
    

مؤتمر "ويش" يرحب بطلبات الجمهور لحضور قمته العاملية حول 
الرعاية الصحية

يُمكن للمقيمني في قطر التسجيل اآلن لحضور مؤتمر ويش في نوفمبر املقبل

أعـلن مـؤتـمر الـقمة الـعاملـي لـالبـتكار فـي الـرعـايـة الـصحية "ويـش"، املـبادرة الـعاملـية ملـؤسـسة قـطر، عـن 
الـــسماح لـــعدد محـــدّد مـــن الجـــمهور بـــحضور مـــؤتـــمره املـــقبل يـــومـــي 13 و14 نـــوفـــمبر فـــي مـــركـــز قـــطر 

الوطني للمؤتمرات، وذلك للمرة األولى. 

وقـــد أطـــلقت صـــاحـــبة الـــسمو الـــشيخة مـــوزا بـــنت نـــاصـــر، رئـــيس مجـــلس إدارة مـــؤســـسة قـــطر، مـــؤتـــمر 
"ويـش" بهـدف بـناء عـالـم أكـثر صـحة عـن طـريـق تـعزيـز الـتعاون الـدولـي. وقـد تـحولـت الـقمة إلـى فـعالـية 
رئـيسية عـلى أجـندة الـرعـايـة الـصحية الـعاملـية، كـما أنـها كـرسـت مـكانـة قـطر كـدولـة رائـدة فـي اسـتخدام 

االبتكار من أجل تعزيز الرعاية الصحية.

والــتزم "ويــش" هــذا الــعام بــتوســيع نــطاق املــشاركــة االجــتماعــية فــي قــطر، عــبر دعــوة أفــراد املــجتمع 
املهــــتمني بــــقضايــــا الــــرعــــايــــة الــــصحية لــــحضور مــــؤتــــمره، فــــضاًل عــــن عــــقد "أســــبوع الــــدوحــــة لــــلرعــــايــــة 
الـصحية"، الـذي  يتخـلله عـدًدا مـن األنشـطة املـجتمعية حـول قـضايـا الـصحة فـي الـدوحـة، وذلـك طـوال 
األســـبوع الـــذي يســـبق الـــقمة. وفـــي هـــذا الـــصدد، عـــّلقت الـــسيدة ســـلطانـــة أفـــضل، الـــرئـــيس الـــتنفيذي 
ملــؤتــمر ويــش، قــائــلة: "مــع نــمو مــؤتــمر ويــش، فــقد بــات إشــراك املــجتمع املحــلي فــي بــحوثــنا وفــعالــياتــنا  
مــن صــميم  تــطور املــؤتــمر وتــعزيــز تــأثــيراتــه اإليــجابــية. ومــن أجــل تــحقيق هــذا الهــدف، فــنحن نــتطلع 

للترحيب بأعضاء املجتمع في قطر بمؤتمرنا لهذا العام".  

وأردفـــت بـــقولـــها: "نـــحن نـــثّمن املـــشاركـــة املـــجتمعية، كـــما أنـــنا نـــؤمـــن بـــأن املـــؤتـــمر يـــوفـــر فـــرصـــة رائـــعة 
لـــألفـــراد مـــن أجـــل حـــضور نـــقاشـــات مـــتعمقة، والـــتفاعـــل مـــع املـــبتكريـــن الـــعاملـــيني، ولـــقاء قـــادة الـــرعـــايـــة 

الصحية حول العالم".

ومـنذ عـقد قـمته األولـى فـي عـام 2013، فـقد دعـا مـؤتـمر "ويـش" مـمثلني عـن املـنظمات الشـريـكة فـي 
كـافـة أرجـاء قـطر لـالنـضمام إلـى قـادة الـرعـايـة الـصحية فـي الـعالـم، وذلـك لـلعمل مـًعا مـن أجـل ابـتكار 

أساليب حديثة تتصدى للتحديات العاملية في مجال الرعاية الصحية.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن مـؤتـمر ويـش 2018 سـيناقـش تـسع قـضايـا رئـيسية، بـاالعـتماد عـلى الـبحوث 
املـدعـمة بـاألدلـة، تـتصدى ملجـموعـة مـن أكـثر التحـديـات الـصحية إلـحاحـاً فـي الـعالـم. وتشـتمل قـضايـا 



    

هـذا الـعام عـلى الـقلق واالكـتئاب، وعـلم الـبيانـات والـذكـاء االصـطناعـي، والـتصميم فـي مـجال الـصحة، 
والــرعــايــة الــصحية فــي ظــروف الــصراعــات، وصــحة الــعني، واألخــالق اإلســالمــية والــرعــايــة الــتلطيفية، 
والـتمريـض والـتغطية الـصحية الـشامـلة، ودور الـقطاع الـخاص فـي الـرعـايـة الـصحية، والـتهاب الـكبد 

الفيروسي.

ومـــن جهـــته، ســـيعرض مـــحور االبـــتكار فـــي "ويـــش"، وهـــو مـــساحـــة تـــفاعـــلية مـــفتوحـــة، بـــعضاً مـــن أهـــم 
االبـــتكارات فـــي مـــجال الـــرعـــايـــة الـــصحية فـــي الـــعالـــم. كـــما ســـيحتضن نـــقاشـــات غـــير رســـمية، تـــعرّف 

بالعديد من التقنيات الحديثة، وتوفر فرص التشابك بني املعنيني. 

http://www.wish.org.qa/  للتسجيل في املؤتمر، يرجى زيارة موقع ويش الرسمي على
 www.wish-qatar.org :ملزيد من املعلومات حول "ويش"، الرجاء زيارة /applynow

وWISHQatar@ على التويتر.

انتهى

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

مـؤتـمر الـقمة الـعاملـي لـالبـتكار فـي الـرعـايـة الـصحية "ويـش" هـو مـنصة عـاملـية لـلرعـايـة الـصحية تـرمـي إلـى إيـجاد ونشـر 
أفــضل األفــكار واملــمارســات املســتندة إلــى األدلــة. ويــعد مــؤتــمر "ويــش" مــبادرة عــاملــية أطــلقتها مــؤســسة قــطر لــلتربــية 

والعلوم وتنمية املجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

انـــعقدت الـــنسخة االفـــتتاحـــية مـــن مـــؤتـــمر "ويـــش" فـــي الـــدوحـــة عـــام 2013 بـــمشاركـــة أكـــثر مـــن ألـــف مـــن رواد مـــجال 
الــرعــايــة الــصحية حــول الــعالــم. ويــسعى املــؤتــمر مــن خــالل الــقمم الــسنويــة ومجــموعــة مــن املــبادرات املــمتدة عــلى مــدار 
الــعام إلــى بــناء مــجتمع دولــي يــضم نــخبة مــن الــقادة ورواد االبــتكار فــي مــجال ســياســات وبــحوث الــرعــايــة الــصحية. 
حـيث تـتضافـر جـهود كـل هـذه األطـراف مـن أجـل تـسخير قـوة االبـتكار لـلتغلب عـلى التحـديـات الـصحية األكـثر إلـحاحًــــا 

حول العالم، وإلهام الجهات األخرى املستفيدة وتشجيعها على العمل البناء. 

مؤسسة قطر – إطالق قدرات اإلنسان

مـؤسـسة قـطر لـلتربـية والـعلوم وتـنمية املـجتمع هـي مـنظمة غـير ربـحية تـدعـم دولـة قـطر فـي مـسيرتـها نـحو بـناء اقـتصاد 
مــتنوع ومســتدام. وتــسعى املــؤســسة لــتلبية احــتياجــات الــشعب الــقطري والــعالــم، مــن خــالل تــوفــير بــرامــج مــتخصصة، 

ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بني التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية املجتمعية. 

تـأسسـت مـؤسـسة قـطر فـي عـام 1995 بـناء عـلى رؤيـة حـكيمة تـشاركـها صـاحـب الـسمو األمـير الـوالـد الـشيخ حـمد بـن 
خـليفة آل ثـانـي وصـاحـبة الـسمو الـشيخة مـوزا بـنت نـاصـر تـقوم عـلى تـوفـير تـعليم نـوعـي ألبـناء قـطر. والـيوم، يـوفـر نـظام 
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مــــؤســــسة قــــطر الــــتعليمي الــــراقــــي فــــرص الــــتعّلم مــــدى الــــحياة ألفــــراد املــــجتمع، بــــدءاً مــــن ســــن الســــتة أشهــــر وحــــتى 
الدكتوراه، لتمكينهم من املنافسة في بيئة عاملية، واملساهمة في تنمية وطنهم.

كـما أنـشأت مـؤسـسة قـطر صـرحًــــا مـتعدد الـتخصصات لـالبـتكار فـي قـطر، يـعمل فـيه الـباحـثون املحـليون عـلى مـجابـهة 
التحـديـات الـوطـنية والـعاملـية املـلحة. وعـبر نشـر ثـقافـة الـتعّلم مـدى الـحياة، وتـحفيز املـشاركـة املـجتمعية فـي بـرامـج تـدعـم 

الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر املجتمع املحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

http://www.qf.org.qa لالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة املوقع اإللكتروني

http://www.qf.org.qa

