
 

 ألف ر.ق. من مؤسسة حمد الطبية 432بدعم 

 السرطان لمرضى القطري حمراأل الهالل من طبية مساعدات

 اليمن في

المكثفة لدعم القطاع الصحي في اليمن جهوده يواصل الهالل األحمر القطري  :الدوحة ― 2017 مارس 25

من خالل األزمة اليمنية، حيث قام مؤخرا المتضررين من استمرار تقديم الخدمات الطبية لألهالي من أجل 

 الوطني المركز إلى السرطان مرضىالخاصة ب الطبية دويةاأل من شحنة بتسليمبعثته التمثيلية في صنعاء 

 .(ألف لاير قطري 432حوالي ) مريكيأ دوالر 118,630 بلغت جماليةإ كلفةتب ،صنعاءفي  وراماأل لعالج

 ما ظل في ،الطبية حمد مؤسسةفي  ممثلة القطرية الصحة وزارة من كريمة برعاية نسانيةاإل اللفتة هذه تأتي

 نائب النهمي عبدالوهاب الدكتور عربأو. الطبية والمستلزمات دويةاأل في حاد نقص منالشقيق  اليمن شهدهي

 االحمر لهالللو القطري للشعب ينالكبير وامتنانه شكره عن مالوطني لعالج األورا للمركز العام المدير

 الطبية صنافاأل من الكثير انعدام من المركز فيه يعاني وقت فيجاءت  الشحنة هذه أنمؤكدا  القطري،

 عن عاجزين صبحواأ الذين المرضى مالآو معاناة من زاد مما ،السرطان لعالجالالزمة  الكيماوية دويةاألو

 الخيرية أعماله جميع في والنجاح التوفيق كلب القطري األحمر للهاللأعرب عن أمنياته و ،األدوية تلك توفير

 .اليمن في نسانيةواإل

 الحكومي المركزويعتبر اليمنية صنعاء وسط العاصمة الذي يقع  ،يذكر أن المركز الوطني لعالج األورام

مما دفع عانى كثيرا خالل السنوات األخيرة جراء الحرب الدائرة في اليمن،  األورام، بعالج المختصالوحيد 

 وشح المالية الموارد محدودية بسبب إغالقه احتمال من المتزايد قلقها عنإلى اإلعراب  المتحدة األمم

كي يحضرها أهالي المرضى من خارج كتابة وصفات طبية األطباء إلى ، مما يضطر الطبية المستلزمات

الرتفاع مديونيته إلى المركز توريد األدوية األدوية ورفض التجار في أسعار  جنوني، في ظل ارتفاع المركز

 بعد تقليص ميزانيته إلى النصف.

الدورية  صيانةالالزمة إلجراء ال المالية اإلمكانيات غياب بسبب المشكلةوباإلضافة إلى ذلك، فقد تفاقمت 

 هذهفقد توقفت جميع  وبالتالي االشعاعي، بالعالج الخاصة لألجهزة مشعة مصادر وشراءالطبية  ألجهزةل

ألف دوالر  300أدوية عالجية بقيمة  باستثناءدعم أي  2016طوال عام المركز  لقلم يتو .العمل عناألجهزة 

 .العالمية الصحة منظمةمن 

 آالف 7 يحوال منها صلي ،سنويا جديدة حالة ألف 13 بحوالي اليمن في السرطانية صاباتاإل عدد قدروي

 أن من العالمية الصحة منظمة وحذرت. رسميةال حصائياتاإل حسب بصنعاء، الوطني المركز إلى حالة

 أساسا يعاني كان الذي ،الصحي النظام على كارثية آثارا خلفت اليمن في عدة أعوام منذ المستمرة الحرب

 فعال يعانون والجرحى المرضى من العديد هناك أن المنظمة وذكرت. الراهنة األزمة قبل المشاكل من العديد

 .المحافظات جميع في الصحية الرعاية خدمات على أثرت التي للحرب، الوخيمة العواقب من



 

 لعالج األمل لمركز دوائية منحة القطري األحمر الهالل عبرأن قدمت  القطريةالعامة  الصحة وزارةلوسبق 

 من تتكون أمريكي دوالرألف  83 بمبلغ اليمن في السرطان لمكافحة الوطنية للمؤسسة التابع تعز في األورام

 .السرطان مرضى من حالة 370 من أكثر منها استفاد النوعية األدوية من صنفا 13

 ##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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