
األصدقاء والداعمون ملستشفى كاريتاس لألطفال األعزاء،ا

 هــا نحــن نطــوي يف هــذه األيــام ســنة 2022 والتــي كانــت قاســية علــى الكثيرين عاملياً بســبب األوضــاع اإلجتماعية
 واإلقتصاديــة الصعبــة التــي خلفهــا وبــاء الكورونــا وبســبب عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي يف العديــد مــن

املناطــق ومــن ضمنهــا األرض الفلســطينية احملتلــة.أ

 لــم تــزد حتديــات العــام إال مــن إصــرار مستشــفى كاريتــاس لألطفــال علــى بقائــه منــارة أمــل للعائالت الفلســطينية
 التــي تلتجــأ إليــه لعــالج أطفالهــا وحتســن نوعيــة حياتهــم. وباإلضافــة إلــى مهماتنــا الروتينــة يف عــالج وتأهيــل
 ودعــم األطفــال الفلســطينين، متكنــا يف عــام 2022 مــن حتديــد توجهاتنــا للســنوات القادمــة ضمــن خطــة

املستشــفى االســتراتيجية- إعــادة رســم املســتقبل 2025.ا

 حتمــل اخلطــة اإلســتراتيجة القادمــة ضمــن رؤيتهــا اجلديــدة "صحــة أفضــل جلميــع األطفــال يف فلســطن" وعــداً
 جديــداً ألطفــال فلســطن بتحســن النتائــج الصحيــة مــن خــالل خدمــات متخصصــة وآمنــة يقدمهــا فريــق مــن

ذوي الكفــاءات العاليــة.ا

ــة القادمــة ليــس فقــط إلــى احملافظــة علــى خدماتنــا ــع إدارة وموظفــون يف املرحل  ولتحقيــق هــذه النتائــج، نتطل
ــل وإلــى توســيع نطاقهــا اســتجابًة إلــى الشــريحة األكبــر مــن اجملتمــع الفلســطيني أال وهــي ــزة ب ــة املمي  الصحي
 األطفــال. وال تخلــو اخلطــة القادمــة مــن اإلســتمرار يف اإلســتثمار يف املــوارد البشــرية مــن خــالل برامــج التعليــم

 املستمر لضمان جودة العالج وسالمة املرضى.ا

 واليــوم ونحــن نقــف علــى بعــد بضــع خطــوات مــن العــام اجلديــد الــذي ســنحتفل بــه مبيــالد املستشــفى الســبعن،
 أشــعر بالفخــر الشــديد لــكل مســاهمة اســتطعنا مــن خاللهــا التخفيــف مــن ألــم طفــل جلــأ إلــى صرحنــا ومســاعدة

عائلتــه علــى جتــاوز محنــة املــرض.ا

 أمــا شــعوري األعظــم فهــو اإلمتنــان. أنــا ممــن لــكل مــن رافقنــا يف رحلتنــا وســاهموا يف بقــاء واســتمرارية
ــا ــة مــن مؤسســن، وداعمــن، وموظفــن، ومنظمتن ــود املاضي ــال خــالل الســبعة عق ــاس لألطف  مستشــفى كاريت
 الراعيــة اغاثــة أطفــال بيــت حلــم. إن هــذا الصــرح اليــوم هــو ثمــرة جهــود محليــة ودوليــة آمنــت بحقــوق األطفــال

ــة واإلنســانية.ا ــم الديني ــل القي وخاصــة املهمشــن واألقــل حظــاً مســتلهمة بأنب

يف نهاية رسالتي، أمتنى لكم عيد ميالد مليئاً بالفرح والسالم وسنة جديدة مباركة.ا
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