
 

 في مجاالت الصحة وألامن الغذائي واملياه وإلاصحاح

في  القطري  ألاحمر لهاللاألف مستفيد من مشاريع  571أكثر من 

 الصومال

ونظيره الصومالي  القطري  ألاحمر الهاللشهد العام ألاول من تنفيذ اتفاقية التعاون بين  :الدوحة ― 5056 يوليو 51

 مستوى  وتحسين هناك الجفاف ضحايا إنقاذ أجل من الصومال في والتنموية إلاغاثيةمن املشاريع إنجاز العديد والعديد 

 571املشاريع هذه إجمالي عدد املستفيدين من  تجاوز حيث ، البالد في وألامنية الاقتصادية ألاوضاع تردي ظل في ،املعيشة

 .في املجتمع املحلي مئات آلاالف من املستفيدين غير املباشرينفضال عن ألف مستفيد مباشر، 

األدوية ب وتزويده للنازحين بدبادو مخيم  في العالجية التغذية مركزانتهى الهالل من إعادة تأهيل مبنى ، القطاع الطبيففي 

طفال مصابين  751 عالج، فضال عن التغذية سوء من يعانون  طفال 236ليستقبل املركز ، ألاجهزة والكوادر الطبيةو

، العديد من ألامراض املعدية ضدأطفال  501وتلقيح  ،ألامراض من وغيرها املالرياو  التنفس ي الجهازحادة في  التهاباتب

للتثقيف دورات  50، وتنظيم املتوازن  ألاكل نظامب اصحي تهنتوعيو ألامهات من  236على  تكميلية غذائية حصصتوزيع و 

 .التغذية سوء ومعالجة تجنب سبلحول  ألامهات من 215لتوعية  وجماعية فردية تثقيفية جلساتتضمنت الصحي 

بالعاصمة مقديشو  يفورلنين مستشفىداخل  دويةلل  املقاوموالسل  السلعالج  مركزوتشغيل إعادة تأهيل  الهالل ولىتو 

ا، ومن مريض 71 نآلا  حتى خدماته من استفاد وقد، الصومال وجنوب وسط في الخدمة هذهاملرض ى على  صول ح تسهيلل

 .مريضا 5,210املستهدف وصول هذا العدد إلى 

أثناء بعد تدميره  املستشفى مبانيوتجهيز وتوسعة  تأهيلإعادة  تمت ،السفلى شبيليبإقليم  العام وي جأف مستشفىفي و

 يإقليمفي املحلي  للمجتمع الصحية الخدماتلتقديم  اإداريو  اطبيكادرا  20مكون من مؤهل وتعيين طاقم  الحرب ألاهلية

 حالة 51و امريض 560متوسط ، حيث يستقبل املستشفى سبوعألا أيام  طوال ساعة 61مدار  على وبنادر السفلى شبيلي

، كما طوارئ  حالة 1,1,0و حالة 36,000 من أكثر 6051 عامخالل  عالجها تم يالت الحاالت عددوبلغ إجمالي  ،يوميا طوارئ 

 ستشفىاملوقد أقام  .فحصا معمليا 52,022و جراحية عملية 660وإجراء  الخامسة سن تحت طفال 6,075تم تطعيم 

 660، حيث تم فحص وتقديم العالج للمحتاجين مجانا العمليات جراءل  الخارج من جراحين 3 ستقدامامع مخيما جراحيا 

 .عملية في تخصص ي الجراحة العامة وجراحة العظام 70حالة وإجراء 

 املعداتب زويدهوت هتأثيثو  املركزإنشاء الانتهاء من تم ، حيث السفلى شبيلي إقليمفي الصحي  أودغلي مركزافتتح الهالل و 

 ألامومةخدمات قدم كما ، حالة 0,313 ركزامل ستقبل، ا6051وخالل عام  .الفنيةالطبية و  والكوادر دويةوألا  الطبية



 

 والقرى  يغلمحلية أود يف طفالألا  تطعيم، و يةالطب للكوادر تنشيطية دورات عدةوتنظيم ، حالة 700لصالح  والطفولة

 .املجاورة

 يشبيل قليمإب املجاورة واملناطق مريري  قرية سكان بين والوفياتألامراض  نسبة وتقليل املواطنين صحة تعزيزفي سبيل و

واستقبل املركز خالل عام كامل ، الطبيةوالكوادر  املعداتوتزويده ب الصحي مريري  مركز وتأثيث بناء تم ،السفلى

 .إقامة حالة 561واستقبال  طبيعية والدة 670 إجراءو  طفال 1,0 تم تطعيمكما  ،امريض,50,06

 امريض 20يستقبل املركز أكثر من حيث  ،لها تابعة قرية 00مدينة بلعد ولفائدة سكان  الصحي بلعد مركزتم تأهيل كذلك 

 مومةألا  خدمات تقديمفضال عن ، النساء منمعظمهم  حالة66,060، وبلغ إجمالي عدد املراجعين يومياحاالت طوارئ  2و

 162، واستقبال يامعمل افحص 7,611، وإجراء التيتانوسضد  سيدة 3,563و طفل 2,600 وتطعيم اتسيد 3,103 صالحل

 .دينةامل داخل لجمع النفايات وإقامة نظام ،قصيرة قامةإ حالة

وصيانة بتأهيل حيث بدأ الهالل  ،الصومال شمالللرعاية الصحية املتكاملة  وكلميو وريجيا مركزي يتولى الهالل تشغيل و 

خدمات كما قدم  ،حالة 1,6,,واستقبل املركزان وسيارة إسعاف،  الشمسية لطاقةا لواحوأ والكهرباء ياهوتوفير املاملباني 

مريضا بسوء  طفال 6,272لصالح  العالجية التغذية برنامج تفعيل، بالضافة إلى سيدة ,1,17ة دلفائالحمل والوالدة 

 .التغذية

 ألامن الغذائي واملياه وإلاصحاح

وقد شملت هذه  ،السفلى شبيلي إقليمب وي جأف منطقة في املتكاملة التنميةو  التأهيل مشروعنفذ الهالل املرحلة الثانية من 

، تأهيلال إعادةفي أعمال  أسرة 5,310مع تشغيل  الزراعية ألاراض ي من هكتار 5,100 ري لقنوات  , تأهيل إعادةاملرحلة 

 اطن 10وتوزيع ، أسرة 5,170 لىع زراعية يدوية آلة 3,510 توزيع، و أسرة 5,000 لىع نةاملحس بذور ال من اطن 57.2 توزيعو 

 كج 5,000وتوفير  ،ري مضخة  60وتركيب  ،استخدامهاكيفية وتوقيت تدريبهم على مع  مزارع 5,000على  اليوريا أسمدة من

 .مع تدريبهم على كيفية الاستخدام آلامن لها أسرة 5,000لفائدة  الحشرية املبيدات من

 قنواتفوق  جسور  2 بناءمع  أشهر، 1 ملدة مزارع 600 لصالح الزراعي في إلارشاد التدريببرامج  من حزمة الهالل نفذكذلك 

 .للمزارعين الزراعية املنتجات نقل حركةلتسهيل قوارب نهرية  1وتصنيع  الري 

ياه املتوفير ل السفلى شبيلي بإقليم أودغلي ومدينة مبارك قرية فيمزودين بمضخات  رتوازيينا بئرين حفرقام الهالل بوأخيرا 

على املواطنين  ملياهاتوزيع لبعد التأكد من صالحيتها للشرب وإنشاء خزان وشبكة  سرةأ 50,000 من كثرالنظيفة أل

 .املالءمةوالبيئية  الصحية املواصفاتمع مراعاة  ضعيفة أسرة 600لصالح  مرحاضا 0,271 بناءو  ،لمواش يل ومشرب

 ##البيان نهاية##



 

 القطري  ألاحمر الهالل عن نبذة

 أو تحيز دون  من الضعيفة واملجتمعات ألافراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،5,70 عام القطري  ألاحمر الهالل تأسس

 الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد تضم التي الدولية، إلانسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

 وألامانة الدولي، للهالل إلاسالمية اللجنة: مثل وإلاسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 5,0 من

 مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  ألاحمر الهالل ويستطيع. ألاحمر والصليب ألاحمر للهالل العربية للمنظمة العامة

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور  وهو إلانسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات

 جميع في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  ألاحمر الهالل ويعمل

 التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري  ألاحمر الهالل بها يضطلع التي إلانسانية ألاعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا ألاوسط الشرق  أنحاء

 خالل من املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها والاستجابة للكوارث

. إلانسانية املناصرة صعيد على نشاطه إلى بالضافة املحلية، للمجتمعات الاجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم

 القوى  حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين

 .لصالحهم إلانسانية

 أن املعاضيد العلي غانم بن محمد الدكتور  إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع ملا وانعكاسا

 للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد رئيس نائب منصب شغل

 .والعاملية والوحدة التطوعية والخدمة والاستقالل والحياد التحيز وعدم إلانسانية: وهي إلانساني

 على الاتصال، بإدارة إلاعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد الاتصال يمكنكم وأنشطته، القطري  ألاحمر الهالل عن املعلومات من ملزيد
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