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 للحملة األهلية إلنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزةالورقة التعريفية 
فخدمات  عالجهم داخل قطاع غزةمتطلبات   وجوديعيش مرضى السرطان في قطاع غزة واقعًا مريرًا، حيث يعانون من عدم 

العالج اإلشعاعي والتلطيفي مفقودة بالكامل،  وهناك نقص حاد بالعالج الكيماوي والهرموني، وحاجة ملحة لتوفير بعض 
الفحوصات المخبرية الخاصة بتشخيص اإلصابة، باإلضافة إلى ضرورة العمل على توسيع خدمات االكتشاف المبكر والدعم 

 150ألكثر من  الصحي للحد من الزيادة في عدد حاالت اإلصابة التي وصلت مؤخرًا  النفسي والعمل الجاد في مجال التثقيف  
 ، بينما تدنت نسب الشفاء عما كانت عليه قبل سنوات.حالة جديدة شهرياً 

بسبب سوء الحالة االقتصادية لمواطني قطاع غزة بسبب الحصار   إن كافة العوامل المذكورة أعاله وما يصاحبها من واقع مترد  
روض عليه، وصعوبة الحصول على التصاريح الالزمة لتلقي العالج خارج القطاع والتي تشكل عبئًا إضافيًا لمعاناتهم، المف

ورجاالت المجتمع أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأكاديميين ومحامين الشخصيات االعتبارية من  دفع مجموعة منكل ذلك 
"الحملة األهلية كإطار قانوني إلطالق  معية نحو األمل والسالم الخيريةجالتخاذ خطوات جدية لتغيير هذا الواقع فأسسوا 

الفلسطيني إشراك المجتمع األهلي  والتي تهدف ألن تكون شبكة أمان مالية تعمل عبر    إلنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة"
طان في قطاع غزة وتعمل على في الداخل والخارج مع الخيرين والمانحين حول العالم لتكون مظلة حانية على مرضى السر 

معاناتهم الجسدية والنفسية من خفف إيجاد المفقود من الخدمات الالزمة بالشراكة مع كل المؤسسات العاملة في هذا المجال لن
 أعباء السفر وتكاليف العالج.عنهم رفع نو 

    : الحملة  رؤية

منظومة أمان يشارك فيها كافة الفلسطينيين والخيرين حول العالم تفتح لمرضى السرطان في قطاع غزة نافذة األمل وتبث في 
 نفوسهم الطمأنينة والسالم. 

   : الحملةرسالة 

لمرضى تسعى الحملة األهلية إلنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة إلى بناء منظومة قادرة على توفير سبيل العالج الالزم 
السرطان داخل قطاع غزة، عبر بناء شبكة من العالقات مع الفلسطينيين والخيرين حول العالم وتحشيد كافة الطاقات بكل 
األدوات والوسائل الممكنة للمساهمة في دعم المؤسسات العاملة في هذا المجال والتأكد من تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية 

حوبة بالبحث العلمي المستمر والتطوير الدائم لكفاءة الطواقم العاملة في هذا المجال، وصواًل ضمن بيئة آمنة بعدالة ورفق مص
إلى نسب الشفاء العالمية، لتغني عن تحويل مرضى السرطان للخارج وتعفيهم من عناء السفر وتكاليفه في ظل الظروف 

 السياسية واالقتصادية واألمنية المعقدة. 
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 أهداف الحملة: 

 ة لنسج شبكة من العالقات لربط الفلسطينيين والخيرين والمانحين حول العالم بأهداف الحملة التالية:تهدف الحمل
 توفير الدعم المالي إلنشاء المباني الالزمة لعالج مرضى السرطان وتجهيزها بكافة األجهزة والمعدات الطبية. -1
 فقات التشغيلية للمنظومة العالجية لمرضى السرطان.بناء شبكة أمان مالية توفر األدوية والمستهلكات وتؤمن الن -2
 ابتعاث طواقم طبية واستقدام طواقم من الخارج لسد الفجوة في التخصصات المطلوبة والضرورية. -3
 دعم الخدمات المكملة التي تقوم بها المؤسسات الشريكة مثل الكشف المبكر والدعم النفسي والعالج التلطيفي. -4
 .ضمان جودة الخدمة المقدمة للمريض حسب أفضل المعايير المتاحةالعمل على  -5
 

 حملة:لل الداعمون المستهدفون

 

 شركات القطاع الخاص  المؤسسات األهلية واألكاديمية و .1

 العائالت الفلسطينية وكافة أبنائها وبناتها في الداخل والخارج   .2

 لم الشخصيات االعتبارية وتجمعات الجاليات الفلسطينية حول العا .3

 المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية في الداخل والخارج .4

 المؤسسات الطبية الرائدة في مجال السرطان  .5

 التجمعات الشبابية والمؤسسات التطوعية والمبدعون في التصميم واإلنتاج اإلعالمي  .6

 الفنانون والمطربون والشعراء والملحنون ودور اإلنتاج القادرة على الترويج للحملة  .7

 المؤسسات المتخصصة في حمالت التمويل  .8

كما تستهدف الحملة بناء شراكات خاصة ضمن تصنيفاتها الماسية والذهبية والفضية والبرونزية للخيرين   .9

 الذين يقدمون دعماً خاصاً لهذه المنظومة. 

   اإلطار الزمني للحملة:

 

ظومة أمان تدعم كافة المؤسسات العاملة  إلنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة بالعمل كمنهلية  األالحملة  ستستمر 

 في مجال السرطان في قطاع غزة وتشرف على جودة الخدمة المقدمة للمرضى إلى أن تحقق أهدافها. 
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 : البناء الهيكلي للحملة 

 

 ن: رئيسي جهازين تتكون الحملة األهلية إلنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة من 

 

    أمناء الحملة مجلس أوالً:  

ويقوم بدور التوجيه واإلشراف والرقابة على أداء   ،35وال يزيد عن  17ال يقل عن  عتباريةاالشخصية عدد من اليتكون من 
النزاهة  يضمنمالي وإداري  نظام مجلس إدارة الحملة، ويعمل على إقرار الخطة االستراتيجية للحملة، ومراقبة تنفيذها عبر 

 والشفافية، كما يعمل على تقديم النصح واالرشاد للحملة وفتح اآلفاق المحلية والدولية لها.

 يئة إدارة الحملة ثانياً: ه 

شخصيات من جمعية نحو األمل والسالم الخيرية يتم التوافق عليهم بين مجلس إدارة الجمعية ومجلس أمناء  7تكون من ت
على إدارة الحملة  الهيئة ه مل هذتعأمام مجلس األمناء، و  ةكون مسؤولتعلى اإلدارة التنفيذية للحملة و  الهيئة ، وتقومالحملة

عقد االتفاقات مع إلى مالية والبشرية واللوجستية وإعداد الموازنات ورفع التقارير لمجلس االمناء باإلضافة ال مواردهاوتأمين 
 الالزمة لتحقيق أهداف الحملة.كافة الجهات المستهدفة عبر مجموعة من اللجان التنفيذية 

ي الرسطان  إلنقاذ مجلس األمناء للحملة األهلية  أعضاء
ي  مرضى

 قطاع غزة فى

ى العام الدكتور رياض الزعنون   األمي 

 يحي  عابد  د. 

 أسامة كحيل  أ. 

ى الدباغ  أ.   قسطنطي 

 رغدة الشوا  د. 

حبيل الزعيم  أ.   شر

 المستشار فايز حماد

 هيفاء األغا  د. 

 وليد الحرصي  أ. 

 يوسف عوض هللا  د. 

 نارص سلمان الحلو  أ. 

 سوسن حماد د. 

ي 
 الدكتور عائد ياغى

 فريد القيق  د. 

 نبيه النونو أ. 

 عصام حماد م. 

 صبحي سكيكد. 

 كمال حمدان  د. 

 نبيل أبو معيلق  م. 
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