
 

 ##بیان صحفي##

 صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري يدعمان الرعاية ال�حية األولية لالجئ�ن السور��ن

وقع صندوق قطر للتنمیة، اتفاقیة مع الھالل األحمر القطري لدعم  الدوحة: ― 2019 أكتوبر 9
 .السوریین بمخیم /الزعتري/ في األردنتوفیر الرعایة الصحیة األولیة المنقذة للحیاة لالجئین 

ومن شأن ھذه االتفاقیة استمرار دعم العیادات الطبیة التي تم بناؤھا في المخیم مسبقاً، ویشرف 
علیھا الھالل األحمر القطري، وتقوم بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة األولیة لھؤالء الالجئین 

الرعایة الصحیة داخل المخیم، كونھا تقدم سنوات، وتعد مساھما رئیسیا في نظام  4ألكثر من 
خدمات الصحة المنقذة للحیاة (االستشارة والعالج) لجمیع األعمار، فضال عن تقدیم خدمات 

 .طب األسنان وتوفیر الرعایة السابقة للوالدة

ویشمل ھذا المشروع ثالث مراحل، تتعلق األولى منھا بمراجعة الحصول على الترخیص 
جدید، وتسجیل العیادات القطریة في المخیم، فیما تشمل المرحلة الثانیة تقییم واألذن الالزم للت

حالة البنیة التحتیة والمعدات في العیادات القطریة، من أجل ضمان جودة تقدیم الخدمات 
واالستخدام الفعال للموارد، ومن أن جمیع األدوات والمعدات في العیادات بحالة جیدة، تفي 

للتنمیة و الھالل األحمر القطري، في حین تتعلق المرحلة الثالثة بالتنسیق بمعاییر صندوق قطر 
بینھما مع مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ومجموعة العمل الصحیة في المخیم، من 
حیث مراجعة حزم الخدمات المقدمة في العیادات، بھدف ضمان تلبیة جمیع االحتیاجات 

 .الصحیة األساسیة بشكل كاف

ر اإلشارة إلى أن وفداً من صندوق قطر للتنمیة كان قد زار مخیم الزعتري بدایة العام تجد
 .الجاري لمراقبة الوضع بداخلھ والبرامج الصحیة التي یمولھا الصندوق

یشار إلى أن النظام الصحي في مخیم الزعتري یواجھ ضغوطات كبیرة بسبب التدفق الكبیر 
یجعل مھمة دعم قدرات خدمات الرعایة الصحیة في البلدان لسكانھ من الالجئین السوریین، ما 

المضیفة ومنھا األردن أولویة، وذلك للمساعدة في ضمان خدمات الرعایة الصحیة األولیة لھم 
ودعمھا أیضا بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المباشر من خالل توفیر المعدات واللوازم 

ما أن تعزیز مراقبة األمراض المعدیة والكشف عنھا وبناء القدرات وتعزیز النظام الصحي، عل
واالستجابة لھا والوقایة منھا یعد كذلك من األولویات، باإلضافة إلى زیادة فرص الوصول إلى 

 .خدمات عالج األمراض المزمنة، من خالل تعزیز أنظمة الرعایة الصحیة



 

سوریین وتقلیل الضغط ویھدف صندوق قطر للتنمیة من كل ذلك إلى تسھیل دمج الالجئین ال
 .على الخدمات المقدمة للمجتمعات المضیفة، وإلى المزید من المرونة في تقدیمھا

 ##نھایة البیان##
 نبذة عن الھالل األحمر القطري
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  الدولیةالدولي واللجنة 

اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. والعربیة واإلسالمیة مثل 
إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 

 .الخیریة المحلیة عن باقي المنظمات 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 
لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال 

تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري 
والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة 
المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، 

صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة من الموظفین باإلضافة إلى نشاطھ على 
 .والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم
تحیز ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم ال

 .والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة


