
 

 

 لممؤتمر الرئيسي الخطاب يمقي

 "ويش" مؤتمر في ارئيسي   امتحدث   رداهارف لجامعة الفخري الرئيس

 

 الدكتورأن  (ويش) الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر أعمن: 6102 أكتوبر 8 قطر، الدوحة،
شرفية لألستاذية ليوت الالرئيس الفخري لجامعة ىارفارد والحائز عمى درجة تشارليز إ، سامرز لورانس

 عقدىا المزمع لقمةفي النسخة المقبمة من مؤتمر ا ارئيسيً  امتحدثً بصفتو  ، سيشاركالجامعية من نفس الجامعة
 .القادم نوفمبر شير خالل

 اإلدارة في مخزانةل اوزيرً  عمل حيث باإلنجازات، حافل تاريخ في عدة مناصبقد تقمد  سامرز الدكتوركان و 
 مخبراءل اوكبيرً  رد،اىارف جامعةل اورئيسً  األبيض، البيت في القومي االقتصادي ممجمسل امديرً و  األمريكية،

 .الدولي البنك في االقتصاديين

 العالمية، الصحة في االستثمار عمى تركيزمع ال المعونات برامج مستقبل كممتو في سامرز الدكتور وسيناقش
كما . الغذائية واإلعانة التعميم يكقطاع األخرى اعاتالقط أنشطة من المستفادة الدروس ضوء في وذلك

 والتطوير البحث جيود عمى ذلك وتداعيات ،اإلعانة لبرامج العالمية الرؤية إىمال مشكمة إلى سيتطرق
 وتطبيق بصياغة المعنية البحوث جانب إلى الجديدة، التشخيص وأدوات والمقاحات األدوية بإنتاج المعنية

 سبل عمى الضوء سامرز الدكتور وسيسمط .جراثيمال ومكافحة نفمونزااأل ألوبئة التصديب المتعمقة السياسات
 مناطق في معظميا ينتشر والتي والمحرومة، الفقيرة المجتمعات إلى لموصول العالمية اإلعانة جيود توظيف
 .  المتوسط الدخل ذات الدول في نسبياً  معزولة

 لجامعة رئاستو فترة شيدت حيث الصحية، الرعاية في بتكاراال مناصري أكبر أحد سامرز الدكتور ويعد
 بحوث في العالمية الريادة مصاف إلى وكامبريدج بوسطن بمدينتي لمنيوض شامل برنامج تدشين رداىارف

 كما. والجينوم الجذعية الخاليا بأبحاث المعنية الكبرى البرامج من عدد تشكيل عبر وذلك الحيوية، العموم



 

 ىذه تكون لن: "بالقول أنشطتيا عمى المتحدة لألمم العام األمين عمق التي العالمية، ةالصح لجنة ترأس
 والحياة والمساواة التكافؤ فرص زيادة في ستسيم بل فحسب، الصحة مستوى تحسين عن مسؤولة المجنة
 ".لمجميع الكريمة

 مؤتمر من الثاني ليوما جمسات ضمن وذلك نوفمبر، 01 بتاريخ المرتقب خطابو سامرز الدكتور وسيمقي
 خالل ،لنفسو مرموقة سمعة" ويش" مؤتمر رسَّخ" :بالقولفي المؤتمر  مشاركتو عمى عمق وقد ،"ويش"

 الرأي وقادة ،العالم أنحاء مختمف من الصحية السياسات لصانعي جامعة كمنصة ،الماضية القميمة السنوات
 الرعاية قطاع تواجو التي التحديات أكبر حول النقاش باب فتح بيدف األكاديمي المجتمع في والفكر

ني. الصحية  حول الدائر النقاش إلى لإلضافة وأتطمع ،6102" ويش" مؤتمر في المشاركة بفرصة ألرحب وا 
 ".الصحية السياسات صياغة في االقتصادية لمقضايا المتزايد الدور

 الرؤية أصحاب من سامرز الدكتور يعد": بالقول فعمق ،"ويش"لـ التنفيذي المدير شيمينجز، إيجبرت السيد أما
 الحضور، عمى وآرائو أفكاره طرح عبر" ويش" لمؤتمر هءإثرا ويسعدنا الدولية، السياسات مجال في الثاقبة

 القمة من سامرزد يع إذ ،المتزنة ونبرتو المتفائمة نظرتو إلى الحاجة أمس في اليوم الطاغي العالمي فالخطاب
 ماوىو  السائدة، والصراع التشرذم حالة برغم الدولي المجتمع أفراد بين والتالحم كافلالت بإمكانية المؤمنة
 ."ورؤيتو "ويش"مؤتمر  رسالة مع تماماً  يتسق

 منصة المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر لمؤسسة التابعة العالمية المبادرات أحد ،"ويش" مؤتمر وفروي
 الصحية والممارسات االبتكارات وتشجيع بنشر المعنية والمينية ةواألكاديمي السياسية الخبرات آلالف جامعة
 .السميمة

" ويش" مؤتمر مجريات ضمن العالم أنحاء مختمف من الصحية االبتكارات أحدث استعراض يتم وسوف
وتنفيذىا  الصحية المشاريع بتصميم المتعمقة تمك وخصوًصا نوفمبر، 01و 62 يومي عقده المزمع ،6102
 الرعاية قطاع في القادة بإنجازات التنويو إلى باإلضافة الشباب، المبتكرين من عدد مشاركةب ،وتمويميا
 .الثالثين سن دون ىم ممن الصحية



 

 قطاع تواجو التي التحديات أكبر عمى الضوء تسمط بحثية منتديات تسع المؤتمر برنامج سيتضمن كما
 االقتصادية والفوائد الدقيق، والعالج السكانية، بالصحة المتعمقة تمك سيماال العالم، حول الصحية الرعاية
 الدموية، واألوعية القمب وأمراض الصحية، العناية ومسؤوليات الصحي، القطاع في االستثمار عمى المترتبة
 منظور من العربي الخميج منطقة في الجينوم وأبحاث السموكيات، عمم عمى المعتمدة والحمول والتوحد،
 المختصين من نخبة الندوات وسيدير. الصحية الرعاية قطاع في العاممة والقوى مية،اإلسال األخالق
 يخص فيما اوعالميً  امحميً  المبادرة تأثير حول مفصالً  اتقريرً  ،األولى لممرة، "ويش" سيصدر كما. العالميين
 .المرضى وسالمة السكري مرض مثل المؤتمر، سياق ضمن ُتطرح التي المواضيع

 تويتر حساب أو qatar.org-www.wish موقع زيارة يرجى ،"ويش"مؤتمر  حول لمعموماتا من لممزيد
@WISHQatar. 

 تعميق الصور: 

: الدكتور لورانس سومرز، الرئيس الفخري لجامعة ىارفارد، يشارك في مؤتمر "ويش" كمتحدث 0صورة 
 رئيسي. 

 

 - انتهى-

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

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

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

 .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 

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

 .وبحوث الرعاية الصحية

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


 
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

 1126999492980ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaتروني: بريد إلك

 

 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

 .رات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممومعرفي من خالل إطالق قد

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

 .رئاسة مجمس إدارتيا

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

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

تكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المب

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

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