
 

 

 أخالقي تناول قضايا الثورة الجينومية من منظورت

 ينظم ندوة حول األخالق اإلسالمية مؤتمر ويش

لمي لالبتكار في الرعاية أعمنت الهيئة المنظمة لمؤتمر القمة العا: 3102أغسطس  32الدوحة، قطر، 
عن تنظيم ندوة عمى مدار يومين تتناول شؤون األخالق اإلسالمية ضمن برنامج  6102  "ويش" الصحية

 نوفمبر في الدوحة. 62لممؤتمر، الذي تنطمق فعالياته بتاريخ  ةالنسخة المقبم

لمقضايا األخالقية المتعمقة بعمم الجينوم في الدول العربية المسممة  المقترحة وستناقش الندوة بعض الحمول
في السنوات األخيرة، وذلك باالعتماد عمى عدد  بهذا العمم امتزايدً  اومنطقة الخميج العربي، التي شهدت اهتمامً 

 من السيناريوهات االفتراضية.

ئج العرضية"، التي تثير اهتمام المعنيين من ستتناول الندوة اإلشكاالت المتعمقة بما يسمى "عودة النتاكما 
 ية الصحية وصناع القرار.اعقطاع الر العاممين في 

وأخالق الطب الحيوي  يةاإلسالمالدراسات محمد غالي، مدير الندوة وأستاذ  الدكتور في هذا السياق، عمقو 
عضو كمية الدراسات اإلسالمية في قطر بجامعة حمد بن و مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق، في 

: "سوف تسمط الندوة الضوء عمى مطمب التوازن بين االنفتاح عمى الممارسات الطبية الجديدة قائاًل خميفة، 
أخذ وااللتزام بالتقاليد اإلسالمية. وسوف نسعى إلى اقتراح السياسات المالئمة لقطاع الرعاية الصحية عبر 

 رين في االعتبار".هذين المنظو 

في وزارة الصحة العامة،   العلمي البحث ألخالقيات القطرية الوطنية المجنة رئيسةأما الدكتورة إيمان سعدون، 
فعمقت قائمة: "تقدم وزارة الصحة العامة مجموعة من التوجيهات لتمكين الباحثين ومجالس المراجعة المؤسسية 

جراء األبحاث الجينية  سالمة المشاركين والمتطوعين".والحفاظ عمى  ،من تصميم وا 

عن أهمية الندوة قائاًل: "يعتمد كل ، السيد إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش تحدثمن جهته، 
قرار طبي عمى خمفية أخالقية، لذا بات من الضروري تحري الدقة في الجمع بين االلتزامات األخالقية 

إلى عائالت  ووصوالً  ،من مقدمي الرعاية والمرضى ابدءً بالرعاية الصحية،  ىوالحمول الطبية لكل من يعن
عمى إدراج الندوات المتعمقة باألخالق اإلسالمية  اع القرار. ولهذا السبب، حرصت مبادرة ويشالمرضى وصن  



 

 

عصر خالقية الناشئة في والصحة في كافة نسخها، لكي يتمكن المعنيون من تسميط الضوء عمى القضايا األ
 الجينوم".

الرائد في الحقل الطبي،  هاوأضاف: "تكشف الجينوميات عن األسرار الحيوية لتركيب اإلنسان، مما يفسر دور 
في حين تطرح االكتشافات الجديدة معضالت أخالقية جدية وغير معهودة لمجميع. ومن هذا المنطمق، 

من أجل التصدي ألعتى اإلشكاالت   خالقيسعدنا العمل مرة أخرى مع مركز دراسات التشريع اإلسالمي واأل
 ألخالقية المتعمقة بالطب الحديث".ا

سوف تقدم ندوة األخالق اإلسالمية تقريرًا مفصاًل بالسياسات ، ويشولممرة األولى منذ انطالق مؤتمر 
بحقل  مع تنامي االهتمامو  لمسياق الثقافي العربي اإلسالمي. المقترحة لتطوير التوجيهات الطبية المالئمة

ة الجينوميات، بات من الضروري مواجهة المواضيع األخالقية المتعمقة بعمم الجينوم. وسوف تناقش و  الممح 
 من السيناريوهات االفتراضية لتوضيح التصور اإلسالمي لمحمول المقترحة. االندوة عددً 

العالمية التابعة لمؤسسة قطر ، إحدى المبادرات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية يوفرو 
لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، منصة جامعة آلالف الخبرات السياسية واألكاديمية والمهنية المعنية بنشر 

 وتشجيع االبتكارات والممارسات الصحية السميمة.

اع الرعاية يتضمن برنامج المؤتمر سبع منتديات بحثية تسمط الضوء عمى أكبر التحديات التي تواجه قطوس
التخصصات حول مواضيع  داخمةالصحية حول العالم، حيث من المقرر أن تخرج المنتديات تقارير عممية مت

الصحة السكانية، والعالج الدقيق، والفوائد االقتصادية المترتبة عمى االستثمار في القطاع الصحي، 
الحمول المعتمدة عمى عمم وحد، و ومسؤوليات العناية الصحية، وأمراض القمب واألوعية الدموية، والت

مفصاًل  اتقريرً  ،لممرة األولى ،السموكيات. وسيدير الندوات نخبة من المختصين العالميين. كما ستصدر "ويش"
ضمن سياق المؤتمر، مثل مرض  تحر  فيما يخص المواضيع التي ط   اوعالميً  احول تأثير المبادرة محميً 

 السكري وسالمة المرضى.

استعراض أحدث االبتكارات الصحية من مختمف أنحاء العالم ضمن مجريات المؤتمر، أيًضا  يجريسو 
، بمشاركة عدد من المبتكرين الشباب، وتنفيذها وتمويمها تمك المتعمقة بتصميم المشاريع الصحية وخصوًصا

 باإلضافة إلى التنويه بإنجازات القادة في قطاع الرعاية الصحية ممن هم دون سن الثالثين.



 

 

أو حساب تويتر  qatar.org-www.wish، يرجى زيارة موقع مبادرة ويشزيد من المعمومات حول لمم
@WISHQatar. 

 

  - انتهى -

 

 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش

"ويش" هو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتها مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  6102قدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام انع

ل سياسات امن خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مج

 .وبحوث الرعاية الصحية

لهام الجهات األ خرى تتضافر جهود هذا األطراف كمها من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعها عمى العمل البناء

 :مي لإلبتكار في الرعاية الصحية، يرجى التواصل معلمزيد من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العال

 سونيا دينيك

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

 1126999492902هاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 ن:إلطالق قدرات اإلنسا –مؤسسة قطر 

قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد عمى الكربون إلى ا

 .معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممه

http://www.wish-qatar.org/
mailto:sdinnick@qf.org.qa


 

 

السمو  األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  بمبادرٍة من صاحب 0224تأس ست مؤسسة قطر سنة 

 .رئاسة مجمس إدارتها

أرقى الجامعات  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب

جيا عن ية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولو العالم

والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسهم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية 

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

 .pressoffice@qf.org.qaد اإللكتروني التالي: لمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البري
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