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تقـــديــــم
�سعادة الربوفي�س�ر ي��سـف عبدالغفــار

رئي�س اللجنة املنظمة العليا  للم�ؤمتر
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

املدير العام للمركز العاملي للتنميةامل�ستدامة

•  نرحب بكم اأجمل ترحيب يف فعاليات »م�ؤمتر القطاع الطبي وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م«، ويف دورة حتمل اإ�سم �سخ�سية   
عربية طبية، ج�سدت ممار�سات وتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية للقطاع الطبي باأبهى واأجمل �س�رها، واأكرثها نبال. اإنها »دورة 

املغف�ر له باإذن اهلل الدكت�ر حممد امل�سايل«.

لقد خلفت جائحة ك�رونا، اأ�سرارا كبرية ، وكان ن�سيب الإن�سان من هذه الأ�سرار ه� »الأكرب«، حيث اأ�سيب بهذا الفريو�س   •  
ماليني من الب�سر، كما فقدت مئات الآلف اأرواحها، الأمر الذي جعل النا�س تعي�س يف حالة من الهلع واخل�ف من القادم. 
تبعاتها  وكانت  ونح� ذلك،  والبيئة،  وال�سحة،  والتعليم،  كالإقت�ساد  الأخرى:  القطاعات  اأ�سابت  التي  الأ�سرار  اإلى  اإ�سافة، 

�سلبية على الإن�سان ب�سكل مبا�سر . 

ولأن »الإن�سان« ه� الأغلى مابني املخل�قات ، تدافعت الدول واملنظمات �س�اء الدولية منها اأو ال�طنية لل�سعي اجلاد نح� »احلفاظ   •  
عليه« اآمنا من هج�م هذا الفريو�س. وكان ومازال يف قيادة دفة الدفاع عن النا�س واملجتمعات هم » الكادر الطبي«. حيث ج�سد 
الكادر الطبي يف كل العامل اأعظم �س�ر الت�سحيات ، واأكرث اجله�د اإخال�سا، وحقق�ا ت�ساركية وت�سبيك من اأجل تعظيم اأثر 
جه�دهم على �سحة الإن�سان و�سالمة املجتمعات. وحقق�ا جناحات مذهلة، من ح�سن التخطيط ، واإ�ستثمار امل�ارد، وحت�سني 
الأ�سرار ب�س�رة كبرية،  ، تخفيف  الذي �ساهم يف  الأمر  للت�سدي لهذا الفريو�س بكفاءة عالية،  املنظ�مة الطبية وال�سحية 
وعمل على ت�سجيع �سناع القرار للبدء يف الفتح التدريجي ملناحي احلياة الأخرى لل��س�ل باإذن اهلل اإلى مرحلة التعايف ..ف�سكرا 

لكم من القلب اأيها الكادر الطبي وال�سحي على هذه املبادرة ..
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لقد �سعت ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية اأن ت�فر مظلة علمية، يج�سد من خاللها الكادر الطبي اأف�سل ممار�ساته   •  
وجتاربه يف م�اجهة فريو�س ك�رونا ، لناأخذ منها الدرو�س والعرب، وتقدم ل�سناع القرار يف دولنا كت��سيات يتم الإ�سرت�ساد بها، 

ونحن مازلنا يف اأت�ن هذه املعركة .

وبهذه املنا�سبة، فاإنه ي�سرفنا اأن نتقدم بخال�س التهاين لل�سخ�سيات وامل�ؤ�س�سات املختارة للتكرمي بج�ائز التميز امل�س�ؤول يف   •  
املجالت الطبية وال�سحية لهذه الدورة من دورات امل�ؤمتر ، والتي تاأتي يف فرتة اأقل مايقال عنها باأنها »ت�سعى للخروج من عنق 

اأزمة اإن�سانية عاملية«.

ويف ختام  هذه املقدمة الإفتتاحية ، اأتقدم با�سمكم جميعا، وباإ�سم �سع�ب العامل، باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير جلميع الك�ادر   •  
الطبية وال�سحية ومن هم يف ال�سف�ف الأولى يف م�اجهة جائحة ك�رون يف كافة دول العامل.. اأنتم من عمل يف احلفاظ على 

�سالمتنا و�سالمة املجتمعات.. ف�سكرا لكم من القلب.

وال�سكر كذلك ل�سي�ف �سرف هذا امل�ؤمتر ورعاته وداعميه، وخربائه واملتحدثني فيه.. اإن وج�دكم قد اأحدث اأثرا مبا�سرا،   •  
وم�ساندة مقدرة من جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية ...ف�سكرا لكم جميعا على قب�ل دع�تنا.

متمنيا لكم كل الت�فيق والفائدة املرج�ة، واأنتم تتابع�ن اإ�ستعرا�س اأوراق العمل العلمية الر�سينة، والتجارب العميقة، لن�ساهم   •  
معا يف اإحياء روح الأمل يف العامل ، باأن القادم ه� الأف�سل..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الطبيب حممد امل�سايل ... يف �سط�ر
العامية  اللهجة  بـ »طبيب الغالبة« عن عمر يناهز 76 عاما.وتعني كلمة »الغالبة« يف  ال�سهري يف م�سر  ت�يف الطبيب حممد م�سايل، 
امل�سرية الفقراء.ولد  الطبيب حممد عبدالغفار م�سايل يف قرية »ظهر التم�ساح«، مبركز اإيتاي البارود، مبحافظة البحرية، يف دلتا 
الطب  بكلية  الطبيب حممد م�سايل  الغربية.والتحق  لالإقامة مبدينة طنطا مبحافظة  بعد ذلك،  اأ�سرته  م�سر عام 1944.وانتقل مع 

بجامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1967، متخ�س�سا يف الأمرا�س الباطنية )الطب العام( واحلميات والأطفال.
وافتتح عيادته اخلا�سة مبدينة طنطا عام  ال�سحة،  ل�زارة  التابعة  ال�سحية  ال�حدات  الريف، متنقال بني  بداية حياتة يف  وعمل يف 
1975 م. وكر�س الطبيب حممد امل�سايل حياته لعالج الفقراء، على مدى اأكرث من ن�سف قرن . وقد تعددت الروايات ح�ل �سبب تكري�س 
الطبيب حممد م�سايل حياته لعالج الفقراء، ومن اأبرزها : اأن ذلك جاء تنفيذا ل��سية والده، بينما قالت رواية اأخرى اإن ما دفعه لذلك 

وفاة طفل بني يديه، ب�سب عجز اأ�سرته عن �سراء الدواء.
وقد ظل م�سايل طيلة عق�د يتقا�سى اأجرا زهيدا مقابل عالج زبائنه، وه� خم�سة جنيهات م�سرية، وزاد اأخريا لي�سل اإلى ع�سرة جنيهات، اأي 
اأكرث قليال من ن�سف دولر، بينما يتقا�سى غريه مئات اجلنيهات.لكن يف حالت كثرية كان طبيب الفقراء يرف�س اأن يتقا�سى اأي اأجر، بل يدفع 
من جيبه اخلا�س للمر�سى ل�سراء الدواء.وعقب نباأ رحيله، قررت ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لتطلق اإ�سمه على دورة » م�ؤمتر القطاع 
الطبي وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م« تقديرا للدور امل�س�ؤول الذي قام به اإبان  حياته، حيث ُينظر اإليه على اأنه رمز للنزاهة والإيثار، يف 
ال�قت الذي يكافح الأطباء والعامل�ن يف جمال ال�سحة ح�ل العامل وباء ك�رونا.عا�س  الطبيب حممد م�سايل حياة ب�سيطة للغاية، وكانت عيادته 
مت�ا�سعة ومل ميتلك �سيارة اأو هاتفا حمم�ل.رف�س الرجل عرو�سا كثرية بامل�ساعدات من منظمات خريية واأثرياء، لالنتقال اإلى عيادة اأح�سن 

حال، وحني قبل بع�س تلك امل�ساعدات، يف مرات نادرة، تربع بها للفقراء وا�سرتى اأجهزة طبية لإجراء التحاليل الأولية ال�سرورية ملر�ساه.
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�سعادة الدكت�ر طبيب
�صـالح علـي بــن عبدالـرحمـن

وزير وبرملاين �سابق
ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية للمجتمعية

الرئي�س ال�صريف للم�ؤمتر

�سعادة الأ�ستاذ دكت�ر
عمر بن ع��س الروا�س

الأمني العام للمجل�س العربي لالخت�سا�سات ال�سحية
 مبجل�س وزراء ال�سحة العرب

�صيف �صرف امل�ؤمتر

معايل الفريق طبيب
ال�صيخ حممد بن عبداهلل ال خليفة

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة مبملكة البحرين
رئي�س الفريق ال�طني للت�سدي لفريو�س ك�رونا

�صيف �صرف امل�ؤمتر

�سعادة الدكت�ر 
اأحمـــد املنظــــري 

املدير القليمي ملنظمة ال�سحة
العاملية ل�سرق املت��سط

�صيف �صرف امل�ؤمتر

�سعادة الربوفي�س�ر
ي��صف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة

الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية

�سعادة الدكت�ر طبيب
اأحمد حممد �صم�س الدين الكندري 

 ا�ست�ساري طب الأ�سرة
�سفري اأممي لل�سراكة املجتمعية

رئي�س امل�ؤمتر
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�سعادة اأ. د. 
زينب اأب� طالب 

ع�س� جمل�س ال�س�رى ال�سع�دي

�سعادة الدكت�رة
 غادة القا�صم 

رئي�س جمعية الأطباء 
البحرينية

�سعادة الدكت�ر
ب�صام البطحي

ا�ست�ساري طب عائلة
مركز ال�سالم للرعاية الأولية

�سعادة الدكت�رة
اأمل اجل�در

مدربة وخبري تعزيز �سحة

�سعادة الدكت�ر
عبداهلل نفيع املطريف

رئي�س جمل�س اإدارة  جمعية زمزم 
للخدمات ال�سحية التط�عية

�سعادة الدكت�ر
حممد الن�ر حمم�د   

مدير اإدارة التميز امل�ؤ�س�سي - 
اجلمعية اخلريية ال�سحية لرعاية 

املر�سى »عناية«

�سعادة الدكت�ر
عمران الزعبي

اأخ�سائي اأنف و اذن وحنجرة

�سعادة الدكت�رة
فاطمة �صعبان

 طبيبة اأطفال ـ اأ�ستاذ حما�سر يف 
اجلامعة اللبنانية

الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون
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�سعادة الدكت�ر
حممد بن اأحمد حمزة عمري
رئي�س جمل�س الإدارة - اجلمعية 

اخلريية لرعاية مر�سى الروماتيزم
اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة الدكت�ر
ن�ر�س عجاج

اخت�سا�سي طب العائلة

�سعادة الدكت�رة
 اآمال خليل

اإخت�سا�سي اأمرا�س اجلهاز 
التنف�سي

�سعادة الدكت�ر
نذير احلج �صعيد

اخت�سا�سي جراحة
 واأمرا�س ال�سدر

منظمة الإن�سان من اأجل 
الإن�سان الأوروبية

�سعادة الدكت�ر
 علي العلي�ي 

طبيب اأ�سنان خمت�س بتق�مي 
الأ�سنان 

�سعادة الدكت�ر
 عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل

ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم الطب 
التلطيفي - مركز الرعاية 

التلطيفية - الك�يت

�سعادة الدكت�ر
حمم�د طل�زي 
اأخت�سا�سي تخدير

الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون

�سعادة الدكت�ر
حمم�د املحم�د

خبري يف �س�ؤون الدواء
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�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر
خالد طيب 

ا�ست�ساري باطنة و�سكري
 وغدد �سماء

�سعادة الدكت�رة
ك�ثر حممد العيد 

ا�ست�سارية ال�سحة العامة
رئي�سة جمعية ا�سدقاء ال�سحة

�سعادة الدكت�رة
هال ال�صعيد 

ا�ست�سارية يف �س�ؤون
 الإعاقة

�سعادة الأ�ستاذ
عبدالرحمن بن �صامل البليه�صي 

املدير العام للجمعية
اخلريية لرعاية امل�سابني

 بالأمرا�س املزمنة » �سفاء« 

�سعادة الأخ�سائي
ابراهيم اأب�عمر الرم�صاين

م�سرف عالج طبيعي - والتدريب 
والتعليم - طالب الدرا�سات العليا - 
جامعة ام القرى - الطب الريا�سي

�سعادة الدكت�ر
علي عبداهلل اآل اإبراهيم
خبري يف جمال امل�س�ؤولية 

املجتمعية ومهند�س اأجهزة 
طبية

الـخبــــــراء والمتــحـــــدثـــــون
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إدارة جلسات المـؤتمــر

�سعادة الأ�ستاذة
رائـــدة العـــزة

ا�ست�سارية م�ارد 
ب�سرية وتدريب 

وتط�ير يف القطاع 
الطبي

�سعادة الدكت�رة
حياة ي��صف مالوي

خبرية يف جمال
رعاية كبار ال�سن

رئي�سة جلنة ت��سيات امل�ؤمتر

�سعادة الدكت�ر
عبداهلل اأحمد عمري
اخ�سائي جهاز ه�سمي 

وتنظري - مدير القطاع 
الطبي يف احتاد اجلمعيات 

الغاثية والتنم�ية يف لبنان

�سعادة الأ�ستاذة
�صماح بنت عبداهلل العرميية
ممر�سة اأولى ب�حدة اأمرا�س 

القلب
املركز ال�طني لطب وجراحة 

القلب - امل�ست�سفى ال�سلطاين
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اإلدارة واإلشــراف على المـؤتمــر

املهند�س
حممد بابكر

الأ�ستاذة
خديجة بابكر

الأ�ستاذ
عبداللطيف العلي

الدكت�ر
جياب النقيب اليافعي

الدكت�رة
نعيمة الغنام

الأ�ستاذ
ح�سن جا�سم اجلا�سم

الأ�ستاذة
روايح ر�س�ان جمعة

الأ�ستاذة
اأماين اأحمد عمر

الأ�ستاذة
ح�اء بابكر
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جـدول فعاليـات
مــؤتمــر القطــاع 

الطبــي والـمسؤوليــة 
الـمجتمعيــة

 لعـــام 2020م
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فعاليــات مــ�ؤمتــر القطــاع الطبــي والـم�س�ؤوليــة الـمجتمعيــة لعـــام 2020م

حفـــل الإفتتــاحاأول

الدخ�ل للقاعة والتح�سري ملرا�سم الإفتتاح الر�سمي مل�ؤمتر القطاع الطبي وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م9:30 - 10:00

10:50 - 10:00

•  الإفتتاح بالقران الكرمي
•   كلمة الرئي�س ال�سريف مل�ؤمتر القطاع الطبي وامل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2020م

�سعادة الدكت�ر الطبيب �سالح علي بن عبدالرحمن 
ال�زير والربملاين ال�سابق

 ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية 

•   كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
      �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبد الغفار 

       رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية 
•   الإعالن عن مرا�سم تقليد ال�سخ�سية القيادية الفائزة »باجلائزة الدولية القيادية للتميز 

يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف القطاع الطبي لعام 2020م«.
معايل الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال خليفة 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة مبملكة البحرين
رئي�س الفريق ال�طني ملكافحة وباء ك�رونا

•     فيلم: �سكرا اأبطال الكادر الطبي

•   الإعالن عن تكرمي ال�سخ�سيات واجلهات الفائزة »بجائزة التميز الطبي الدولية يف جمال 
امل�س�ؤولية املجتمعية  لعام 2020م«.

ا�ستــراحــة خفيفــة 10:50 - 11:00
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جل�ســات العمــل ثانيا

 - 11:00
11:45

جل�ســـة العمــل الأولــى 

املنظ�مة الطبية و�سرعة الإ�ستجابة جلائحة ك�رونا... ق�س�س جناحات وطنية ودولية.
�سعادة الدكت�ر اأحمد املنظري 

املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املت��سط
اأدوات ا�ستثمــار الإهتمــام بجائحــة كـ�رونـا لـمراجعة ال�سيا�سات ال�سحيـة ال�قائية يف الدول 

وجت�يدها.
�سعادة الأ�ستاذة الدكت�رة زينب اأب�طالب 

ع�س� جمل�س ال�س�رى ال�سع�دي
جه�د جمعية الأطباء البحرينية يف جمال مكافحة جائحة ك�رونا

�سعادة الدكت�رة غادة القا�سم 
رئي�س جمعية الأطباء البحرينية

 - 11:45
12:30

جل�سة العمل الثانية
اجل�انب ال�سرعية العالجية لفريو�س ك�رونا امل�ستجد 19. 

�سعادة الدكت�ر ب�سام البطحي
ا�ست�ساري طب عائلة - مركز ال�سالم للرعاية الأولية 

لفريو�س  فاعل  لقاح  الى  ال��س�ل  جله�د  )ا�ستقراء   ...19 امل�ستجد  ك�رونا  لفريو�س  العالجية  ال�سيا�سات 
ك�رونا(. 

�سعادة الدكت�ر حمم�د املحم�د
خبري يف �س�ؤون الدواء

املنظمات املجتمعية... نح� اأدوار م�س�ؤولة و�س�ابط مهنية للم�ساهمة املجتمعية خالل جائحة ك�رونا. 
�سعادة الدكت�ر عبد اهلل نفيع املطريف

رئي�س جمل�س الإدارة - جمعية زمزم للخدمات ال�سحية التط�عية 
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كلمة تعقيبية
�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر عمر بن ع��س الروا�س 
الأمني العام للمجل�س العربي لالخت�سا�سات ال�سحية
جمل�س وزراء ال�سحة العرب - جامعة الدول العربية

ا�سرتاحة �سالة الظهر 12:30 - 1:00

2:00 -1:00

جل�سة العمل الثالثة
منظمة ال�سحة العاملية... وكفاءة القيام باأدوارها الت�جيهية والتن�سيقية يف م�اجهة جائحة ك�رونا.

�سعادة الدكت�ر اأحمد حممد �سم�س الدين الكندري
اإ�ست�ساري طب عائلة - رئي�س مركز �سحي

منطقة العا�سمة ال�سحية  - وزارة ال�سحة - دولة الك�يت
ال�سيا�سات العالجية لفريو�س ك�رونا امل�ستجد 19... اجله�د العربية والتطلعات

�سعادة الدكت�ر  نذير احلج �سعيد
اخت�سا�سي جراحة واأمرا�س ال�سدر 

منظمة الإن�سان من اأجل الإن�سان الأوروبية
الإعالم الر�سيد.. نح� اأدوار م�س�ؤولة و�س�ابط مهنية للت�عية املجتمعية خالل جائحة ك�رونا.

�سعادة الدكت�رة فاطمة �سعبان
طبيبة اأطفال

اأ�ستاذ حما�سر يف اجلامعة اللبنانية - كلية ال�سحة العامة
م�س�ؤولة ق�سم حق�ق الإن�سان يف جمعية النجاة الجتماعية 

جه�د جمعية عناية  يف جمال مكافحة جائحة ك�رونا
�سعادة الدكت�ر حممد الن�ر حمم�د   

مدير اإدارة التميز امل�ؤ�س�سي - اجلمعية اخلريية ال�سحية لرعاية املر�سى »عناية«
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3:00 - 2:00

جل�سة العمل الرابعة
كفاءة نظم الرعاية ال�سحية قيا�سا بتعر�س الأطباء واأ�سرهم خلط�رة الإ�سابة بالك�رونا.

�سعادة الدكت�ر عمران الزعبي
اأخ�سائي اأنف و اذن وحنجرة

جه�د جمعية الروماتيزم يف جمال مكافحة جائحة ك�رونا  
�سعادة الدكت�ر حممد بن اأحمد حمزة عمري

رئي�س جمل�س الإدارة - اجلمعية اخلريية لرعاية مر�سى الروماتيزم - اململكة العربية ال�سع�دية
الكادر الطبي اأبطال خط الدفاع الأول �سد جائحة ك�رونا - بني الت�سحيات والنجاحات والتقدير الر�سمي واملجتمعي.

�سعادة الدكت�ر ن�ر�س عجاج
اخت�سا�سي طب العائلة

الكادر الطبي اأبطال خط الدفاع الأول �سد جائحة ك�رونا - بني الت�سحيات والنجاحات والتقدير الر�سمي واملجتمعي.
�سعادة الدكت�رة اآمال خليل

اإخت�سا�سي اأمرا�س اجلهاز التنف�سي

4:00 - 3:00

جل�سة العمل الـخامـ�سة
جه�د جمعية �سفاء يف جمال مكافحة جائحة ك�رونا  

�سعادة الأ�ستاذ عبدالرحمن بن �سامل البليه�سي 
املدير العام  للجمعية اخلريية لرعاية امل�سابني بالأمرا�س املزمنة » �سفاء« 

املنظ�مة الطبية  و�سرعة الإ�ستجابة جلائحة ك�رونا... ق�س�س جناحات وطنية ودولية.
�سعادة الدكت�ر علي العلي�ي 

طبيب اأ�سنان خمت�س بتق�مي الأ�سنان 
امناط احلياة ال�سحية ودورها يف حماية املجتمع من تاأثريات جائحة ك�رونا

�سعادة الدكت�رة اأمل اجل�در
مدربة وخبري تعزيز �سحة

املنظ�مة الطبية و�سرعة ال�ستجابة جلائحة ك�رونا... جتربه م�ست�سفى وحماجر منطقة جليب ال�سي�خ بدولة الك�يت
�سعادة الدكت�ر عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل

ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم الطب التلطيفي  - مركز الرعاية التلطيفية - الك�يت
وامل�سرف العام على امل�ست�سفيات امليدانية وحماجر جليب ال�سي�خ
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ا�سرتاحة �سالة الع�سر4:00 - 4:30 

5:45 - 4:30

جل�سة العمل ال�ساد�سة
جتارب دولية يف مكافحة جائحة ك�رونا... ال�س�يد من�ذجا.

�سعادة الدكت�ر حمم�د طل�زي 
اخت�سا�سي تخدير

اإنقا�س ال�زن وال�سمنة يف ظل جائحة  الثانية من م�سابقة الرابح الأكرب من بيتك وحتدي  الن�سخة 
ك�رونا

�سعادة الدكت�رة ك�ثر حممد العيد
ا�ست�سارية ال�سحة العامة

 رئي�سة جمعية اأ�سدقاء ال�سحة
ال�سحة النف�سية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة ا�ساليب وطرق حت�سينهم يف م�اجهه جائحة ك�رونا

�سعادة الدكت�رة هال ال�سعيد 
ا�ست�سارية يف �س�ؤون الإعاقة 

املنظ�مة الطبية و�سرعة ال�ستجابة جلائحة ك�رونا - ق�س�س جناحات وطنية ودولية. 
 �سعادة الأخ�سائي اإبراهيم اأب�عمر الرم�ساين

م�سرف عالج طبيعي - والتدريب والتعليم - طالب الدرا�سات العليا
جامعة  اأم القرى - الطب الريا�سي .

العناية مبر�سى ال�سكري يف ظل تداعيات جائحة ك�رونا امل�ستجد
�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر خالد طيب 

ا�ست�ساري باطنة و�سكري وغدد �سماء 
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6:45 - 5:45

ور�سة العمل التدريبية
ور�سة عمل بعن�ان »درا�سة ا�ستعرا�سية لتقرير م�ؤ�سرات اأمان ال�سحة العاملي« 

�سعادة الدكت�ر علي عبداهلل اآل اإبراهيم
خبري يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ومهند�س اأجهزة طبية

6:50 - 6:45 
جل�سة اخلتام واإعالن الت��سيات 

�سعادة الدكت�ر اأحمد حممد �سم�س الدين الكندري
رئي�س امل�ؤمتر



الشخصيات والجهات 
الفائزة بجائزة »التميز 

الطبي الدولية في مجال 
المسؤولية المجتمعية  

لعام 2020م
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معايل الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال خليفة 
رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة مبملكة البحرين

رئي�س الفريق ال�طني ملكافحة وباء ك�رونا

: الجائزة الدولية القيادية للتميز في مجال المسؤولية 
ً
أوال

المجتمعية في القطاع الطبي لعام 2020م
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�سعادة الدكت�ر اأحمد املنظري 
املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املت��سط

أ. فئـــة األفــــراد

: جائزة التميز الطبي الدولية في مجال المسؤولية 
ً
ثانيا

المجتمعية  لعام 2020م

23م�ؤمتر القطاع الطبـي وامل�س�ؤوليـة املجتمعيـة
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: جائزة التميز الطبي الدولية في مجال المسؤولية 
ً
ثانيا

المجتمعية  لعام 2020م

ب. فئة المؤسسات

اجلمعية اخلريية ال�سحية 
لرعاية املر�سى »عناية«

منظمة ال�سحة 
العالــميـــة

جمعية الهالل الأحمر 
الك�يتية

جمعية زمزم للخدمات 
ال�سحية التط�عية
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نبــذة تعريفيـة عن
الجهات الفائزة بجائزة 
»التميز الطبي الدولية 
في مجال المسؤولية 

المجتمعية
لعام 2020م
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منظمة الصحة العالمية

من امل�سائل التي ناق�سها الدبل�ما�سي�ن، عندما اجتمع�ا لت�سكيل الأمم املتحدة يف عام 1945، اإن�ساء منظمة �سحية عاملية.ودخل د�ست�ر 
املنظمة حّيز النفاذ يف 7 ني�سان/اأبريل 1948- وه� التاريخ الذي اأ�سبح ُيعرف بي�م ال�سحة العاملي وُيحتفل به كل عام. وهدف منظمة 
ال�سحة العاملية ه� بناء م�ستقباًل اأف�سل واأوفر �سحة للنا�س يف اأنحاء العامل كافة. ويعمل م�ظف� املنظمة من خالل املكاتب امل�ج�دة يف اأكرث 

من 150 بلدًا جنبًا اإلى جنب مع احلك�مات وال�سركاء الآخرين ل�سمان متتع جميع النا�س باأعلى م�ست�ى �سحي ميكن بل�غه.

نبــذة تعريفيـــة عن الجهات الفائزة بجائزة »التميز الطبي الدولية في مجال المسؤولية 
المجتمعية لعام 2020م
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نبــذة تعريفيـــة عن الجهات الفائزة بجائزة »التميز الطبي الدولية في مجال المسؤولية 
المجتمعية لعام 2020م

امل�سطرد  للتزايـد  نظرًا  اجلمعية  اإن�ســاء  فكرة  جـاءت  الفكرة: 
الأمرا�س  لهـذه  وملـا  املزمنـة،  الروماتيزمية  بالأمرا�س  لالإ�سابة 
من تاأثري �سـلبي علـى امل�سابني بها مـن كافة الأعمار مما ي�ؤدي اإلى 
تعقيد حياتهم العائلية وال�ظيفة والجتماعية و�سحتهم النف�سـية، 
تتحملها  التي  املادية  الأعياء  وازدياد  املر�سى  احتياجات  ولتعدد 

الدولة يف �سـبيل عالج هذه الأمرا�س.
اجلمعيات  ب�سجل  وت�سجيلها  اجلمعية  تاأ�سي�س  مت  التاأ�سي�س: 
 »773  « برقم  ااجلتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل�ارد  ب�زارة  العاملة 

وتاريخ 1437/08/11هـ.
الفئة امل�ستهدفة: مر�سى الروماتيزم من جميع الفئات العمرية.

نطاق عمل اجلمعية: جميع مناطق اململكة العربية ال�سع�دية
روؤية اجلمعية: الريادة والتميز يف تقدمي الدعم ملر�سى الرومـاتيزم 

ونــ�سـر الـ�عــــي يف مـجـــــال الأمرا�س الرومـاتيزمية.
ر�سالة اجلمعية: تنفيذ الربامج وامل�ساريع الن�عية لل��س�ل اإلــى 

اأعـلـى مـ�سـتـ�ى لــخـدمـــة الـمـر�سـى وتـ�عـيـة املجتمع
اأهداف اجلمعية:

• ت�فري  و�سراء وت�زيع الأدوية 
• اإجراء عمليات تغيري املفا�سل 

• تقدمي الدعم املادي والنف�سي  والجتماعي
• دعم البح�ث والدرا�سات 

• اإن�ساء املراكز الطبية املتخ�س�سة وت�سغيلها واإدارتها
• تقدمي الرعاية الطبية املبا�سرة 

• تاأمني ال�سكن وتاأثيثه من خالل �سركاء اجلمعية.
• اخلدمات التي تقدمها اجلمعية:

• اخلدمات العالجية 
• اخلدمات الطبية

• الدعم املادي والنف�سي والجتماعي
• الت�عية والتثقيف
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انطالقًا من روؤيتنا امللهمة لتقدمي جه�د واإجنازات تكاملية مع اجلهات احلك�مية واخلا�سة للحفاظ على �سالمة جمتمعنا.
اأطلقنا يف زمزم 13 مبادرة �سحية  يتنا�سب مع جائحة ك�رونا حيث   ا�ستثنائي  امل�ستمر �سعيًا من زمزم يف تقدمي جهد  فقد كان عملنا 
متخ�س�سة خالل جائحة ك�رونا، بهدف م�اجهة تداعيات الأزمة وتاأثريها على تقدمي خدماتنا للم�ستفيدين، وت�سمنت اإجنازات زمزم 
اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة وكبار ال�سن من مر�سى اجلمعية ومبادرة �سحة �سكان  يف تقدمي اخلدمات ال�سحية الت��سيل املنزيل لأدوية 
الأربطة اخلريية يف مكة املكرمة وجدة، ومبادرة جتهيز ودعم ت�سغيل العيادات املتنقلة لتعزيز جه�د وزارة ال�سحة، ومبادرة �سحة اجلالية 
الربماوية، ومبادرة معًا.. لتعزيز �سحة اأمننا ، ومبادرة معًا.. لتعزيز �سحة م�ساجدنا ومبادرة الت��سيل املنزيل لأدوية املر�سى يف حمافظة 
ال�ست�سارات  بيتك(. ومبادرة  املر�سى يف حمافظة جدة )ل تخرج من  لأدوية  املنزيل  الت��سيل  بيتك(، ومبادرة  الطائف )ل تخرج من 
الطبية الهاتفية، ومبادرة تدريب العاملني بامل�سجد احلرام على ال�قاية من الأمرا�س املعدية ومبادرة جتهيز ودعم ت�سغيل �سيارة اإ�سعاف 
للعمل حتت ت�سرف هيئة الهالل الأحمر ال�سع�دي مبكة املكرمة، ومبادرة ربط النظام التقني بجمعية زمزم مع اأنظمة مزودي اخلدمة، 
ومبادرة الت��سيل املنزيل لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية مل�ستفيدي الرعاية املنزلية يف حمافظة الطائف.وقد ا�ستفاد من هذه املبادرات ما 
يزيد عن 13.000 م�ستفيد، بقيمة اإجمالية 6.171.013 رياًل كما قدمت زمزم خالل اجلائحة خدماتها العالجية لـ3045 م�ستفيد، بقيمة 
اإجمالية و�سلت ل3.502.000 ريال، ومن خالل الب�ابة الإلكرتونية للعالج اخلريي قمنا برفع مزودي اخلدمة لعدد 30 مزود خدمة جديد، 
كما قامت زمزم ببناء وتفعيل جمم�عة من املبادرات التط�عية املت�افقة مع ظروف جائحة ك�رونا، حيث �ساركت ب605 فر�س تط�عية 

ب227 متط�ع و7058 �ساعة تط�عية. 

نبــذة تعريفيـــة عن الجهات الفائزة بجائزة »التميز الطبي الدولية في مجال المسؤولية 
المجتمعية لعام 2020م

جمعية زمزم للخدمات 
الصحية التطوعية
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�سدر   1926 عام  ويف   1921 عام  ال�سحة  وزارة  ان�سئت  الن�ساأة: 
اول قان�ن لتنظيم ال�س�ؤون ال�سحية ، وا�ستمر هذا ال��سع حتى عام 
ان�سئت  اأن  1939 حيث احلقت دائرة ال�سحة ب�زارة الداخلية الى 
وزارة م�ستقلة لل�سحة عام 1950 حتت ا�سم وزارةال�سحة. ويف عام 
1966 �سدر قان�ن ال�سحة العامة رقم )43( وقد عدل مب�جب قان�ن 
ال�سحة العامة )رقم 21 ل�سنة 1971( حيث عدل هذا الخريعدة 
مرات الى ان �سدر قان�ن ال�سحة العامة رقم )47 ل�سنة 2008 ( 

الذي تق�م ال�زارة مب�جبه بتنظيم الأم�رال�سحية يف اململكة.  
الروؤية: جمتمع �سحي معافى من خالل نظام �سحي متكامل يعمل 

بعدالة وكفاءة وج�دة عالية وريادية على م�ست�ى املنطقة  .
والقيام  والعالجية  ال�قائية  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  الر�سالة: 
بالدور التنظيمي والرقابي على اخلدمات املرتبطة ب�سحة و�سالمة 
امل�اطن بعدالة وج�دة عالية وبال�ستخدام الأمثل للم�ارد وبال�سراكة 

الفعالة مع اجلهات ذات العالقة �سمن �سيا�سة �سحية �ساملة .
الأهداف امل�ؤ�س�سية ل�زارة ال�سحة

و�سمان  ال�سحية  الرعاية  خدمات  و�سالمة  ج�دة  حت�سني   •

ا�ستمراريتها .
• امل�ساهمة يف احلد من انت�سار الأمرا�س غري ال�سارية .

• تعزيز خدمات ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة و�سحة الطفل .
• تط�ير البنية التحتية مل�ؤ�س�سات الرعاية ال�سحية الأولية والثان�ية.

• اإدارة كف�ؤة وفاعلة للم�ارد الب�سرية .
• امل�ساهمة يف حتقيق تاأمني �سحي �سامل لكافة امل�اطنني الأردنيني.

• اإدارة كف�ؤة وفاعلة للم�ارد املالية و�سبط وت�جيه الإنفاق .
• تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لل�زارة .

• اإدارة معرفية كف�ؤة وفاعلة .
•اإدارة كف�ؤة لالأزمات والك�ارث واملخاطر.
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قامت اجلمعية باعتماد املبادرات والربامج وو�سع اخلطط التنفيذية العاجلة لها وبا�سرت العمل ال�سحي 
والجتماعي الداخلي وامليداين من خالل املراكز الطبية والربامج التخ�س�سية وذلك بهدف امل�ساهمة يف 
زيادة الكفاءة ال�سحية والكت�ساف املبكر للحالت ودعم املر�سى عرب الربامج واملبادرات املخ�س�سة مل�اجهة 

اجلائحة.
حيث ي�سارك يف اللجان وفرق العمل اأع�ساء جمل�س الإدارة واجلمعية العم�مية واملن�س�بني واملتط�عني عرب 
ت�زيع الكفاءات والك�ادر الب�سرية على املبادرات وذلك لزيادة كفاءة وج�دة وفعالية واأثر هذه املبادرات على 
امل�ستفيدين ون�ساأل اهلل عز وجل اأن يك�سف الغمة عن الأمة واأن يحفظ وطننا الغايل من �سر البالء وال�باء 

واأن يكلل اجله�د املبذولة بالنجاح والقب�ل.

جمعية الهالل األحمر الكويتية

جمعية الهالل الحمر الك�يتي هي جمعية ان�سانية تط�عية تقدم امل�ساعدة والع�ن لأ�سد احلالت �سعفا، �س�اء كان هذا ال�سعف ناجما عن 
و�سع اجتماعي معني اأو عن وق�ع حروب اأو ك�ارث طبيعية، دون تفرقة بني دين اأو مذهب اأو جن�س اأو ل�ن، ودون اللتفات اإلى املعتقدات 
تعمل  وهي  العتبارية،  �سخ�سيتها  و  الذاتي  با�ستقاللها  تتمتع  تط�عية،  جمعية  الك�يتي  الأحمر  الهالل  جمعية  والفكرية.اإن  ال�سيا�سية 
كهيئة م�ساعدة لل�سلطات الر�سمية يف اجلانب الإن�ساين، وت�سمل دائرة عملها جميع حمافظات الدولة، ويج�ز لها اإن�ساء فروع يف خمتلف 

املحافظات، كما اأن اجلمعية على اأهبة ال�ستعداد دائما ملد يد الع�ن وامل�ساعدة جلميع الدول املنك�بة وال�سع�ب املحتاجة.
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الجمعية الخيرية الصحية 
لرعاية المرضى »عناية«

الروؤية : اأن تك�ن اجلمعية من�ذجًا رائدًا ومرجعا للعمل ال�سحي 
اخلريي التط�عي

الر�سالة:
تقدمي اخلدمات ال�سحية ال�قائية والعالجية وال�سعافية والتاأهيلية 
للمر�سى املحتاجني وتر�سيخ مفاهيم تعزيز ال�سحة وامل�ساهمة يف 
تنمية امل�ارد الب�سرية يف جمال العمل ال�سحي التط�عي وال�سراكة 
مع منظمات املجتمع وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة لدعم اأن�سطة وبرامج 

اجلمعية.
اأهداف اجلمعية :

• تعزيز اخلدمات ال�سحية التط�عية بامل�ؤ�س�سات ال�سحية.
وال�قائية  العالجية  املجالت  يف  تط�عية  �سحية  خدمات  تقدمي   •

والتاأهيلية للمر�سى وذويهم .

• حتفيز وتنمية روح العمل ال�سحي التط�عي.

• امل�ساركة املجتمعية يف برامج الت�عية وتعزيز ال�سحة و الأبحاث 
العلمية .

املعنية  ال�طنية  القطاعات  كافة  مع  وال�سراكات  التحالفات  بناء   •

بال�سحة .
• تنمية وتط�ير الك�ادر ال�طنية يف جمالت العمل ال�سحي التط�عي.

• تنمية م�ارد اجلمعية وزيادة ا�ستثماراتها .
• ت�فري امل�س�رة الفنية لرا�سمي ال�سيا�سات ال�سحية يف جمال العمل 

ال�سحي التط�عي .
حت�سني ج�دة و�سالمة تقدمي اخلدمات ال�سحية التط�عية .

املنظمة  والق�انني  الأنظمة  �سن  الر�سمية يف  امل�ؤ�س�سات  التعاون مع 
للعمل ال�سحي اخلريي.
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ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م. كما ح�سلت على ع�س�ية منظمة الأمم    •

املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
امل�س�ؤولية  تعزيز  على  والعمل  وامل�ؤ�س�سات،  لل�سركات  املجتمعية  امل�س�ؤولية  ح�ل  ال�عي  م�ست�ى  رفع  اإلى  الجتماعية  للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  تهدف     •

املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية والأهلية واخلا�سة. 
العمل  وور�س  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  ال�ست�سارية،  اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات  لتحقيق  للم�س�ؤولية الجتماعية  الإقليمية  ال�سبكة  ت�سعى    •

الأعمال واخلدمة  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  امل�س�ؤولية املجتمعية،  املتخ�س�سة يف جمالت  وامل�ؤمترات  امللتقيات  املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم 
املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�س�سي.

م�ساعدة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�س�ؤولة ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.   •

تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�سات وبح�ث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات    •

الأعمال وامل�ؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�س العاملية املعتمدة. 
ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.   •

تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات، وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية، والأهلية،    •

وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقدير اأ�سحابها، والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

نبــذة تعريفيـــة عن الجهـة المنظمــة



مؤمتر القطاع الطبـي
واملسؤوليـة املجتمعيـة

المنظومة الطبيـة في مواجهة جائحة كورونا...
بين أدوات قيـاس الكفـاءة وفـرص التجويـد تحت شعار  |

أغسطس
2020م 29

تنظيـــم
الشبكـــة اإلقلـيمــيــــة
للمسؤولية االجتماعية

www.regionalcsr.com - Email: info@regionalcsr.com

مؤمتر القطاع الطبـي
واملسؤوليـة املجتمعيـة

المنظومة الطبيـة في مواجهة جائحة كورونا...
بين أدوات قيـاس الكفـاءة وفـرص التجويـد تحت شعار  |

أغسطس
2020م 29

تنظيـــم
الشبكـــة اإلقلـيمــيــــة
للمسؤولية االجتماعية




