
 

 ##بيان صحفي## 

ً  789,142بتكلفة إجمالية    دوالراً أمريكيا

الل األحمر القطري يدعم إجراء عمليات جراحية للفقراء    غزة  ال

غزة، واصل  في  استمراراً لجهوده وتدخالته لدعم القطاع الصحي    الدوحة:  ―  2021  يونيو  9
والذي يتضمن    ،"عمليات جراحية للمرضى الفقراء بغزة" الهالل األحمر القطري تنفيذ مشروع  

نوعية   عمليات  والعظام  تخصصات  في  إجراء  الدموية  واألوعية  والصدر  القلب  جراحة 
  .إلنقاذ أرواح المرضى بقطاع غزة  ،والمسالك البولية

القطري   األحمر  الهالل  مكتب  مدير  نصار  أكرم  د.  أوضح  السياق،  هذا  أن  في  وفي  غزة 
والتدريب الطبية  الخبرات  استقدام  لبرنامج  استكماالً  يأتي  الحالي  القطاع    ،المشروع  لتطوير 

الفلسطينيين للمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  جودة  وتحسين  اآلاو   ، الصحي  ثار  لتخفيف من 
  .عن استمرار الحصار والعدوان على قطاع غزةالسلبية الناتجة 

االستشاريين إلجراء عمليات   األطباء  عدد من  تعاقد مع  القطري  األحمر  الهالل  أن  إلى  ولفت 
لمرضى   تخصصية  إلى    ،قطاعالجراحية  وتعزيز  باإلضافة  المحلية  الطبية  الطواقم  تدريب 

  . التعامل مع مختلف التدخالت الطبيةفي مهاراتهم 

االنتظار   قوائم  تقليص  في  سيساهم  المشروع  أن  إلى  نصار  د.  وتقليل    ،المستشفياتب وأشار 
بالخارجإلى  الحاجة   للعالج  المرضى  والصحية    ،تحويل  المالية  األعباء  من  التخفيف  وبالتالي 

ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية  إلى  باإلضافة    ،على وزارة الصحة وعائالت المرضى 
متواصل   غزةي  فبشكل  لتكلفة  التبلغ  و  . مستشفيات    اً دوالر  789,142لمشروع  اإلجمالية 

  اً. أمريكي 

الهالل   أخصائي  غالي  أبو  ساهر  د.  استعرض  المشروع،  القلب ضمن  جراحة  تدخالت  وعن 
بإجرائها   يقوم  التي  الجراحية  العمليات  أبرز  غزة  بقطاع  القلب  لجراحة  القطري  في  األحمر 

غزة بمدينة  الطبي  الشفاء  التاجية    ،مجمع  الشرايين  النسداد  شريانية  وصالت  إجراء  ومنها 
متابعة حاالت مرضى القلب  إلى باإلضافة  ، ية القلبية أو تقنية القلب النابضباستخدام جهاز الترو 

أنه   إلى  مشيراً  مستمر،  بشكل  صحية  لرعاية  يحتاجون  جراحية    44أجرى  قد  الذين  عملية 
  . ومتابعة للمرضى منذ مطلع فبراير الماضي



 

في  ذكر أن الهالل األحمر القطري يدعم برنامج استقدام الخبرات الطبية والتدريب  بالمن الجدير  
ً   12قطاع غزة منذ   مليون    23مشاريع صحية بتكلفة إجمالية بلغت    8نفذ من خالله  قد  و   ،عاما

تقديم الخدمة وعدم انهياره في    ه فيوضمان استمرار  ، لتعزيز النظام الصحي بغزة  ، لایر قطري
  . ياسية واالقتصادية المترديةظل األوضاع الس

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

للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية  
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 
القطري على   الهالل األحمر  دولية جارية  ويعمل  المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  
ل واالستجابة  للكوارث  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  بها  التي يضطلع  ها  اإلنسانية 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 
المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات  
  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 
  . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


