
 

 

 سمط الضوء عمى فرص تحسين صحة الشعوب

  في الرعاية الصحيةالكبرى العالمية "ويش" يناقش التحديات مؤتمر 

 

رئيس مجمس إدارة ، الشيخة موزا بنت ناصر افتتحت صاحبة السمو -9102نوفمبر  92، الدوحة، قطر
مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فعاليات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية 

بحضور ومشاركة عدد قياسي من وزراء الصحة والخبراء  ،بمركز قطر الوطني لممؤتمرات ،اليوم ،"ويش"
 .أكثر من مئة دولةمن العالميين في السياسات الصحية 

الجديدة التحديات العديد من "ويش" عمى لمؤتمر وركزت سموىا في كممة ألقتيا خالل افتتاحيا القمة الثالثة 
، معربة عن آماليا في أن يشكل المؤتمر في الوقت الراىنمرعاية الصحية العالمي لمجتمع الالتي يواجييا 

 .اع الخدمات الصحيةالمثمر بين جميع المعنيين والعاممين في قط التعاونلتعزيز فرصٌة 

ممة أالرعاية الصحية"، مجال في يا تحدياتال يوجد نظام صحي مثالي في أي بمد، ولكل دولة وقالت سموىا: "
"يستفيد المشاركون من تقارير "ويش" في تطوير منظوماتيم الصحية واالنخراط في منظومة "ويش" لمرصد أن 

 ."والتقييم

، مشيرة في ىذا السياق إلى الشخصيعمم "الجينوم" والطب  بحوثوألقت سموىا الضوء عمى العمل الرائد في 
من تحميل التسمسل الجيني  ،3122الذي أطمق في حفل افتتاح "ويش" عام  ،"انتياء مشروع جينوم قطر

م القطري تتيح التعرف الكامل ألكثر من ثالثة آالف مواطن قطري، والبدء في رسم خريطة مرجعية لمجينو 
 األمراضعمى التفاوتات النوعية في الجينات المميزة لمسكان المحميين، وخصوصًا تمك التي تحدد مختمف 

 .الوراثية"

يجمع  ،تطوير نظام صحٍي وطنيفي  جينوم قطر يتمثل لبرنامجاليدف المستقبمي األساسي  إنوقالت سموىا 
المستشفيات والعيادات الرئيسية في  بجميعالرعاية الصحية  ويحفظ بيانات جينوم المواطنين في سجالت

ىدف تجري مناقشتو واستعراضو تفصيميًا مع اقتراب نياية فعال، وىو و  شخصيلضمان توفير عالج البالد، 
 .مغايرةالمرحمة التجريبية، بما يضمن حماية المعمومات الصحية لممريض من االستخدام ألغراض 



 

 

التغطية الصحية ندوات عن سياسات  ،الذي يعقد عمى مدى يومين ،مؤتمر "ويش"وتضمن اليوم األول من 
باإلضافة إلى جمسات نقاشية حول التوحد،  ،سالمة المريضفي مجال  الدوليواالستفادة من التعاون الشاممة 

ي منطقة والتعميم الصحي الميني، والطب الدقيق، والرعاية المسؤولة، والتصورات السموكية، وعمم الجينوم ف
 الخميج واألخالقيات اإلسالمية. 

ممتقى يمثل رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر "ويش" إن "ويش"  ،من جيتو، قال البروفيسور المورد دارزي
تبادل حيث يتمكنون من  ،واألكاديميين وصانعي السياساتلآلالف من الوزراء ورواد القطاع الصحي  اجامعً 

لمواجية المشكالت المشتركة والعمل مًعا  ،في مجال الرعاية الصحية الذي يتحققواالحتفال بالنجاح  ،األفكار
في "ويش"  التي نواجييا. إن "ويش" يجمب العالم كمو إلى دولة قطر، ويأخذ دولة قطر إلى العالم. وما ييمنا

 ،جال إصالح األنظمة الصحيةفي م متخصصين التي تضم ،ىو التغيير الحقيقي. وتتشارك الشبكة الدولية
 . بكمفة معقولةتوفر خدمات نوعية ل ،في جعل أنظمتنا الصحية أكثر استجابة ،ىدًفا واحًدا

في أما السيد إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش"، فعّمق بالقول: "لقد تمّكن مؤتمر ويش، وىو ال يزال 
اجتمع القادة في الدوحة لمناقشة كم فقد أجندة قيادة الرعاية الصحية في العالم.  عمى نسختو الثالثة، من تكريس وجوده

، البشراليوم أن العالم سيجتمع دائًما لدعم صحة  ونحن نمحظفريد من المعمومات، مميز لجية شموليتو وتعمقو. 
، ونحن ننظر قدًما لمنسخة األفكار المالئمة والمنبر الجامع. ىذا ىو جوىر مؤتمر ويش ى القادةلطالما توفرت لد

 من أجل تعزيز صحة البشر في كل مكان".      ،بالتزام وحماس أكبرمسمحين  ،التالية

المتحدث الرئيسي في  ،حثت سالي ديفيزمجتمع عالمي لمرعاية الصحية،  إنشاءتماشًيا مع ىدف "ويش" في و 
 ،في منظمة الصحة العالميةالمجمس التنفيذي وعضو  ،ارئيس إدارة الخدمات الطبية في إنجمتر و ، "ويش"

"المشاركين عمى العمل سويًة من أجل مكافحة األمراض المعدية المقاومة لؤلدوية التي تتسبب بوفاة نحو 
 ألف شخص سنوًيا حول العالم". 011

ذي أصبح ال ، األمروقالت: "تزداد األمراض المعدية قوة بسبب قمة التوازن في استيالك المضادات الحيوية
ومن الضروري أن نتجاوز مرحمة التخطيط ونتخذ يشكل كارثة صحية كبرى في القرن الحادي والعشرين. 

اتفق صانعو السياسات العالمية عمى اتباع خطوات قد إجراءات ممموسة لمتصدي ليذا الوباء العالمي. و 
لعدوى، واالستخدام األمثل لؤلدوية إجرائية في ىذا الشأن، وىي: التوعية المستمرة والتعميم، وطرق احتواء ا

. وأدعو جميع الوزراء وصانعي السياسات ابتكار وتطوير األسواق المالئمةو المضادة لمبكتيريا، 



 

 

نحو االبتكار من أجل مستقبل أكثر إشراًقا. يمكننا تغيير العالم واالختصاصيين في الصحة إلى العمل مًعا 
 عندما نريد وعندما نختار التغيير".

التي  التحديات والفرص ،لدكتور خوليو فرانك، وزير الصحة المكسيكي السابق، ورئيس جامعة ميامي"وناقش ا
صالح مجال في طفرة تنتج عن االنتشار السريع في تعميم الرعاية الصحية. وقال: "ىناك  نظم التعميم وا 

التحوالت  وأجبرتاستغالليا.  مجموعة فريدة من الفرص التي يجببتوفير التغطية الصحية الشاممة، كفيمة 
مسيطرة عمى محتوى المشيد الصحي الذي ل عمى العملالمتخصصين في الرعاية الصحية التي شيدىا التعميم 

 يعممون فيو".

أصبح الذي  ،قطر، ومنيا التوحدالتي تواجييا دولة الصحية التحديات وتطرقت عدة جمسات في المؤتمر إلى 
صياغة خطة وطنية و  عمل وطنيفريق تزامًنا مع إنشاء  ،3122عام في صدارة االىتمامات المحمية في 

  .لتوحدلمواجية ا

الدكتور محمد وقار عظيم، رئيس إدارة الطب النفسي في مركز السدرة لمطب  وفي ىذا الصدد، تحدث
االستراتيجية إلى ست ركائز في غاية تستند " قائاًل:لمرضى التوحد، استراتيجية وطنية ، عن والبحوث
األدلة، ودور والعالج المعزز بالتوعية، والفحص بالتوقيت المناسب، والتشخيص المبكر، ىي و  ،األىمية

نحن ممتنون لسعادة الدكتورة حنان محمد أضاف: "واالنتقال إلى مرحمة البموغ. و  ،المدارس في حياة الطفل
"ويش" ووجود منتدى لمتوحد في لدعميا القوي ليذه االستراتيجية. ، قطرالكواري، وزير الصحة العامة لدولة 

 حد ذاتو".في نجاًحا في قطر يمثل المعنيين كل يجمع 

 انتيى 

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

لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية 
األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 

 .تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر



 

 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  3124من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام انعقدت النسخة االفتتاحية 
حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي 

 .الصحية يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية

تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، 
ليام الجيات األخرى المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء  .وا 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

آل ثاني، وتتولى  الشيخ حمد بن خميفة بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 2992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
المباشرة  وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات

 .لممجتمع

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

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

