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ألن هنالك أيام جميلة سأعيشها مع أحبايب

إلنضاممي إىل الهالل األخرض

لدي سبب!





يف تركيا :

  114 فرع

 110 نادي جامعي

 يف العامل :

 52 فرعاً  للهالل األخرض 

و مئات آالف املتطّوعني



4

تاريخيا1920ً

لقد تأسست جمعية الهالل االخرضباسطنبول يف تاريخ 
5 مارس 1920 الجل مكافحة إدمان الكحول واملخدرات 

 التي بدأت باالنتشار بعد الحرب العاملية االوىل.
لقد قّدم ثالثون من مثقفي تلك الفرتة ، ممن يتسمون 
بالتفكري الفائق ، وعداً ملكافحة االدمان ، والتي مل تكن 

باالولوية عىل اإلطالق يف تلك االيام ، ولكنها رمبا قد 
تكون واحدة من أعظم االخطار يف املستقبل. وعد من 

أجل حياة صحية و آمنة. وهو وعد االمل والعزم يف 
 مكافحة االدمان

تحت مسمى “الهالل األخرض” )بالعربية( تم تأسيس 
جمعية الهالل األخرض من قبل األستاذ الربوفيسور 

الدكتور مظهر عثامن. وتم إعطاؤها درجة : “جمعية 
 نافعة للشعب” بقرار من مجلس الوزراء سنة 1934.

ومع ازدياد أنواع اإلدمان من يوم التأسيس حتى يومنا 
هذا يقوم الهالل األخرض بإضافة مجاالت عمل جديدة 

إىل نظامه الداخيل. وقد أضيف العديد من األنواع 
من اإلدمان فبعد إدمان الكحول أضيف  اإلدمان 

عىل التدخني و املخدرات و القامر و حديثاً إدمان 
التكنولوجيا.

إلنضاممي إىل الهالل األخرض

لدي سبب!
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إدمان التكنولوجيا

إدمان القامر

إدمان الكحول

إدمان التبغ

إدمان املخدرات



رؤيتنا و مهمتنا

 الرؤية:
أن تلعب جمعية الهالل األخرض دوراً أساسياً يف مجال 

مقاومة اإلدمان محلياً و دولياً عند دخول الجمعية 
للمؤية الثانية من تأسيسها.

 املهمة:
 جمعية الهالل األخرض منظمة غري حكومية عاملة يف 
مجال الصحة و الدعوة العامة تعمل عىل الحامية من 

العادات الضارّة بدون تفريق يف املجتمع بني صغري و بالغ 
آخذًة كرامة اإلنسان و احرتامه أساساً لها. تقاوم إدمان 

الكحول و التبغ و القامر و والتكنولوجيا و املخدرات 
وغري ذلك وتعمل عىل إيقافها و التداوي منها باستخدام 

الطرق العلمية آخذَة بعني االعتبار القيم األخالقية و 
الوطنية.

جمعية الهالل األخرض صاحبة منصب استشاري خاص يف املجلس االقتصادي 

اإلجتامعي لألمم املتحدة 

جمعية الهالل األخرض حاصلة عىل شهادة  “ ثالثة نجوم يف الكامل” من 

منظمة إدارة الجودة األوربية
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القيم و املبادئ األساسية

مقاومة اإلدمان من أجل كرامة اإلنسان	 

عدم التفريق	 

مؤسسة خريية	 

تهدف إىل صحة الشعب	 

النظرة العلمية	 

النظرة العاملية	 

االنتامء املجتمعي	 
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املشاريع





الربنامج الرتيك التدريبي 

)TBM( ملقاومة اإلدمان

هو برنامج تدريبي طوره الهالل األخرض عىل أساس منوذج 
 عاملي مجتمعي

. يهدف إىل زيادة الوعي العام عىل مستوى األطفال و الشباب 
أوالً و باقي أفراد املجتمع أيضاً مبا يتعلق مبخاطر إدمان املواد 
املختلفة كالكحول و التبغ و التكنولوجيا و من خالل التوعية 

ملبادئ الحياة الصحية للفئات املستهدفة يهدف إىل منع تطور 
اإلدمان بأنواعه املختلفة.

يف هذا الربنامج ، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرتبية 
الوطنية ، تم الوصول إىل 11 مليون طالب و 2 مليون من أولياء 

 األمور بواسطة 28 ألف موجه.
 )TBM( و يتم توسيع الربنامج الرتيك التعليمي ملقاومة اإلدمان
عىل مستوى الدولة من خالل العمل التعاوين املؤسيس و نرش 

املراكز التدريبية العامة ليصل إىل رشائح أوسع من الطاللب أوالً 
و كافة فئات املجتمع أيضاً.
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tbm.org.tr

650  
منسق

 )مدرّب و معلّم( 

13مليون طالب و 
2مليون بالغ

32 
 مدرب تطبيقي ألف
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الربنامج التدريبي املدريس ملعالجة اإلدامن )OBM( هو 
برنامج تدريبي قصري ملعالجة حاالت اإلدمان للكحول 
و التبغ و املخدرات بني املراهقني عىل أساس تدريب 

مدريس.

من خالل  تطبيقات تدريبية تجريبية، تم الرشح 
للموّجهني التدريبيني عن كيفية كشف و رصد الحالة عند 
الكالب و عن كيفية تعرّف املدرّس لنوع املادة اإلدمانية 

و كيفية إقناع الطالب املصاب برضورة العالج وعن كيفية 
إخبار العائلة و أخذ دعمهم و معرفة حالة العالقة ضمن 
العائلة كام و تم رشح كيفية إنقاذ الطالب ذوي الحاالت 

الخطرة مع أخذ دعم عائلته.

و قد تم تقدير و تقييم نتائج عمل اإلرشاف و الدعم 
الذي قامت به الهالل األخرض خالل الفرتة التي تم عمل 
التطبيقات التجريبة فيها للموجهني التدريبيني. الربنامج 

التدريبي يف املدرسة ملعالجة اإلدامن )OBM( سينترش يف 
عموم املدارس يف الجمهورية الرتكية.

الربنامج التدريبي املدريس 

)OBM( ملعالجة اإلدمان
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برنامج الهالل األخرض 

التدريبي ملهارات العيش 

 )YYBE( برنامج الهالل األخرض التدريبي ملهارات العيش
هو برنامج تدريبي داعم يتم تطبيقه يف املدارس يهدف 
إىل زيادة عوامل الحامية و اإلقالل من عوامل الخطورة 
الستخدام املواد بطرق التدريب عىل املهارات املعيشية.

يهدف برنامج )YYBE(  إىل منع املخاطر خالل فرتة 
املراهقة من خالل تطوير املهارات والقدرات الحياتية مثل 
حل املشكالت، والتعامل مع اإلجهاد، والفضول، والسيطرة 

عىل النفس، و التحفيز الذايت.
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يف السنوات األخرية و بشكل متزايد و متصاعد أصبح 
اإلدمان عىل املخدرات واحداً من أهم املشاكل الصحية 

التي تتطور يف بلدنا. ومن أجل معالجة هذه املشكلة 
بشكل مؤثر وفعال فإنه يجب تأمني إعادة املتعافني من 

اإلدمان إىل اإلندماج يف الحياة اإلجتامعية من جديد. 
جمعية الهالل األخرض التي تقوم بتنفيذ الفعاليات املختلفة 
املؤثرة يف كل مجال و بنظرة شاملة ملقاومة اإلدمان، قامت 

بتنفيذ مرشوع جديد و هام جداً. مع مرشوع “املركز 
النموذجي الرتيك إلعادة التأهيل و معالجة اإلدمان” فقد 
طورت الهالل األخرض منوذجاً جديداً من خالل ما يقدمه 

املركز من خدمات و ما يتظمه من فعاليات و موارد برشية 
ما يتضمنه من إدارة و رقابة. ومع بداية النموذج من خالل 

مركز إعادة التأهيل و معالجة اإلدمان سيكون قد تأسس 
لرتكيا نظام إعادة تأهيل من اإلدمان خاص بها. ويهدف 

النموذج الرتيك إلعادة تأهيل املدمنني إىل الحد من ارتفاع 
معدل الحايل لإلدمان و الحصول عىل حياة االجتامعية 

للمتعافني من اإلدمان.

املركز النموذجي الرتيك إلعادة 

التأهيل و معالجة اإلدمان

إلنضاممي إىل الهالل األخرض
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املركز اإلستشاري للهالل 

)YEDAM( األخرض
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yedam.org.tr

أضاف الهالل األخرض خدمة إعادة التأهيل خالل الدراسة 
التي تم عملها عىل تعديل النظام الداخيل لها يف عام 2013. 
و يف عام 2015 تم تأسيس املركز االستشاري للهالل األخرض 

)YEDAM(. وقد بدأ تفعيل الخدمة من خالل رقم الخدمة 
4447975 و مراكز اإلتصال املتواجدة يف اسطنبول يف مناطق 
أسكدار و جراح باشا و باشاك شهري و يف مدينة شانيل أورفا 

منطقة أيوبية و يف دوزجة.  و يقوم الهالل األخرض من خالل 
)YEDAM( بتقديم االستشارات النفسية و الدعم التأهييل 
للمدمنني و ذويهم. يقوم مركز )YEDAM( االستشاري من 

خالل فريقه املتكون من ثلة من املعالجني النفسيني املختصني 
يف مجال اإلدمان بإعطاء األستشارة و اإلرشاد و التوصية مع 

تقديم املعلومات الصحيحة حول إدمان املخدرات و الكحول.

إلنضاممي إىل الهالل األخرض
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ورشة عمل املركز اإلستشاري للهالل األخرض )YEDAM( قامت 
بتصميم منوذج يتناسب مع الثقافة الرتكية و يعطي أهمية 

للقيم ويؤكد عىل أهمية العائلة. الهدف األسايس هو إكساب 
الفئة املستهدفة مهنة و عمل ليكون داعامً يف املجتمع و كسب 

اعرتاف العائلة من خالل قضاء هذه الفرتة معهم.
تم تأطري عمل منوذج املركز الذي يعمل عىل مستوى الفرد و 

العائلة املجتمع مبفهوم “التآخي” و املستمد من ثقافتنا ملئات 
السنني. التآخي و الذي يأيت من األخّوة بالعموم يقوم عىل أخذ 

املهارات العملية املهنية من املعلّم املدرّب مع تعلم األخالق 
املهنية و كيف يكون اإلنسان صالحاً بالوقت ذاته. و يف ورشة 

عمل املركز اإلستشاري للهالل األخرض )YEDAM( ومن خالل 
فرتة إعادة تأهيل الفرد يتم تدريبه لتعلم مهنة معينة ليبدأ 

بأوىل أساسيات مبدأ “التآخي”. و خالل هذه األثناء ومن خالل 
تعايش الفرد ضمن املجتمع سيكون لديه الفرصة لتعديل و 
تطوير سلوكه. ورشة عمل املركز اإلستشاري للهالل األخرض 

)YEDAM( هو منوذج للتدريب املهني يهدف إىل إعادة تأهيل 
املدمنني من خالل ادماجهم يف املجتمع بأفضل األشكال. هناك 
4 ورشات عمل  )YEDAM(  يف مجاالت فن الطهو والرياضة 

والهوايات واأللعاب والتصميم الجرافييك.

ورشة عمل املركز اإلستشاري 

)YEDAM( للهالل األخرض
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سفراء الهالل األخرض

يف محاربتها لإلدمان و من أجل التواصل مع جميع فئات 
املجتمع، بدأت الجمعية مرشوع سفراء الهالل األخرض.من 

أجل املرشوع الذي بأ العمل كخطوة أوىل يف منطقتي باجلر و 
باشاك شهري يف مدينة اسطنبول، تم تحديد مجموعات مهنية 
معظمها متعلقة باألطفال و الشباب. و بالتعاون مع أصحاب 

املحال و الدكاكني من خالل االتصال بالرقم 153 تم رصد حاالت 
الستخدام الكحول يف األبنية املهجورة أو املناطق الخالية و 

كراجات السيارات.و بواسطة سفراء الهالل األخرض يتم توجيه 
ساكني هذه األحياء من الراغبني يف العالج من إدمان املخدرات 

و الكحول بواسطة مخاتري األحياء إىل املركز اإلستشاري للهالل 
.)YEDAM( األخرض

املرشوع الذي تم البدأ بتنفيذه اعتباراً من سنة 2017 يف مدينة 
اسطنبول سيتم نرشه و توسيعه ليشكل كافة األرايض الرتكية يف 

السنوات القادمة.
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بدأ الهالل األخرض مرشوع برنامج التحّسن يف الحياة 
الوظيفية )İYİ( بهدف تكوين وسط عمل صّحي و تأمني 
التحفيز الفّعال للعاّمل و املوظّفني. يتم تصميم برامج و 
فعاليات تدريب توجيهية للعامل و الرشكات الداخلة يف 
برنامج )İYİ( بهدف تشكيل بيئة عمل سعيدة و صحية 
تزيد من التحفيز إىل العمل و زيادة االنتاجية من خالل 
الدراسة التعليمية حول التأثري الضار للمواد املخدرة عىل 

صحة الفرد الروحية و الجسدية.

برنامج التحّسن يف الحياة 

)İYİ( الوظيفية
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تطبيق الحّساس األخرض 

للهواتف الذكية

يعمل تطبيق الحّساس األخرض عىل الهواتف الذكية عىل التقليل 
من حاالت اإلخالل بالقوانني التي يقوم بها بعض الزبائن من 

استخدام املواد التبغية يف األماكن املغلقة.و قد تم تطوير 
التطبيق يف عام 2008 بهدف زيادة الوعي العام حول حامية 
الحق القانوين لغري املدخنني ضد حاالت اإلخالل القانوين التي 

تتم لقانون منع استخدام املواد التبغية يف األماكن املغلقة.

باإلمكان استخدام هذا التطبيق من خالل تحميله عىل الهواتف 
الذكية أو عىل الحواسيب اللوحية بهدف التقليل من حاالت 
اإلخالل بالقانون من قبل الزبائن. و من خالل تحديد املوقع 
و اختيار املكان باإلمكان األخبار عن الحالة مبارشًة إىل نظام 

املراقبة لوزارة الصحة و إرسال فريق املراقبة إىل املوقع. و 
بالتايل بإمكانهم اتخاذ اإلجراءات املناسبة تبعاً للحالة.
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يتم منح جائزة العنقاء للذين متثل مسرية حياتهم 
منوذًجا للمجتمع ، وكانت لديهم القدرة عىل التأثري 

عىل الشباب بشكل إيجايب ، وكافحوا بجد ضد اإلدمان 
يف كل مرحلة من مراحل حياتهم كام يتم منح الجائزة 

للمؤسسات واملنظامت الداعمة لذلك.

جوائز العنقاء

إلنضاممي إىل الهالل األخرض
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تقوم جمعية الهالل األخرض منذ عام 2011 وحتى اآلن 
بالتعاون مع مديرية التعليم الوطني يف محافظة اسطنبول 

ضمن فعاليات مرشوع  “جيل صّحي، مستقبل صّحي” بتنظيم 
مسابقة عن موضوع اإلدمان يف مجاالت : كتابة املقال، تصميم 
امللصقات أو الصور أو الكاريكاتري أو الشعارات أو تنظيم ندوة 

أو مناظرة.

تقوم جمعية الهالل األخرض بتنظيم مسابقات عن موضوع 
اإلدمان  يف املدارس االبتدائية و املتوسطة والثانوية يف مجاالت 

: كتابة املقال، تصميم امللصقات أو الصور أو الكاريكاتري أو 
الشعارات أو تنظيم ندوة أو مناظرة. و تهدف املسابقات لرفع 

الوعي بالعادات الضارة والتدخني والكحول واملخدرات واإلدمان 
عىل اإلنرتنت و فهم اآلثار السلبية والتدمريية لذلك. و يتم 

تنفيذ ذلك اعتبارا من عام 2016 من خالل فروع الهالل األخرض 
عرب كافة األرايض الرتكية.

مسابقة “جيل صّحي، 
مستقبل صّحي” 
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مسابقة الهالل األخرض 

العاملية يف رسم الكاريكاتري
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املسابقة التي تم تنظيمها من أجل جذب انتباه الجمهور 
وخاصة الشباب نحو اإلدمان وجعلهم يفكرون يف هذه 

القضية الهامة ، أحدثت تأثرياً و جذبت اهتامماً كبريًا.
شارك فيها 510 مشرتكاً من 65 دولة، ،وتم عمل 1225 
كاريكاترياً  يف املسابقة التي كان املركز األول فيها من 

نصيب اليد إسامعيل بوكن من تركيا.

تهدف مسابقة الكاريكاتري العاملية التي نظمتها الهالل 
األخرض من خالل النكتة و لغة الكاريكاتري العاملية إىل 
جذب انتباه املدمنني و إيقاظ الوعي العام للجمهور و 

تأمني تطوير التفكري و ردات الفعل تجاه املدمنني عامًة و 
الشباب منهم خاّصًة.

يف املسابقة العاملية للكاريكاتري التي تم تنظيمها عام 
2018 شاركت العديد من الدول من جميع أنحاء العامل 

عىل رأسها الواليات املتحدة و الربازيل و املكسيك و دول 
االتحاد األوريب و أندونيسيا و الصني و أسرتاليا و دول 

الرشق األوسط و غريها.

إلنضاممي إىل الهالل األخرض
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الفعاليات





يف كل سنة و يف الفرتة ما بني األول و السابع من شهر أذار يتم 
االحتفال بأسبوع الهالل األخرض يف عموم البالد و يتم تنظيم العديد 

من الفعاليات بهدف رفع الوعي العام. حيث يتم تنظيم احتفاليات يف 
الساحات العامة للمدن و تنظيم حفالت و مسابقات و فعاليات لألطفال 

و معارض. و يتم تنظيم جوالت بالدراجات الهوائية و مسريات صحيّة 
يف  اسطنبول يشرتك بها الكثري من الناس من أنحاء تركيا ليؤكدوا عىل 

محاربة اإلدمان و يقولوا ال لإلدمان.

أسبوع الهالل األخرض من
 1 إىل 7 أذار 

 يوم بال سجائر 31 أيار 
تم إعالن الواحد و الثالثني من أيار يوم عاملي بال تبغ من قبل منظمة 

الصحة العاملية و يف هذا اليوم يتم تنظيم العديد من الفعاليات 
يف جميع فروع الهالل األخرض يف جميع أنحاء تركيا. كام يتم إنشاء 

الستاندات يف امليادين و الساحات لتوعية الزائرين إىل مخاطر التدخني 
و تعريفهم عىل أعامل جمعية الهالل األخرض.

24
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تم إعالن هذا اليوم كيوم عاملي ملحاربة املخدرات و مروجيها 

من قبل األمم املتحدة حيث يتم تنظيم العديد من األنشطة يف 

الساحات بالتعاون مع مديرية مكافحة املخدرات ويتم توعية  

الجمهور عىل إدمان املخدرات.

اليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات 26 حزيران

25
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برامج الدعم املايل





يف إطار مفهوم الهالل األخرض ملحاربة اإلدمان ، يهدف 

برنامج الدعم املايل للشباب التابع لجمعية الهالل األخرض  

وفًقا ألهداف وأولويات الخطة اإلسرتاتيجية املؤسساتية 

من خالل نوادي الهالل األخرض الجامعية إىل لعب دور 

نشط يف مكافحة اإلدمان.

يعمل  الهالل األخرض عىل دعم مشاريع الشباب يف نطاق 

مكافحة اإلدمان عىل املخدرات. كام يتم تقديم الدعم 

للمرشوعات الفعالة واألصلية للمنظامت غري الحكومية 

والجامعات الناشطة يف مجال الشباب ، والتي تساهم يف 

مكافحة اإلدمان.

برنامج الهالل األخرض 
للدعم  املايل للشباب 
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برنامج الدعم املايل الشبايب
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بهدف املساهمة يف تنمية املوارد البرشية املؤهلة، يتم تقديم 
املنح الدراسية لطالب الدراسات العليا وطالب الدكتوراه الضني 

تكون مواضيع رسائلهم قامئة عىل أبحاث و دراسات العلمية 
تشكل مصدراً للدراسات املتعلقة مبكافحة اإلدمان.

هو برنامج يهدف إىل تقديم الدعم للهالل األخرض يف الدول من 
خالل تقديم التربعات بهدف توسيع مجاالت عملها يف مكافحة 

اإلدمان يف بلدانها.

برنامج الدعم املايل
 ملكافحة اإلدمان 

يتم دعم املشاريع املبتكرة القامئة عىل الوقاية ضمن نطاق 
هذا الربنامج. إذ يهدف الربنامج إىل خلق أمثلة للمامرسات 
الجيدة عىل املستوى املحيل والوطني للشباب واملجموعات 
املستهدفة املحددة وخلق الوعي من خالل املعلوماتالكافية 

و املناسبة.

برنامج املنح الدراسية البحثية 
للشهادات العليا

برنامج الدعم املايل
 للهالل األخرضالدويل
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الدراسات العلمية





 نيسان 26 - 27 / 2013
قام الهالل األخرض يف تركيا بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
بتنظيم أول ندوة علمية حول سياسات الكحول يف السادس و 

العرشين و السابع و العرشين من نيسان للعام 2013. و تم يف 
الندوة إلقاء كلمة يف االفتتاح لكل من رئيسة منظمة الصحة العاملية 

الدكتور مارغريت تشان و شارك يف الندوة رئيس الوزراء يف ذلك 
الوقت السيد رجب طيب أردوغان.

ندوة السياسات العاملية 
للكحول
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املؤمتر الدويل الثالث إلدمان التكنولوجيا

 أيار 3 - 4 / 2016
جمع املؤمتر الدويل الثالث إلدمان التكنولوجيا الذي نظمته و 
استضافته جمعية الهالل األخرض الخرباء الرائدين يف العامل يف 

 اسطنبول يف الفرتة من 3 إىل 4 من أيار.
و قد نوقشت خالل املؤمتر مواضيع مهمة مثل اإلنرتنت ، ألعاب 
الفيديو وإدمان التلفزيون ، التنمر عرب اإلنرتنت ، إدمان الهاتف 

املحمول ، وسائل التواصل االجتامعي ، إدمان التسوق.
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الندوة الدولية عن سياسات 
املخدرات والصحة العامة

املؤمتر الدويل الرابع إلدمان التكنولوجيا

33

 أيلول 29 - ترشين األول 1 / 2014
يف الندوة ، تم التعامل مع سياسات املخدرات والوقاية والعالج 
وإعادة التأهيل والدعوة والتطوير والحمالت اإلعالمية من قبل 

 خرباء يف الساحة الوطنية والدولية.
تعد الندوة أكرب ندوة شاملة حول اإلدمان عىل املخدرات و 

سياساتها يف العامل.

 ترشين الثاين 27 - 28 / 2017
تم تنظيم املؤمتر الدويل الرابع حول اإلدمان عىل التكنولوجيا 

بالتعاون من قبل الهالل األخرض بالتعاون مع وقف الثقافة 
واملجتمع واألرسة. وقد حرض املؤمتر 35 متحدثًا من 15 دولة و 

 2057 مشاركًا.
خالل املؤمتر الذي استمر ليومني ، تحدث الخرباء واملشاركون عن 

إدمان الهاتف املحمول وإدمان األلعاب عرب اإلنرتنت والصحة العامة 
واإلدمان بشكل عام  وإدمان األلعاب عرب اإلنرتنت عند األطفال 

وإدمان اإلنرتنت و الشبكات االجتامعية. وقد تم عقد 11 جلسة و 
30 عرض تقدميي و تم عرض 5 بوسرتات يف املؤمتر.

إلنضاممي إىل الهالل األخرض
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تقوم أكادميية الهالل األخرض بتنظيم الربامج التعليمية بهدف 
ملء الفراغ يف التطبيقات العملية يف مكافحة املجتمع لإلدمان 

و النقص الحاصل يف تركيا يف جانب الدراسات العلمية يف مجال 
مكافحة اإلدمان. كام تهدف إىل توحيد اللغة يف مجال مكافحة 
اإلدمان ، و تقديم املعلومات العلمية الحديثة وزيادة املعرفة 
واملهارات وقدرات املؤسسات واألفراد العاملني يف هذا املجال.

إن املنهج العلمي األسايس الذي تم إعداده من قبل املجلس 
العلمي للهالل األخرض يحتوي يف الوقت ذاته عىل  الجيل 

الجديد من األدوات التعليمية مثل الصفوف االفرتاضية يف نظام 
التعليم عن بعد.

أكادميية الهالل األخرض

34

مجلة املدمن هي مجلة أكادميية تناقش مواضيع متعلقة 
باإلدمان ضمن إطار أكادميي. يتم يف املجلة عمل دراسات 

تأخذ مقاربة نظرية لإلدمان وتعطي تداعيات عملية ملوضوع 
اإلدمان. و يف هذا اإلطار ، يتم نرش األبحاث األصلية من 

مختلف التخصصات و الدراسات التجريبية والرسيرية و تحليل 
السياسات و تقارير الحالة باإلضافة إىل مراجعات الكتب.

مجلة املدمن
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يف األرشيف الرتيك لإلدمان تم وضع العديد من األبحاث و الدراسات 

التي تتضمن الحلول الدامئة و الفعالة يف مجال مكافحة اإلدمان. 

إضافًة إىل احتوائه عىل جميع املراجع و الدراسات املعمولة التي 

تلبي احتياجات الباحث يف هذا املجال. 6500 عنوان و 6437 مجلد 

bagimlilik.org.tr   :متواجدة عىل املوقع اإللكرتوين

ُم للباحث يف هذا األرشيف اإللكرتوين:  »يُقدَّ

1. سهولة الوصول إىل البيانات املطلوبة مع إمكانية البحث 

 التفصييل.

2. الوصول املبارش إىل األعامل كاألطروحات ، املواد العلمية ، 

.PDF التقارير يف بيئة افرتاضية يف شكل 

3. القدرة عىل إضافة عنوان الكرتوين وتعليقات باإلضافة إىل 

التحسني املستمر للببليوغرافيا اإلدمان.«

األرشيف الرتيك لإلدمان

35
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شباب الهالل األخرض 





من خالل فريق شباب الهالل األخرض املتوزع يف جميع أنحاء البالد 
يف أكرث من 100 نادي جامعي يستمر تنظيم الفعاليات ملكافحة 

 اإلدمان.
يتم تنظيم فعاليات عىل طول العام الدرايس مثل ورشات عمل و 

نوادي تصوير و نوادي تحدث باإلنجليزية باإلضافة إىل أنشطة مثل 
جوالت الدراجات الهوائية و املسريات و مسابقات القوارب وغريها.

شباب الهالل األخرض 
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يتم تنظيم مخيامت كل عام يجتمع فيها الشباب ليقدموا 
أفكارهم التي و بدعم من الهالل األخرض سيكون لها الفرصة 

 لتتحول إىل مشاريع يتم تنفيذها.
ويهدف الربنامج إىل زيادة عدد املخيامت وأندية الجامعات 

واملتطوعني من أجل زيادة الوعي واالنتامء واملعنويات 
 وتحفيز وزيادة خربة فريق شباب الهالل األخرض .

باإلضافة إىل ذلك ، يحصل املتطوعون الشباب من الهالل 
األخرض عىل دورات تدريبية يف مجال اإلدمان كل عام يف 

معسكراتهم الكشفية.

املخيامت
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منشورات الهالل األخرض





يتم نرش الكتب بهدف زيادة الوعي و رفع السوية املعرفية من خالل وضع 
 الدراسات العلمية حول مكافحة اإلدمان ، والتي هي مجال نشاط الهالل األخرض.

 شباب اإلباتيش
 عمر معراج ميان

 إدمان اإلنرتنت
 “مالذي يتوجب علينا معرفته، وما الذي يتوجب علينا عمله”

املختص يف علم النفس الرسيري محمد دينتش

حلقة عمل إيقاف و عالج و إعادة تأهيل إدمان املخدرات يف تركيا مراقبة التبغ و 
 الخالفات التجارية
 صباح الدين كوش

 يقول الهالل األخرض!
الربوفيسور الدكتور إحسان كارامان”

“محاولة حظر يف سنوات املقاومة الوطنية: قانون منع املسكرات و انعكاسها عىل 
 حياة املجتمع

األستاذ الدكتور أوغر أوتشونجو

 ببليوجرافيا دراسات حول إدمان املواد الكيميائية يف تركيا.
 ببليوجرافيا دراسات حول اإلدمان السلويك يف تركيا.

 تقرير ورشة عمل حول االستخدام الواعي لإلنرتنت وإدمان التكنولوجيا.
اإلدمان يف 101 سؤاالً.

  الربوفسور الدكتور كولتغني أوغيل

 األبوة واألمومة الرقمية
محمد ياي

 نحن و إدمان التكنولوجيا 
الدكتور محمد دينتش

منشورات الهالل األخرض

yesilaymarket.com
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كتب األطفال

YEŞİLCAN’LA SAĞLIKLI YAŞAM

AN
AO

KU
LU

YEŞİLCAN’LA ZARARSIZ TEKNOLOJİ

İL
KO

KU
L

SAĞLIKLI YAŞIYORUM

OR
TA
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UL

DUMANSIZ BİR HAYAT

Lİ
SE

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU

YE
Tİ

ŞK
İN

 1. الحياة الصحية مع يشيلجان
 2.التكنولوجيا مع يشلجان

 3.  ألعاب الشارع مع يشلجان
6. كتاب التلوين مع يشلجان

 كتب )TBM( التعليمية:
 1. سلسلة )TBM( للروضات

 2. سلسلة )TBM( للمدارس اإلبتدائية
 3.  سلسلة )TBM( للمدارس املتوسطة

 4. سلسلة )TBM( للمدارس الثانوية
5.  سلسلة )TBM( للبالغني

إلنضاممي إىل الهالل األخرض

لدي سبب!



مجلة الهالل األخرض

مجلة الهالل األخرض، تنرش  بشكل مستمر كل شهر منذ عام 1925 يف 
مجاالت مختلفة مثل الصحة والتعليم والثقافة و متيزت بأنها املجلة 

 الوحيدة يف مجال اإلدمان يف تركيا.
مجلة الهالل األخرض التي تعد املجلة الرائدة يف مجال الصحة و الحياة  

يف تركيا تنرش كل شهر املقاالت و التقارير و املقابالت املعدة من قبل 
 الخرباء يف مجال اإلدمان.

باإلضافة إىل األخبار الحديثة يف مجال الصحة وتقديم التوصيات كام يتم 
أيًضا تضمني املقابالت يف مجال الثقافة والفن والسينام والكتاب واملرسح 

والهواية وفن الطهو والسفر والعروض الرياضية يف املجلة.
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مجلة السنونو األزرق 
لألطفال من الهالل األخرض

منذ عام 1969 تم نرش 180 عدد من مجلة السنونو األزرق و 
التي أصبح اسمها “مجلة السنونو األزرق من الهالل األخرض”

  وما يزال النرش مستمراً.
مع شخصيات مثل يشلجان تخاطب املجلة األطفال بن أعامر 
6 و 11 عاماً  و تهتم مبواضيع مثل الحياة الصحية و الغذاء و 

النظافة و الرياضة باإلضافة إىل إعطاء األولوية إىل تنمية مهارات 
الوقاية من اإلدمان.
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ألن هنالك أيام جميلة سأعيشها مع أحبايب
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