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  مزض ى السزطانورعاية عن عالج  ةالناجم ةقتصاديالا ألاعباءثقزيز يسلط الضوء على 

ش  اسجفاع جكالُف سعاًت  أعباءىاكةت مل الشعاًت الصحُت أخطائييالحكىماث و  ًذعى في فبراًش  املضمع ئضذاسهالخلٍش

 وئًجاد الحلىل املىاظبت لها مشض ى العشطان

 

معخىٍاث إلاهفاق على العشطان في حمُع أهداء العالم ما ٌعادل الىاجج املدلي  بلغذ :5102فبرايز  3 ،الدوحة، قطز

واخذة مً  هزه إلاخطائُتوحعذ . ُتالعامل اللىي الاكخطادًت بين 53 التي جدخل املشجبتإلاحمالي لهىوغ كىوغ، و 

 التي ظُِ شوعت املاث ئُخطاإلا 
 
ش حذًذ عليها ط عل مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في مً املضمع عشغه أزىاء الػىء في جلٍش

ش"ت ُالصحالشعاًت  ت الذوخت.  5173فبراًش  76ئلى  75الزي ًىعلذ في الفترة مً  "َو  في العاضمت اللطٍش

ش ًشمي  ،فبراًش، الزي ًطادف الشابع مً بمىاظبت الُىم العالمي للعشطانو  عً بعؼ الىخائج  ئلى الكةفالخلٍش

ذعى الحجم الحلُلي للمةكلتوجىغُذ  عً العشطان حمتالىا تالعاملُ ألاعباءوةش الىعي خىل بهذف ألاولُت  ، ٍو

 اسجفاع جكالُف سعاًت مشض ى العشطان الحكىماث وواغعي العُاظاث ومإظعاث الشعاًت الصحُت لذساظت أصمت

 ووغع الخطط الالصمت لخفادي ألاغشاس الىاحمت عنها.

ض عالمي للعشطان هى ًىم مخطظ لالُىم الحذًٌش بالزكش أن  في كافت أسحاء املعمىسة، هزا املشع خىل الىعي خعٍض

 .حكىماث على خذ ظىاءوال اثواملجخمعخةذ الجهىد وئًجاد الحلىل الالصمت ملا فُه فائذة ألافشاد مً أحل ورلك 

ش" ب ش الزي ظِخم عشغه في كمت "َو خيبأ الخلٍش ادة عذد الزًً ًخػعىن لفدىص الكةف عً ٍو العشطان في ٍض

 الىالًاث املخدذة واململكت املخدذة وأظترالُا بأنالخىكعاث حةير و  ،%55ئلى  74العىىاث العةش اللادمت بدىالي 

ادة الهائلت في جكلفت العىاًت بمشض ى العشطان بما   44 َو  25 ًتراوح بينظخكىن في ملذمت الذول التي ظخعاوي مً الٍض

 .5153% بدلىل 

بين سفُعت املعخىي  ئحشاء مىاكةاثعالحاث حذًذة و لبدث عً حهىد دؤوبت لوبفػل ما حةهذه العاخت الطبُت مً 

ت باهةت الممًألا  للحىص علىاخخُاس املشض ى خىل كُفُت املعىُين بالعشطان  ش أ ،دٍو كميرة خاالث دلت عً ًلذم الخلٍش

 عً ئهفاق ، باهطاف مع مشض ى العشطان، ئلى حاهب خاالث أفشطىا في عالحهاكّطش فيها املعىُىن في الخعامل 
ا

فػال

ا.  ع املبخكشة مً حمُع  ٌعخعشعكما أمىال طائلت في ششاء جلىُاث باهةت الممً دون اظخخذامها بخاجا ش املةاَس الخلٍش

 .لعشطانلذي مشض ى اعالج أزبدذ هجاعتها وخّعيذ معخىي الأهداء العالم التي 

 "جلذًم الشعاًت ملشض ى العشطان بأظعاس معلىلت" ، سئِغ مىخذي البروفِعىس سوبشث جىماطالعُاق، كال وفي هزا 

ش" ومإظعاث الشعاًت الصحُت  اوعى العُاظاث"هذفىا هى وغع خطت لدشجُع الحكىماث وض 8الخابع ملإجمش "َو

 لػُت وحعخبر هزه ال. الباهةت لهزا املشع اللذسة على جدمل الخكالُف مةكلت ملىاحهت الكبري 
ا
باليعبت  هامتكػُت
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 حشاء ئر حعىد خالت مً الللم العام ؛لحكىماثكافت اوكػُت سئِعُت باليعبت ل ،للمشض ى على حمُع املعخىٍاث

 ."املشض ى على املذي الطىٍل ةعاعذملخطت لخطىٍش  وععى، ولزلك اسجفاع جكلفت سعاًت مشض ى العشطان

ش" ومذًش معهذ الابخكاس في  م اللىسد داسصي أوف دًىام، سئِغ مجلغ إلاداسة الخىفُزي ملإجمش "َو
ّ
مً حهخه، عل

 8
ا

ال كىلُذج لىذن، كائال . كبري ما فخئذ جتزاًذ خّذتهاجدذًاث على  ًىطىي مشع العشطان"الصحت العاملُت في ئمبًر

جأزير املشع على  مذيُذاسظىا لا للىاط في حمُع أهداء العالم مىبرا  ان، ئر ٌعذطوهىا جكمً أهمُت الُىم العالمي للعش 

ئال أنهم ًخمكىىن مً الىجاة ، في العً جضداد خاالث إلاضابت بالعشطان العكان. ومع جلذم مً البةش خُاة املالًين

  جكالُف العالج ًجعلما ممذة أطىل،  والخعاٌش مع املشع
ا

ا مهىال لت وعلُه، فان .جشجفع اسجفاعا الىخُذة  الطٍش

بةكل  ألامىال الخاضت بالعالجىفم ج أن هى غمان املىاظب لكل خالتملعاعذة املشض ى على الحطىل على العالج 

ش  وفي هزا إلاطاس، ًػم هزا. فّعال معاعذة مً أحل في مجال سعاًت مشض ى العشطان آساء كباس ألاخطائُين الخلٍش

كخطادًت كب الصحُت والاالعىا الالصمت لخفاديالحلىل  ادإلًج واملخخططين في الشعاًت الصحُت العُاظاثضّىاع 

 الىاحمت عً هزا املشع."

 

 تقزيز "ويش":لالنتائج الزئيسية ألاخزى 

 

  مً جكالُف الشعاًت الصحُت في البلذان راث الذخل في املائت  5-3عً  املعإول الىخُذالعشطان مشع ٌعذ

 ا ملُاس دوالس ظىىٍا  571ما ًلشب مً  5171، ئر بلغذ عام املشجفع

  ألامشاع غير املعذًت الىاحمت عً تكخطادًالا ألاعباءفي  معاهمالعشطان هى زاوي أكبر 

  في املائت في البلذان  43بيعبت  5151وختى  5116مً املخىكع أن جضداد خاالث إلاضابت بالعشطان بين العام

ا البلذانفي املائت في  711 ملخىظط، َو في املائت في البلذان راث الذخل ا 61 راث الذخل املشجفع، َو   ألاكثر فلشا

  57.3 العذد لُبلغ مع املخىكع أن ًشجفع ومً عشطان،بالحذًذة  ئضابتملُىن  75.5خىالي  5171شهذ عام 

 5151 ملُىن في عام

 

ش" مً خالل دعم الُىم العالمي للعشطان لخدفيز إلالهام ووةش الابخكاساث وأفػل  املماسظاث في ٌععى مإجمش "َو

مجال الشعاًت الصحُت، بدُث جخماش ى أهذافه مع سؤٍت مإظعت كطش وسظالتها الشامُت إلطالق كذساث إلاوعان 

ادي كمشكض سائذ لالبخكاس في مجال الشعاًت الصحُت  .وجأكُذ دوس دولت كطش الٍش

 

اسة املىكع إلالكترووي8  ش"، ًشجى ٍص ذ  مً املعلىماث خىل "َو  www.wish.org.qaملٍض

 ***النهاية***

http://www.wish.org.qa/
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 :مالحظات للمحزرين

ذ مً املعلىماث، الشحاء الخىاضل مع8   للمٍض

  ههى العفُفي

ش"   مذًش الاجطال في مإجمش "َو

nelafify@wish.org.qa 

 

 لالبتكار في الزعاية الصحيةنبذة عن مؤثمز القمة العاملي 

ش" هى مىطت عاملُت للشعاًت الصحُت جشمي ئلى ئًجاد ووةش  مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو

ش" أخذ املبادساث العاملُت التي أطللتها مإظعت كطش  عّذ مإجمش "َو أفػل ألافكاس واملماسظاث املعدىذة ئلى ألادلت. َو

  جىمُت املجخمع جدذ سعاًت ضاخبت العمى الةُخت مىصا بيذ هاضش، سئِغ مجلغ ئداستها. للتربُت والعلىم و 

ش" في الذوخت عام  مً سواد مجال الشعاًت  70111بمةاسكت أكثر مً  5175اوعلذث اليسخت الافخخاخُت مً مإجمش "َو

ش" مً خالل مجمىعت مً املبادساث املمخذة على مذاس  ععى "َو العام، ئلى بىاء مجخمع دولي  الصحُت خىل العالم. َو

  .ًػم هخبت مً اللادة وسواد الابخكاس في مجال ظُاظاث وبدىر الشعاًت الصحُت

ا خىل  جخػافش حهىد هزه ألاطشاف كلها مً أحل حسخير كىة الابخكاس للخغلب على الخدذًاث الصحُت ألاكثر ئلحاخا

 .مل البّىاءالعالم، وئلهام الجهاث ألاخشي املعخفُذة وحشجُعها على الع

 

 إلطالق قدرات إلانسان –مؤسسة قطز 

 خاضت غير سبدُت جذعم دولت كطش في معيرة جدىل اكخطادها 
ٌ
مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع مإظعت

املعخمذ على الكشبىن ئلى اكخطاد معشفي مً خالل ئطالق كذساث إلاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم 

  .بأكمله

بمبادسٍة مً ضاخب العمّى ألامير الىالذ الةُخ خمذ بً خلُفت آل زاوي، وجخىلى  7773جأّظعذ مإظعت كطش ظىت 

  .ضاخبت العمّى الةُخت مىصا بيذ هاضش سئاظت مجلغ ئداستها

ئوةاء جلتزم مإظعت كطش بخدلُم مهمتها الاظتراجُجُت الةاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خالل 

كطاع للخعلُم ٌعخلطب أسقى الجامعاث العاملُت ئلى دولت كطش لخمكين الةباب مً اكدعاب املهاساث والعلىكُاث 

م اظخخالص الحلىل املبخكشة مً  ت الكخطاٍد مبنّيٍ على املعشفت. كما جذعم الابخكاس والخكىىلىحُا عً طٍش الػشوٍس

 
ا
ض الحُاة الملافُت والحفاظ على  املجاالث العلمُت ألاظاظُت. وحعهم املإظعت أًػا في ئوةاء مجخمع مخطّىس وحعٍض

 .الترار وجلبُت الاخخُاحاث املباششة للمجخمع

اسة املىكع إلالكترووي8 عها، ًشجى ٍص   http://www.qf.org.qa لالطالع على كافت مبادساث مإظعت كطش ومةاَس

mailto:nelafify@wish.org.qa
mailto:nelafify@wish.org.qa
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ذ مً املعلىماث عً مإظعت كطش، الشحاء الخىاضل مع املكخ ذ إلالكتروويللمٍض م البًر  ب إلاعالمي عً طٍش

pressoffice@qf.org.qa 

mailto:pressoffice@qf.org.qa

