
 

 الفلسطيني نظيرهبالتعاون مع 

 النفسي الدعم خدمات مركز يفتتح القطري األحمر الهالل

 غزة في االجتماعي

 النفسي الدعم خدماتجديدا ل امركزالهالل األحمر القطري مؤخرا  افتتح :الدوحة ― 1026 مايو 8

 بحضورالفلسطيني وبالشراكة مع الهالل األحمر  ،غزة قطاع جنوبي يونس خان محافظة في االجتماعي

 المسؤولين من ولفيف ،ةالدنماركيللجمعية الوطنية  التنفيذية والمديرة ،من الجمعية الوطنية اإليطالية سؤولم

 .الفلسطيني األحمر بالهالل والمتطوعين

 نصار أكرمالدكتور  غزة قطاع في القطري األحمر للهالل التمثيلي المكتب مديرالمركز كل من قام بافتتاح 

 .الخطيب يونسالدكتور  الفلسطيني األحمر الهالل جمعية ورئيس

 الهالل بشريكه القطري األحمر الهالل تجمع التي ةالمتين بالعالقة نصاردكتور  أشاد االفتتاح، حفل أثناءو

 الفلسطيني الشعب ألبناء النفسية األوضاع تحسين في ألخيرالذي يلعبه ا الكبير والدور ،الفلسطيني األحمر

 المساندة ضمن االجتماعي النفسي المركز هذا افتتاح يأتي" :مضيفا واألزمات، الحروب أوقات في خاصة

 ضمن جاءت والتي ،غزة قطاع في النفسية الخدمات مرافق تطوير في القطري األحمر الهالل من المتواصلة

 أكثرحتى اآلن  المشروع من استفاد حيث ،4102 عام في اإلسرائيلي العدوان لضحايا النفسي الدعم مشروع

 ".الضحايا أهالي من شخصآالف  6 من

 النفسية الخدمات من مزيدال تقديمإلى  يتطلع الفلسطيني األحمر الهالل أن الخطيبدكتور  أوضح ناحيته، منو

 مثمنا الفلسطيني، الشعب أبناء خدمةل الدوليةاإلنسانية  الحركة مع التعاون في استراتيجيته ضمن واالجتماعية

 ،فلسطين في وخاصة العالم حول والمنكوبين الضعفاء مؤازرة في القطري األحمر للهالل المتميز الدور

 لكل ومريحة ةآمن بيئةإلى  الوصول لضمان الفلسطيني المجتمع مساعدة في الستمرارإلى ا وداعيا

 .الفلسطينيين

 النفسي الدعم لخدمات الفلسطيني األحمر الهالل مركز مرافق تدشين شريط قص االفتتاح عرض وتخلل

 في الفلسطيني األحمر الهالل برامج من للمستفيدين النفسي الدعم لتقديم اوغرف حديقة يضم الذي ،االجتماعي

 تسوناميكارثة  تحاكي لمناورة الفلسطيني األحمر الهالل متطوعي تنفيذ االفتتاح شملكما  غزة، قطاع

 للضحايا واالستفسارات النفسية والخدمات األولي اإلسعاف تقديممن آليات االستجابة لها تطبيق و ،افتراضية

 .االحتفالفي  المشاركين من إعجاب وسط ،والمفقودين

 عام في اإلسرائيلي العدوان لضحايا النفسي الدعم" مشروع مولي القطري األحمر الهالل أن إلى يشار

 االجتماعي النفسي والتأهيل التكيف تعزيز تضمنت ،أمريكي دوالر ألف 031 بلغت إجمالية بتكلفة" 4102

 األحمر الهالل في واإلغاثية الصحية الخدمات لمقدمي نفسي تأهيل برنامج وتقديم ،العدوان من للمتضررين



 

 جنوبي يونس خان محافظةب بحرال شاطئ على االجتماعي المركز مرافق تطويرإلى  باإلضافة ،الفلسطيني

 .غزة قطاع

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0791 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 071 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 العلي غانم بن دمحم الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+792 1113 9331: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأنستغرام تويتر

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


