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 ابحثي  ا يؤتًز انمًت انعانًي نالبتكار في انزعايت انصحيت "ويش" يمّذو عزض  

  5102ا نِمًت "ويش" انًمبهت استعذاد   ايسبم  

نبحث فزيك جذيذ يٍ انخبزاء  يكشفىٌ عٍخبزاء "ويش"يتبادنىٌ انُتائج حىل انمضايا انصحيت انعانًيت و

 نهتكُىنىجيا انحيىيت في يجال انزعايت انصحيت انعانًيت تانًحتًه اثاالستخذاي

 

 ، ْٕٔانٕٛو عمذ يإذًش انمًح انعانًٙ نالتركاس فٙ انشعاٚح انقحٛح "ٔٚؼ" :5102َىفًبز  5انذوحت، لطز، 

ا نهثحٕز ٔانُرائطا عشض  ًإعغح لطش نهرشتٛح ٔانعهٕو ٔذًُٛح انًعرًع، نعانًٛح ان اخًثادسان ئحذٖ ذحد  خاف 

 .5102، ٔرنك فٙ ئطاس االعرعذاداخ نمًح "ٔٚؼ" "ٔٚؼ" سؤعاء يُرذٚاخ ٔذٕظّٛ ئؽشاف

 

 حٕل ذخقٛـ ظهغح يُالؾح عايح، أعهُد "ٔٚؼ" عٍ حٔتاإلضافح ئنٗ انًُرذٚاخ انثحصٛح انعذٚذج انغثع

، عضٕ نرؾشٚع اإلعاليٙ ٔاألخالقا دساعاختانؾشاكح يع يشكض ٔرنك  ‘انشعاٚح انقحٛح ٔأخاللٛاخ انًُٓح’

 انعهغح،ٔعرشكض . انٕالعح فٙ انًذُٚح انرعهًٛٛح حًذ تٍ خهٛفح فٙ لطش انراتعح نعايعحنذساعاخ اإلعاليٛح اح كهّٛ

ٔانرحذٚاخ  اخٔاالتركاس‘ طة انعُٕٛو’ ذطثٛكذطٕٚش ٔ كٛفٛح ، عه5102ٗ "ٔٚؼ"خالل لًح عمذ ُانرٙ ذ

 .انعذٚذ انصٕس٘ عالضْزا ان حٕل األخاللٛح

 

انفٕائذ انًغرمثهٛح انًحرًهح نٓزا ئال أٌ انعُٕٛو ٚصٛش لضاٚا أخاللٛح ٔدُٚٛح يعمذج، طة عهٗ انشغى يٍ أٌ ف

، ٔال عًّٛا تعذ انٕطُٛح ٓاأٔنٕٚاذتٍٛ يٍ  ‘طة انعُٕٛو’يا حذا تذٔنح لطش فٙ اعرثاس ْزا ٔ. ْائهح فٕائذُ انعالض 

يإذًش انمًح  ظٔيإع   ،فاحثح انغًٕ انؾٛخح يٕصا تُد َافش، سئٛظ يعهظ ئداسج يإعغح لطش ئعالٌ

االفرراحٛح عاو  "ٔٚؼ" لًح أشُاءهعُٕٛو نيؾشٔع لطش  ، عٍانعانًٙ نالتركاس فٙ انشعاٚح انقحٛح "ٔٚؼ"

5102. 

 

ٔسػ عًم ظًاعٛح  يُرذٖ "ٔٚؼ" نهًذٚشٍٚ انفشفح األٔنٗ انرٙ ٚعمذ فٛٓاتًصاتح ْزِ انفعانٛح  عرثشذٔ

انرٕفٛاخ انُٓائٛح انرٙ  ٔاضحح عٍ نًحح  ذمّذو انشؤٖ انرٙ ذى انكؾف عُٓا انٕٛو كًا ٔيُالؾاخ يفرٕحح. 

 .5102 "ٔٚؼ"يإذًش  عٕف ٚقذسْا

 

تاطاللٓا يإذًش انمًح لال انًُٓذط ععذ انًُٓذ٘، سئٛظ يإعغح لطش: "ذفخش يإعغح لطش تٓزِ انًُاعثح، ٔ

فٙ يعال االتركاس  ذمّذو يهًٕطًاٌ ذحمٛك انز٘ ٚٓذف ئنٗ ض، ‘ٔٚؼ’انعانًٙ نالتركاس فٙ انشعاٚح انقحٛح 

 حاعًح نعٓحكٌٕ عر 5102انصاَٛح  ٔٚؼ لًحال ؽّك أٌ . ٔٔانعانى انشعاٚح انقحٛح فٙ لطش ٔانًُطمحفٙ 

كًا ذعّذ . فٙ عانًُا انٕٛوطشق يثركشج نحم انمضاٚا انقحٛح  ئٚعاد شكض عهٗانز٘ ٚش انعًم انرعأَٙ ٚذطٕ
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أٌ عهٗ  دنٌٛم َافع، ْٔزا فٙ ْزا اإلطاس ْا يحٕسٚح  ٔذأشٛش ٓاَطالًغثٕلح يٍ حٛس انذماسٚش انًُرذٖ غٛش 

 "سعانح يإذًش ٔٚؼ.فهة  ٚمع فٙانرعأٌ انذٔنٙ 

ف دَٓاو، انشئٛظ انرُفٛز٘ نًإذًش "ٔٚؼ" ٔيذٚش يعٓذ االتركاس فٙ انقحح ٔيٍ ظٓرّ، لال انهٕسد داسص٘ أ

عًا ذغرطٛع ا ثغط  يا ٔسؽاخ انعًم انرٙ ُعمذخ انٕٛو ًَٕرظ   مّذوط نُذٌ: "ذٛيثشٚال كٕنئح انعانًٛح فٙ كهّٛ

ا إلٚعاد يٍ ئَعاصاخ. ٔيٍ خالل االنرضاو انًغرًش ٔانرعأٌ انعانًٙ، ًٚكُُا انعًم يع   ذحمٛمّذٚاذُا انثحصٛح ريُ

ِ فٙ ْزا انًماو تانعًم ٔحهٕل عانًٛح نمضاٚا انشعاٚح انقحٛح انرٙ ذإشش عهٗ انعانى أظًع.  ّٕ  أَعضِنز٘ اأَ

ً   اً  ا لّٛسفٛذ   انُٓائٛح عرؾّكمٔأعرمذ أٌ انرماسٚش  ،حرٗ اٌٜ انًإذًش قاَعٙ انغٛاعاخ ٔلادج انفكش ا نٔداع

 ".ٔانحكٕياخ فٙ ظًٛع أَحاء انعانى

 

ٌٍ أفٛم فٙ ذطٕس دٔنح لطش ٔذحٕٚهٓا يٍ الرقاد انكشتٌٕ ئنٗ االلرقاد انمائى ٚعذس تانزكش أٌ "ٔٚؼ"  سك

ٚغرٓذف َؾش انركُٕنٕظٛا فٙ انشعاٚح انقحٛح عثش يعرًع عانًٙ يع انخثشاء. ٔيٍ خالل ٔعهٗ انًعشفح، 

ا نالتركاس فٙ انشعاٚح انقحٛح  ا ٔاعذ  "ٔٚؼ"، ذذعى يإعغح لطش انذَٔس انشائذ نذٔنح لطش تٕففٓا يشكض 

 ٚشذثظ اسذثاط ا ٔشٛم ا تشؤٚح فاحثح انغًٕ انؾٛخح يٕصا تُد َافش. 

 

، كًا ًٚكُكى يراتعرُا عهٗ: .qatar.org-wishwwwحٕل "ٔٚؼ"، ٚشظٗ صٚاسج نهًضٚذ يٍ انًعهٕياخ 

@WISH_Qatar 

 

  --َرٓٗا--

 نهتىاصم اإلعاليي 

 َهى انعفيفي 

 يذيزة لسى االتصال انًؤسسي نًؤتًز "ويش"

nelafify@wish.org.qa 

+974 7768 6624 

 

 سايز بسيسى 

 انمسى اإلعاليي نًؤتًز "ويش"

Samer.bsaiso@grayling.com 

+97466647185 

http://www.wish-qatar.org/
https://twitter.com/WISH_Qatar
https://twitter.com/WISH_Qatar
mailto:nelafify@wish.org.qa
mailto:nelafify@wish.org.qa
mailto:Samer.bsaiso@grayling.com
mailto:Samer.bsaiso@grayling.com
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 يعهىياث نهًحزريٍ  

 نالبتكار في انزعايت انصحيت "ويش"َبذة عٍ يؤتًز انمًت انعانًي 

يإذًش انمًح انعانًٙ نالتركاس فٙ انشعاٚح انقحٛح "ٔٚؼ" ْٕ يإذًش عانًٙ ُٚعُٗ تؾإٌٔ انشعاٚح انقحٛح انعانًٛح ٔٚكّشط 

ظٕٓدِ نهرشٔٚط ألفضم انًًاسعاخ ٔاألفكاس انقحٛح انرٙ ذغرُذ ئنٗ األدنح َٔؾشْا فٙ انعانى. ٔانًإذًش ْٕ ئحذٖ يثادساخ 

ّٕ انؾٛخح يٕصا تُد َافش، سئٛظ يعهظ ئداسج يإعغح لطش نهرشتٛح ٔانعهٕو ٔذًُٛح ا نًعرًع، ُٔٚعمذ ذحد سعاٚح فاحثح انغً

 انًإعغح. 

يٍ لادج انشعاٚح  00111تًؾاسكح أكصش يٍ  5102اَطهمد انُغخح األٔنٗ يٍ انًإذًش فٙ انعافًح انمطشٚح انذٔحح فٙ انعاو 

ح ٔيعًٕعح يثادساذّ انطًٕحح ئنٗ خهك يعرًع عانًٙ انقحٛح يٍ ؽرٗ أَحاء انعانى. ٔٚغعٗ "ٔٚؼ" يٍ خالل انمًى انغُٕٚ

ا تٛذ نرعضٚض لٕج  ٚضى كثاس انًثركشٍٚ فٙ يعال انغٛاعاخ ٔانثحٕز ٔانقُاعاخ انًشذثطح تانشعاٚح انقحٛح. ٔٚعًم ْإالء ٚذ 

ا ٔئنٓاو غٛشْى يٍ انًعٍُٛٛ تا  نؾأٌ انقحٙ.االتركاس فٙ يغعاْى نهرغهة عهٗ انرحذٚاخ انقحٛح انعانًٛح األكصش ئنحاح 

 إلطالق لذراث اإلَساٌ –يؤسست لطز 

يإعغح لطش نهرشتٛح ٔانعهٕو ٔذًُٛح انًعرًع يإعغحٌ خافح غٛش ستحٛح ذذعى دٔنح لطش فٙ يغٛشج ذحٕل الرقادْا انًعرًذ 

 عهٗ انكشتٌٕ ئنٗ الرقاد يعشفٙ يٍ خالل ئطالق لذساخ اإلَغاٌ، تًا ٚعٕد تانُفع عهٗ دٔنح لطش ٔانعانى تأكًهّ. 

ّٕ األيٛش انٕانذ 0992ذأّعغد يإعغح لطش عُح  انؾٛخ حًذ تٍ خهٛفح آل شاَٙ، ٔذرٕنٗ فاحثح  تًثادسٍج كشًٚحٍ يٍ فاحة انغً

   انغًٕ انؾٛخح يٕصا تُد َافش سئاعح يعهظ ئداسذٓا.

خالل ئَؾاء لطاع نهرعهٛى  ذهرضو يإعغح لطش ترحمٛك يًٓرٓا االعرشاذٛعٛح انؾايهح نهرعهٛى، ٔانثحٕز ٔانعهٕو، ٔذًُٛح انًعرًع يٍ

ٚعزب ٔٚغرمطة أسلٗ انعايعاخ انعانًٛح ئنٗ دٔنح لطش نرًكٍٛ انؾثاب يٍ اكرغاب انًٓاساخ ٔانغهٕكٛاخ انضشٔسٚح اللرقاٍد 

ٍّٙ عهٗ انًعشفح. كًا ذذعى االتركاس ٔانركُٕنٕظٛا عٍ طشٚك اعرخالؿ انحهٕل انًثركشج يٍ انًعاالخ انعهًٛح األعاعٛح.  يثُ

س ٔذعضٚض انحٛاج انصمافٛح ٔانحفاظ عهٗ انرشاز ٔذهثٛح االحرٛاظاخ انًثاؽشج ٔذغٓى ا ّٕ نًإعغح أٚضا  فٙ ئَؾاء يعرًع يرط

 .نهًعرًع

   http://www.qf.org.qa نهحقٕل عهٗ كافح يثادساخ يإعغح لطش ٔيؾاسٚعٓا، ٚشظٗ صٚاسج انًٕلع اإلنكرشَٔٙ: 

يٍ انًعهٕياخ عٍ يإعغح لطش، انشظاء انرٕافم يع انًكرة اإلعاليٙ عٍ طشٚك انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ نهًضٚذ 

pressoffice@qf.org.qa 
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