
 

 ##بيان صحفي##

  األوتشا واالتحاد الدوليبالتعاون مع الهالل األحمر األردني و

  الجئين في األردنلمرضى والل الهالل األحمر القطريحيوية من خدمات طبية 

في المملكة األردنية لهالل األحمر القطري ل المكتب التمثيلينفذ  الدوحة: ― 2021 نوفمبر 15
ً الهاشمية  ً برنامجا ً  طبيا وذلك ، محافظاتفي عدة  المتنقلة اتالعيادشمل سلسلة من  مجانيا

الهالل األحمر األردني وبتمويل من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر بالتعاون مع 
  .والهالل األحمر

زيارة جمعية ضرار بن األزور الخيرية في لواء دير عال بمحافظة  تتم، على مدار يومينف
 أمراضالطب العام وفي تخصصي الطبية االستشارات والعالجات من أجل تقديم البلقاء، 

ً من  230قرابة واستفاد من هذه الخدمات  ،ءالنسا قام و كبار السن والنساء واألطفال.شخصا
البلقاء بتنفيذ جلسات توعية للمستفيدين حول فيروس فرع  –متطوعو الهالل األحمر األردني 

  .كورونا وسبل الوقاية منه

خدماتها الطبية قدمت ، حيث منطقة المدورة بمحافظة معانإلى العيادة المتنقلة انتقلت بعد ذلك 
في منطقة من المقيمين  اً مستفيد 130، باإلضافة إلى من الجنسين مستفيد 100المجانية لحوالي 

الوصول إلى أكبر عدد يتمثل الهدف من هذه العيادات المتنقلة في و .محافظة المفرقبالسعيدية 
  .أماكن إقامتهمممكن من المحتاجين للرعاية الطبية في 

حمر القطري والهالل األحمر الهالل األمكتب مشترك من قام فريق وبالتوازي مع ذلك، 
دعم جلسات ضمن مشروع العالج الفشل الكلوي الذين يتلقون األردني بزيارة تفقدية لمرضى 

ً مريض 75 في الوقت الحالي الذي يغطيو ،غسيل الكلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق  منبتمويل  ا
  (أوتشا). ةاإلنسانيالشؤون 

، المشروع تقديم الدعم للحاالت المرضية من الالجئين السوريين خارج المخيماتهذا يستهدف و
المصابين بالفشل الكلوي بالنسبة لالجئين السوريين الحيوية يعد من أهم البرامج الصحية وهو 

المرتبطة  يةدعباء المالتخفيف من األاعلى حياتهم ولمحافظة حيث يساهم في افي األردن، 
  .غسيل الكلىوأدوية توفير مستلزمات ب

  ##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


