
##بيان صحفي##

ضمن االستجابة القطرية لكارثة الفيضانات

اتفاقية بني صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري لتعزيز جودة 
القطاع الصحي في السودان

19 سـبتمبر 2020 ― الـدوحـة: ُوقّـِـعت فــي الــعاصــمة الــسودانــية الخــرطــوم اتــفاقــية مــنحة 
بــني صــندوق قــطر لــلتنمية والهــالل األحــمر الــقطري، لــتنفيذ مشــروع تــعزيــز الــنظام الــصحي 
لـــلطوارئ فـــي الـــسودان بـــالـــتعاون مـــع وزارة الـــصحة االتـــحاديـــة. وفـــي حـــضور وزيـــر الـــصحة 
الـــــسودانـــــي املـــــكلف د. أســـــامـــــة عـــــبد الـــــرحـــــيم، وقـــــع ســـــعادة الـــــسفير عـــــبد الـــــرحـــــمن بـــــن عـــــلي 
الــكبيسي ســفير دولــة قــطر فــي الــسودان عــلى االتــفاقــية عــن صــندوق قــطر لــلتنمية، وســعادة 
الــسيد عــلي بــن حــسن الحــمادي األمــني الــعام للهــالل ألحــمر الــقطري، وذلــك فــي مــقر وزارة 
الــصحة الــسودانــية بــالخــرطــوم ضــمن حــفل ضــم تــوقــيع صــندوق قــطر لــلتنمية عــلى عــدد مــن 

االتفاقيات في ذات السياق.

يهـدف املشـروع الـذي يـنفذه الهـالل األحـمر الـقطري إلـى تـعزيـز كـفاءة وفـعالـية نـظام الـطوارئ 
الـــصحي، مـــن خـــالل دعـــم وزارة الـــصحة االتـــحاديـــة الـــسودانـــية ووزارة الـــصحة الـــوالئـــية فـــي 
واليـتي الـنيل األبـيض وسـنار، عـبر بـناء قـدرات املـوظـفني واملـتطوعـني، وزيـادة عـدد مـراكـز الـعزل 
الــصحي، وتــعزيــز األنشــطة الــصحية، وإنــشاء مــختبر لــلصحة الــعامــة عــلى مســتوى الــواليــتني 

للحد من انتشار األمراض الوبائية، ال سيما في ظل كارثة الفيضانات األخيرة.

ويـــمثل هـــذا املشـــروع الـــنوعـــي املشـــترك أهـــمية كـــبيرة بـــالـــنظر إلـــى مـــا تـــعرضـــت لـــه جـــمهوريـــة 
الــسودان الــشقيقة مــؤخــراً مــن فــيضانــات عــارمــة تســببت فــي كــارثــة إنــسانــية، مــما أدى إلــى 
إعـالن حـالـة الـطوارئ عـلى مسـتوى الـبالد نـتيجة وقـوع أعـداد كـبيرة مـن الـضحايـا واملـصابـني، 
وعــــدم قــــدرة املســــتشفيات عــــلى اســــتيعاب األعــــداد املــــتزايــــدة مــــن املــــتضرريــــن، وخــــاصــــًة فــــي 
واليـــــــتي ســـــــنار والـــــــنيل األبـــــــيض، الـــــــلتني تـــــــعدان مـــــــن أكـــــــثر الـــــــواليـــــــات تـــــــضرراً مـــــــن الـــــــسيول 

والفيضانات.



ومــن املــتوقــع أن يــسهم املشــروع فــي الحــد مــن تــفشي األمــراض الــوبــائــية املــنقولــة بــاملــياه مــثل 
اإلســــهال املــــائــــي الــــحاد والــــكولــــيرا بســــبب الــــفيضانــــات املــــوســــمية، فــــي ظــــل حــــاجــــة الــــقطاع 
الـــصحي الـــسودانـــي لـــلدعـــم ال ســـيما فـــي مـــواســـم الـــسيول والـــفيضانـــات، عـــبر تـــعزيـــز كـــفاءة 
الـجهاز الـصحي فـي واليـة سـنار مـن خـالل دعـم املـختبر املـركـزي لـلسماح بـتشخيص أفـضل 
وأســـرع لـــألمـــراض الـــوبـــائـــية، ورفـــع مســـتوى االســـتعداد الـــصحي لـــحاالت الـــطوارئ املـــحتملة 
واالسـتجابـة لـها، لـلتأثـير إيـجابـياً فـي الخـدمـات الـصحية الـتي تخـدم أكـثر مـن مـليونـي مـواطـن 

سوداني.

وفــي هــذا الــصدد، قــال ســعادة الــسفير عــبد الــرحــمن الــكبيسي: "يــأتــي تــوقــيع هــذه االتــفاقــية 
فـي إطـار الـعالقـات املـتميزة الـتي تـربـط بـني دولـة قـطر وجـمهوريـة الـسودان الـشقيقة والـروابـط 
الـتاريـخية بـني شـعبي الـبلديـن، واسـتجابـًة إلعـالن حـالـة الـطوارئ اإلنـسانـية مـن قـبل الـحكومـة 

السودانية".

ونــوه إلــى الــدعــم الــتنموي املــتواصــل الــذي تــقدمــه دولــة قــطر لــصالــح الــسودان الــشقيق، وكــان 
آخــر تــلك الــوقــفات املــساعــدات اإلغــاثــية الــتي جــاءت بــتوجــيهات ســامــية مــن حــضرة صــاحــب 
الـــسمو الـــشيخ تـــميم بـــن حـــمد آل ثـــانـــي، أمـــير الـــبالد املـــفدى حـــفظه اهلل، لـــلتخفيف مـــن آثـــار 

الفيضانات والسيول واألمطار غير املسبوقة التي شهدتها مناطق عديدة في السودان.

ومـن جـانـبه، قـال الـسيد عـلي الحـمادي فـي تـصريـحاتـه: "لـقد حـضرنـا قـبل فـترة إلـى الـسودان 
عــلى رأس وفــد رســمي لــتقديــم الــدعــم مــن الهــالل األحــمر الــقطري للهــالل األحــمر الــسودانــي 
فـي مـجال مـكافـحة انـتشار فـيروس كـورونـا، وأثـناء تـواجـدنـا وقـعت كـارثـة الـفيضانـات، فـقمنا 

في أسرع وقت بإطالق حملة لدعم األشقاء املتضررين من الفيضانات".

وأوضـــح أن تـــوقـــيع االتـــفاقـــية املشـــتركـــة بـــني الهـــالل األحـــمر الـــقطري وصـــندوق قـــطر لـــلتنمية 
يهـدف إلـى دعـم قـدرات وزارة الـصحة والـواليـات فـي تـقديـم الخـدمـات الـطبية، مـن خـالل تـعزيـز 
اســتعداد الــنظام الــصحي لــلطوارئ فــي الــسودان. وأشــار الحــمادي إلــى الــتعاون املــتواصــل 
مـــــع الهـــــالل األحـــــمر الـــــسودانـــــي كشـــــريـــــك اســـــتراتـــــيجي للهـــــالل األحـــــمر الـــــقطري، مـــــضيفاً: 



"نـتمنى أن نـتمكن مـن أداء رسـالـتنا اإلنـسانـية لخـدمـة املـواطـن الـسودانـي الـعزيـز عـلى قـلوبـنا 
جميعاً".

أمــا ســعادة وزيــر الــصحة الــسودانــي د. أســامــة عــبد الــرحــيم، فــوصــف الشــراكــة مــع صــندوق 
قـطر لـلتنمية والهـالل األحـمر الـقطري بـاملـثمرة، ألنـها تـدعـم جـزءاً حـساسـاً ومـهماً فـي الـنظام 
الـــــصحي وهـــــو نـــــظام االســـــتجابـــــة واالســـــتعداد لـــــلطوارئ. وقـــــال: "مـــــن املـــــعروف أن الـــــواقـــــع 
الــــجغرافــــي والــــطبيعي لــــلسودان يــــجعلنا مــــعرضــــني لــــكثير مــــن الــــظروف والــــكوارث الــــطبيعية، 
بـــــخالف الـــــكوارث الـــــتي يتســـــبب فـــــيها اإلنـــــسان. وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن الـــــوضـــــع فـــــي الـــــسودان لـــــه 
خــصوصــيته فــيما يــتعلق بــنظام الــطوارئ، وهــو مــا ظهــر الــعام املــاضــي حــيث ال يــزال الــنظام 
الـــصحي فـــي حـــالـــة طـــوارئ مســـتمرة، مـــن طـــوارئ الخـــريـــف املـــوســـم املـــاضـــي، ثـــم الـــطوارئ 

املتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وصوالً إلى طوارئ الخريف لهذا العام".

وعــــن أهــــمية هــــذه الشــــراكــــة، قــــال إنــــها تــــنبع مــــن الــــتركــــيز عــــلى نــــقاط الــــضعف فــــي الــــنظام 
الــصحي الــسودانــي مــن نــاحــية الــتأهــب واالســتعداد لــلطوارئ، ومــنها تــأهــيل الــبنية الــتحتية 
وبــناء قــدرات الــعامــلني بــالــطوارئ، وأضــاف: "نــتقدم بــالــشكر الجــزيــل إلــى دولــة قــطر حــكومــةً 
وشــــعباً، وســــمو الــــشيخ تــــميم بــــن حــــمد آل ثــــانــــي أمــــير دولــــة قــــطر، والهــــالل األحــــمر الــــقطري 

وصندوق قطر للتنمية لدعمهم املستمر واملثمر للشعب السوداني".

وأشــــاد د. عــــبد الــــرحــــيم بــــالــــتنسيق والجهــــد الــــكبير وراء تــــوقــــيع هــــذه االتــــفاقــــية بــــني مــــختلف 
الــــجهات فــــقال: "نــــتوجــــه بــــالــــشكر لــــكل مــــن عــــمل عــــلى خــــروج هــــذه االتــــفاقــــية إلــــى الــــنور مــــن 
الـجانـبني الـقطري والـسودانـي، ونـتمنى أن تـكون هـذه الشـراكـة لـبنة ملـزيـد مـن الشـراكـات فـي 

املستقبل".

##نهاية البيان##


