
 

 ##بيان صحفي##

 بشراكة أممية ضمن مشروع الرعاية الصحية لالجئين في صنعاء

 كورونا فيروس الكشف عنالصحية في اليمن بأجهزة  نشآتيزود الم الهالل األحمر القطري

لجهود الهالل األحمر القطري المتواصلة لدعم القطاع استمراراً  الدوحة: ― 2020 يونيو 15

(، 19-الصحي في اليمن، وخاصةً فيما يتعلق بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد

ً بالشراكة مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين توفير أجهزة  يجري حاليا

دوالراً  739,162يزانية إجمالية قدرها ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية اليمنية، بم

 ً  .صنعاءالعاصمة اليمنية  في لالجئين الصحية الرعاية مشروع من كجزء ،أمريكيا

ففي زيارة قام وفد رسمي من بعثة الهالل األحمر القطري بصنعاء والمفوضية السامية لألمم 

وهيئة المستشفى الجمهوري، المتحدة لشؤون الالجئين إلى كل ٍّ من هيئة مستشفى الثورة العام، 

والمركز الوطني للصحة العامة، تم تسليم أجهزة طبية متخصصة للكشف عن الفيروسات ومن 

ً  26,760 بينها فيروس كورونا المستجد، بقيمة تقريبية  .دوالراً أمريكيا

 ةالسامي المفوضية مع بالشراكة القطري األحمر الهالل استمرار على الوفد أكد الزيارة، وخالل

 وكذلك العاصمة، أمانة في وغيرهم الصوماليين لالجئين الصحية الرعاية توفير في لالجئين

 ضرورةمشدداً على  الحيوي، الصحي التدخل هذا من يستفيدون الذين نياليمني نيالمواطن

 يعانون الذين المواطنين، لدى النفسي الضغط من التخفيف في واالستمرارية الدائم التعاون

 .الوباء مجابهة في المحلية القدرات وقلة األمراض وطأة من بالفعل

أن ببو طالب، مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام، أاللطيف  الدكتور عبد صرحمن جانبه، و

، وتوفير بالمستشفى العملمتطلبات األجهزة المقدمة سيكون لها دور إيجابي كبير في تغطية 

وفحوصات البروتين،  ،أمراض الكلى وأمراض الدمالخدمات المتعلقة ببنك الدم، وفحوصات 

 .واألهم من ذلك فحوصات االشتباه بفيروس كورونا

لى أهمية هذه إاإلله الحرازي، مدير عام المركز الوطني للصحة العامة،  الدكتور عبد نوه ذلكك

صابة األجهزة النوعية التي أتت في وقت مناسب لالستفادة منها في الكشف عن حاالت اشتباه اإل

ً أنبفيروس كورونا،  مبشرة بعدم وجود الفيروس في العينات التي تم كانت النتائج  موضحا

مما  ،سريعال الفحصأجهزة وفرها سرعة ظهور النتائج التي تخيراً باستبشر كما فحصها، 

 .في وقت قصيرحاالت االشتباه  من العديداستيعاب على يساعد 



 

طبية بصورة شهرية الدوية األتوفير على الهالل األحمر القطري يعمل  ،ذاتهضمن المشروع و

 األدويةتوفير من  خدمات صحية متكاملةيقدمان اللذين الصحيين، مركزي الحافي والرحبي ل

 ً والعمليات الجراحية المتقدمة الفحوصات  جراءلى المستشفيات إلإ، وإحالة المرضى مجانا

 .بمختلف أنواعها

مشروع الرعاية الصحية لالجئين في العاصمة صنعاء، تستمر فرق الهالل األحمر في إطار و

بفيروس كورونا خطر العدوى لحمايتهم من القطري في جهود التوعية والتثقيف للسكان 

الطبية، والمحاليل باألجهزة اليمنية تزويد المراكز والمستشفيات عمليات ستمر تالمستجد، كما 

 .نألمم المتحدة لشؤون الالجئيالسامية لمفوضية المن المشروع الممول ضمن 

 ##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،  استناداً ويستطيع الهالل األحمر القطري 

 .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 

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

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

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

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

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

 .ته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهموالمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤي

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


