
 

 ##بيان صحفي## 

 بالتعاون مع نظيره الفلسطينيمرضى  110لصالح 

 جراحية في الضفة الغربية طبية ينفذ قافلة   الهالل األحمر القطري 

، من خالل بعثته التمثيلية في  الهالل األحمر القطري يباشر    الدوحة:   ―  2021  أغسطس  22

تنفيذ   والقدس،  الغربية  التخصصية  الضفة  الجراحية  العمليات  القوافل  مشروع  برنامج  ضمن 

في   بفلسطين،  الطبية  الغربية  خالل  الضفة  األرنبية  جراحات  إجراء  دعم  من  لألطفال  الشفة 

البولية  اتوجراح  والمسالك  الفلسطيني  الكلى  األحمر  الهالل  مع  إجمالية  بالتعاون  وبميزانية   ،

 ا (. قطري  رياال   663,634ا  )أي ما يعادل مريكي أ ا  دوالر 182,067قدرها 

الالزمةإلى    المشروع يهدف   الطبية  المساعدات  المرضى  ل  تقديم  معاناة  من  الذين  لتخفيف 

إلى   ضرورية يحتاجون  جراحية  وتدخالت  لأل  تقديم،  نوعية  جراحية  صحية  طفال  خدمات 

مستشفيات  الفي    م العملياتاقسأتطوير  ، ورنبية وسقف الحلق المفتوح الشفة األالمولودين بتشوه  

تقليص  ، و جراحية واألجهزة الالطبية  المعدات    لهالل االحمر الفلسطيني من خالل توفير التابعة ل

تخفيف العبء المادي  ، و جراء عمليات جراحية تخصصيةأعداد المرضى على قوائم االنتظار إل

 ضى. المرعن كاهل 

لخطو  عملطبقا   خالل  إ  تضمني إنه  ف  ،المشروع   ة  من  جراحية  عمليات  محليينأجراء    طباء 

عمليات إجراء  باإلضافة إلى  مريضا ،    50لفائدة    صين في جراحة الكلى والمسالك البوليةصخ تم

األلعالج  جراحية   االنتظارتم  قد  و   .طفال    60لدى    رنبيةالشفة  قوائم  من  الحاالت  لدى    اختيار 

يتم تنفيذ  و   . بحيث تتنوع العمليات الجراحية ما بين صغيرة ومتوسطة  ،وزارة الصحة الفلسطينية

 . البيرة والخليلمدينتي في  حمر الفلسطيني الهالل األ مستشفيات المشروع من خالل 

البوليةلمرضى  عملية جراحية    28  جراء األطباء في إنجح  وحتى اآلن،    31و   الكلى والمسالك 

جراحية   ب عملية  المصابين  األلألطفال  ذلك،    . رنبيةالشفة  مع  قوائم  إتم    فقدوبالتوازي  عداد 

ويجري   يات المستضيفة للمشروع، مستشف الاألجهزة الطبية والمعدات الالزمة لقسم العمليات في  

المتعاقد معهم ضمن  من  ها  حاليا  توريد الموردين  قبل  جانب  تم إجراؤها  التي  العلنية  المناقصة 

 انطالق المشروع. 

ومنها  يعاني منها القطاع الصحي في الضفة الغربية،  عديدة  مشاكل  ويأتي هذا المشروع ليعالج  

الطبية  جهزة  فر األ اوجود نقص في الخدمات الصحية بسبب قلة الكوادر الطبية المؤهلة وعدم تو 

تتعرض للتأجيل    اولكنهجراحية  العمليات  الانتظار  في  طفال  وجود مئات المرضى األ ، والالزمة



 

اإللغاء   الصحةأو  وزارة  مستشفيات  في  العمليات  غرف  على  الضغط  مما    ،الفلسطينية   بسبب 

وعدم قدرة رتفاع تكلفة العالج  ا، وأخيرا   الهالل األحمر الفلسطيني   ياتمستشف يدفعهم للجوء إلى  

 . صحيةمما يؤدي إلى مضاعفات  هاالمرضى على توفير

 ##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  

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

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

 . ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

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

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 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ال وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  تحيز ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


