
	

 اإلسالمي للتنمیة والصحة الفلسطینیةاتفاقیات مع  3من خالل 

 الصحیة المشاریع من حزمة تنفیذ یبدأ القطري األحمر الھالل
 دوالر ملیون 5.5 بقیمة غزةفي 

 تورید مشروع اتفاقیة للتنمیة اإلسالمي والبنك القطري األحمر الھالل وقع :الدوحة ― 2016 مایو 22
 بتمویل ،أمریكي دوالر مالیین 5 بلغت إجمالیة بتكلفة غزة قطاع مستشفیات لصالح طبیة ومستھلكات أدویة
 .للتنمیة اإلسالمي البنك وبإدارة غزة إعمار إلعادة الخلیجي التعاون مجلس دول برنامج من

 ھذه نصار أكرمكتور د غزة قطاع في القطري األحمر للھالل التمثیلي المكتب مدیر نثم ،صددال ھذا وفي
 نقص جراء كبیر بشكل یعانون غزة قطاع في فلسطیني مریض ألف 150 من أكثرالتي ستخدم  ،االتفاقیة
 إلعادة الخلیجي التعاون مجلس دول برنامجمن المقدم الضخم  تمویلالب مشیدا الطبیة، والمستلزمات األدویة
 األزمات من والتخفیف الفلسطیني الشعب مساندة في أھمیتھومؤكدا على  للتنمیة اإلسالمي والبنك غزة إعمار

 .الصحي القطاع ومنھا الحیویة القطاعات أھم على السلبیة وانعكاساتھا غزة قطاع في المستمرة

كممثل تي ھذا المشروع امتدادا للتعاون المتواصل بین الھالل األحمر القطري والبنك اإلسالمي للتنمیة یأ
أثمرت ، والتي الطرفین الشراكة االستراتیجیة القائمة بین ظلفي مار غزة علبرنامج مجلس التعاون إلعادة إ

من في قطاع غزة، ومستوى المعیشة عن العدید والعدید من المشاریع الطبیة والتعلیمیة واالجتماعیة لتحسین 
بناء و، صحي باألدویة واألجھزة والخبرات الطبیةودعم القطاع ال، اإلعاقة خدمات تطویر برنامجأبرزھا 
تجمیع میاه األمطار وحقنھا في مخزون المیاه الجوفیة إلعادة االستفادة محطات الصرف الصحي، ووترمیم 

 منھا.

 اتفاقیتان مع وزارة الصحة

في  البدء على غزة قطاع في الفلسطینیة الصحة وزارةمع  القطري األحمر الھالل اتفق ،بالتوازي مع ذلك
 الطبیة الخبرات استقداممشروع األول ھو  القطري، األحمر الھالل من بتمویل جدیدین مشروعین تنفیذ

 المشروعیشمل  فیما أمریكي، دوالر ألف 250قدرھا بمیزانیة  2017-2016األكادیمي للعام  والتدریب
 200 تبلغ مالیة بقیمة األوروبي وغزة ناصر يمستشفی في يمضالھ الجھاز مناظیر خدمات تطویر الثاني
 .أمریكي دوالر ألف

 الفلسطینیة الصحة وزارةب الدولي التعاون عام مدیر رحب الصحي، للقطاع الجدیدة المشاریعھذه  أھمیة وعن
 ظل في ،القطري األحمر الھالل معالمشتركة  الصحیة المشاریع بتنفیذ مھادي أبو أشرفكتور د غزة في
 ،األوضاع السائدة بسبب الصحیة الخدمات تقدیم في االستمرار على ةوزارال قدرة وعدم المشكالت تفاقم

 المرضى من كبیر عدد ساھم في عالجیوف س الطبیة والمستلزمات األدویة تقدیم في االستمرار إن"مضیفا: 
 ".والقلب والدم الكلى غسیل مرضى خاصة ،للدواء ینجالمحتا



	

 الخبرات استقدام مشروعإلى تمویل  القطري األحمر الھاللمبادرة لعن تقدیره  مھادي أبوكتور دأعرب و
 یأتيكما أنھ  ،غزة في الصحیة الكوادرقدرات  تطویر في لدورهللعام الدراسي القادم، نظرا  والتدریب الطبیة
 بسبب الطبیة والدورات المؤتمراتفي  للمشاركة لخارجإلى ا السفر الطبیة الطواقم علىفیھ  یصعب وقت في

 لضمان القطري األحمر الھالل مع القویة بالشراكة تعتز وزارتھ أن مبینا الخارج،تعقیدات السفر إلى 
 .الفلسطیني الصحي لقطاعإلى ا نوعیة إضافات تقدیم استمرار

كتور د غزة قطاعب القطري األحمر للھالل التمثیلي المكتب في الصحیة المشاریع مسؤولة ذكرت بدورھا،و
 متخصصة تدریبیة لدورات تتویجا جاء الھضمي الجھاز مناظیر خدمات تطویر مشروع أن المحالوي ھبة
 باستشاري باالستعانة الماضیة الفترة خالل القطري األحمر الھالل نفذھا الھضمي الجھاز مناظیر مجال في

تأتي في  الھام المشروع ھذال القطري األحمر الھاللرعایة  إن" :قائلة بغزة، المناظیر جراحةفي  متخصص
 فيل ثیتم كبیرا أثرا سیعطى مما غزة، قطاع مستشفیات في المناظیر جراحة خدمات تطویر نحو يلسعإطار ا
 فيكثافة حجم ال وتقلیص تھممعانا من التخفیف وبالتالي المستشفیات في المرضى مكوث فترة تقلیص

 ."المستشفیات

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا يف قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 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 لھا 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

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


