
 

 

 
 يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك"  ‘ويش’

دعم الصحة النفسية في قطرلتعاون مشترك بين "ويش" وجمعية "وياك"   

 

يوم ، "ويش" ع مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحيةوق   – 2017مارس  19الدوحة، قطر، 
العناية مجال للتعاون في مشترك لتحديد إطار  ،الصحة النفسية "وياك"، مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء أمس

 بالصحة النفسية في دولة قطر.

تركز على و مقرها في الدوحة،  ،ألصدقاء الصحة النفسية هي جمعية قطرية أهلية تطوعية "وياك"وجمعية 
 والتواصل في المجتمع القطري والعالم العربي.  المختلفةنشطة األقضايا الصحة النفسية من خالل التوعية ب

تتيح مذكرة التفاهم لمؤتمر "ويش" وجمعية "وياك" تبادل األفكار والمعلومات حول قضايا الصحة النفسية عبر 
تمكن مثل مواقع الويب ووسائل التواصل االجتماعي والفعاليات االجتماعية. و  ،المنصات والقنوات المختلفة

من خالل تبادل تفاصيل جهات التواصل مع المؤسسات القطرية واإلقليمية، سيع شبكاتهما كالا منهما من تو 
 باإلضافة إلى تسليط الضوء على جهود "وياك" في مؤسسة قطر ودولة قطر بأكملها.

نحرص على استثمار  ،علي، المدير التنفيذي لجمعية "وياك" بقوله: "كجمعية قطريةالبنح محمد وصر  
نية لخدمة أهدافنا ورسالتنا، وأتمنى أن نساهم في االرتقاء بالممارسات الطبية النفسية في دولة الشراكات التعاو 

بما يخدم سكان قطر من مواطنين ومقيمين، وبما يتفق مع  ،قطر لتحقيق المعايير الدولية في الصحة النفسية
 ".2030رؤية قطر الوطنية 



 

إجراء ن مؤتمر ويش من يمك  بما  ،أكبر في المجتمعسهم هذا التعاون في توسيع دائرة التواصل مع قاعدة ي  
مؤتمر  سيدعم. وباإلضافة إلى ذلك، والبحوثالسياسات التقارير حول البحوث واستطالعات الرأي ونشر 

كما العام في دولة قطر،  "ويش" جمعية "وياك" في فعالياتها الرئيسية للصحة النفسية التي تعقدها طوال
يستعين بخبرة "وياك" في المجتمع والتواصل من أجل إنشاء فرق داعمة لمزودي الرعاية والمصابين بأمراض س

 نفسية.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ت عد إجبرت ِشِلنجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش"، بقوله: "السيد  حوصر  
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وصاحبة مبادرة إطالق مؤتمر  ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

لصحة في المهم لطالما تبنينا هذا الجانب نحن من أشد المدافعين عن قضايا الصحة النفسية. و  ،"ويش"
كشريك لنا، يمكننا  "وياك" تواجدومع  السياسات والجمهور.وحرصنا على توعية صناع أبحاثنا ومبادراتنا، 

وبالتالي دعم االستراتيجية الوطنية  ،دعم المبادرات الممتازة التي تقوم بها الجمعية بالفعل في المجتمع القطري
 للصحة النفسية".

المرتبطة بالصحة النفسية القضايا حول  بالتوعيةمؤتمر "ويش" رصيد كبير من االلتزام لجدير بالذكر أن و 
ع وق   ،2016لمواجهة تحديات السياسات المرتبطة مثل الخرف والتوحد. ففي يونيو دلة البحوث المعززة باألو 

مؤتمر "ويش" اتفاقية شراكة مع برنامج الصحة النفسية التابع لمركز "كارتر"، والذي يتخذ من مدينة أتالنتا 
في قطر. وتم اختيار مقراا له، بهدف تطوير وتطبيق برنامج زمالة "روزالين كارتر" لصحافة الصحة النفسية 

 12أربع صحفيين من الدوحة للمشاركة في برنامج الزمالة للحصول على تدريب أقيم في مركز كارتر من 
 سبتمبر. 14إلى 

كما عقد مؤتمر "ويش" اجتماعاا أمس مع اللجنة االستشارية لبرنامج زمالة "روزالين كارتر" لصحافة الصحة 
ِشِلنجز. وتضم هذه اللجنة كل من الدكتور صالح المري، األمين العام النفسية في قطر برئاسة السيد إجبرت 

، المدير التنفيذي لجمعية "وياك"، البنعليالمساعد لمكتب شؤون الصحة في وزارة الصحة العامة، ومحمد 
يفيريت إ. دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر، والدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل   -للطب وا 

، والدكتور محمد وقار الطبية غولوم، استشاري الصحة النفسية األول في مؤسسة حمدوالدكتورة سهيلة قطر، 
  .سدرة للطب والبحوثالعظيم، رئيس قسم الطب النفسي بمركز 



 

ناقشت اللجنة اإلنجازات الحالية لزمالء العام الماضي، ومعايير اختيار الدفعة الثانية من زمالء البرنامج في و 
جراءات عملية التقديم، كما تناولت طرق تحسين برنامج الزمالة من أجل منفعة المجتمع القطري.قطر   وا 

 
 تعليق الصور: 

السيد محمد البنعلي، المدير التنفيذي لجمعية "وياك"، والسيد إجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي  :1صورة 
للتعاون في مجال العناية بالصحة النفسية في لتحديد إطار مشترك لمؤتمر "ويش"، يوقعان على مذكرة تفاهم 

 دولة قطر.

السيد محمد البنعلي، المدير التنفيذي لجمعية "وياك"، يصافح السيد إجبرت شلنجز، الرئيس  :2صورة 
لتحديد إطار مشترك للتعاون في مجال العناية التنفيذي لمؤتمر "ويش"، بعد توقيعهما على مذكرة تفاهم 

    ولة قطر.بالصحة النفسية في د

 
  -انتهى  - 

 

 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل 
مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" 

 .تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
عى المؤتمر من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي حول العالم. ويس

 .يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية

ا حول العالم،  تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاحا
لهام الجهات األخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء  .وا 



 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد 
  خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.على الكربون إلى اقتصاد معرفي من 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأس ست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

ها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمت
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد 

ريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. مبني  على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن ط
وتسهم المؤسسة أيضاا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة 

 .للمجتمع

  http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

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

