
 
 

 النفسية بالصحة المتعمقة األخبار تغطية تحسينل

 أتالنتا في تدريبية منحة ينهون قطر من صحفيين أربعة

 

أربعة  "(ويش)" الصحية الرعاية في لالبتكار العالميالقمة  مؤتمر اختار :5102 سبتمبر 52 قطر، الدوحة،
 قطر بدولة نش  د   الذي النفسية، الصحة لصحافة كارتر روزالين زمالة برنامج في لممشاركة صحفيين من قطر

 25-23خالل الفترة من  التدريبية الدورة عقدت وقد. كارتر ومركز" ويش" بين المشترك التعاونفي إطار 
 . األمريكية جورجيا بوالية أتالنتا بمدينة كارتر مركز في سبتمبر

 مياراتيم لتطوير قيمة فرصة لممشاركين قدمت كما النفسية، الصحة شؤون حول ثاقبة رؤىً  الدورة وتضمنت
 . اليوم العالم تواجو التي الكبرى الصحية التحديات حيال الصحفية

 طارق والسيد العرب، صحيفة في القطرية العمود كاتبة الجناحي، محمد بثينة السيدة من كل الدورة في شارك
 في المساىمة الكاتبة ماثيو، آني والسيدة نجميزية،اإل الجزيرة قناة في والتكنولوجيا العموم محرر البازلي،
 .نجميزيةاإل الجزيرة قناة في التمفزيونية البرامج منتجة ىيرن، كاثي والسيدة قطر، مؤسسة إصدارات

 تواجو التي النفسية الصحة بمشاكل لمتوعية الزمالة برنامج من االستفادة إلى الجناحي بثينة السيدة وتتطمع
 المتعمقة القضايا مع الفعال التعاطي إن; "بالقول عمقت حيث ،النفسية الرعاية في النقص جراء العاممة األم

 وقد .قطر في الشائع باألمر ليس والمينية، االجتماعية الضغوط بفعل اأحيانً  نجمتي توال النفسية، بالصحة
 ".أكبر بكفاءة القضايا تمك مع متعاطيل كارتر مركز في التدريبية ورةالد ىيأتني

 قاما حيث الصحفي، الحقل في سنة 26 خبرةب ىيرن كاثي والسيدة البازلي طارق السيدكل من  تمتعوي
 توفير في طموحو عن منيما كل أعرب وقد. األوسط والشرق وأفريقيا آسيا بقاع شتى في األحداث بتغطية

 .نجميزيةاإل الجزيرة قناة منبر عبر النفسية الصحة لقضايا أفضل فيم



 

 ةانق تغطية لتطوير فريدة ةفرص الزمالة برنامج منحني لقد; "وبقول البازلي طارق السيد عمق الصدد، ىذا وفي
 اليوم، العالم تواجو التي الصحية التحديات كبرى من دتع التي النفسية، الصحة لمشاكل نجميزيةاإل الجزيرة
 ".المنطقة في السميم بالشكل بيا والتوعية قضاياال تمك عمى الضوء تسميط في المساىمة وآمل

; قائالً  الزمالة برنامج في المشاركة أىمية عن ،"ويش" مؤتمرل التنفيذي المدير ز،شيمينج إجبرت السيد وأعرب
 بتوجييات عمالً  النفسية الصحة مشاكل من تعاني التي الفئات دعم تجاه المبادرة بزمام قطر تأخذ حين في"

تمثل  تزال ال النفسية الصحة مشاكل ترافق التي الوصمة أن إال ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة
 سعداء اليوم ولكننا. والدعم لعالجبخدمات ا المشاكل تمك وطأة التي تعاني الفئات تمتع دون يحول اعائقً 

 سيماال  المطموبة، والحساسية بالدقة القضايا تمك لتغطية الصحفيين إعداد في كارتر مركز مع بالتعاون
 ".النفسية لألمراض السمبي المنظور مكافحة في اإلعالم دور إلى بالنظر

 في شاركو  ،لممشاركين الالزمة ةئالتيي قدم حيث قطر، في الزمالة برنامج إدارة في" ويش" مؤتمر ساىم وقد
 في التدريبية الدورة كارتر مركز أدار أخرى، جية من. المحمي اإلعالم الحتياجات استجابة البرنامج صياغة
 ضمانل الالزمة التقنية والخبرات والتقييم التوجيو وسبل العممية بالمادة المشاركين وزود أتالنتا، مدينة

 .القطري السياق في البرنامج استمرارية

 الزمالة برنامج في المشاركين بإمكان; "قائمةً  ،األمريكي األسبققرينة الرئيس  كارتر، روزالين السيدة وعمقت
 في والمساعدة اإلحاحً  العامة الصحة قضايا أكثر أحد مع األوسط الشرق في اإلعالم تعاطي صياغة إعادة
 المصابين منيا يعاني التي التمييز أشكال من الحد في بذلك واإلسيام ليا، المرافقة السمبية الوصمة رفع

 ".النفسية باألمراض

 وتطوير النفسية، الصحة بقضايا الوعي مستوى برفع والدائم الراسخ ويش مبادرة التزام عمى الشراكة ىذه تؤكدو 
 مثل النفسية، األمراض بيذه المرتبطة لمتحديات التصدي بيدف الموضوعية األدلة عمى القائمة البحوث
 .والتوحد كالخرف أخرى بأمراض اإلصابة

لمتربية والعموم وتنمية المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر ، أحد "ويش" مؤتمر بين التعاون بدأ وقد
قرينتو و  كارتر جيمي األسبق األمريكي الرئيس من كل زار عندما ،3126 مارس في كارتر ومركز المجتمع،



 

 الصحة سياسات لتطوير كالمشتر  التعاون سبل بحث بغرض ،"ويش" ممثمي مع لمقاء الدوحة كارتر روزالين
 .النفسية

 الصحة بقضايا المتعمقة السياسات تناول امؤتمرً ومركز كارتر " ويش" استضاف نفسو، العام من ديسمبر وفي
 من الحضور أعرب حيث قطر، – لمطب كورنيل وايل مع بالتعاون قطر في الجيات المعنية مع النفسية
 من وغيرىم الطب، وطمبة الطبية، الرعاية قطاع في والعاممين الطبيين، واألخصائيين المحمي، اإلعالم

. النفسية الصحة لقضايا اإلعالمية التغطية مستوى تحسين أجل من امعً  العمل في رغبتيم عن المعنيين،
 بالشكل النفسية الصحة قضايا لتغطية الصحفيين إعداد ضرورة شددت عمى رئيسية بتوصية المؤتمر وخرج
 في لممشاركة الصحفيين من مجموعة الختيار" ويش" لمؤتمر الدعوة توجيو إلى كارتر مركز دفع مما السميم،
 .الزمالة برنامج

 ما مدار عمى اصحفيً   165 إلى عام، لمدة تستمر التي الزمالة، ىذه منح كارتر مركز أن إلى اإلشارة وتجدر
 الصحفية التقارير ودقة جودة لتعزيز الالزمة والخبرات الموارد عمى الحصول من لتمكينيم عقدين، يقارب
 وكولومبيا، األمريكية، المتحدة الواليات في احاليً  البرنامج ىذا ويطبق. العالم في النفسية الصحة حول

 .ورومانيا أفريقيا وجنوب نيوزيمندا في تطبيقو سبق كما. المتحدة العربية واإلمارات

 عام البرنامج تأسيس منذ النفسية، الصحة لصحافة كارتر روزالين زمالة لبرنامج التابعين الزمالء أصدر وقد
 كما. وبعدىا زمالتيم فترة خالل اإلصدارات من وغيرىا ،اوكتابً  اوثائقيً  اوفيممً  مقاالً  2611 من أكثر ،7::2
 الصحفية بوليتزر وجائزة ،التمفزيونية لمبرامج" إيمي" جائزة مثل مرموقة، جوائز المشاريع تمك بعض حازت
 . وغيرىا

 :3 يومي يعقد الذي" ويش" مؤتمر في أعماليم من وبعض خبراتيم المشاركون يستعرض أن المقرر ومن
 .الدوحة في المقبل نوفمبر 41و

 

 تعميق الصور



 

)من اليسار( آني ماثيو، الكاتبة المساىمة في إصدارات مؤسسة قطر، وطارق البازلي، محرر  :0صورة 
 وسمطانةالعموم والتكنولوجيا في قناة الجزيرة اإلنجميزية، وروزالين كارتر، السيدة األمريكية األولى سابقًا، 

وبثينة محمد الجناحي، كاتبة العمود في صحيفة العرب،  "،ويش" المؤسسية والشراكة التواصل مديرأفضل، 
وكاثي ىيرن، المنتجة التمفزيونية في قناة الجزيرة اإلنجميزية، بعد اختتام البرنامج التدريبي بمدينة أتالنتا، 

 .الصورة تقدمة مركز كارترجورجيا. 

 

 - انتهى -
 

 ""ويشنبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية 

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

الشيخة موزا بنت ناصر، إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو 

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  3124انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

ء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بنا

 .وبحوث الرعاية الصحية

ليام الجيات األ خرى تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

 :من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، يرجى التواصل معلمزيد 

 سونيا دينيك

 "مدير االتصال في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش

 11:8555657594ىاتف; 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني; 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

mailto:sdinnick@qf.org.qa


 
قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا

 .م بأكممومعرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعال

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  6::2تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .رئاسة مجمس إدارتيا

خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى  طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني; 

 .pressoffice@qf.org.qaعن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكتروني التالي;  لمعرفة المزيد
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