
 

 

 

 

 2018يوم الصحة العالمي لالمسابقة الفنية 

 : للجميع وفي كل مكان الموضوع: التغطية الصحية الشاملة
 الشعار: الصحة للجميع

 الطالب األعزاء

كل عام احتفاًء بذكرى إنشاء منظمة الصحة العاملية   أبريلالسابع من نيسان/ يف بيوم الصحة العامليالعامل حيتفل 
ولوية من اجاال  حيظى باأل لتسلي  الووء على اجا  موضوع معَّي على ختيار قع االويفي كل عام، ي. 1948عام 

ذلك ئ يهي  ". و الصحة للجميعموضوع محلة هذا العام هو "التغطية الصحية الشاملة" حتت شعار "مة. و االصحة الع
 سناً يف الصحة.كل اجتمع لالخنراط يف أنشطة ميكن أن تثمر حت  يف ألفرادلفرصة الاليوم 

 "التغطية الصحية الشاملة"املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية أن يدعوكم للمشاركة يف مسابقة فنية حو   ويسر  
 ."الصحة للجميع"شعار  والتعبري رمساً عن

مث حتويل املعلوما  العلمية إىل عمل فين، مستعينّي خبيالكم  ،نرجو منكم قراءة صحيفة املعلوما  هذه بعناية أوالً و 
ومهاراهتم اإلبداعية. وحنن نشجعكم على مناقشة أفكاركم مع والديكم ومدرسيكم ورفاقكم وتباد  األفكار حو  

 ل للتعبري عن مفاهيمكم يف قالب فين.ب  س  ل الوأف

 التغطية الصحية الشاملة؟ ما

ها من دون إلي األفراد واجملتمعا  خدما  الرعاية الصحية اليت حيتاجونمجيع ى ة أن يتلقَ تعين التغطية الصحية الشامل
  معاناة صعوبا  مالية.

، كما تكفل هم أسبا  املر  والوفاةى ألصدَ كل فرد من الوصو  للخدما  اليت تتالشاملة   ةن التغطية الصحيك  وت  
 لتحسّي صحة من يتلقوهنا.من اجلودة كاٍف أن تتسم هذه اخلدما  مبستوى  

تكلفة اخلدما  الصحية من جيوهبم مباشرة، يعجز ذوو الدخل اجلزء األكرب من اس لدفع نعندما يوطر الو 
الدخل  وذو رمبا يتعر  بل و  ،هاإلي املنخفض يف أغلب األحوا  عن احلصو  على الكثري من اخلدما  اليت حيتاجون

 مالية يف حالة اإلصابة بأمرا  وخيمة أو طويلة األمد. ملشكال   أنفسهم املتوس  والدخل املرتفع

اخلدما  الصحية من جيوهبم مباشرة سداد تكاليف املالية اليت تنشأ عن اضطرارهم لعواقب إن محاية الناس من ال
إىل  إذ يلجأ الناس عند اإلصابة مبر  دون سابق إنذار .راثن الفقريف ب رغمًا عنهم هؤالء الناسأن يقع خطر قل ص ت  

يف  سلبيًا على مستقبلهم ومستقبل أوالدهم أيواً ر وهو ما يؤث   -مدخراهتم أو بيع ممتلكاهتم أو االقرتا السحب من 
 أكثر األوقا .
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 لماذا نركز على التغطية الصحية الشاملة؟ 

  الذي يعلن 1948منظمة الصحة العاملية لعام دستور تقوم التغطية الصحية الشاملة على أساس متّي من ،
أعلى مستوى للصحة ميكن بلوغه  ويلتزم بومان حتقيق ،من حقوق اإلنسانأصيل بوضوح أن الصحة حٌق 

 .للجميع

 الفقر "عون دفعًا إىل دف  مائة مليون شخص يف شىت بقاع العامل ي  ما يقر  من يزا   على الرغم من ذلك، ال
 .يوهبممن ج الرعاية الصحيةسداد نظري لألهنم موطرون  "املدقع

 خلدما  الصحية األساسيةباتغطية شاملة ب نصف سكان العامل على األقلتمتع ال ي. 

  وتساعد الناس على اهلرو  من  ،كسب الرزقالفرصة لكبار للو  ،لتعلمالفرصة ل الصحة اجليدة للصغارتتيح
 وتوع األساس للتنمية االقتصادية الطويلة األمد. ،الفقر

 التغطية الصحية لكل الناس؟ماذا يمكننا فعله لضمان 

  يف الصحة حتسّي   التغطية الصحية الشاملة و و  للتحرك بسرعة أكرب ص  أن تتخذ إجراءا  بوسع البلدان
 أو احلفاظ على املكتسبا  اليت حتققت فعاًل.كافة،   فئا  السكانأوساط 

   البلدانم الصحية يف كافة ظ    التغطية الصحية الشاملة تقوية الن  و  يتطلب التحرك ص. 
 يف صندوق التأمّي الصحي  ا اشرتاكو  ،الورائبمثل  املختلفةالتمويل من خال  مصادر  املوارد املالية مجع

األعباء املالية املرتتبة على  توزيعما سيساعد يف تويلي يستخدم يف تغطية نفقا  الرعاية املقدمة للمحتاجّي، 
 زيادة احلماية املالية. ،املر  على السكان ومن مث َ 

 شروط المشاركة في المسابقة

 عاماً االشرتاك بلوحاهتم أو رسوماهتم. 18أعوام إىل  8ميكن للطال  الذين ترتاوح أعمارهم بّي  .1

 ينبغي تقدمي األعما  الفنية على نوع مناسب من ورق الرسم. .2

العالقا  الدولية يف وزارة مدير قسم إىل ل اللوحا  إىل مكتب ممثل منظمة الصحة العاملية يف بلدكم، أو ت رس   .3
 شرق املتوس .نظمة الصحة العاملية ل، ليتم إرساهلا إىل املكتب اإلقليمي ملالصحة

 .2018آذار/مارس  4األحد يوم آخر موعد لتسلم األعما  اليت يتم االشرتاك هبا يف املسابقة  .4

 15-14سنة،  13-12سنة،  11-10سنوا ،  9-8سيتم حتكيم األعما  املشاركة وفق الفئا  العمرية التالية:  .5
 .سنة 18-16سنة، 

 لشرق املتوس  باختيار الفائزين يف املسابقة. ملنظمة الصحة العاملية اإلقليمياملكتب تحكيم يف التقوم جلنة  .6

      .و غري الفائزة إىل أصحاهباأاملنظمة غري م لز مة بإعادة األعما  الفائزة  .7

 .نتجاهتا اإلعالميةيف مم قَدمة إليها ـالفنية الحيق ملنظمة الصحة العاملية استخدام األعما   .8

 لصق االستمارة املرفقة مع كل لوحة متوَمنة البيانا  التالية:ب جي .9
 .اسم املشتـرك كاماًل 

  البلد الذي يقيم به.اسم 

  ك.عمر املشتـري 

 .عنوان منزله كاماًل 
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 .اسم املدرسة وعنواهنا ورقم هاتفها 

 اسم ويل األمر ورقم هاتفه. 

 .عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص بالطالب أو والديه 

 على أن ت كتب هذه البيانا  خب  واضح ويفَول أن تكون مطبوعة.
 .تشتمل على هذه البيانات الرسومات التي اللن يُلتَ َفت إلى و 

دوالر أمريكي، ألفول مخس لوحا ،  100، 125، 150، 175، 200َصص للفائزين جوائز مالية رمزية قيمتها ت   .10
 نظمة الصحة العامليةاملكتب اإلقليمي ملشهادا  تقدير. وسيقام معر  لألعما  الفائزة مبقّر  حيصلون على كما

 .يف القاهرة، مصر

 رات المدارس ومدرِّسي التربية الفنيةمالحظة هامة إلدا

نرجو انتقاء األعما  الصاحلة للمشاركة واملطابقة للشروط املذكورة أعاله. وإذ  نشج ع مجيع الطال  والطالبا  على 
. كما سوف ينظرون يف األعما  الواعدة فق  ، فإن احملّكمّيلزيادة الوعي بيوم الصحة العاملي املشاركة يف هذه املسابقة
 استكما  االستمارة خب  واضح ومعلوما  كاملة.يف نـرجو مساعدة الطال  

 
 Full name االسم الثالثي /                                                 Gender/الجنس

 

 Age group الفئة العمرية /

8-9 



10-11 

 

12-13 

 

14-15 

 

16-18 

 

 Nationality ية/لجنسا
 

 
 Country / اقامةاإل بلد

 School name and address اسم وعنوان المدرسة /  Home address عنوان المن زل /

   

   

   

   

 # School phoneهاتف المدرسة )مع ذكر المفتاح(   # Home phone هاتف المنزل )مع ذكر المفتاح(

   Parent phone:  ؛هاتف ولي األمر

    Email address/ البريد اإللكتروني
... 


