا للنازحين
 .لنازحينمن ا المتزايدة ألعداداقدرتها على استيعاب  وعدم النزوح مناطق فيالمتبقية  الصحية المرافق

 في الصحي الوضعإن " :اليمن في العالمية الصحة منظمة ممثل شادول أحمد الدكتورفي هذا الصدد يقول و
 األمراض رصد نظام تعطل بسبب الوضع هذا ويتفاقم ،للقلق مثير داخليا النازحين تستضيف التي المالجئ

 بسبب األساسية الصحية الرعاية خدمات على الحصول فرص كفاية عدم عن فضال األمن، النعدام نظرا
 ".الصحية المرافق عمل ومحدودية المؤهلين الصحيين الموظفين عدد في النقص

 داخل المعيشية األوضاع أدت ،وصعدة وحجة وصنعاء وعمران والحديدة وأبين عدن محافظات وفي
 مثل مزمنة أمراض من يعانون الذين أولئك وخاصة داخليا، للنازحين الصحية الحالة تفاقم إلى المالجئ
 .الدم ضغط وارتفاعوالسرطان  الكلى وأمراض والربو السكري

 ##البيان نهاية##
 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلية الخيرية المنظمات

 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

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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