
 

 ##بیان صحفي## 

بدعم من صندوق قطر للتنمیة وإشراف منظمة   "2020صحة    -ضمن مبادرة "كویست 
 الصحة العالمیة 

 لتحس�ن نظم جمع وتحليل و�دارة املعلومات ال�حية �� الشمال  
ً
الهالل األحمر القطري ينفذ مشروعا

 السوري 

صندوق قطر للتنمیة ضمن مبادرة "كویست  بتمویل كریم من  الدوحة:  ―  2020 نوفمبر 23
"تحسین نظم جمع وتحلیل وإدارة   "، ینفذ الھالل األحمر القطري برنامج2020صحة 

المعلومات الصحیة في الشمال السوري"، والذي یھدف إلى دعم وتمكین نظام المعلومات  
 . سوریا الصحیة التابع لمدیریات الصحة والمنظمات اإلنسانیة العاملة في مناطق شمال

ھذا البرنامج تحت مشروع "الدعم الطبي من أجل إنقاذ حیاة األطفال والنساء  یندرج 
ضمن ذات المشروع یھدف   السوریین"، ویستمر لمدة عامین كاملین بالتوازي مع برنامج آخر

 . إلى تعزیز قدرات األطباء والكوادر العاملة في المجال الصحي

لدعم الفني لتطویر نظام المعلومات الصحیة المركزي في الشمال  االبرنامج تقدیم  ضمنیتو
دعوة جمیع المنظمات واألطراف الداعمة للمراكز الصحیة إلى المشاركة في  مع  السوري،

عملیات اإلدخال باستخدام نظام موحد، وذلك بالتنسیق مع الكتلة الصحیة العاملة تحت إشراف  
 . في تركیا وفق مؤشرات محددة ومعتمدة منھا العالمیةمنظمة الصحة 

الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم التقني من خالل ورش عمل ودورات تدریبیة  كذلك یتولى 
وقواعد البیانات،  خوادم عملیات الصیانة الدوریة للإجراء لكوادر مدیریات الصحة، و

 . ن الستغالل موارد النظام بالشكل األمثلوالقیام بعملیات التحسی ،واستكشاف ومعالجة األخطاء

تقاریر دوریة تعكس الواقع الصحي في الشمال السوري باألرقام والبیانات بإصدار النظام یقوم  و
ساھم في معرفة وتحدید االحتیاجات األساسیة للقطاع الصحي وعملیات المراقبة  مما یالدقیقة، 

تم مشاركتھا مع جمیع الشركاء واألطراف المعنیة بغرض تحسین الخدمات الطبیة  توالتقییم، و
 قائمة.ال اتما یتناسب مع االحتیاج بوالحصول على مؤشرات حقیقیة لتوجیھ الدعم 

  ،2022مایو شھر ینتھي في من المقرر أن و ، 2020في شھر أبریل قد انطلق المشروع وكان 
  . الكوادر وإتمام البنى التحتیة وتجھیز النظام الصحي الموحدتدریب وتأھیل االنتھاء من ب

ومدخلو   ،ستفید منھ بشكل مباشر فرق نظام المعلومات الصحیة العاملة في مدیریات الصحةیوس



 

ینعكس أثر ھذا  وف وس .المراكز الصحیة والمنظمات المشرفة علیھابوالفرق الطبیة  ،البیانات
 . ممن یتلقون الخدمات الطبیة في تلك المناطق مالیین شخص 4المشروع على أكثر من  

ھ ب، ویوجد ینومقیم ینبین نازح ما مالیین نسمة  4یذكر أن الشمال السوري یكتظ بأكثر من 
ولیس لدیھا  ،العدید من المراكز الصحیة والمستشفیات، لكنھا تخضع إلدارات ومنظمات مختلفة

  اجمیع اإلدخاالت وینظمھا لتكون ذات فائدة، األمر الذي دععلى نظام معلومات موحد یحتوي 
نظام صحي   نشاءمدیریات الصحة في الشمال السوري بدعم من منظمة الصحة العالمیة إلى إ

 موحد بھدف تحسین الواقع الصحي في الشمال السوري. 

 ## نھایة البیان##
 الھالل األحمر القطري نبذة عن 

تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد   تطوعیة، وھو منظمة إنسانیة 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 
التي تضم االتحاد  الدولیةدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة بوالمجتمعات الضعیفة 

الخلیجیة  المنظمات بلدا، كما یشغل عضویة العدید من  191والجمعیات الوطنیة من  الدولیة الدولي واللجنة 
والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر.  

إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 
 .عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 

ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة 
یا وأوروبا. ومن بین األعمال لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریق

اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا 
والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة 

عایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والر
باإلضافة إلى نشاطھ على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة من الموظفین 

 .والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم
شاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز ویمارس الھالل ن

 .والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة


