
##بيان صحفي##

10 أطباء فلسطينيني في طريقهم للتدريب بمؤسسة حمد الطبية

الهالل األحمر القطري يستقبل الدفعة التاسعة من مشروع املنح الطبية األميرية 
التخصصية

15 نـــوفـــمبر 2020 ― الـــدوحـــة: وقـــــع الهـــــالل األحـــــمر الـــــقطري وشـــــقيقه الهـــــالل األحـــــمر 
الفلســــطيني عــــقود اســــتقدام الــــدفــــعة الــــتاســــعة مــــن األطــــباء الفلســــطينيني املســــتفيديــــن مــــن 
بـــرنـــامـــج املـــنح الـــطبية األمـــيريـــة الـــتخصصية لـــعام 2020-2021، حـــيث يـــحصل الـــطبيب بـــعد 
4-5 أعـــوام مـــن الـــتدريـــب فـــي مـــؤســـسة حـــمد الـــطبية عـــلى اإلجـــازة مـــن الـــبورد الـــعربـــي بـــدولـــة 

قطر في العديد من التخصصات الطبية كما يلي:

األطـباء املـبتعثون مـن قـطاع غـزة سـيتخصصون فـي املـجاالت الـتالـية: جـراحـة -
الــــــعظام (تــــــخصص جــــــراحــــــة الــــــعمود الــــــفقري)، الــــــطب الــــــباطــــــني (تــــــخصص 
أمـــــراض الـــــشيخوخـــــة)، أمـــــراض الـــــنساء والـــــوالدة (تـــــخصص طـــــب األمـــــومـــــة)، 

الجراحة العامة (تخصص جراحة الكبد والقنوات الصفراوية).

األطـــباء املـــبتعثون مـــن الـــضفة الـــغربـــية ســـيتخصصون فـــي املـــجاالت الـــتالـــية: -
الـــــطب الـــــباطـــــني (تـــــخصصات األمـــــراض املـــــعديـــــة وأمـــــراض الـــــكلى والـــــعنايـــــة 
املـركـزة وأمـراض الـرومـاتـيزم)، جـراحـة الـقلب والـصدر، التخـديـر والـعنايـة املـركـزة 

(تخصص التخدير الناحي).

ومــن املــنتظر أن يــغادر األطــباء الــحاصــلون عــلى املــنح إلــى الــدوحــة بــعد اســتكمال إجــراءات 
الــــسفر، لــــيصل إجــــمالــــي عــــدد األطــــباء املــــبتعثني مــــن قــــبل الهــــالل األحــــمر الــــقطري لــــدراســــة 
الـــتخصص فـــي دولـــة قـــطر مـــنذ عـــام 2003 إلـــى 82 طـــبيباً، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 26 طـــبيباً ســـبق 

ابتعاثهم لدراسة التخصص في اململكة األردنية الهاشمية.



وقـــد حـــضر مـــراســـم تـــوقـــيع الـــعقود مـــع األطـــباء كـــلٌّ مـــن: د. خـــالـــد جـــودة املـــديـــر الـــعام للهـــالل 
األحـمر الفلسـطيني، د. هـيثم الـحسن عـضو الـلجنة االسـتشاريـة لـلمنحة فـي الـضفة الـغربـية، 

السيدة زينة وليد حمود ممثل الهالل األحمر القطري بالضفة الغربية والقدس.

يـذكـر أن هـذا الـبرنـامـج يـأتـي ضـمن اسـتراتـيجية الهـالل األحـمر الـقطري لـبناء قـدرات الـكوادر 
الـطبية الـتخصصية فـي فلسـطني فـي عـدة مـجاالت، حـيث يـعانـي الـقطاع الـصحي هـناك مـن 
نــــقص فــــي الــــكوادر البشــــريــــة املــــدربــــة. ولــــذلــــك يــــعتبر مــــن أهــــم شــــروط هــــذه الــــبعثة الــــدراســــية 
الــــتخصصية االلــــتزام الــــتام مــــن جــــانــــب الــــطبيب بــــالــــعودة لــــلعمل فــــي املــــؤســــسات الــــصحية 

الفلسطينية ملدة تساوي على األقل ضعف مدة املنحة.

خدمة الشعب الفلسطيني

وحـول هـذا املشـروع، بـنيَّ األطـباء املسـتفيدون مـن الـبرنـامـج أن هـدفـهم األسـمى يـنحصر فـي 
تــــحقيق طــــموحــــاتــــهم الــــعلمية، واملــــساهــــمة فــــي االرتــــقاء بــــقدرات املســــتشفيات الفلســــطينية، 

والسعي لخدمة أبناء شعبهم من خالل دعم الخدمات العالجية.

وعـن األثـر اإليـجابـي الـذي حـققه هـذا الـبرنـامـج عـلى مـدار األعـوام املـاضـية، أكـد د. جـودة أن 
األطـــباء الـــعائـــديـــن مـــن دولـــة قـــطر ســـاهـــموا فـــي إحـــداث نـــقلة نـــوعـــية فـــي الخـــدمـــات الـــصحية 
املــقدمــة بــالــقطاع الــصحي الفلســطيني، وأن تــلك الــنجاحــات املــميزة ســاعــدت عــلى اســتمرار 
تـنفيذ هـذا الـبرنـامـج الـنوعـي والـهام لفلسـطني، مـثمناً جـهود دولـة قـطر ومـؤسـسة حـمد الـطبية 
والهـالل األحـمر الـقطري فـي خـدمـة الـشعب الفلسـطيني، كـما دعـا األطـباء املـبتعثني إلـى أن 

يكونوا بمثابة سفراء لبلدهم فلسطني، وأن يمثلوا القدوة لآلخرين.

بــدوره، أوضــح د. الــحسن أن جــميع األطــراف الشــريــكة فــي هــذا الــبرنــامــج الــهادف تحــرص 
عــلى اســتمراريــة الــبرنــامــج وتــوســيع نــطاقــه، وزيــادة عــدد املســتفيديــن لــيشمل مــزيــداً مــن املــنح 
فــي الــتخصصات الــطبية الــفرعــية الــدقــيقة، مــن أجــل تــطويــر الــقطاع الــصحي الفلســطيني. 
وفــي املــقابــل، فــإن األطــباء الــفائــزون بهــذه املــنح — والــذيــن كــانــت عــملية اخــتيارهــم نــموذجــية 



ومــــطابــــقة لــــعمليات االخــــتيار املــــعتمدة بــــمؤســــسة حــــمد الــــطبية — يــــقع عــــلى عــــاتــــقهم واجــــب 
املثابرة وتحمل املسؤولية تجاه مهنتهم ووطنهم ومؤسساتهم الصحية.

ومـــن جـــانـــب الهـــالل األحـــمر الـــقطري، قـــالـــت الـــسيدة زيـــنة حـــمود: "إن بـــرنـــامـــج املـــنح الـــطبية 
الــتخصصية، الــذي انــطلق عــام 2003 وال يــزال مســتمراً، هــو احــد األنشــطة الــنوعــية الــكبرى 
الــــتي يــــعتز بــــها الهــــالل األحــــمر الــــقطري وشــــريــــكاه مــــؤســــسة حــــمد الــــطبية والهــــالل األحــــمر 
الفلســطيني، كــما أن الــبرنــامــج يــحقق طــموحــات كــثير مــن الشــباب الفلســطيني واملــؤســسات 
الـطبية، الـتي تـسعى لـتعزيـز قـدراتـها وكـوادرهـا بـنخبة مـن األطـباء املـتخصصني فـي مـجاالت 

متنوعة تحتاجها فلسطني".

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري

تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978، وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني 

األفـــراد واملـــجتمعات الـــضعيفة بـــدون تـــحيز أو تـــمييز. والهـــالل عـــضو فـــي الحـــركـــة اإلنـــسانـــية الـــدولـــية الـــتي 

تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن 191 بـلدا، كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن 

املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي، واملــنظمة الــعربــية للهــالل 

األحـمر والـصليب األحـمر. ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول 

إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية، وهـو الـدور الـذي يـميزه 

عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.

ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة 

لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر، كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني 

مســـتوى مـــعيشة املـــتضرريـــن مـــن خـــالل تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــطبية والـــرعـــايـــة الـــصحية والـــتنمية االجـــتماعـــية 

لـلمجتمعات املحـلية، بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية. ويسـتعني الهـالل بـمجهودات 

شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني، ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد 

القوى اإلنسانية لصالحهم.



ويـــمارس الهـــالل نـــشاطـــه تـــحت مـــظلة املـــبادئ الـــدولـــية الســـبعة لـــلعمل اإلنـــسانـــي وهـــي: اإلنـــسانـــية وعـــدم 

التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


