
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 لبحث التحديات الدولية المشتركة عالميا   المقبل ديسمبرفي  تعقد
 

  الصحية" بتكار في الرعايةمؤتمر القمة العالمي لال" تطمق مؤسسة قطر
 

 )الدوحة، قطر( 3102يوليو  9

بتكار في لالمن مؤتمر القمة العالمي ديسمبر المقبل الدورة األولى في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع  طمقت

الرعاية الصحية، وذلك في مركز قطر الوطني لممؤتمرات. وتركز القمة عمى بحث التحديات الدولية المشتركة لمسياسات 

 الصحية في العالم، وتسييل تطبيق االبتكارات في سياسة الرعاية الصحية والممارسات المرتبطة بيا عمى الصعيد العالمي.

والعممية والمستدامة لمواجية لمناقشة الحمول المبتكرة العالم،  من جميع أنحاء قرار والفاعمينصناع الوستجمع القمة نخبة من 

قمة سياسة الصحة العالمية في  أعمن عنيا خاللي ت، الستشيد ىذه القمة. كما تحديات الرعاية الصحية عمى مستوى العالم

نخبة مسؤولين الحكوميين واألكاديميين والمفكرين، إلى جانب وزراء وكبار الالرؤساء و ال مشاركة عدد من ،العام الماضي لندن

ًً  رّواد األعمالمن   .األكثر تأثيرًا

وأكد الدكتور محمد فتحي سعود رئيس مؤسسة قطر، التزام المؤسسة الراسخ لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية 

عميم، قائاًل: "أطمقت مؤسسة قطر مجموعة من المبادرات اليامة في والنيوض بالرعاية الصحية من خالل البحوث والتطوير والت

مجال البحوث الطبية والرعاية الصحية، والتي تم تصميميا خصيصًا لفائدة الناس محميًا ودوليًا". وأضاف: "أصبحنا اليوم 

الصحية ، ومدى القيمة  رعايةلا لمجال العالميةتحديات المدركين، أكثر من أي وقت مضى، ألىمية االبتكار في التغمب عمى 

 المضافة من إنشاء شبكة موسعة لتصبح موردا دائما لممبتكرين واإلصالحيين في جميع أنحاء العالم".

ويأتي انعقاد ىذه القمة تماشيًا مع رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر والتي تمثل 

 بالمعايير الصحية في قطر، وعمى مستوى العالم.  التزام سموىا الكبير لالرتقاء

 



 
 

 2 

الدوحة ليذه القمة، خالل مشاركتيا في افتتاح القمة  اطالقوكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، قد أعمنت عن 

كولدج في  لايرالعالمية لسياسات الرعاية الصحية، والتي نظمتيا مؤسسة قطر ومعيد االبتكار في مجال الصحة العالمية بامب

لندن العام الماضي. ودعت الشيخة موزا في كممتيا التي ألقتيا في تمك المناسبة، جميع المشاركين الستثمار جيودىم لتحسين 

 من الخبرات العالمية. االستفادةسبل الوقاية والعالج من األمراض من خالل تبادل األفكار والتعاون المشترك و 

د دارزي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، من جانبو، أعرب البروفيسور المور 

ل كولدج في لندن، األىمية التي تمثميا ىذه القمة، قائاًل: ريالورئيس مجمس إدارة معيد االبتكار في مجال الصحة العالمية بامب

ستدامة، وفي مالو تمك األفكار المستندة عمى أدلة، والقابمة لمقياس  "تعقد ىذه القمة بيدف اتخاذ خطوات عممية، فيي ستنظر إلى

 العالم والعمل عمى تطبيقيا بشكل موسع".ب المناطقاألغمب تمك األفكار التي تم تطبيقيا في بعض 

عالم، عمى حاجة االبتكار الجذري لمواجية التحديات الصحية في ال يمفيوم المبنالوأضاف دارزي: "سوف تستند القمة عمى 

نيا من إحداث الفرق. وآمل أنو مع الوقت وان ىذا يتطمب المزيد من التعاون بين ىذه الييئات واألفراد التي ىي في وضع يمكّ 

 "دافوس" الرعاية الصحية". السنوية سوف تصبح ىذه القمة

مواضيع رئيسية، ثمانية ز عمى ىذا وسيترأس خبراء االبتكارات في عالم الرعاية الصحية الدولية، فرق عمل القمة التي سترك

، وحوادث السير، االحتضار المرضى بمرحمة ورعاية، والمسؤولةوىي: أمراض السمنة، والصحة العقمية، والرعاية المتكاممة 

 وتمكين المرضى، ومقاومة مضادات الميكروبات، والبيانات الضخمة.

، 0202ل أىداف مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، رؤية وأىداف مؤسسة قطر ورؤية قطر الوطنية وتكمّ 

باإلضافة إلى تسميطيا الضوء عمى دور قطر المتنامي كمركز لالبتكار الصحي في المنطقة. وفي الوقت الذي تشيد فيو دولة 

طمقت مؤسسة قطر حزمة من المبادرات البحثية القيمة والمميزة في قطر إصالحات جوىرية في مجال الرعاية الصحية، أ

، والخدمات الطبية المتعمقة بصحة األميات السريرية والرعايةمثل الطب الحيوي وأبحاث الخاليا الجذعية عديدة مجاالت 

 واألطفال.

وتقديم وتوفير خدمات  والبحوثومن خالل ىذه القمة، تسعى مؤسسة قطر لوضع حمول ممموسة ومستمرة في مجال السياسات 

. وباإلضافة إلى تمك األىداف ُيتطمع إلى أن تقوم ىذه القمة ببناء شبكة تعاون مشترك بين خبراء المجال الرعاية الصحية
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الصحي لكي يساىموا في تسييل أفضل الممارسات التي من شأنيا تطوير سياسات وأنظمة رعاية صحية عمى المستوى 

 العالمي.

مؤسسة قطر قصارى جيدىا لتعزيز ىذه الميمة من خالل التعميم والبحث. وىي تقود البرامج الطبية التي تستيدف كما تبذل 

عالج األمراض السائدة في قطر وجميع أنحاء المنطقة، وذلك بيدف تقاسم تمك الحمول عالميًا. وتسعى المؤسسة أيضًا إلى 

ات الواعدة في عالم الرعاية الصحية وتطويرىا إلى حمول عممية من أجل العمل مع الخبراء الممتزمين بتحديد أكثر االبتكار 

 .صناع السياسات

ناقشوا التحديات التي تواجو الذين من كبار المسؤولين والعمماء والباحثين،  022يذكر أن قمة لندن شيدت مشاركة أكثر من 

عاية األمومة والصحة األولية، والمجتمعات التي العاممين في الحقل الطبي وصانعي السياسات في مجاالت صحية مختمفة كر 

 تعاني من ظاىرة الشيخوخة، واالبتكار الرقمي في مجال الرعاية الصحية. 

 لممزيد من المعمومات حول مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

qatar.org/-http://www.wish 

 - انتهى-

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

رصاد هؤسسح لطش للرشتيح والؼلىم وذٌويح الوجروغ هٌظوح خاصح غيش ستحيح ذذػن دولح لطش في هسيشج ذحىل الرصادها الوؼروذ ػلى الكشتىى إلى ال

 ولح لطش والؼالن تأكوله. هؼشفي هي خالل إطالق لذساخ اإلًساى، توا يؼىد تالٌفغ ػلى د

وذرىلى صاحثح السوى الشيخح هىصا  -أهيش دولح لطش  -توثادسجٍ كشيوٍح هي صاحة السوى الشيخ حوذ تي خليفح آل ثاًي  5991ذأّسسد هؤسسح لطش سٌح 

 تٌد ًاصش سئاسح هجلس إداسذها.  

لح للرؼلين، والثحىز والؼلىم، وذٌويح الوجروغ هي خالل إًشاء لطاع للرؼلين ذلرضم هؤسسح لطش ترحميك ههورها االسرشاذيجيح راخ الفشوع الثالثيح الشاه

 الوؼشفح. كوا يجزب ويسرمطة أسلى الجاهؼاخ الؼالويح إلى دولح لطش لروكيي الشثاب هي اكرساب الوهاساخ والسلىكياخ الضشوسيح اللرصاٍد هثٌيٍّ ػلى

الوثركشج هي الوجاالخ الؼلويح األساسيح. وذسهن الوؤسسح أيضاً في إًشاء هجروغ هرطّىس ذذػن االتركاس والركٌىلىجيا ػي طشيك اسرخالص الحلىل 

 وذؼضيض الحياج الثمافيح والحفاظ ػلى الرشاز وذلثيح االحرياجاخ الوثاششج للوجروغ.

 .http://www.qf.org.qaللحصىل ػلى كافح هثادساخ هؤسسح لطش وهشاسيؼها، يشجى صياسج الوىلغ اإللكرشوًي: 
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