املجلة الدورية اخلام�سة�-صادرة عن م�ؤ�س�سة التنمية واالر�شاد الأ�سري

الآثـار النف�سية التي تخ ّلفهـا احلرب على �أطفال اليمـن
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كيف ميكن للأ�سرة �أن ت�ساعد الطفل
علـــى اخلــروج من ال�صدمــات النف�سيــة؟

ال

تنمية والإر�شاد الأ�سري..

ن
جاحات بلغة

املخت�صـة

األرقام

النف�سيـــة بلقـي�س الف�ضلي:

يجب مضاعفة الجهود لتقليل
الخسائر النفسية التي خلفتها الحرب
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هل يعاني طفلك من
االضطرابات النفسية التالية:
 ا�ضطراب ال�ضغط النف�سي احلاد. ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة -فرط الن�شاط وقلة االنتباه. التبول الال�إرادي - .املخاوف والرهاب النوعي. االكتئاب - .قلق االنف�صال. اال�ضطرابات ال�سلوكية املتنوعة (العدوانية ،ال�سرقة ،التبلد ،انخفا�ض امل�ستوى الدرا�سي،الهروب من املنزل �أو املدر�سة ،املتمرد والع�صيان ،الإدمان على الألعاب الإلكرتونية ،ق�ضم الأظافر،
ال�شخ�صية ال�ضعيفة غري امل�ؤكدة لذاتها).
هل تواجه �صعوبة يف التعامل ال�صحيح مع طفلك امل�ضطرب نف�سيا؟
مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري خصصت عيادة هي األولى من نوعها في

اليمن لعالج األطفال نفسيا ،وكذا اإلرشاد األسري في كيفية التعامل معهم.

ما عليك إال إحضار طفلك إلى مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري
العنوان :صنعاء – تقاطع حدة مع الخمسين – خلف الملحقية المصرية

ف�������������ي ه�����������ذا ال������ع������دد
وزارة ال�صوؤون االجتماعية العمل

أطفاللإر�شاد الأ�سري..
تعنيف الالتنمية وا

«يوؤثر على �صحتهم ومعي�صتهم» يف امل�صتقبل 09
نجاحات بلغة األرقام
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اخلط ال�ساخن
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جملــــــة
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الن�صـق االأول الإحياء االأمـــل
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الإ�سراف العام
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املدير الفني

فــــــــوؤاد املــ�ــصــبــاحــي

الر�صم ..
فن وعالج!

10

الو�صيلـــة
االأجدى اأثناء
احلروب

14

لفتة اإن�صانية
الم�صت ق ّلة
وينتظرها
الكثريون
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حوار
مؤتمر أمستردام..
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نـــبـــيـــل
�ص�بر
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كيف ميكن للأ�سرة �أن ت�ساعد
طرق نوعية متطورة �أكرث
العـالج الطفل علـــى اخلــروج من
فاعلية لعــالج
م�صروع الدواء..
اال�ضطرابات النف�سية 12
اجلمعـيال�صدمــات النف�سيــة؟ 5

تنتظر بلقي�س
الدكتورة
جباري8 :
التطبيق
اتفاقات تاريخية
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موقوتــة
لك ولطفلك
ِ
الف�ضلي:
املخت�صـة النف�سيـــة بلقـي�س
لتقليل
يجب مضاعفة
أطفال..
الجهودال
اكتئاب
الخسائر النفسية التي خلفتها الحرب
عالماتــــــه وعالجــــــــه

طفولتها
سلبتها الحرب 16

وحولت حياتها إلى جحيم

10

حوار

العنــــــــــوان:
اجلمه�رية اليمنية � -سنعاء
�سارع حدة  -تقاطع حدة مع اخلم�سني خلف
امللحقية امل�سرية
الإدارة418403 :
املركز اليمني للإ�ست�سارات الأ�سرية418404 :
الربيد الألكرتوين:
info@fcdf-ye.org

تقريـــر

حقوق الطبع حمفوظة لدى
موؤ�ص�صة التنمية واالإر�صاد االأ�صري

�ل�سغوط �لنف�سية �لكبرية �لتي و�جهها �لنا�س
على الأطفال
م�صروعخلفتها احلرب
النف�سية التي
دفعتنالآثار
ا
النف�صية
(اال�صتجابة
لتنفيذ
لليمنيني �ملت�سررين من �ل�سر�ع)
و�الجتماعية
قنبلــة
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كي ال ينشأ جيل مضطرب نفسيا

الأطفال

�أ.د .بلقي�س حممد جباري
امل�ؤ�س�س رئي�س امل�ؤ�س�سة

4

ه��م �أثم��ن م��ا لدين��ا� ،أو كم��ا ُيق��ال «�أطف��ال الي��وم ه��م عم��اد
امل�ستقبل» ،وهي قاعدة يتوقف عليها تقدم الدول وال�شعوب..
ول��ذا ف���إن االهتم��ام به��م ورعايته��م ه��و �س��ر نه�ض��ة الأمم وتقدمه��ا .وكما ق��ال �أحد
الفال�س��فة ميك��ن لطف��ل واحد وقلم واحد وكت��اب واحد ومعلم واحد تغيري العامل.
يع��د الأطف��ال الفئ��ة االجتماعي��ة الأك�ثر �ضعف��ا وه�شا�ش��ة والأك�ثر عر�ض��ة
للم��وت والدم��ار النف�س��ي يف ظ��ل احل��روب ..و�أك�بر فواتري احل��رب هي الت��ي تدفعها
املجتمع��ات الحق��ا من خ�لال فئة الأطفال الذين �أ�صابهم ال�ضرر البليغ منها عندما
يكربون..
حينه��ا نك��ون �أم��ام �أجي��ال �ش��ابة م�صاب��ة بالعط��ب واال�ضط��راب النف�س��ي م��ن
م�شاهد احلرب والدمار التي مروا بها ..فما الذي نتوقع منهم �إذا مل نكن قد قدمنا
له��م الع�لاج النف�س��ي يف طفولته��م و�أحطناهم باحلب والرعاي��ة والأمان ..كيف ال،
وهم �ش��اهدين عليها وعلى رعبها ب�صور ُتفر يف ذاكرتهم ،ولن ي�س��تطيعوا ن�س��يانها
م��دى �أعماره��م ،خا�ص��ة وه��م ي�ش��اهدونها �ص��ورا حي��ة متث��ل ب�ش��اعة القت��ل ب�أق�س��ى
�ص��وره ،خا�ص��ة ل��و طال امل��وت عزي��زا �أو قريبا للطفل.
الي��وم يف مينن��ا الغ��ايل هن��اك �أك�ثر م��ن ملي��وين طف��ل يف �س��ن املدر�س��ة خ��ارج
املدر�س��ة ،وهن��اك املالي�ين منه��م م��ن اجلي��اع واليتام��ى وامل�ش��ردين.
املالي�ين الت��ي ظل��ت وما زالت ت�صحى وتنام على �أ�ص��وات �أزيز الطائرات وق�صف
املداف��ع وطلق��ات الر�صا���ص� .إنه جيل ب�أكمله واقع بني مطرقة احلرب وتداعياتها
النف�س��ية ،و�س��ندان غي��اب الرعاي��ة ال�صحي��ة به��م و�ش��حة مراك��ز وخدم��ات العالج
النف�سي.
�إنن��ا الي��وم ن��دق ناقو���س اخلط��ر م��ن وج��ود املئ��ات م��ن الآالف الذي��ن يعان��ون
م��ن خمتل��ف اال�ضطراب��ات النف�س��ية ج��راء احل��رب ،يتزام��ن ذلك مع �ش��ح يف املوارد
املادي��ة والب�ش��رية والطاق��ات ملواجه��ة ه��ذه املع�ضل��ة اخلط�يرة .فهناك على �س��بيل
املث��ال  46طبيب��ا نف�س��يا فق��ط وب�ضعة ع�ش��رات م��ن املعاجلني النف�س��يني يف كل طول
الب�لاد وعر�ضه��ا� .إن ه��ذه املعادل��ة املختل��ة تنذر مب�س��تقبل جمهول ينتظ��ر �أطفالنا
الذي��ن ه��م فل��ذات �أكبادنا وعم��اد م�س��تقبل اليمن.
ل��ذا لي���س �أمامن��ا �س��وى م�ضاعف��ة اجله��ود ،وو�ض��ع م�ش��كلة الأطف��ال النف�س��ية يف
طليعة الأولويات التي يجب مواجهتها وحلها ،ما مل �س��يكون م�س��تقبل جيل ب�أكمله
والبل��د ككل يف مه��ب الري��ح ..وه��و م��ا ت�ضطل��ع ب��ه م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد
الأ�س��ري ب�إمكانياته��ا املتاح��ة م��ن خالل ا�س��تحداث عي��ادة خا�صة بالعالج النف�س��ي
للأطف��ال ،به��دف الإ�س��هام يف التخفي��ف من معان��اة الأطفال نف�س��يا ،وقد عاجلنا يف
عيادتن��ا النف�س��ية للأطف��ال �أك�ثر من 2200خ�لال عام.
ن�أمل �أن يحذوا اجلميع احلذو ذاته ،كون م�س���ألة �إنقاذ الأطفال من التداعيات
النف�س��ية الت��ي ترتكه��ا احل��رب ،م�س��ئولية ملق��اة عل��ى عات��ق اجلميع دون ا�س��تثناء،
ابتداء بالأ�سرة ومرورا باملجتمع وانتهاء باملنظمات الإن�سانية النا�شطة يف املجال
النف�سي.

لك ولطفلك

كيف ميكن للأ�سرة �أن ت�ساعد الطفل
عل ــى اخلــروج من ال�صدمــات النف�سيــة؟
..

حول��ه ،م��ع التحدث �إليه با�س��تمرار للوقوف
عم��ا يج��ول يف خاط��ره..
وم��ن امله��م �أي�ض��ا �أن يراق��ب الآب��اء
ت�صرفاته��م ،فيحاول��وا املحافظ��ة عل��ى
حالته��م الطبيعي��ة ،م��ع التحل��ي بال�ص�بر
وق��وة التحم��ل يف ح��ال ح��دوث ط��ارئ ،ك��ي
يزعزع��وا الثق��ة يف نف���س طفله��م .فكلم��ا
ازداد ا�س��تقرار الأه��ل يف الأح��داث املفاجئ��ة،
كلم��ا ازدادت قدرت��ه عل��ى جت��اوز �صدمت��ه.
وميك��ن يف الأوق��ات الع�صيب��ة التجم��ع
و�أداء ال�ص�لاة والت�ض��رع �إىل اهلل بالدع��اء
لب��ث اله��دوء وال�س��كينة واالطمئن��ان يف
نف���س الطف��ل ،ول��زرع �إح�سا���س داخل��ه يجعله
م�ؤمن��ا بوج��ود ق��درة �إلهي��ة عظيم��ة ق��ادرة
عل��ى جندت��ه يف ه��ذا الوق��ت ال�صع��ب ،مهم��ا
كان احل��دث مروع��ا.

تلع��ب الأ�س��رة دورا هام��ا يف م�س��اعدة
الطفل على اخلروج من ال�صدمات النف�سية
وجتنب تراكم ت�أثرياتها ال�س��يئة يف وجدانه
وحمايته من التعر�ض مل�شكالت نف�سية عدة
عل��ى امل��دى القريب �أو البعيد.
وين�ص��ح الأخ�صائي��ون النف�س��يون
الأه��ل ،يف ح��ال تعر���ض الطف��ل لظ��روف
�صعب��ة� ،أن يعمل��وا عل��ى �إحاطت��ه بالأم��ن
و�أال يرتك��وه �أب��دا عر�ض��ة ملواجه��ة املواق��ف
ال�صعب��ة مبف��رده دون دع��م نف�س��ي ،وذل��ك
عن طريق احلديث املتوا�صل معه وطم�أنته
ب ��أن كل �ش��يء �س��يكون عل��ى م��ا ي��رام ،م��ع
الرتكيز على بث كلمات من احلب يف نف�سه.
ويف�ض��ل �إله��اء الطفل وت�ش��تيت تركيزه عند
ح��دوث �أي��ة �صدم��ة �أمام��ه.
�إر�شادات مفيدة
�أم��ا الأطف��ال الأك�بر �س��نا فيمك��ن
�إخب��ار الطف��ل ب�أن��ه م��ن الطبيع��ي
مناق�ش��ة م��ا يج��ري معه��م والت�أك��د م��ن �أنهم
حماط��ون ب�أه��ل �س��يتخذون الو�س��ائل كاف��ة الإح�سا���س باالنزع��اج عندم��ا يح��دث �أم��ر
حلمايته��م وب�أنه��م ل��ن يكون��وا وحدهم �أبدا� .س��يئ �أو خمي��ف.
ّ
تف ّه��م �أف��راد الأ�س��رة �أن اق�تراف الطف��ل
ويحظ��ر من��ع الطف��ل م��ن التعب�ير
ع��ن م�ش��اعره بالب��كاء �أو ال�س��ؤال عم��ا يجري لت�صرف��ات كان يق��وم به��ا يف �صغ��ره يعترب رد

فع��ل طبيعي��ا عل��ى ال�صدم��ة النف�س��ية الت��ي
تعر���ض له��ا ،ويج��در به��م ع��دم انتقادها.
ت�ش��جيع الطف��ل عل��ى التعب�ير ع��ن
خماوف��ه و�أف��كاره ،ب��دون فر���ض �أي ر�أي
علي��ه.
حماول��ة �إرج��اع الطف��ل �إىل نظ��ام
حيات��ه ال�س��ابقة قب��ل تعر�ض��ه لل�صدم��ة
ا لنف�س��ية .
العم��ل عل��ى احليلول��ة دون تعر���ض
الطف��ل م��رة �أخ��رى لأح��داث ال�صدم��ة
النف�س��ية ق��در الإم��كان.
ميك��ن حماول��ة تهوي��ن الأم��ر علي��ه
بذك��ر ق�ص���ص حتك��ي ع��ن ف�ضائ��ل ال�ص�بر
واجلل��د والعزمي��ة وث��واب ال�صابري��ن.
طل��ب م�س��اعدة �أح��د االخت�صا�صي�ين
النف�س��يني �إذا ل��زم الأم��ر.
اللج��وء �إىل جل�س��ات الع�لاج النف�س��ي
�إذا ا�ستدعى الأمر .وقد تكون هذه الأخرية
فردي��ة �أو جماعي��ة �أو �أ�س��رية ،وم��ن ب�ين
�أ�س��اليبها العالجي��ة :احلدي��ث والر�س��م
والكتاب��ة.
تعري��ف املعلم�ين املحيط�ين بالطف��ل
باحتياجات��ه النف�س��ية اخلا�ص��ة.
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تقريـــــــــر
«و�ضعت هدفا �ساميا يتمثل بخدمة املجتمع ،ور�سمت خطة لتحقيق هذا الهدف،
ر ّكزت على ت�أهيل كادرها الفني يف عدة دول ،ومل تتوقف عن تطوير خدماتها العالجية
املجانية ،بل وانفردت بخدمات نوعية على م�ستوى البالد و�إحدى القالئل على م�ستوى
الوطن العربي ،يف �سبيل تقدمي �أف�ضل اخلدمات العالجية املجانية للمجتمع».
هكذا خطت م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري منذ ت�أ�سي�سها حتت �شعار «�إما الأف�ضل
و�إال فال يف �سبيل خدمة املجتمع ولي�س �سوى املجتمع».

رئيسة المؤسسة :أكثر من  181ألف حالة استفادت من خدمات
المؤسسة خالل األعوام الخمسة األخيرة

التنمية واإلرشاد األسري..

نجاحات بلغة األرقام
فف��ي بل��د يع��اين م��ن �ش��حة املراك��ز
ال�صحي��ة املتخ�ص�ص��ة بتق��دمي خدم��ات
الع�لاج النف�س��ي وق ّل��ة �أع��داد املتخ�ص�ص�ين
العاملني يف هذا املجال ،يف ظل تفاقم �أعداد
امل�ضطرب�ين نف�س��يا ،ت�ش � ّكلت فج��وة عميق��ة
تبح��ث عم��ن يردمه��ا ،وه��و م��ا �أخذت��ه عل��ى
عاتقه��ا م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد الأ�س��ري
من خالل تقدميها خدمات العالج النف�سي
املجاين لأكرب عدد ممكن يف عدّة حمافظات
ميني��ة.
وبح�س��ب رئي�س��ة م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة
والإر�ش��اد الأ�س��ري الدكت��ورة بلقي���س جب��اري

ف ��إن �أك�ثر م��ن � 181أل��ف حال��ة يف �أغل��ب
حمافظ��ات اجلمهوري��ة ا�س��تفادت عل��ى م��دار
ال�س��نوات اخلم���س الأخ�يرة م��ن خدم��ات
امل�ؤ�س�س��ة العالجي��ة املتنوع��ة ،كخدم��ات:
«خط اال�ست�ش��ارات النف�س��ية املجاين (،)136
العالج والطب النف�س��ي املتخ�ص�ص ،الأدوية
النف�س��ية املجاني��ة ،الرعاي��ة الليلية ،الرعاية
النهاري��ة� ،إىل جان��ب التوعي��ة والتثقي��ف يف
الن��زوالت امليداني��ة».

اخلط ال�ساخن

تتمي��ز م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد

الأ�سري بخدمة اخلط ال�ساخن وهي خدمة
فريدة من نوعها على م�ستوى اجلمهورية،
حي��ث يت��م ا�س��تقبال املكامل��ات الهاتفي��ة ع�بر
اخل��ط املج��اين ( )136م��ن جمي��ع �أنح��اء
اجلمهوري��ة وع�بر جمي��ع خط��وط الهوات��ف
الأر�ضي والنقال ،على مدار � 12ساعة يوميا
ع��دا اجلمع��ة ..وقد ا�س��تقبل اخلط ال�س��اخن
م��ن الف�ترة يوني��و  2014وحت��ى نوفم�بر
� ،2019أك�ثر م��ن  138072مكامل��ة.
وتلج ��أ العدي��د م��ن احل��االت الت��ي
تع��اين م��ن اال�ضطراب��ات النف�س��ية يف جمي��ع
حمافظ��ات اجلمهوري��ة ،للح�ص��ول عل��ى

خدم��ة اال�ست�ش��ارات النف�س��ية ع�بر الهات��ف،
للتخفي��ف م��ن الآث��ار وال�صدم��ات النف�س��ية
الت��ي تعر�ض��ت له��ا.

العالج والطب النف�سي
املتخ�ص�ص

احل��االت الت��ي تع��اين م��ن اال�ضطراب��ات
النف�س��ية الت��ي ت�س��تقبلها امل�ؤ�س�س��ة تخ�ض��ع
خلدم��ات الع�لاج والط��ب النف�س��ي ،والت��ي
ت�س��اعدهم يف التخفي��ف م��ن ال�صدم��ات
والآث��ار النف�س��ية الت��ي تعر�ض��وا له��ا ..م��ن
خ�لال تق��دمي كاف��ة الو�س��ائل والط��رق
العالجية املتعلقة باال�ضطرابات والأمرا�ض
النف�س��ية ،حي��ث يت��م ت�ش��خي�ص احل��االت
وتقييمها وتقدمي الأدوية امل�ساعدة يف عالج
ه��ذه الأمرا���ض جمان��ا مل��ن حالته��م بحاج��ة
�إىل الأدوي��ة امل�صاحب��ة وال ميك��ن االكتف��اء
فيه��ا باجلل�س��ات العالجي��ة وذل��ك عن طريق
 8عي��ادات متخ�ص�ص��ة 5 ،منه��ا خا�ص��ة
بالن�س��اء و 4خا�ص��ة بالرج��ال ،بالإ�ضاف��ة �إىل
عيادة لعالج الأطفال ..وتدار من قبل فريق
متخ�ص���ص م��ن الأطب��اء املعاجل�ين واملق��در
عدده��م ب�ـ 13طبيب��ا يف فرع��ي امل�ؤ�س�س��ة
ب�صنعاء وعدن� ،إذ يتم درا�سة احلالة مبهنية
ومنهجي��ة م��ع مراع��اة ال�س��رية التام��ة يف
املعلوم��ات املتداول��ة ع��ن طري��ق ترقي��م
امللف��ات.
وق��د ا�س��تفاد م��ن خدم��ات الط��ب
النف�س��ي من��ذ الف�ترة يوني��و  2014وحت��ى
نوفم�بر � ،2019أك�ثر م��ن  17164حال��ة،
بفرع��ي امل�ؤ�س�س��ة يف �صنع��اء وع��دن.

النف�س��ية فق��ط ،ب��ل ي�ش��مل تق��دمي له��م
الأدوي��ة والعقاق�ير النف�س��ية املنا�س��بة
املجاني��ة ،ك��ون الأدوي��ة والعقاق�ير النف�س��ية
تع��د عام�لا رئي�س��يا لتخفيف وا�س��تقرار تلك
احل��االت ،وه��و م��ا قام��ت به م�ؤ�س�س��ة التنمية
والإر�ش��اد الأ�س��ري ..فخ�لال الف�ترة م��ن
يولي��و  2018وحت��ى نوفم�بر  ،2019ا�س��تفاد
�أك�ثر م��ن  13625حال��ة م��ن الأدوي��ة املجاني��ة
النف�س��ية يف كل م��ن �صنع��اء وع��دن.

الرعاية الليلية

احل��االت الت��ي تع��اين م��ن ا�ضطراب��ات
نف�س��ية �ش��ديدة من �ش��ريحة الن�س��اء ،حظيت
�أي�ض��ا برعاي��ة ليلي��ة متثلت بـ»الرقود» ،حيث
ا�س��تفاد �أك�ثر م��ن  119حال��ة من��ذ الف�ترة
يولي��و  2018وحت��ى نوفم�بر  2019بفرع��ي
امل�ؤ�س�س��ة يف �صنع��اء وع��دن..

الرعاية النهارية

كم��ا حظ��ي �أي�ض��ا امل�صاب�ين
باال�ضطراب��ات النف�س��ية ،برعاي��ة نهاري��ة،
حي��ث ا�س��تفاد م��ن ه��ذه خدم��ات الرعاي��ة
النهاري��ة �أك�ثر م��ن  2612خ�لال الف�ترة
يولي��و  2014وحت��ى �س��بتمرب .2019

النزوالت امليدانية

خ�لال الف�ترة م��ن يولي��و  2014وحت��ى
نوفمرب  ،2019نفذت امل�ؤ�س�سة �أكرث من ()40
نزوال خالل ال�س��نوات اخلم���س الأخرية� ،إىل
�أك�ثر م��ن ( )9حمافظ��ات ،ه��ي (�صنع��اء،
ع��دن� ،إب� ،صع��دة ،حل��ج� ،أب�ين ،عم��ران ،تع��ز،
ذم��ار ،حج��ة) ،والت��ي ا�س��تفاد منه��ا �أك�ثر م��ن
( )7295م��ن الن�س��اء والأطف��ال والرج��ال..
وفيه��ا مت عم��ل جل�س��ات الع�لاج والط��ب
النف�س��ي للح��االت ،بالإ�ضاف��ة �إىل توعيته��ا،
وتوزيع الأدوية عليها بعد �إجراء التقييمات
الالزمة وت�شخي�صها من قبل الكادر الطبي
املتخ�ص���ص� ،إىل جان��ب تنظي��م �أن�ش��طة
ترفيهية للأطفال ،والتي من �ش�أنها تقدمي
خدم��ات الدع��م النف�س��ي له��م.

الإحالة لتلقي خدمات
�إ�ضافية

احل��االت تلق��ت �أي�ض��ا خدم��ات �إ�ضافي��ة
م��ن خ�لال �إحالته��ا �إىل جه��ات خمت�ص��ة،
فخ�لال الف�ترة م��ن يوني��و  2014وحت��ى
نوفم�بر  ،2019مت �إحال��ة �أك�ثر م��ن 2256
حال��ة لتلق��ي خدم��ات �إ�ضافي��ة يف فرع��ي
امل�ؤ�س�س��ة ب�صنع��اء وع��دن.

الأدوية والعقاقري املجانية

التخفي��ف م��ن الآث��ار النف�س��ية ال
يقت�ص��ر عل��ى تق��دمي اخلدم��ات العالجي��ة
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حاملة معها معاناة الآالف
من حاالت اال�ضطرابات
النف�سية يف اليمن ،انطلقت
الدكتورة بلقي�س جباري
رئي�س م�ؤ�س�سة التنمية
والإر�شاد الأ�سري ،للم�شاركة
كمتحدثة ر�سمية يف �أكرب
م�ؤمتر دويل لل�صحة النف�سية
الذي �أقيم يف اململكة
الهولندية على مدار يومني
كممثلة مل�ؤ�س�سة التنمية
والأر�شادات الأ�سري وكانت
ك�أبرز امل�شاركني يف هذا
امل�ؤمتر ،م�ستغلة هذه املنا�سبة
العاملية لتنقل وتلفت �أنظار
العامل �إىل معاناة اليمنيني
من اال�ضطرابات النف�سية
التي �أثقلت كاهلهم جراء
احلرب.

امل�ؤمت��ر العامل��ي ال��ذي نظمت��ه احلكوم��ة
الهولندي��ة وبرعاي��ة وزي��رة التج��ارة اخلارجي��ة
والتع��اون الإمنائ��ي الهولندي��ة �س��يغريد كاغ،
وح�ضرت��ه ملك��ة هولن��دا ماك�س��يما والأم�يرة
مايب��ل� ،ش��ارك في��ه قراب��ة  300م�ش��اركا م��ن 24
دول��ة و 10منظم��ات عاملي��ة ،م��ن بينه��م الرئي���س
التنفي��ذي للجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر
بي�تر ماوري��ر ،ورئي���س منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة
الدكت��ور تيدرو���س �أوهان��وم ،ووكي��ل الأم�ين الع��ام
لل�ش ��ؤون الإن�س��انية ومن�س��ق الإغاث��ة يف ح��االت
الط��وارئ( )OCHAم��ارك لوك��وك ،وممث��ل وزارة
اخلارجي��ة الفرن�س��ية فران��ك بليف��ر ،ومدي��ر
ال�صح��ة العقلي��ة بربيطاني��ا تي��م كين��دال� ،إىل
جان��ب ع��دد م��ن املخت�ص�ين النف�س��يني وبع���ض
احل��االت الت��ي تعر�ض��ت لعن��ف نف�س��ي واجتماع��ي.
ه��دف امل�ؤمت��ر �إىل تعزي��ز ال�صح��ة والدع��م
النف�س��ي يف �أوق��ات الأزم��ات بنف���س احتياج��ات امل��اء
والغ��ذاء وامل ��أوى ،واحل�ص��ول عل��ى الت��زام ال��دول
واملنظم��ات لزي��ادة دع��م م�س��تدام لل�صح��ة النف�س��ية
وبج��ودة عالي��ة خ�لال الأزم��ات.
وه��و م��ا �أكدت��ه وزي��رة التج��ارة اخلارجي��ة
والتع��اون الإمنائ��ي الهولندي��ة �س��يغريد كاغ يف
افتتاحيته��ا للم�ؤمت��ر بالق��ول« ،ق��ررت �أن��ه �إذا كان
دوري الوزاري ي�ستحق �شيئا ما ،ف�إن هذا املو�ضوع
ه��و م��ا �س��أقوم ب��ه ،و�إذا م��ت الي��وم ف��إن ه��ذا ال�ش��يء

الدكتورة جباري �أثناء م�شاركتها يف امل�ؤمتر

م�ؤمتــــر �أم�ستــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقات تاريخيـــــ

ال��ذي �س ��أتركه ب��كل فخ��ر» ،م�ش�يرة �إىل
�أهمي��ة تلبي��ة االحتياج��ات الأ�سا�س��ية
لل�صح��ة العقلي��ة والدع��م النف�س��ي
واالجتماع��ي للأ�ش��خا�ص املت�ضرري��ن
م��ن ح��االت الط��وارئ والأزم��ات.
الوزي��رة الهولندي��ة لفت��ت يف

ماورير �أثناء �إلقائه كلمته خالل امل�ؤمتر

لوكوك �أثناء �إلقائه كلمته خالل امل�ؤمتر

كلمته��ا �إىل �أن �ش��خ�ص واح��د عل��ى الأق��ل م��ن ب�ين
كل خم�س��ة �أ�ش��خا�ص يف حال��ة �ص��راع ي�ص��اب بحالة
�صحي��ة عقلي��ة ،وه��ي الن�س��بة ذاته��ا الت��ي خل�ص��ت
�إليه��ا الدرا�س��ة �أجرته��ا م�ؤ�س�س��ة التنمية والإر�ش��اد
الأ�س��ري خ�لال الف�ترة ب�ين نوفم�بر  -2014يونيو
 ،2017ح��ول تقدي��ر انت�ش��ار اال�ضطرابات النف�س��ية
ب�ين ال�س��كان املت�ضرري��ن م��ن احل��رب يف اليم��ن.
وخ�لال م�ش��اركتها به��ذا امل�ؤمت��ر ا�س��تعر�ضت
الدكت��ورة بلقي���س جب��اري جتربته��ا يف جم��ال
الرعاي��ة النف�س��ية واالجتماعي��ة م��ن خ�لال
ت�أ�سي�سها مل�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري ،والتي
تق��دم العدي��د م��ن اخلدم��ات العالجي��ة النف�س��ية
واالجتماعية وعلى ر�أ�س��ها خدمة خط اال�ست�ش��ارة
النف�س��ية واالجتماعي��ة الفري��دة م��ن نوعه��ا يف
املنطق��ة ،والت��ي �أبه��رت امل�ش��اركني يف امل�ؤمت��ر ،مب��ا
فيه��م �إح��دى امل�ش��اركات م��ن احل��االت الناجي��ة م��ن
عن��ف احل��رب يف جمهوري��ة �أوغن��دا والت��ي متن��ت
خ�لال حديثه��ا �أن تنق��ل جترب��ة خ��ط اال�ست�ش��ارة
النف�س��ية واالجتماعي��ة �إىل بلده��ا �أوغن��دا ،والت��ي
قال��ت �إن��ه «ل��و كان��ت مث��ل هذه اخلدمة موجودة يف
بل��دي مل��ا عاني��ت لأرب��ع �س��نوات»..

الوزيرة كاغ �أثناء افتت

الدكتور تيدرو�س والوزيرة كاغ �أثناء توقيع وثيقة االتفاق

�آثار مدمرة

م��ن جهت��ه �أو�ض��ح الرئي���س التنفي��ذي
للجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر بي�تر ماوري��ر
يف كلمت��ه �إن��ه« :خ�لال ال�صراع��ات حت��دث �صدمات
غ�ير مرئي��ة ،ميك��ن التغا�ض��ي عنه��ا ب�س��هولة �أو
التقلي��ل م��ن �أهميته��ا بع��د احل��رب والعن��ف
واخل�س��ارة والتهج�ير� ،إال �أن احل��االت املعق��دة له��ا
ت�أث�ير مدم��ر عل��ى ال�صح��ة العقلي��ة والرفاهي��ة
النف�س��ية االجتماعي��ة للمالي�ين ،وتدم�ير
املجتمع��ات والت�س��بب مبعان��اة و�أمل كب�ير».
مبدي��ا يف الوق��ت ذات��ه انبه��اره م��ن ق��درة
النا���س اال�س��تثنائية عل��ى التعام��ل م��ع املواق��ف
ال�صعب��ة للغاي��ة عندم��ا يت��م توفري الدعم املنا�س��ب
له��م و�إذا توف��ر له��م ذل��ك.

و�ضع ال�صحة العقلية يف االعتبار

وكي��ل الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة لل�ش ��ؤون
الإن�س��انية ومن�س��ق الإغاث��ة يف ح��االت الط��وارئ
( )OCHAم��ارك لوك��وك ،ب��دوره لف��ت خ�لال
كلمت��ه الت��ي �ألقاه��ا يف امل�ؤمت��ر �إىل �أن��ه «غالب��ا م��ا
نتجاه��ل �أح��د �أه��م اجلوان��ب الت��ي ت�س��اعدنا كب�ش��ر
عل��ى البق��اء ،وه��و حالتن��ا الذهني��ة».

