
	

بدعم من صندوق قطر للتنمیة  

تتولى تشغیل مستشفى الموصل  القطري األحمر الھاللكوادر 
العام  

لمساعدة المتضررین الممتد یواصل الھالل األحمر القطري تدخلھ اإلغاثي  :الدوحة ― 2017 أغسطس 1
وبالشراكة  للتنمیة قطر صندوقوذلك بدعم من  ،محیط مدینة الموصل العراقیةمن األحداث الجاریة في 

.األحمر للصلیب الدولیة اللجنةالتنفیذیة مع   

 في العام الموصل مستشفى بتشغیل القطري األحمر للھالل الطبیة الطواقمفعلى مدار الشھور الماضیة، قامت 
 فةكا تقدیمفي من االستمرار تمكین المستشفى من أجل ، الموصل لمدینة یمناأل الجانبب حجر وادي منطقة
.لمدینةھذه الناحیة من ا إلىالعراقیین  للنازحین الطبیة الخدمات  

كما  ،اسریر 22 سعة استیعابیة بطاقة حالیا یعمل المستشفى نأ صیداوي معاذ الدكتور المستشفى مدیر یؤكدو
 كاستجابة متكاملة صحیة خدمات المستشفى قدموی ،الطبیة األجھزة حدثأب مجھزة عملیاتغرف  3توجد لدیھ 
.جراء العملیات العسكریة الدائرة نلنازحیاالمصابین من للمرضى و وسریعة طارئة  

 تم استقبال ،العام الموصل مستشفى تشغیل في القطري حمراأل للھالل الطبیة والكوادر الفرقشروع ومنذ 
 من مصابینلھؤالء الالشاملة  الصحیة والرعایة الدعم تقدیم تمقد و ،حتى اآلن اجریح 9,250 من كثرأ

العدید من في  جراحیة عملیة 300 من كثرأ إجراءفضال عن  متكامل، بشكل وعالجات ضمادات
التخصصات.  

 قساماأل في اشخص 91 بلغیالموصل العام  مستشفىحجم الكوادر العاملة ب أن صیداويالدكتور  أوضحقد و
الستیعاب األعداد المتزایدة من  اسریر15عدد ب، الذي تم تجھیز قسم الطوارئ فیھ لمستشفىل المختلفة
.الحرب وضحایا المرضى  

والمنشآت  المراكز دعمموسع لبرنامج طبي في إطار  القطري حمراأل الھاللھذه المبادرة من جانب أتي ت
 لمراكزتلك اإلى  الماسة الحاجة، في ظل الموصل مدینة ھاليألالتي تقدم الرعایة الطبیة  الصحیة

مستلزمات وعدم توافر األوضاع المضطربة  بسبب مدینةال داخل كامل بشكل توقفھاوالمستشفیات بعد 
التشغیل.ومقومات   

حتى النازحین وصل عدد قد ففي العراق،  القطري األحمر ھاللبعثة الھا تالتي أجر األولیة للتقییمات وفقاو
تتركز نسبة و ،الموصلالعسكریة في  عملیاتال بسببألف شخص)  825ألف أسرة (تضم حوالي  137اآلن 
 عراقیة محافظة 12على المتبقیة % 5نسبة  وزعتت حین في نینوى، محافظة فيمن ھؤالء النازحین  95%

أخرى.  

##البیان نھایة##  



	

القطري األحمر الھالل عن نبذة  
 والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف تطوعیة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 والجمعیات الدولیة واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولیة اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دونب الضعیفة
 للھالل اإلسالمیة اللجنة مثل واإلسالمیة والعربیة الخلیجیةالمنظمات  من العدید عضویة یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة
 ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة والمنظمة الدولي،
 باقي عن هیمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة، جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
.المحلیة الخیریة المنظمات  
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي ھال واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
.لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من  

 واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة تحت نشاطھ الھالل ویمارس
.والعالمیة والوحدة التطوعیة والخدمة  
 +974 5583 7338: ھاتف – اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان فرید بالسید االتصال یمكنكم المعلومات، من لمزید
)fareed@qrcs.org.qa(.  


