
 

 بتمویل من صندوق قطر للتنمیة

 الهالل األحمر القطري ینهي المرحلة الثانیة من تجدید مركز
 22 مایو الصحي في تعز

 19 مارس 2017 ― الدوحة:  یباشر الهالل األحمر القطري من خالل بعثته التمثیلیة في الیمن تشغیل
 مركز 22 مایو الصحي للرعایة الصحیة األولیة الواقع في منطقة الدمینة التابعة لمدیریة المظفر بمحافظة

 تعز، بعد انتهاء المرحلة الثانیة من مشروع تجدیده وإعادة تأهیله بالشراكة مع الجمعیة الطبیة الخیریة
 الیمنیة، وذلك بتكلفة إجمالیة بلغت 110 آالف دوالر أمریكي (حوالي 400 ألف ریال قطري) ممولة من

 صندوق قطر للتنمیة.

 ومنذ إعادة فتح أبواب المركز أمام المراجعین في شهر أغسطس من العام الماضي، بلغ عدد الحاالت التي
 تم استقبالها وعالجها 23,932 حالة موزعة على أقسام المركز المختلفة مثل أقسام األطفال، والنساء

 والوالدة، واألسنان، والصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة، وسوء التغذیة، واللقاحات والتحصین.

 وتمثل إعادة افتتاح المركز بمثابة عودة لألمل بالنسبة لألهالي في الحصول على العالج بعد إغالقه في وقت
 سابق لعجزه عن مواصلة تقدیم الخدمات الطبیة، مما دفع الهالل األحمر القطري إلى التدخل وإطالق أعمال
 التطویر السریع بالتنسیق مع إدارة المركز، ومن المقرر أن یستمر الهالل األحمر القطري في تشغیله حتى

 نهایة مایو 2017.

 وفي تصریح لها، رحبت السیدة إیالن عبد الحق مدیرة مكتب الصحة في محافظة تعز بالجهود الطیبة التي
 یقدمها الهالل األحمر القطري لدعم المراكز والمرافق الصحیة الحكومیة في مدینة تعز، مما یساهم في

 تحسین الوضع الصحي بالمحافظة بعد أن كان منهارا بشكل كبیر، كما أشادت بالدعم السخي من دولة قطر
 لدعم المراكز الصحیة في الیمن بشكل عام، متمنیة استمرار هذا الدعم الحیوي.

 ومن جانبه، قال الدكتور هالل على مدیر التموین الطبي في مركز 22 مایو الصحي: "لقد تم بحمد اهللا
 افتتاح جمیع األقسام الصحیة في المركز، وهي الیوم تستقبل كافة الحاالت المرضیة بعد أن قام الهالل

 األحمر القطري بتوفیر األجهزة والمستلزمات الطبیة وبعض األدویة. ونحن نناشد الهالل األحمر القطري
 باالستمرار في تقدیم الدعم من أجل خدمة المرضى الذین یعانون من وضع صحي واقتصادي سیئ".

 وفیما یتعلق بالمستفیدین من المركز، فقد غمرتهم سعادة ال توصف لرؤیتهم المركز الصحي في المنطقة وقد
 عاد لمزاولة عمله، حیث قالت والدة الطفل سلیمان داود الذي كان یعاني من سوء تغذیة شدید: "لقد أعدتم

 الحیاة إلى ابني. أسال اهللا أن یحفظ أعماركم وأن یبارك لكم ولكل اإلخوة في دولة قطر، وأشكر أمیر قطر
 حفظه اهللا وكل الذین یعملون على إنقاذ حیاة الناس ویدعمون الیمنیین. نحن نحب كل أهل قطر". وأكدت

 والدة الطفلة مرام أكرم عبد اهللا، التي كانت تعاني من تقیحات مرضیة في عضلة الفخذ، أن قطر هي الدولة



 

 الوحیدة التي تخدم الناس بصدق ودون أي ادعاءات أو مبالغات إعالمیة، وهي تقوم بتقدیم العالج مجانا
 للمرضى.

 ##نهایة البیان##
 نبذة عن الهالل األحمر القطري

 تأسس الهالل األحمر القطري عام 1978، وهو منظمة إنسانیة تطوعیة تهدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات
 الضعیفة بدون تحیز أو تمییز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة التي تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة

 والجمعیات الوطنیة من 190 بلدا، كما یشغل عضویة العدید من المنظمات الخلیجیة والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة
 اإلسالمیة للهالل الدولي، والمنظمة العربیة للهالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع الهالل األحمر القطري استنادا إلى

 صفته القانونیة هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانیة، وهو الدور الذي
 یمیزه عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.

 ویعمل الهالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وهو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة
 في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بها

 الهالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما یعمل
 على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة

 والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطه على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الهالل بمجهودات
 شبكة واسعة من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیته تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة

 لصالحهم.
 ویمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل

 والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.
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