
 

 قطر مؤسسةالتابعة ل مبادرةمنتدى بحثي تنظمه ال خالل
 القضاء على التهاب الكبد الفيروسيسبل يناقش  2018مؤتمر ويش 

 
، عضو أعلن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" :2018 فبراير 03ر، الدوحة، قط

منتدى التهاب الكبد الفيروسي كأحد مواضيع البحث عن إطالق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
 خالل ،الدوحة ،. وسُيعقد مؤتمر القمة في العاصمة القطرية2018التي ستشكل محور مؤتمر ويش  ةالتسع

 مركز قطر الوطني للمؤتمرات.نوفمبر في  14إلى  13الفترة من 
مليون  1.34ؤدي إلى وفاة حوالي ويعن طريق العدوى الكبد ب ييصهو مرض  التهاب الكبد الفيروسي

من الخبراء العالميين في  كوكبة على يدفي المنتدى  خضع للدراسة والبحث، وسيالعالم سنويا   حولشخص 
عرض النتائج التي توصل إليها الفريق في تقرير سيتم األشهر القادمة. وستُ  خاللمجال األمراض المعدية 

يكمن جلسة نقاش تعقد خالل القمة. و  فيناقشته بشكل متعمق ، وسيتم م2018نشره خالل مؤتمر ويش لعام 
إصدار أفضل توصياٍت حول السياسات الصحية التي يكون لها أثر  فيالهدف من التقرير الصادر عن ويش 

وال  -وبذلك تدعم الجهود العالمية المبذولة لمنع انتقال المرض  ،على إدارة التهاب الكبد الفيروسييجابي إ
 من السكان. المهمشةالفئات  بينسيما 

مجموعة  ،معهد بورنيت في ملبورن بأستراليابمارغريت هيالرد، نائب مدير البرامج  ةتترأس البروفيسور و 
ية التي ثعقدين من الخبرة السريرية والبح هيالرد أكثر من ةتملك البروفيسور و البحوث التابعة لبرنامج ويش. 

 سائل التواصل االجتماعي، لتعزيز الصحة والوقاية من التدخالت.تكنولوجيات جديدة، مثل و  استخدامتشمل 
 : "وافقت على رئاسة منتدى التهاب الكبد الفيروسي ألن رؤية مؤتمر ويشبقولها هيالرد ةوصّرحت البروفسور 

من مجتمع الرعاية الصحية العالمية. وقد وضعت منظمة  تتفق بقوة مع ما أعتقد أنه مطلوب حاليا   ورسالته
للصحة  ا  تهديديمثل ( باعتباره C( و )B) الفيروسيطموحة للقضاء على التهاب الكبد  ة العالمية أهدافا  الصح

 ".وهذا أمر يمكن تحقيقه، ولكنه يتطلب نهجا مستداما .2030العامة بحلول عام 
 

وسوف  .2018مؤتمر ويش  فيأحد مواضيع البحث التهاب الكبد الفيروسي يكون "يسرني أن وأضافت: 
العوائق التي تعترض يجمع المؤتمر بين كبار الخبراء وصناع القرار في العالم لمناقشة السياسات الرئيسية و 

استثمارات لقضاء على التهاب الكبد الفيروسي. ومن خالل عرض لالنظام الصحي الجهود التي يبذلها 



 

عام التنمية المستدامة لن تحقيق أهداف للمستقبل تضم تحديد مسارات صحيحةفي الهدف  تمثلسي، مبتكره
 " .عن تحقيقها لعالم دون أن يتخلف أي بلدفي جميع أنحاء ا 2030

 ينعمعالم  توفيرفي ويش عن نتحدث : "ةقائل ،لمؤتمر "ويش"بالوكالة وعلقت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي 
العالم إلجراء البحوث حول التهاب الكبد و الجمع بين خبراء قطر عبر صحة من خالل التعاون العالمي، و بال

شار إليه أحيانا  باسم القاتل الصامت، الذي يُ  ،هذا المرض الخطيرة وبذل قصارى جهدنا لمعالج ،الفيروسي
 ألن أعراضه يمكن أن تأتي دون أن يالحظها أحد."

وسي، وهذا بفضل مكافحة التهاب الكبد الفير لقطر تاريخ طويل في دعم الجهود الرامية  لدى": وأضافت
التهاب ب معدالت اإلصابةقطر واحدة من أدنى تمتلك برنامج الفحص والتطعيم الناجح في الدولة، ولذلك 

الكبد الفيروسي على الصعيد العالمي. وفي الواقع، ترأست سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزير الصحة العامة 
فيه على كدت أ ،العام الماضيخالل  ،جنيف بمدينةفي جمعية الصحة العالمية ُعقد  دولة قطر، اجتماعا  ب

 " .راض الساريةيروسي وغيره من األملتهاب الكبد الفاللتصدي لأهمية بذل جهود حثيثة 
مركز قطر ب ،قادة الرعاية الصحية في العالم 2018مؤتمر ويش سيجمع القمم السابقة،  فيوكما هو الحال 
 "ويش"مبادرة معالجة بعض التحديات الصحية األكثر إلحاحا في العالم. وتستضيف ل ،اتالوطني للمؤتمر 
ال  منصةيشكل  عامين وباتالذي يعقد في الدوحة كل العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية، مؤتمر القمة 
 كما أصبحالصحية.  الرعايةفي قطاع  تخصصينوالمآلالف من صناع السياسات واألكاديميين لغنى عنها 

 منصة أساسية لنشر االبتكار في الرعاية الصحية وأفضل الممارسات والسياسات.  المؤتمر يمثل
كل منها خبير معروف دوليا  في يقود رائدة،  يةبحثمجاالت تسعة منتديات في  2018مؤتمر ويش وسيضم 

وتعالجها في  ،في العالم ستسلط المنتديات التسعة الضوء على بعض التحديات األكثر إلحاحاو مجال عمله. 
 والتكنولوجية واإلنسانية للرعاية الصحية. واألخالقيةالجوانب الطبية غطي ي سياق

 تقودالقمة أيضا  منظمات من جميع أنحاء العالم  ستستضيف، 2018 لعام برنامج مؤتمر ويشفي إطار و 
مختارة من المبتكرين الشباب منصة  لنخبة وستتاح .هاوتمويل قديمهاوتالصحية  الرعايةبرامج تصميم عملية 

 .لتبادل األفكار الجديدة مع الجمهور العالمي من صناع السياسات الصحية والمؤثرين
على القضايا التي سبق  ،محليا  وعالميا   ،" تقارير عن تأثيره المستمر2018كما سيعرض مؤتمر "ويش 

متزايدة من الفعاليات المجتمعية في مختلف على مجموعة أيضا   في القمة، مثل التوحد، وسيحتوي دراستها
وهي مساحة  ،"أنحاء دولة قطر، وستقدم أمثلة عن االبتكار في مجال الرعاية الصحية في إطار "قلب ويش



 

تستضيف مناقشات غير رسمية، وتوفر خبرة عملية في  تفاعلية لعرض منتجات الرعاية الصحية الجديدة
 ع االفتراضي.تقنيات مثل الذكاء االصطناعي والواق

قمة مؤتمر العنه  أعلنالثاني الذي  يموضوع البحثالالتهاب الكبد الفيروسي هو تجدر اإلشارة إلى أن و 
 ،عن منتدى "صحة العيون"عالن اإل جرىالشهر الماضي،  وخالل. العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

خالل زيارة صاحبة السمو الملكي كونتيسة ويسيكس، السفير العالمي لالتحاد  ،كأول موضوع لمؤتمر ويش
 الدولي لمكافحة أمراض العيون التي يمكن الوقاية منها إلى الدوحة.

  - انتهى -
 
 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"
ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

موزا بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
ع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 وبحوث الرعاية الصحية. 
لهام الجهات األ ا حول العالم، وا  خرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاح 

 المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء. 
 

 إطالق قدرات اإلنسان – مؤسسة قطر
ؤسسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم

لتعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين ا
 المجتمعية. 

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
تعليمي الراقي فرص التعّلم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءا  موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر ال

 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.
ملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية ال

تساهم في بناء وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و 
 عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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