
 

 نھایة الحیاة من وجھة نظر إسالمیة حولدراسة بدأ ی "ویش"
 2018ویش  مؤتمر في سُتقدَّمقطر  مبادرة مؤسسة نتائج أبحاث

 

، عضو ”ویش“أعلن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة  :2018فبرایر  18الدوحة، قطر، 
 منتدى األخالقیات اإلسالمیة والرعایة التلطیفیة مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، عن إطالق

في الدوحة، خالل الفترة  ، المزمع عقده2018كأحد مواضیع البحث التسعة التي ستشكل محور مؤتمر ویش 
 .مركز قطر الوطني للمؤتمراتبنوفمبر  14إلى  13من 

 ،وأسرھم ،ین نوعیة حیاة المرضىنھج یؤدي إلى تحسالرعایة التلطیفیة بأنھا رف منظمة الصحة العالمیة عَ تُ و
ویتحقق ذلك من خالل الوقایة من المعاناة عن طریق  الذین یواجھون مشكلة المرض النھائي أو المھدد للحیاة.

مثل األلم  ةوإدارة األلم. كما تعالج الرعایة التلطیفیة مشاكل أخرى تتعلق بالرفاھللمرض التحدید المبكر 
 والمعالجة الروحیة. ،واالضطرابات النفسیة االجتماعیة ،البدني

ھذا  طرحھا الرعایة التلطیفیةتالتي  التحدیات األخالقیة واألسئلة فيمجموعة من الخبراء الدولیین وستحقق 
. وستُعرض النتائج التي توصل إلیھا الفریق في تقریر األشھر التي تسبق التجمع في مؤتمر ویش خالل العام
إلى جانب وبشكل متعمق في جلسة تعقد خالل القمة.  وسیُناقش، 2018الل مؤتمر ویش لعام خ سیُنشر

البحث األكادیمي یھدف استكشاف وتحلیل التحدیات األخالقیة الرئیسیة للرعایة التلطیفیة من منظور إسالمي، 
ون لھا تأثیر إیجابي تقدیم توصیات في مجال السیاسة العامة یمكن أن یك إلىفي ھذا المنتدى  ىجرسیُ الذي 

 .والعالمعلى إدارة الرعایة التلطیفیة في قطر والمنطقة، 

ویقود مجموعة بحوث منتدى األخالقیات اإلسالمیة والرعایة التلطیفیة في ویش الدكتور محمد غالي، أستاذ 
ویتمثل الطبیة في اإلسالم بمركز دراسات التشریع اإلسالمي واألخالق، جامعة حمد بن خلیفة. ألخالق ا
تقاطع األخالقیات اإلسالمیة والعلوم الطبیة الحیویة، وھو رئیس  فيالرئیسي للدكتور غالي  ختصاصاال

س الدكتور غالي أخالقیات علم األحیاء كما درّ  تحریر مجلة األخالقیات اإلسالمیة (التي تنشرھا بریل).
 ،لندنكولیدج إمبریال  جامعةبما في ذلك  ،اإلسالمیة في العدید من الجامعات المرموقة في جمیع أنحاء العالم

الوالیات المتحدة  في جامعة جورجتاونبوجامعة أكسفورد، وھو زمیل سابق في معھد كیني لألخالقیات 
 األمریكیة.

واحد كیان بوصفھ على أھمیة معاملة الشخص  المجال الناشئ للرعایة التلطیفیة یدلي: "وقال الدكتور غال
ً  غیر قابل للتجزئة، ال من معالجة  األفكار والقناعات والمعتقدات، بدالً  یتألف من الجسم فحسب بل أیضا

في سد الفجوة بین الطب  ةكبیر ةھماسمھم ذلك االجوانب الطبیة الصارمة لمرض ھذا الشخص. وقد س
 ."وفتح آفاق جدیدة للتحقیقات المتعددة التخصصات ،واألخالقیات



األخالقیة ضمن الموضوع الحساس للرعایة التلطیفیة، مع التركیز سوف یدرس منتدانا المسائل "وأضاف: 
على التقالید اإلسالمیة. وستشمل الدراسة المستقبلیة مناقشات حول المداوالت الدولیة والخبرة اإلقلیمیة وأھمیة 
الخطاب األخالقي اإلسالمي. وسوف تركز على إیجاد التوازن الصحیح بین الممارسة الصحیة والتقالید 

من أجل تقدیم  المبادئ التوجیھیة وتوصیات السیاسة المطلوبة في سیاق تقدیم الرعایة الصحیة في  ،إلسالمیةا
 قطر والمنطقة".

كل قرار للرعایة الصحیة بقانون معنوي  یتأثر"ویش" : " مؤتمرقت سلطانة افضل، الرئیس التنفیذي لوعلّ 
األطباء والمرضى ومقدمي یحتاج عندما یتعلق األمر بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة، و. رئیسيوأخالقي 

 ً إلى توجیھ حول كیفیة مواءمة البوصلة األخالقیة مع أفضل مسار للعمل. وھذا ھو السبب في  الرعایة جمیعا
 "مناقشات حول األخالق والصحة اإلسالمیة.منذ إنشائھا أن قمة ویش تضمنت 

في معالجة واحدة من أكثر  ،مرة أخرى ،مع جامعة حمد بن خلیفة تعاوننھذا العام أن  نایسرّ ": وأضافت
النتائج نتمكن من استخدام أن في آمل والرعایة في نھایة العمر. وھي القضایا حساسیة وأشدھا إثارة: 

ومساعدة ممارسي  ،توجیھ قرارات السیاسة الصحیة في المستقبلفي أبحاثنا  إلجراءحقة الوالتوصیات ال
الرعایة الصحیة في تفاعلھم مع ھؤالء المرضى وأسرھم الذین یتعاملون مع قرارات صعبة في كثیر من 

 األحیان المرتبطة بالرعایة التلطیفیة."

قادة الرعایة الصحیة في العالم، بمركز قطر  2018وكما ھو الحال في القمم السابقة، سیجمع مؤتمر ویش 
ً الوطني للمؤتمرات،  ” ویش“في العالم. وتستضیف مبادرة  لمعالجة بعض التحدیات الصحیة األكثر إلحاحا

وبات یشكل منصة ال  ،عقد في الدوحة كل عامینمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة، الذي یُ 
أصبح  غنى عنھا لآلالف من صناع السیاسات واألكادیمیین والمتخصصین في قطاع الرعایة الصحیة. كما

 .المؤتمر یمثل منصة أساسیة لنشر االبتكار في الرعایة الصحیة وأفضل الممارسات والسیاسات

ً في  2018وسیضم مؤتمر ویش  تسعة منتدیات في مجاالت بحثیة رائدة، یقود كل منھا خبیر معروف دولیا
 .مجال عملھ

ً منظمات 2018وفي إطار برنامج مؤتمر ویش لعام  من جمیع أنحاء العالم تقود ، ستستضیف القمة أیضا
عملیة تصمیم برامج الرعایة الصحیة وتقدیمھا وتمویلھا. وستتاح لنخبة مختارة من المبتكرین الشباب منصة 

 .لتبادل األفكار الجدیدة مع الجمھور العالمي من صناع السیاسات الصحیة والمؤثرین

ً وعالمیاً، على القضایا التي سبق تقاریر عن تأثیره المستمر، محل” 2018ویش “كما سیعرض مؤتمر  یا
ً على مجموعة متزایدة من الفعالیات المجتمعیة في مختلف  .دراستھا في القمة، مثل التوحد وسیحتوي أیضا

، وھي مساحة ”قلب ویش“أنحاء دولة قطر، وستقدم أمثلة عن االبتكار في مجال الرعایة الصحیة في إطار 
ة الجدیدة تستضیف مناقشات غیر رسمیة، وتوفر خبرة عملیة في تفاعلیة لعرض منتجات الرعایة الصحی

 .تقنیات مثل الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي

 

 

  - انتھى -



 
 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش"

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" ھو منصة عالمیة للرعایة الصحیة ترمي إلى إیجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا
موزا بنت ناصر،  إلى األدلة. ویعد مؤتمر "ویش" مبادرة عالمیة أطلقتھا مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع تحت رعایة صاحبة السمو الشیخة

 رئیس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعایة الصحیة حول العالم. ویسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحیة من مؤتمر "ویش" في الدوحة عام 

ع دولي یضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سیاسات من خالل القمم السنویة ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم
 وبحوث الرعایة الصحیة. 

خرى المستفیدة تتضافر جھود ھذا األطراف كلھا من أجل تسخیر قوة االبتكار للتغلب على التحدیات الصحیة األكثر إلحاًحا حول العالم، وإلھام الجھات األ
 وتشجیعھا على العمل البناء. 

 
 إطالق قدرات اإلنسان – مؤسسة قطر

ؤسسة مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم
لتعلیم، والبحوث والعلوم، والتنمیة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین ا

 المجتمعیة. 
بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

تعلیمي الراقي فرص التعلّم مدى الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً موزا بنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر ال
 من سن الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحد یات الوطنیة والعالمیة الملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا
تساھم في بناء وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و

 عالم أفضل.  
 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 

 

	

	


