
 

 

 تمقي الكممة الرئيسية الثانية في المؤتمر

 "ويش"مؤتمرا في رئيسي   امتحدث   ديفيز ساليديم  سورةيالبروف

 

 مؤخًرا، أن ،"ويش" الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر أعمن: 6102 نوفمبر 3 قطر، الدوحة،
 .6102" ويش" قمةفي  ثانيال رئيسيال متحدثستكون ال ديفيز ساليديم  ةسور يالبروف

 نياية عقده المزمع المؤتمر في ارئيسيً  امتحدثً  إنجمترا، في الطبية الخدمات إدارة رئيس ،ديفيز تمداعتُ  قدو 
 لجامعة الفخري الرئيس سامرز، لورانس الدكتور المرموق ياالقتصاد خبيرال جانب إلى الجاري، الشير
 .الجامعة نفس من الجامعية لألستاذية الشرفية إليوت زتشارل درجة عمى والحائز ىارفارد

 وتتركز البريطانية، لمحكومة المستقميين الطبيين المستشارين واحدة من كبار ديفيز البروفيسورة دعوتُ 
 وزارة في العمميين المستشارين كبير منصبديفيز  لشغتو . والعالمية العامة الصحة مجالي في مسؤولياتيا

 .الصحية لمبحوث الوطني المعيد أسست حيث ،6112 عام منذ طانيةيالبر  الصحة

 مختمف حول الحكومية االستشارات العالمية، الصحة لمنظمة فيذينالت المجمس عضو ،ديم البروفيسورة وتقدم
 ومنيا العالمية، اإلدارية المجالس من العديد في عضويتيا جانب إلى الصحية، بالسياسات المتعمقة القضايا
 والتقييمات لممقاييس واشنطن جامعة معيد إدارة ومجمس ،سنغافورة في A Star الدولية االستشارية المجنة

 .الصحية

 تسميط أىمية التقرير ويتناول. 6103 عام المعدية األمراض حول ايمً م اتقريرً  أصدرتكانت ديفيز قد و 
 إلى بالمسارعة ويطالب ،(AMR) الميكروبات مضادات مقاومة تمثمو الذي المتنامي التيديد عمى الضوء
 المضادات وتطوير والمراقبة، والرصد واإلشراف، اإلدارة أصعدة عمى الظاىرة ليذه التصدي عمى العمل

 مختمف في الميكروبات مضادات بمقاومة المتعمقة بالمخاطر التعريف ديم البروفيسورة تواصل كما. الحيوية



 

كما . المتحدة لألمم العامة الجمعية في  امؤخرً  عقد المستوى رفيع اجتماع آخرىا كانو  الدولية، المحافل
 المجموعة رئيستشغل منصب و  الميكروبات، مضادات مقاومة حول 6103" ويش" قمة منتدى ديفيز ترأست

 .العالمية الصحة منظمة في الميكروبات مضادات مقاومة حول واالستراتيجية التقنية االستشارية

 عمى الضوء الميكروبات مضادات مقاومة حول المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر اإلعالن وسمط
 والقطاع المدني المجتمع مؤسساتتعاونيا مع  جانب إلى البعض، بعضيا مع العالم دول كافة تعاون ضرورة
 وتشجيع الجديدة، التشخيص ومعايير الحيوية المضادات وتطوير العدوى، انتشار من موقايةل الصحي

، خالل كممتيا التي ديم البروفيسورة تستعرضوف وس. السوق في المطروحة لألدوية المسؤول االستخدام
 الوقت في المطموبة الجيود ستمقييا في اليوم األول من قمة "ويش" في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري،

 ىذا في الدولي المجتمع يواجييا التي والتحديات المتحدة، األمم إعالن توصيات تنفيذ أجل من الحالي
 . الصدد

 ،6102" ويش" قمة في شارك كمتحدثة رئيسيةأ أن يسعدني: "بالقول مشاركتيا عمى ديم البروفيسورة وعمقت
 تواجو التي التحديات ومناقشة الصحي، القطاع خبراء بين اآلراء لتداول ىامة عالمية منصة تشكل التي

 مقاومة ظاىرة تنامي عمى كممتي في أركز وسوف. ليا لمتصدي الحمول ابتكار عمى والعمل الدولي، المجتمع
 ىذا مع التعاطي في العالمية الجيود لدعم الجديدة الرؤى عمى التعرف إلى وأتطمع. الميكروبات مضادات
 ".التيديد

ديفيز  ديم ساليعمى مشاركة البروفيسورة  ،"ويش" لمؤتمر التنفيذي الرئيس شيمينجز، إيجبرت السيد عمق كما
 مقاومة لظاىرة التصدي في النظير منقطعة قيادية ىماتاسم ديفيزقدمت البروفيسورة : "في المؤتمر، بقولو

 متعريفل طاقاتيا جميع سخرت ،"تنفع ال األدوية" بعنوان تقريرىا إصدار منذو . العالمية الميكروبات مضادات
، تناولت وقد. العالم حول الصحية السياسات اعةصن ومنتديات الدولية المحافل مختمف في القضية بيذه
 تحديد عمى بالقدرة الممارسات تمك ربطت حيث الصحية، النظم تطوير في القيادية الممارسات دور ا،مؤخرً 

 يتميز التي العواملىذه ىي نفس و . لتحقيقيا المطموبة الموارد وتوظيف اليادفة، الرؤية وترسيخ األولويات،



 

 6102" ويش" قمة لمجريات بإثرائيا تشرفحن نون. مبادراتيا نجاحوراء  سرالو  ،ديفيز البروفيسورة نشاط بيا
 ".ربيااوتج تياابخبر 

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

 االبتكارات أحدث نوفمبر الجاري، 31 – 62ستعرض المؤتمر، المزمع انعقاده خالل الفترة من ي وسوف
 بمشاركة الصحية، المشاريع وتمويل وتنفيذ بتصميم المتعمقة تمك سيماال العالم، أنحاء مختمف من الصحية

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

 قطاع تواجو التي التحديات أكبر عمى الضوء تسمط بحثية منتديات تسع المؤتمر برنامج سيتضمن كما
 االقتصادية والفوائد الدقيق، والعالج السكانية، بالصحة المتعمقة تمكوخصوًصا  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،
 المختصينأبرز  من نخبة الندوات وسيدير. الصحية الرعاية قطاع في العاممة والقوى اإلسالمية، األخالق
 يخص فيما اوعالميً  امحميً  المبادرة تأثير حول مفصاًل  اتقريرً  األولى، لممرة ،"ويش" سيصدر كما. العالميين
 .المرضى وسالمة السكري مرض مثل المؤتمر، سياق ضمن ُطِرَحت التي المواضيع

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

 تعليق الصور: 

 ، ستلقي الكلمة الرئيسية الثانية في مؤتمر "ويش". إنجلترا في الطبية الخدمات إدارة البروفيسورة ديم سالي ديفيز، رئيس: 1صورة 
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 - 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

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

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال  6103انعقدت 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 لمت غمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

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

 سونيا دينيك

 "العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويشمدير االتصال في مؤتمر القمة 

 1126222422203ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

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

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

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

 .رئاسة مجمس إدارتيا

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

المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن  العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى
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الحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية و 

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: لالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قط

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