
 

 عامين لمدة تفاهم مذكرة خالل من

 يتعاونان الدولية الهجرة ومنظمة القطري األحمر الهالل
 العراق في الصحية الرعاية لتوفير

 الدولية المنظمة مع إطارية تفاهم مذكرة مؤخرا القطري األحمر الهالل وقع :الدوحة ― 2016 سبتمبر 27
 للسكان الطارئة الصحية الرعاية توفير مجال في التعاون وتقوية بينهما الشراكة دعم أجل من للهجرة

 أحمد السيد القطري األحمر الهالل جانب من االتفاقية وقع حيث العراق، في القائمة األزمة من المتضررين
 المنظمة جانب من وقعها فيما النعيمي، محمد بن فهد السيد التنفيذي للمدير ممثال الوفد رئيس القحطاني

 .العراق في المنظمة بعثة رئيس فايس لوثر توماس الدكتور للهجرة الدولية

 ،الطوارئ حاالت يف الصحية الرعاية خدمات أمينتوهي تتضمن  عامين،يستمر العمل بهذه االتفاقية لمدة 
 والفنية التشغيلية القدرات تعزيزو ،كردستان وإقليم العراق تيحكوم في الصحة لوزارتي الدعم وتقديم

 وأ النازحينسواء من  تضررا األكثر للفئات الشاملة الصحية الرعاية وتوفير المحلية، الصحية للخدمات
 .المضيفة المجتمعات

 ،عملنا في االستراتيجيات أهم بين من الشراكة هذه نعتبر: "قائال القحطانيوعقب توقيع االتفاقية، صرح 
 إلى نتطلع نحنو. مشتركة إنسانية جهود بذل الموصل في الطوارئ حاالت مواجهة عمليات تتطلب حيث

 والصرف والمياه والمأوى الصحة تمجاال في العراق في للهجرة الدولية المنظمة مع التعاون من المزيد
 ".العراقيين النازحين إلى المساعدات لتقديم الصحي

 جمعية مع بالتعاون للحياة المنقذة الصحية الخدمات لتقديم مسرورون نحن: "فايس السيدومن جانبه، قال 
 الضخمة لالحتياجات االستجابةإن . األزمة هذه خالل النازحين العراقيين لمساعدة القطري األحمر الهالل

 جميع من كبرأ التزاما وحتى تعاونا تتطلب النزوح استمرار بسبب الطوارئ وحاالت بالصحة الخاصة
 ".اإلنساني المجال في الشركاء

كما تناوال  المشترك، العمل أهمية على ناالطرف أكدحيث  ،للغاية إيجابية جواءجرت مراسم التوقيع في أ
 التدخل وتقديم لمواجهتها المشتركة الجهود وتنسيق التعاون لياتآو ،العراقالمتأزمة في  اإلنسانية األوضاع
قطاعي  ليشمل القادمة الفترة خالل التعاون مجاالت توسيع حول النقاش، باإلضافة إلى الالزم اإلنساني

 .واإلصحاح هوالميا اإليواء

الف ستجابة ألزمة نزوح مئات اآلء فيها امن المزمع البد يمناقشة المشروعات المشتركة الت وتجري حاليا
صندوق قطر مشترك من منظمة الهجرة الدولية و، وذلك من خالل تمويل خالل األيام القادمةالموصل من 

بتنفيذ مختلف مناطق العراق في العديد من المشروعات اإلغاثية واإلنسانية يقوم حاليا بتمويل ، الذي للتنمية
 من الهالل األحمر القطري.



 

للنازحين  ديبكه مخيم إلى مشتركة بزيارة التفاهم مذكرة توقيع بعدكذلك قام ممثال الطرفين بصحبة وفد مرافق 
 مديريتي مع بالتنسيق هتجهيزالطرفان باألولية فيه، والذي قام  الصحية الرعاية مركز تشغيل مشروع وتفقد

 قرابة وهو يعمل على مدار الساعة ويقدم ،العراق في الصحة مجموعة وكذلك ونينوى أربيل في الصحة
 .تضررا األكثر للنازحين سبوعياأ استشارة 2,500

 اشخص 350-300 بمتوسط ألف حالة، 35 من أكثرافتتاحه مطلع يونيو الماضي  منذوقد استقبل المركز 
 واإلسهال البولية المسالك والتهابات العلوي التنفسي الجهاز التهابات، معظمها تعاني من يومي بشكل

 الذين المرضى من حالة 500 من أكثر إحالة تمت، ووالسكري الدم ضغط وارتفاع الجلدية واألمراض
 بسيارات منهم العديد نقل تم حيث وأربيل، كركوك في المتواجدة المستشفيات لىإ خاصة رعاية إلى يحتاجون
 .اإلسعاف

 النساء،األمومة والطفولة، أمراض  رعاية ذلك في بما الشاملة، األوليةالصحية  الرعاية كهديب عيادة تقدمو
 ضمتو. الصغرى الجراحة قسم المخبرية، الفحوصات الصوتية، فوق الموجات ،السينية األشعة األسنان، طب

 القطري األحمر الهاللحيث يتولى  ،واإلناث الذكور منالطبية المتخصصة  كوادرشخصا من ال 39 العيادة
وتشغيل  دارةإ تكاليف للهجرة الدولية المنظمةفي حين تتحمل  العيادة، موظفيالخاصة ب الحوافزتغطية 
 .العيادة

 محافظة في الصحة مديرية مع بالتعاون يعمل هوو ،أربيل محافظة في الصحة مديرية العيادة مدير يمثلو
 المجال في نوآخر شركاء وهناك. كهمخيم ديب في عليها واإلشراف الصحية الخدمات إدارة على نينوى

 ،السكانية لألنشطة المتحدة األمم صندوق منهم ،الخاصة الخدمات لتوفير كهديب مخيم في يعملون الصحي
 لتقديم مولتيزرس ومنظمة ،حدود بال أطباء ومنظمة ،الطارئة األطفال لحاالت الدولي المتحدة األمم وصندوق
 اإلماراتي األحمر والهالل ،والصحة للنساء الدولي التحالف ومنظمة ،الطوارئ حاالت في الطبية الخدمات

 ).كهمخيم ديب في الصحية العيادة نشاءإ عن مسؤوال كان الذي(

 العسكرية العمليات بسببمنذ منتصف يونيو الماضي  عراقيألف  100أعداد النازحين قد تجاوزت يذكر أن 
 تفاقم إلىمما أدى  ،۲۰۱٤يناير  منذ البالد عبر نزحوا عراقي مليون 3.3 إلى باإلضافة، الموصل ممر في

 شهر يونيو الماضي منذو .على السواء المضيفة والمجتمعات النازحين من لكل الصحية االحتياجات حجم
ليتصاعد  ،أربيل محافظة جنوب في الواقع مخمور قضاء في المخيمات إلى عراقيألف  18 من أكثر وصل

 37 من أكثر إلىوصوال  األخيرة األشهرخالل  مخموربقضاء  كهديب مخيم في النازحين السكان عددسريعا 
 ألف شخص.

 ##البيان نهاية##
 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة
 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل



 

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 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

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي
 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

 .والعالمية
 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
 QRCS@: وأنستغرام تويتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


