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ة  اسبوعية  34العدد رقم  -نشر  
م2020 أبريل 5  

 يصدرها قسم االتصال والنشر 

 

وس كورونامجهودات مكثفة لله ي للحد من انتشار فير
الل األحمر السودان   

 

 تعقيم شامل بالوالية الشمالية

ي بوالية  20اكثر من  
متطوعا بالهالل االحمر السودان 

ي حملة ال
عقيم والرش بعدد من تالشمالية، يواصلون ف 

 قالمؤسسات والمساجد والمستشفيات والمراف

 الحملة لمدة ثالثة ايام استمرتواالماكن العامة ، 

بالتعاون مع  ، وذلكجميع محليات الوالية غطت

ورابطة طالب كلية الشئون الصحية بالمحليات 

 . الطب جامعة دنقال

ي عىل تحقيقها ليواصلوا متطوعو الهالل األ مايحرص مان هي مسافة األن جدير بالذكر أ
حمر السودان 

ي السودان عىل سالمة الجميع  راءات الوقائية للحفاظكافة اإلجتقديم الخدمات االنسانية ، متخذين 
ف 

وس كورونمن خطر   . اانتقال عدوى فثر

 إعالم متحرك بوالية الجزيرة

وس كورونا حيث  ي الحملة التوعوية ضد فثر
ي بوالية الجزيرة  بالمواصلة ف 

قام الهالل االحمر السودان 

ثالث عربات من جامعة الجزيرة وعربتير  من الهالل االحمر  مزودة  وهي عربات  خمسبتحريك  مقا

ى وجنوب الجزيرة باالحياءبم لنشر رسائل التثقيف الصحي بالمايكرفون  ي الكثر
ي مدن 

، وقد تم حليت 

باللهجة المحلية للهوس عثر المايكرفون بالعربات المتحركة كما قام بتعقيم مستشف   نشر الرسائل
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ي اجتماعات غرفة إىل جانب ذلك يشارك الهالل األ الطوارئ بالتسيق  مع اللجنة العليا للطوارئ
حمر ف 

 بالوالية والعمل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.  الطوارئ

 

 حمالت توعوية واسعة بغرب كرفان

ي حملته التوعوية 
ي بوالية غرب كردفان ،ف 

وس واصل الهالل األحمر السودان  للحد من انتشار فثر

وس بمحلية الرهد ابودكنة، اىل جانب  كورونا، حيث قام بتوزي    ع ملصقات تعريفية لمجابهة الفثر

ي طافت ارجاء المحلية ، بمشاركة 
ي نشر الرسائل التثقيفية عثر العربة الت 

استخدام مكثر الصوت ف 

 .عدد من المتطوعير  

 توعية بالمناطق الحدودية بغرب دارفور

ي من حملته التوعية ا كثف الهالل 
األحمر السودان 

وس كورونا ، حيث قام بحملة تدريبية  ضد فثر

 . ا الحدوديةقسنا توعوية بمنطقة

 

 

 

 

ي البيت
 
 وطن صحتك صحة – عقم يديك وخليك ف

ي بوالية الخرطوم  محلية امقام الهالل األ
اف ام حمر السودان  بدة، بحملةعقم يديك  بدة مكتب اشر

ي البيت 
ي الطرق الرئيسية بالمحلية 500معقم و 700حيث قام بتوزي    ع ،وخليك ف 

كما قام  ،كمامة ف 

وس للمصطفير  امام المخابز ومحطات الوقود، وقد وجد ذلك رضاء  بنشر وسائل توعوية ضد الفثر

ة ب واشادة تام واستحسان من المواطنير   ي الذي يقوم به الهالل االحمرالدور االنسكبثر
وقد طلب ، ان 

ي هذه الحملة
عدد كبثر من  عدد من المواطنير  انضمامهم كمتطوعير  بالهالل االحمر ،شارك ف 

اف بالتعاونمع مستشف  محمد االمتطوعير  بالمحلية.  المينلالطفال اىل جانب ذلكقاممكتب االشر

المنازل بتوزي    ع معقمات للمرض  والمرافيت والكوادر الصحية بالمستشف  وتوزي    ع معقمات لعدد من 
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وس الصفاء بتوزي    ع اإل 40بوحدة الحارة  ي الحد من انتشار الفثر
ي تساهم ف 

رشادات والملصقات الت 

 . مع لجنة تغثر الخدمات وناتحت شعار صحتك صحة وطن بالتع
 

 وعي السبعة الحولك

ي الهالل األاطلق  
ي بدأت بمحلية مبادرة وعي السبعة الحولك بوالية النيل األبيض ، حمر السودان 

، والت 

 20بتدريب وس كورونا ،كما قام بمحلية القطينة من فثر  رة عن تثقيف صحي للوقايةربك وهي عبا

وس كورونا،  انتشار من المتطوعير  ضمن فريق الطوارئ الصحية للتكثيف من الحملة التوعية ضد فثر

م المتطوعون بتنفيذ وقد هذا  خالل حمالتهم التوعوية بالمحلية.  وعي السبعة الحولك  مبادرة الث  

 . جميع محليات الواليةلتشمل المبادرة  وسوف تتواصل

 

 ومنظفات توزي    ع طلمبات رش

ي بوالية سنار بتوزي    ع طلمبات رش للمساجد وعدد من الماركز الصحية  قام الهالل االحمر
السودان 

ات توعوية لعدد من القرى بالتعاون مع المجتمع المحىلي  بالواليةوتوزي    ع منظفات وتنفيذ  محاض 

وس كورونا.  ي جميع انحاء الوالية للحد من انتشار فثر
 هذا وسوف تتواصل االنشطة والمبادارات ف 

 

 إعالم متجول

ي والية شما
ي ف 
ي واصل الهالل األحمر السودان 

ي حملته التوعية عثر اإلعالم المتجول ف 
ل كردفان ف 

 جميع انحاء الوالية. 

 رسائل توعوية براديوالمجتمع

ي  
ي بوالية كسال ف 

بدأ الهالل األحمر السودان 

وس  بث الرسائل التوعوية والتثقيفية ضد فثر

كورونا براديوالمجتمع ويتم بث الرسائل عثر  

جات المحلية عدد من المتطوعير  بالله

 المختلفة . 
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 المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 

 اإلنسانية   .1
ي ميدان القتال دون تميثر  وتسىع 

نشأت الحركة الدولية للصليب االحمر من اجل مساعدة جرىح الحرب ف 
ي كل بقعة من بقع العالم . وهدفها حماية أرواح 

بصفتها الدولية والمحلية لمنع وتخفيف ومعاناة البشر ف 
ا مهم.وه تعمل عىل تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسالم الدائم وصحة البشر وتأكيد احث 
 بير  جميع شعوب العالم . 

 

 . عدم التحير   2
وه ال تمثر  بير  القوميات أو األجناس أو المعتقدات الدينية أو الطبقات أو األفكار السياسية . وتسىع لتخفيف  

. معاناة اإلنسان من حيث حاجته للمساعدة فقط 
ً
 مع إعطاء األولوية للحاالت األكثر استعجاال

 

 . الحياد 3
ي أي أعمال عدائية أو قض         ايا خالفية ذات 

اك ف   عن االش         ث 
ر
من أجل كس         ب ثقة الجميع تمتنع الحركة دائما
 طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيدلوجية . 

  
 .  االستقالل 4

ي حركة الصليب والهالل األحمر مستقلة . ورغم أن 
الجمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة لحكوماتها ف 

 عىل استقاللها حت  
ر
ي بالدها يجب أن تحافظ دائما

تقديم الخدمات اإلنسانية وتخضع للقوانير  السارية ف 
 لمبادئ الحركة . 

ر
ي كل الحاالت من أن تترصف وفقا

 تتمكن ف 
 

 .  الخدمة التطوعية  5
 غاثة الدولية التطوعية ال تسىع لتحقيق رب  ح بأي وجه . الصليب األحمر والهالل األحمر حركة لل 

 

 . الوحدة 6
ي كل بلد . ويجب أن تكون مفتوحة 

 ال توجد أكثر من جمعية واحدة فقط للصليب أو الهالل األحمر ف 
 للجميع وتشمل خدماتها اإلنسانية كل أنحاء القطر . 

 

  العالمية .7
م الحركة الدولي ة للص               لي ب والهالل األحمر حركة عا ي هله ا بنفس الحقوق وتلث  

لمي ة تتمتع كل الجمعي ات ف 
 بالتعاون فيما بينها وفق مسئوليات وواجبات متساوية . 

 
 

 

 

 

 :  تذكير

 عىل   بروتوكوالت الحمايةتوجيهات المتطوعير  إتباع  نرجو من
ً
 . صحتهمحفاظا

 

 

 

 

 

ي تأسست عام
بقرار من مجلس الوزراء ، تهدف إىل تخفيف المعاناة  1956جمعية الهالل األحمر السودان 
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ي المجتمع. 
 وتقوية قدرات المجتمعات الضعيفة ف 

 رؤيتنا: 
ال    ج    م    ع    ي        ة ال    وط    ن    ي        ة 
ي ال         ع         م         ل  

ال         رائ         دة ف 
ي  النوعي . 

  االنسان 
 رسالتنا : 

تق    ديم عملي    ات العون 
ي 
ي والمس اهمة ف 

اإلنس ان 
إح        داث ال    ت    غ    ي    ثر م    ن 
أج        ل ب     ن        اء م     ج     ت     م     ع 
ي وري      ف   م      ن  حرص                
وم     ق     ت        در ،م     ن خ     الل 
التحول نحو الص               مود  
ي وعع ادة اإلعم ار  

والتع اف 
ي ه        ل 

وال       ت       ن       م       ي        ة، ف 
ام ب         ال         م         ب         ادئ  االل         ث  

ي التنمية والحفاظ عىل البيئة وحس           ن 
ي ذلك الحق ف 

األس           اس           ية للحركة الدولية وبحقوق اإلنس           ان، بما ف 
ي 
  تحقيق مستقبل   من  ومراعاة حقوق األجيال القادمة. استغالل الموارد واإلسهام ف 
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