
 

 ##بيان صحفي## 

 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 

 ا في سوري  تنقلةمشروع العيادات النفسية املينفذ   الهالل األحمر القطري 

األحمر    الدوحة:  ―  2020  نوفمبر  8 الهالل  يستمر  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالشراكة 

السوري"تنفيذ أنشطة مشروع  في  القطري   الشمال  المتنقلة في  النفسية  يأتي  ، والذي  "العيادات 

قطاع الصحة النفسية والدعم ضمن  (  19-كورونا )كوفيد لجائحة فيروس  ستجابة  الاجهود  دعماً ل

 .وريامناطق شمال غرب س بالنفسي االجتماعي 

ت يهدف   إلى  وذات    قديمالمشروع  المتكاملة  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

الجودة الثقافية المناسبة بشكل فوري وعاجل للنازحين والمهجرين الداخليين المقيمين في مناطق  

خالل   من  وذلك  الخدمات،  هذه  فيها  تتوافر  ال  متنقلة  تسيير  بعيدة  مدربين  تضم  عيادات  أطباء 

 . لألفرادتقديم استشارات الصحة النفسية ل" رأب الفجوة"على برنامج  

قاطنيها    15المشروع  ويغطي   على  يصعب  التي  المناطق  من  سوريا  غرب  شمال  في  منطقة 

عيادات نفسية متنقلة تقوم بتنفيذ زيارات    3  سييرت حيث يتم  الصحة النفسية،    الوصول إلى مراكز

ط  الصحة    والمنتظمة  في  اضطرابات  أو  مشاكل  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األسبوع  أيام 

ل باإلضافة إلى    ، عالجية لحاالت التي تحتاج إلى تدخالت  النفسية، وتوفير األدوية النفسية مجاناً 

النفسية  الصحة  قضايا  حول  للمجتمعات  المنتظم  النفسي  كالتثقيف  الوعي  رفع  أنشطة   تنفيذ 

 . ةمصاعب الحياو والتعامل مع الصدمات

ت ذلك  ك المشروع  آثار الحروب وأزمة  الدعم  ال  قديم يتضمن  للتخفيف من  بعد  فيروس  نفسي عن 

األسر   على  األنشطة  حقائب  توزيع  خالل  من  األطفال،  على  والتي  وكورونا  الرعاية،  مقدمي 

داخل    تحتوي مواد ومعدات تستخدم في تنفيذ أنشطة دعم نفسي خاصة باألطفال وتدريبهم عليها

 . المنازل

أن  و  المقرر  المشروع  من  األحمر  أشهر،    5لمدة  يستمر  الهالل  بعثة  طريق  عن  تنفيذه  ويتم 

من    اً شخص  6,840ويقدر عدد المستفيدين المباشرين منه بأكثر من  في تركيا،  التمثيلية  القطري  

 .الخدمات تلكلاحتياجاً منطقة من المناطق األشد  15ضمن األهالي النازحين و 

 ##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  

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


