
 

 ##بيان صحفي##

 مريض حتى اآلن 1,800فحص 

 قافلة طبية لعالج العيون وإعادة اإلبصار بمدينة عطبرة شمال السودان

السودان قافلة طبية في جمهورية دشن الهالل األحمر القطري  الدوحة: ― 2019 نوفمبر 24

وذلك بالتعاون مع  ،والية نهر النيلفي لعالج أمراض العيون ومكافحة العمى بمدينة عطبرة 

 ،والهالل األحمر السوداني ،مؤسسة الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة القطرية

 .وزارة الصحة الوالئية كشركاء للمشروعفي وحكومة والية نهر النيل ممثلةً 

 5,000تستهدف إجراء وهي  أواخر الشهر الجاري،أعمال القافلة حتى من المقرر أن تستمر و

والنظارات الطبية األدوية تقديم عالوة على  ة،جراحي ةعملي 500و ،عالجيوكشف طبي 

 ً  .للمرضى مجانا

وسط إقبال كبير من أهالي  ،بدأت القافلة أعمالها بإجراءات تسجيل المرضى بمستشفى عطبرة

مدينة عطبرة والقرى والمدن المحيطة بها، حيث تقدم القافلة خدماتها من كشف عالجي 

 .بتنسيق تام مع الشركاء ،من الصباح الباكر وحتى المساء ةوبصريات وعمليات جراحي

جراء أكثر خالد علم الهدي بأنه تم إد. الهالل األحمر القطري في مسؤول القوافل الطبية وأفاد 

 102فضالً عن إجراء  ،الخمسة األولى للقافلةاأليام كشف طبي عالجي خالل  1,800من 

ً  وماإلزالة المياه البيضاء،  ةعملية جراحي  بال توقف. زالت القافلة تقدم خدماتها يوميا

الذين تقدموا بالشكر لدولة  ،ستحسان المستفيدين من المرضي وذويهماالطبية وقد نالت القافلة 

خدمات الب واكما أشاد ،القافلةهذه مبادرتهم الكريمة بتسيير على قطر والهالل األحمر القطري 

 ظروف العادية.المقدمة والتي يفتقرون إليها في ال

تكلفة مشروع القافلة الطبية بعطبرة فقد بلغت  ،السودانفي بعثة الهالل األحمر القطري  بسبحو

ستمرار مشروعات الهالل األحمر القطري بالسودان الاير قطري، كما أكدت على  182,500

خدمات الرعاية الصحية وغيرها من مشاريع  خاصةً و ،اإلنسانيةوجتماعية دعم الخدمات االل

والتي بلغ عدد  الطارئة،المياه واإلصحاح والتعليم واألمن الغذائي وسبل كسب العيش واإلغاثة 

 .مليون دوالر أمريكي 12تجاوزت بتكلفة  شخص،حتى اآلن قرابة مليون  ين منهامستفيدال

عتزم الهالل األحمر القطري تنفيذها يأتي هذا المشروع كأحد مشروعات القوافل الطبية التي ي

بوالية في مدينة نياال فهنالك مشروع القافلة الطبية الجراحية متعددة التخصصات  ،بالسودان



 

بمشاركة  أيام، 10وتستمر لمدة الشهر الجاري نهاية تبدأ تقرر أن التي و ،جنوب دارفور

عملية جراحية في مختلف  100حيث تستهدف إجراء  ،الجراحة يكبار استشاريمجموعة من 

فضالً على التشخيصات الطبية ودعم مستشفى نياال باألجهزة والمعدات  ،التخصصات

ً هناك العديد من  .لاير قطري 292,000 بتكلفة قدرها حوالي ،والمستهلكات الطبية وأيضا

 .بإذن هللا 2020القوافل الطبية المقترحة ضمن خطة الهالل األحمر القطري في السودان لعام 

 ،بالسودانالعديد من القوافل الطبية والمخيمات الصحية تنفيذ لهالل األحمر القطري وسبق ل

تم تنفيذها مطلع  ومن ضمنها القافلة الجراحية متعددة التخصصات بمدينة الحصاحيصا التي

مدينة األبيض في ، والقافلة الطبية لعالج أمراض العيون ومكافحة العمى ماضيشهر أكتوبر ال

 .بوالية شمال كردفان العام الماضي

 ##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 

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. والعربية واإلسالمية مثل اللجنة 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 .ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري 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 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال 

لدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم ا

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

مناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين باإلضافة إلى نشاطه على صعيد ال

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

 .لحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالميةوا


