
 

 القمة الثالثة تجمع ممثمين من أكثر من مئة دولة

 يشددون عمى أهمية التعاون في مجال الرعاية الصحية 6102قادة "ويش" 

 

رئيس مجمس إدارة  ،صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصرتفتتح  -6102نوفمبر  62، الدوحة، قطر
 غدًا الثالثاءالمزمع عقده  ،6102مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" مؤسسة قطر، 

 في مركز قطر الوطني لممؤتمرات.

لمواجية التحديات الصحية الممحة عالمًيا،  والعمل معاً الذي يشدد عمى أىمية التعاون  ،ويجمع المؤتمر
 عمى مستوى وزاري.منيم  01ممثمين من أكثر من مئة دولة، ومن المتوقع أن يشارك نحو 

تفاني مؤتمر القمة العالمي لالبتكار  ،قد يوم أمسع   ،وناقش كبار خبراء الرعاية الصحية في مؤتمر صحافي
دلة في قطر والمنطقة األالتي تستند إلى والحمول ل األفكار ونشر أفضفي تبني في الرعاية الصحية "ويش" 

والعالم. وستكشف قمة "ويش" الثالثة النقاب عن بحوث عممية جديدة في العديد من المجاالت الرئيسية، بما 
والخرف، وتقديم الرعاية لمرضى حول سالمة المرضى، في ذلك سياسات "ويش" في الشؤون الصحية، 

 واالستفادة من التعاون الدولي. ،ولةالسرطان بأسعار معق

كممة خالل المؤتمر  ،رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر "ويش" ،وألقى البروفيسور المورد دارزي 
يجاد فرص لم إذ : "تواجو األنظمة الصحية تحديات ىائمة. قال فيياالصحافي،  تكن الحاجة إلى االبتكار وا 

لالطالع عمى  ،يعمل "ويش" عمى جمب العالم إلى دولة قطر ، لذلكالسابقالعمل كبيرة إلى ىذه الدرجة في 
دورىا كوسيط لإلبداع والريادة في مجال الصحة. ويشارك اآلالف من كبار خبراء الصحة العالميين في 

الذي من المفترض أن يكون ىاًما وتاريخًيا. أتطمع الى افتتاح القمة صباح الغد واستقبال  ،مؤتمر ىذه السنة
 ضيوفنا من جميع أنحاء العالم".

تقارير حول الرعاية  وباإلضافة إلى الندوة حول سياسات "ويش"، ستعرض المنتديات البحثية في "ويش"
، وأمراض القمب واألوعية الدموية، وعمم الجينوم في منطقة الخميج لتصورات السموكيةواالمسؤولة، والتوحد، 

 والطب الدقيق.في الصحة الشعوب بصحة جيدة، واالستثمار العربي واألخالقيات اإلسالمية، وتمتع 



 

إلى أن "مؤتمر  ،مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية ،من جيتيا، لفتت الدكتورة مريم عمي عبدالممك
في التطوير المستمر لقطاع الرعاية الصحية في قطر، ومنصة عالمية ناجحة  اأساسيً  اعنصرً يمثل "ويش" 

، مما ي عد ضرورة حيوية في إطار جيودنا الرامية لدمج الرعاية تبادل المعرفةبتسمح لخبراء الرعاية الصحية 
منيا . لقد شيدنا أمثمة عمى االبتكار في مجال الرعاية الصحية، و الصحية بفاعمية عمى النطاق المحمي

العيادة الذكية التي فتحت أبوابيا في مركز الوكرة الصحي. وتشد االبتكارات األنظار إلى اعتماد مقاربة 
"أفضل الممارسات" كدليل عمى برامج الرعاية المتكاممة الناجحة. وشيدنا أيضا تحسًنا مستمًرا في دورة الرعاية 

دخال برامج جديدة ونماذج رع جميع األفكار بيدف التأكد من تمحور  ،اية صحيةالصحية الشاممة في قطر، وا 
 وتسييل الحصول عمى أفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة". ،والمواضيع حول المريض

ممتقى جامًعا لآلالف من كبار المبتكرين وصانعي السياسات بيدف خمق  6102طمق "ويش" عام وأ  
تطبيق أفضل الممارسات التي تعود بالفائدة عمى ى معا تبادل األفكار والعمل معً من ليتمكنوا  ،والباحثين

 السكان المحميين والعالميين. وفي السنوات التالية، برز "ويش" كمنصة لمعمل عمى الصعيد العالمي.

بيدف تطبيق  ،، أبرم "ويش" اتفاقية شراكة مع برنامج الصحة النفسية التابع لمركز "كارتر"6102وفي 
برنامج زمالة "روزالين كارتر" لصحافة الصحة النفسية في قطر، وتدريب الصحفيين عمى الكتابة الدقيقة 
والمحترفة لمتقارير الصحفية المتعمقة بالصحة النفسية في مجتمعاتيم. وفي سبتمبر، تمقى أربعة صحفيين 

منتدى خاص عن السياسات الصحية  ، شارك "ويش" في6102محميين التدريب في المركز. وفي يونيو 
في العاصمة  ، مجمة السياسات الصحية الرائدة في الواليات المتحدة،العالمية، نظمتو مجمة "ىيمث أفيرز"

  مقااًل مبنًيا عمى تقارير منتدى "ويش". 61مجمة ال، نشرت 6100األمريكية واشنطن. ومنذ عام 

وبدورىا، شددت السيدة بثينة النعيمي، رئيس التعميم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر عمى "تأثير "ويش" 
سياسات الرعاية الصحية، والبحوث،  تدعم، في إيجاد حمول ممموسة 6102المباشر، منذ تأسيسو عام 

لصحية الممحة عمى الصعيدين وتوفير الدعم الالزم إليجاد حمول لتحديات الرعاية ا ،والتسميم، وتقديم توصيات
المحمي والعالمي. وىو جزء ال يتجزأ من بيئة البحث واالبتكار الديناميكية المدعومة من مؤسسة قطر. ويمتزم 

قطر مركًزا رائًدا  لجعلتقديم الدعم الالزم ب"ويش"، إحدى مبادرات مؤسسة قطر في الرعاية الصحية األولية، 
 ال الرعاية الصحية.عالمًيا لمتميز واالبتكار في مج



 

من خالل مسابقة المبتكرين الشباب  ،ويسمط "ويش" سنوًيا الضوء عمى االبتكارات في مجال الرعاية الصحية
وبرامج المبتكرين الشباب والقادة اليافعين، التي توفر منبًرا خاًصا بقادة المستقبل الواعدين في مجال الرعاية 

بيقات محمولة، ونماذج مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية، وحمول الصحية. وتتضمن ابتكاراتيم أجيزة، وتط
 تكمفة في الوقت نفسو.المع الحد من  ،تصميمية من شأنيا تحسين جودة الرعاية وتجربة المريض

فرصة ألصحاب المشاريع لعرض ابتكاراتيم في مجال الرعاية  6102وتوفر عروض االبتكارات في "ويش" 
 في المؤتمر من التعامل مع أفكار من شأنيا تغيير الرعاية الصحية.الصحية، وتمكين المشاركين 

مارجوليس لسياسات الصحة وأستاذ روبرت مارجوليس في -مدير مركز ديوك ،أما الدكتور مارك ماكميالن
 :األعمال والطب والسياسات في جامعة ديوك، ورئيس جمسة "ويش" النقاشية حول الرعاية المسؤولة، فقال

الذين يواجيون مشكالت مماثمة  ،من مختمف أنحاء العالم ،صانعي القرار وقادة الرعاية الصحية"ويش" "جمع 
 وصياغة ،كيفية استخدام األموالفي ساسية األمشتركة المشكمة وتتمثل الفي مجال الرعاية الصحية. 

وىذا لدعم طرق مبتكرة في تحسين الرعاية الصحية وتجنب التكاليف غير الضرورية،  ،السياسات الحكومية
مَكن "ويش" عدة دول من تبادل الخبرات قد . و إليو يدف جمسة "ويش" النقاشية حول الرعاية المسؤولةت ما

 ."ية في قطروالتطبيقات المحم ،واليند ،والمممكة المتحدة ،وتعمم كيفية النجاح، ومنيا الواليات المتحدة

 ح السيد إجبرت ِشِمنجز، المدير التنفيذي لقمة "ويش" بالقول: "تأسس "ويش" منذ ثالث سنواتصر  من جيتو، 
يخدم مباشرة نظام الرعاية الصحية في قطر.  ولكجزء أساسي من جدول أعمال القيادة الصحية العالمية، 

في الذي خمفو واألثر الممموس  ،يم وفود وزاريةدولة في المؤتمر، غالبيت 011عبر مشاركة ممثمين من أكثر و 
. ومن المؤكد أن ال مثيل لـ"ويش" في أي ، فقد حقق مؤتمر "ويش" ميمتوالسياسات الصحية المحميةمجال 

 عمق البحوث ونطاق التأثير. لجيةمكان في العالم 

االنتشار العالمي لالبتكار "وباإلضافة إلى القمة السنوية، يمتمك "ويش" العديد من المشروعات، بما في ذلك 
كيفية تبني أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم االبتكارات الجديدة  وىو يقي م، "في الرعاية الصحية

يدرس السموكيات الثقافية أنو بنجاح، بيدف إليام دول أخرى العتماد أفضل األساليب واألفكار. كما ونشرىا 
التي تؤثر عمى انتشار األفكار الجديدة، مثل طريقة تعامل كل دولة مع المتخصصين في مجال الرعاية 



 

فييا الدول المعنية من تحقيق الشروط  تنواح محددة تمكن ويسمط الضوء عمى، الصحية والمرضى والجميور
 .المطموبة

التعميمية والطرق المتبعة في إعداد وتداول التقارير الطبية"، التي  مبادرة "النظم ،ومن مبادرات "ويش" أيًضا
بالشراكة مع إمبلاير كوليدج في لندن. وىي عبارة عن شبكة تعاون تضم رواد الرعاية الصحية أ سست 

ومنظمات تعنى بتحسين خدمات الرعاية الصحية عبر استخدام فعال لمموارد المتاحة، وتجمع بين أفضل 
قادة الرعاية الصحية الذين وتيسير التواصل بين ماذج الرعاية واستراتيجيات التحسين المستمر، األفكار، ون

 يتشاركون نفس األىداف والتحديات.

 تعميق الصور:

: )من اليسار إلى اليمين( السيد إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويش، وبثينة النعيمي، رئيس التعميم ما قبل الجامعي 0صورة 
مؤسسة قطر، والبروفيسور المورد آرا دارزي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر ويش، والدكتورة مريم عمي عبد الممك، مدير عام ب

 .6102و 6102مؤسسة الرعاية الصحية األولية بقطر، والدكتور مارك ماكميالن، رئيس منتدى الرعاية المسؤولة في مؤتمر ويش 

 .6102وة نقاش قبيل انعقاد قمة ويش : المشاركون خالل ند٢صورة 

 

 انتهى

 

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

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

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

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

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

ال سياسات من 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



 
ليام الجيات األخرى تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات ا لصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0111تأس ست مؤسسة قطر سنة 

  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

حقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بت

كار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني  عمى المعرفة. كما تدعم االبت

وجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة والتكنول

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaوني لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتر 

 

 

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

