
 

 بالتعاون مع البنك الدولي مقدمي الرعاية الصحيةتدريب ممة و يبحث سبل التغطية الصحية الشا

 مقدمي الرعاية الصحيةيكشف عن تقرير تدريب ويش 

 

عن  ،)"ويش"( ،أعمن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية :3122 أكتوبر 23الدوحة، قطر، 
إيجاد ، بغرض تحفيز الحوار والعمل عمى تدريب مقدمي الرعاية الصحية تحدياتيتناول  خاص إصدار تقرير

 .الحمول ليذه القضية بالغة األىمية

 62المنعقد يومي و ، 6102ضمن فعاليات مؤتمر "ويش"  ،جمسة استعراض السياساتم التقرير خالل قد  وسي  
المحيطة بتطبيق التغطية الصحية نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة. وسيناقش التقرير التحديات  01و

العالمي المزمن في مقدمي الرعاية الصحية من ذوي الكفاءة  ( في خضم النقصUHCالشاممة )
 .ختصاصواال

إلى ازدياد ممحوظ في الطمب عمى الرعاية  ،والنمو االقتصادي المطرد ،وقد أدى ارتفاع عدد سكان العالم
الرعاية ممين في القطاع. ومع صعوبة الوصول إلى فرق الصحية والضغوطات المصاحبة لذلك عمى العا

 سوف يعاني الماليين حول العالم من الحرمان من الخدمات الصحية الضرورية.  المؤىمة، الصحية

بدعم من ىيئة  البنك الدولي،بالصحة والتغذية والسكان  وقسمالتقرير عبر مجيود تعاوني بين "ويش"  وأ عد  
يأمل التقرير في تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء ومجموعة البنك الدولي استشارية دولية مختصة. و 

من أجل التصدي لمقضايا المتعمقة بالتعميم والعمل في قطاع الرعاية الصحية، وذلك في سبيل تسريع عممية 
 التقدم نحو التغطية الصحية الشاممة.

والتغذية والسكان في البنك الدولي ورئيس الييئة ق السيد تيموثي إيفانز، المسؤول األول عن الصحة وعم  
 وطموحةمبتكرة  نحن في حاجة ماسة إلى استثماراتاالستشارية لتدريب مقدمي الرعاية الصحية، بالقول: "



 

وذلك لمحد من العقبات التي يضعيا النقص في فيما يخص تدريب القوى العاممة في قطاع الرعاية الصحية، 
 ".6101صحية أمام تحقيق التغطية الصحية الشاممة بحمول عام تأىيل مقدمي الرعاية ال

وييدف التقرير إلى بمورة األفكار الرائدة والجريئة حول االستثمار في تدريب القوى العاممة في قطاع الرعاية 
مي لرفد عممية االنتقال إلى التغطية الصحية الشاممة، سيما بالنظر إلى آفاق وتحديات التوافق العال ،الصحية

 حول ضرورة ىذا االنتقال.

المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، بمثابة  إحدىعد مؤتمر "ويش"، وي  
منصة جامعة آلالف الخبرات السياسية واألكاديمية والمينية المعنية بنشر وتشجيع االبتكارات والممارسات 

 الصحية السميمة.

استعراض أحدث االبتكارات الصحية من مختمف أنحاء العالم ضمن مجريات مؤتمر "ويش" وسوف يتم 
نوفمبر، سيما تمك المتعمقة بتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الصحية،  01و 62، المزمع انعقاده يومي 6102

ية الصحية ممن ىم بمشاركة عدد من المبتكرين الشباب، باإلضافة إلى التنويو بإنجازات القادة في قطاع الرعا
 دون سن الثالثين.

منتديات بحثية تسمط الضوء عمى أكبر التحديات التي تواجو قطاع  ةكما سيتضمن برنامج المؤتمر تسع
الرعاية الصحية حول العالم، سيما تمك المتعمقة بالصحة السكانية، والعالج الدقيق، والفوائد االقتصادية 

لصحي، ومسؤوليات العناية الصحية، وأمراض القمب واألوعية الدموية، المترتبة عمى االستثمار في القطاع ا
والتوحد، والحمول المعتمدة عمى عمم السموكيات، وأبحاث الجينوم في منطقة الخميج العربي من منظور 
األخالق اإلسالمية، والقوى العاممة في قطاع الرعاية الصحية. وسيدير الندوات نخبة من المختصين 

تقريرًا مفصاًل حول تأثير المبادرة محميًا وعالميًا فيما يخص  ،ولممرة األولى ،كما سيصدر "ويش"العالميين. 
 المواضيع التي تم طرحيا ضمن سياق المؤتمر، مثل مرض السكري وسالمة المرضى.



 

أو حساب تويتر  qatar.org-ishwww.w لممزيد من المعمومات حول "ويش"، يرجى زيارة موقع
@WISHQatar. 

 : ةتعليق الصور

السيد تيموثي إيفانز، المسؤول األول عن الصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي ورئيس الييئة : 1صورة 
  . االستشارية لتدريب مقدمي الرعاية الصحية

 

 انتهى

 

 "الصحية "ويشنبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية 

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

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

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  6100انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

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

 .وبحوث الرعاية الصحية

ليام الجيات األ خرى تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

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

 سونيا دينيك

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

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


 
 1126999492900ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

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

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

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

 .رئاسة مجمس إدارتيا

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

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

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

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

 .pressoffice@qf.org.qaرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكتروني التالي: لمع
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