
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 مشروع تشغيل مركز الفولي الصحي  من خالل

 مستفيد في الصومال  30,000قدم خدمات الرعاية الصحية لصالح ي الهالل األحمر القطري 

مشروع  في الصومال تنفيذ  الهالل األحمر القطري  تواصل بعثة    الدوحة:  ―  2022  يناير  11

 30,000، وذلك لفائدة  إقليم شبيلي السفلىب مدينة الفولي  الواقع في    تشغيل مركز الفولي الصحي

ا. قطري  رياالا  396,266، بتكلفة إجمالية قدرها من النازحين والعائدين من النزوحنسمة    ا

ألهالي  توفير خدمات الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية ليتمثل الهدف من المشروع في  

 . إقليم شبيلي السفلى بوالية جنوب غرب الصومالمن والمناطق المجاورة  مدينة الفولي في 

المحتاجة للدعم والتي تقدم    ةكز الصحي امسح ميداني للمرتم إجراء    ،المشروع   تمهيداا لبدء تنفيذ و 

األوليةخدمات   الصحية  والرعاية  اإلنجابية  و الصحة  الميداني.  التقييم  على  االختيار    ،بناء  وقع 

الفولي مركز  فريق  ،  الصحي  على  القطري  وقام  األحمر  ، هعاوضأتقييم  ل  ته زياربالهالل 

 . داريين إالعمل من أطباء وممرضين و طاقم واالجتماع مع 

ب  يتعلق  المتحققةوفيما  فقد    النتائج  اآلن،  لتشغيل  حتى  العمل  فريق  اختيار  لمدة عام،  التم  مركز 

. ويتكون  الطاقم وتوقيع عقود العمل لمباشرة مهامهم أعضاء  البحث االحترازي لجميع  وإجراء  

من واإلداري  الطبي  ع:  الكادر  قابلامطبيب  صيدلي،  ممرض تينمؤهل  تين ،  ،  تينمؤهل  تين ، 

 . أمن  ، عاملة نظافة، حارسمختبر فني  تمريض،   تيمساعد

المركز  وتتنوع   يقدمها  التي  بين  الخدمات  )ما  األولية  الصحية  السريريمثل  الرعاية    ، الكشف 

األدوية و  ،الطبية   الفحوصاتو  و إلخ(   ،صرف   ،( اإلنجابية  األمومة  الالصحة  صحة  والدة، 

) و ،  والطفولة(  الصغيرة  األمراض  و،  سطحية(الخياطة  الجروح،  التنظيف  العمليات  متابعة 

 . المزمنة

 ##البياننهاية ##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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

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



 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


