
 

 مؤثمز اللمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية يستكشف إجزاءات جديدة لسالمة املزض ى

 سالمة املزض ى لتعزيز في مختلف التخصصات يلود دراسة  ستو بزونوفبيتر سالمة املزض ى  مجال في املعزوفالخبير العاملي 

 

ئخذي املبادساث  س في الشعاًت الصحُت "وَش"،مإجمش اللمت العالمي لالبخكا نعحّ  - (4102أكتوبز  15الدوحة، كطز )

 الحاضل على ،ظذّىأطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، البروفِعىس بُتر جى بشوهىفالتي عاملُت ال

ّ املشكضة،املاحعخحر والذكخىساه والضمالت في طب العىاًت  شهادحي ِىه في هزا ُىخذي ظالمت املشى .  وكبل حعمل اسئِع 

عهذ أسمعتروو  لعالمت املشى . مل اومذًشّ  ،سئِغ أول لعالمت املشى . والجىدة هائب بشوهىفعذ عملىطب، امل

كُت كجز الطبُت في الىالًاثبوالجىدة في مإظعت حىهض هّى ّ  املخدذة ألامٍش

 

م مخمحز مً  على إلاششافمهمت البروفِعىس بشوهىفىظذ خىلى ظِوفي ئطاس مىطبه الجذًذ،  ولُحن الخبراء الذفٍش

 ودساظتها ظُلىم املىخذي بجمع أخذر ألادلتوفي هزا الطذد، املخخططحن في شت. املجاالث املخعللت بعالمت املشى .  

 بهذف وغع جىضُاث عملُت لطىاع اللشاس  ومً بحن اللػاًا التي ظُدىاولها املىخذي:

 

  خكامل مهظام ضحي  اعخمادجدعحن ظالمت املشى . مً خالل  ظبلاظخكشاف 

 شجلي عضص ظالمت املشى .، بشكل ٌ واظخخذامهاواكخىائها جطمُم الىظم الصحُت، ُت كُفف على الخعّش ٍو

دعً   الىخائجبالخبراث ٍو

  ت والاكخطادًتجدذًذ   عالمتال جطبُم معاًحر في خفاكاثإلّا الىاحمت عً الخكالُف البشٍش

 املخاطش مثل الفػاء والذفاع مشجفعت ألاخشّي الخعلم مً اللطاعاث 

 

ش علمُت مذعىمت بىم املىخذي بيشش ًلىف ظّو ش" اللادم الزي ظِجلاٍس علذ خالل الفترة ىاألدلت ملىاكشتها في مإجمش "َو

ت في  5172فبراًش  71- 71  .الذوختالعاضمت اللطٍش

 

الشعاًت ًلذم اللبىاث ألاظاظُت ألي هظام ئخذي هي "ظالمت املشى .  بشوهىفىظذ:البروفِعىس كال هزه املىاظبت، بّو

التي ًمكً ججىبها مشجفعت في حمُع ال جضال ألاغشاس   ومع رلك، ، أو ًخعحن أن جكىن كزلك على أكل جلذًشالصحُت

 الطىاعاثفي عالمت معذالث ال جػاهيخت. الكثحر فعل  الشعاًت الصحُت، وال ًضال أمام الىظم التي جىفش أهداء العالم

م أجىلى كُادة ٌعشوي أن مً هزا املىظىس، اع  ّوراث املخاطش العالُت مثل الطحران املذوي أو الذف ألاخشّي هزا الفٍش

 جذعمآفاق حذًذة اظخكشاف جلذًم أدلت كىٍت ّوا مً ظىٍّ العمل خالل ىا ظيخمكً مً أهئهني على زلت ّو ،املخمحز

الخجاسب جدعحن ّوهظم الشعاًت الصحُت الخاضت بهم في العالمت معذالث  الشامُت لخدعحنحهىدهم ضىاع اللشاس في 

ؼًمش بها  التي ّ." املٍش



 

داسصي، سئِغ مجلغ إلاداسة الخىفُزي ملإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الصحت  البروفِعىس اللىسدكال مً حاهبه، 

ش" ال كىلُذج لىذن: " ،"َو ألاغشاس الىاحمت عً معظم  ئنومذًش معهذ الابخكاس في مجال الصحت العاملُت في امبًر

 الصحُت فيالشعاًت  جدمل مجخمعوعلى الشغم مً غشوسة   ااملشى . ًمكً ججىبه ظالمتإلاخفاق في جطبُم معاًحر 

كػُت ظُاظُت سئِعُت  غحر أن رلك ال ًىفي كىنها  ،معإولُت وغع معاًحر العالمت الصحُت والاسجلاء بها العالم بأظشه

ش" الخطشق هزا العام ئلى هزا العبب ول ععذوي معألت كشس مإجمش "َو البروفِعىس افلت مّىظالمت املشى .، َو

 ." كُادة عملىا في هزا املجالجىلُه  ىعلبشوهىفىظذ 

 

ّ شظُعمل ا ملىخذي ظالمت املشى .، وبخعُحن البروفِعىس بشوهىفىظذ سئِع  كُفُت الحذ مً  دساظت على "مإجمش "َو

لُب لخدعحن ظامخخلف ألّاِعخعشع كما ظ  بعبب إلاخفاق في جطبُم معاًحر ظالمت املشى . ًمكً ججىبها ألاغشاس التي

ّبالخالي عالمت، ّوال
 
جدعحن الخغُحر بهذف  هم فيأولىٍاتوجشجِب  جدذًذمً ً واغعي العُاظاث جلذًم جىضُاث جمك

ّ.هخائج أفػل للمشى .بالخبراث وجدلُم  والاسجلاءالعالمت 

ّ

ّ
 
ث الزكُت: بعىىان: "ظالمت املشى .، املعدشفُا ابشوهىفىظذ كخابّ  فوفي ئطاس حهىده في مجال ظالمت املشى .، أل

الخاسج"  باإلغافت ّوسشادًت في حغُحر الشعاًت الصحُت مً الذاخل حعاعذ كائمت الخعلُماث الطبُت إلّاكُف ًمكً أن 

مخخططت بعالمت املشى . وكُاط حهىد العالمت وجلُُمها  ملال وفطل  011كخب بشوهىفىظذ أكثر مً ئلى رلك، 
س الذكخىس بشوهىفىظذ أظلىبّ  ُّ وكذ طى  ّا علم

 
ّّوا ا بعُط

 
للحذ مً إلاضاباث املمُخت بعذوي   في راث الىكذفعاال

العىاًت املشكضة ورلك باجباع مجمىعت مً إلاسشاداث كان لها الفػل في  اثالالتهاباث املشجبطت باللعطشة في وخذ

ا  ملُىن دوالس ظىىٍّ  711شخظ وجىفحر  7211اللػاء على هزه العذوي في حمُع أهداء والًت مِشُغان، وئهلار خُاة 

عمل بشوهىفىظذ  ت ملكزلك َو الزي جشعاه مىظمت  "لخدالف العالمي مً أحل ظالمت املشى .طلحت "ابطفت اظدشاٍس

كي مشاث كثحرة خىل أهمُت ظالمت املشى .، الكىهجشطأمام جدذر  كذّو .الصحت العاملُت ش اخلأخذ الدفع  ما ألامٍش ٍس

كي الضالح الحكىمي الشكابت وإلّاعً لجىت  ةطادّسال  برهامجه خىّلكىي ل دعمجلذًم ئلى خابعت ملجلغ الىىاب ألامٍش

مىخخب في معهذ الطب  عػىّ ئلى أن بشوهىفعذ  هىا وججذس إلاشاسةالعىاًت املشكضة   اثفي وخذالىكاًت مً العذوي 

ؼ  كُت للخمٍش ّوصمُل فخشي في ألاكادًمُت ألامٍش

 

ش"  خثمباغمً ظبعت  ظخكىّن ظالمت املشى .س بالزكش أن كما ًجذ الزي ، 5172ظِخم مىاكشتها أزىاء مإجمش "َو

ً سؤظاء دول ووصساء وأكادًمُحن وأطباء م املعخىّي سفُعت صخطُاثالّو العاملُحنظِعخػُف هخبت مً الخبراء 

حن وضىاع  ٍش ت العاملُت  وئلى حاهببعؼ عمال ملىاكشت خلىل مبخكشة لألّاعُاظاث وكادة الظٍش  ُ  أهم  الخدذًاث الصح

ش خىل كُفُت جىضُل  ، ظُلىمرلك ش" بيشش جلاٍس شّواملعلذة بشأن الصحت، الطبُت الشظائل مإجمش "َو عً  جلاٍس

ش ّو مشع العكشي، وجلذًم الشعاًت ملشى . العشطان بأظعاس معلىلت، ومشع الخشف،  عً الخغطُت الصحُتجلاٍس

   سفاه ألاطفال والشبابالعالمت العللُت ّوّو الشاملت

 

ش" لام مإجمش "َو ععى الى وشش أفػل بمبادسة ٍو  شبكت خالل مً مماسظاث الشعاًت الصحُت مً مإظعت كطش ، َو

 كطش بما ًيسجم بشكل وزُم مع سؤٍت مإظعت ،الطىاعت وكادة وألاكادًمُحن املعخىّي سفُعي اللشاس ضىاع مً عاملُت

ادي كطش دوّس ئبشاص والعمل على ،ئطالق  كذساث إلاوعان املخمثلت في  .الصحُت الشعاًت في بخكاسسائذ في الّا  كمشكض الٍش



 العام للمإجمش  الافخخاخُت وشهذث اللمت هاضش، بيذ مىصا الشُخت العمى ضاخبت سعاًت جدذ ًىعلذ املإجمش

  مً خىل العالم الصحُت الشعاًت كادة 7111مً  أكثر مشاسكت املاى ي،

ش"  ذ مً املعلىماث عً املىخذي أو مإجمش "َو اسة املىكع إلا ،5172ملٍض www.wish.org.qaّلكترووي: ًشجى ٍص

ّ

ّ*** اهخه. ***

 :مالحظات للمحزرين

ذ مً املعلىماث، ًشجى الاجطال ّ:بـ  ملٍض

ّهه. العفُفي

ش ّ"مذًش كعم الاجطال بمإجمش "َو

nelafify@wish.org.qa 

41011414450+ّ

 

 لزعاية الصحيةنبذة عن مؤثمز اللمة العاملي لالبتكار في ا

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

ش" مبادسة عاملُت أطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم  عذ  مإجمش "َو أفػل ألافكاس واملماسظاث املعدىذة ئلى ألادلت  َو

ّ هاضش، سئِغ مجلغ ئداسة مإظعت كطش  بت العمى الشُخت مىصا بيذوجىمُت املجخمع جدذ سعاًت ضاخ

ش" في الذوخت عام  مً سواد مجال الشعاًت  7111بمشاسكت أكثر مً  5172اوعلذث اليسخت الافخخاخُت مً مإجمش "َو

ش" مً خالل اللمم العىىٍت ومجمىعت مً اّوالصحُت خىل العالم    العام ملبادساث املمخذة على مذاّسَععى مإجمش "َو

ّ .ئلى بىاء مجخمع دولي ًػم هخبت مً اللادة وسواد الابخكاس في مجال ظُاظاث وبدىر الشعاًت الصحُت

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

اء العالم، وئلهام الجهاث ألاخشي املعخفُذة وحصجُعها على العم  ل البى 

### 

 إلطالق كدرات إلانسان -مؤسسة كطز 

مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع مإظعت خاضت غحر سبدُت جذعم دولت كطش في معحرة جدىل اكخطادها 

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

ّ .عالم بأكملهوال

عذ مّإ مت 7442ظعت كطش ظىت جأظ  مً ضاخب العمى ألامحر الىالذ الشُخ خمذ بً خلُفت آل زاوي،  بمبادسٍة كٍش

ّ ئداستها وجخىلى ضاخبت العمى الشُخت مىصا بيذ هاضش سئاظت مجلغ 

املجخمع مً خالل ئوشاء جلتزم مإظعت كطش بخدلُم مهمتها الاظتراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت 

علىكُاث كطاع للخعلُم ٌعخلطب أسقى الجامعاث العاملُت ئلى دولت كطش لخمكحن الشباب مً اكدعاب املهاساث وال

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


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

ض الحُاة الثلافُت والحفاظ على الترار املجاالث العلمُت ألاظاظُت  وحعه س وحعٍض ا في بىاء مجخمع مخطى  م املإظعت أًػ 

ّ.وجلبُت الاخخُاحاث املباششة للمجخمع

اسة املىكع إلالكترووي: ّ http://www.qf.org.qa للخعشف على حمُع مبادساث مإظعت كطش ومششوعاتها، ًشجى ٍص

ذ مً املعلىماث عً مإظعت كطش، الشحاء الخ ذ إلالكترووي: ملٍض ىاضل مع املكخب إلاعالمي عبر البًر

pressoffice@qf.org.qaّ
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