
 
 

 

 
 

 فضل جهة تساهم بتنمية المجتمعأ تفوز بجائزة صحتك أولا 
 

قطر  –فازت حملة "صحتك أوالً" التً أطلقتها واٌل كورنٌل للطب : 8102نوفمبر  82 –الدوحة 

بجائزة أفضل جهة تساهم بتنمٌة المجتمع، وذلك تقدٌراً لما تبذله من أجل تحسٌن صحة األفراد فً 
قطر. وقد تّم اإلعالن عن هذه الجائزة خالل انعقاد مؤتمر المسؤولٌة االجتماعٌة برعاٌة وزارة 

 فً فندق هٌلتون الدوحة. االقتصاد والتجارة
 

ٌُعّد هذا المؤتمر واحداً من سلس المسؤولٌة االجتماعٌة واالستدامة،  أطرلة مؤتمرات دولٌة تناقش و
مرموقة وصوالً إلى إرساء قواعد  دولٌة ومحلٌة ومؤسسات حكومٌة من خالل الحوار بٌن جهات

 االستدامة والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة فً منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا. 
 

 –ً، الرئٌس التنفٌذي لالتصال فً واٌل كورنٌل للطب وقد تسلّمت الجائزة السٌدة نسرٌن الرفاع
قطر، حٌث أن إدارة االتصال مسؤولة عن صٌاغة وتنفٌذ كافة مبادرات حملة "صحتك أوالً". 
وقالت السٌدة الرفاعً بعد تسلّمها الجائزة: "نحن فخورون جداً بهذه الجائزة ألن التنمٌة االجتماعٌة 

المجتمع هما من صلب األهداف التً قامت علٌها "صحتك أوالً" والمسؤولٌة المؤسسٌة تجاه أفراد 
 قطر". –ومن صلب الهوٌة المؤسسٌة لواٌل كورنٌل للطب 

 
وأضافت السٌدة الرفاعً قائلة: "نسعى من خالل حملة "صحتك أوالً" على التفاعل مع أفراد 

وال ٌسعنً بهذه المجتمع لتمكٌنهم وتشجٌعهم على االهتمام بصحتهم وصحة أفراد عائالتهم. 
المناسبة إالّ توجٌه الشكر لشركاء الحملة االستراتٌجٌٌن الذٌن ٌدعمون أهداف الحملة التً تشهد 

ٌّمة".     نجاحاً كبٌراً تمّثل بالحصول على هذه الجائزة الق
 

بالتعاون مع المجلس  2102قطر عام  –ٌُذكر أن "صحتك أوالً" أطلقتها واٌل كورنٌل للطب 

وشركاء استراتٌجٌٌن هم: مؤسسة قطر، المجلس األعلى للتعلٌم، أوكسٌدنتال قطر،  األعلى للصحة
 إكسون موبٌل قطر واللجنة األولمبٌة القطرٌة. 

 
قطر على الجائزة قائالً: "نبذل فً واٌل  –كما علّق الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد واٌل كورنٌل للطب 

مختلف الصعد، ونأخذ المسؤولٌة قطر جهدنا لخدمة أفراد المجتمع على  –كورنٌل للطب 
ً لهذه  االجتماعٌة المؤسسٌة على محمل الجّد من خالل "صحتك أوالً" ومبادرات أخرى. وتتوٌجا
الجهود، كانت هذه الجائزة التً ستحفّزنا على المضً قدماً بخدمة المجتمع، وأشكر هنا القائمٌن 

ه من أجل التنمٌة واالستدامة ما ٌستحق على مؤتمر المسؤولٌة االجتماعٌة الذٌن رأوا فً ما نقّدم
هذه الجائزة المرموقة، كما أوّد أن أشكر كل فرد ساهم فً إنجاح الحملة وما زال ٌساهم للمزٌد من 

 النجاحات". 
 



 

 
قامت "صحتك أوالً" بإطالق العدٌد من المبادرات المبتكرة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من 

 خالل شتى وسائل التواصل والفعالٌات المجتمعٌة، نذكر منها: 

مدرسة ابتدائٌة فً كافة أنحاء قطر بهٌاكل  01مشروع البٌوت الخضراء الذي ٌزّود أكثر من  -

حول أهمٌة الزراعة الطبٌعٌة  الطالب ، بهدف توعٌةالبستنة البٌوت الخضراء والبذور وأدوات
 وفوائد تناول الخضروات والفواكه الطازجة. 

التحّدي وهو كناٌة عن ٌوم ترفٌهً لطالب المدارس تتخلله مبارٌات رٌاضٌة وملصقات تعرض  -
 مدرسة. 01بحوثهم العلمٌة، وقد شاركت فٌه أكثر من 

ت من نسبة الوعً لدى أفراد المجتمع بأهمٌة انتهاج أنماط الحٌاة ٌالّ ناتشٌرال المبادرة التً رفع -
ممارسة األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة تشجٌعهم على من خالل تقدٌم النصائح الصحٌة و ،الصحٌة

 تحضٌر األطعمة الصحٌة. على و
عٌة، اعتماد وسائل التواصل المختلفة التً تجلّت بإنتاج العدٌد من البرامج التلفزٌونٌة واإلذا -

عرض أفالم توعوٌة قصٌرة على شاشات السٌنما، إقامة منّصات توعٌة فً المجمعات التجارٌة، 
زٌارات منتظمة للمدارس، إنشاء موقع إلكترونً خاص بالحملة، التفاعل المباشر عبر وسائل 
التواصل االجتماعً، تطبٌق على الهواتف المحمولة لتعداد الوحدات الحرارٌة، بٌانات صحفٌة 

 قابالت فً كافة الصحف والمجالت.وم
فً المقاصف الصحٌة فً المدارس التً بدأت الحملة بتطبٌقها بالتعاون مع "أمالك للخدمات"  -

، وذلك من خالل تقدٌم الطعام الصحً للطالب وتزوٌدهم بالفوائد المدارس التابعة لمؤسسة قطر
 الصحٌة للمجموعات الغذائٌة. 

آالف شخص فً ٌوم واحد بهدف  5الفتاً واستطاع جمع أكثر من سباق األلوان الذي شهد نجاحاً  -

  تشجٌعهم على أنماط الحٌاة الصحٌة.   
 

  –انتهى  -
 

 
 التعليق على الصورتين المرفقتين:

قطر  –السٌدة نسرٌن الرفاعً، الرئٌس التنفٌذي لالتصال فً واٌل كورنٌل للطب : 1صورة رقم 
 تتسلّم الجائزة
 مشروع البٌوت الخضراء فً المدارس االبتدائٌة :2صورة رقم 

 
 

 قطر -للطب نبذة عن وايل كورنيل 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -للطب تأسست واٌل كورنٌل 

وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن 

من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب من قبل كورنٌل فً كل 



 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -للطب الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى  كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 المعلومات ٌرجى االتصال: لمزٌد من

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً
 قطر -للطب واٌل كورنٌل 

 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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