
 

  ألف لایر قطري 540بتكلفة تتجاوز 

 الصحية الطوارئ إدارة مركز يدعم القطري األحمر الهالل
  بغزة اإلسالمية بالجامعة

 تنفيذ على غزة قطاع في اإلسالمية الجامعة مع القطري األحمر الهالل اتفق :الدوحة ― 2016 نوفمبر 14
 بالجامعة الطب لكلية التابع حياة مركزفي  "واألزمات والكوارث الصحية الطوارئ إداة مركز دعم" مشروع

رياال  540,375( أمريكي دوالر 148,500قدره  القطري األحمر الهالل من بتمويلذلك و ،اإلسالمية
  .احتوائها ومحاولة أخطارها من للحد غزة في الكوارث لظروف سريعة استجابة درجة تحقيق بهدف)، قطريا

 للهالل التمثيلي المكتب من وفد بمشاركة غزة، مدينة في اإلسالمية الجامعة بمقر المشروع اتفاقية توقيع جرى
 ةهب الدكتورة الصحية المشاريع ومسؤول نصار أكرم الدكتور المكتب مديرفي  ممثال القطري األحمر

 للعالقات الرئيس ونائب هللا عوض عادل الدكتور اإلسالمية الجامعة رئيس ااستقبالهم في وكان المحالوي،
  .نعيم باسم الدكتور حياة مركز ومدير نعيم فضل الدكتور الطب كلية وعميد المصري نظمي الخارجية

 القطري األحمر الهالل نإ" :نصار الدكتور قال ،شهرا 24 الذي يمتد تنفيذه على مدار المشروع، أهمية وعن
 ذات المجاالت في العاملة للكوادر والعملية العلمية القدرات تنمية على المشروعهذا  تنفيذ خالل من يحرص
 وطنية بروتوكوالت صياغة في لمساهمةإلى ا باإلضافة ،الدولية للمعايير وفقا واألزمات بالطوارئ العالقة
 المسبق االستعداد أن إلى الفتا ،"الفلسطينية الصحية المنظومة لتطوير الطوارئ وحاالت الكوارث مع للتعامل
 الناتجة الكوارث مواجهة على فائقة كفاءة يخلقوف س معها التعامل منهجياتو األزمات سيناريوهات وتوقع

 في عنها الناجمة واآلثار الكوارث مخاطر تقييم على القدرة تحسين فضال عن ،بغزة واألزمات الحروب عن
  .المستقبل

 خبراتها تراكم من الصحية المنظومة استفادة في تكمن المشروع قيمة أن هللا عوض الدكتور بين بدوره
 المؤسسات في العاملة الصحية الكوادر أنموضحا  ،متوقع طارئ ألي المسبق ستعداداال وبالتالي السابقة

 الفلسطيني الطبي المجلس ببرامج الملتحقين واألطباء المدني والدفاع كالشرطة األخرى والمؤسسات الصحية
 وتقييم إدارة كيفية في قدراتهم تعزيزل مكثفة تدريبات يتلقونوف س الطب كليات خريجي من متيازاال وطلبة

 بمشاركة الماجستير برنامج تنفيذ ستشهد المقبلة المرحلة أن إلى كما أشار ومهني، احترافي بشكل الكوارث
 الطوارئ إدارة مجال في تدريبي برنامج تنفيذ إلى باإلضافة ،الصحي المجال في العاملين من اشخص 20

  ا.وموظف اطالب 60 بمشاركة واألزمات

 الفترة خالل الصحية المشاريع من عدديباشر تنفيذ وتمويل  القطري األحمر الهالل أن بالذكر الجدير من
 ومنها ،الفلسطيني الصحي القطاع تطوير في للمساهمة قطري ريـال مليون 8.3 تجاوزت بميزانية األخيرة
 في البولية المسالك مناظير خدمات وتطوير ،الطبي التعليم مؤسسات في متخصصة طبية مختبرات تجهيز
  .الهامة الصحية المشاريع من وغيرها ،غزة بقطاع يوريا كيتون الفينيل مرضى ودعم ،غزة قطاع



 

  ##البيان نهاية##
  القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة
 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر
  .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 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

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي
 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

  .والعالمية
 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

  .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،
  :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

  https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
  QRCS@: وأنستغرام تويتر
  www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


