
 
 اعالميً  اخبيرً  051تستضيفو مجمة ىيمث أفيرز بمشاركة أكثر من 

 نتائج بحوثه في منتدى عالمي لمسياسات الصحية  عرض"ويش" ي

  

لعرض  ،"ويش" ،بتكار في الرعاية الصحيةمؤتمر القمة العالمي لال يستعد: 6102يونيو  12الدوحة، قطر، 
تستضيفو مجمة ىيمث أفيرز في  ،خاص عن السياسات الصحية العالمية منتدىفي  ،المعززة باألدلةأبحاثو 

الرائدة الموثقة عممًيا عمى مستوى العالم واشنطن. وتتميز المجمة بأنيا واحدة من الدوريات العاصمة األمريكية 
ى إجراء لمتشجيع عمرفيعة المستوى  محايدةكمنصة  حيث تعمل ،في مجال دراسات السياسات الصحية

تحسين جوانب الصحة والرعاية الصحية، ومعالجة شضايا تشمل تكمفة ت ومناششات عممية  بيد  تحميال
 .  وتوافرىاخدمات الرعاية الصحية وجودتيا 

الصحة عنوان "بالرابع عشر من شير يونيو الجاري  يوم الثالثاء الموافقالمزمع عقده  - وسيناشش المنتدى
القضايا  - السرطان، والتغطية الصحية العالمية، واالبتكار" مرضىرعاية العالمية: سالمة المرضى، و 

مثل التنفيذ الفعال لمتغطية الصحية العالمية، وتحسين سالمة  ،التي تواجو القطاع الصحي العالمي الرئيسية
المرضى المستمدة من مجموعة بحوث السياسات التي أجراىا "ويش" خالل السنوات األخيرة. وستؤدي شيادات 

مؤتمر ويش أدواًرا بارزة في المنتدى، حيث سيديرون التابعة ل يات البحوثويش ورؤساء منتد مبادرة
المناششات ويتحدثون عن خبراتيم الخاصة في مجال الرعاية الصحية. ويشارك في ىذه الفعالية أكثر من 

 شخصية عالمية رائدة من المؤسسات األكاديمية واألىمية ووسائل اإلعالم.  051

رؤساء المنتديات التابعة لمؤتمر ويش، المزمع مشاركتيم في المنتدى، البروفيسور فيكتور دزاو، ومن بين 
مركز  مارك ماكميالن، مدير  والسيد 6102رئيس األكاديمية الوطنية لمطب ورئيس منتدى الطب الدشيق 

ياسات الصحية روبرت مارجوليس لمسياسات الصحية في جامعة ديوك، وأستاذ إدارة األعمال والطب والس
ديفيد   والسير 6102و 6102في مؤتمر ويش خالل عامي  ورئيس منتدى الرعاية المسؤولةبالمركز، 

في المممكة المتحدة، ومدير شركة ديفيد لييئة الخدمات الصحية الوطنية السابق نيكمسون، الرئيس التنفيذي 



لصحية العالمية التابع لمؤتمر ويش عام لحمول الرعاية الصحية المنتدى، ورئيس منتدى الرعاية ا نيكمسون
، 6102  والبروفيسور بيتر برونوفوست، نائب أول رئيس منتدى سالمة المرضى التابع لمؤتمر ويش 6102

ومدير معيد أرمسترونج لسالمة المرضى والجودة بكمية الطب في جامعة جونز ىوبكنز، ورئيس منتدى 
   .6105سالمة المرضى التابع لمؤتمر ويش عام 

ستضي  الفعالية في نادي الصحافة الوطني: التي توشال السيد أالن ويل، رئيس تحرير مجمة ىيمث أفيرز، 
"ويش" "نحن سعداء لمدخول في شراكة مع مؤسسة شطر ومؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية 

الصحي عمى مستوى العالم. وشد سبق في ىذا المنتدى الميم لمناششة القضايا الرئيسية التي تواجو القطاع 
لمعديد من المتحدثين المشاركين في المنتدى نشر أبحاثيم في مجمة ىيمث أفيرز المجازة عممًيا. وستكون ىذه 

ن المجمة مشاركة الباحثين في منتدى واشنطن، األبحاث والمقاالت متاحة خالل فترة انعقاد المؤتمر. وتثم  
ا لمؤسسة شطر، ومؤتمر ويش، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز السدرة لمطب وتود أن تعبر عن عميق امتناني

 وكمية إمبلاير كوليدج لندن عمى دعميم لقدٍر كبيٍر من محتوانا العالمي".  ،والبحوث

، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية دارزي الموردوشال البروفيسور 
"تدل شراكتنا مع مجمة ىيمث أفيرز عمى التأثير العالمي ألبحاث مؤتمر ويش. ونحن نتطمع : "الصحية "ويش

وحوارات ثرية حول بعض من القضايا  لممشاركة في ىذا المنتدى المشترك، الذي يبشر بعقد مناششات شيِّمة
   األكثر إلحاًحا في مجال الرعاية الصحية اليوم". 

 القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية لمؤتمر التنفيذي الرئيس نجز،إجبرت شيميح وبيذه المناسبة، صر  
و: "يتمثل اليد  األسمى لمؤتمر ويش في التأثير عمى صناع القرار باستخدام أفضل األدلة ، بقول"ويش"

أصداء ىذه المقاالت العشرة أن عن طريق نشر رؤيتنا لمتوسع المستمر ألبحاثنا األصمية وتعني المتاحة. 
شطاع الرعاية  داخلفي أوساط مجتمع السياسات الصحية. يتبحوث مؤتمر ويش تتواصل وتتعزز بقوة 

تواجدنا المستمر عمى صفحات إحدى المجالت وال شك بأن الصحية بشكل فريد مع القطاع األكاديمي، 
صوص، عرض المحتوى من الممتع، عمى وجو الخفإنو مكانتنا العممية. وبالطبع، يعزز الموثقة عممًيا من 

 الذي طوره المؤتمر لقادة الرأي الرئيسيين في واشنطن". 

وكانت مجمة ىيمث أفيرز شد تمكنت من بناء عالشة شراكة شوية مع مؤتمر ويش في مجال تقديم محتوى وثيق 
ت ، نشر 6102الصمة بالسياسات لنخبة كبيرة من شيادات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 

المجمة عشرة مقاالت كتبيا باحثون ومساىمون في مؤتمر ويش. وتتميز شاعدة شراء المجمة باتساعيا، حيث 



تشمل القيادات الحكومية والقيادات العاممة بالمين الصحية، وخبراء الرعاية الصحية، والباحثين في مجاالت 
الصحة والرعاية الصحية في الواليات  الصحة والرعاية والسياسات الصحية، وأشخاًصا آخرين معنيين بقضايا

المتحدة وجميع أنحاء العالم. ويشيد ىذا الحدث مشاركة شخصيات بارزة من منتديات مؤتمر ويش، وذلك 
 نوفمبر في الدوحة. 21 – 62شبل انعقاد المؤتمر، الذي سيقام خالل الفترة من 

 -انتهى-
 

 "الصحية "ويشنبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية 
منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات  بأنومؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" يتميز 

ية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة شطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعا
 .ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة شطر

بمشاركة أكثر من أل  من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  6102انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
ر العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدا

 .وبحوث الرعاية الصحية
ليام الجيات األ خرى تتضافر جيود ىذا األطرا  كميا من أجل تسخير شوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .البناء المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل
 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 
شتصاد مؤسسة شطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة شطر في مسيرة تحول اشتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا

 .معرفي من خالل إطالق شدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة شطر والعالم بأكممو
بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0225أس ست مؤسسة شطر سنة ت

 .رئاسة مجمس إدارتيا
شطاع لمتعميم يستقطب أرشى الجامعات  تمتزم مؤسسة شطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة شطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية الشتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال
نشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إ

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة شطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموشع اإللكتروني: 

 
 

http://www.qf.org.qa/

