
 

 ##بيان صحفي##

 لشراكة اإلنسانيةاتعزيز لمختلف الجهات الفاعلة مع موسعة  زيارات

 للسودانالقطرية نحة الطبية املوتوزيع  تسليميتابع الهالل األحمر القطري 

 ،اإلنسانيةمهمته لسودان إلى اوفد الهالل األحمر القطري يواصل  الدوحة: ― 2020يناير  22

من األدوية  طنا   70وتحوي نحو المقدمة من دولة قطر تسليم وتوزيع المنحة الطبية متابعة ب 

جانب عقد سلسلة من ب، السودانجمهورية دعم القطاع الصحي في ل والمستلزمات الطبية

 الموسعة مع مختلف الجهات الفاعلة لتعزيز الشراكة اإلنسانية.الزيارات 

ورئيس المحشادي المدير العام لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية حسن عبد هللا  مهندسقام الفقد 

 الدكتورة سارة عبدعقد خاللها اجتماعات مع كل ٍّ من  ،تحاديةوزارة الصحة االإلى بزيارة وفد ال

 نقاشدار الو  ،والدكتورة عفاف شاكر مديرة اإلمدادات الطبية بالوزارة ،وزارةالوكيلة  العظيم

ستالم وتوزيع المنحة الطبية على المستشفيات والمراكز والوحدات الحول التنسيق المشترك 

 .لوزارةلالتابعة الصحية 

إلى لها اصإي ضمان توفير كل الدعم لبووعدت  ،المنحة الطبيةهذه بسارة عبد العظيم د. رحبت و 

من قبل وتخزينها فيما تواصل استالم المواد الطبية  .لمستشفيات ومن ثم خدمة المواطنينا

المحشادي على . مكما أطلعت  .القادمةالقليلة األيام خالل لتوزيعها  استعدادا   ،الوزارةب المعنيين 

يقوم على تحليل االحتياجات اإلنسانية الذي و  ،ستالم المنحالستطبقه الوزارة الذي جديد النظام ال

ها بعثة الهالل األحمر بين ومن ،في السودان مباشر مع مؤسسات العمل اإلنسانيالالتنسيق ب 

 وتطويرها. اإلنسانيةالطبية الخدمات تقديم التعاون المباشر والفعال في يحقق مما  ،القطري

حد المستشفيات الكبرى أ ،مستشفى أم درمان التعليميالهالل األحمر القطري إلى وانطلق وفد 

وهناك تم اللقاء مع مديره العام الدكتور  الطالع على احتياجاته،لتفقد أحواله وا ،في الخرطوم

 .آلية االستالم كنموذج لطريقة وصول المواد الطبية للمستشفياتشرح للوفد الذي  ،محمد الحاج

المهندس عثمان جعفر عبد هللا األمين العام للهالل سعادة التقى المحشادي ب في وقت سابق، و 

الوطنيتين سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتين المسؤوالن حيث بحث  ،األحمر السوداني

مؤكدا   ،بمساهمات الهالل األحمر القطري في السودانم. عبد هللا أشاد  ،من جانبهو .الشريكتين

 .الدعم والتسهيالت لعمل بعثة السودانكل على استمرار التعاون وتقديم 

 القطري سفيرالزيارة 



 

زيارة إلى سعادة السفير عبد الرحمن بن علي بالقيام على وفد الهالل األحمر القطري حرص 

الوزير العنزي بن فرحان السيد طالل سعادة بحضور ، سفير دولة قطر بالخرطومالكبيسي 

العميد أحمد الزيارة عضو لجنة كال  من المحشادي إلى جانب م. ضم اللقاء و  .المفوض بالسفارة

عوض هللا حمدان رئيس  الدكتورو  ،اإلغاثة الدولية، والمهندس دلشاد رستم رئيس بعثة السودان

 .الخدمات اإلسنادية بالبعثة

لسعادة السفير عن الشحنة الطبية المقدمة من تفصيليا  شرحا  م. المحشادي قدم  ،وخالل اللقاء

بالتعاون مع القوات الجوية  الهالل األحمر القطري لألشقاء في السودانونقلها سدرة للطب 

رابطة األطباء السودانيين بالدوحة ومتطوعي الهالل مبادرة انطالقا  من ، األميرية القطرية

 .األحمر القطري

اإلنسانية وتدخالته األحمر القطري بمجهودات الهالل الكبيسي لسفير أشاد سعادة ا ،من جهتهو 

شكر الوفد كما لتسهيل مهمة البعثة، الدعم سبل ووعد سعادته بتقديم كل  ،الواضحة بالسودان

 .لسودانإلى االشحنة الطبية هذه اموا به إليصال ي قذالالمقدر  جهدعلى هذه الزيارة وال

محطة مياه المنارة بجولة داخل الهالل األحمر القطري قام وفد ومن ضمن أنشطة الزيارة، 

مكتب الهالل األحمر السوداني بوالية  من بحضور موظفين ومتطوعين ،بمدينة أم درمان

عمل ومراحل تنقية للى شرح تفصيلي إأقسام المحطة واستمع  م. المحشاديالخرطوم، حيث تفقد 

 .المياه بالمحطة

من  ا  عددتغطي في السودان مكثفة يذكر أن الهالل األحمر القطري يقدم خدمات إنسانية وتنموية 

 ،ومشاريع التمكين االقتصادي متعددة القطاعات ،واإليواء ،الصحةمثل القطاعات الرئيسية 

بالشراكة مع المؤسسات السودانية  ،واإلغاثة العاجلة ،ومشاريع تعزيز السلم والتنمية في دارفور

ومساهمة  في رفع الشقيق  للشعب السوداني دعما   ،المعنية وبالتعاون مع المانحين المختلفين

 مستوى معيشته.

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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.  

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


