
  
  
  
 

 ##بيان صحفي## 

الل األحمر القطري يزود مركز   ال
ً
 ي  ا

ً
ع ا  تا

ً
  غزة  لشقيقه الفلسطي بالطاقة الشمسية  ا

القطاع الصحي في قطاع غزة، زوَّ   الدوحة:  ―  2021  ديسمبر  27 لدعم  د  في إطار تدخالته 
الهالل األحمر الفلسطيني بالطاقة الهالل األحمر القطري مركز دير البلح الصحي التابع لشقيقه  

"توفير    ،الشمسية مشروع  تنفيذ  خالل  الفلسطيني  الطاقة  المن  األحمر  الهالل  لمركز  بديلة 
  .أشهر  7لمدة والذي استمر العمل فيه   ،قطاع غزة" ب الصحي في دير البلح 

األحمر القطري في  لهالل التمثيلي لمكتب المدير   ،ن د. أكرم نصار أهمية هذا المشروع، بيَّ  عن و 
  12أن محافظات غزة تعاني من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من    ،قطاع غزة
 ً   بهدفهذا التدخل  جاء  وبالتالي    ،للمرضى المقدمة  مما يهدد تقديم الخدمات الصحية    ، ساعة يوميا

  ،كيلو وات من الكهرباء  58في توفير  للمساعدة    ،قطعة من ألواح الطاقة الشمسية  130تركيب  
  . تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع  ية استمراربما يضمن 

زيدان سفيان  المهندس  أشاد  الفلسطيني    ، بدوره،  األحمر  الهالل  فرع  المحافظة  في  مدير 
الشمسية    ،الوسطى الطاقة  مشروع  حوالي  الجديد،  بتنفيذ  يخدم  المركز  مريض    4,700كون 

% من  90فرة من المشروع ستغطى نسبة  اى أن كمية الطاقة المتو باإلضافة إل  ،ومريضة شهرياً 
بالكهرباء المركز  التخصصية  ،احتياجات مرافق  الطوارئ واألشعة والعيادات  أقسام    ، وأبرزها 

الكهرباء انقطاع  بسبب  الخدمة  فيها  تتوقف  كانت  فإن    .والتي  قلَّ كذلك  الجديد  من  المشروع  ل 
من   الصادرة  الوقود  الكهربائية انبعاثات  والمناطق   ،المولدات  السكان  تؤذي  كانت  والتي 

  . المجاورة للمركز 

ذكر أن الهالل األحمر القطري سبق له تنفيذ مشاريع توفير الطاقة البديلة لضمان بالمن الجدير  
منذ   المحاصر  غزة  بقطاع  للسكان  المقدمة  الخدمات  ً   15استمرار  نُ   ،عاما مشاريع  فِّ حيث  ذت 

محلية وعدد من بيوت األسر الفقيرة والمهمشة في  ال  اتجامعإحدى الفي  شمسية  لتوفير الطاقة ال
  .آبار مياه بالطاقة الشمسية 3ذ حالياً لتزويد نفَّ يُ آخر  باإلضافة إلى مشروع  ،عدة محافظات بغزة 

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري

القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 
الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

واللجنة   الخليجية  المنظمات  العديد من    بلدا، كما يشغل عضوية  191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي 



  
  
  
 

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  
النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 

  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 
دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  األحمر  الهالل  ويعمل 

ا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقي
لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 
معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

والرع الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  اية 
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
نش الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  اطه 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


