
##بیان صحفي## 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة 

الهالل األحمر القطري يعالج األثر النفسي لجائحة كوفيد-19 على النازحني السوريني

# یـونـیو 2022 ― الـدوحـة: یـواصـل الھـالل األحـمر الـقطري، مـن خـالل مـكتبھ الـتمثیلي فـي مـدیـنة 
غـازي عـنتاب الـتركـیة، تـنفیذ مشـروع تـشغیل 3 عـیادات مـتنقلة لـلصحة النفسـیة، مـن خـالل تسـییر 
فـرق االسـتجابـة السـریـعة لـلصحة النفسـیة لـفائـدة الـسكان الـمتأثـریـن بـجائـحة كـوفـید-19 فـي شـمال 

غرب سوریا، وذلك بتمویل من منظمة الصحة العالمیة. 

یھـدف المشـروع إلـى الـمساھـمة فـي الحـد مـن األمـراض النفسـیة وتحسـین الـحالـة النفسـیة والـمعنویـة 
لـلسكان الـمتأثـریـن بـالـجائـحة، مـن خـالل تحسـین تـغطیة خـدمـات الـصحة النفسـیة والـدعـم النفسـي 
االجـتماعـي الـمناسـبة، وتـعزیـز تـكامـل خـدمـات الـصحة النفسـیة والـدعـم النفسـي االجـتماعـي الـتي 
تـقدمـھا مـراكـز الـرعـایـة الـصحیة األولـیة المسـتھدفـة والـعیادات الـمتنقلة، ودمـج بـناء الـقدرات ونـقل 
الــمعرفــة إلــى الــموظــفین المحــلیین والــعامــلین الــصحیین الــمجتمعیین وفــقاً لــلمعایــیر والــمبادئ 
الـتوجیھـیة والـبروتـوكـوالت الـعالـمیة الـمعتمدة (مـنظمة الـصحة الـعالـمیة والـیونـیسف وصـندوق األمـم 

المتحدة للسكان)، وتوفیر المعدات واألدویة والمرافق الالزمة للتشغیل السلیم لھذه الخدمات. 

ومـن الـمقرر أن یسـتمر تـنفیذ المشـروع لـمدة 6 أشھـر تنتھـي فـي مـنتصف شھـر أكـتوبـر الـقادم، 
ویسـتفید مـنھ إجـمالـي 9,600 شـخص مـن الـنازحـین والـمجتمع الـمضیف فـي عـدة مـناطـق مـن شـمال 
غـرب سـوریـا، مـثل الـباب وسـلقین ودركـوش، مـن بـینھم 480 شـخصاً مـن ذوي االحـتیاجـات 

الخاصة. 

وتـقدر مـنظمة الـصحة الـعالـمیة أنـھ مـن بـین األشـخاص الـذیـن عـانـوا مـن الحـرب أو غـیرھـا مـن 
الـصراعـات فـي الـسنوات العشـر الـماضـیة، سـیعانـي واحـد مـن بـین كـل 11 شـخصاً (بنسـبة 9%) مـن 
مـشاكـل عـقلیة مـتوسـطة أو شـدیـدة. وتـقدر الـمنظمة أیـضاً أن 1 مـن بـین كـل 5 أشـخاص (بنسـبة 
22%) یـعیشون فـي مـنطقة مـتأثـرة بـالـنزاع یـعانـون مـن االكـتئاب أو الـقلق أو اضـطراب مـا بـعد 

الصدمة أو االضطراب ثنائي القطب أو الفصام. 

وتـوصـي الـلجنة الـدائـمة المشـتركـة بـین الـوكـاالت بـشأن أزمـة كـوفـید-19 بسـتة تـدخـالت فـي سـیاق 
االسـتجابـة لـلصحة الـعقلیة والـدعـم النفسـي أثـناء الـجائـحة، كـما أكـدت عـلى ضـرورة إیـالء اھـتمام 
خـاص لـكبار الـسن واألطـفال وأصـحاب األمـراض غـیر االنـتقالـیة، بـاإلضـافـة إلـى مـكافـحة الـوصـمة 



االجـتماعـیة، ونشـر الـرسـائـل الـمجتمعیة لـزیـادة الـوعـي بـقضایـا الـصحة الـعقلیة أثـناء االسـتجابـة 
لجائحة كوفید-19. 

ومـن ھـذا الـمنطلق، یـسعى المشـروع إلـى تـوفـیر خـدمـات الـصحة النفسـیة والـدعـم النفسـي االجـتماعـي 
الـمتكامـلة وذات الـجودة الـعالـیة والـمناسـبة ثـقافـیاً، مـن خـالل 3 عـیادات ثـابـتة ومـتنقلة لـلصحة الـعقلیة 
تسـتھدف الـسكان المحـلیین، سـواًء مـن الـنازحـین أم الـمجتمعات الـمضیفة لـھم، فـي الـمناطـق الـتي 

یكون فیھا الوصول إلى خدمات الصحة النفسیة منخفضاً جداً، وذلك من خالل: 

• تـوفـیر الـتدخـالت النفسـیة الـفردیـة غـیر الـدوائـیة الـقابـلة لـلتطویـر لـلنساء والـرجـال واألطـفال 
الضعفاء الذین یعانون من مشاكل عقلیة ونفسیة. 

• الـتدخـل الـقائـم عـلى األدلـة مـن خـالل تـقدیـم 7 جـلسات أسـبوعـیة لـلتعامـل مـع الـمشاكـل النفسـیة 
الـشائـعة فـي أوقـات األزمـات كـالـتوتـر واالكـتئاب والـقلق الـناجـم عـن مـشاكـل الـبطالـة ونـقص الـفرص 

وعوامل اإلجھاد المختلفة. 

• تـقدیـم جـلسات تـوعـویـة لـمرضـى الـصرع أو مـن یـرعـاھـم حـول أھـمیة الـحفاظ عـلى الجـرعـات 
الـمنتظمة مـن األدویـة وتـوضـیح أن الـصرع مـرض ال عـالقـة لـھ بـالسحـر لـتعزیـز عـوامـل الـوقـایـة 

وتخفیف ضغط العمالء. 

• تـوفـیر اإلدارة السـریـریـة لـالضـطرابـات الـعقلیة والـعصبیة واضـطرابـات تـعاطـي المخـدرات لـدى 
النساء والرجال واألطفال الضعفاء الذین یعانون من مشاكل عقلیة ونفسیة حادة. 

• إحـالـة بـعض الـعمالء الـذیـن یـحتاجـون إلـى تـدخـالت عـالجـیة غـیر دوائـیة أو خـدمـات صـحة عـقلیة 
ثـانـویـة (طـبیب نفسـي) إلـى طـبیب مـدرب عـلى "بـرنـامـج الـعمل لـرأب الـفجوة فـي الـصحة النفسـیة" 

أو أخصائي نفسي واجتماعي. 

وفـیما یـتعلق بـأثـر المشـروع عـلى المسـتفیدیـن، فـھو یـساھـم فـي الحـد مـن اإلصـابـة بـاألمـراض النفسـیة 
وتحسـین حـالـة الـصحة النفسـیة بـین الـسكان الـمتأثـریـن بـاألزمـة الـسوریـة وظـروف الـمعیشة الـصعبة 
الـتي یـعیشونـھا، ورفـع مسـتوى تـغطیة خـدمـات الـصحة النفسـیة والـدعـم النفسـي واالجـتماعـي 

المناسبة في المناطق المستھدفة بالمشروع. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978 كـأول مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة فـي دولـة قـطر، عـلى مـساعـدة وتـمكین 
األفـراد والـمجتمعات الـضعیفة مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة فـي الـمحافـل اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي یـشغل 



عـضویـتھا، وعـلى رأسـھا بـالـطبع االتـحاد الـدولـي لجـمعیات الـصلیب األحـمر والھـالل األحـمر، والـلجنة الـدولـیة 
لـلصلیب األحـمر، والـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 
مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـھودھـا اإلنـسانـیة واالجـتماعـیة، وھـو الـدور الـذي یـمیزه عـن بـاقـي الـمنظمات الـخیریـة 

المحلیة في قطر. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، مـنفذاً مـختلف األعـمال اإلغـاثـیة والـتنمویـة فـي 
عـدد كـبیر مـن بـلدان الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا وأمـریـكا الـوسـطى والـجنوبـیة. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن مـخاطـرھـا، كـما یـعمل عـلى تحسـین مسـتوى مـعیشة الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم 
الخـدمـات الـطبیة والـغذاء والـمیاه واإلیـواء وغـیرھـا مـن احـتیاجـات الـمجتمعات المحـلیة المسـتفیدة، بـاإلضـافـة إلـى 

نشاطھ المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسیة اإلنسانیة. 
ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین والـمتطوعـین الـمدربـین والـملتزمـین، ورؤیـتھ تحسـین 
حـیاة الـضعفاء مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة لـصالـحھم، تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي 

وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


