
 

  

يزحب بالسيد أنتىني شزايفز، الناشط املعزوف في "ويش" مؤجمز القمت العاملي لالبتكار في الزعايت الصحيت 

ا رئيسًيا للعام  وإعاقاثمجال إلاعاقاث الذهنيت 
ً
  5102النمى، بصفته متحدث

 

ضزوريت لدمج النمى يتحدث عن أساليب مبتكزة و  وإعاقاثأنتىني شزايفز الخبير في مجال إلاعاقاث الذهنيت 

 ألافزاد ممن يعانىن من جلك إلاعاقاث في مجتمعاجنا

ش"، ئحذي اإلابادساث  ٌعش(: 5102فبرايز  00الدوحت، قطز، ) مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو

وي كُيُذي العاإلاُت التي أطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع، أن ٌعلً عً اهػمام العُذ أهخى 

ا ًخاطب الىفىد اإلاشاسكت حىل مىغىع الصحت  5102ششاًفش ئلى كمت مإجمش وَش للعام  ًُ ا سئِع
ً
بطفخه مخحذز

جأخش الىمى في  روي ؤلاعاكت الزهىُت أوألاشخاص اللػُت العاإلاُت اإلاخعللت بذمج  الحذًث حىل العللُت، وجحذًًذا 

ِّ فُما ًخعلم ب، مجخمعاجىا
ض العالكاث والبذ     الاحخماعُت وفشص العمل الخىافعُت.  خعٍض

 

ت،  ُ وهي مىغمت ػير سبحُت  العُذ أهخىوي ششاًفش هى مإظغ وسئِغ مجلغ ئداسة مىغمت "أفػل ألاضذكاء" الذول

ت جشمي لخلم فشص مً أحل علذ ضذاكاث فشدًت، وفشص للذمج في   ُ ت عاإلا  ُ جكش ط حهىدها إلوشاء حشكت طىع

دًت لذي ألاشخاص ممً ٌعاهىن مً ئعاكاث رهىُت أو ئعاكاث في الىمى.  جأظعذ العمل، وجىمُت اإلاهاساث اللُا

كُت في العام  ا، 0191مىغمت "أفػل ألاضذكاء" في الىالًاث اإلاخحذة ألامٍش
ً
فبعذ أن كان  ،وشهذث اإلاىغمت همًىا حثِث

ٍت، وفي الكلُاث حىل العالم. فشع محلي داخل اإلاذاسط الىظطى، والثاهى  00711لها فشع محلي واحذ، همذ إلاا ًشبى على 

اإلاذاسط بشهامج اإلاذاسط الىظطى، و بشهامج ) وهي والُىم، أمس ى لذي مىغمت "أفػل ألاضذكاء" زماهُت بشامج سظمُت

وبشهامج ألاضذكاء عبر ؤلاهترهذ، بشهامج الىعائف، وبشهامج العفشاء، الكلُاث، وبشهامج اإلاىاطىين، بشهامج الثاهىٍت، و 

حي دولت،   21وهي بشامج ًىػم ئليها اإلاشاسكىن مً حمُع الىالًاث اإلاخحذة الخمعين ومً أكثر مً  ن(وبشهامج اإلاشو 

         شخٍظ مً ألافشاد اإلاعاكين وػير اإلاعاكين في حمُع أهحاء العالم. 9110111مإزشة بشكل ئًجابي على حُاة أكثر مً 

 

ض  ٌعذ  كال العُذ أهخىوي ششاًفش: "  العُاقوفي هزا  همط في مجال الشعاًت الصحُت وئزشاء  اإلاخطىسةماسظاث إلااحعٍض

الحُاة الزي مً شأهه ئحذار حؼُير لذي ألاشخاص مً روي ؤلاعاكاث الزهىُت وئعاكاث الىمى، حضء ال ًخجضأ مً 

ش ظىاًء كان على الطعُذ ؤلاكلُمي في كطش أو على الطعُذ العالمي. وأها مخحمغ  العمل الزي ًػطلع به مإجمش َو

ا إلًجاد حلىل مبخكشة لاله ش وأجطلع الظخكشاف كُفُت جبادل اإلاعاسف فُما بُيىا وللعمل ظىًٍ ػمام إلاجخمع َو

ا في حُاة الىاط".     ًُ ا حلُل
ً
 بامكانها أن جحذر فشك

 



 

ش، ومذًش معهذ و  مً حهخه علم البروفِعىس اللىسد داسصي أوف دًىام، سئِغ مجلغ ؤلاداسة الخىفُزي إلاإجمش َو

: "  الابخكاس في
ً

ال كىلُذج لىذن، كائال ش وػيره مً اإلابادساث  ئنالصحت العاإلاُت في ئمبًر هحى حصحز هممىا مإجمش َو

ئر أن بعًػا مً الخطىساث ألاكثر ئزاسة التي شهذهاها عهذ حذًذ مً الخعاون العالمي في مجال الشعاًت الصحُت، 

 فُما ظبم وهى مجال الصحت الىفعُت.
ً

عخبر العُذ أهخىوي ششاًفش  حذزذ في مجاٍل كان مهمال شخطُت  اكائًذا رَو

عجفكير ، و دًىامُكُت
 
ا ، حُثمخطل

ً
في حُاة مئاث آلاالف مً ألاشخاص  أحذزذ أعماله التي اغطلع بها حؼُيًرا عمُل

ذ  الزًً ٌعاهىن مً ئعاكاث رهىُت أو ئعاكاث في الىمى. ئر دافع العُذ ششاًفش بالهىادة عً كػِخه التي جىادي بمٍض

م مً  ا أؤلادماج الاكخطادي والاحخماعي لهإالء ألاشخاص واحع 
ً
ظلىبه بالكثير مً ألاضالت، وهحً مخحمعىن حل

           للترحُب به في مجخمع وَش".

 

ىن  العُذ أهخىوي ششاًفش   ُ اد عاإلا ش اإلالبلت، والتي ًىػم فيها خبراء وسو  هى واحذ مً عذة مخحذزين باسصًٍ في كمت َو

إلاجخمع مً الصخطُاث راث الخأزير مً سؤظاء الذول، ووصساء الحكىماث، وألاكادًمُين، وألاطباء، وضاوعي 

ت العاإلا  ُ ُت ألاكثر ئلحاًحا. وظُيشش اإلاإجمش العُاظاث، وكادة ألاعمال، إلاىاكشت حلىل مبخكشة لبعؼ الخحذًاث الصح

ش حىل مىغىعاث عذة مثل جىفير سعاًت صحُت ٌعيرة الخكالُف إلاشض ى العشطان،  الشظائل اإلاعلذة بشأن  بالغئو جلاٍس

الصحت الىفعُت وسفاه ألاطفال، وظالمت و الخؼطُت الصحُت الشاملت، و مشع الخشف، و مشع العكشي، و الصحت، 

 طفال حذًثي الىالدة. اإلاشض ى، وصحت ألامهاث وألا 

 

دعم  ش" الجهىد الشامُت ليشش ؤلالهام وأفػل اإلاماسظاث والابخكاساث في مجال الشعاًت الصحُت. ٍو ًلىد مإجمش "َو

 مع سؤٍت مإظعت كطش وسظالتها 
ً

ا كامال
ً
ادي لذولت  اإلاخمثلت فياإلاإجمش احعاك ض الذوس الٍش ئطالق كذساث ؤلاوعان وحعٍض

 .ا لالبخكاساث في مُذان الشعاًت الصحُتكطش بىضفها مشكًضا ضاعًذ 

 

اسة اإلاىكع الالكترووي:  ش ، ًشجى ٍص ذ مً اإلاعلىماث حىل كمت َو  wish.org.qaإلاٍض

 

 –انتهى  - 

 

 :مالحظاث للمحزرين

ذ مً اإلاعلىماث، الشحاء الخىاضل مع:   للمٍض

  ههى العفُفي

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


 

شمذًش الاجطال في م   إجمش َو

nelafify@wish.org.qa 

+974 7768 6624 

  

 نبذة عن مؤجمز القمت العاملّي لالبتكار في الزعايت الصحيت "ويش"

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

ش" أحذ اإلابادساث العاإلاُت التي أطللتها مإظعت كطش  عذ  مإجمش "َو أفػل ألافكاس واإلاماسظاث اإلاعدىذة ئلى ألادلت. َو

للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع جحذ سعاًت ضاحبت العمى الشُخت مىصا بيذ هاضش، سئِغ مجلغ ئداسة مإظعت 

  .كطش

ش" في  مً سواد مجال الشعاًت  0111بمشاسكت أكثر مً  5102الذوحت عام اوعلذث اليسخت الافخخاحُت مً مإجمش "َو

ش" مً خالل اللمم العىىٍت ومجمىعت مً اإلابادساث اإلامخذة على مذاس  ععى مإجمش "َو الصحُت حىل العالم. َو

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

ػافش حهىد هزه ألاطشاف كلها مً أحل حسخير كىة الابخكاس للخؼلب على الخحذًاث الصحُت ألاكثر ئلحاًحا حىل جخ

اء  .العالم، وئلهام الجهاث ألاخشي اإلاعخفُذة وحصجُعها على العمل البى 

 

 إلطالق قدراث إلانسان –مؤسست قطز 

 خاضت ػير 
ٌ
سبحُت جذعم دولت كطش في معيرة جحىل اكخطادها  مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع مإظعت

اإلاعخمذ على الكشبىن ئلى اكخطاد معشفي مً خالل ئطالق كذساث ؤلاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم 

  .بأكمله

عذ مإظعت كطش ظىت  بمبادسٍة مً ضاحب العمى  ألامير الىالذ الشُخ حمذ بً خلُفت آل زاوي، وجخىلى  0112جأظ 

  .احبت العمى  الشُخت مىصا بيذ هاضش سئاظت مجلغ ئداستهاض

جلتزم مإظعت كطش بخحلُم مهمتها الاظتراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبحىر والعلىم، وجىمُت اإلاجخمع مً خالل ئوشاء 

ُاث كطاع للخعلُم ٌعخلطب أسقى الجامعاث العاإلاُت ئلى دولت كطش لخمكين الشباب مً اكدعاب اإلاهاساث والعلىك

م اظخخالص الحلىل اإلابخكشة مً  ٍ على اإلاعشفت. كما جذعم الابخكاس والخكىىلىحُا عً طٍش
ت الكخطاٍد مبجي  الػشوٍس

mailto:nelafify@wish.org.qa
mailto:nelafify@wish.org.qa


 

ض الحُاة الثلافُت والحفاظ على  س وحعٍض  في ئوشاء مجخمع مخطى 
ً
اإلاجاالث العلمُت ألاظاظُت. وحعهم اإلاإظعت أًػا

 .الترار وجلبُت الاحخُاحاث اإلاباششة للمجخمع

اسة اإلاىكع ؤلالكترووي:ل عها، ًشجى ٍص   http://www.qf.org.qa الطالع على كافت مبادساث مإظعت كطش ومشاَس

ذ ؤلالكترووي م البًر ذ مً اإلاعلىماث عً مإظعت كطش، الشحاء الخىاضل مع اإلاكخب ؤلاعالمي عً طٍش  للمٍض

pressoffice@qf.org.qa 
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