
 

 بيان صحفي
 

 2020لحماية الطفل في  دوليسدرة للطب يستضيف أول مؤتمر 
 

 مهمالاإلمعاملة و ال من سوءاألطفال لحماية يتعاون مع الجمعية الدولية  ،عضو مؤسسة قطرسدرة للطب، 
 

  2019 إبريل 22الدوحة، قطر، 
 

 لحماية الطفل في قطر في الفترة دولي، عضو مؤسسة قطر، عن استضافته ألول مؤتمر سدرة للطبأعلن 
 . 2020فبراير  16إلى  14من 

 
 لحمايةالجمعية الدولية بالتعاون مع  ""حماية الطفل: رحلة الماضي والحاضر والمستقبلسُيعقد المؤتمر بعنوان 

 سدرة للطب. فيوبرنامج الدفاع عن حقوق األطفال  مهمالاإلمعاملة و ال من سوءاألطفال 
 

 وء المعاملةحمايتهم من سطفيل محمد، رئيس لجنة حقوق األطفال و  الدكتوروقَّع على اتفاقية استضافة المؤتمر 
البروفيسور خالد األنصاري، رئيس قسم طب و  لحماية األطفال من سوء المعاملة واإلمهمال، الدولية جمعيةفي ال

سدرة للطب. وقد حضر توقيع االتفاقية أيًضا كل من  فيالطوارئ ومؤسس برنامج الدفاع عن حقوق األطفال 
اع عن حقوق ر الطبي لبرنامج الدفنديم جيالني، المدي الدكتورلجمعية السيدة براجاثي توماال و لالتنفيذي  المدير

 سدرة للطب. فياألطفال 
 

 المةع ومن جهته قال البروفيسور خالد األنصاري: "إن فرصة استضافة مهذا المؤتمر الهام في الدوحة ستمثل
 سدرة للطب امهتمامبارزة في مسار خدمات حماية األطفال في قطر والمنطقة. ويعد مهذا أيًضا شامهًدا على 

 لكنو  ،حقوق األطفال وحمايتهم. تواجه كل دولة وكل متخصص يعمل في مهذا المجال تحدياتبالمتواصل 
في مجاالت الوقاية والعالج واألنظمة القانونية المتعلقة بحماية األطفال. إن تبادل  تحققت أيًضا نجاحاتمهناك 

ة أثناء انونية واالجتماعيخدمات الرعاية الصحية والخدمات الق في مجالالمعرفة والممارسات بين المتخصصين 
المؤتمر من شأنه أن يمهد الطريق للتطور المستمر للعالقات وممارسات العمل بين الوكاالت في مهذا المجال 

 ."الذي لم يحظ بالتقدير الكافي. وسيساعد ذلك أيًضا في تقدم مجال حماية األطفال على الصعيد العالمي
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مهمالهم. ومن المتوقع أن  الدوليسيدور الموضوع الرئيسي للمؤتمر  في قطر حول منع إساءة معاملة األطفال وا 

مفتوح أمام جميع  سيكون المؤتمردولة قطر. و  بينهم دولة من 40مشارك من أكثر من  400المؤتمر يحضر 
 سيركز المؤتمر بشكل خاص على التربية اإليجابيةو العاملين في مجال حماية األطفال أو المهتمين بذلك. 

حول  مهملسماع آراء عاًما 25و 18الذين تتراوح أعمارمهم بين  وجمع البيانات وعقد منتدى للشباب لألطفال
الدولية  معيةجالالمواضيع التي تدور في أذمهانهم وتثير قلقهم في عالمنا المعاصر. يمكنكم قراءة المزيد عن 

الرابط  من خالل مهذالحماية األطفال  الدوليوالمؤتمر  لحماية األطفال من سوء المعاملة واإلمهمال
www.ispcan.org. 

 
 أكثر من مجرد اجتماع. إنها تمثل فرصة لتبادل الدولية مهيطفيل محمد: "إن مؤتمراتنا  الدكتورومن جانبه قال 
جال حماية صة لنا لبناء تراث في موالتواصل بشأن القضايا في المنطقة وفر  على مستوى العالم خبرات التعلم

األطفال يعمل على تعزيز التزام الدولة المضيفة بالنهوض بصحة الطفل. ويشرفنا العمل مع مؤسسة رائدة ذات 
 ."مثل سدرة للطب الستضافة مهذا المؤتمر في الدوحة حماسرؤية و 

 
بح للر  ال تهدفمهي منظمة  الدولية لحماية األطفال من سوء المعاملة واإلمهمال جمعيةالتجدر اإلشارة إلى أن 

تضم نخبة من الخبراء متعددي التخصصات تشمل أطباء أطفال وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين و 
معاملة  وءسحكومية ووكاالت تعمل على منع ومعالجة السياسات لل صناعو  ومحاميين وأخصائيي صحة نفسية

مهمالهم واستغاللهم في جميع أنحاء العالم. وتعمل   الدولية لحماية األطفال من سوء المعاملة جمعيةالاألطفال وا 
كثر األطفال واألسر ألحقوق  الدفاع عن، التي يقع مقرمها في الواليات المتحدة األمريكية، في مجال واإلمهمال

 دولة.  200في أكثر من  نشطاءعاًما ولديها أعضاء  40من 
 

 2017في يناير  قد تم إطالقهسدرة للطب  فيومن الجدير بالذكر أن برنامج الدفاع عن حقوق األطفال 
ويتضمن فريًقا متخصًصا من األخصائيين المدربين الذين يعملون مًعا لدعم األطفال واألسر عندما تكون مهناك 

ساعة لالفريق خدمة استشارات مهاتفية على مدار يقدم او دواعي قلق تتعلق بإساءة معاملة األطفال أو إمهمالهم. 
ا على أيضً  الفريق ويعمل .الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر المتخصصين فيطوال أيام األسبوع إلى 

تعلق بإساءة معاملة األطفال. كما يعمل الفريق بشكل وثيق مع تترتيب تقييمات طبية وفحوصات ومتابعات 
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قطر بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة التعليم واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  فيالمؤسسات الحكومية الرئيسية 
  والعديد من الوكاالت المعنية بالخدمات االجتماعية والرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر.

 
 اعدةمؤخًرا خط المس سدرة األطفال، أطلق حقوق وكجزء من االلتزام المتواصل لسدرة للطب بشأن خدمات حماية

المخصص لألطفال واألسر ومقدمي الرعاية والمجتمع لإلبالغ عن أي شكل من أشكال  - 4000 4003 - 
 أيًضا تممعاملة األطفال أو اإلمهمال الذي قد يشهدونه أو يتعرضون له إذا كان مقدم البالغ طفاًل. وقد  سوء

 المعاملة، مع دعوة لسوء)آسف( ليكون تمثياًل مرئًيا لطفل يمر بمحنة التعرض  فيلًما قصيًرا بعنوان إصدار
 للعمل بشأن كيفية طلب المساعدة العاجلة.

 
 -انتهى-

 
 

 :نبذة عن سدرة للطب
الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. ومهو  يقدم مركز سدرة للطب خدمات

   مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت 

يج بحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. ومهذا المز التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي وال
الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي 

 في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
ة واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاي يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال

الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز 
العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرمها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي 

 ت صحية.تعاني أجنتهن من مضاعفا
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مسامهمتنا في مجال الرعاية 
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