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 في الرعاية الصحية لالبتكارمؤتمر القمة العالمي  فييناقشون تحديات الرعاية الصحية عالميون وخبراء  قادة

  
  (قطر الدوحة،) 3102سبتمبر  29

جدول أعمال مؤتمر القمة سمطت خاللو الضوء عمى عقدت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا 

في مركز قطر الوطني المقبل العاشر والحادي عشر من ديسمبر ، الذي تستضيفو الدوحة يومي في الرعاية الصحية المي لالبتكارالع

 .لممؤتمرات

من  نوأكاديميي نين حكومييومسؤولخبراء في مجال الصحة  من بينيم نخبة من صناع القرارمر الذي سيشيد مشاركة المؤت يناقشوس

في  لالبتكارمؤتمر القمة العالمي يشيد وسىذا  .حالّياً تحديات الرعاية الصحية التي يعاني منيا سكان العالم  أبرز ،العالم مختمف أنحاء

مدى  ِلجية وذلك ،تقييم ثماني دول خاللويتم  والذي ،العالمي األول من نوعو االبتكار مؤشر إطالقفي دروتو األولى،  الرعاية الصحية

سواء من خالل االبتكار في  الواقع، أرض عمى تغيير إلحداث قابميتيا ومدىفي مجال الصحة،  لالبتكار الحالية نظميافعالية تبني 

 .أو نماذج األعمال العمل سير نيج أو ،مجال التكنولوجيا

 الرعاية الصحيةقضايا  تصدرأن ت ضرورة رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر، أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وفي ىذه المناسبة،

 العديد يوجدبالنسبة لكل دولة. ومع ذلك،  قصوى بأىمية الصحية الرعايةتتمتع "العالم، قائمة:  دولأولويات جميع  وسبل توفيرىا لمجميع سمم

من  الوقاية سبلأفضل  اكتشافالعمل عمى  ضرورة جانبتقديم العالج بشكل أكثر فعالية، إلى  بسبل المتعمقةاليامة  التحديات من

مختمف أنحاء في الصحية إلى جنب مع تمويل ىذه الرعاية التي تثبت كونيا ميمة شاقة لمقدمي الرعاية  جنباً  ،األمراض والتدخل المبكر

mailto:nelafify@qf.org.qa
mailto:nelafify@qf.org.qa


 

 

وجذرية في مجال  تقديم حمول مبتكرةالذي نسعى من خاللو إلى في الرعاية الصحية  لالبتكار، ومن ىنا تأتي أىمية مؤتمر القمة العالمي العالم

 يستفيد منيا العالم أجمع".في تحقيق تغييرات إيجابية في القطاع الصّحي  الرعاية الصحية تسيم

مشارك رفيع المستوى من رواد االبتكار في  055أكثر من ، الذي تترأسو صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المؤتمر، وسيجمع

ن، وذلك بغية التباحث ين، ومفكر ين، وأكاديميين حكومييومسؤول ،ووزراء ،الرعاية الصحية من مختمف أنحاء العالم، من بينيم رؤساء دول

السمنة والصحة النفسية ، كأمراض تحديات الرعاية الصحية في العالممبتكرة، ومستدامة لمجابية  إيجاد حمول عممية كيفّيةوالنقاش حول 

صابات حوادث السير شراك وتمكين ، حتضارورعاية المرضى في مرحمة اال ،ومقاومة مضادات الميكروبات الرعاية المسؤولة،و  وا  وا 

 .والبيانات الضخمة والرعاية الصحية، المرضى

حمول عممية  ،لواضعي السياسات ،الرعاية الصحيةمجال خبراء والمبتكرين في المجموعة من المؤتمر التي سيترأسيا  منتدياتوستقدم 

الرعاية الصحية  رفع مستوىو  الممحةالتحديات الصحية  تساىم في حمحمة تمكفي مجاالت عديدة، من شأنيا أن االبتكارات تعتمد عمى 

 في جميع أنحاء العالم.

لصحية، ورئيس في الرعاية ا لالبتكارلتنفيذي لمؤتمر القمة العالمي البروفيسور المورد دارزي، رئيس مجمس اإلدارة ا تحدثنبو، من جا

دورًا محوريًا في مواجية التحديات  االبتكاريمعب " :، قائالً  كولدج في لندنلايرمبإجامعة بتكار في الصحة العالمية بمجمس إدارة معيد اال

 كلبمواطنييا بطرق مبتكرة سيعود ذلك بالنفع عمى  ىتمامجميعًا لتسييل ميمة الدول في اال تعاوناذا إالصحية العالمية الراىنة، ف

يقتصر ذلك عمى  البالقول: " دارزي المورد ويضيفأو نمط الحياة التي نعيشيا".  فيو، نعيش الذي المكان عن النظر بغض األطراف،

 ."المختمفة القطاعات بينيمكن تحقيقو من خالل تكثيف الجيود  المنشود التغييرفإن  لذلك المعتادة، الرعاية خدمات تقديم مؤسسات

تجمع بين صانعي السياسات  كمنصةفي الرعاية الصحية  لالبتكارمؤتمر القمة العالمي سيعمل قائاًل: " البروفيسور دارزيواختتم 

األفكار العممية  وتطبيقتحفيز النقاش ل ،والمنظمات غير الحكومية، وقادة قطاع األعمال ،والباحثين ،والعمماء ،واألكاديميين ،يةالعالم

 ". التي يمكن تنفيذىا في جميع أنحاء العالم ابتكارًا، األكثر



 

 

 ،0505ورؤية قطر الوطنية  ،مؤسسة قطرمع رؤية وأىداف في الرعاية الصحية  لالبتكارتتماشى أىداف مؤتمر القمة العالمي و 

لتعزيز الجيود مؤسسة التبذل و  .الصحي في المنطقة لالبتكاريتعّمق بتسميط الضوء عمى دور قطر المتنامي كمركز  ما في وخصوصاً 

البرامج الطبية التي تستيدف عالج األمراض السائدة في قطر وجميع أنحاء المؤسسة تقود  حيثىذه الميمة من خالل التعميم والبحث. 

 المنطقة، وذلك بيدف تقاسم تمك الحمول عالميًا. 

لتصبح مركزًا عالميًا  الدولة قطر في دعممؤسسة " تمتزم  ، قائاًل:رئيس مؤسسة قطر الميندي، سعد وحول ىذا الشأن، صرح الميندس

البحوث الطبية الحيوية  تشملحزمة من المبادرات البحثية القيمة التي واالبتكار الصحي، وذلك من خالل لمتميز في الرعاية الصحية 

وستسعى المؤسسة من خالل ىذا المؤتمر إلى تقديم حمول ممموسة في دعم الرعاية الصحية وسياساتيا  لصحة األم والرعاية السريرية.

ل أمورًا أساسية تساعد عمى تحقيق المزيد من النتائج اإليجابية في قطاع الرعاية الصحية وأبحاثيا وطريقة تقديميا، والتي بمجمميا تمثّ 

 العالمي".

أيضًا إلى العمل مع الخبراء الممتزمين بتحديد أكثر االبتكارات الواعدة في مجال الرعاية الصحية وتطويرىا إلى  مؤسسة قطروتسعى 

دولة إصالحات جوىرية في مجال الرعاية الصحية، أطمقت مؤسسة قطر حزمة ال يدتشحمول عممية من أجل صّناع السياسات. وبينما 

 البحوث الطبية الحيوية لصحة األم والرعاية السريرية. تشملمن المبادرات البحثية القيمة التي 

الدوحة ليذه القمة خالل مشاركتيا في افتتاح القمة العالمية  إطالقصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، أعمنت عن  أنيشار إلى 

كولدج في لندن  إمبلاير جامعة، والتي نظمتيا مؤسسة قطر ومعيد االبتكار في مجال الصحة العالمية ب0500لسياسات الرعاية الصحية 

 ar-qatar.org/home-http://www.wish: اإلنترنت عمى المؤتمر موقعمن المعمومات يرجى زيارة  لممزيد العام الماضي.
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 صىر صاحبة السمى الشيخة مىزا بنث ناصر  (1

738641 0047010013_XL.jpg  

http://www.wish-qatar.org/home-ar
https://mail.hho.gov.qa/photos/WISH/0047010013_XL.jpg


 

 

761963 0061311017_XL.jpg 

 
 

  :منحذياترؤساء ال( 2

 نتجايعت بنغهفانٍا، وانفشٌق انذونً نًكافحت انغً،  شٍشٌكً كٍىيانٍاكا: السمنة 

  :عخىائًكهٍت ننذٌ نهصحت وانطب اإل،انبشوفٍغىس فٍكشاو باحٍمالصحة النفسية  

 ينظًت انصحت انعانًٍتت اننفغٍت واإلدياٌ عهى انًخذساثيذٌش إداسة انصح،انذكخىس شٍخاس عاكغٍنا ، 

  :صيٍم أول، انذساعاث االقخصادٌت | يذٌش يشكض إصالح انشعاٌت انصحٍت،ياسك ياكهٍالٌالرعاية المسؤولة 

 جايعت هذ االبخكاس فً يجال انصحت انعانًٍت،انشئٍظ انخنفٍزي نًع،حىياط هٍىص هانٍج: رعاية المرضى في مرحلة االححضار 

 إيبشٌال كىنٍذج ننذٌ

 األعخار بقغى انصحت انذونٍت بكهٍت جىنض هىبكنض بهىيبشج نهصحت انعايت،عذناٌ عهً حٍذسانذكخىس :إصابات حىادخ السير 

 فً انشعاٌت األونٍت، يغخشفى  نالبخكاسانًذٌش انخنفٍزي نًشكض عخىٌكم ، عىصاٌ إٌذجًاٌ نٍفٍخاٌ :إشراك وجمكين المرضى

 ياعاحشىعخظ انعاو

 سئٍظ إداسة انخذياث انطبٍت، انًًهكت انًخحذة،انبشوفٍغىسة انغٍذة عانً دٌفٍض :مقاومة مضادات الميكروبات 

 بحاد ، أانبشوفٍغىس أنٍكظ 'عانذي' بنخالنذ، يذٌش يعهذ ياعاحشىعخظ نهخكنىنىجٍا  :البيانات الضخمة والرعاية الصحية

 ٍا.انذٌنايٍاث انبششٌت ووعائم اإلعالو بشنايج سٌادة األعًال يخخبش يعهذ ياعاحشىعخظ نهخكنىنىج

 

  في الرعاية الصحية "ويش" لالبتكارمؤتمر القمة العالمي نبذة عن 

مجموعة من  بمشاركة 0500 ديسمبر المقبلمن شير  00-05يومي  (ويش) الصحية  الرعاية في لالبتكار العالمي القمة تنطمق فعاليات مؤتمر
بغية التباحث والنقاش ، إلى جانب نخبة من رّواد األعمال األكثر تأثيراً  المسؤولين الحكوميين واألكاديميين والمفكرين، والوزراء وكبار رؤساء الدول

يجاد حمول عممية ومستدامة ومبتكرة لمجابية تحدياتو  إلى تشجيع التعاون واإلبتكار في سياسات . ييدف مؤتمر"ويش" العالم حولالرعاية الصحية  ا 
ما تم التوصل إليو في سد الفجوة بين الرعاية الصحية واالنظمة الصحية حول العالم وأساليب وسبل تقديم الرعاية الصحية، في سبيل العمل عمى 

 وما يتم تطبيقو عمى أرض الواقع. والطب مجال الرعاية الصحية
 

الضوء  بتسميط، 0505رؤية وأىداف مؤسسة قطر ورؤية قطر الوطنية  "ويش" مع في الرعاية الصحية لالبتكارأىداف مؤتمر القمة العالمي  تتماشى
في الوقت الذي تشيد فيو دولة قطر إصالحات جوىرية في مجال الرعاية الصحية،  الصحي في المنطقة. لالبتكارعمى دور قطر المتنامي كمركز 

لمبحوث  "قطر بيوبنك"وكمية طب ويل كورنيل،  المتعمقة بالصحة منيا شراكتيا معأطمقت مؤسسة قطر حزمة من المبادرات البحثية القيمة والمميزة 
 . السدرة لمطب والبحوث لقمب واألوعية الدموية،وبنك فيرجن لمصحة، ومركزالروبوتية ومركز مركز قطر لبحوث ا الجراحةمركز و  الطبية،
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 http://www.wish-qatar.org/home-arلممزيد من المعمومات عن "ويش" يرجى زيارة موقعنا عمى اإلنترنت: 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون  مؤسسةمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 
  .إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو

وتتولى صاحبة السمو  ،الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني األمير الوالد صاحب السموبمبادرٍة كريمٍة من  0990تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   .الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
معات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى ويستقطب أرقى الجا

المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا 
 .ة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمعفي إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحيا

 
    http://www.qf.org.qa:    لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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