
 

 العراق في الصحة قطاع يدعم للتنمية قطر صندوق

 نباراأل محافظةبيشغل مستشفى ميدانيا  القطري األحمر لهاللا

اإلنسانية لدعم القطاع الطبي في  القطري األحمر الهالل تدخالتفي إطار  :الدوحة ― 2018 يناير 9

المستشفى تشغيل محافظة األنبار ت مؤخرا بعثته التمثيلية في بدأ، بتمويل من صندوق قطر للتنمية العراق

متفرقة أنحاء األحداث الجارية في للمرضى والمصابين جراء الطارئة بهدف تقديم الرعاية الطبية  الميداني

 من البالد.

 جميع تقديمعلى  ،نباراألمحافظة  يغرب عنة قضاء في ، الذي أقيمالميداني للمستشفى الطبية الطواقموتعكف 

الميداني المستشفى  استقبل، حيث القائمو العبيديو راوةمثل  الغربية المناطق من للنازحين الطبية الخدمات

 ضمادات من للجرحى المتكاملة الصحية الرعاية تقديم وتم ،مريض 500 من كثرأ اآلنحتى  افتتاحه منذ

 ات الوالدةعملي :منها دةتخصصات عفي  جراحية عملية 35 إجراءفضال عن  كامل، بشكل وعالجات

 الجروح، وغلق تنظيف مختنق،ال فتقوال مغبنيال فتقال اتعملي ،(والموضعي العام التخدير تحت) قيصريةال

 .حروقال اتضماداستبدال  الشظايا،استخراج  الدودية، الزائدةاستئصال 

 السينية لألشعة أخرىو المركزة للعناية ووحدة عمليات قاعةب عنة لقضاء الميداني المستشفى تجهيز تموقد 

 مواجهة على فىالمستش لمساعدة الدم بنك لىإ ضافةباإل ،ومعدات تعقيم ووحدة وصيدليةطبي  مختبرو

 االستراتيجي الموقعهذا مكان إقامة المستشفى الميداني في جاء اختيار و أنواعها. جميعب المرضية الحاالت

 الصحية الخدماتمما أدى إلى انعدام  ،التحتية البنىلدمار كامل في  تعرضتقد  الغربية المنطقة لكوننظرا 

 تماما في تلك المنطقة.

على و، بالمنطقة السلطات المحليةمع التنسيق الوثيق في العراق على وتحرص بعثة الهالل األحمر القطري 

متواصلة لكافة مراحل بديان اهتماما كبيرا ومتابعة تين تالل ،نباراأل صحة يةومديراألنبار  ةمحافظرأسها 

 وما يقدمه من خدمات.المشروع 

قضاء القائم تعاني من عسر حالة طارئة لسيدة من الميداني عنة وكانت أولى الحاالت التي استقبلها مستشفى 

فقد  ،الدم ضغطكانت تعاني من ارتفاع في  المريضة نألنظرا و ،الجراحة قسم لىفتمت إحالتها إ ،في الوالدة

 استقرت حالةو بنجاح العملية تتم وقد .النصفي التخدير تحتالوالدة القيصرية لها  جراءإقرر األطباء 

 .المستشفى مغادرة عندجيدة  لهما الحيويةالمؤشرات كانت و ،وطفلها المريضة

في  ألزمة إنسانيةالمعرضين موقف دولة قطر الداعم لألشقاء العراقيين  مع متماشية تيأت الجهود هذه كل

 في ةدوائر الصحو المحلية اتداراإلالتعاون بين الهالل األحمر القطري ومن خالل  ،محافظة األنبار

 أنحاء كافة في للنازحين العراقيين الخدمات فضلأ تقديم على ينجاهدحيث يعمل الجميع  ،المحافظة

 .العراقية الصحة وزارةمن مشكور  دعمب ،ظةفمحاال

 ##البيان نهاية##



 

 

 نبذة عن صندوق قطر للتنمية

فة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية باإلنابة عن دولة قطر، للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلصندوق قطر 

 ول في جميع أنحاء العالم انسجاماالمساعدات للعديد من الدم الصندوق وتعديالته. وقد قد 2002( لعام 19بموجب القانون رقم )

 .2030مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 

م استراتيجية صندوق قطر للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز التنمية البشرية من ءوتتال

 .قتصاديلتعليم والصحة والتمكين االخالل تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات ا

يتعاون صندوق قطر للتنمية مع جهات عديدة فاعلة وذات خبرة في مجال التنمية، وذلك في إطار شراكات متعددة القطاعات و

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد بنى صندوق قطر للتنمية شبكة واسعة من الشركاء االستراتيجيين على المستوى الوطني 

والقطاع الخاص، وكذلك على المستوى الدولي من  ،تشمل المؤسسات غير الحكومية القطرية، واألجهزة الحكومية القطرية

 .خالل شراكات مع المنظمات األممية والمؤسسات الدولية والصناديق التنموية

رة مالية تشمل المنح والقروض الميسلتقديم المساعدات الخارجية عبر محفظة واسعة من األدوات ابويلتزم صندوق قطر للتنمية 

ألفضل  ت ثنائية ومتعددة األطراف، ووفقايتم تنفيذها من خالل اتفاقياوستثمارات التنموية، والقروض التجارية والضمانات واال

 .معايير الممارسة والمهنية

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة

 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية

 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول

 .المحلية الخيرية المنظمات

 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

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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