
 

 ##بيان صحفي##

  لمدة شهرين حجة وتعزالنازحين في محافظتي فريق طوارئ طبية لعالج  11

  متضررين من الفيضانات والسيول في اليمنللالهالل األحمر القطري يمد يد العون 

تحت وطأة الحرب والفقر ترزح ما فتئت أطفال وأسر متعبة  الدوحة: ― 2020 ديسمبر 23
حدة وقسوة لتزيد  ،مواجهة خطر الفيضانات والسيولفي  انفسه توجدحتى في اليمن والمرض 

إطالق بلتحرك فوراً إلى االهالل األحمر القطري مما دعا  ،االنزوح من ديارهبسبب  اتهمعانا
  .تينيوالسيول في محافظتي تعز وحجة اليمن مشروع دعم فرق الطوارئ لمواجهة الفيضانات

 مجموعة عملالصادر عن لنداء اإلنساني اواليمنية األسر  ةستغاثستجابة الاهذا التدخل يأتي 

 55,143بتكلفة قدرها و .لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ةالصحة التابع

ً أمريكي اً دوالر مديريتي عبس وريف حجة في  علىموزعين فريق طوارئ طبية  11سيير تم ت ،ا
  محافظة حجة، ومديرية الشمايتين في محافظة تعز.

مخيمات النزوح بمديرية زيارة الفرق الطبية الميدانية تباشر حيث ، تعزفي وكانت البداية 
الطبية  الخدماتاستفاد من و ،طارئة للمتضررينالسعافية اإلمساعدات اللتقديم الشمايتين 

سيارة إسعاف الفريق  اصطحبو .مرضية حالة 280 خالل الزيارة األولىالمقدمة  يةوالعالج
ممرض وكادر طبي مكون من طبيب عام باإلضافة إلى  ،طبيةالمستلزمات الدوية واألمزودة ب

  إخصائي تحصين وإخصائي صحة إنجابية.وإخصائي تغذية وصيدالني و

مع  ،مختلف الحاالت المرضية وإعطاء العالجات الالزمةمعاينة على الطبي يعمل الفريق و
لتلقي العالج فتتم إحالتها الحاالت الطارئة أما  .العامةتقديم النصائح واإلرشادات الصحية 

  .الذي سبق تأهيله من قبل الهالل األحمر القطري ،مستشفى النشمةفي  خصصيتال

 :الهالل األحمر القطري الدكتور حذيفة الصبريالمشروع ببعثة أفاد منسق  ،سياقهذا الوفي 

ومدير الوحدة التنفيذية  ،نطلقت عملية اإلنقاذ بتضافر الجهود مع مكتب الصحة في المحافظةا"
يتم نزول الفرق الطبية وتقديم و. منظمة الهجرة الدوليةبوإدارة تنسيق المخيمات  ،في المخيمات

الهالل تحت إشراف مباشر من ات في الشهر، مر 6بمعدل األولية الصحية الرعاية خدمات 
ويستفيد منه جميع قاطني  ،يستمر المشروع لمدة شهرينومن المقرر أن  .األحمر القطري

  ".مخيمات النزوح في مديرية الشمايتين



 

 ،ر أبناء المخيمات في مديرية الشمايتين عن سعادتهم بهذه الفرق الطبيةعبَّ ومن جانبهم، 
، شاكرين جهود الهالل األحمر القطري تصل إليهم في أماكن معيشتهم متنقلةعتبارها عيادات اب
وتقديم النصح  وصرف األدوية المجانية ،لى مناطق النزوحالطبية إالخدمات إيصال توفير ول

  .واإلرشاد للمستفيدين

مما ، الحاليالعام  على مدارفيضانات والسيول عديد من الذكر أن اليمن تعرض للبالالجدير 
الكوليرا وحمى الضنك والمالريا والدفتيريا. وقدرت ومنها في انتشار األمراض الفتاكة تسبب 

أسرة تضررت من األمطار في حجة  9,000أن حوالي في أغسطس الماضي األوتشا منظمة 
، وفقدان العائالت الزراعية والحديدة، مما أدى إلى تدمير المالجئ والطرق واألراضي

 131مقتل حينها وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء أعلنت ومواشيها. وممتلكاتها ل

 ً منازل ومنشآت  106آخرين في جميع أنحاء المحافظات الشمالية، وتدمير  125وإصابة  شخصا
  .خاصة وعامة

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

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


