
 

 

 يؤكد على المزايا االقتصادية لالستثمارات الصحية الكبرى

 الصحة في لالبتكار الثالث األسبوعمنتدى  فيا تقرير   يعرض "ويش"

 االستثمار" تقرير ،مؤخًرا ،"ويش" الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر عرض :2017 أبريل 16 قطر، الدوحة،
 مكسيكو المكسيكية، العاصمة في قدع   الذي" الصحة في لالبتكار الثالث األسبوع" منتدى في" االقتصادية الجدوى: الصحة في

 .الماضي مارس 30و 29 يومي ،سيتي

 تسهل منصة توفير هدفب ؛األدوية أبحاث لصناعات المكسيكية الرابطة تنظمه سنوي منتدى بأنه االبتكار أسبوع منتدىيتميز و 
 في يالصح المجالب االبتكار دورهو  العام هذا االبتكار أسبوع موضوع وكان .واسع نطاق على الصحية القضايا مناقشة
 خبراء من المعنية الجهات من واسعة نخبة جانبإلى  ،األدوية شركات ممثلي من كبير عدد المؤتمر في وشارك. النمو تعزيز

 .الصحية وغير الصحية القطاعات من الحكوميين، والمسؤولين للمرضى، الممثلة المنظماتو  واألكاديميين، الصحة،

 القضايا واستعرضوا ،يومينلمدة خالل المنتدى الذي استمر ، العالم ودول المكسيك من الصحي القطاع وقادة خبراء التقىو 
 البروفيسور وقال. المكسيك في لإلنتاجية األساسية الركيزة باعتبارها الصحة أهمية على الضوء تسليط تستهدف التي الرئيسية

 في ،2016 ويش مؤتمرب" الصحة في االستثمار" منتدى ورئيس واشنطن جامعةب يخر الف العالمية الصحة أستاذ ،يمسونج دين
 في واألمهات األطفال وفيات أو العدوى الناجمة عن الوفيات تقليل في ستثمري   دوالر كل يؤدي: "المنتدىب االفتتاحية كلمته
 ".المقبلة العشرين السنوات مدار على دوالر بعشرين تقدر أرباحتحقيق  إلى الدخل والمتوسطة المنخفضة الدول

: قائاًل  المكسيك، في الصحة وزير ونائب واشنطن في العالمية التنمية مركزب الفخري الزميل ير،ب - غونزاليس إدواردو وصرح
 المكسيك في المنتدى مناقشات وحفزت ألهمت رائعة فرصة" الصحة في لالبتكار الثالث األسبوع" في ويش تقرير عرض كان"

ذا. إيجابي اقتصادي تأثير له ااستثمارً  الصحة على اإلنفاق اعتبار إلى الحاجة حول  الصحة وزراء حشد في نجحناما  وا 
 هدفه حقق قد ويش تقرير نإ نقول أن يمكننا الصحة،قطاع  في االستثمار لزيادة والنفوذ الضغط وجماعات األخرى والقطاعات
 ".الرئيسي

 
 ملحة ضرورة أو عاجلة مسألة الصحة في االستثمار يكن لم: "ويش لمؤتمر التنفيذي الرئيس شلنجز، إجبرت قال جانبه، من

 الكفاءة عالية الصحة نظم ببناءعلى المطالبة  دوًما دأبنا ويش في ونحن. الحالي الوقتفي أي وقت مضى بشكل يفوق 



 

 المعدية غير األمراض انتشار منبداية  العالم، في الملحة الصحية لتحدياتمواجهة ال الحقيقي الوحيد الحل ألنها والمرونة،
 على مساعدتنا في لدعمهم العالم وحول المكسيك في لشركائنا ممتنون ونحن. للحدود العابرة األوبئة تهديداتووصواًل لمجابهة 

 ".العالمية الصحة لقضايا الترويج

 حول" النسيت" لجنة بها قامت دراسة على" اقتصادية جدوى: الصحة في االستثمار" عنوانالصادر ب 2016 ويش تقرير عتمديو 
لدعم القطاع  الموارد من المزيد تخصيص وأهمية الصحية االستثمارات زيادة جدوى باألدلة وأثبت الصحة، في االستثمار
 االقتصادية القيمة هي جوانب ثالثة وتناول الصحية، االستثمارات توسيع قيمة على مؤكدة أدلة التقرير وقدم. الصحي

 .بالتمويل الجديرة العالجية التدخالت وأولويات الصحة، لتمويل طريقة وأفضل الصحة، في لالستثمار

 على الرابط التالي الضغط ي رجى ،"االقتصادية الجدوى: الصحة في االستثمار" تقرير على لالطالع
http://bit.ly/2fH1sbn. 

 تعليق الصور: 

" الصحة في االستثمار" منتدى ورئيس واشنطن جامعةب الفخري العالمية الصحة أستاذ جيمسون، دين البروفيسور: 1صورة 
 سيتي.  مكسيكومؤخًرا، بمدينة  ،قدع   الذي" الصحة في لالبتكار الثالث األسبوع" منتدىيتحدث خالل  ،2016 ويش مؤتمرب

 

 -انتهى -

 

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

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

ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، إلى األدلة. 

 .رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

ة حول العالم. ويسعى المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحي 2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

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

 .وبحوث الرعاية الصحية

http://bit.ly/2fH1sbn
http://bit.ly/2fH1sbn


 
لهام الجهات األخرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحد يات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

اقتصاد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى 

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

  ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى  تلتزم مؤسسة

كار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد مبنّي على المعرفة. كما تدعم االبت

ياة التكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحو 

 .الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع

  http://www.qf.org.qaاإللكتروني للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع 

 

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

