
 

 

ش" مؤجمز القمت العاملي لالبتهار في الزعاًت الصحُت مزض الخزف مً خالل املشارلت ٌعالج  "َو

 العاملُت واملحلُت

 
ش" السُد إلِس روبيشتاًً نعيّ  ىّر ،"َو ق مً الخبراء ،ك للعلىمرئِس أمادًمُت هٍُى في هذا املجال، إلى  لقُادة فٍز

ز خدماث الصحت الىفسُت جهىد شزاك الخبراء املحلُين ومنهم الدلتىر محمد البىا الذي ًقىدّلجاهب سعُه   جطٍى

 في مؤسست حمد الطبُت. لنبار السً
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ت ُالصحالشعاًت اللمت العالمي لالبخياس في كام مإجمش  ،لخطذي لالهدشاس املتزاًذ ملشع الخشفل في مععاهكطش:  ،الذوخت

ش"" ً مً مع كادة للعمل العاملُحن خبراءالمً  حن مجمىعتُبخع ، وهى مبادسة عاملُت مً مإظعت كطش،َو في  املبخىٍش

 مىطلت الخلُج.

 

ًطاخب الشُخىخت خجاوص ما ج بيعبتمشع الخشف هى جذهىس في الىعُفت املعشفُت )اللذسة على معالجت ألافياس( 

 خُث ًإزش على الزاهشة والخفىحر والعلىن واللذسة على أداء ألاوشطت الُىمُت. ،الطبُعُت

 

جلذس مىغمت ؛ ئر أهداء العالم بحن هباس العً في حمُع على الغحر  والاعخمادأخذ ألاظباب الشئِعُت لإلعاكت والخشف هى 

ومً املخىكع أن  .ملُىن شخظ 53,6 أسحاء املعمىسة بـفي  0202 ن بمشع الخشف في عامحطابعذد املالصحت العاملُت 

خىكع 0232ملُىن شخظ في عام  003,4وأن ًطل ئلى  ،0252ملُىن شخظ في عام  63,7ئلى  العذد ًشجفع ًُ أن . هما 

ادة  .1تامللبل اعام   02الـ املطابحن بمشع الخشف خالٌ  عذد% في 003 وعبتها حشهذ مىطلت الششق ألاوظط ٍص

 

ش" سئِع   ،سئِغ أوادًمُت هُىٍىسن للعلىم ،العُذ ئلِغ سوبيشخاًًجم إلاعالن عً حعُحن وفي ظُاق مخطل،  ا ملىخذي "َو

م الخبراءوكذ جم جيلُف الجذًذ خىٌ مشع الخشف.  ش مبني على  باعذاد ،جدذ كُادة العُذ سوبيشخاًً ،فٍش دلت ألا جلٍش

ش" امللبلت في  طاس ئلى عشغهُل ،لطىاع اللشاس  .0203فبراًش  08-07في كمت "َو
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ً مً ومً املضمع أن  م مً الخبراء املخمحًز والزًً جم  ،الخخططاث مخخلفًلىم العُذ ئلِغ سوبيشخاًً بلُادة فٍش

وعلُه . هالىكاًت مىو  العالجطشق وجلذًم جىضُاث خىٌ في مشع الخشف للبدث  ،أهداء العالم مخخلفمً ظخلطابهم ا

 في ألاشهش امللبلت باظخىشاف مجمىعت واظعت مً اللػاًا املخعللت بمشع الخشف، بما في رلً:ظُلىم املىخذي فان 

 

 ىهاث املعخلبل املدخملتالعبء الحالي ملشع الخشف والخىكعا اظخعشاع  ث لعِىاٍس

 معالجت مشع الخشف فيئم الشاهىت الخدذًاث والعىا 

  لىمارج املالُت وألاطش الخىغُمُتالعام والشعاًت املبخىشة وا خلىٌ مبخىشة حشمل سفع معخىي الىعياكتراح 

 

وغع أدلت مً شأنها أن جذعم كىد مجمىعت مً الخبراء امليلفحن أن أ ٌشّشفنيكاٌ العُذ سوبيشخاًً: "وبهزه املىاظبت، 

املماسظاث خىٌ هُفُت الحطىٌ على أفػل  ًجب علُىا ئعادة الخفىحرئر  ؛ظُاظاث حذًذة خىٌ مشع الخشفجطبُم 

 فاسق الىحهاث الجذًذة إلخذار خوال املطلىبت في املىخذي ظىجذ ألادلت ششوائيوأعخلذ أهه بالخعاون مع  ،بأظشع وكذ

 ٌ  املطابحن به،وجدعحن هىعُت العالج لألشخاص  في الىكاًت مً املشعهى املعاعذة املطاف هذفىا في نهاًت ئن . املأمى

ذة مً هىعها   زلً."ب لللُامواملىخذي ًىفش فشضت فٍش

 

ش"كاٌ الشئِغ الخىفُزي ملىخذي مً حهخه،  سئِغ مجلغ ئداسة معهذ الابخياس في مجاٌ الصحت العاملُت الخابع و "، َو

اٌ وىلُذج لىذن ُ  ": امًنهد أوف البروفِعىس اللىسد داسصي ،لجامعت ئمبًر  أهىا أطللىا في الىكذ املىاظبا ٌععذوي شخط

والخيالُف الضخمت املشجبطت بعالحه  املدعاسع للمشع ىمى ال . ئناملخمدىسة خىٌ مشع الخشفاللػاًا مخخطظ بمىخذي 

خلذًم الدصخُظ ل الطشق املمىىتا في مع   هبدثأن  هىا ٍجب علُىاو أهه بالفعل أولىٍت عاملُت. هما دلٌُل ظاطع على 

وافت الجهىد  مً بزٌ ئر ال بّذ  ؛والخخطُط لعُاظت عالج أهثر فعالُت ،الشعاًت ألافػل للمشض ى ، ومً زم جلذًماملبىش

دت الػعُفتلخدعحن الشعاًت امللذمت لهز  ".مً مجخمعىا ه الشٍش

 

ش" " حن عًممثلججذس إلاشاسة ئلى أن  . الهاممع الذهخىس مدمذ البىا الزي اهػم ئلى هزا املىخذي  امإخش  احخمعىا َو

مإظعت خمذ ب ىفس يالطب هباس العً في كعم الخذماث املعإوٌ عً و الطب الىفس ي في الذهخىس البىا اظدشاسي و 

خذمت الشعاًت املجزلُت للمشض ى الزًً ٌعاهىن مً مشع الخشف هى ًىفش و  ،0200في عام بذأ اللعم خذماجه  .الطبُت

ظشهم ألاخشي  الىفعُتومشاول الصحت 
ُ
شمل  .وأ ب والذعم هزا َو في مجاٌ "الشعاًت  ألكاسبالخاص بابشهامج الخذٍس

 اهمى  حشهذ لىباس العً في دولت كطش  الىفعُتخذماث الصحت وفي هزا العُاق ال بّذ مً الخىىٍه بأن . املجزلُت للمشض ى"

ا  مً  العشبي في دٌو الخلُج اسائذ   اوهمىرح   امللذمت أفػل الخذماث يخذئوحعخبر  مدعاسع 
ُ

 ، ورلًجىغُم الخذمت خُث

 .سعاًت هباس العًفي مجاٌ املعاًحر الذولُت سقى أ لبي، هما أنها جالصحت العاملُتا لخىضُاث مىغمت وفل  



 
ش" هزا العامفي معشع حعلُله على اللشاس، و  ،كاٌ الذهخىس البىا: "أسخب بادساج مشع الخشف في مىاغُع مىخذي "َو

ئر للمعىحن.  الىفعُتوهخطلع بشيل خاص ملىاكشت أزش الخغحراث الاحخماعُت والذًمىغشافُت على جخطُطىا لشعاًت الصحت 

هباس العً  غالبُت ٌعِشبيُت احخماعُت ودًمىغشافُت مدذدة خُث  جمخلً العشبي، دٌو الخلُج، هعائش دولت كطشئن 

الىاط  مً كبل امتزاًذ   اه  جىححغحراث في الحُاة العائلُت و  وشهذ غحر أهىاالزًً ٌعاهىن مً مشع الخشف في مىاصلهم. 

ذ أن هػمً أن لذًىا ما ًىفي مً ملذمي الشعاًت املخاخت لىباس العً لزلً و  ،لمشاسهت في اللىي العاملتل طابحن املهٍش

 . "بشيل عام ألاخشي  مشاع الىفعُتمً ألا  غحرهالخشف و  مشعب

ش"  طلت بذولت كطش اللىنها وزُلت بشيل عام و  الخدذًاث الصحُت التي جىاحه بلذان العالمحعىغ مىاغُع مىخذي "َو

ذ فيبشيل خاص ومىطلت الخلُج ًىحذ شخظ أشخاص  3 مً بحن ول كطش أن دولت . وجلذس ألابدار ألاخحرة التي أحٍش

شؤٍت ال الىفعُت التي خذدث ت للصحتظتراجُجُت الىطىُالا  0205في دٌعمبر عام كطش أطللذ وكذ مً مشع عللي.  يٌعاو

حعمل الىكذ الزي في  ،ملىاطىيهااملمىىت  الىفعُتلخلذًم أفػل الخذماث الصحُت  خمعُت )لخمغ ظىىاث( وخطت

خم جىفُز هزه الاظتراجُجُت بشعاًت سئِعُت مً كبل ول مً ٍو. تع الىفعُامش ألا  مًألافشاد حغُحر مىكف  ا علىأًػ  

 ذ الطبُت ومإظعت الشعاًت الصحُت ألاولُت.املجلغ ألاعلى للصحت ومإظعت خم

معاعذ ألامحن العام املعاعذ للشإون الطبُت وسئِغ لجىت جىفُز الاظتراجُجُت  ،كاٌ الذهخىس ضالح علي املشي مً حهخه، 

ذ بىاء هغام معخذام للصحت  :الىطىُت للصحت الىفعُت وفي  في الىكذ الحاغش ًلبي اخخُاحاث العيان لذًىا  الىفعُت"هٍش

هدً هخطلع و لهزا العبب وعمل على جطىٍش خذماث صحُت هفعُت في املجخمع مطممت لىباس العً وأظشهم. و  ،ملعخلبلا

ش" ئلى دولت كطش ليي حعاعذها  ٌعخلطبهائلى الاظخفادة مً الخبراث العاملُت التي  فهم الخدذًاث الصحُت  فيمىخذي "َو

 .التي كذ جىاحهىا مع مشوس الىكذ وجلذم ألاعماس"

لتزم بخطىٍش هغام  ش" هى ئخذي املبادساث العاملُت ملإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، ٍو ًجذس بالزهش أن "َو

ضحي شامل وسفُع املعخىي في دولت كطش. ولخدلُم هزه الغاًت، ًجمع "وَش" بحن اللادة العاملُحن وأصحاب املطلحت 

ذعىهم لالهػمام ئلى مجخمع كادة الا  املدلُحن  بخياس في العالم. ٍو

اسة  ش"، ًشجى ٍص ذ مً املعلىماث خىٌ مبادساث "َو   www.wish.org.qaللمٍض

ذ ٌ  املعلىماث مً وللمٍض ت الاظتراجُجُت  خى طٍش
َ
اسة 0208-0205) الىطىُت للصحت الىفعُتالل (، ًشجى ٍص

strategy-health-mental-s/nationalstrategie-http://www.sch.gov.qa/health  
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 *** النهاًت ***

 

 معلىماث للمحزرًٍ  

ّللتىاصل إلاعالمي 

 ههى العفُفي 

ش"  مذًشة كعم الاجطاٌ املإظس ي ملإجمش "َو

nelafify@wish.org.qa 

+974 7768 6624 

ّلالبتهار في الزعاًت الصحُتهبذة عً مؤجمز القمت العاملي 

 

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

ش" مبادسة عاملُت أطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت  عّذ مإجمش "َو ألافياس واملماسظاث املعدىذة ئلى ألادلت. َو

 جدذ سعاًت ضاخبت العمى الشُخت مىصا بيذ هاضش، سئِغ مجلغ ئداسة مإظعت كطش.  املجخمع

 

ش" في الذوخت عام  مً سواد مجاٌ الشعاًت  1000بمشاسهت أهثر مً  2013اوعلذث اليسخت الافخخاخُت مً مإجمش "َو

ععى مإجمش "وَش" مً خالٌ اللمم العىىٍت ومجمىعت مً املبادساث املمخذة على مذاس العام، ئلى  الصحُت خىٌ العالم. َو

 بىاء مجخمع دولي ًػم هخبت مً اللادة وسواد الابخياس في مجاٌ ظُاظاث وبدىر الشعاًت الصحُت. 

 

ا خىٌ العالم، جخػافش حهىد هزه ألاطشاف ولها مً أحل ح سخحر كىة الابخياس للخغلب على الخدذًاث الصحُت ألاهثر ئلحاخ 

 وئلهام الجهاث ألاخشي املعخفُذة وحصجُعها على العمل البّىاء.
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 لطالق قدراث إلاوسان –مؤسست قطز 

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

 املعخمذ على الىشبىن ئلى اكخطاد معشفي مً خالٌ ئطالق كذساث إلاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم بأهمله. 

مت 0993ظعت كطش ظىت جأّظعذ مإ  الشُخ خمذ بً خلُفت آٌ زاوي، وجخىلى  مً ضاخب العمّى ألامحر الىالذ بمبادسٍة هٍش

 هاضش سئاظت مجلغ ئداستها.ضاخبت العمى الشُخت مىصا بيذ 

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

عخلطب أسقى الجامعاث العاملُت ئلى دولت كطش لخمىحن الشباب مً اهدعاب املهاساث والعلىهُاث  كطاع للخعلُم ًجزب َو

ت الكخطاٍد م م اظخخالص الحلىٌ املبخىشة مً املجاالث الػشوٍس بنّيٍ على املعشفت. هما جذعم الابخياس والخىىىلىحُا عً طٍش

ض الحُاة الثلافُت والحفاظ على الترار وجلبُت   في ئوشاء مجخمع مخطّىس وحعٍض
 
العلمُت ألاظاظُت. وحعهم املإظعت أًػا

 .الاخخُاحاث املباششة للمجخمع

اسة املىكع إلالىترووي:  عها، ًشجى ٍص     http://www.qf.org.qaللحطىٌ على وافت مبادساث مإظعت كطش ومشاَس

ذ إلالىترووي  م البًر ذ مً املعلىماث عً مإظعت كطش، الشحاء الخىاضل مع املىخب إلاعالمي عً طٍش للمٍض

pressoffice@qf.org.qa 

 

ىرك للعلىم: قزوٌن مً إلالهام في التقدم العلمي   ّأمادًمُت هٍُى

بخطىٍش العلىم والخىىىلىحُا واملجخمع في  0807أوادًمُت هُىٍىسن للعلىم مىغمت معخللت وغحر سبدُت التزمذ مىز عام 

ت  022ألف عػى في  00وافت أسحاء العالم. وبىحىد  بلذ، اظخطاعذ ئوشاء مجخمع عالمي للعلىم ٌعمل ملطلحت البشٍش

عنى املهمت العاظُت لألوادًمُت بخطىٍش 
ُ
ا في الخدذًاث العاملُت الشئِعُت التي حمعاء. وح املعاسف العلمُت والخأزحر ئًجاب 

جىاحهها املجخمعاث مً خالٌ خلىٌ حعدىذ ئلى العلم، وصٍادة عذد ألافشاد امللّمحن باملعاسف العلمُت في ضفىف املجخمعاث. 

اسة مىكع ألاوادًمُت إلالىترووي:  ذ، جفػل بٍض  .www.nyas.orgللمٍض
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