
 

 ##بيان صحفي## 

  كة مع صندوق قطر للتنمية وصندوق األمم المتحدة للسكان ابالشر

الل األحمر القطري ي ية   دعم ال   اليمن محافظات ب  3املرافق ال

المتحدة    الدوحة:  ―  2021  يو ليو  12 األمم  وصندوق  للتنمية  قطر  صندوق  مع  بالشراكة 
القطري    ،للسكان األحمر  الهالل  في أطلق  للضعفاء  الشاملة  الصحية  الرعاية  خدمات  مشروع 

في    10لدعم    ،اليمن صحية  والحديدةمحافظات  مرافق  وتعز  إلى    ،صنعاء  دعم  باإلضافة 
يعيشها  في ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة التي  بمحافظة تعز،  التربة  مدينة  في  مستشفى خليفة  

والحصارنتيجة  اليمنيون  األشقاء   أعوام  الحرب  عدة  الصحية  منذ  المرافق  معظم  باتت  حيث   ،
ي أن  المخطط  ومن  تام.  شبه  بشلل  طبية    561,600إجمالي  المشروع    غطي مصابة  استشارة 

  . شهراً  30 للمواطنين على مدار

الهالل  وي القطري  عمل  المرحلة األولى  األحمر  تنفيذ  التي  من خالل  على  مجموعة من اآلليات 
نواقص  التوريد  بالفعل  تم  كما    .المواد التشغيلية للمرافقوتأمين    ، حوافز للعاملينالتتضمن توفير  

له  ما  م  ،مخبريةالمحاليل  الدوية و األطبي و الثاث  األ جهزة و األ  من األثر في تحقيق  أوضح  كان 
المستهدفة  الصحية  سجالت المرافق  وتشير  .  ةالصحة العام منظومة  على صعيد    ملموس   تطور 

 اً مستفيد  26,838ليصل إلى  من االستشارات الطبية  استفادوا  الذين  المراجعين  إلى ارتفاع أعداد  
  .2020في ديسمبر  المشروعانطالق منذ 

مسفر  قال  له،    تصريحفي  و  حمد  السيد  في صندوق  بن  للمشاريع  العام  المدير  نائب  الشهواني 
للتنمية:   األوبئة " قطر  وانتشار  المتتالية  الصراعات  إلى    ،نتيجة  الحاجة  أمس  في  اليمن  بات 

مع   وتماشياً  وتطويرها.  الصحية  النظم  التنمية  أ تعزيز  وأهداف  للتنمية  قطر  صندوق  ولويات 
اآل  الوصول  لتوفير  الصحية من  المستدامة  شركا  ،للخدمات  مع  بالتعاون  الصندوق  ه  ئ يقدم 

لقطاع الصحة في   للسكان دعماً  المتحدة  القطري وصندوق األمم  االستراتيجيين الهالل األحمر 
في   الصحية  الخدمات  توفير  خالل  من  وتعز    11اليمن،  صنعاء  بمحافظات  صحياً  مرفقاً 

  ". والحديدة

مستشفى    د. قال   مدير  مبخوت  العاصمةمايو    22ناصر  أمانة  وضع    :في  كان  التدخل  "قبل 
ً المستشفى مزري  وذات جودة منخفضة ال    متدنية جداً   اجعين للغاية، وكانت الخدمات المقدمة للمر  ا

صحي مركز  مستوى  إلى  حتى  األحمر  شرع  ،  2021مارس  شهر    ةبدايمنذ    .ترقى  الهالل 
الخدمة.  تحسن مستوى  و  ،بشكل أسرع   عمل ارتفعت وتيرة الف  ، العاملينرواتب    سدادفي  القطري  



 

دعم  أيضاً   الدوائية تم  األصناف  من  جيد  بعدد  أدى    ،الصيدلية  عدد  مما  زيادة    المراجعينإلى 
ملحوظ دعمو   .بشكل  القطري  الهالل    بفضل  زاد  لاألحمر  التحاليل  إجراء  معدل  لمختبر، 

  . "، وبدأ المرفق الصحي تتضح معالمه كمستشفىالمخبرية

من  ":  أضافو  مزيد  إلى  بالدعم  نتطلع  يتعلق    ات وتجهيزالحواضن    ثلم  ،الوالدةطوارئ  فيما 
المركزة العمليات  ف  ،العناية  وإجراء  الطبية  األجهزة  جميع  الستقبال  وجاهزة  موجودة  الغرف 

  ". الخدمات الطبية والعالجية والجراحية بشكل كامليتم استيفاء مختلف وبذلك    ،القيصرية

مبخوت    أعربو  كل  د.  والتقدير  عن  وا الشكر  للتنمية  قطر  القطري  لصندوق  األحمر  لهالل 
للسكان   المتحدة  األمم  يقدموصندوق  ما  الخدمات  ونعلى  بجودة  لالرتقاء  ومساندة  دعم  من  ه 

والعالجية   يفدون  المراجعين  لجميع  المقدمة  الطبية  المستشفى  إالذين  المناطقلى  مختلف    ، من 
  ". الفقيرة والضعيفةالفئات من   وخاصةً 

"يواجه   :د. عبد الرحمن أحمد صالح مدير عام مستشفى خليفة بالتربة  أوضح،  وفي ذات السياق
زمام سكاني    ةفي البداية لخدمفقد كان مصمماً    ،1989المستشفى تحديات كبيرة منذ افتتاحه عام  

  ، مليون نسمة   1.2  حواليبتقديم خدماته لأصبح اليوم ملتزماً  لكنه    ،نسمة 243,000  حوالييقدر ب
  ". في ظل انفجار سكاني هائل وحالة نزوح كبيرة

الناتج    ، منها النقص في التوظيف واإلحاللوهناك فجوات تمثل تحدياً،  "  :تابع قائالً و  واإلهمال 
منذ   والحروب  النزاعات  يواجه    ،2011عام  عن  المستشفى  جعل  وتشغيلية  أزمة  مما  مالية 

الذين قدموا  الزمن. نأمل من األشقاء بمرور التجهيزات والمعدات الطبية  تقادم ناهيك عن كبيرة، 
من  اليوم  إلينا   الصحي المزيد  النظام  أنشطة  على    ،تعزيز  المتردد  المواطن  توقعات  يلبي  بما 

  . "ة والعالجي  ة التشخيصي نشطة األ  دعمالمستشفى، و 

أن للتنمية  يذكر  قطر  القطري  و   صندوق  األحمر  للسكان الهالل  المتحدة  األمم  وصندوق 
من   الصحية  يحرصون  الخدمات  دعم  على  المشروع  هذا  في  خالل  ً مرفق  11المقدمة   اً صحي   ا

  هابلغت تكلفة المرحلة األولى من  ،مراحل  4لى  إهو ينقسم  صنعاء وتعز والحديدة، و بمحافظات  
أمريكي  1.7 دوالر  و مليون  سبق  .  بين  قد  المشروع  اتفاقية  شهر  توقيع  في  الثالثة  األطراف 

  . في اليمن  شاملة للفئات األكثر تضرراً الصحية الخدمات التقديم بهدف  ،  ديسمبر الماضي

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري
القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 

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



 

واللجنة   الخليجية  المنظمات  العديد من    بلدا، كما يشغل عضوية  191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي 
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 
  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميزبذلك دولة قطر في جه مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  األحمر  الهالل  ويعمل 
بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن  

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 

والت الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  نمية 
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
ال مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  مبادئ 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


