
 

 مستشفى املقاصدالهالل األحمر الفلسطي�ي و  لصا�ح

القطاع ألف دوالر لتعز�ز  400يخصص مبلغ  القطري  األحمر  الهالل

 الشر�ف القدسالط�ي �� 
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الهالل األحمر القطري  تا�عفقد  ،وقوات االحتالل اإلسرائي��س�ان مدينة القدس ب�ن  وما نجم عن ذلك من مواجهات

حيث ، املحتلة الفلسطينية را�ىياأل  وعموم القدس �� الصعب �سا�ياإل والوضع ا�حالية زمةاأل  تداعيات القلق ببالغ

 والقدس الغر�ية الضفة مدن �� �نفلسطينيال �نواطنمئات امل صابةإو  أ�خاص 4 استشهاد عن اآلن ح�ىاألزمة  رتفأس

 للمواثيق اصارخ اان��ا� �عد الذي مر األ  ،ألداء الصالة ق�ىىاأل امل�جد ��إ الدخول  من العزل  املدني�ن منع جراء املحتلة،

 .تقييد ودون  بحر�ة الدينية الشعائر  ممارسة �� ا�حق رأسها وع�� ساسيةاأل اإل�سان  وحقوق  �حر�اتل اإهدار و  الدولية

 األحمر  الهالل جمعية مع والتنسيق التواصل��  املؤسفة األحداث اندالع منذ القطري  األحمر  الهاللبدأ  ،و��أ وكخطوة

 ،اتاالحتياج لتقييم سريعة دارسة عدادإ ��دف القدس ��اإلسالمية ا�خ��ية  املقاصد جمعية ومستشفى الفلسطي�ي

 �راقبو  .زمةاأل  لتداعيات االستجابة ع�� ة هذه املؤسساتقدر  لدعم ممكن وقت سرعأب الالزم عون ال تقديمتمهيدا ل

 من ،الفلسطي�ي األحمر  الهالل مع التنسيقب القدس �� ا�حالية اإل�سانية زمةاأل  تطورات �افة القطري  األحمر  الهالل

 .الدوحةب لھ التا�ع الطوارئ  حاالت �� املعلومات إدارة مركز  خالل

اقتحام مستشفى املقاصد قبل عدة قدام قوات االحتالل اإلسرائي�� ع�� إلالبالغ استن�اره وأبدى الهالل األحمر القطري 

من املر�ىى عالج �� امل�ي تقوم بواج��ا عر�قة خ��ية منشأة طبية ضد غ�� م��ر تصعيدا يمثل وأكد أن هذا الفعل ، أيام

 الطبية والقوافل املستشفيات اح��امبضرورة إ�� جميع األطراف املعنية  عامة رسالةموجها مجانا، أها�� مدينة القدس 

 .اإل�سا�ي الدو�� القانون  مظلة تحت

 مساعدات طبية عاجلة

طاع الط�ي �� القدس لدعم الق ألف دوالر أمر��ي 400 قام الهالل األحمر القطري بتخصيص مبلغ�� السياق ذاتھ، 

حيث ، الفلسطي�ي األحمر  للهالل واإلسعاف الطوارئ  �خدمات عاجل دعم لتقديمألف دوالر أمر��ي  250 الشر�ف، م��ا

 بت�لفةشراء سيار�ي إسعاف مجهزت�ن بال�امل ، و ��ير أم دوالر  لفأ 100 بقيمة طبية ومس��ل�ات أدو�ة ر�دتو سيقوم ب

العام  ب��اية ا�خدمة من الفلسطي�ي األحمر  هاللتا�عة لل سعافإ سيارات 7خروج لك لتعو�ض ذو  ،أمر��ي دوالر  لفأ 150

 ا�جاري.



 

 توف�� وذلك من أجل  ،بالقدس املقاصد ملستشفى أمر��ي دوالر  لفأ 150قام الهالل األحمر القطري بتخصيص مبلغ أيضا 

 األوضاع تدهور �� ظل  خصوصا ،ا�جراحية والعمليات الطوارئ  قسملتغطية احتياجات  طبية ومس��ل�ات دو�ةأ

 �ش�ل ينذر با�خطر.احتدام املواجهات و  القدس ��اإل�سانية 

 دائمحضور 

، حيث سبق 2010�عود إ�� عام بل  ال�حظة وليدليس تواجد الهالل األحمر القطري �� مدينة القدس الشر�ف يذكر أن 

لصا�ح الفئات الضعيفة من جتماعية املشاريع الطبية واال تنفيذ عشرات طوال تلك السنوات للهالل األحمر القطري 

 أمر��ي.مليون دوالر  15إجما�� ت�لفة هذه املشاريع  �ناهز و ، الفلسطيني�ن �� القدس الشر�ف والضفة الغر�ية

 بلغت الذي املقاصد مستشفى تطو�ر  مشروعال�ي حققها الهالل األحمر القطري �� مدينة القدس ومن أبرز اإلنجازات 

 .ئ الطوار  قسم �� يوميال عالجال وحدة وتجه��  وتوسعة ترميموشمل  ،أمر��ي دوالر  مليون  11قرابة  اإلجمالية ت�لفتھ

شراء ل الالزم الدعم بتقديم القطري  األحمر  الهالل قام ،الفلسطي�ي األحمر  الهالل مستشفى وتطو�ر وضمن مشاريع تأهيل 

 ا�خدج واألطفال الوالدة �عد ما قسم وترميم ،ملستشفىبا الوالدةالنساء و  قسم �� األجنة أمراض لت�خيص جهاز 

 شراءو ، ل�حر�ق نذار إو  يأتوماتي� طفاءإ نظام و�شغيل تركيبو ، الوالدة عمليات لقسم تنظ��  جهاز وتور�د  باملستشفى،

هذا  .القديمة لبلدةبا األو�� سعافلإل  نار�ة ودراجة خاص حجم ذات سعافإ سيارة شراءو ، كهر�ائي�ن مصعدين وتركيب

-2010�� ساحة امل�جد األق�ىى ( صائم فطار إمشاريع مثل  األثر االجتما��باإلضافة إ�� مجموعة من املشاريع ذات 

 القدس مدينة �� الفق��ة سر األ  تمك�نو  )،2014-2011أعوام متتالية ( 4ومشاريع الشتاء الدا�� ع�� مدار  )،2017

 .وضواح��ا

 و��خيص فحص بجهاز  ا�خليل��  أله��ا ستشفىامل ��و�دأما �� الضفة الغر�ية، فقد قام الهالل األحمر القطري ب

ومشاريع ، والب��ة هللا رام محافظةب عطارة قر�ة �� لشربا مياه �خ محطة و�شغيل تركيبو ، )OCT( الشبكية أمراض

 التعليمية ا�خدمات تطو�ر و خالل شهر رمضان، وإفطار صائم ، )2014-2011( أعوام متتالية 4ع�� مدار الشتاء الدا�� 

 �عمة كفر  مركز  وتجه��  وتوسعة ترميمو ، الفلسطي�ي حمر األ  لهاللتا�عة ل لصمل ومدارس مراكز  3 �� املقدمة والتأهيلية

 واملخت��  الطوارئ  عيادة تجه�� و ، الفلسطي�ي حمر األ  لهالللدى ا والطوارئ  سعافاإل  خدمات دعمو ، هللا رام قضاءالص�� ب

 �� البولية واملسالك الك�� قسمب ا�ح�ىى تفتيتل جهاز  شراء �� املساهمةو الص��،  سلفيت مركز ب شعةاأل  وقسم الط�ي

 .2003املستمر منذ عام  يةاألم��  املنح الطبيةبرنامج باإلضافة إ�� ، ه��األ  املستشفى

 ##البيان ��اية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

 أو  تح��  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمك�ن مساعدة إ�� ��دف تطوعية إ�سانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 �شغل كما بلدا، 190 من الوطنية وا�جمعيات الدولية وال�جنة الدو�� االتحاد تضم ال�ي الدولية اإل�سانية ا�حركة �� عضو  والهالل. تمي��



 

 والصليب األحمر  للهالل العر�ية واملنظمة الدو��، للهالل اإلسالمية ال�جنة مثل واإلسالمية والعر�ية ا�خليجيةاملنظمات  من العديد عضو�ة

 �� قطر  دولة بذلك مساندا وال�وارث، الن�اعات مناطق إ�� الوصول  هذه القانونية صفتھ إ�� استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية ا�خ��ية املنظمات با�� عن هيم��  الذي الدور  وهو  اإل�سانية، جهودها

 �� البلدان من عدد �� والتنمية لإلغاثة جار�ة دولية مشروعات ع�� �شرف وهو  والدو��، املح�� املستو��ن ع�� القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 �� الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل ��ا يضطلع ال�ي اإل�سانية األعمال ب�ن ومن. وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحس�ن ال�وارث أثر  من التخفيف ع�� �عمل كما املخاطر، من وا�حد م��ا والتعا�� لها واالستجابة لل�وارث التأهب مجاالت

 صعيد ع�� �شاطھ إ�� باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية ال�حية والرعاية الطبية ا�خدمات تقديم خالل من املتضرر�ن

 من الضعفاء حياة تحس�ن ورؤ�تھ واملل��م�ن، املدر��ن واملتطوع�ن املوظف�ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع�ن. اإل�سانية املناصرة

 .لصا�حهم اإل�سانية القوى  حشد خالل

 وا�خدمة واالستقالل وا�حياد التح��  وعدم اإل�سانية: و�� اإل�سا�ي للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت �شاطھ الهالل و�مارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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