
 

  القطاعات متعددإنساني  برنامج ضمن

اليمن  في الصحية المراكز دعمي القطري األحمر الهالل
  الطبية والمعدات باألجهزة

 توزيعمشروع  اليمن في التمثيلية بعثته عبر القطري األحمر الهالل دشن :الدوحة ― 2017 سبتمبر 23
 بوإ وصنعاء تعزهي  يمنية مدن 4 شمل القطاعات متعدد برنامج إنساني ضمن طبية ومستلزمات أجهزة

 بالكامل ممولة) ألف لایر قطري 340أي ما يعادل دوالر أمريكيا ( 95,238بتكلفة إجمالية قدرها  ،الحديدةو
  .القطري األحمر الهالل من

 كروسكوبيمو ،الضغط قياس جهازو ،الصوتية فوق الموجات جهزةالمقدمة في أ الطبية المساعدات وتتمثل
المرضى، وغيرها من  انتظارومقاعد  ،والدة معداتو اختبار، نابيبوأ ،الدم فحص مختبرتجهيزات طبي، و

 الصحية المراكزمن مرتادي  مريضألف  83 ما يقرب من هامن يستفيد نأ المقرر منالطبية التي  المساعدات
  المستفيدة.

، ومركز بني صنعاء أمانة العاصمةفي للنازحين مركز مجمع الثورة تتوزع هذه التوريدات الطبية على و
مايو  22ومركز بمحافظة تعز، ومركز الشهيد الدرة في جبل حبشي إب، مديرية مذنجرة بمحافظة في علي 

  مركز الخوخة في محافظة الحديدة.ذاتها، وأخيرا في مديرية المظفر بالمحافظة 

تحدثت من المشروع، المدعومة التي تقدمها المراكز الصحية الطبية خدمات الن م المستفيدين فرحة عنو
 الكلى مرض من العالج تتلقىو صنعاء لىإ حجة مدينة من تزحنالتي  الشهاري حمدأ حورية السيدة

 التي األخيرةالعنف  حداثأ في همأحدتوفي  األبناء منثمانية ل مأ وهي ،الطبي النازحين مركز في والضغط
 .بالمجان للنازحين عالجه يقدم حيث ،المركز على ترددأ ما كثيراحورية: "السيدة  تقول .المدينة شهدتها
  ".اليمنيين خوانهمإ مع اإلنسانية وقفتهملهم  نشكر .قطر في إخواننا لنا سخر الذي l الحمد

 مروري حادث بسبب للعالج لمركزإلى ا تيتأ" ة:صعد نازحي حدأ الوصابي محمد يعل محمدويقول 
 المستفيدة عبرت فيما". قطر دولة تقدمة الذي الدعم فضلب المركز في المجاني العالج تلقىأ .له تعرضت

 وطايفة ،الطبية والفحوصات العالج لهم مويقد النازحين يحتضن مركز بوجود فرحتها عن عبدالكريم طايفة
وتتلقى العالج  ،صعدة مدينةب مران منطقة من النازحات حدىإ يوه ذهبان منطقة في تسكن أبناء ستةل مأ هي

  أبنائها. منثالثة وهي  لمركزفي االطبي 

 حبشي جبل مديريةفي  الصحي الدرة محمد الشهيد مركزمدير حاشد  حمدأ الدكتور ، قالفي تصريح لهو
 لتخفيف السخي دعمه على القطري حمراأل للهالل والعرفان الشكر تقديم عن لساني عجزي" :تعز مدينةب

 ظل في وذلك ،الدرة محمد الشهيد لمركز الضرورية الطبية التجهيزات توفير خالل مناليمني  الشعب معاناة
 دعمة على القطري رحماأل الهالل نشكر. الريف لىإ المدن من هالياأل من الكثير ونزوح الراهنة الظروف



 

 الضعيفة الفئات وخصوصا ،حبشي جبل مديرية في الحرب من والمتضررين النازحين من فقرا األشد لألسر
  ".الخاصة احتياجات وذوي ومعدمين وفقراء وأيتام أرامل منوالمهمشة 

يتم تنفيذه في هذه المنطقة منذ  الصحي المجال في مشروع أول يعتبرالمشروع  هذاأن الدكتور حاشد وأوضح 
 المشروع هذا يكون نمتمنيا أ ،هناك طبيةال تجهيزاتال توفيرإنسانية  منظمة ألي يسبق لم حيث الحرب،بداية 
  .المنطقة على خير بادرة

 ما كثيرا" :األوالد من ستةل مأ وهي ،منعم حمود عزيةالسيدة  قالت ،تعز مدينةب مايو 22 مركزوفي 
منطقة قريبة من  لىإ فيها سكنأ كنت التي منطقتي منفقد نزحت ، المركز في للعالج أطفاليأصطحب 

 مل طفاليأ حدأ يمرضكان  وعندما ،بسهولة واالنتقال الخروج الصعب من صبحأ الحربفي ظل  .المركز
 دعم على l حمدن. الحرب بسببالقديمة  منطقتي في الصحي المركزأغلق حيث  ،به ذهبأ ينأ دريأأكن 

  ".الصعبة وضاعواأل الظروف هذه ظل في لنا قطر في إخواننا

 كلل المركز خدمات تستمر نأ تمنى فقد ،أوالدربعة أل بأو تعز مدينة سكان من راجح العزيز عبد مختار ماأ
 وضعي ويتردى تعبأ عندما طفاليأ عيون في والقلق الخوف نظرة أرى ما كثيرا": قائال ،والنازحين الفقراء

 ،الحصار تحت مناطقها معظم تزال ال المدينةفإن  تعلمون كما .والسكري بالضغط مرضي بسبب الصحي
 في لمساعدتنا قطر في خوانناإ لنا اقس الذي l الحمد .مستحيال بات بسهولة المدينة من والخروج والدخول

  أتردد عليه يوميا لمتابعة حالتي الصحية".الذي  للمركز الدعم وقدموا ،الصعبة الظروف هذه

 الهالل دعم لوال"باستمرار، حيث يقول:  يرددها كلمة نعمان هللا عبد فؤاد الدكتور المركز لمدير توكان
 لىإ منه إشارة في ،)بيوتنا فيظللنا و المركز غلقناألكنا قد  أي(" قراطيس نقرح ناآل لكنا القطري األحمر
من أجل االستمرار في خدمة  مايو 22 مركزوخاصة  الصحية للمراكز القطري األحمر الهالل دعمأهمية 

 اليمنفي  القطري األحمر لهاللابعثة إلى  عرفانو شكر مةكلتور نعمان كووجه الد .والنازحين المرضى
  .والعطاء الدعمهذا  استمرارفي  هملأعرب عن أو

 المحمدي قاسم قائد مقبل الدكتور تحدث ب،إ مدينةالتابعة ل مذيخرة مديريةب الطبي علي بني مركزفي أخيرا و
 مع .الطبية واألجهزة المعدات من لكثيرل تفتقر التي المراكز من الطبي يعل يبن مركز": قائال المركز مدير

 القطري األحمر الهالل لوصول كان. عامين عن يزيد ما منذ دعم أي المركز يتلق لم ،للبلد السيئ الوضع
 ،قطر وحكومة لشعب الشكر كل .والمستفيدين المركزب العاملين نفوس في الطيب األثر البعيدة المسافات رغم

  ".والعطاء الدعم من مزيدإلى و

  ##البيان نهاية##

  القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،



 

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
  .المحلية الخيرية المنظمات

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

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
  .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
  .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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