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مستوى رفع بهدف ري في بلدة عرسال البقاعية، في لبنان اتفاقية لتجهيز مستوصف خيمن خالل بعثته التمثيلية القطري 

نقص كبير في  سدلرعاية ذات الجودة العالية، و تقديم الرعاية الصحية األولية إلى مرحلة املتابعة واالخدمات من 

 .ئجيين السوريين واملجتمع املييفلال الخدمات الطبية املقدمة 

رئيس الجمعية الطبية الدكتور محمود كال من  ضمو بيروت، بقد في مكتب البعثة ئجرى توقيع االتفاقية خالل لقاء ع

واملعنيين  ،حسين حمدانالهالل األحمر القطري بعثة ومدير البرامج في  ،ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري  ،السيد

 .لدى الجهات الثالث

 الئجييندعم الإلى  اقالسب الهالل األحمر القطري مع للتعاون إنشاء املستوصف فرصة تاريخية السيد أن د. اعتبر قد و 

بلدية عرسال في مع كذلك التعاون و ، حول العالماملحتائجين غيرهم من و  الفلسطينيين واملجتمع اللبنانيالسوريين و 

وأضاف:  .نقص في الخدمات الصحية واالئجتماعيةيوئجد حيث الحدودية  عرسالبلدة في سبيل خدمة اإلنسان، ال سيما 

، الحيوي  ملساهمة في تجهيز هذا املستوصفاو  في عرسال ةامللحلتلبية االحتيائجات االتفاقية خطوة مباركة هذه إن "

 ".املنطقةلتحسين الظروف املعيشية في التعاون هذا استمرار ونرئجو 

 نظمات اإلنسانيةمن أبرز امل الهالل األحمر القطري يعد"إلى أن  مشيرا ،االتفاقية التي تجمع أهل الخيروأشاد الحجيري ب

إخواننا السوريين، وهو من أصحاب دعم ناحية دعم أهل البلدة أو سواء من في عرسال،  واضحةالتي تركت بصمة 

األيادي البيياء خالل املحطات الصعبة وعمليات الطوارئ واإلغاثة، حيث عملت فرق الهالل بطريقة منتظمة لتوفير 

 ".ئجييناالحتيائجات اإلنسانية لال 

واملقيمين في  الئجيينعن إسعاف ال الذي لم يتوان العمل لديها ة وفريقئجهود الجمعية الطبيإلى رئيس بلدية عرسال ه ونو 

ثغرة طبية. ونحن بدورنا  مال اإلنسانية التي ستساهم في سداملستوصف من أسمى وأرقى األعهذا  نإ" ، مؤكدا:"عرسال

 ".نا األوحد هو اإلنسانهم إنع هذا التعاون وئجاهزون ألي مساعدة، حيث نبارك ونشج كبلدية

ائجات في عرسال. ونحن تيحاال  ة من أمسالصحيالخدمات عثة في لبنان، كانت منذ تأسيس الب: "قال حمدان بدورهو 

ووفق  عاليةم رعاية صحية ذات ئجودة ص في عرسال يقدراكز الصحية إلى إيجاد مركز متخصاليوم ننتقل من دعم امل

 ".نأو كبار السأو األطفال  سواء للحوامل ب املتابعة املستمرةالت عاملية، ألن صحة املرض ى تتطلبروتوكو 



 

لخدمة نعمل يدا بيد  نحن: "بقولهوالجمعية الطبية على هذا التعاون املشرف عرسال بلدية إلى  شكر توئجه حمدان بالو 

مشروع  هاأبرز من ، و العديدة البعثة مشاريعها اإلغاثية والتنمويةوسوف تواصل السوريين،  الئجييناملجتمع املييف وال

كما  ،نامج األمم املتحدة اإلنمائيومشروع درء السيول بالشراكة مع بر ، األمراضانتشار للحد من التلوث و إدارة النفايات 

 ".بلدة عرسال تأتي ضمن أولويات املشاريع املستقبلية للبعثةأن 

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

 أو  تحيز  دون ب اليعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تيم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عيو  والهالل. تمييز

 والصليب األحمر  للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عيوية

 في قطر  دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو  اإلنسانية، ئجهودها

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة ئجارية دولية مشروعات على يشرف وهو  والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل بها ييطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء ئجميع

 معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر  من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االئجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتيررين

 من اليعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية املناصرة

 .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز  وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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