
 

 ##بيان صحفي## 

  من خير أهل قطر  ر.ق 640,396بتكلفة 

الل األحمر القطري  ن  لبنان  يوفر عالج ال ن السور   أمراض السرطان لالجئ

القطريينفذ    الدوحة:  ―  2021  أغسطس  25 األحمر  في الهالل  التمثيلية  بعثته  خالل  من   ،
، من  الالجئين السوريين المقيمين في لبنان  بين "  3شفاء  "مشروع عالج حاالت السرطان  لبنان،  

الالزمة لهم في  العمليات الجراحية  و العالجية  خالل التعاون مع الجهات الشريكة لتوفير األدوية  
  . طرابلسبمدينة مستشفى طرابلس الحكومي  

ً ي أمر  دوالراً   175,451يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية    640,396 (أي ما يعادل  كيا
ً قطري   رياالً    حسين ت، إلى  حصيلة تبرعات أهل البر واإلحسان في دولة قطرممولة بالكامل من    )ا

فرص الشفاء لهم  زيادة  و  ، ض السرطانامرأالذين يعانون من  السوريين  الواقع الصحي لالجئين  
  . في الوقت المناسبالمطلوبة عبر تقديم التدخالت الجراحية والعالجية 

ً مريض  16هذا المشروع  ويستفيد من   سرطانية  من الالجئين السوريين الذين يعانون من حاالت    ا
تقديم العالج  ل تفاقية مع مستشفى طرابلس الحكومي  اتوقيع ملحق  بدء المشروع  . وقد سبق  مختلفة

  . عليهاالمتفق لية ناًء على اآلختيارهم ب االذي تم  ستفيدين،للم

هناك   كان  دائموقد  وتواصل  المتحدة    ينتنسيق  لألمم  السامية  المفوضية  في  الصحة  قسم  مع 
الالجئين   أجل  لشؤون  من  ب بلبنان،  العمل  فريق  الالجئين  قائمة  تزويد  من  المصابين  إضافية 

مستشفى مع وزارة الصحة  إدارة ال  تتواصلمن جانبها، فقد  و ع.  المشروشملهم  ي كي  السرطان  ب 
للعالجل اللبنانية   الالزمة  ا  ، تأمين األدوية  القطاع  في ظل  يعاني منها  التي  لصعوبات واألزمات 

  . الصحي في لبنان

الحكومي  ب العمل  فريق  بدأ  بالفعل  و  طرابلس  المرضى  في  مستشفى  مع  المستهدفين  التواصل 
الكوادر الميدانية  وذلك تحت إشراف    ،التي تم توفيرهاتلقي العالجات الدوائية  للحضور من أجل  

جدول المواعيد مع ضبط  متابعة سير العمل وفي لبنان، من أجل  الهالل األحمر القطري    لبعثة 
  . مستشفى بالالعمل  فريق 

والصحية التي    األوضاع الداخليةحيث أدت  ،  العقباتولم تخل عملية تنفيذ المشروع من بعض  
لبنان   منها  تأخر  إيعاني  من  لى  تم  االنتهاء  الذين  المرضى  معاينة  من  استالم  مرحلة  أسمائهم 

بعض المرضى  تمكن    البالد دون ها  تالمظاهرات التي شهد  موجة، كما حالت  وضية الالجئينفم



 

المختصمن   الطبيب  قبل  المستشفى لمعاينتهم من  إلى  إلى اإلجراءات   . الوصول  باإلضافة  هذا 
ارتفاع  و   ،19-جائحة كوفيدتفشي  االستثنائية المتبعة داخل مستشفى طرابلس الحكومي في ظل  

  . في األسواق المحلية منهافر الكميات الالزمة اوعدم تو السرطان  أسعار أدوية 

أنه   خطة  يذكر  لألبحسب  اإلاالستجابة  لبنانزمة  في  السورية  االحتياجات    ، نسانية  تزال  ال 
 ً تلك المتعلقة باألمراض    الصحية لالجئين السوريين مرتفعة في شتى أنحاء المنطقة، وخصوصا

  السن منهم على وجه الخصوص. في  المزمنة المنتشرة بين جموع مجتمع الالجئين، والطاعنين  
الخدمات   مقدمي  عدد  في  شح  من  تعاني  التي  األمراض  مقدمة  في  السرطان  مرض  ويأتي 

مجاني  للعالج المتخصصة  المراكز  ما يكفي من الوعدم وجود  التكلفة المرتفعة  بسبب    ،العالجية 
عالجية بسبب انقطاع  ال جلسات  بعض ال  منمحرومين  الكثير من الالجئين    جعليمما    ، في لبنان

  .أمراض السرطان المتنوعة غطيفر برنامج متكامل ياوعدم تو  ،الدعم عنهم 

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري
القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 
واللجنة   العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  
النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 

  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 
دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  األحمر  الهالل  ويعمل 

يا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريق
لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 
معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

والر الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  عاية 
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم
ن الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  شاطه 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


