
 

 2019املسابقة الفنية ليوم الصحة العاملي 

 الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

 الطالبات والطالب األعزاء

يحتفل العالم في السابع من نيسان/أبريل كل عام بيوم الصحة العاملي الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة 
يوم الصحة العاملي الفرصة أمام األفراد في كل مجتمع أن يشاركوا في . ويتيح 1948الصحة العاملية في عام 

 األنشطة التي تؤدي إلى إحداث تحسينات في مجال الصحة.

ويقع االختيار كل عام على موضوٍع معين بهدف تسليط الضوء على مجاٍل يحظى باألولوية من مجاالت الصحة 
 ملوضوع العام املاض ي عن "الت

ً
غطية الصحية الشاملة"، وقع االختيار على موضوع "الرعاية العامة. واستمرارا

. فالرعاية الصحية األولية عنصر حيوي 2019الصحية األولية" ليكون هو محور تركيز يوم الصحة العاملي 
بالجميع"، ويطيب للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، في احتفائه بيوم الصحة و لتحقيق "الصحة للجميع 

وتهدف هذه املسابقة إلى إنتاج أعمال فنية مسابقة فنية حول هذا املوضوع. العاملي، أن يدعوكم للمشاركة في 
بِرز شعار "الصحة للجميع".

ُ
 ت

لومات إلى عمل فني مستعينين بخيالكم ومهارتكم ونرجو منكم قراءة صحيفة املعلومات هذه، ثم تحويل املع
عكم على مناقشة أفكاركم مع آبائكم ومدرسيكم ورفاقكم، وتبادل األفكار معهم حول أفضل  ِ

اإلبداعية. كما نشج 
 الُسُبل للتعبير عن هذه األفكار في قالٍب فني.

 ما الرعاية الصحية األولية؟ 

ل بين مجتمع ما والنظام الصحي في أحد البلدان. ويمكن أن يكون الرعاية الصحية األولية هي أول نقطة اتصا
عن طريق طبيب أسرة، أو ممرضة مجتمعية أو موظفين في العيادات املحلية أو غيرهم من املهنيين  االتصالهذا 

لها.  للجميع، وبتكلفة يستطيع املجتمع والبلد كالهما تحمُّ
ً
  الصحيين. وينبغي أن يكون االتصال متاحا

دف الرعاية الصحية األولية في نهاية املطاف إلى ضمان أن ينعم الجميع بصحة أفضل. وقد حددت منظمة وته
 الصحة العاملية خمسة عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف؛ وهي:

 ؛حة )إصالحات في التغطية الشاملة(الحد من اإلقصاء، وتقليص أوجه التفاوت االجتماعي في مجال الص 
  ؛الصحية لتتمحور حول احتياجات الناس وتوقعاتهم )إصالحات في تقديم الخدمات(تنظيم الخدمات 
 ؛عات )إصالحات في السياسة العامة(إدماج الصحة في كل القطا 
 )؛اتباع نماذج تعاونية للحوار حول السياسات )إصالحات القيادة 
 زيادة مشاركة الجهات صاحبة املصلحة. 
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ز على الرعاية الصحية األ  ِّ

 
 ولية؟ملاذا نرك

ا كانت 
َّ
من جميع االحتياجات الصحية يمكن تلبيتها على مستوى الرعاية الصحية األولية، فإن  %90مل

في الرعاية الصحية األولية وسيلة عالية املردود لتوفير التغطية الصحية الشاملة. إذ يمكن، من خالل  االستثمار
 .
ً
 تعزيز الصحة العامة، الحد من الحاجة إلى رعاية أكثر تكلفة وتعقيدا

وبينما تحققت تحسينات هائلة في مجاالت مثل التغطية بتمنيع األطفال وإتاحة املياه املأمونة وخدمات 
 انتكاسات في توفير فرص الوصول العادل إلى الرعاية الصحية 

ً
اإلصحاح )الصرف الصحي(، حدثت أيضا

ٍم   مالية وتعاني من نقٍص في العاملين الصحيين، وهو ما أعاق إحراز تقدُّ
ً
م الصحية قيودا

ُ
األساسية. وتواجه الُنظ

 صوب تحقيق الصحة للجميع.

حية األولية الجيدة والتي يسهل الوصول إليها والعادلة هو الخطوة واالستثمار في بناء خدمات الرعاية الص
 مع رؤية املنظمة لعام 

ً
 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.  وتمشيا

ً
 وفاعلية

ً
 وكفاءة

ً
، 2023األولى األكثر عملية

مكان  لسينصب تركيز حملة هذا العام على اإلنصاف والتضامن، وعلى االرتقاء باملستوى الصحي للجميع في ك
 عن طريق التصدي للفجوات التي تعاني منها الخدمات القائمة. 

 ضمان أن تشمل التغطية الصحية جميع األفراد

يسعى يوم الصحة العاملي هذا العام إلى تحسين فهم الدور الهام للرعاية الصحية األولية في تحقيق التغطية 
 يعيشالصحية الشاملة، وإلى تركيز االهتمام على اإلجراءات امل

ً
ه طلوبة حت  تكون التغطية الصحية الشاملة واقعا

 الجميع. 

 يضطلع به
ً
 والحقيقة البسيطة أن لكل فرد دورا

  يفهم الناس املحرومون من التغطية الصحية الشاملة معناها، وما الذي يستطيعون القيام به كأفراد
 للمساعدة في جعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة. 

 متعون بالتغطية الصحية الشاملة يدعون إلى توفير خدمات صحية جيدة وميسورة والناس الذين يت
 التكلفة في مناطق العالم التي تفتقر إلى هذه الخدمات.  

 .ع راسمو السياسات على اتخاذ إجراءات من أجل التصدي للثغرات في التغطية الصحية الشاملة  وُيشجَّ
  

ُ
ع راسمو السياسات على تحسين ن  وُيشجَّ

ُ
 جمع البيانات، حت  يمكن تحديد الثغرات بوضوح.م ظ

 شروط املشاركة في املسابقة

 االشتراك بلوحاتهم أو رسوماتهم. 18أعوام إلى  8يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  .1
ً
 عاما

 ينبغي تقديم األعمال الفنية على نوع مناسب من ورق الرسم. .2

رَسل األعمال الفنية إلى مكتب ممثل منظم .3
ُ
ة الصحة العاملية في بلدكم، أو إلى مدير إدارة العالقات الدولية ت

 في وزارة الصحة، ليتم إرسالها إلى املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.

ي األعمال املشاركة في املسابقة  .4 ِ
 بأن آخر موعد لتلق 

ً
 .2019آذار/مارس  31علما
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م األعمال املشاركة وفق ا .5

َّ
حك

ُ
 13-12سنة،  11 -سنوات 10سنوات،  9-8لفئات العمرية التالية: سوف ت
 سنة. 18-16سنة،  15-14سنة، 

 ستقوم لجنة تحكيم باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية في القاهرة باختيار الفائزين في املسابقة. .6

 املنظمة غير ملزمة بإعادة األعمال األصلية إلى أصحابها. .7

مة إليها في منتجاتها اإلعالمـعاملية بالحق في استخدام األعمال الفنية التحتفظ منظمة الصحة ال .8  ية.ُمقدَّ

 يجب لصق االستمارة املرفقة مع كل عمل من األعمال الفنية، وتتضمن البيانات التالية: .9

  
ً
 اسم املشترك كامال

  اسم البلد الذي يقيم به 
 عمر املشترك 
 عنوان منزل املشترك بالكامل 
  وعنوانها )ورقم هاتف للتواصل مع إدارتها(اسم املدرسة 
 )اسم ولي األمر )ورقم هاتف للتواصل معه 
 البريد اإللكتروني للطالب أو والديه 

م دون  قدَّ
ُ
ل أن تكون مطبوعة. ولن ُيلَتفت إلى الرسومات التي ت كتب هذه البيانات بخط واضح، ويفضَّ

ُ
على أن ت

 أن تشتمل على هذه البيانات.

دوالر أمريكي،  100، 125، 150، 175، 200الخمس األوائل على جوائز مالية رمزية قيمتها  يحصل الفائزون .10
كما يحصلون على شهادات تقدير. وسيقام معرض لألعمال الفائزة بمقر  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 

 العاملية في القاهرة.

ِّس ي التربية الفنية
 مالحظة إلدارات املدارس ومدر 

ينبغي أن تتخير فيه املدارس األعمال التي تقدمها، ينبغي تشجيع جميع الطالب والطالبات على في الوقت الذي 
 املشاركة في هذه املسابقة لزيادة الوعي باملوضوعات التي يتناولها يوم الصحة العاملي. 

 مالحظة إلى أولياء األمور 

 الصحة العاملية فإنكم توافقون علىإنكم بموافقتكم على مشاركة أطفالكم في املسابقة الفنية ملنظمة 

منظمة الصحة العاملية لرسوماتهم وأعمالهم الفنية في أي نشاط من أنشطتها الرامية إلى تعزيز   استخدام

الصحة وعلى عرضها على املواقع اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي التابعة للمنظمة وفي املعرض الفني 

 ئزة.الذي تقيمه لعرض األعمال الفا
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   الجنس:   االسم الكامل: 

 8–9 10–11 12–13 14–15 16-18  

 □ □ □ □ □  

  بلد اإلقامة:  الجنسية:  

  اسم املدرسة وعنوانها: عنوان املنزل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاتف املدرسة )مع ذكر املفتاح( هاتف املنزل )مع ذكر املفتاح( 

    

   البريد اإللكتروني:  

 


