
 

 ##بيان صحفي## 

 في ثواب المرحوم جابر آل مسعود 

 في اليمن 19-مرض ى كوفيدلعالج صحية مراكز  6الهالل األحمر القطري يؤهل 

وتجهيز  أطلق    الدوحة:  ―  2021  أغسطس  23 ترميم  مشروع  القطري  األحمر   6الهالل 

الرعاية    فيمراكز صحية   خدمات  تقديم  في  المساهمة  بهدف  باليمن،  وتعز  محافظتي صنعاء 

يدشنها    للمشاريع الصحية المتتابعة التي   ، وذلك امتدادا  19-الصحية للمرضى المصابين بكوفيد

بتمويل من  ، و يلقطاع الصحي اليمنفي الحاصل  االتدهور الكبير  لتدارك  األحمر القطري  الهالل  

 في ثواب المرحوم جابر آل مسعود. الحملة الخيرية تبرعات حصيلة  

القطري   األحمر  الهالل  والعزل  التنفيذ  في  شرع  العالج  مراكز  من  مركزين  بدعم  مشروع 

العام   الثورة  مستشفى  في  و العاصمة  الصحي  ب الصنعاء  التعليمي  الجمهوري  محافظة  مستشفى 

مراكز   أربعة  دعم  ذلك  يلي  أولى،  كمرحلة  الثانية    ضمن تعز  الثورة  ب المرحلة  مستشفى 

الجمهوري  الو  اليمني  في  مستشفى  األحمر  الهالل  ومركز  السالم  ومستشفى    .تعزفي  صنعاء، 

المراكز  و  هذه  اختيار  تم  الصحة  حددتها  صحيا     مركزا    38بين  من  قد  اليمنية  وزارة  والسكان 

 كورونا. مخصصة لعالج المصابين بفيروس كمرافق صحية الصحة في اليمن   مجموعةو 

الصدد،  و  هذا  الوزيزةفي  محمد  المشروع  مدير  األحمر  يبلغ  "   :أفاد  الهالل  من  المقدم  الدعم 

مراكز حجر    6يساهم في دعم  هو  دوالر أمريكي، و   593,501  همرحلتي مشروع في  القطري لل

العناية المركزة أقسام  من خالل دعم    ،صحي إلنقاذ الحاالت الحرجة والمصابة بفيروس كورونا

ومراقبة   والتخدير  القلبي  واإلنعاش  الصناعي  التنفس  الحيوية بأجهزة  إلى ،  العالمات  باإلضافة 

والشعة  األأجهزة   السينية  التجهيزات    ، صوتيةالفوق  والموجات  تلفزيونية  األشعة  من  وغيرها 

المخبرية والمحاليل  واألدوية  يشمل    . الطبية  االمشروع  كما  وصيانة  ترميم  كي  لمباني،  دعم 

 ه الجائحة". تتمكن المراكز من تقديم الخدمات العالجية بجودة عالية مناسبة لطبيعة هذ 

الحسامي نشوان  الدكتور  أثنى  العام  المدير    ،من جهته،  التعليمي  الجمهوري  تعز،  في  مستشفى 

"اليوم يضع الهالل األحمر القطري لبنة تنموية جديدة    :على جهود الهالل األحمر القطري قائال  

ضمن مشاريع ترميم وتجهيز المراكز الصحية، حيث تسلمنا وحدة عناية مركزة متكاملة مكونة  

 . "ووحدة أشعة متحركة   ،وجهاز شفط سوائل ومضخة حقن   ،مراقبة حيوية جهاز   14من 

بوقوفه    ، كورونافيروس  بصمات واضحة في مواجهة جائحة  األحمر القطري  للهالل  وأضاف: "

جميع مستلزمات العناية المركزة    .لخدمات الطبيةإلى المحتاجين  لمع موظفي المستشفى ودعمه  



 

باعتباره من    ، مت اليوم للمستشفى الجمهوري، وهذا ليس بغريب على الهالل األحمر القطريل   س  

 ". تعز ولإلنسانية عامة    أوائل الداعمين للقطاع الصحي في محافظة

الملك جحافوت الدكتور عبد  العام    ،وجه  الثورة  مستشفى  هيئة  إلى  شكر  بال  ،صنعاءفي  رئيس 

مكافحة  ا لمركز  ودعمه  تعاونه  على  القطري  األحمر  األجهزة  ركوفيروس  لهالل  بعدد من  ونا 

جانب الصحة والناس في  له التوفيق في وقوفه إلى  متمنيا     ،الطبية واألدوية والمحاليل المخبرية 

 . اليمن

العالميةبحسب  و  الصحة  اآلثار  فإ  ،منظمة  يواجه  اليمن  في  الهش  الصحية  الرعاية  نظام  ن 

الذي استنزف الموارد الشحيحة وأسفر عن انخفاض أعداد المرضى   ،الجانبية لفيروس كورونا 

وهو ذات االتجاه الذي أكدته المنظمة سابقا  من أن    ،الذين يلتمسون الحصول على الرعاية الطبية 

 . بشكل خاص  اليمنأهل يشكل خطورة عالية على  19-كوفيد 

لجمع  خيريا     مشروعا  منذ بضعة أشهر  ن الهالل األحمر القطري كان قد أطلق  أجدير بالذكر  الو 

كز رعاية صحية  اترميم وصيانة مربهدف    ، في ثواب الفقيد جابر آل مسعود رحمه للا التبرعات 

محتاج، معظمهم من النساء واألطفال، حيث شهد  يمني  مريض    25,000  كلٌّ منها متوسطيخدم  

 . تم إغالق الحملة في زمن وجيز لي من المحسنين  منقطع النظير  المشروع إقباال  

الهالل   الجائحة، وفر  بداية  للمستشفى الجمهوري  األحمر  ومنذ  الدعم الصحي  تعز  في  القطري 

لمكافحة   عاجلة  كاستجابة  وصعدة،  صنعاء  محافظتي  في  الصحيين  وقحازة  متنة  ومركزي 

الوذلك  ،  19-كوفيد  العاملين  "حماية  مشروع  فيروس  ضمن  من  الصحية  المرافق  في  صحيين 

صفت حينها بأنها األولى من حيث األسبقية ونوعية الدعم. كما نفذت    ،"19-كوفيد  في خطوة و 

التمثيليةبعث  توعية    ته  حمالت  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  مع  بالشراكة 

لعديد من المؤسسات الصحية  قدمت الدعم أيضا  لو   ، للتحذير من مخاطر الوباءمجتمعي  وإرشاد  

 اصمة.بالتجهيزات الطبية ضمن مشروع خدمات الرعاية الصحية لالجئين بأمانة الع

 ##نهاية البيان##

 ل األحمر القطرينبذة عن الهال

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 استنادا  

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



 

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

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

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 

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

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

 .نسانية لصالحهموالمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإل

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


