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لرياض تستضيف المنتدى السعودي األمريكي للرعاية الصحية  ..أواخر ابريل المقبل
األمير سلطان بن سلمان يفعل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لتصبح رافدا لـ اقتصاد الدولة

تستضيف مدينة الرياض خالل الفترة من  29 - 27إبريل المقبل ،فعاليات المنتدى السعودي األمريكي
للرعاية الصحية  ،والذي يعقد تحت عنوان "بالتعاون المعرفي تتحقق الرعاية الصحية األفضل" بفندق الريتز
كارلتون الرياض .

ويأتي تنظيم المنتدى كإحدى ثمار البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ،الذي ف ّعل رؤيته صاحب السمو
الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ،رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،رئيس اللجنة اإلشراقية
للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ،بأن يكون البرنامج رائداً في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات،
ليصبح أكثر فاعليه وإنتاجية ،من خالل رؤية المملكة الداعمة لسياحة األعمال ،وصناعة السياحة الصحية ،ما
يدعم اقتصاد الدولة في تحفيز الصادرات ،وتوليد الفرص الوظيفية.

وأفصح الرئيس التنفيذي لـ مجموعة  XSلتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة عادل بن حسن
عبدالشكور  ،أن المنتدى يعقد من أجل تأكيد نمو وازدهار أعمال الشركات السعودية واألمريكية  ،من خالل
توفير فرص مجدية وق ّيمة للشراكة  ،بين القطاعين العام والخاص  ،بما تسهم في توظيف وتعزيز نمو رأس
المال البشري  ،و فتح فرص جديدة تعزز من استمرارية التعاون بين البلدين  ،بمشاركة عدد من رؤساء
أشهر الجامعات في الواليات المتحدة االمريكية والتي من أبرزها جامعة هارفارد  ،جامعة جون هوبكنز،
جامعة كورنيل ،ومستشفى كليفالند وحضور ممثلي كبريات المستشفيات األمريكية  ،والمهتمين بالشأن
رواد األعمال ،وص ّناع القرار ،واألطباء ،والطالب.
الصحي من الجانبين السعودي واألمريكي  ،من ّ

وأوضح أن فعاليات المنتدى تستمر ثالثة أيام ،خالل الفترة من  8إلى  10رجب القادم ،الموافق 29 – 27
أبريل 2015م ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى إيجاد منصة
للتبادل الثنائي للمعلومات ،بما يعزز من نمو الشراكات بين الجانبين ،واالطالع على "أفضل التجارب
والممارسات" في مجال الرعاية الصحية العالمية ،بجانب تعزيز التعاون والحوار ،وتنمية العالقات في المجال
الصحي بين الجانبين ،وتحفيز االستثمار في " السياحة الصحية".

وأشار عبدالشكور إلى أن المنتدى سيحدث تبادل ثنائي لنقل أحدث التقنيات في قطاع الرعاية الصحية ،وجلبها
إلى المملكة العربية السعودية ،بجانب إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ،وتقديم تسهيالت تتمثل في
تخفيف العبء المتزايد على تكاليف الرعاية الصحية في القطاع العام ،واالستفادة منها في القطاع الخاص،
مؤمال أن يخرج المنتدى في تطوير وتبادل معرفي وتقني في المجال التعليمي للرعاية الصحية ،والمبتكرات
بين الجانبين السعودي واألمريكي.

وأوضح إلى أن المنتدى الحالي سيتيح الفرصة للحضور التعرف على أحدث القضايا والحلول المؤثرة في
مجال الرعاية الصحية ،ما يعزز كل المبادرات السعودية واألمريكية التي تركز على تحسين الرعاية الصحية،
بجانب تشجيع الحوار بين المشاركين للوصول إلى أفضل الممارسات في العلوم الطبية

وأكد أن قطاع المعارض والمؤتمرات يشهد نمواً ملحوظاً ،ومتصاعداً في منطقة الخليج العربي ،لما تشهده
من نهضة اقتصادية وحضارية  ،بتوفر المرافق والخدمات ،والبنية التحتية المناسبة  ،معتبراً أن قرار مجلس
الوزراء تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات يعد داللة على
اهتمام الدولة وعنايتها بتنمية هذا القطاع االقتصادي لتنويع القاعدة االقتصادية ،ويعد مولداً كبيراً للوظائف
الدائمة والمؤقتة ،بجانب التبادل التجاري والمعرفي ،والصفقات التي تعقد خالل المعارض والمؤتمرات،
واإلسهام في التنمية الحضارية وتطوير البنية التحتية  ،و إبراز الفرص االستثمارية في الوجهة المقام فيها
المعرض والمنتدى.

إلى ذلك فقد سعت المستشفيات الكبرى في الواليات المتحدة األمريكية إلى تطوير المنتدى السعودي األميركي
للرعاية الصحية ،من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات التي تخدم تطوير "دبلوماسية الرعاية الصحية"
بين الجانبين السعودي واألمريكي ،من خالل عقد المنتدى السابق الذي استضافته مدينة نيويورك في إبريل
من العام الماضي ،ما أتاح تنظيم المنتدى السابق للحضور من كلى الطرفين التعرف على أحدث القضايا،
والحلول المؤثرة في مجال الرعاية الصحية العالمية.

