
 

 

 سيتضمن مقترح إلطار عمل لصناع القرار لتحسين صحة المجتمعات المحمية عمى مستوى العالم

يعمن عن منتدى وتقرير المجتمعات  "مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش
 السكانية الصحية في قمته المقبمة

  :2616مارس   16، الدوحة، قطر

لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش"، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية يعكف مؤتمر القمة العالمي 
المجتمع، عمى تنظيم منتدى المجتمعات السكانية الصحية والتقرير الخاص بو، وذلك خالل نسخة ىذا العام من قمتو الدورية 

 .2616نوفمبر  36إلى  29التي ستعقد في دولة قطر في الفترة من 

ويسعى منتدى وتقرير المجتمعات السكانية الجديد إلى تعريف مفيوم الصحة السكانية، وشرح مسّوغات وجود استراتيجية 
تتناوليا وتتصدى ليا، واقتراح قائمة باإلجراءات التي يجب عمى صانعي السياسات اتخاذىا لتعزيز الصحة السكانية. كما من 

عبر مناقشة عدد من الدراسات العينية التي تستند إلى مبادرات يقودىا المجتمع المحمي المؤمل أن تقترح الورقة البحثية، 
وأصحاب العمل، ونظم الرعاية الصحية والمقاربات المعتمدة عمى مستوى المدن، إطار عمل الستراتيجية إدارة الصحة السكانية 

 فيذ.من شأنو أن ُيترَجم عمى أرض الواقع إلى توصيات لسياسات قابمة لمتن

والتي سترأس المنتدى:  GE Ventures & Healthymaginationوبيذه المناسبة، قالت سو سيجل، الرئيس التنفيذي لشركة 
"بالرغم من أن مصطمح المجتمعات السكانية الصحية ُمستخدٌم عمى نطاق واسع، فغالًبا ما ُيساء فيمو. ولذا يشّرفني أن أتعاون 

ة من القادة ُبغية تحسين النتائج الصحية لممجتمعات المحمية في جميع أنحاء العالم. وأنا عن كثب مع ىذه المجموعة المتميز 
واثقة من أن نتائج جيودنا ستسيم في إيجاد قاعدة األدلة الالزمة لتحقيق فيم أفضل ألنواع اإلجراءات التعاونية عبر 

 من أجل إحداث التغيير". القطاعات، والتي ينبغي عمى المجتمعات عمى المستوى العالمي اعتمادىا

ومن بين الموضوعات التي سيغطييا التقرير أىمية التكنولوجيا واالبتكار في تعزيز الصحة السكانية، سواء في البمدان 
المنخفضة أو المرتفعة الدخل، والطريقة التي غّيرت التكنولوجيا من خالليا كيفية تقديم الرعاية الصحية في بعض البمدان، 

سيناقش الباحثون كيف أن كما  حديد التدخالت الصحية الممكنة التي تترك أثًرا عمى الَمديين القصير والطويل.إضافة إلى ت
 السياسات الوطنية في أي بمد يمكن أن تمعب دوًرا ىاًما في تعزيز الصحة السكانية.

 



 

 

مر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية وفي معرض تعميقو عمى التقرير المنتظر، قال إجبرت شيمينجز، الرئيس التنفيذي لمؤت
الصحية "ويش": "ُيعّد ىذا البحث مثيًرا لالىتمام، وال سيما أن صحة السكان تتأثر بعوامل تقع خارج نظام الرعاية الصحية 

حياة. ونتيجة التقميدية، بما فييا عدم المساواة االجتماعية، والتموث، والتعميم، والتخطيط الحضري والخيارات المتعددة لنمط ال
لذلك، ترتبط معظم نفقات الرعاية الصحية بعوامل ال عالقة ليا بالرعاية الصحية، ولذا يستعرض التقرير االستراتيجيات الناجحة 

 .لمصحة السكانية، التي تسعى إلى معالجة جميع العوامل التي تؤثر عمى الصحة"

أيًضا  مبادرة "ويش" واألكاديميين والمينيين المرموقين، تطورتباإلضافة إلى كونيا ممتقى لآلالف من واضعي السياسيات 
لتصبح منصة رئيسية لنشر االبتكار وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، كما أنيا تتماشى مع رؤية مؤسسة قطر 

 ق قدرات اإلنسان. لتعزيز دور قطر الريادي كمركز ناشئ لالبتكار في مجال الرعاية الصحية والسعي في الوقت ذاتو إلطال

ستشيد عقد سبعة منتديات بحثية رائدة  2616لعام  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحةتجدر اإلشارة إلى أن قمة 
تسمط الضوء عمى معالجة بعض التحديات الصحية األكثر إلحاًحا في العالم. وباإلضافة لمناقشة صحة المجتمع، سوف يصدر 

من التقارير القائمة عمى األدلة في تخصصات متعددة، تشتمل عمى موضوعات مثل الطب الدقيق، والفوائد المنتدى عدًدا 
االقتصادية لالستثمار في الصحة، وأمراض القمب واألوعية الدموية، والرعاية المسؤولة ومرض التوحد والرؤى السموكية. وسوف 

سوف تقدم القمة تقريًرا عن تأثيرىا المستمر عمى المستويين المحمي يترأس النقاشات خبراٌء دوليون مرموقون. وألول مرة، 
 .والعالمي حول الموضوعات التي سبق إبرازىا في القمم السابقة، مثل مرض السكري وسالمة المرضى

لى جانب عقد منتديات حول البحوث الحديثة في السياسات الصحية، من المقرر أن تنّظم القمة معرًضا لالبتكارات م ن كافة وا 
أنحاء العالم، تبرز فيو عممية صياغة التصميم والتسميم وتمويل الرعاية الصحية، فضاًل عن تسميط الضوء عمى لفيٍف من 
المبدعين الشباب، الذين يمثمون قادة الرعاية الصحية الناشئة تحت سن الثالثين ولدييم إسيامات في الصحة العالمية تستحق 

 التقدير عمى نطاق واسع. 

 يق الصورةتعم

، التي ستترأس منتدى GE Ventures & Healthymaginationالسيدة سو سيجل، الرئيس التنفيذي لشركة  :1صورة 
  .المجتمعات السكانية الصحية

 انتيى

أو التواصل من خالل حساب ويش عمى موقع  qatar.org-www.wishلمحصول عمى مزيد من معمومات حول ويش، يرجي زيارة الرابط التالي: 
 WISHQatar@تويتر: 

http://www.wish-qatar.org/


 
  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 pressoffice@qf.org.qa التواصل مع المكتب اإلعالمي عن طريق البريد اإللكترونيلممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء 

 يرجى التواصل مع:حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، لمزيد من المعمومات 

 سونيا دينيك

 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش"مدير االتصال في 

 6697444546483ىاتف: 

sdinnick@qf.org.qa 
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