
 

 

مؤتمز القمت العالمي لالبتكار في الزعايت الصحيت يعله عه مىتدى جديد 

 يعالج تحدياث التغطيت الصحيت الشاملت 6102في 

                                                            ٠حزفٟ ث١َٛ اٌزغط١خ اٌقح١خ اٌؾبٍِخ ثاعالٔٗ عٓ ِٕزذٜ "٠ٚؼ"

 اٌفٛائذ االلزقبد٠خ ٌالعزضّبس فٟ اٌقحخ" فٟ لّزٗ اٌمبدِخ"

 

 ادّجبدسئحذٜ اٌ، ٚ٘ٛ "٠ٚؼ"أعٍٓ ا١ٌَٛ ِإرّش اٌمّخ اٌعبٌّٟ ٌالثزىبس فٟ اٌشعب٠خ اٌقحخ : 6102ديسمبز  03الدوحت، قطز، 

اٌزيٟ عيزامبَ فيٟ اٌفزيشح  6102خالي لّخ ٌألثحبس ِٕزذٜ جذ٠ذ عٓ ئهالق عب١ٌّخ ٌّإعغخ لطش ٌٍزشث١خ ٚاٌعٍَٛ ٚر١ّٕخ اٌّجزّع، اٌ

   .اٌقحخٌالعزضّبس فٟ االلزقبد٠خ  اٌفٛائذٚاعزعشاك رأو١ذ ، ٚرٌه ثٙذف ٔٛفّجش فٟ اٌعبفّخ اٌمطش٠خ اٌذٚحخ 01ئٌٝ  62ِٓ 

ِييٓ  06، اٌييزٞ ٠قييبدف اٌيي  (UHC) اٌزغط١ييخ اٌقييح١خ اٌؾيبٍِخ١ٌييَٛ  "٠ٚييؼ"ِجييبدسح فييٟ ئهييبس دعيُ ٠ٚيأرٟ ٘ييزا انعييالْ ا١ٌييَٛ 

ْ  ٠َٛ اٌزغط١خ اٌقح١خ اٌؾبٍِخ  د٠غّجش. ٠ٚحش   اٌعبٌُ عٍٝ رٛف١ش اٌشعب٠خ اٌقح١خ ٌىً ؽخـ عٍٝ أسامي١ٙب ثأعيعبس ِعمٌٛيخ  ثٍذا

  ٚجٛدح ِمجٌٛخ. ٚلذ أفجحذ اٌزغط١خ اٌقح١خ اٌؾبٍِخ أ٠ًنب جضًءا ِٓ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ اٌجذ٠ذح ٌألُِ اٌّزحذح.

حٛي ئٌٝ ِٕجش ثبسص ٌٕؾش االثزىيبس فيٟ ٠غزمطت "٠ٚؼ" ا٢الف ِٓ فٕ بع اٌمشاس ٚاألوبد١١ّ٠ٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ سف١عٟ اٌّغزٜٛ، ٚلذ ر

اٌشعب٠خ اٌقح١خ ٚأفنً اٌّّبسعبد. ٠ٚزغك اٌّإرّش ِع سعبٌخ ِإعغخ لطيش اٌشا١ِيخ ٌزعض٠يض دٚس لطيش اٌش٠يبدٞ وّشويض ٔبؽي  

  ٌالثزىبس فٟ اٌشعب٠خ اٌقح١خ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ئهالق لذساد انٔغبْ.

َ "٠ٚؼ" خالي لّيخ  جيشا١٘ٓ عجيش ِٕزيذٜ "اٌفٛائيذ االلزقيبد٠خ ٌالعيزضّبس فيٟ اٌدٌيخ ٚعٍيٝ األغيزٕذ ٠ اً سائيذثحضيبً  6102ٚعٛف ٠مذِّ

د٠يٓ جب١ِغيْٛ، ٚ٘يٛ  اٌغي١ذ ٠زيشأط إٌّزيذٜ ِٚيٓ اٌّميشس أْ اٌيذخً اٌفيشدٞ ٚاٌميِٟٛ.عٍيٝ رحغٓ اٌقحخ آصبس نثشاص  اٌقحخ"

اٌقيحخ اٌعب١ٌّييخ عٍييٝ رمش٠يش "٠ٚعزّيذ اٌجحيش  .غيبْ فشأغ١غييىٛثفيٟ عٍييَٛ اٌقيحخ اٌعب١ٌّيخ فييٟ جبِعيخ وب١ٌفٛس١ٔيب عيزبر فخيشٞ أ

   حٛي االعزضّبس فٟ اٌقحخ. ""الٔغ١ذٌجٕخ عٓ اٌقبدس " 6102

 

ي أٚ فييٟ لّييخ "٠ٚييؼ" ِٕزييذٜ "اٌفٛائييذ االلزقييبد٠خ ٌالعييزضّبس فييٟ اٌقييحخ" ٠عزجييش :" جب١ِغييْٛلييبي اٌجحييش ٚرع١ٍمييبً عٍييٝ ئهييالق 

رحغيٓ اٌقيحخ عٍيٝ دخيً األفيشاد ِغيبّ٘خ االلزقبد، ٚرؾًّ  عٍٝاٌقحخ  ٢صبساألثعبد اٌضالس األعبع١خ ٌذِج ِٓ ٔٛعٙب ِجبدسح 

٘يزٖ اٌمّيخ ٚريأرٟ . ٌٍزغط١يخ اٌقيح١خ اٌؾيبٍِخٚل١ّيخ اٌحّب٠يخ اٌّب١ٌيخ ٌزحغيٓ اٌقيحخ اٌحم١م١خ  اٌم١ّخثبنمبفخ ئٌٝ ٚاٌذخً اٌمِٟٛ، 

  ".اٌقح١خ اٌؾبٍِخحٛي اٌزغط١خ  6102ٌمّخ اٌعبَ اعزىّبالً 
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فيٟ عيبعذ ٚاٌيزٞ ، 6102ّيخ خيالي ل ِٕزيذٜ اٌزغط١يخ اٌقيح١خ اٌؾيبٍِخٚعٛف ٠ٕطٍك اٌجحش اٌجذ٠ذ ِٓ ٔمبٍػ أهٍميٗ "٠ٚيؼ" فيٟ 

 .فح١خ ؽبٍِخرغط١خ ٚعجً ئٔجبص فٟ اٌقحخ االعزضّبس اٌمِٟٛ عٍٝ لنب٠ب فٕبع اٌغ١بعبد ئهالع 

"٠ٚؼ": "ِضٍّب أوذٔب خالي ِإرّش اٌمّيخ  اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌّجبدسح، داسصٞ آساٍٛسد اٌٚفٟ ِعشك رع١ٍمٗ عٍٝ ٘زا انعالْ، لبي 

، فيياْ اٌحقييٛي عٍييٝ سعب٠ييخ فييح١خ فعبٌييخ ٚراد جييٛدح دْٚ خييٛف ِييٓ اٌزعييشك 6102اٌعيبٌّٟ ٌالثزىييبس فييٟ اٌشعب٠ييخ اٌقييح١خ 

أعبعٟ ِٓ حمٛق انٔغبْ. ٚفٟ ظً ٚجٛد أوضيش ِيٓ ١ٍِيبس ؽيخـ فيٟ ج١ّيع أٔحيبء اٌعيبٌُ ِحيش١ِٚٓ ِيٓ  ٌنبئمخ ِب١ٌخ ٘ٛ حك  

أجيبص رحم١يك  اٌزٛجٗ ٔحيٌٛزغش٠ع اٌّمجٍخ االعزفبدح ِٓ اٌمّخ  ذِبد اٌشعب٠خ اٌقح١خ األعبع١خ، فإٔب عبصِْٛ عٍٝاٌٛفٛي ئٌٝ خ

 ".اٌعبٌّٟلطبع اٌقحخ فٟ جذ٠ذ 

عيزخ ِٕزيذ٠بد ثحض١يخ سائيذح رغيٍو اٌنيٛء عٍيٝ ع١زنيّٓ  6102ِإرّش اٌمّخ اٌعبٌّٟ ٌالثزىبس فٟ اٌشعب٠يخ اٌقيح١خ  ٠اؾبس ئٌٝ أْ

اٌقيح١خ األوضيش ئٌحبًحيب فيٟ اٌعيبٌُ ٚرزٕيبٚي عيجً عالجٙيب. ٚثبنميبفخ ئٌيٝ اٌفٛائيذ االلزقيبد٠خ ِيٓ االعيزضّبس فيٟ  ثعل اٌزحذ٠بد

اٌقحخ، عيٛف ٠قيذس عيٓ إٌّزيذ٠بد رميبس٠ش ِزعيذدح اٌزخققيبد ٚلبئّيخ عٍيٝ األدٌيخ حيٛي ِٛميٛعبد رؾيًّ ِيشك اٌزٛحيذ 

ء ٚاٌطيت اٌيذل١ك، ٚعيٛف ٠زشأعيٙب خجيشاء عيب١ٌّْٛ. ٌٍّٚيشح ٚسؤٜ عٍٛو١خ ٚأِشاك اٌمٍت ٚاألٚع١خ اٌذ٠ِٛخ ٚاٌغىبْ األفيحب

و ع١ٍٙيب اٌنيٛء األٌٚٝ، عٛف ٠مذَ اٌّإرّش رمش٠ًشا عٓ رأص١شٖ اٌّزٛافً عٍٝ اٌقع١ذ٠ٓ اٌّحٍيٟ ٚاٌعيبٌّٟ فيٟ اٌمنيب٠ب اٌزيٟ عيٍ  

 .عبثمًب ِضً ِشك اٌغىشٞ ٚاٌشعب٠خ اٌّغإٌٚخ ٚعالِخ اٌّشمٝ

اٌغ١بعبد اٌقح١خ اٌزٟ عٛف رزنّٕٙب اٌمّخ، عٛف رغٍو اٌنٛء عٍٝ عيشٚك االثزىيبس ٚثبنمبفخ ئٌٝ إٌّزذ٠بد اٌجحض١خ حٛي 

عٓ ِجّٛعيخ ِيٓ اٌّجزىيش٠ٓ اٌؾيجبة، ٚليبدح  فٟ ج١ّع أٔحبء اٌعبٌُ اٌزٟ رؾىً رق١ُّ اٌشعب٠خ اٌقح١خ ٚرمذ٠ّٙب ٚر٠ٍّٛٙب، فنالً 

ٚوبٔيذ لّيخ "٠ٚيؼ"  ا أوجش ٚأٚعع.اٌعب١ٌّخ رمذ٠شً ، اٌز٠ٓ رغزحك ِغبّ٘برُٙ فٟ اٌقحخ 01اٌشعب٠خ اٌقح١خ إٌبؽئخ رحذ عٓ اٌ  

رٕيبٌٚٛا ثبٌٕميبػ اٌحٍيٛي اٌع١ٍّيخ ٚاٌّجزىيشح  ثٍيًذا 20ِؾبسن ِيٓ  0611، ٚاٌزمٝ ف١ٙب أوضش ِٓ 6102اٌضب١ٔخ لذ أعمذد فٟ فجشا٠ش 

ص١مًيب ثشؤ٠يخ فيبحجخ اٌغيّٛ ٚاٌذائّخ ٌزحذ٠بد اٌشعب٠خ اٌقح١خ اٌعب١ٌّخ، ِّب ٠ذي عٍٝ أْ ِإرّش "٠ٚؼ" ال ٠ضاي ٠يشرجو اسرجبهًيب ٚ

 اٌؾ١خخ ِٛصا ثٕذ ٔبفش، سئ١ظ ِجٍظ ئداسح ِإعغخ لطش. 

 qatar.com-www.wish ٚ Twitter @WISHQatarٌّض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد حٛي "٠ٚؼ"، ٠شجٝ ص٠بسح اٌّٛلع 

  اوتهى 
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 الزعايت الصحيت "ويش"وبذة عه مؤتمز القمت العالمي لالبتكار في 

ِإرّش اٌمّخ اٌعبٌّٟ ٌالثزىبس فيٟ اٌشعب٠يخ اٌقيح١خ "٠ٚيؼ" ٘يٛ ِٕقيخ عب١ٌّيخ ٌٍشعب٠يخ اٌقيح١خ رشِيٟ ئٌيٝ ئ٠جيبد ٚٔؾيش أفنيً 

األفىييبس ٚاٌّّبسعييبد اٌّغييزٕذح ئٌييٝ األدٌييخ. ٠ٚعييذ ِييإرّش "٠ٚييؼ" ِجييبدسح عب١ٌّييخ أهٍمزٙييب ِإعغييخ لطييش ٌٍزشث١ييخ ٚاٌعٍييَٛ ٚر١ّٕييخ 

 ٠خ فبحجخ اٌغّٛ اٌؾ١خخ ِٛصا ثٕذ ٔبفش، سئ١ظ ِجٍظ ئداسح ِإعغخ لطش. اٌّجزّع رحذ سعب

ثّؾيبسوخ أوضيش ِيٓ أٌي  ِيٓ سٚاد ِجيبي اٌشعب٠يخ اٌقيح١خ  6100أعمذد إٌغخخ االفززبح١خ ِٓ ِإرّش "٠ٚؼ" فيٟ اٌذٚحيخ عيبَ 

حٛي اٌعبٌُ. ٠ٚغعٝ اٌّإرّش ِٓ خالي اٌمُّ اٌعب١ٌّيخ ِٚجّٛعيخ ِيٓ اٌّجيبدساد اٌّّزيذح عٍيٝ ِيذاس اٌعيبَ ئٌيٝ ثٕيبء ِجزّيع دٌٚيٟ 

 ِجبي ع١بعبد ٚثحٛس اٌشعب٠خ اٌقح١خ. ٠نُ ٔخجخ ِٓ اٌمبدح ٚساد االثزىبس فٟ 

رزنبفش جٙٛد ٘زا األهشاف وٍٙب ِٓ أجً رغخ١ش لٛح االثزىبس ٌٍزغٍت عٍٝ اٌزحذ٠بد اٌقح١خ األوضيش ئٌحبًحيب حيٛي اٌعيبٌُ، ٚئٌٙيبَ 

 اٌجٙبد األخشٜ اٌّغزف١ذح ٚرؾج١عٙب عٍٝ اٌعًّ اٌجٕبء. 

 

                     إلطالق قدراث اإلوسان –مؤسست قطز 

ِإعغخ لطش ٌٍزشث١خ ٚاٌعٍَٛ ٚر١ّٕخ اٌّجزّع ِإعغيخ  خبفيخ ر١يش سثح١يخ ريذعُ دٌٚيخ لطيش فيٟ ِغي١شح رحيٛي الزقيبد٘ب اٌّعزّيذ 

 عٍٝ اٌىشثْٛ ئٌٝ الزقبد ِعشفٟ ِٓ خالي ئهالق لذساد انٔغبْ، ثّب ٠عٛد ثبٌٕفع عٍٝ دٌٚخ لطش ٚاٌعبٌُ ثأوٍّٗ.

ٛ  األ١ِش اٌٛاٌذ اٌؾ١خ حّذ ثٓ خ١ٍفيخ آي صيبٟٔ، ٚرزيٌٛٝ فيبحجخ اٌغيّٛ ثّجبدسٍح ِٓ فبحت  0222رأع غذ ِإعغخ لطش عٕخ  اٌغّ

  اٌؾ١خخ ِٛصا ثٕذ ٔبفش سئبعخ ِجٍظ ئداسرٙب.

رٍزضَ ِإعغخ لطش ثزحم١ك ِّٙزٙب االعزشار١ج١خ اٌؾبٍِخ ٌٍزع١ٍُ، ٚاٌجحٛس ٚاٌعٍَٛ، ٚر١ّٕخ اٌّجزّع ِٓ خالي ئٔؾبء لطبع ٌٍزعٍي١ُ 

ٟ  ٠غزمطت أسلٝ اٌجبِعبد اٌعبٌّ ١خ ئٌٝ دٌٚخ لطيش ٌزّىي١ٓ اٌؾيجبة ِيٓ اوزغيبة اٌّٙيبساد ٚاٌغيٍٛو١بد اٌنيشٚس٠خ اللزقيبٍد ِجٕي

عٍٝ اٌّعشفخ. وّب رذعُ االثزىبس ٚاٌزىٌٕٛٛج١يب عيٓ هش٠يك اعيزخالؿ اٌحٍيٛي اٌّجزىيشح ِيٓ اٌّجيبالد اٌع١ٍّيخ األعبعي١خ. ٚرغيُٙ 

س ٚرعض٠ض اٌح١بح اٌضمبف١خ   ٛ  ٚاٌحفبظ عٍٝ اٌزشاس ٚرٍج١خ االحز١بجبد اٌّجبؽشح ٌٍّجزّع.اٌّإعغخ أ٠ًنب فٟ ئٔؾبء ِجزّع ِزط

 .http://www.qf.org.qaٌالهالع عٍٝ ج١ّع ِجبدساد ِإعغخ لطش ِٚؾبس٠عٙب، ٠شجٝ ص٠بسح اٌّٛلع انٌىزشٟٚٔ: 
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