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 يدعم حق إلاوسان في الحصىل على الزعاية الصحية"ويش" مؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية 

 ضمن فعاليات يىم التغطية الصحية الشاملة ألاول من هىعه في العالم 

ش"،ًضم  فيها اىظمت بما  ،اىظمت دولُت 500ًزبت على  إضطت كرز ، ضتج  صأضتاث اامل العاملُت اثاملبادر أحذ "َو

ش  حزان عالمي في الذعتة ئلى  ،"Save the Childrenالصحت العاملُت واىظمت أوهطفام واىظمت " الخغرُت  ملفهتم احعٍش

 الصحُت الشاالت

 

ش"، ئحذى املبادراث  ًلف: 4102ديسمبر  10قطز،  –الدوحة  اإجمز اللمت العالمي لالبخيار في الزعاًت الصحُت "َو

ا لُتم الخغرُت الصحُت الشاالت العاملُت التي أطللته ا اإٍذ 
 
ا اإضطت كرز للتربُت والعلتم وجىمُت املجخمع، اتكفـ

  دٌطمبر. 21ألاٌو اً هتع  في العالم والذي ًطادف 

 

ا ئلى جىب اع أهثر اً  ش" بتكتف  جىب  ىت التي جيخمي ئلىاً املىظماث  500هما ًفخز "َو ، دولت 100 أهثر اً الشٍز

في الذعتة ئلى رعاًت صحُت عادلت لصحت العاملُت واىظمت أوهطفام واىظمت "أهلذوا ألاطفاٌ" بما فيها اىظمت ا

 للجمُع.

 

حم ًيبغي أن ًخمخع بأن ول شخظ، حُثما وان، على افهتم أضاس ي وهت  الخغرُت الصحُت الشاالتًلتم بزهااج 

ت  وطاو إلا هذا الحمو  ت،أي ضائلت االُأن ًيابذ  دون  الحطتٌ على الزعاًت الصحُت ألاضاس ي هت حجز الشاٍو

ا ليتنه، و وفي هذا إلاطار للخىمُت املطخذاات وألااً العالمي. هذا اللذر اً ألاهمُت، حذدث اجمتعت  اطألت على اهظز 

   أولتٍت كطتى لخحلُم الخىمُت املطخذاات. بتضفهاالشاالت الخغرُت الصحُت  الذوليالبىً 

 

ي  واحذ الابل أن  1302 ٌ الحالت الصحُت حتى عامحت أبحار حذًثت فلذ أظهزث  في  وطدثمزه الُتمول دوالر أاٍز

ادة في الذخل على شيل ا دوالر   13أن هجني  ىاًمىىالزعاًت الصحُت  ً ضىت املٍس وواكع الحاٌ أن  .1لبلتخالٌ العشٍز

ا طلب اطاعذة 03ر اً أهث ا هحت جىفُذ  بلذ  بزااج الخغرُت الصحُت الشاالت، اىظمت الصحت العاملُت في املض ي كذا 

لُا.وبما فيها الاكخطاداث الىاشئت  ل وروضُا والهىذ والطين وجىتب أفٍز  البراٍس

 

ش" في اتكع  على شبىت دٌطمبر، وشز  21الذي ًتافم و  ،في ئشارة صأهمُت ًتم الخغرُت الصحُت الشاالتو "َو

الطير دًفُذ هُيلطً، الزئِظ الخىفُذي الطابم زئِظ اىخذى الخغرُت الصحُت الشاالت ل فُذًت الرع هترهذإلا 
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اىاكشت كبُل أهمُت الخغرُت الصحُت الشاالت باملشاهذًً  فُ  فٌعز  لهُئت الخذااث الصحُت التطىُت في ئهجلترا، 

ش" ضمً فعالُاث كمت  احطزٍ   املتضتع  هُيلطًٍترأص الطير و . 1322العاملُت الثاهُت املشاع علذها في فبراًز "َو

ا 
 
ل وغيرهم  الطُاضاثهخاج بحتر كائمت على ألادلت اً شأنها اطاعذة ضىاع الخبراء اً جمُع أهحاء العالم ل  اًفٍز

  وضهلت املىاٌ.   رخُطت الخيلفتختفير رعاًت صحُت لاً املطإولين 

 

بخيار في وفي هذا الطُاق، أشار البروفِطتر اللترد دارسي أوف دًىام، الزئِظ الخىفُذي ملإجمز اللمت العالمي لال 

اٌ وتلُذج لىذنئخيار في اجاٌ الصحت العاملُت في واذًز اعهذ الاب الزعاًت الصحُت "وَش" ا على أهمُت ابًر
 
، اعلل

ت السدهار و  ئوطاو  أضاس ي ئن الحطتٌ على الزعاًت الصحُت حم  : "بلتل الخغرُت الصحُت الشاالت  حجز الشاٍو

الُار شخظ ٌعِشتن هىان الُتم ع أن زو  فمً املألااً العالمي.  ئرضاءالخىمُت املطخذاات، و جحلُم ، و املجخمعاث

ز الذي الذي ضىيشزه الفان ولذلً رعاًت صحُت جُذة.  بذون  ٌ خلٍز في فبراًز بزهااج الخغرُت الصحُت الشاالت   حت

ًت ضبل جمتٍل الزعاحٌت  الحاجت ئليهاث بدىا بأاظ  احغُير لجزاء  الطُاضاث لطاوعيضتف ًلذم جتضُاث  1322

   ".وئًطالها لألفزاد الصحُت

 

ش" خالٌ دعم  لُتم الخغرُت الصحُت الشاالت،اً و    ًبرس "َو
 
ش جرتٍز التي تهذف للهام  اإضطت كرز رضالت وحعٍش

ٍظل و ألاوادًمُين، ورواد الطىاعت. و، ضاوعي الطُاضاثعبر شبىت عاملُت اً خيرة  هاوئضالحهظم الزعاًت الصحُت 

ا ول اللزب اً  ب  ش" كٍز كذراث إلاوطان، والعمل على ئبزاس دور   في ئطالق خيناملخمثل ورضالتها اإضطت كرز  رؤٍت"َو

ادي همزهش واعذ لالبخيار في اجاٌ الزعاًت الصحُت.   كرز الٍز

ذ اً املعلتااث عً املىخذى أو  ش"  كمتملٍش ارة املتكع إلالىتروو : 1322"َو  .www.wish.org.qa، ًزجى ٍس

  

 -اهخهى-                                                                                                

 مالحظات للمحزرين:

ذ اً املعلتااث، الزجاء الاجطاٌ بـ  :  للمٍش

                         ههى العفُف 

شاذًز الا                    جطاٌ في اإجمز َو

nelafify@wish.org.qa                                

+974 7768 6624 
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 املي لالبتكار في الزعاية الصحيةهبذة عن مؤثمز القمة الع

 

َش" هت اىطت عاملُت للزعاًت الصحُت جزا  ئلى ئًجاد ووشز اإجمز اللمت العالمي لالبخيار في الزعاًت الصحُت "و 

ش"  عذ  اإجمز "َو أطللتها اإضطت كرز التي عاملُت ال اثبادر أحذ املأفضل ألافيار واملمارضاث املطدىذة ئلى ألادلت. َو

ضطت للتربُت والعلتم وجىمُت املجخمع جحذ رعاًت ضاحبت الطمت الشُخت اتسا بيذ هاضز، رئِظ اجلظ ئدارة اإ 

 كرز. 

 

ش" في الذوحت عام  اً رواد اجاٌ الزعاًت  1000بمشارهت أهثر اً  2013اوعلذث اليسخت الافخخاحُت اً اإجمز "َو

ش" اً خالٌ اللمم الطىتٍت واجمتعت اً املبادراث املمخذة على اذار  طعى اإجمز "َو الصحُت حتٌ العالم. َو

 رواد الابخيار في اجاٌ ضُاضاث وبحتر الزعاًت الصحُت. العام، ئلى بىاء اجخمع دولي ًضم هخبت اً اللادة و 

 

ا حتٌ  جخضافز جهتد هذه ألاطزاف ولها اً أجل حسخير كتة الابخيار للخغلب على الخحذًاث الصحُت ألاهثر ئلحاح 

اء.  العالم، وئلهام الجهاث ألاخزى املطخفُذة وحصجُعها على العمل البى 

 

 إلطالق قدرات إلاوسان –مؤسسة قطز 

 خاضت غير ربحُت جذعم دولت كرز في اطيرة جحتٌ اكخطادها ا
 
إضطت كرز للتربُت والعلتم وجىمُت املجخمع اإضطت

املعخمذ على الىزبتن ئلى اكخطاد اعزفي اً خالٌ ئطالق كذراث إلاوطان، بما ٌعتد بالىفع على دولت كرز والعالم 

 بأهمل . 

طذ اإضطت كرز ضىت  الشُخ حمذ بً خلُفت آٌ زاو ، وجختلى  طمت  ألااير التالذبمبادرٍة اً ضاحب ال 2992جأض 

   ضاحبت الطمت الشُخت اتسا بيذ هاضز رئاضت اجلظ ئدارتها.

جلتزم اإضطت كرز بخحلُم اهمتها الاضتراجُجُت الشاالت للخعلُم، والبحتر والعلتم، وجىمُت املجخمع اً خالٌ ئوشاء 

ت ئلى دولت كرز لخمىين الشباب اً اهدطاب املهاراث والطلتهُاث كراع للخعلُم ٌطخلرب أرقى الجااعاث العاملُ

م اضخخالص الحلتٌ املبخىزة اً  ٍ على املعزفت. هما جذعم الابخيار والخىىتلتجُا عً طٍز
ت الكخطاٍد ابني  الضزوٍر

ش الحُاة الثلافُت و  ر وحعٍش  في ئوشاء اجخمع اخرت 
 
الحفاظ على املجاالث العلمُت ألاضاضُت. وحطهم املإضطت أًضا

 .الترار وجلبُت الاحخُاجاث املباشزة للمجخمع

ارة املتكع إلالىتروو :  عها، ًزجى ٍس     http://www.qf.org.qaلالطالع على وافت ابادراث اإضطت كرز واشاَر

ذ اً املعلتااث عً اإضطت كرز، الزجاء الختاضل اع املىخب إلاعال  ذ إلالىتروو  للمٍش م البًر ا  عً طٍز

pressoffice@qf.org.qa 
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