
 

 

 م.2020لعام  القطاع الطبي واملسؤولية املجتمعيةملؤتمر البيان الختامي 

تم تنظيم م ، 2020 من عام غسطسأ من شهر التاسع والعشرينإنه يف يوم السبت املوافق 

بحضور ضيوف الشرف  ،م.2020لعام  املجتمعيةالقطاع الطبي واملسؤولية مؤتمر فعاليات "

 -معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس املجلس األعلى للصحة

سعادة الدكتور و، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفريوس كورونا  يف مملكة البحرين 

، وسعادة األستاذ توسطمة الصحة العاملية لشرق املاملدير اإلقليمي ملنظ –أحمد املنظري 

الدكتور عمر عوض الرواس األمني العام للمجلس العربي لإلختصاصات الصحية بمجلس 

سعادة الدكتور صالح علي بن عبدالرحمن الوزير وبرئاسة شرفية من  وزراء الصحة العرب ،

الشبكة اإلقليمية  من تنظيمبو، فري الدولي للمسؤولية املجتمعيةالس –الربملاني السابق 

" املؤتمر يف هذه الدورة موضوع  . وقد ناقش ، عرب تطبيق الزومللمسؤولية اإلجتماعية 

، املنظومة الطبية يف مواجهة جائحة كورونا ..بني قياس الكفاءة وفرص التجويد".. 

العاملني يف القطاع الطبي من وبمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة املستوى يمثلون 

يف املنطقة العربية. وقد حملت هذه الدورة  ألول مرة، يف حدث نوعي يقام املستوياتكافة 

عمل  ورقة 25تم تقديم وقد إسم " دورة املغفور له بإذن اهلل الدكتور محمد املشالي ".

" دراسة استعراضية لتقرير مؤشرات  بعنوانورشة عمل متخصصة متخصصة ، إضافة إىل 

 املؤتمرون إىل التوصيات اآلتية:وخلص "أمان الصحة العاملي 

هذهعلىاالجتماعيةللمسؤوليةاإلقليميةالشبكةإلىوالتقديرالشكربخالصاملؤتمرفياملشاركون تقدم .1

للمرة األولى استجابة للقضايا الجارية في الساحة وحشد الجهود الحدثهذاتنظيمفياملتميزةالجهود

وليةللمسؤ اإلقليميةالشبكةبهتقومالذيالكبيربالدور وأشادواالعلمية لدراستها واالستفادة منها

 العربيةمجتمعاتناخدمةفيالعاملةملؤسساتناتعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة فياالجتماعية

واإلسالمية والدولية

القيادية للتميز يف مجال املسؤولية بالجائزة الدولية "الفائز إلىالتهانيبأصدقاملؤتمرهذافياملشاركون تقدمكما .2

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس والتي تم تكريم  – " م2020املجتمعية يف القطاع الطبي لعام 

وكذلك التهنئة موصولة  بها ،  رئيس الفريق الوطني للتصدي لفريوس كورونا–املجلس األعلى للصحة يف مملكة البحرين 



 

 

بجائزة لفوزه املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط سعادة الدكتور أحمد املنظري ضيف شرف املؤتمر إلى 

 الفائزة"املتميزةاملؤسساتوإلى،  فئة األفراد م2020" التميز الطبي الدولية يف مجال املسؤولية املجتمعية  لعام 

 اإلعالنتمالتيفئة مؤسسات  م2020املسؤولية املجتمعية  لعام جوائز " التميز الطبي الدولية في مجال ب

الجمعية الخيرية لرعاية  -منظمة الصحة العاملية، وهم املؤتمرهذافعالياتضمنتكريمهم عن

 –جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية  -وزارة الصحة باململكة األردنية الهاشميةـ  مرض ى الروماتيزم

الجمعية الخيرية  –الجمعية الخيرية الصحية لرعاية املرض ى "عناية "  –جمعية الهالل االحمر الكويتية 

  -لرعاية املصابين باألمراض املزمنة "شفاء"

الطبية للجهات فرصملنحوذلك،سنوياالحدثهذااستدامةعلىاملنظمةالجهةاملشاركون حث .3

التجاربعلىالتعرفإلىإضافة.فيهاتعملالتياملجتمعاتخدمةفيوأنشطتهاأعمالهاإلبراز

الوصول وكذلكومواكبة المستجدات على أرض الواقع بينها،فيماالخبراتوتبادلاملتميزة،

عملهامجاالتفياملمارساتأفضلإلىبأعمالها

 علىاملؤتمرفياملشاركون إتفق .4

 جابي في الجائحات يا اإلفراد والمؤسسات للقيام بدورهاأل ىلد ةالمجتمعية ليوتبني وتشجيع المسؤ

 ة.والطوارئ الطبي

 تحسبا لمبدأ "  ةبالجائح ةلة عن نشر البيانات المتعلقوسؤمالجهات ال ىتطبيق مبادي الحوكمة عل

 تضارب المصالح

 ةوحماية الكوادر الطبي ةالمجتمعي ةفي التوعي ةدور النقابات والجمعيات الطبي ىالتركيز عل 

 تمريض وفنيين وفرق الوالمعنوي لكافة أفراد " الجيش االبيض" من أطباء  يالتقدير الماد

.ومسعفين وغيرهم

  بناء منظومة النظام الصحي لضمان القدرة على الصمود و مراجعة السياسات إعادة ضرورة

الصحية الوقائية

  االهتمام بدراسات علم األوبة الرقميةالحاجة إلى

 صحية للحد الغير والقضاء على السلوكيات  ونوعية جيدةتبني سلوكيات صحية أهمية التوعية ب

من انتشار وانتقال األمراض

  تشجيع التخصصات الطبية المساندة وتطويرها والتي ظهرت الحاجة الماسة إليها السعي الى

خالل جاي حد كورونا

 االهتمام ببناء القدرات في جميع الكوادر الطبية والصحية ورفع كفاءتها.

  خالل جائعة كورونا واالستفادة من تجارب  برزوالتي ، التركيز على دور الجمعيات الخيرية

في إدارة أزمة الجائحة. الجمعيات ذات الخبرة و ذات الكفاءة

  القطاع الصحي في كيفية التواصل مع المرضى وأسرهم ويمتلك تدريب األشخاص المعنيين في

مهارات التواصل واالتصال الجيد في تلقي وإرسال وتوصيل المعلومة ألصحاب المصلحة



 

 

 مختلف منظمات المجتمع المدنيو،األطباء  اتنقابدعم  ائحة مثلجتشجيع الدور المجتمعي في ال.

 وكيفية التعامل معها الجائحةبادل الخبرات حول مؤتمرات وندوات إقليمية لت إقامة تبني.

 إعداد برامج توعوية مجتمعية في كيفية التعامل مع األزمات وإدارتها.

 التأكيد على أهمية تأهيل البنية التحتية وتهيئة بيئة العمل الصحية.

 في المستشفيات في المناطق الريفية بالربط الشبكي" الطبيب عن بعد تجربة " دام استخ.

 وخاصة ذات الصلة بعلم األوبئة. تكثيف األبحاث العلمية ودعمها في كافة المجاالت الطبية ،

 تدريب األفراد على التخطيط الوقائي  المنزلي في التعامل مع الجائحة أهمية.

  تعميم النماذج الناجحة في إدارة األزمات واالستفادة منها بين الدول.

 تجاه فيروس كورونا االستجابة طقة في جميع خطعادمج األشخاص ذوي اإل ضرورة

للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية وختاما ، تقدم املشاركون يف املؤتمر بالشكر الجزيل  -

على حسن التنظيم ،وملا قدموه من دعم وتسهيالت لتنظيم هذا الحدث املهني املتميز. والشكر 

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس املجلس معالي الفريق طبيب لضيوف الشرف موصول 

، يف مملكة البحرين طني الطبي للتصدي لفريوس كورونا رئيس الفريق الو -األعلى للصحة

إىل و ، مة الصحة العاملية لشرق املتوسطاملدير اإلقليمي ملنظ –سعادة الدكتور أحمد املنظري و

عام للمجلس العربي لإلختصاصات الصحية سعادة األستاذ الدكتور عمر عوض الرواس األمني ال

سعادة الدكتور رئيس املؤتمر الشريف  إىلخالص الشكر كذلك و .بمجلس وزراء الصحة العرب

، وإىل  فري الدولي للمسؤولية املجتمعيةالس –صالح علي بن عبدالرحمن الوزير الربملاني السابق 

 .الكندريرئيس املؤتمر سعادة الدكتور أحمد محمد شمس الدين 

للخرباء ومقدمي أوراق العمل على حسن  الخالص بالشكر كما تقدم املشاركون يف هذا املؤتمر -

، وللمشاركني من ألفراد اللجنة املنظمة للمؤتمر العرض واملشاركة النوعية، والشكر الجزيل

املرجوة املنطقة العربية ومن خارجها، آملني من اهلل أن يكون قد حقق هذا املؤتمر األهداف 

 منه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

 م  2020من عام  غسطسأ 29 بتاريخ السابعة مساءايف تمام الساعة  املؤتمراختتم 

 اللجنة املنظمة للمؤتمر


