##بيان صحفي##
لصالح النازحين العراقيين والالجئين السوريين في مخيمات أربيل
الهالل األحمر القطري ينفذ مشروع الجراحة العامة وجراحة األورام في العراق
 16أكتوبر  ― 2021الدوحة :ينفذ الهالل األحمر القطري ،من خالل مكتبه التمثيلي في
العراق ،مشروع الجراحة العامة وجراحة األورام لصالح النازحين العراقيين والالجئين
السوريين في محافظة أربيل العراقية ،وذلك ضمن برنامج القوافل الطبية السنوي الذي ينفذه
الهالل األحمر القطري حول العالم منذ عام  ،2000من أجل تقديم الدعم الطبي المباشر
للمستفيدين من خالل إجراء العمليات الجراحية النوعية وتقديم الفحوص واالستشارات والعالج
لمن يعانون من آالم المرض وال يملكون تكاليف العالج في البلدان الشقيقة الفقيرة والمتضررة.
يهدف المشروع ،الذي يتم تنفيذه من خالل مستشفى رزكاري التعليمي في أربيل ،إلى تحسين
الواقع الصحي وتقوية النظام الصحي في محافظة أربيل ،من خالل توفير الدعم لدائرة صحة
أربيل ومستشفى رزكاري التعليمي في مدينة أربيل ،وتمكين المرضى من النازحين العراقيين
والالجئين السوريين المتواجدين داخل المخيمات والذين يحتاجون إلجراء الجراحات العامة
والتخصصية وجراحات األورام من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية الالزمة
والمتكاملة ،والحصول على العالج المناسب في الوقت المناسب.
كذلك يسعى المشروع إلى تقليل معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات ،من خالل توفير العالج
المتكامل بدءاً من الفحص السريري إلى التشخيص وإجراء العمليات الجراحية الالزمة مجاناً،
مما سيكون له أبلغ األثر في تخفيف معاناة المرضى وعائالتهم ،ومساعدتهم على التغلب على
الظروف الصحية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة ،التي زاد من شدتها انتشار وباء فيروس
كورونا ،وتمكينهم من العيش في ظروف إنسانية جيدة تحافظ على كرامتهم.
وطبقا ً لخطة عمل المشروع ،فإن األنشطة واإلجراءات المتبعة تتضمن إجراء الفحص الطبي
والسريري للمرضى في مراكز الرعاية الصحية ضمن المخيمات ،وتحويل المرضى الذين
يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفى رزكاري ،حيث يتم إجراء الفحص الطبي الشامل لهم
في المستشفى ،ثم تحضيرهم إلجراء العمليات الجراحية ،التي تتم تغطية تكاليفها بالكامل من
ميزانية المشروع البالغة  103,777رياالً قطرياً.

وقد شملت النتائج المحققة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير إجراء الفحص الطبي لفائدة 52
مريضاً ،وإجراء  11عملية جراحية لمن تستدعي حالتهم ذلك .وتم اختيار المستفيدين بنا ًء على
التقارير الطبية والزيارات الميدانية لهم داخل المخيمات ،فضالً عن توزيع بعض األلعاب
والهدايا على المرضى األطفال لرفع روحهم المعنوية .ومن المقرر أن يمتد تنفيذ المشروع
حتى نهاية العام الجاري ،وهو ممول بالكامل من الهالل األحمر القطري من حصيلة تبرعات
أهل البر واإلحسان في دولة قطر.
##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري
تأسس الهالل األحمر القطري عام  ،1978وهو منظمة إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد
والمجتمعات الضعيفة بدون تحيز أو تمييز .والهالل عضو في الحركة اإلنسانية الدولية التي تضم االتحاد
الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من  191بلدا ،كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ،والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب
األحمر .ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات
والكوارث ،مسانداً بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية ،وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية
المحلية.
ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي ،وهو يشرف على مشروعات دولية جارية
لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا .ومن بين
األعمال 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 المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات
المحلية ،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.
ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي :اإلنسانية وعدم التحيز
والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

