
 

 بالتعاون مع اللجنة الدولية وجامعة قطر رابعةالنسخة ال

الصحة العامة في "دورة ينظم  القطري األحمر الهالل

 يةلبنانفي ضيافة الجمعية الوطنية ال( H.E.L.P) "الطوارئ

حاالت الصحة العامة في "الدولية الدورة التدريبية انطلقت مؤخرا فعاليات  :الدوحة ― 0226 فبراير 02

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

، وذلك بهدف قطر جامعةو الدولية اللجنةو كل من الجمعية الوطنية اللبنانية مع بالتعاون اللبنانية بيروت

 لتفادي العاجل الصحي التدخل وضمان والدولية، واإلقليمية المحلية اإلغاثية للمنظمات الميداني العمل تعزيز

 .ناانيةاإلو خالقيةاأل معاييرال وفق واألوبئة األمراض

دول عربية  01من  ياإلغاث ت العملمجاالمختلف العاملين في من ومتدربة متدربا  01 بمشاركةتعقد الدورة 

 نخبة، باإلضافة إلى واإلمارات وتونس واألردن ومصروالجزائر وفلاطين  واليمنوتركيا قطر ولبنان هي 

 .وعلى رأسها اللجنة الدولية والدولية األهلية الجمعيات مختلف من والمتخصصين المحاضرين من

بالشراكة مع كل  1100و 1101و 1100مرات أعوام  0وقد سبق للهالل األحمر القطري تنظيم هذه الدورة 

 امشارك 67في هذه الدورات  مشاركينال عددمن اللجنة الدولية وجامعة كالجاري قطر، وبلغ إجمالي 

 منطقة في لتنظيمها الدولية اللجنة قبل من المعتمدةالوحيدة  الجهة هو القطري األحمر الهالل يعدو ،ومشاركة

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

 .0897على ماتوى العالم منذ انطالقها في عام باللغة اإلنجليزية 

 إلى الدورةتاعى هذه : "فيهاقال  بوفييه بول كتوردال الدولية اللجنةب الطبي لماتشارل بكلمة افتتحت الدورة

قدرتهم على  تعزيزبهدف  ،والمهنية من الناحيتين التقنية الصحية الطوارئ في تطوير إمكانات العاملين

 ،والتحديات والنجاحات الخبرات تبادل د بوفييه على أهميةوشد". شامل مهني بشكل لألزمات االستجابة

االحتياجات ويلتزم في الوقت نفاه  يلبي قرارا ليكون قرار، أي اتخاذ لدى واألخالقيات بالمبادئ والتحلي

 .والمهنية اإلناانية باألخالقيات

 جميع من أسهمواإلى شكر بالبوابة  فؤادالايد  الدولية مدير اإلعالم اإلقليمي لمنطقة الخليج في اللجنةتوجه و

 وأوروبا والشمالية الالتينية كايرأم في التي عقد مثلها ،هامةال الدورة بهذه المتعلقة الوثائق وترجمة إعداد في

 نواصلوف س: "مضيفا ة،منطقال تحتاجها المتقدمة التي المهنية التدريبات من تعتبرهي و ،وآسيا وأفريقيا

 ".المجال هذا القطري وغيره من الجمعيات الوطنية في األحمر الهالل مع تعاوننا

 الدورة تتماشىهذه أن  يقاطرج عمرالايد  لبنان في القطري األحمر الهالل بعثة رئيس اعتبرمن جانبه، و

 عبر األوسط، الشرق منطقة في سيما ال لألزمات، التحضير في القطري األحمر الهالل استراتيجية مع

 مشاركة ثقافة بناءإن : "وأكد قاطرجي .األزمات العنيفة مع التعاطي وكفاءات القدرات بناء في االستثمار

 سيحصل التي والشهادة إليه، نصبو ما هو والفعال الاريع للتحرك الكوادر مهارات وبناء زيةاهوالج الخبرات



 

على ثقافة الوعي االستباقي التي  شهادة كونتنما نريدها أن إو ،حضور شهادة مجرد ليات المشاركون عليها

 ".تعميمهاإلى يصبو الهالل األحمر القطري 

 حول كنولوجياوالت المعرفة تعميم إن" :قائال ةاللبنانيالجمعية الوطنية ممثل  زغيب هللا عبدالايد  وتحدث

 والمنطقة لبنان حاجة وتحاكي حاليا واقعا تحاكي اليوم والدورة ،الطوارئ أمر ضروري في الصحة موضوع

 ".الاوريين النازحين مع عملنا ضمن سيما ال اليومية، ومعاناتنا

 على أهمية سركيس ميشلينالايدة  لبنان بعثة - الدولية اللجنةب الصحة قام المناقة الميدانية في وركزت

 إعداد الضروري فمن وبالتالي عديدة، مشكالتمن  منطقة مشتعلة ونعاني في نعيش أننا خصوصا" ،التدريب

 المتنوعة االختصاصات من متكاملة حزمةو والمعرفة بالخبرة للتحلي اإلنااني المجال في العاملة الكوادر

 ".المحتاجينجميع لخدمة وحماية 

 عدنفي مدينة اللجنة الدولية بمشرفة صحية ميدانية  سي، وهي طبيبة يمنية تعملالقدمنى وأكدت الدكتورة 

استفدت كثيرا من الدورة فيما يتعلق بضرورة التحضير المابق للعمليات لقد : "وإحدى المشاركات في الدورة

واالستجابة الاريعة  التقييماإلغاثية والتنايق مع المنظمات األخرى المتواجدة في منطقة العمليات، وكيفية 

 ".الحتياجات الناس

 القدرات بناء مجال في القطري األحمر الهالل ينفذه الذي الانوي التدريبي البرنامج إطار في الدورة هذه تأتي

 من كبيرة مجموعة ا البرنامجهذ غطييو بأكملها، والمنطقة قطر دولة ماتوى على الصحة مجال في اإلغاثية

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

 ووه المخيمات، وإدارة وبناء واإليواء النفاية والصحة النفاي والدعم الالجئين وحماية اإلنااني الدولي

 والمهندسين التغذية وأخصائيي والممرضين كاألطباء الصحي المجال في العاملين فئات مختلف اتهدفي

 المعرضة الدول في اإلغاثة 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 مااعدة إلى تهدف خيرية إناانية منظمة وهو ،0869 عام القطري األحمر الهالل تأسس

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

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 098 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

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

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

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

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

 الهالل بها يضطلع التي اإلناانية 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 ماتوى وتحاين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل وياتعين. اإلناانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلناانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحاين 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 اإلناانية: وهي اإلنااني للعمل الابعة الدولية المبادئ

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

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+869 8890 6009: 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@: وأناتغرام تويتر

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


