
##بیان صحفي## 

استفاد منھا حوالي 840,000 فلسطیني 

10 سنوات من املشاريع اإلنسانية للهالل األحمر القطري في الضفة الغربية 
والقدس

29 یـونـیو 2020 ― الـدوحـة: مـنذ تـأسـیس مـكتبھ الـتمثیلي فـي الـضفة الـغربـیة والـقدس، قـام الھـالل 
األحـمر الـقطري بـتنفیذ مجـموعـة كـبیرة مـن الـمشاریـع اإلنـسانـیة الـحیویـة الـتي ال تـزال آثـارھـا 
ونـتائـجھا تُـجنى یـومـاً بـعد یـوم، خـاصـةً تـلك الـمشاریـع الـتي تـوفـر خـدمـات دعـم المسـتشفیات بـاألجھـزة 
الـطبیة الـتي یسـتفید مـنھا عشـرات الـمرضـى، وتـعزز صـمود المسـتشفیات فـي أداء دورھـا لخـدمـة 
أبـناء الـقرى والـبلدات والـمدن الفلسـطینیة، بـاإلضـافـة إلـى الـمشاریـع الـتي تـساھـم فـي دعـم األسـرة 

الفلسطینیة اقتصادیاً من خالل مشاریع كسب العیش. 

فـقد بـلغ عـدد الـمشاریـع الـتي نـفذھـا الھـالل األحـمر الـقطري فـي الـضفة الـغربـیة والـقدس خـالل الـعقد 
الـماضـي مـن الـزمـن 45 مشـروعـاً، تـنوعـت مـا بـین مـشاریـع صـحیة وإغـاثـیة وتـنمویـة واقـتصادیـة 
اسـتفاد مـنھا حـوالـي 840,000 إنـسان، بـموازنـة إجـمالـیة بـلغت حـوالـي 6 مـالیـین دوالر (أي حـوالـي 

22 ملیون لایر قطري). 

وشـملت الـمشاریـع الـتي اسـتطاع الھـالل األحـمر الـقطري تـنفیذھـا خـالل عـقد مـن الـزمـن عـدداً مـن 
الـمجاالت والـقطاعـات الـحیویـة، حـیث نـجح مـكتب الھـالل فـي تـنفیذ 7 مـشاریـع إغـاثـیة اسـتفاد مـنھا 
32,473 شـخصاً بـتكلفة 548,602 دوالر، كـما تـم تـنفیذ 18 مشـروعـاً فـي مـجال الـتنمیة والـتطویـر 
اســتفاد مــنھا 323,390 شــخصاً بــتكلفة بــلغت 3,108,306 دوالرات. وفــي مــجال الــمشاریــع 
الـصحیة، نـفذ الھـالل األحـمر الـقطري 6 مـشاریـع اسـتفاد مـنھا 383,706 أشـخاص بـموازنـة بـلغت 
1,094,485 دوالراً، فـیما اسـتفاد مـن مـشاریـع األمـن الـغذائـي وعـددھـا 12 مشـروعـاً 104,978 
شـخصاً بـموازنـة 792,182 دوالراً. وأخـیراً نـفذ الھـالل مشـروعـین فـي إطـار الـتمكین االقـتصادي 

استفاد منھا 620 شخصاً بتكلفة بلغت 355,972 دوالراً. 

شھد شاھد من أھلھا 

عـدنـان (65 عـامـاً)، مـن بـلدة یـعبد الـواقـعة غـرب جـنین، یـقول إنـھ لـم یـتمكن مـن إجـراء عـملیة الـركـبة 
بسـبب ضـیق الـحال وارتـفاع تـكلفة الـعملیة، وھـو مـا جـعلھ یتحـمل قـسوة األلـم، إلـى أن تـم تـنفیذ 
مشـروع جـراحـات الـعظام فـي مسـتشفى جـنین الـحكومـي، وكـان مـن ضـمن قـائـمة المسـتفیدیـن. ویـقول 
عـدنـان، الـذي یـعمل صـاحـب مـطعم، إنـھ یـعانـي مـنذ عـدة سـنوات مـن ألـم فـي ركـبتھ جـعلھ ال یتحـرك 



إال بـعكازیـن لـفترة زمـنیة طـویـلة، مـما أثـر سـلباً عـلى عـملھ وتـأقـلمھ مـع الـحیاة، ویـضیف: "الحـمد 
�، لـقد تـبدل الـحال إلـى األفـضل مـع قـدوم الـوفـد الـطبي الـقطري ونـجاح الـعملیة الـتي أعـادت حـیاتـي 
لوضعھا الطبیعي". وتضاعفت الفائدة من ھذا المشروع بعد أن تم توفیر جھاز منظار المفاصل. 

أمـا مـریـم وفـاطـمة، فـھما أخـتان تـبلغان مـن الـعمر 60 و62 عـامـاً عـلى الـترتـیب، تـسكنان فـي بـیت 
صـغیر فـي بـلدة بـدو بـالـقرب مـن مـدیـنة الـقدس. تـعانـي األخـتان مـن ظـروف صـحیة واجـتماعـیة 
واقـتصادیـة قـاسـیة، وتـزداد مـعانـاتـھما كـثیراً خـالل فـصل الشـتاء، إذ تـعیشان فـي مـنزل مـتواضـع، 
وتـعانـي األخـت الـكبرى فـاطـمة مـن شـلل نـصفي قـررت مـعھ مـریـم عـدم الـزواج لـتعیل أخـتھا وتـعتني 
بـھا. وقـد شـكلت زیـارة فـریـق الھـالل األحـمر الـقطري وشـقیقھ الفلسـطیني لـھما مـعنى كـبیراً، خـاصـةً 
عـندمـا عـلمتا أنـھما مـن األسـر المسـتفیدة مـن مشـروع الشـتاء الـدافـئ، مـن خـالل تـوفـیر طـرد غـذائـي 

یلبي بعض احتیاجاتھما. 

نـنتقل إلـى محـمد عـبد هللا الـبالـغ مـن الـعمر 50 عـامـاً، ویـعیش مـع أسـرتـھ الـمكونـة مـن سـبعة أفـراد فـي 
بـلدة بـیت سـیرا، وھـي بـلدة تـابـعة لـمحافـظة الـقدس، ویـعانـي سـكانـھا مـن الـبطالـة وسـوء األحـوال 
المعیشـیة. یـعمل محـمد عـامـالً بـالـیومـیة ویـعانـي مـن عـدم انـتظام فـرص الـعمل، وسـبق لـھ الـعمل 
نـحاالً فـي بـلدتـھ ولـكن لـم یـتوافـر لـھ الـمال لـینمي مشـروعـھ، وكـحال أغـلب الـمزارعـین أصـابـت خـالیـا 
النحـل الـتي یـملكھا بـعض األمـراض وخسـر كـل شـيء. تـم اخـتیار محـمد لـالسـتفادة مـن مشـروع دعـم 
األسـر الـمنتجة فـي مـجال تـربـیة النحـل، والحـت لـھ الـفرصـة مـن جـدیـد لـیقیم مشـروعـھ الـمفضل الـذي 
لـطالـما أحـب الـعمل فـیھ، ولـم یسـتطع إخـفاء فـرحـتھ ومـفاجـأتـھ عـندمـا تسـلم خـالیـا النحـل. زرنـاه فـي 
منحـلھ الـمكون مـن 8 خـالیـا نحـل، وكـان وضـع نحـلھ األفـضل فـي قـریـتھ الـتي تـمتاز بـقربـھا مـن 
الـسھول الفلسـطینیة الـملیئة بـالـمزروعـات، وھـذا كـان لـھ أثـر اسـتراتـیجي لـوفـرة العسـل، حـیث 
اسـتطاع محـمد إنـتاج مـا یـزیـد عـلى 100 كـیلوغـرام مـن العسـل فـي فـترة وجـیزة، وتـمكن محـمد مـن 
تـطویـر مشـروعـھ الـصغیر لـیتضاعـف عـدد الـخالیـا إلـى 20 خـلیة. یـبیع محـمد مـا یـنتجھ مـن العسـل 
لـینفق عـلى تـوسـعة مشـروعـھ وتحسـین الـوضـع المعیشـي لـعائـلتھ. وعـلق بـقولـھ: "جـزى هللا خـیراً مـن 

تبرع لنا في ھذا المشروع المبارك". 

ھـذه بـعض الـنماذج مـن بـین مـئات اآلالف مـن المسـتفیدیـن الـذیـن أحـدثـت مـشاریـع الھـالل األحـمر 
الـقطري اإلنـسانـیة فـارقـاً ھـائـالً فـي حـیاتـھم، ولـن تـكون ھـذه الـشھادات ھـي األخـیرة، بـل سـیكون 
ھـناك مسـتفیدون آخـرون مـن حـزمـة الـمشاریـع اإلنـسانـیة الجـدیـدة الـتي تـم اعـتمادھـا لـلتنفیذ خـالل عـام 

2020، بتمویل من الھالل األحمر القطري وتنفیذ مكتبھ التمثیلي في الضفة الغربیة والقدس. 

ومـن ھـذه الـمشاریـع مشـروع شـراء وتحـدیـث األجھـزة الـطبیة فـي مسـتشفى جـمعیة الـمقاصـد الـخیریـة 
اإلسـالمـیة، بـموازنـة 250,000 دوالر ویسـتفید مـنھا 8,500 مـریـض سـنویـاً، ومشـروع شـراء 



أدویـة لـمرضـى السـرطـان فـي مسـتشفى الـُمطّلع تـغطي 4,000 مـریـض سـرطـان سـنویـاً بـموازنـة 
117,000 دوالر. كـذلـك سـیتم شـراء سـیاراتـي إسـعاف لـمركـز اإلسـعاف والـطوارئ الـتابـع للھـالل 
األحـمر الفلسـطیني، مـع تجھـیزھـما بـالـكامـل وتـغطیة تـكالـیف تـشغیلھما لـمدة 6 شـھور بـقیمة 
182,950 دوالراً، حـیث یـبلغ عـدد المسـتفیدیـن الـمباشـریـن مـن خـدمـات اإلسـعاف 4,800 شـخص 

شھریاً في الحاالت االعتیادیة. 

وفـي إطـار آخـر، سـیقوم الھـالل األحـمر الـقطري بـدعـم قـدرات شـقیقھ الفلسـطیني مـن خـالل شـراء 
13 جـھازاً طـبیاً لـفحص الـعالمـات الـحیویـة لـلمرضـى، وتـزویـد مـخازنـھ ومسـتودعـاتـھ بـاألدویـة 
والمسـتھلكات الـطبیة بـقیمة 40,000 دوالر، لـتعزیـز جـھود الجـمعیة فـي مـواجـھة جـائـحة كـورونـا 

(كوفید-19) على مستوى المحافظات الفلسطینیة بالكامل. 

ویـعود الـفضل فـي نـجاح ھـذه الـمشاریـع وتـنفیذھـا بـالـشكل األمـثل إلـى الـتعاون الـفاعـل والـمثمر مـن 
جـانـب الھـالل األحـمر الفلسـطیني، حـیث یـعتبر الھـالل األحـمر الـقطري شـریـكاً اسـتراتـیجیاً ومـسانـداً 
لـشقیقھ الفلسـطیني، مـن خـالل تـطویـر إمـكانـیاتـھ وقـدراتـھ ومـوارده فـي الـضفة الـغربـیة والـقدس 
وقـطاع غـزة. وتـربـط الجـمعیتین الـوطـنیتین الـقطریـة والفلسـطینیة عـالقـات وثـیقة مـن خـالل الـعمل 
المشـترك ضـمن رؤیـة واسـتراتـیجیة مـوحـدة فـي الـمجاالت اإلنـسانـیة الـمختلفة، مـن أجـل تـقدیـم 

الخدمات للمواطنین على أكمل وجھ، بھدف التخفیف من المعاناة اإلنسانیة للشعب الفلسطیني. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978، وھـو مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة تھـدف إلـى مـساعـدة وتـمكین األفـراد 
والـمجتمعات الـضعیفة بـدون تـحیز أو تـمییز. والھـالل عـضو فـي الحـركـة اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي تـضم االتـحاد 
الـدولـي والـلجنة الـدولـیة والجـمعیات الـوطـنیة مـن 191 بـلدا، كـما یـشغل عـضویـة الـعدیـد مـن الـمنظمات الخـلیجیة 
والـعربـیة واإلسـالمـیة مـثل الـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 

مسانداً بذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیزه عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، وھـو یشـرف عـلى مشـروعـات دولـیة جـاریـة 
لـإلغـاثـة والـتنمیة فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـمیع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن الـمخاطـر، كـما یـعمل عـلى الـتخفیف مـن أثـر الـكوارث وتحسـین مسـتوى مـعیشة 
الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم الخـدمـات الـطبیة والـرعـایـة الـصحیة والـتنمیة االجـتماعـیة لـلمجتمعات المحـلیة، 
بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـھ عـلى صـعید الـمناصـرة اإلنـسانـیة. ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین 

والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم. 



ویـمارس الھـالل نـشاطـھ تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي وھـي: اإلنـسانـیة وعـدم الـتحیز 
والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


