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 في التواصل ستقبلم ىاقشةمل أعمال جدول  يضع الصحية الرعاية في لالبتكار  العاملي القمة مؤثمر 

 الصحية الرعاية مجال

اع جمىين هُفُت لذساست عذة مجاالث في الخبراء مً مجمىعت جلىد ض حسى  سىصان ةالبروفِسىس   مً السُاساث عىّ

 أفضل بصحت ًىعم عالم ضمان أحل ًم خُاساث إلجاحت الاجغاٌ علىم اسخخذام

 5102 اغسطس 52

ط" الصحُت الشعاًت في لالبخياس  العالمي اللمت مإجمش  أعلً كطش: الذوحت،  كطش مإسست اأطللته التي العاملُت املبادسة ،"َو

م في مضاسن أسخار ،ضحسى  سىصان ةبروفِسىس ال حعُين عً ،املجخمع وجىمُت والعلىم للتربُت  وسئِس الاحخماعي الدسٍى

 ملىخذي سئًِسا ،سىَسشا في اهىحلى  لجامعت الخابع الجماهيري  الاجغاٌ هذبمع (BeCHANGE) للبحىر ِىجحض بي مجمىعت

 .الصحت بضأن املعلذة الشسائل ئًغاٌ

 

ً الخبراء مً هخبت مً جخألف عمل مجمىعت بلُادة ضحسى  البروفِسىسة سخضطلع  وي عذة جخغغاث في املخميًز

 جىاحه التي الشئِسُت الخحذًاث على الخغلب بهذف والبراهين ألادلت على جلىم جىعُاث جلذًمو  بحىر باحشاء ًضطلعىا

 السُاساث بضأن واملعلذة الغعبت الشسائل ئًغاٌ عً املسإولين الضأن وأصحاب والحيىماث السُاساث عىاع

  .الصحُت

 

ٌ ل امللبلت الضهىس  في املىخذي وسِسعى  الخالُت: الىلاط خىاو

 

 املعلذة. الصحُت اللضاًاب الخاعت للعلىم العام الفهم جلُُم 

 الصحُت اللضاًا حاالث في الخىاعل عملُت اخخالف هُفُت وجحلُل ،املعلذة الصحُت اللضاًا ماهُت حعٍشف 

 .املستهذف الجمهىس  اخخالف حسب ملعلذةوا البسُطت

 مع بضأنها للخىاعل ئطاس  في ووضعها مغادسها رلً في بما عليها، املخىاصع الصحُت املعلىماث اسخىضاف 

 العالم. هحاءأ حمُع في الضعىب

 الجماعي والىلاش الخىاعل في عالمولا  املعلىماثو  الاجغاالث جىىىلىحُا دوس  على الخعشف  ٌ  لضاًاال حى

 الصحُت.
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 عملُت في الشأي وأصحاب واملضاهير  الصحُت الشعاًت ييُوأخغائ السُاسُين ومسإولُاث دوس  على الخأهُذ 

 . الصحت مجاٌ في السُاساث بضأن الخىاعل

 الصحت. مجاٌ في الفّعاٌ لخىاعلل العامت للسُاست ئطاس  وضع 

 

ش  املىخذي سُيضش  جىاكط أن ًجب التي للمىضىعاث وجىعُاجه اسخيخاحاجه وسُعشض ،والبراهين ألادلت على اللائم هجلٍش

ت، العاعمت في ااوعلاده املضمع "َطو " مإجمش مً اللادمت الذوسة في  .5172 فبراًش 71و71 ًىمي ،الذوحت اللطٍش

 

 السُاساث وعّىاع الغىاعت سوادو  وادًمُينألا السخلطاب سائعت فشعت املىخذي هزا ًىفش" :ضحسى  ةالبروفِسىس  كالذ

 وللذ فّعاٌ. بضيل اللشاساث وعّىاع الجمهىس  لعامت الصحُت اللضاًا ئًغاٌ هُفُت مىاكضت أحل مً واحذة مغلت جحذ

 الفشعت لهم جدسنى بحُث العامت الصحت مسخىي  جحسين حهىد في املىخشطين العاملُين الخبراء مً مخميزة صمشة حمعىا

ا للعمل ٌ  حذًذة سؤي عهىس  عً أسفش  ما ،املىخذي هزا خالٌ مخىىعت هغش  وحهاث جبادٌو  سىًٍ  املعلىماث وضش  هُفُت حى

 خالٌ واملإزشة املبخىشة الخىعُاث مً مجمىعت ئلى علالخى  ئلى وهخطلع .والحذًثت الخللُذًت لاعالم وسائل باسخخذام

ط" مإجمش   ".5172 "َو

 

 الشعاًت في لالبخياس  العالمي اللمت ملإجمش الخىفُزي الاداسة مجلس سئِس داسصي، اللىسد البروفِسىس  علم حاهبه، مً

اٌ في العاملُت الصحت مجاٌ في الابخياس  معهذ ومذًش  الصحُت   لىذن، وىلُذج ئمبًر
ً

عّذ " :كائال  العلمُت، املعشفت ئًغاٌ ٌُ

 الشعاًت مجاٌ في خىاعلال مسخلبل فحعٍش ئن السُاساث. في سئِسُت مضيلت الجمهىس  ئلى الصحُت، السُاساث السُما

 ومىزىكت دكُلت معلىماث وضش  أن هما كطش. دولت رلً في بما العالم، في البلذان حمُع على ةبالفائذ سُعىد الصحُت

 ئلى وئضافت وسفاههم. السيان صحت لخحسين ألاهمُت بالغ أمش  الصحُت السُاساث بضأن املىاسب الىكذ وفي ومجذًت

 والخغُير  الابخياس  وأهمُت أسباب عً الىضف الصحُت الىغم على واملضشفين الحيىماث على ًخعين العامت، الصحت سسائل

عت دًىامُىُت وئعالمُت واحخماعُت سُاسُت بِئت في الصحُت الشعاًت جلذًم همارج في  الخغير. وسَش

 

ط" مإجمش سِسهم ،الصحت بضأن املعلذة الشسائل ئًغاٌ ملىخذي هشئِس ض حسى  البروفِسىسة وبخعُين  جبسُط في "َو

ٌ  دكُلت معلىماث وضش  أهمُت وئعهاس  املعلذة الصحُت اللضاًا فهم  صحت جحسين بهذف الصحُت السُاساث كضاًا حى

ترهض السيان.  ئلى ئضافت الصحُت، السلىهُاث حغُير بضأن الخىاعل أمىس  على ض حسى  ةللبروفِسىس  الشئِس ي البحث ٍو

 البروفِسىسة أن هما املبخىشة. الخىاعل جُجُاثواسترا والاجغاالث املعلىماث جىىىلىحُا خالٌ مً خماعيحالا  ير ُالخغ
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ً سىحض م حمعُت مً ول في وعضى  مإسس صٍش م حمعُت جىغُم مجلسو  ،ألاوسوبي الاحخماعي الدسٍى  الاحخماعي الدسٍى

ش  مشاحعت مجلسو  ،الذولي  جلىم .(Communication Health of Journal) الصحت مجاٌ في الخىاعل ملجلت الخحٍش

م مجاٌ في دوساث في بالخذَسس ضحسى  البروفِسىسة  وطشق  الصحُت، الشعاًت مجاٌ في والخىاعل ،الاحخماعي الدسٍى

 العلىم، مجاٌ في والخىاعل ،الاحخماعي الخىاعل ووسائل الجىالت، الىسائط باسخخذام الصحُت والشعاًت ،البحث

  العالم. هحاءأ حمُع في العامت الصحت وكطاعاث كسامأل اسدضاساث ض سىح البروفِسىسة جلذم هزلً الاعالم. ومهاساث

 

 واحذ الصحت بضان املعلذة الشسائل ئًغاٌ عّذ ٌُ 
ً
ط" مإجمش أزىاء مىاكضتها سِخم بحثُت فشوع سبع مً ا  حُث ،5172 "َو

ٌ  سؤساء مً الخأزير  روي  مً املسخىي  يسفُع أشخاظ ئلى باسصون  عاملُىن  خبراء سِىضم  وأطباء وأوادًمُين ووصساء دو

ين ٍش ٌ  ملىاكضت عماٌألا  وكادة سُاساثال وعىاع سٍش ت الخحذًاث ألهم مبخىشة حلى ُّ  ئًغاٌ حاهب ىلئو  .العاملُت الصح

ط" مإجمش سُلىم الصحت، بضأن املعلذة الشسائل ش  بيضش "َو  السشطان ملشض ى الشعاًت جلذًمو  السىشي، مشض عً جلاٍس

 .املشض ى وسالمت الضاملت الصحُت الخغطُتو  والضباب، ألاطفاٌ سفاهو  الخشف، مشضو  معلىلت، بأسعاس 

 

ط" الصحُت الشعاًت في لالبخياس  العالمي اللمت مإجمش  املجخمع وجىمُت والعلىم للتربُت كطش  مإسست أطللذ  لضمان "َو

ًُ  الصحُت الشعاًت مجاٌ في مإزشة هخائج جحلُم ًُ و  امحل ًُ  ااكلُم  ئلى املإجمش  هزا خالٌ مً كطش  مإسست حسعى .اوعامل

ٌ  مساعذة  السمىّ  عاحبت سؤٍت وفم ورلً بشمخه، العالم على بالىفع حعىد بحُث الصحُت لشعاًتل مبادساث ئطالق في الذو

 كطش. مإسست ئداسة مجلس سئِس ،هاعش بيذ امىص  الضُخت

 

ذ ط" مإجمش  أو  املىخذي عً املعلىماث مً ملٍض اسة الشحاء ،5172 "َو   www.wish.org.qa:الخالي الشابط ٍص
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   للمحررين معلومات

 

 "ويش" الصحية الرعاية في لالبتكار  العاملي القمة مؤثمر 

 

ط" الصحُت الشعاًت في لالبخياس  العالمي اللمت مإجمش   َسعىو  .املجخمع وجىمُت والعلىم للتربُت كطش  مإسست مً بذعم ًلام عالمي مإجمش  هى  "َو

ط" مإجمش   سُاساثب جخعلم حادة ئحشاءاث باجخار جضطلع مجخمعاث بىاء لىئ الطمىحت مبادساجه ومجمىعت السىىٍت اللمم خالٌ مً "َو

ٌ ال سؤساء كبل مً والبحىر، املبخىشة الصحُت الشعاًت  على مبيُت أسالُب باسخخذام ألاعماٌ وسواد باحثينالو  حيىمُينال سإوليناملو  ذو

 الصحُت للخحذًاث والخغذي الصحُت، الىغم في املبخىشة املماسساث أفضل ووضش  ألافياس  لخبادٌ مىغت املإجمش  ًىفش  هما والبراهين. ألادلت

 .ئلحاًحا ألاهثر لعاملُتا

 

ا املإجمش أهذاف جشجبط
ً
ض  في كطش، مإسست ئداسة مجلس سئِس هاعش، بيذ مىصا الضُخت السمى  عاحبت بشؤٍت اوزًُل  اسجباط  ذولتال مياهت حعٍض

ت العاعمت في املإجمش  مً ألاولى اليسخت اهطللذ الصحُت. الشعاًت في الابخياس  في سائذ همشهض   مً أهثر  بمضاسهت 5172 العام في الذوحت اللطٍش

ٌ  دولت 71 مً الصحُت الشعاًت كطاع سواد مً 7111 ذ .العالم حى ط" مإجمش  عً املعلىماث مً ملٍض اسة الشحاء ،"َو  الشابط ٍص

  www.wish.org.qa:الخالي

 

 لاوسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

ٌ  مسيرة في كطش  دولت جذعم سبحُت غير  خاعت مإسست املجخمع وجىمُت والعلىم للتربُت كطش  مإسست  ئلى الىشبىن  على املعخمذ اكخغادها جحى

 . بأهمله والعالم كطش  دولت على بالىفع ٌعىد بما لاوسان، كذساث ئطالق خالٌ مً املعشفت على كائم اكخغاد

مت   بمبادسة   7992 سىت كطش  مإسست جأّسسذ  السمى  عاحبت وجخىلى زاوي، آٌ خلُفت بً حمذ الضُخ الىالذ ألامير  السمى  عاحب مً هٍش

   ئداستها. مجلس سئاست هاعش  بيذ مىصا الضُخت

 ٌسخلطب للخعلُم كطاع ئوضاء خالٌ مً املجخمع وجىمُت والعلىم، والبحىر للخعلُم، الضاملت الاستراجُجُت مهمتها بخحلُم كطش  مإسست جلتزم

ت والسلىهُاث املهاساث اهدساب مً الضباب لخمىين كطش  دولت ئلى العاملُت الجامعاث أسقى  جذعم هما املعشفت. على مبنّي   الكخغاد   الضشوٍس

م عً والخىىىلىحُا الابخياس  ٌ  اسخخالظ طٍش  مخطّىس  مجخمع بىاء في اأًضً  املإسست وحسهم ألاساسُت. العلمُت املجاالث مً املبخىشة الحلى

ض   .للمجخمع املباصشة الاحخُاحاث وجلبُت الترار على والحفاظ الثلافُت لحُاةا وحعٍض

اسة ًشجى ،ومضشوعاتها كطش مإسست مبادساث حمُع على للخعشف    http://www.qf.org.qa لالىترووي: املىكع ٍص

ذ ذ عبر  لاعالمي املىخب مع الخىاعل الشحاء ،كطش مإسست عً املعلىماث مً ملٍض  pressoffice@qf.org.qa :يلىتروولا البًر
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