
 

 بلبنان والسفير القطرياألحمر القطري مين العام للهالل بحضور األ

" الصحة في حاالت الطوارئ" التدريبية الدورة اختتام

(H.E.L.P. )في بيروت 

حاالت  في الصحة"الدولية  التدريبية الدورة مؤخرا فعاليات اختتمت :الدوحة ― 8026 فبراير 82

العاصمة  في أيام 01 مدار على القطري األحمر الهالل نظمها التي( H.E.L.P. Course)" الطوارئ

 .والجمعية الوطنية اللبنانية قطر وجامعة ةالدولي اللجنة مع بالتعاون ية بيروتلبنانال

 عربيةال وطنيةال جمعياتال د منلعدممثال  01مشاركة  ،العربية باللغة األولى للمرة تنعقد التي ،الدورةشهدت 

 في مهاراتهم وصقل اإلاغاية قطاعات في العاملين تأهيل، وهي تهدف إلى دوليةال اغاييةاإل منظماتالو

 بين العامة الصحة وإشكاليات قضايا بإدارة المتعلقة التحديات أهم على الوقوف خالل من متعددة، مجاالت

 .األزمات أوقات في البشرية التجمعات

وسعادة األمين العام  لبنان لدى قطر دولة سفير المري حمد بن عليالسيد سعادة  حضورب الختام حفل جرى

في إطار زيارته الرسمية لتفقد وافتتاح بعض المشاريع  ،للهالل األحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي

 .لصالح الالجئين السوريين في لبنانالتي ينفذها الهالل األحمر القطري اإلنسانية 

 الدورةهذه  تنظيمفي  قطر دولة لقد بدأت" :المهندي قالفي كلمته التي ألقاها على هامش حفل الختام، و

 من نخبة تخريج نتوج اليومنحن و .اإلنجليزية باللغة المحاضرات فيها تقدم وكانت ،عدة سنوات منذالدولية 

 على نهنئهمونحن  ،في مجالهم المتخصصين المتميزينمن  فريدة مجموعة وهم الدورة، هذه في تدربينالم

 إلى الخبرات نقلنجاح تجربة مؤكدا  ،"اآلخرين تدرب التي النخب من كونواي أن على مهنحثو نجاحهم

 .المختلفة اإلنسانية المجاالت في ءشركاال مع العمل مواصلةو العربية ةمنطقال

 المشاركين وفعالية يةيكبدينام لبنان، في الدولية اللجنة بعثة رئيس نائب بيرو،يي خافييرالسيد  أشادمن جانبه و

 01 من أكثرفقد  حيث ،سوريا في خاصة والمتطوعون المسعفون يبذلها التي الجهودإلى  نوهكما  ،الدورة في

رواحهم أ الفلسطيني األحمر الهالل من متطوعين 8و السوري العربي األحمر الهالل من وموظفا متطوعا

 يواصلواكي  أنفسهم يحموا أنلخريجين من هذه الدورة ل رسالتي" :وأضاف. اإلنساني بواجبهم قيامهم أيناء

 ".اإلنسانية ومهامهم نشاطاتهمأداء 

 الخليجي التعاون مجلس لدول اإلقليمية البعثة في والنشر لإلعالم االقليمي المديربوابة  فؤادالسيد  وجهتو

 خبرات من وسعهمفي  ما كل قدموا الذين والمحاضرين القائمين على التنظيمبالشكر إلى  الدولية اللجنةب

 التي الكبيرة الجهود على القطري األحمر الهالل خاص بشكل أشكر" :وتابع ،للمشاركين ومهارات ميدانية

 ".النقاش أيرت التي المشاركين بنوعية تميزت التي الدورة، هذه لعقد بذلها



 

 على للتعرف فرصة شكلت الدورةة أن هذه اللبنانيممثل الجمعية الوطنية  زاغيب هللا عبداعتبر السيد و

 الصعبة والخيارات الطوارئ حاالت مع التعامل كيفيةمن  ستعزز علمية تجربة فهي والخبرات، المهارات

 .الصحة مجال في المسعفين تواجه التي

 الرعاية توفير ضرورة على ومنسق الدورة الدولية باللجنة الطبي لمستشارابوفييه  بول الدكتوربدوره، شدد و

على  أكدكما  ،والكوارث والعنف المسلح النزاع أماكن في والمتضررين المعرضين لألشخاص والمساندة

مما يحتم ضرورة  فيها، السائدة السياسية لألوضاع نظرا األوسط الشرق منطقة في الدورةهذه  انعقاد أهمية

 الممارساتأفضل  وتطبيق الجهود وتوحيد اإلنسانية بالمبادئ والتحلي والتحديات والنجاحات الخبرات تبادل

 ".اإلنسانية األخالقياتبفي الوقت ذاته  وتلتزم المتضررين الحتياجات تستجيب التي المهنية

 بالشراكة 1100و 1101و 1100 أعوام مرات 0 الدورة هذه تنظيمسبق له  القطري األحمر لهالليذكر أن ا

 مشاركا 67 الدورات هذه في المشاركين عدد إجمالي وبلغ قطر، كالجاري وجامعة الدولية اللجنة من كل مع

 منطقة في لتنظيمها الدولية اللجنة قبل من المعتمدة الوحيدة الجهة هو القطري األحمر الهالل ويعد ومشاركة،

 الدورات هذه تنظيم يتم حيث العربية، باللغة تقدم التي الوحيدة النسخة أنها كما أفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 .0887 عام في انطالقها منذ العالم مستوى على اإلنجليزية باللغة

 بناء مجال في القطري األحمر الهالل ينفذه الذي السنوي التدريبي البرنامج إطار في الدورة هذه تأتيو

 مجموعة البرنامج هذا ويغطي بأكملها، والمنطقة قطر دولة مستوى على الصحة مجال في اإلاغايية القدرات

 الصحية الرعاية وأنظمة األوبئة وإدارة العامة والصحة الغذائي واألمن التخطيط منها الموضوعات من كبيرة

 المخيمات، وإدارة وبناء واإليواء النفسية والصحة النفسي والدعم الالجئين وحماية اإلنساني الدولي والقانون

 والمهندسين التغذية وأخصائيي والممرضين كاألطباء الصحي المجال في العاملين فئات مختلف يستهدف وهو

 المعرضة الدول في اإلاغاية مجال في العاملين إلى باإلضافة العامة، والصحة األوبئة في والمختصين البيئيين

 .الطبيعية والكوارث للنزاعات

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،0868 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، 081 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 لإلاغاية 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 أير 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 اغانم 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 ،+869 0080 6008: 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


