
 
 

  تسعى لتحسين الخدمات الصحية في مناطق النزاعمبادرة مؤسسة قطر 

 نزاعالالرعاية الصحية في ظروف  حول"ويش" يعلن عن دراسة جديدة 
 

كلّف مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى  :2018بريل أ 17 قطر،الدوحة، 

، النزاعمبادرات مؤسسة قطر، فريقاً يضم خبراء عالميين إلعداد تقرير خاص عن الرعاية الصحية في ظروف 

 عرضه في مؤتمر "ويش" بالدوحة خالل شهر نوفمبر المقبل.ل

 

"ويش"، النقاب  النزاعشف الدكتور موكيش كابيال، رئيس مجموعة بحوث الرعاية الصحية في ظروف وقد ك

عن هذا التقرير خالل فعالية "ويش"، التي أقيمت مؤخراً في كلية هاريس مانشستر التابعة لجامعة أكسفورد 

 اً واحدجامعة مانشستر، بنسانية بريل. وكان كابيال، أستاذ الصحة العالمية والشؤون اإلأ ١٤ الموافق يوم السبت

 من المتكلمين المتميزين في هذا الحدث.

 

هو أحد و ،انضم إليه ضيف الشرف الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس الهالل األحمر القطريو

تقرير الذي سيستكشف العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات هذا الالخبراء العالميين الذين سيساهمون في 

وممارسي الرعاية الصحية الذين يعيشون ويعملون في مناطق النزاع حول العالم. كما سيساهم خبراء آخرون 

 البشرية أوالً، ومنظمة الصحة العالمية في هذا التقرير.ومن منظمة أطباء بال حدود، ولجنة اإلنقاذ الدولية، 

 

ممثلين من عدة منظمات من جميع أنحاء الماضي، ما بين "ويش" يوم السبت ت الفعالية، التي نظمها جمعو

 ممثلون من الجماعات اإلنسانية والجمعيات الخيرية والجامعات ومراكز البحوث. همومن ،المملكة المتحدة

 

 ،تحديات غير مسبوقة للبشرية نواجهكابيال: "إننا  الدكتور، قال التي ألقاها خالل هذه الفعاليةوفي كلمته 

ً أساسيعامالً  تمثل الرعاية الصحيةو قد ال نعلم كيف ننهي الحروب، لكنني أعتقد أننا قادرون بالتأكيد و. لرفاهيتنا ا

 على تخفيف المعاناة."

 

من  أحرصإنني  صحة.من اعتالل ال بالضرورة أن يعاني اإلنسان في منطقة حربال يعني العيش "وأضاف: 

لمساعدة عشرات الرامية على قيادة الجهود ، الصراع ظروفخالل تركيز "ويش" على الرعاية الصحية في 

 ".الماليين من األشخاص وتوفير األمل لهم

 

ومن ناحيته، قال الدكتور المعاضيد: "يعمل ممثلو جمعية الهالل األحمر القطري بجد لتوفير الدعم الطبي 

ومن المهم أن تتمكن الفرق العاملة في تقديم الدعم الطبي في واإلنساني في بعض أصعب البيئات في العالم. 

ح لي الفرصة للمساهمة في إعداد تقرير ويش مناطق النزاع من القيام بعملها في بيئة آمنة. لذلك، يسرني أن تتا

حول الرعاية الصحية في ظروف النزاع، والذي آمل أن ينتج عنه تأثير إيجابي على الجهود المبذولة لمساعدة 

   هؤالء األشخاص في جميع أنحاء العالم الذين تتأثر صحتهم بالنزاع".

 

 أبريلشهر  خاللفي جامعة أكسفورد  مبادرة "ويش"نظمها ت   فعاليات من ثالثة ةواحد الفعالية ههذكانت و

"مايند"، أكبر جمعية لمؤسسة محاضرة ألقاها بول فارمر، الرئيس التنفيذي تنظيم للمبادرة  إذ سبق الجاري،

 القلق واالكتئاب.بشأن المملكة المتحدة، لإلعالن عن تقرير "ويش" بخيرية في مجال الصحة النفسية 



 
 

محاضرة عامة للدكتور محمد غالي حول "األخالقيات اإلسالمية والرعاية التلطيفية"  يهف ةالثالث الفعاليةأما 

 جامعة أكسفورد. فيوني طكلية سانت أنب، للمحاضرات انفستكورب قاعةفي 

 

العالم،  من جميع أنحاءقادة الرعاية الصحية  2018وكما هو الحال في القمم السابقة، سيجمع مؤتمر ويش 

مؤتمر، الذي ي عقد في الدوحة كل عامين، ي شكل منصة ال غنى عنها البات وبمركز قطر الوطني للمؤتمرات. 

 لآلالف من صناع السياسات واألكاديميين والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية. 

ستسلط وال عمله. دولياً في مج مشهور   خبير   يقود كاًل منها تسعة منتديات بحثية 2018ويش مؤتمر ويضم 

المنتديات التسعة الضوء على بعض التحديات األكثر إلحاحاً في العالم، وتعالجها في سياقات تغطي الجوانب 

 الطبية واألخالقية والتكنولوجية واإلنسانية للرعاية الصحية.

 

 -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

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

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

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

ع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 الرعاية الصحية. 

خرى المستفيدة تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وإلهام الجهات األ

 وتشجيعها على العمل البناء. 

 

 إطالق قدرات اإلنسان – مؤسسة قطر

ؤسسة لتلبية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم

 لتعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية. احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين ا

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

تعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر ال

 الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

يات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحد

 في بناء عالم أفضل.   نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ي رجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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