
 

 وتدريب الكوادر الصحية المحلية مراكز صحيةمناقصة إلنشاء 

العالج لصالح  قدمت القطري األحمر لهاللالعيادات المتنقلة ل

 ميانمار فيمريضا  2,389

يباشر الهالل األحمر القطري من خالل بعثته التمثيلية في جمهورية ميانمار  :الدوحة ― 2017 مارس 18

نفيذ من خالل ت، األزمة اإلنسانية في والية راخيناألهالي المتضررين من لصالح الموسع تدخله اإلغاثي 

بميزانية قرية،  15من  شخصا 25,055 تضم أسرة 5,011لصالح االجتماعية الصحية وسلسلة من المشاريع 

 (.اقطري رياال 1,765,680أي ما يعادل دوالرا أمريكيا ) 485,513إجمالية قدرها 

تأهيل البنية التحتية في ، وهو يتضمن التنميةمن مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة  ةيانتقال خطوةيعتبر هذا البرنامج 

الكوادر الطبية بناء قدرات ، والخدمات الطبية األساسية من خالل العيادات المتنقلة وفيرت، والقطاع الصحي

 وإدارة الصحة في والية راخين. لميانمار الوطنية الجمعية مع نسيقبالتالمحلية، وذلك 

في تقديم الرعاية الصحية بانتظام فإنه يتم وفقا للمعدل الشهري  مشروع العيادات الطبية المتنقلة،وفيما يتعلق ب

مرضى من  1,905من بينهم مريضا  2,389عالج حيث تم  ،للنازحينواحد قرية ومخيم  14موقعا منها  15

واإلسهال والديزونتاريا والزكام نساء والوالدة التنوعت الحاالت ما بين و ،مريضا من األطفال 484والبالغين 

والسكري واضطرابات والربو وارتفاع الضغط والعيون واإلصابات والعظام وأمراض الصدر والجلدية 

 .صابة بالمالريا وحمى الضنكلإلحاالت  ظهورإلى جانب  ،المسالك البوليةوالجهاز الهضمي 

إدارة الصحة  أطلقتهالذي األطفال تطعيم برنامج تنفيذ دعم وفي كذلك شاركت الفرق الطبية للعيادات المتنقلة 

، باإلضافة والتي تتسم بضعف التغطية الصحية لها التي تعمل بها العيادات المتنقلة بالوالية في بعض القرى

الحاالت بعد خروجها من المستشفى إذا  مريضا إلى المستشفيات لتلقي العالج مع متابعة 18تحويل إلى 

 .اقتضت الضرورة

في عمل اللتفقد سير على القيام بزيارات مستمرة بعثة الهالل األحمر القطري في ميانمار  وويحرص مسؤول

وااللتقاء مع األهالي وسكان المخيمات لمتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية والتعرف على  ،العيادات المتنقلة

 .بوالية راخين إدارة الصحةمن خالل  المطلوبة الطبية والمستلزمات األدوية شراء يتمواحتياجاتهم. 

الذين المقاولين اختيار إجراءات ، فقد انتهت بالقرى ةصحيالكز امرالوتجهيز وترميم إنشاء وعلى صعيد 

تمت و ،مناقصةلل ةتقدمم شركة 11شركتين من بين االختيار على تنفيذ المشروع، حيث وقع سيسند إليهم 

وذلك  ،الكفاءة وسابقة األعمالالخبرة و من طبقا للمعايير الموضوعةعلى هاتين الشركتين د وعقالترسية 

 .الشفافيةأعلى درجات النزاهة ولضمان 

تدريب البرامج ، فقد تم االنتهاء من إعداد العاملين الصحيين في المجتمع المحليقدرات بناء وأخيرا في مجال 

عقد فريق ، كما التعديالتإدخال بعض المعتمد من قبل إدارة الصحة بالوالية مع  علميحتوى الالماستخدام ب



 

والتنسيق  أهدافهالمشروع ومزايا لشرح القيادات المجتمعية والسلطات المحلية العمل لقاءات متعددة مع 

 .صحية بالقرىتشكيل لجان ل

المشاريع نتائج وإنجازات إلى ميانمار لالطالع على رسمي إرسال وفد  القطري األحمر لهالللوسبق 

مختلف مع اجتماعا  15من خالل عقد المشاريع المستقبلية  طوبحث خط ،اإلنسانية التي تنفذها البعثة هناك

تقييم الوضع الحالي في والية راخين والخدمات والمرافق المتاحة ، والقطاع اإلنسانيالشركاء العاملين في 

هناك، ورصد أهم االحتياجات الحالية وسبل سد أوجه النقص عن طريق تقديم المزيد من الخدمات 

 .والمساعدات

 ##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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