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ا ن واحد  أهزت إلاحصاءات ظبتكار بعد أن أالضوء على الحاجة الى العمل ولا  طالُوم العاملي ملزض السكزي ٌسل

 من كل خمسة أشخاص ٌعانون من هذا املزض 

ط" ولاا ًلىد مإجمش اللمت العالمي للشعاًت ال الجهىدبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو مشض  الفجىة بين املعشفت وعالج سذ 

اياالسكشا

 

ا (:4136 نوفمبر 35) قطز -الدوحة
 
بخكاس في ط مإجمش اللمت العالمي لالابمىاسبت الُىم العالمي ملشض السكشي، ٌسل

ع، ش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمخذي املبادساث العاملُت التي أطللتها مإسست كطئ ىالشعاًت الصحُت "وَط"، وه

اصحت وهمط الحُاة في املىطلت.على الخطش الزي ٌضكله مشض السكشي على ال الضىءَا

ل أهمُت خاعت في مىطلت الخلُج العشبي بسبب  خبر هزا املشض راعٌُا ،لالجداد الذولي للسكشياا ووفل ا عاباث لاامعذ 

مان كائمت الذول كطش والسعىدًت وعُا جخغذساوسط %. وفي مىطلت الضشق لاا21-23تها بين وسب جشاوخذخُث  شجفعامل

س ا  هزا املشض.  ا مًالعضشة لاكثر جضش 

ط"َعتزم وا أزىاء كمت مىاكضتها بالخفاعُل  كبُل ت واملخىامُتالضىء على هزه لاولىٍت الصحُت امللح ا حسلُط" َو

ط"  طجلىد . وا3122 الثاهُت في فبراًش"َو الشعاًت مفهىم لابخكاس في لى وضش ئٌسعى  " الزيمإسست كطش مإجمش "َو

مً خالل صبكت عاملُت مً عىاع اللشاس سفُعي  املعخمذة ورلك ماسساثاملأفضل والدشجُع على جبني الصحُت 

ا باملسخىي ولاكادًمُين وكادة الغىاعت ا وزُل 
 
ط" اسجباط شجبط "َو ئطالق كذساث  فيمإسست كطش  وسسالت شؤٍت. ٍو

ادي  ا اكض ابىعفها مشالاوسان والعمل على ئبشاص دوس كطش الٍش  .البخكاس في الشعاًت الصحُتل واعذ 

م عمل  ذي السكشي،خ، سئِس مىكىالحُىسيسدُفً البروفِسىس  وسُعمل  هداء أالخبراء مً مخخلف كباس ً ممع فٍش

عالج هزا  املسإولين عً عىُينعىاع السُاست وغيرهم مً امل مً صأهه مساعذةلادلت كائم على ث بدإلهجاص العالم 

ا.في كمت "وَط" ىخذي على الىلاشالغادسة عً امل عشض الىخائج والخىعُاثِخم . وسهلىكاًت مىاملشض وا

ط"، وسئِس مجلس ئداسة وبهزه املىاسبت،  كال البروفِسىس اللىسد داسصي، سئِس مجلس لاداسة الخىفُزي ملإجمش "َو

ال كىلُذجمعهذ لاا  لدسلُط للسكشي الفشعت العالمي الُىم وفشا" :لىذن بخكاس في الصحت العاملُت الخابع لجامعت ئمبًر

ش الزي الف. عاملُت صحُت أصمت وأن ما ًلىح في لافم هى لاوسط الضشقا دولااملشض في  اهدضاسا على الضىء خلٍش

 في جدلُم وكاًت فعالت مً ملساعذتهمالسُاست  لغىاع جىعُاث سُلذم السكشيا مشض خىلا في فبراًش سىيضشه
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دذوها لاا .هب للمغابين فعال عالججلذًم  وكزلك ضمان بلذانهم، في السكشيا اهدضاس مشض أن ًدبنى كادة  فيمل ٍو

اخير صعىبهم."ا فُه مً هزه الخىعُاث مل االشعاًت الصحُت في املىطلت بعض ا

ذ مً املعلىماث عً املىخذي أو اللمت لعام  اسة هزا الشابط3122ملٍض  :، ًشجى ٍص

 ar-www.wish.org.qa/homeا
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 معلومات للمحزرٍن  

ا ، ًشجى لاجغال بـ:للخىاعل لاعالمي

اههى العفُفي 

ط"في مذًش لاجغال  امإجمش "َو

nelafify@wish.org.qaا

ا6624 7768 974+

ا
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 :"وَش" نبذة عن مؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاًة الصحُة

ط" هى مىغت عاملُت للشعاًت الصحُت جشمي ئلى ئًجاد ووضش  مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو

ط" مبادسة عاملُت أطللتها مإسست كطش للتربُت والعلىم  عذ  مإجمش "َو أفضل لافكاس واملماسساث املسدىذة ئلى لادلت. َو

اوجىمُت املجخمع جدذ سعاًت عاخبت السمى الضُخت مىصا بيذ هاعش، سئِس مجلس ئداسة مإسست كطش. 

ط" في الذوخت عاماوعلذث  مً سواد مجال الشعاًت  20111 بمضاسكت أكثر مً 3124 اليسخت لافخخاخُت مً مإجمش "َو

ط" مً خالل اللمم السىىٍت ومجمىعت مً املبادساث املمخذة على مذاس  سعى مإجمش "َو الصحُت خىل العالم. َو

امجال سُاساث وبدىر الشعاًت الصحُت. العام، ئلى بىاء مجخمع دولي ًضم هخبت مً اللادة وسواد لابخكاس في 

ا خىل  جخضافش حهىد هزه لاطشاف كلها مً أحل حسخير كىة لابخكاس للخغلب على الخدذًاث الصحُت لاكثر ئلحاخ 

اء.  العالم، وئلهام الجهاث لاخشي املسخفُذة وحشجُعها على العمل البى 

 

 إلطالق قدرات إلانسان –مؤسسة قطز 

 خاعت غير سبدُت جذعم دولت كطش في مسيرة جدىل اكخغادها مإسست كطش للتربُت وا
ٌ
العلىم وجىمُت املجخمع مإسست

املعخمذ على الكشبىن ئلى اكخغاد معشفي مً خالل ئطالق كذساث لاوسان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم 

 بأكمله. 

سذ مإسست كطش سىت جأ مت  بمبادسة 2992س  الضُخ خمذ بً خلُفت آل زاوي،  لىالذمً عاخب السمى  لامير اكٍش

   وجخىلى عاخبت السمى الضُخت مىصا بيذ هاعش سئاست مجلس ئداستها.

جلتزم مإسست كطش بخدلُم مهمتها لاستراجُجُت الضاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خالل ئوضاء 

سلىكُاث ش لخمكين الضباب مً اكدساب املهاساث والكطاع للخعلُم ٌسخلطب أسقى الجامعاث العاملُت ئلى دولت كط

ت الكخغاٍد مبني ا م اسخخالظ الحلىل املبخكشة مً  الضشوٍس على املعشفت. كما جذعم لابخكاس والخكىىلىحُا عً طٍش

ض الحُاة الثلافُت والحفاظ على املجاالث العلمُت لاساسُت. وحسهم املإسست أًض ا س وحعٍض ا في ئوضاء مجخمع مخطى 

ا.رار وجلبُت لاخخُاحاث املباصشة للمجخمعالت

اسة املىكع لالكترووي:  عها، ًشجى ٍص     http://www.qf.org.qaلالطالع على كافت مبادساث مإسست كطش ومضاَس

م الب ذ مً املعلىماث عً مإسست كطش، الشحاء الخىاعل مع املكخب لاعالمي عً طٍش ذ لالكترووي للمٍض ًر
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