
 

 ##بيان صحفي## 

 بالتعاون مع الهالل األحمر األفغاني قسطرة  ةعملي 60إجراء  

 ضمن املرحلة الثالثة من برنامج "القلوب الصغيرة" الهالل األحمر القطري يعالج أطفال أفغانستان

من تنفيذ  أفغانستان في مكتب الهالل األحمر القطري انتهى  الدوحة: ―  2020 سبتمبر  22

عملية قسطرة   60إجراء والتي شملت  ،المرحلة الثالثة من مشروع عمليات القلوب الصغيرة

في مجمع أميري  ، وذلك خلقية في القلبيعانون من تشوهات وأمراض  لألطفال الذينقلب 

ووزارة  بالتعاون مع الهالل األحمر األفغاني ، لوبال بالعاصمة األفغانية كابلغ ىومستشف الطبي

 .في أفغانستان الصحة

  ،قلبخطيرة في الوثقوب عيوب وتشوهات بولدوا ج األطفال الذين تتمثل فكرة المشروع في عال

تكاليف العالج  ممن ال يستطيعون توفير األسر الفقيرة ذات الدخل المحدود مع التركيز على 

بتقنية القسطرة القلبية في مستشفيات ومراكز تخصصية لديها  ويتم إجراء العمليات ألبنائهم. 

كتمل الجانب اإلنساني من او العمليات.مثل هذه ستضافة الفنية ال  ات والقدروالخبرات الكفاءة 

 المشروع بتوزيع الهدايا واأللعاب على األطفال لرفع روحهم المعنوية قبل وبعد العملية.

من خالل بناء   أعوام،عدة  ذلهذا الغرض مناألمد طويل  األفغاني برنامجا  األحمر الهالل وينفذ 

طفل وطفلة   7,000قوائم بأسماء حاليا  ولديه  ،دعم لعالج هذه الحاالتال شراكات وتوفير ال

واحدا   طفال  الدراسات أن وتوضح  .القلب لديهم مشكالت لعالج عاجل طبي يحتاجون إلى تدخل 

طفل   128,000 إجماليمما يعني  ،قلبفي التشوهات ولد بيفي أفغانستان طفل  100من كل 

ومعظم هؤالء األطفال ال يحصلون على الرعاية الطبية الالزمة بسبب  ، على مستوى البالد

العالجية الخدمات الطبية والتخصصات واإلمكانات إلجراء التدخالت توافر الفقر أو عدم 

 الالزمة. 

في عالج  المساهمة إلى الهالل األحمر القطري بادر  ،وليته ورسالته اإلنسانيةؤمن مسانطالقا  و

عطايا وهبات من  ا  مريكيأ ا  دوالر  150,728قدرها  إجماليةبتكلفة  ،الحرجةالحاالت عدد من 

من برنامج القلوب الصغيرة في  المرحلة الثالثة وتعد هذه هي  . واإلحسان في دولة قطرأهل البر 

 ،مع الهالل األحمر األفغانيالتعاون اتفاقية بموجب تتبعها مراحل أخرى سوف وأفغانستان، 

عمليات  للتعاقد معها واستضافة التخصصية القلب المستشفيات ومراكز اختيار يتولى الذي 

 . القسطرة 



 

  ،التحضيرات واإلجراءات اللوجستية والفنيةكافة االنتهاء من بعد جاء إطالق المشروع فعليا  و

من إمكانيات التأكد و ،األطفال المستفيدين كشوفاتلواستكمال عملية التحقق والتدقيق 

إحدى  )الذي سبق له استضافة مجمع أميري الطبي وهي  ،العمليات اى ستقام فيهتال ياتالمستشف

 . لوبالغ ىومستشف( المراحل السابقة من المشروع

  ،من سكان محافظة بروان يار محمدمن المشروع أولياء األمور الذين استفاد أبناؤهم ومن بين 

هو  ف ،عيشية وماديةمإنهم يعانون من صعوبات  والدهايقول  .عاما   13عمرها لطفلة وهو والد 

 ،موعد العمليةب بالغهإلأسبوع تم االتصال به وقبل  .محدود للغايةدخلهم يومي ويعمل بأجر 

ونشكر الهالل األحمر   ،هللا للشعب القطري الذى ساعدنا ندعو  .للغاية نحن سعداء ويضيف: "

 ."ألبنائنا العملياتهذه  إجراء  القطري على تدبير

تحت العالج المستمر منذ  أن ابنتها خوست  من والية أعوام( 9) وزير عزام  الطفلةأفادت والدة و

نتظار الائم اوفي قابنتها قد سجلت و . عاجلبشكل عملية قسطرة  ىلإتحتاج أنها و ،حوالي عام

  موعد العمليةوتحديد إلى أن تم االتصال بها األسبوع الماضي األفغاني، األحمر لدى الهالل 

للهالل األحمر القطري ودولة قطر على تكفلهم بإجراء  عن جزيل شكرها األم أعربت و البنتها.

 .مما يساعد ابنتها على معاودة حياتها بشكل طبيعي ،العملية مجانا  

من محافظة أعوام  7طفل مريض عمره وهو  ،قدرة هللا لطفل حكمت هللا بالنسبة لالحال ونفس 

طعام أسرته  إلكن راتبه ال يكفي لعالج ابنه و ،على سيارة باإليجار ا  والده سائقيعمل  . هرات

منذ   .ه لكنه ال يستطيعلعالج عن  بحثكان يودائما  ما  ،ابنه مريض بالقلب .مستمر بشكل

تم  فقط منذ أسبوع و ،األفغانياألحمر الهالل لدى  نتظارالفي قائمة اقام بالتسجيل  ،حوالي عام

كل من  يدعو لالسعادة وظل فغمرته  ،القطري من الهالل األحمر العملية مجانا  إجراء إخطاره ب

 . دولة قطرلجزيل للهالل األحمر القطري وشكره ال ب عن  أعر و ،كانوا سببا  في إنقاذ حياة ابنه

 ## 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  الدولية الدولي واللجنة 

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  



 

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية 

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

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

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

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

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

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


