
 

 ##بيان صحفي## 

 لتوفير األدوية الناقصة لوزارة الصحة الفلسطينية تفاقية تعاون ا

 مرض ى السرطان في غزة الم  آ خففانالهالل األحمر القطري وشقيقه الكويتي ي

 قطاع غزة يأتي على رأس أولويات الهالل األحمر القطري الحمادي: 

ن التعاون ند. الساير:   القائم مع الهالل األحمر القطري في إطار الشراكة اإلنسانية ثمَّ

القطري    الدوحة:  ―  2021  أكتوبر  31 األحمر  الهالل  األحمر  تعاون    ةتفاقي ا وقع  الهالل  مع 

توفير  مشروع  وتنفيذ  لدعم  قطاع    الكويتي  في  السرطان  ومريضات  لمرضى  الالزمة  األدوية 

 . لاير قطري( 2,916,000ي ما يعادل )أدوالر أمريكي   800,000بميزانية قدرها  ،غزة

األ الهالل  االتفاقية من طرف  الوقع  األاقطري سعحمر  الحمادي  حسن  بن  علي  السفير  مين  دة 

مجلس    العام، رئيس  الساير  مساعد  هالل  الدكتور  سعادة  الكويتي  األحمر  الهالل  طرف  ومن 

دوالر أمريكي مقدمة من الهالل    500,000تمويل المشروع كالتالي:    تقاسم الطرفاناإلدارة. وي 

الكويتي، و  التمويل  الكويتي بدعم من بيت  الهالل    300,000األحمر  دوالر أمريكي مقدمة من 

 . األحمر القطري

ألوضاع اإلنسانية الصعبة  الحيوي بالنظر إلى امشروع هذا التنفيذ تالقت رغبة الطرفين في قد  و 

النظام الصحي  لحقت ب ضرار التي  نتيجة األ  ،يعاني منها مرضى السرطان في قطاع غزةالتي  

القطاع على  المتكرر  والعدوان  المستمر  الحصار  بسبب  ت   كانمما    ،هناك  على  ي ث أله  مباشر  ر 

لمدة   للمشروع  الزمني  اإلطار  ويمتد  غزة.  قطاع  من    10سكان  تنفيذه  وسيتم  خالل  أشهر، 

 . األحمر القطري في قطاع غزة المكتب التمثيلي للهالل 

قال   الصدد،  هذا  االتفاقيةالسيد علي  وفي  "تأتي هذه  مع  إفي    الحمادي:  والتنسيق  التعاون  طار 

المجال في  والعالمية  واإلقليمية  الوطنية  المساعدات  اإلنساني  المنظمات  توفير  بهدف  غاثية  اإل، 

من أهم هذه الجهات  و   . المتضررين من الكوارث الطبيعية وتنفيذ المشاريع التنموية لتحسين حياة  

ذات  سبق له التعاون معنا في العديد من المشاريع  الذي  بالطبع الهالل األحمر الكويتي،  الشريكة  

األمد  التنموي  ثراأل الخصوص  طويل  وجه  على  وأذكر  مشاريع  ،  قطاعي  تنفيذ  في  موسعة 

 ". بنغالديشوالرعاية الصحية لالجئين من ميانمار في  اإليواء  

حيث يعمل ،  قطاع غزة يأتي على رأس أولويات الهالل األحمر القطري أن  وأكد الحمادي على  

حرصاً منه على تلبية احتياجات الشعب  ،  2008هناك من خالل مكتبه التمثيلي الذي تأسس عام  



 

رجم هذا التدخل  قد ت  وأضاف: "ل  . وإغالق المعابرالحصار  العدوان و في ظل  الفلسطيني، خاصةً  

من   أكثر  تكلفتها    80إلى  فاقت  أمريكي،    107مشروعاً  دوالر  من  ماليين  العديد  تغطي  وهي 

مثل:   اإلنسانية  الطارئةالقطاعات  واإلصحاح،  ةالصح ،  اإلغاثة  ذوي  خدمات  ،  التعليم،  المياه 

 ". صون البيئة الطبيعية، اإليواء، دعم سبل كسب العيش، اإلعاقة

جهتهو  د  ، من  الساير  . قال  األ   يسعى ":  هالل  ً الهالل  دائما الكويتي  ا  حمر  بجانب  إلى  لوقوف 

  مشيراً   " المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العالج باهظ الثمن  وخاصةً   ، السرطانمرضى  

األ"ن  ألى  إ مع  األاالتفاقية  الهالل  في  تهدف  شقاء  القطري  األإحمر  توفير  الالزمة  لى  دوية 

 ". لمرضى السرطان في قطاع غزة

همية  على أ  مؤكداً   ، نسانيةالشراكة اإلالهالل األحمر القطري في إطار  مع  التعاون القائم    نوثم  

ً نقصتشهد  دوية الحيوية التي  معاناة المرضى غير القادرين على توفير األمن  تخفيف  ال في    اً حاد  ا

  يعاني   ةن قطاع غزأ  أضافو   .مما يهدد بتوقف البروتوكوالت العالجية المقدمة لهم   ،قطاع غزة 

 ً السرطانات  شديداً   شحا أدوية  زيادة    ،في  المرضعدد  مع  بهذا  حياة   ،المصابين  يهدد  الذي 

ً   ،الكثيرين في حالة انعدام الرعاية الصحية الالزمة بيت التمويل الكويتي  لعن بالغ شكره    معربا

 .لهذا المشروع على دعمه 

الجمعيةد.  وأكد   أن خطط  بفضل    الساير  وساق  قدم  تسير على  الصدد  هذا  الجهود  في  تضافر 

سيما    ال   ة، ا اإلنسانية على الساحة الفلسطيني متحقيق رسالته ل  حمر القطري مع الهالل األ  تعاون الو 

صحاب األيادي البيضاء من المحسنين والشركات  أل  هوتقدير  هشكرعن  عرب  أو .  ةفي قطاع غز

مؤكداً   والبنوك المرضى،  عن  التخفيف  في  تساهم  التي  الجهات  وكل  حج "إ  :الداعمة  م  ن 

 ً بفضل ثقة المجتمع    ،وحجم الجهود المبذولة كذلك يتضاعف  ،تلو اآلخر   المساعدات يزداد عاما

الهالل األ  الكويتيوالمحسنين في جمعية  الثقة  حمر  لتلك  ا  ن التزام . سوف نستمر في  واستحقاقها 

القادرين غير  من  المرضية  الحاالت  أ  ،بمساعدة  األدوية  صرف  خالل  من  المساعدة   مسواء 

العالج من  اإل إ  .بجزء  العمل  واإلن  والصحي  الستمرار    غاثينساني  الدعم  من  المزيد  يتطلب 

 ". قطار العالمأجهوده لخدمة المحتاجين في 

يالمشروع  أن  يذكر   االتفاقية  هذه  بموجب  تنفيذه  سيتم  إلىالذي  ً مريض  8,644  ةمساعد  هدف    ا

بالومريضة   استمرارمصابين  والحفاظ على  قطاع غزة،  في  ل  يةسرطان  العالجية  هم  الخدمات 

يوجد  ي  ت الالحيوية  من خالل توفير األدوية    التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية،المستشفيات  في  

العالجية  فيها نقص حاد، مما   البروتوكوالت  بتوقف  إلى    .للمرضىالمقدمة  يهدد  باإلضافة  هذا 



 

تلقي  لعناء وتكاليف السفر  توفير  و  ،مرضى السرطان وذويهم كاهل  تخفيف العبء المادي عن  

 . الخارجفي العالج 

لهالل األحمر القطري في غزة ووزارة الصحة  امكتب    بالتعاون بين يتم تنفيذ المشروع  وف  وس

واعتماد قوائم األدوية    حصرتنفيذ المشروع بين الجانبين، ثم  توقيع اتفاقية  من خالل  الفلسطينية،  

ً التنسيق مع، و المطلوبة  متابعة  وترسية العقود، و،  المناقصات العلنيةطرح  بخصوص إجراءات    ا

 المحددة. عمليات التوريد في المواعيد 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

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

حمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األ

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . 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 للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  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 


