
 

 

 حوث غير مسبوقةبب 6102في نوفمبر لمبادرة ويش الثالثة  القمةقطر تحتضن 

يجاد حمول إن القمة يقولرئيس مؤسسة قطر  تؤدي إلى التغيير المثمر في مجال  تيدف لنشر االبتكار وا 
 الرعاية الصحية

 

، أحد "ويش"مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية  أعمن :6102نوفمبر  30الدوحة، قطر، 
السياسات  حولالثالثة  قمتوعقد عن عزمو المبادرات العالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

 في العاصمة القطرية الدوحة. 9302نوفمبر  03إلى  92 في الفترة منالصحية 

، حيث تطور ليصبح ىصناع السياسات واألكاديميين والمينيين رفيعي المستو اآلالف من  "ويش"مبادرة جمع ت
 رسالةمع  "ويشجيود "تسق تالرعاية الصحية. و  مجال منصة بارزة لنشر االبتكار وأفضل الممارسات في

عبر ا لالبتكار في الرعاية الصحية ا ناشئً لتعزيز الدور الريادي لدولة قطر بصفتيا مركزً  الراميةمؤسسة قطر 
 إطالقيا لمقدرات البشرية.

مجموعة من أكثر  تسمط الضوء عمىستة منتديات غير مسبوقة لمبحوث عقد  9302المنتظرة في القمة  تشيد
 ،تفرز المنتدياتمن المتوقع أن . و وتتناوليا بالتفصيل ا عمى مستوى العالمتحديات الرعاية الصحية إلحاحً 

موضوعات عدة عمى األدلة حول  مبنية  ارير متعددة التخصصات تق دوليون مشيورون،التي يترأسيا خبراء 
، والفوائد االقتصادية لالستثمار في الصحة، ةالوعائي ةالقمبي واألمراضالتوحد، والتصورات السموكية،  بينيامن 
عن أثره  الممرة األولى تقريرً  "ويش" عرضيكما ُينتظر أن الشعوب بصحة جيدة، والطب الدقيق. تمتع و 

ا عمى قضايا قام بإبرازىا من قبل، مثل داء السكري، والرعاية المسؤولة، وسالمة ا وعالميً مر محميً المست
 المرضى.



 

"كل شيء نفعمو في مؤسسة قطر : ح الميندس سعد الميندي، رئيس مؤسسة قطر، قائالً صر  بيذه المناسبة، و 
مخصص لتشجيع االبتكار مع السعي إليجاد حمول تعزز التغيير المثمر إقميمًيا وعالمًيا. وقد أطمقنا مؤتمر 
القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية ليذا الغرض. وفي الواقع، فقد نجحنا في إيجاد منصة تجمع 

ة مثل صانعي السياسات والباحثين واألكاديميين والقيادات المينية األطراف المعنية في مجال الرعاية الصحي
 من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحمول الخاصة بتحديات الرعاية الصحية األكثر إلحاًحا في العالم." 

واختتم الميندس سعد تصريحاتو بقولو: "يمثل مؤتمر "ويش" مبادرة واحدة من مبادرات نيجنا متعدد األوجو، 
نعقد حمقات نقاش وندوات إلكترونية وننشر تقارير مطبوعة لتشجيع التغيير اإليجابي والمثمر في  حيث

 سياسات الرعاية الصحية حول العالم من أجل تحسين أحوال مجتمعنا والمجتمع العالمي عمى نطاق واسع."    

القمة العالمي لالبتكار في أضاف البروفيسور المورد دارزي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر بدوره 
: "تواجو نظم ومدير معيد االبتكار في مجال الصحة العالمية في إمبلاير كوليدج لندن، قائالً  "ويش"الصحة 

عدم  المزمنة المتمثمة فيالسمبية استمرار الجوانب  ضخمة. وفي ظل   العالم تحديات   حولالرعاية الصحية 
لتكاليف المتنامية لتقديم الرعاية، فإن الحاجة في مجابية االحكومات  ومعاناةالمساواة، وتزايد أعمار الشعوب، 

ا اآلن من أي وقت مضى. وفي إطار البناء عمى النجاح الذي الصحية أكثر إلحاحً  لالبتكار في الرعاية
ع شجي "ويش"نيا، فإن من دواعي سرورنا أن نرى والبرامج المستمرة التي انبثقت ع 9302حققتو قمة عام 

 صمحة جميع الشعوب."ا فيو مدعم االبتكار في السياسات لميو 

القمة، قال إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي الذي شيدتو تطور مل وإجمالفي معرض و 
 ه من مجرددور تحويل ا الماضية بعمى مدار الثمانية عشر شيرً  "ويش"لالبتكار في الرعاية الصحية: "قام 

. الرعاية الصحية بأسره فاعل  مؤثر عمى مستوى مجتمعإلى  حصر تأثيره في قاعات االجتماعاتين مؤتمر  
لدفع عجمة التغيير في مجال الرعاية الصحية  ونيسع ذوي الطموح الذينالذي يتكون من  معتجمالىذا 

نو لمن دواعي فخرنا أن نقدم في نوفمبر القادم  والتأثير عمى السياسات الصحية عمى جميع المستويات. وا 
إلى قادة الرعاية الصحية في كل مكان، كما نستعرض الفارق  رئيسيةحول موضوعات  مبيرةا جديدة بحوثً 

 ا."يوميً  معتجمالالذي يحدثو ىذا 



 

من جميع  عروًضا مبتكرةالمنتديات البحثية الجديدة في مجال سياسات الصحة، تقدم القمة عالوة عمى و 
نخبة من تسميط الضوء عمى الرعاية وتقديميا وتمويميا، باإلضافة إلى شكل أنحاء العالم تسيم في تصميم 
ا ممن تستحق عامً  03تقل أعمارىم عن في مجال الرعاية الصحية الذين  الجددالمبتكرين الشباب، وىم القادة 

 ا عمى نطاق أوسع.إسياماتيم في مجال الصحة العالمية تقديرً 

من  مندوب   0933، وجمعت حينيا أكثر من 9302الثانية في فبراير  توعقد قمتجدر اإلشارة إلى أن "ويش" 
والتباحث  لمناقشة الحمول العممية والدائمة والمبتكرة لمتحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية بمًدا 20

برؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  ادقيقً  التزاًما امً متز م في كافة مساعيو وجيوده، يظل  "ويش". و بشأنيا
 ناصر، رئيسة مجمس إدارة مؤسسة قطر.

 

  Twitter @WISH_Qatarو qatar.org-www.wish، يرجى زيارة "ويش"لمزيد من المعمومات حول 

 

 *** انتهى ***

 

 نبذة عن مؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية "ويش"

ث مؤجمز اللمت العالمي لالبخكار في الزعايت الصحيت "ويش" هى مىطت عامليت للزعايت الصحيت جزمي إلى إيجاد ووشز أفضل ألافكار واملمارسا

 شيختاملسدىذة إلى ألادلت. ويعذ مؤجمز "ويش" مبادرة عامليت أطللتها مؤسست كطز للتربيت والعلىم وجىميت املجخمع جحذ رعايت ضاحبت السمى ال

 مىسا بيذ هاضز، رئيس مجلس إدارة مؤسست كطز. 

 

بمشاركت أكثر مً ألف مً رواد مجال الزعايت الصحيت حىل العالم.  3102اوعلذث اليسخت الافخخاحيت مً مؤجمز "ويش" في الذوحت عام 

خمع دولي يضم هخبت مً اللادة وراد ويسعى املؤجمز مً خالل اللمم العامليت ومجمىعت مً املبادراث املمخذة على مذار العام إلى بىاء مج

 الابخكار في مجال سياساث وبحىر الزعايت الصحيت. 

http://www.wish-qatar.org/
http://twitter.com/WISHQatar


 
جخضافز جهىد هذا ألاطزاف كلها مً أجل حسخير كىة الابخكار للخغلب على الخحذياث الصحيت ألاكثر إلحاًحا حىل العالم، وإلهام الجهاث 

 ألاخزي املسخفيذة وحشجيعها على العمل البىاء. 

 

                      إلطالق قدرات إلانسان –طز مؤسسة ق

 خاضت غير ربحيت جذعم دولت كطز في مسيرة جحىل اكخطادها املعخمذ على الكزبىن إلى 
ٌ
مؤسست كطز للتربيت والعلىم وجىميت املجخمع مؤسست

 .اكخطاد معزفي مً خالل إطالق كذراث إلاوسان، بما يعىد بالىفع على دولت كطز والعالم بأكمله

بمبادرٍة مً ضاحب السمّى ألامير الىالذ الشيخ حمذ بً خليفت آل زاوي، وجخىلى ضاحبت السمى الشيخت  0991جأّسسذ مؤسست كطز سىت 

  مىسا بيذ هاضز رئاست مجلس إدارتها.

وشاء كطاع للخعليم يسخلطب جلتزم مؤسست كطز بخحليم مهمتها الاستراجيجيت الشاملت للخعليم، والبحىر والعلىم، وجىميت املجخمع مً خالل إ

م أرقى الجامعاث العامليت إلى دولت كطز لخمكين الشباب مً اكدساب املهاراث والسلىكياث الضزوريت الكخطاٍد مبنّيٍ على املعزفت. كما جذع

في إوشاء مجخمع مخطّىر الابخكار والخكىىلىجيا عً طزيم اسخخالص الحلىل املبخكزة مً املجاالث العلميت ألاساسيت. وحسهم املؤسست أيًضا 

 وحعشيش الحياة الثلافيت والحفاظ على الترار وجلبيت الاحخياجاث املباشزة للمجخمع.

 .http://www.qf.org.qaلالطالع على جميع مبادراث مؤسست كطز ومشاريعها، يزجى سيارة املىكع إلالكترووي: 

 

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

