
 
 
 
 

 ##بيان صحفي## 

 في جامبيا  19-في مكافحة كوفيد ساهمي الهالل األحمر القطري

لجهود    الدوحة:  ―  2022  أبريل  11 القطري  استمراراً  األحمر  مكافحة  الهالل  انتشار في 

الدولي    19-جائحة كوفيد  المستوى  المجتمعات الضعيفة  على  نفذ  الفيروس،  من مخاطر  ووقاية 

  3من خالل    ،لالستجابة للجائحة في جامبيا  الصليب األحمر الجامبيمؤخراً مشروع دعم جهود  

مفروع   في  الوطنية  أنحاءللجمعية  و   ختلف  الكبرى  و   هي:بانجول  والساحل  بانجول  كانيفنغ 

 . الغربي

حول   االستجابة  الريفيةإطالق  تركزت  المجتمعات  في  توعية  التوعوية  ب  ، حملة  الرسائل  نشر 

الكرفانات المتجولة، والتوعية في  من خالل    على مستوى المحافظات واألحياء  19-حول كوفيد

المنزلية  والزيارات  المدارس،  في  والتوعية  العامة،  المجتمعيةاألماكن  واللقاءات  ، وصفحات  ، 

االجتماعي توزيع  ،  التواصل  إلى  والباإلضافة  معلومات    مطويات الملصقات  تحتوي على  التي 

 .19-والتلقيح ضد كوفيد   حترازيةعن اإلجراءات اال

بتوزيع   المتطوعون  واإلصحاح  مواد  وقام  األماكن  النظافة  في  المحلية  السلطات  مع  بالتنسيق 

ومحطات   السيارات،  مواقف  مثل  الرئيسية  العامةالعامة  والمتاجر،  المواصالت  واألسواق   ،

والمراكز الوقود،  والمؤسسات  ومحطات  والمدارس  العبادة،  وأماكن  ،  المختلفة  المجتمعية، 

التي   السكنية  التجارية،    زيدتواألحياء  والسيارات  الصحية،  والمنشآت  اإلصابة،  معدالت  فيها 

 .وأقسام الشرطة

لتقديم    زعماء القرىومدراء المدارس و كذلك تمت االستعانة بقيادات المجتمع مثل أئمة المساجد  

العدوى النصح حول   الوقاية من  الخاطئة  ،سبل  المفاهيم  بلقاح كوفيد  وتصحيح  يتعلق  .  19-فيما 

أيضاً  تم  و   .نسمة  18,000أسرة تضم حوالي    1,449إجمالي  استفاد من الزيارات المنزلية  وقد  

ً كرفان   12تسيير   األسواق    ا المجتمعية  استهدفت  والمراكز  العامة  الرسائل   ،إلخواألماكن  لنشر 

 . التوعوية بمختلف اللغات الشائعة في البالد

نقل الحاالت المصابة    اتتعاون الصليب األحمر الجامبي مع وزارة الصحة في دعم عملي وقد  

البالد  أنحاء  مختلف  والموظفين  في  المتطوعين  تدريب  تم  حيث  المصابين  ،  نقل  كيفية  على 

النظافة   حزمتوزيع  . وجرى  ملوثة بالفيروسالاألجسام  التعامل مع  و   ،بواسطة سيارات اإلسعاف

من    العائلية الوقاية  مواد  على  تحتوي  المالبس  ومنظفات  الصابون  )مثل    19-كوفيدالتي 

ومعجون  النسائية  مستلزمات  أقراص تنقية المياه والوالدالء و   ينومطهرات اليد  وكمامات الوجه



 
 
 
 

الوقائية مثل (، مع  وفرشاة األسنان بالمواد  والحجر الصحي  العزل  نزالء منشآت  تزويد بعض 

 .ومقاييس الحرارة ومطهرات اليدين والماء والمعقمات والكمامات القفازات 

لدعم  على فروع الجمعية الوطنية    مسبقبشكل    (PPEمعدات الوقاية الشخصية )  توزيعتم  أيضاً  

المتوفين نتيجة اإلصابة بفيروس  أقاربهم  جثامين  ودفن  فيما يتعلق بتجهيز وتغسيل  سر  أفراد األ

إلى  كورونا باإلضافة  والفروع  ،  الرئيسي  المقر  في  والموظفين  في  والعاملين  المتطوعين 

بالدولة   الرئيسيتين  اإلالمشرحتين  مع  التعامل  أثناء  األمان  معدالت  أعلى  صابات  لتوفير 

 . والوفيات

تعقيم   في  للمساعدة  البخاخة  بالعبوات  المستشفيات  من  اثنين  دعم  كذلك  المشروع  قسم  وتضمن 

المست  في  الدولة.  فيينشالمشرحة  مستوى  على  قدرات و   األكبر  لبناء  تدريبية  دورات  أقيمت 

الميدانيين   المجتمعية  المتطوعين  بالرقابة  يتعلق  بأمراض  فيما  اإلصابة  حاالت  عن  والكشف 

المجتمعات  و   19-كوفيد  بين  األولوية  ذات  األمراض  من  وغيرها  األطفال  وشلل  الحصبة 

 . وىمؤسسة صحية في مجال الوقاية والحد من العد 43دعم  وأخيراً تم   ،المحلية

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

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

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

ل للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  ها  اإلنسانية 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات  

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

التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة 


