
 
 

 

 

 

 

 مركز السدرة يبدأ في تنفيذ برنامج للدفاع عن حقوق األطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 

  2017يناير  17 -قطر -الدوحة

 

أعلن مركز السدرة للطب والبحوث عن إطالقه لبرنامج للدفاع عن حقوق األطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 
واإلهمال سواء كان ذلك يحدث في المنزل أو في أماكن متفرقة في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج الذي سيقدم خدماته 

بذلها قطر من أجل حماية األطفال من سوء المعاملة. في العيادات الخارجية لمركز السدرة في إطار الجهود التي ت
كما يأتي انطالق البرنامج بعد سلسلة من ورش العمل التي ُعقدت في منتصف العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة 
حمد الطبية، حيث قام الدكتور خالد األنصاري رئيس قسم طب الطوارئ في مركز السدرة بعرض رؤيته لوضع 

نشاء شبكة عمل لتقديم الخدمات في هذا الصدد بحيث تكون المؤسسات  استراتيجية وطنية لمنع سوء معاملة األطفال وا 
 الصحية في طليعة مقدمي خدمات حماية األطفال من سوء المعاملة. 

 

 وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور خالد األنصاري: "يأتي برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق األطفال تتويجًا للجهود
المبذولة لدعم صحة وسالمة ونمو األطفال المعرضين لسوء المعاملة أو اإلهمال. وسنقوم بتوفير شبكة للموارد 
والدعم لمساعدة األطفال واألسر الذين يجتازون أوقاتًا صعبة. كما أننا نقوم أيضا بتدريب موظفينا ونعمل بشكل 

ق لضمان أن تكون األولوية دائمًا الحتياجات وسالمة وثيق مع المؤسسات األخرى لتعزيز منهج العمل بروح الفري
 األطفال".       
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وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، تشمل سوء معاملة الطفل جميع أشكال المعاملة التي تتسبب في ضرر حقيقي 
االنتهاك جسدية و أو محتمل لصحة الطفل أو نموه أو كرامته. ويندرج تحت هذا التعريف كافة أشكال سوء المعاملة ال

 الجنسي واإلهمال واالستغالل.

 

يتكون الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق األطفال من متخصصين في الرعاية الصحية 
باألطفال ويشمل ذلك خبراء في مجال الطب والتمريض والرعاية االجتماعية وحياة الطفل وخدمات الدعم النفسي. 

ا الفريق على التعرف على عالمات سوء المعاملة ومن بينها اإليذاء النفسي واإلهمال. كما تم ولقد تم تدريب هذ
تدريب الفريق أيضا على كيفية اإلبالغ عن حاالت سوء المعاملة واإلجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفي 

 ت. نفس الوقت يلتزم الفريق بجميع متطلبات السرية والخصوصية لتلك الحاال

 

وباإلضافة إلى ما يقوم به األطباء والكادر الطبي من دور أساسي في اكتشاف واإلبالغ عن سوء معاملة األطفال، 
هناك حاجة إلى وجود نهج متعدد التخصصات بالتنسيق مع األطراف المعنية في قطاع التعليم والصحة والجهات 

جها ة للدفاع عن حقوق األطفال بتنسيق الخدمات التي يحتاالحكومية. وسيقوم الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدر 
األطفال في قطر للحفاظ على صحتهم وسالمتهم. وهذا يشمل مساعدتهم في الوصول إلى شبكة شاملة لتقديم خدمات 

 الدعم والتثقيف لحماية األطفال ومساندة األسر والمجتمعات المحلية. 

 

وأضاف الدكتور األنصاري: "نعمل بشكل وثيق مع األطراف المعنية مثل جهات تطبيق القانون والطب الشرعي 
ووزارة الداخلية ومركز إعادة التأهيل االجتماعي ومركز االستشارات األسرية. ويعتمد تعاوننا الوثيق مع المؤسسات 

هدف إلى حماية األطفال ورعايتهم. ومن المهم أن يدرك الحكومية والمجتمع على تطوير وبناء الجهود الوطنية التي ت
ضحايا سوء المعاملة واإلهمال وكذلك المتخصصون في الرعاية الصحية واالجتماعية أن هناك خدمات وتدابير 

 موجودة لمساعدتهم". 
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كز السدرة أن مر  واختتم الدكتور خالد األنصاري كالمه بقوله: "ال يمكن لفريق برنامج الدفاع عن حقوق األطفال في
يعمل بمفرده أو بمعزل عن األطراف المعنية األخرى ألنها مسؤولية جماعية. ولدي اعتقاد راسخ بأن من واجبنا 
تثقيف الجماهير والعمل بشكل وثيق مع األطراف المعنية ونشر الوعي بهذه القضية الملحة. ولضمان فاعلية تلك 

ل جميع الشركاء للحفاظ على سالمة أطفالنا وتقديم الدعم لهم للتعافي من البرامج، البد من االلتزام الكامل من ِقب  
 اآلثار الناجمة عن سوء المعاملة".

 

يعمل برنامج الدفاع عن حقوق األطفال في مركز السدرة من خالل نظام اإلحالة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية 
مركز السدرة أو من مؤسسة حمد الطبية أو من مراكز في قطر. ويمكن أن يتم تحويل الحاالت من عيادات داخل 

الرعاية الصحية األولية أو من المستشفيات الخاصة أو المدارس. ويمكن إجراء التحويل عن طريق الهاتف أو البريد 
  7227 4003 974+االلكتروني أثناء ساعات العمل الرسمية. ولمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بهاتف رقم 

 scap@sidra.orgال رسالة بالبريد االلكتروني إلى أو ارس

 

 -انتهي-

 

  حول مركز السدرة للطب والبحوث 

سيكون مركز السدرة للطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعليمية متطورة تركز على صحة وعافية األطفال 
 والنساء في المنطقة والعالم. 

 
. رئيس مجلس إدارة مركز السدرة ويجسد مركز السدرة للطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،

ولن يقدم هذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه سيساعد 
  أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

mailto:scap@sidra.org
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سيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعلومات في مجاالت الرعاية السريرية والبحوث 
تشفى حيث سيضم المسواإلدارة. ويتكون مركز السدرة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، 

  سرير في مرحلة الحقة.  550ة تسمح بالتوسع إلى سرير مع وجود بنية تحتي 400الرئيسي في البداية حوالي 

 

حيث تقدم العيادات الخارجية  2016قام مركز السدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية للمركز في األول من مايو 
خدماتها للنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر. ومن المتوقع 

 .    2017ر أن تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها بحلول يناي

 

مؤسسات دولية  التي تتضمن بيئة التعليم والبحوث الديناميكية في قطريشكل مركز السدرة للطب والبحوث جزًءا من 
رائدة. ومن خالل الشراكات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخلق نظام بيئي ثقافي 

ن خالل االستثمار في البحوث الطبية. ولمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة للمساعدة في تطوير االكتشافات العلمية م
 . www.sidra.orgموقع 

 
 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ
   

 كويلهوفرحانة حبيب 
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176هاتف: 
 قسم االتصاالت

 مركز السدرة للطب والبحوث
 قطر  -الدوحة

http://www.sidra.org/
mailto:fcoelho@sidra.org

