طوت مؤسسة التنمية واإلرشاد األرسي أنشطتها يف تنفيذ مرشوع "تقليل وتخفيف اآلثار النفسية للناجني من العنف
القائم عىل النوع االجتامعي يف اليمن" ،خالل الفرتة (يوليو ،أغسطس ،سبتمرب) املاضية ،بإنجازات حافلة ،وأرقام
قياسية ،حققتها املؤسسة بفرعيها (صنعاء ،وعدن) ،يف استهداف الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي،
لتخفيف عنهم اآلثار النفسية ،من خالل الخدمات العالجية املتخصصة التي قدمتها لهم..

تلجأ العديد من الحاالت الناجية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف جميع محافظات الجمهورية ،للحصول عىل خدمة االستشارات النفسية عرب الهاتف ،للتخفيف من اآلثار والصدمات
النفسية التي يتلقونها ..وذلك من خالل الخط الساخن املجاين ( )136الذي خصصته مؤسسة التنمية واإلرشاد األرسي ملنح االستشارات النفسية عىل مدار  12ساعة يوميا عدا الجمعة.
حيث وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته املؤسسة خالل األشهر الثالثة -إىل  ،65%بإجاميل  1959حالة ناجية ،من الهدف املحدد بـ 3آالف حالة ناجية.
ففي يوليو املايض ،بلغ عدد الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذين تلقوا خدمات اإلرشاد النفيس املستمرة عرب "الهاتف"  288حالة ،وكان نصيب األسد للنساء بواقع  260امرأة،
و 26فتاة ،باإلضافة إىل رجل وولد..
الهدف الربعي)3000( :
نسبة اإلنجاز)65%( :
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)1959( :

أما يف أغسطس املايض ،فقد بلغ عددهم  325حالة 246 ،منهم من النساء ،و 37من الفتيات ،و 26من الرجال ،و 16من األوالد.
بينام يف سبتمرب بلغ عددهم  1346حالة 974 ،منهم من النساء ،و 154من الفتيات ،و 153من الرجال ،و 65من األوالد.
ويرجع اإلقبال الكبري للحاالت الناجية من العنف عىل تلقي خدمات اإلرشاد النفيس املستمرة عرب الهاتف املجاين "الخط الساخن ،"136
إىل كون الكثريين ال يزالون ينظرون لكل من يذهب إىل الطبيب النفيس للعالج بأنه يعاين من الجنون واالختالل العقيل.

رجال

ولدا

رجال

ا

يخضع الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي لخدمات العالج والطب النفيس ،والتي تساعدهم يف التخفيف من الصدمات واآلثار النفسية التي تلقوها..
وقد تلقى الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب املؤسسة خدمات العالج والطب النفيس املتخصص واملناسب ،حيث وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته املؤسسة خالل األشهر الثالثة -إىل
 ،196%بإجاميل  587حالة ناجية يف فرعي املؤسسة مبحافظتي صنعاء وعدن ،متجاوزا الهدف الربعي املحدد بـ 300حالة ناجية.
إذ بلغ عددهم خالل يوليو املايض يف فرع صنعاء  98حالة ،حيث كان نصيب األسد أيضا للنساء بواقع  86حالة ،و 11فتاة ،باإلضافة إىل ولد .بينام بلغ عددهم يف فرع عدن نحو  50حالة 33 ،منها من
النساء ،و 9فتيات ،و 8رجال .ويف أغسطس املايض ،بلغ عددهم يف فرع صنعاء  112حاالت 101 ،منهم من النساء ،و 8فتاة ،باإلضافة إىل  3أوالد.
أما يف فرع عدن فقد بلغ عددهم  52حالة 24 ،منهم من النساء ،و 11من الرجال ،و 8فتيات ،و 9أوالد .ويف سبتمرب املايض ،بلغ عددهم يف فرع صنعاء  197حالة ناجية187 ،منهم من النساء ،و 9فتيات،
باإلضافة إىل ولد .بينام بلغ عددهم يف فرع عدن  78حالة 57 ،منهم من النساء ،و 4رجال ،و 16فتيات ،وولد.
الهدف الربعي)300( :
نسبة اإلنجاز)196%( :
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)587( :

أما يف أغسطس املايض ،فقد بلغ عددهم  325حالة 246 ،منهم من النساء ،و 37من الفتيات ،و 26من الرجال ،و 16من األوالد.
بينام يف سبتمرب بلغ عددهم  1346حالة 974 ،منهم من النساء ،و 154من الفتيات ،و 153من الرجال ،و 65من األوالد.
ويرجع اإلقبال الكبري للحاالت الناجية من العنف عىل تلقي خدمات اإلرشاد النفيس املستمرة عرب الهاتف املجاين "الخط الساخن ،"136
إىل كون الكثريين ال يزالون ينظرون لكل من يذهب إىل الطبيب النفيس للعالج بأنه يعاين من الجنون واالختالل العقيل.
وتعد خدمات العالج والطب النفيس املتخصص والحديث كـ(العالج بالرسم ،والعالج الجمعي) التي تقدمها مؤسسة التنمية واإلرشاد األرسي عرب كادرها املتخصص ،عنرصا أساسيا يف تخفيف اآلثار النفسية
للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي .فمثال يساعد الرسم عىل التواصل الحواري مع األطفال ،كونه األداة األسهل للتعبري عام يدور يف أذهانهم ،فيخرجوا ما بداخلهم إىل العامل الخارجي عىل
عم يدور بداخلهم من أفكار ومشاعر وأحاسيس إذ أن الشخص املريض يعيش يف عامل غري واقعي ،والرسم يخرجه من العامل الوهمي للواقع وبالتايل يسهل عالجه.
شكل رسمة معربة اّ
وقد أثبت العالج بالرسم فعاليته يف عالج االضطرابات النفسية ،حيث أكدت الدراسات أن الرسم يعمل عىل تحسني الحالة املزاجية والنفسية لألشخاص املرىض ,وأحد العوامل التي تقيض عىل التوتر الذي
يعيشه املريض النفسيني ,باإلضافة إىل مد اإلنسان بالطاقة االيجابية التي تساعده عىل أن يكون أفضل من الناحية النفسية والصحية بشكل عام.وكذلك العالج الجمعي الذي يساعد يف تعايف تلك الحاالت
بشكل أرسع ،وذلك لكونه يساعد عىل إزالة الحواجز والخجل ويشجع الحاالت عىل تقبل الوضع ويخرجها من الصدمة النفسية التي تعاين منها ..إىل جانب العديد من الخدمات املتميزة األخرى.

التخفيف من اآلثار النفسية للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ال يقترص عىل تقديم الخدمات العالجية النفسية فقط ،بل يشمل تقديم األدوية والعقاقري النفسية املناسبة املجانية،
كونها تعد عامال رئيسيا لتخفيف واستقرار تلك الحاالت املعنفة ،وهو ما قامت به مؤسسة التنمية واإلرشاد األرسي خالل الفرتة السابقة من املرشوع..
حيث وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته املؤسسة خالل األشهر الثالثة -إىل  ،309%بإجاميل  464حالة تلقت أدوية ،يف فرعي املؤسسة مبحافظتي صنعاء وعدن ،متجاوزا الهدف الربعي املحدد
بـ 150حالة ناجية.
إذ بلغ عدد الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذين تلقوا األدوية والعقاقري النفسية املناسبة املجانية خالل يوليو املايض يف فرع صنعاء  75حالة.
أما يف فرع عدن فقد بلغ عددهم  19حالة ،منهم  11رجال ،و 8نساء.
ويف أغسطس املايض ،بلغ عدد الناجني الذين تلقوا األدوية والعقاقري النفسية املجانية يف فرع صنعاء  114حالة ..بينام بلغ عددهم يف فرع عدن  39حالة.
فيام سبتمرب املايض ،فقد بلغ عددهم يف فرع صنعاء  186حالة ،أما يف فرع عدن فقد بلغ عددهم  31حالة.
الهدف الربعي)150( :
نسبة اإلنجاز)309%( :
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)464( :

ويعد استخدام األدوية النفسية ملن يعانون من االضطرابات النفسية جراء تعرض لعنف أو ما شابه أمر يف غاية األهمية ،إذ أن االنقطاع عن الدواء النفيس بصورة فجائية قد يسبب عواقب
وخيمة ..حيث أن أغلب االنتكاسات التي تحدث للمرىض النفسيني تكون نتيجة لالنقطاع عن استخدام األدوية ..وتختلف األدوية النفسية عن األدوية األخرى ،ألن االنقطاع املفاجئ عن تعاطي
بعض األدوية قد يُسبب انتكاسات.

الحاالت الناجية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي حظيت أيضا برعاية ليلية متثلت بـ"الرقود" ،حيث وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته املؤسسة
خالل األشهر الثالثة -إىل  ،53%بإجاميل  16حاالت ناجية مستهدفة ،من الهدف الربعي املحدد بـ 30حالة ناجية.
إذ بلغ عدد الناجني الذين تلقوا معالجة طبية نفسية مجانية (رعاية ليلية ورقود) خالل يوليو املايض يف فرع صنعاء ،نحو  3حاالت جميعهن من النساء.
ويف أغسطس املايض ،بلغ عددهم يف فرع صنعاء أيضا  3حاالت من النساء.
بينام بلغ عددهم خالل سبتمرب املايض ،بفرع صنعاء  7حاالت من النساء.
أما يف فرع عدن فقد بلغ عددهم خالل سبتمرب  3حاالت أيضا من النساء.
ويتم اللجوء لتقديم خدمات الرعاية الليلية (الرقود) للحاالت الناجية من العنف ،عندما تكون يف مرحلة متطورة وحرجة.
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)16( :

نسبة اإلنجاز)53%( :

الهدف الربعي)30( :

أما الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذين تلقوا الرعاية النهارية ،فقد وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته املؤسسة خالل
األشهر الثالثة -إىل  ،497%بإجاميل  298حالة ناجية مستهدفة ،متجاوزا الهدف الربعي املحدد بـ 60حالة ناجية.
إذ بلغ عددهم خالل يوليو املايض يف فرع صنعاء  65حالة 47 ،منهم نساء ،و 8فتيات ،و 10أوالد.
ويف أغسطس بلغ عددهم يف فرع صنعاء  102حالة جميعهم من النساء.
أما يف سبتمرب املايض ،فقد بلغ عددهم  131حالة ناجية 122 ،منهم من النساء ،و 5من األوالد ،باإلضافة إىل رجلني وفتاتني.
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)298( :

نسبة اإلنجاز)497%( :

الهدف الربعي)60( :

ال يتوقف األمر عىل عالج الحاالت الناجية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،بل ميتد إلحالتها لتلقي خدمات إضافية..
حيث تم إحالة العديد من الحاالت الناجية من العنف لتلقي خدمات إضافية يف فرعي املؤسسة مبحافظتي صنعاء وعدن ..وقد وصلت نسبة النجاح  -الذي حققته
املؤسسة خالل الربع األول باألشهر الثالثة -إىل  ،193%بإجاميل  139حالة ناجية مستهدفة ،متجاوزا الهدف الربعي املحدد بـ 72حالة ناجية.
ففي يوليو املايض ،بلغ عدد الناجني ممن تم إحالتهم لتلقي خدمات إضافية يف فرع صنعاء 11 ،حالة 9 ،منهم نساء ،باإلضافة إىل ولد وفتاة..
بينام بلغ عددهم يف فرع عدن حالتان (رجل ،وولد).
ويف أغسطس املايض ،فقد بلغ عددهم يف فرع صنعاء 15 ،حالة ،منهم  12امرأة ،و 3أوالد.
بينام بلغ عددهم يف فرع عدن 12 ،حالة 7 ،منهم رجال ،و 4من النساء ،باإلضافة إىل ولد.
ويف سبتمرب املايض ،بلغ عددهم يف فرع صنعاء  42حالة 41 ،منهم من النساء ،باإلضافة إىل ولد.
أما يف عدن بلغ عددهم  57حالة 35 ،منهم من النساء ،و 11من الفتيات ،و 6من األوالد ،و 5من الرجال.
ويتم إحالة الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي لتلقي خدمات إضافية كالخدمات القانونية وغريها ،عندما يتطلب األمر ذلك..
إجاميل الحاالت املستفيدة خالل األشهر الثالثة)139( :

نسبة اإلنجاز)193%( :

الهدف الربعي)72( :

مل تغفل مؤسسة التنمية واإلرشاد األرسي ،تدريب وتأهيل طاقم املرشوع من اإلداريني واألخصائيني ،والتنسيق مع الرشكاء ،خالل الفرتة املاضية (يوليو ،أغسطس ،سبتمرب)،
حيث حرصت عىل إقامة دورات تدريبية وورشات عمل مع الرشكاء ،من شأنها رفع كفاءة الكادر ،لتحقيق أفضل النتائج والوصول للهدف املحدد من املرشوع.
ففي يوليو املايض ،أقامت املؤسسة دورتان تدريبيتان لألخصائيني من فريق املرشوع ،استهدفتا  42مختصا ،وأخرى لإلداريني استهدفت  21إداريا.
فيام أقامت املؤسسة خالل أغسطس املايض ،ورشة عمل مع جميع الرشكاء.
أما يف سبتمرب املايض ،أقامت املؤسسة دورة تدريبية للمتخصصني من الرشكاء ،استهدفت  19أخصائيا.

