
 

 ##بيان صحفي## 

 بتمويل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 صنعاءفي ستشفى الجمهوري التعليمي املبهيئة  املركزة الهالل األحمر القطري يفتتح قسم العناية 

هيئة  ب الموسعة    فتتح الهالل األحمر القطري قسم العناية المركزةا  الدوحة:  ―  2021 فبراير  22

العام  ال التعليمي  الجمهوري  المفوضية    ، صنعاءاليمنية  العاصمة  في  مستشفى  مع  بالشراكة 

المتحدة  السامية   الالؤ لشلألمم  من  بحضور  ذلك  و   ،جئين ون  والسكان كل ٍّ  العامة  الصحة  وزير 

دعم الرعاية  مشروع  في ختام  القسم  ب إيذاناً ببدء العمل  وذلك  ،  وأمين العاصمة ومدير المستشفى 

 العاصمة. أمانةفي جئين الصحية لال

عن سعادتها  الالجئين  مفوضية  في  تصال  أعربت دنيا أسلم خان مديرة االوأثناء حفل االفتتاح،  

المركزةابحضور   العناية  قسم  أكبر  االتي    ،الموسعة  فتتاح  من  المركزة    ةالعناي أقسام  عتبرتها 

  ، الهالل األحمر القطري مع  تعاون  بالالذي تم  بهذا اإلنجاز  وأبدت فخرها    .الموجودة في صنعاء

 ة.الشراكة معه خالل المرحلة القادماستمرار على مؤكدة 

الشيباني  قالت    ،بدورها البرامج  د. وفاء  القطري  بمديرة  الهالل األحمر  اليمن  بعثة  قسم ن  إفي 

  ، ن والمجتمع المضيف واإلنجازات التي سيستفيد منها الالجئ من أهم  الجديد يعد  العناية المركزة  

اال القدرة  سيرفع  الدعم  هذا  أن  للمستشفى،  وأكدت  في  ستيعابية  يساهم  عناء  مما  من  التخفيف 

 . كلفةت مستشفيات الخاصة مرتفعة الذهاب إلى الالحاجة لل

د  ذلكك الالجئين  .أشاد  مفوضية  في  الصحة  مسؤول  أسعد  الهالل   محمد  به  قام  الذي  بالدور 

القطري   و الاألحمر  العمل  المركزة  استكمال  العناية  قسم  ظروف  الموسعة  فتتاح  ظل  في 

وكل من ساهم وتعاون في توسيع قسم  نحن  نحن فخورون بما قدمناه  . وصرح قائالً: "ستثنائيةا

المركزة سذال  ، العناية  عامي ي  بشكل  والالجئين  والنازحين  الحبيب  اليمن  وزارة    .خدم  نشكر 

ً ورائع  اً كبيردوراً  الهالل األحمر القطري لقد أدى الصحة وأمانة العاصمة.    ،في نجاح هذا القسم ا

قدماً   ماضون  الجمهورية.  مستوى  على  األكبر  يعتبر  المستمرة  الذي  شراكتنا  الهالل  في  مع 

 ". األحمر القطري

الالجئينعلى  و  ومفوضية  القطري  األحمر  الهالل  عقد  االفتتاح،  حفل  تشاورية  جلسة    هامش 

الشراكة  مواصلة  حول   تخدم  الثنائية  تعزيز  مشاريع  لتنفيذ  الالجئين    تحتياجااالمشتركة 

 على حد ٍّ سواء.  والمجتمع المضيف



 

اليمن  بالالجدير   في  الصحي  الوضع  أن  ً ترد يشهد  ذكر  القطاع  اتعاظم  في ظل    ،كبيراً   يا حتياج 

أنواعها الطبية بمختلف  التجهيزات  ل  .الصحي ألبسط  القطري  وقد سبق  قسم  رفد  لهالل األحمر 

في   المركزة  عددها  طبية  ة  بأسر  الجمهوري  المستشفى  هيئة  العناية  متكاملة  سريراً    28بلغ 

وبناءً  إحصا  التجهيزات.  اإلحصاء  ئي على  مركز  فمنب ات  قسم  المتوقع    المستشفى،  يستقبل  أن 

ً  280متوسط الجديد الموسعة  العناية المركزة  ً  3,360بما يعادل   و أ ، حالة شهريا  . حالة سنويا

  ن جئي ختتام الهالل األحمر القطري لمشروع دعم الرعاية الصحية لالافتتاح متزامناً مع  يأتي االو 

العاصمة  ا   ،بأمانة  المشروع  ستفاد  حيث  هذا  بلغت    45,000من  بتكلفة   2,113,103مستفيد 

 . جئينمن مفوضية الالممولة   دوالرات أمريكية 

إطار  دعم  التمثل  وقد   في  للحياةالجراحية  العمليات  الإجراء  في  المشروع  ذلك  المقدم    ،منقذة 

طبية  الجهزة  األوفير  مراقبة العالمات الحيوية، وتو تخدير  ال  وتزويد المؤسسات الصحية بأجهزة

الفيروسات  ال متخصصة  ال بينها  كتشاف  كورونا  ومن  تقديم    .(19-)كوفيدفيروس  تم    45كذلك 

ً طبي   اً جهاز كواشف    3و   صدمات كهربائيةأجهزة    6و   مضخة حقن محاليل  36متنوعاً، من بينها    ا

تو و.  أوردة إلى  هذه  ريد  تم  الطبية  وهيئة  األجهزة  العام  الثورة  مستشفى  مستشفى  الهيئة 

 . الجمهوري والمركز الوطني للصحة العامة

الدعم  و  بل  الطبية  توفير األجهزة  على  لم يقتصر  المستفيدين بجملة من  شمل أيضاً  فقط،  تزويد 

مد على  المجانية  األدوية  أهمها  الصحية،  الحافي    ارالخدمات  مركزي  عبر  المشروع  فترة 

الصحية األولية،  ي اللذ  ،الصحيين   والرحبي الرعاية  يقدمان مختلف خدمات  خدمات األمومة  ون 

والتثقيف،  و التحصين،  والمعاينة،  و والطفولة،   حكومية  المستشفيات  ال لى  إاإلحالة  و التوعية 

 .خاصةالو 

 ##نهاية البيان##

 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.  

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

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

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

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



 

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 

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


