
 

 ##بيان صحفي## 

 " 2020ضمن مبادرة "كويست صحة 

 صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري يعززان قدرات الكوادر الطبية في الشمال السوري

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، يواصل الهالل األحمر القطري    الدوحة:  ―  2021  مارس  6

المجال الصحي شمال سوريا " مشروع  تنفيذ   العاملين في  ضمن مبادرة  وذلك    "،تعزيز قدرات 

 ". 2020"كويست صحة 

، بعد اكتمال البرنامج  امتحانات أكاديمية العلوم الصحية في الشمال السوري فقد انعقدت مؤخراً  

لبناء   الصحية التدريبي  الرعاية  خدمات  لتقديم  وتأهيلها  المحلية،  الطبية  الكوادر  قدرات 

 المتخصصة للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.

بالكوادر  ويتضمن   السوري  الشمال  في  الصحي  القطاع  لدعم  المكونات  من  العديد  المشروع 

 :الطبية المؤهلة

اختصاصات طبية هي التمريض والطوارئ والعالج    3جدد في  الطالب  التعليم    : المكون األول

ً طالب   59طالباً )  130وقد بلغ عدد الطالب الحاليين في األكاديمية    الطبيعي، ن  ي وطالبة مستجد  ا

ً طالب  71في السنة األولى و   وطالبة في السنة الثانية(.  ا

مع الهيئة السورية  طبيباً خريجاً في برنامج اإلقامة الطبية بالتعاون    20تدريب    :المكون الثاني

مستشفيات تعليمية    8في الشمال السوري. ويتم التدريب في    (SBOMS) لالختصاصات الطبية  

ً تخصص  12  ويغطي   ،ومراكز تدريب    مركزةاألطفال، العناية الطب  ،  ءالنساأمراض    طبياً هي:   ا

الطب  ولية،  الصدر، الجراحة العامة، المسالك الب جراحة  لحديثي الوالدة، العيون، جراحة القلب،  

 . ، طب التخدير، األنف واألذن والحنجرةالباطني

يوجد   ً مدرب   40كما  ً ومشرف  ا وتأهيل    ا ً طبيب   20لتدريب  سيغطيها    ا التي  اإلقامة  برامج  في 

 . المشروع لمدة عامين 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن صندوق قطر للتنمية 

وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية باإلنابة  صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلّفة بتنسيق 

القانون رقم ) لعام  19عن دولة قطر، بموجب  للعديد من   2002(  المساعدات  الصندوق  قدّم  وتعديالته. وقد 

 . 2030الدول في جميع أنحاء العالم، انسجاماً مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 



 

قط صندوق  استراتيجية  تعزيز  وتتالءم  إلى  الصندوق  يسعى  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  للتنمية  ر 

التنمية البشرية من خالل تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين االقتصادي. ومن  

 أبرز أهداف التنمية المستدامة التي يعمل الصندوق على تحقيقها: 

 المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد  

 الهدف الثالث: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. 

والمنتجة،   الكاملة  والعمالة  والمستدام،  للجميع  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  "تعزيز  الثامن:  الهدف 

 الالئق للجميع. وتوفير العمل 

 يعمل الصندوق على تحسين سبل عيش المجتمعات حول العالم، وذلك من خالل: 

اإلنسانية   للمساعدات  الفعالة  واالستجابة  وخارجه  العربي  العالم  في  النامية  للبلدان  المالية  األدوات  توفير 

 والتنموية.

 والبنية التحتية والتنمية االقتصادية. تمكين الشعوب من خالل تعزيز التعليم والصحة والخدمات االجتماعية  

 بناء شراكات محلية ودولية إلحداث أثر مستدام.

 االستفادة من خبرات وقدرات ومهارات دولة قطر لتحقيق النتائج المرجوة. 

 تقديم الخدمات بناًء على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة.

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

ال تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978قطري عام  تأسس الهالل األحمر 

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  

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

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

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية 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 

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

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

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

الطبي الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  ة 

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

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

ال التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  هالل 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


