
 

 

 بالتعاون مع جمعية وياك عبر منتدى ِشدة

 للصوماليين"ويش" يساهم في تعزيز الصحة النفسية 

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش(، مؤخًرا، رعى : 2017مايو،  13الدوحة، قطر، 
أصدقاء الصحة النفسية المنتدى السنوي الرابع للجالية الصومالية في قطر "ِشَدة"، الذي نظمته جمعية 

ة من خالل النفسي "وياك"، وهي جمعية تطوعية وطنية مقرها الدوحة تعمل على تعزيز الفهم بقضايا الصحة
 في شراكة مع مؤسسةقد دخلت "وياك" والمجتمعي. وكانت  اإلقليميالمستويين أنشطة توعوية تنظمها على 

ين في الصومال ومنطقة القرن األفريقي، هيرسير، وهي منظمة صومالية غير حكومية تدعم المهمش
  الستضافة المنتدى الذي أقيم في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.  

ك في شهر مارس من العام امذكرة تفاهم ُوِقعت بين مؤتمر ويش وجمعية وي وُيَعُد منتدى "شدة" ثمرة من ثمار
وتسمح هذه  مشترك للتعاون في مجال العناية بالصحة النفسية في دولة قطر.إطار وضع الحالي؛ بهدف 

 ،ة على مختلف المنصات اإلعالميةالمذكرة للمؤسستين بتبادل األفكار والمعلومات عن قضايا الصحة النفسي
دى ومنها المواقع اإللكترونية، ووسائل التواصل االجتماعي، ومن خالل الفعاليات المجتمعية. ويهدف منت

"شدة" إلى رفع مستوى الوعي بين أبناء الجالية الصومالية في قطر حول األسباب المباشرة وغير المباشرة 
تسليط ء العالم، فضاًل عن لألمراض النفسية التي يتعرض لها الصوماليون الذين يعيشون في مختلف أنحا

 الضوء على كيفية تجنب هذه األسباب. 

تواصل بمؤتمر ويش، قائلًة: "يواصل مؤتمر ويش دعمه لفعاليات الشراكات والوصرَّحت سلطانة أفضل، مدير 
لقضايا العزلة االجتماعية والتحديات األخرى البارزة التي يعاني منها األفراد  يتصدىالذي  ،مثل منتدى "ِشدة"

ين في العالم. تعداد لالجئ أكبر أحدالتركيبة السكانية الصومالية  ضمالمصابون بأمراض الصحة النفسية. وت
ساءة استخدام المواد تفرضو  تحديات يتعين على الشعب الصومالي  ،والصحة الذهنية ،قضايا مثل النزوح، وا 



 

ها بشكل يومي، عند دراستها في سياق الصدمات النفسية الناجمة عن الحروب. ويفخر ويش بشراكته مواجهت
ية والثقافية التي يجب تناولها شاكل االجتماعمع جمعية وياك في دعم منتدى "ِشدة" وتسليط الضوء على الم

 لتحسين الصحة النفسية للصوماليين في جميع أنحاء العالم." 
أفراد ينتمون  وشهد المنتدى حضور عدد كبير من المواطنين الصوماليين المقيمين في قطر، باإلضافة إلى

السيد حسن سعادة لعديد من الجنسيات األخرى. وضمت قائمة كبار الشخصيات التي حضرت المنتدى ل
عادة السيد حسين عثمان، نائب وزير العدل السابق ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية وياك، وسعبداهلل الغانم، 

 عتمد لدى دولة قطر. ، سفير جمهورية كينيا المغالما موخي بورووزير الصحة الصومالي، وسعادة السيد 

قائاًل: "تتمثل رسالة جمعيتنا في  ،"وياك" السيد محمد البنعلي، المدير التنفيذي لجمعيةصرَّح وبهذه المناسبة، 
تعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية. ونحن سعداء وفخورون للغاية بتنظيم منتدى "ِشدة" للجالية الصومالية 

لمزيد من مبادرات التعاون تنفيذ اومؤسسة هيرسير، ونتطلع ل "ويش"تمر في قطر، بالتعاون مع شركائنا في مؤ 
 مشاريع وأنشطة توعوية أخرى ناجحة." إطار في المستقبل مع ويش في 

محفزة على وشهد المنتدى إلقاء العديد من المتحدثين، الذين يتمتعون بخبرات مهنية وتعليمية فريدة، خطابات 
تفكير تناولت مواضيع مهمة من بينها إدمان القات في الصومال، والتحديات التي تواجه األفراد الذين ال

يعانون من إعاقات بدنية وأمراض نفسية. وضمت قائمة المتحدثين السيد خالد النعمة، المذيع بتلفزيون الريان؛ 
بيدوا  نقابةوالسيد مختار إيزاك، رئيس  والسيدة صفية ساالد، نائب رئيس جمعية الصم الصومالية البريطانية؛

للمزارعين المعاقين في جنوب الصومال؛ والسيد أبوكار أوالي، مدمن القات السابق الذي قاد حملة طويلة 
لحظر القات في المملكة المتحدة ويطمح اآلن لحظره في الصومال؛ والدكتور ناصر وارفة، أستاذ العالج 

 بجامعة إسكس وجامعة كوين ماري في لندن، وكلية الطب بجامعة هارفارد.  النفسي والرعاية الصحية النفسية

التزام  وتجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر ويش، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لديه
بتعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتطوير األبحاث المستندة إلى أدلة بهدف التصدي للتحديات  ثابت

ورشة عمل  ،مؤخًرا ،المتعلقة بسياسات الرعاية الصحية. وكان من بين الفعاليات التي نظمها مؤتمر ويش



 

مؤسسة خيرية رسمية  أبريل الماضي تحت إشراف مؤسسة نادي ليفربول لكرة القدم، وهي 25أقيمت بتاريخ 
تابعة للنادي اإلنجليزي الشهير، بحضور العديد من موظفي المنظمات المحلية. واشتملت ورشة العمل على 

استهدفت مساعدة المدربين الرياضيين المقيمين في قطر على تعلم المهارات المطلوبة لوضع جلسة إحاطة 
 د واإلعاقات األخرى. برامج تدريبية في كرة القدم لألطفال المصابين بالتوح

 

 تعليق الصور

، يتحدث خالل افتتاح المنتدى السنوي الرابع ""وياك السيد محمد البنعلي، المدير التنفيذي لجمعية :1صورة 
 للجالية الصومالية في قطر.

-انتهى -  
 

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

لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة مؤتمر القمة العالمي 

بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا

 .مجلس إدارة مؤسسة قطر رئيس

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

لقادة وراد االبتكار في مجال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من ا

 .وبحوث الرعاية الصحية

لهام الجهات األ خرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 



 
ؤسسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم

ر، والتنمية يلتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والتطو 
 المجتمعية. 

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ّلم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءًا موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التع

 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

الملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية 
تساهم في بناء وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و 

 عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُ  لالطالع
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