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اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل اﻟﯿﻤﻦ 2020 -2015م

د .ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺸﺮح
ﺑﺎﺣﺚ أول  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﯿﻤﻨﻲ

اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل اﻟﯿﻤﻦ 2020 -2015م

د .ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺸﺮح
ﺑﺎﺣﺚ أول  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﯿﻤﻨﻲ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تعد الحروب والنزاعات ا/سلحة من أخطر الظروف التي تؤثر على ا/جتمعات،
فللحروب آثار سلبية اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسيا ً ونفسيا ً .ويعاني منها اQفراد
على اختRف فئاتهم العمرية واUقتصادية واUجتماعية ،فما تحدثه من دمار يؤثر على
كل شرائح الشعب وفئاته ،وتظل هذه اaثار لفترات طويلة جدا ً .وتتفق الكثير من
الكتابات والتحليRت على أن اQطفال هم أكثر الفئات تأثرا ً بما تخلفه الحروب من
آثار نفسية واجتماعية ،كونهم الفئة اQكثر ضعفا ً واQكثر عرضة للتأثر بالنزاعات
ا/سلحة .وقد صنف علماء النفس الصدمة النفسية التي تتركها الحروب لدى اQطفال
في باب اaثار ا/دمرة.
وتشكل قضية اaثار النفسية واUجتماعية للنزاعات ا/سلحة على أطفال اليمن،
إحدى اهم القضايا اليمنية التي تستحق اUهتمام والتحليل والدراسة ،بسبب طول
فترة النزاع ا/سلح الذي تشهده اليمن منذ مارس 2015م ،واتساع نطاقه ،من جهة،
وغياب اUهتمام الواجب بهذه القضية من قبل الجهات ذات العRقة .فعلى سبيل
ا/ثالU ،حظت منظمة الصحة العا/ية ندرة ذكر اQمراض النفسية ضمن البيانات
الوبائية ا/تعلقة باليمن ا/تاحة دوليا ً.
وتزداد خطورة هذه اUثار في ظل تدني بل وغياب خدمات الصحة النفسية
واUجتماعية ،فوفقا ً Qطلس الصحة النفسية /نظمة الصحة العا/ية والصادر عام
 ،2016أشارت ا/نظمة إلى أن هناك فقط أربعة مستشفيات للصحة النفسية في
اليمن ،وهناك  40طبيب نفسي في اليمن ،معظمهم في صنعاء .ومن جهة أخرى،
فإن التركيز اQساسي للوكاUت الدولية انصب على اUستجابة لRحتياجات العاجلة،
في ح Éظلت احتياجات الصحة النفسية ثانوية وتلقت قدرا ً ضئي ً
 Rمن اUنتباه
والتمويل.
وبما أن اQطفال دون سن الرابعة عشرة يشكلون نحو  %44من مجموع السكان
في اليمن ،فإن سRمتهم تشكل مصدر قلق بوجه خاص ،و Uسيما بالنظر إلى
هشاشتهم الشديدة حيال آثار الحرب .وسيؤثر ذلك بشكل خطير على احتماUت
التعافي بعد انتهاء النزاع ،وكذلك على اQجيال الRحقة من اليمني.É
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وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن اaثار النفسية واUجتماعية للنزاع ا/سلح
على اQطفال في اليمن ،وتحس Éالفهم واUستجابة /خاوف الصحة النفسية في
اليمن بما في ذلك كيفية اختRفها حسب التجربة والجنس والعمر ،فض ً
 Rعن قدرات
وثغرات خدمات الصحة النفسية في البRد.
وتنقسم الدراسة الى خمسة محاور ،يتناول اQول خدمات الصحة النفسية
واUجتماعية في اليمن ،في ح Éيتناول الثاني اUثار النفسية للنزاع ا/سلح على
أطفال اليمن ،ويتناول الثالث اUثار اUجتماعية للنزاع ا/سلح على اQطفال ،أما
ا/حور الرابع فيعرض لحجم اUستجابة اâنسانية ا/حلية والدولية ومدى كفايتها.
أوﻻ -:أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ -:
-

اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ -:
.1

شح اQبحاث والتحليRت التي تعالج مواضيع الصحة النفسية والرفاه
النفسي واUجتماعي في اليمن وخاصة على اQطفال باعتبارهم أكثر
الفئات اUجتماعية عرضة للتأثر بالنزاعات ا/سلحة ،وهو ما حال ويحول
دون فهم ا/سألة وبناء توصيات و إجراءات مستندة إلى أدلة.

-

.2

تمثل الدراسة إضافة علمية مهمة للمكتبة اليمنية في هذا ا/جال.

.3

تتناول الدراسة فترة زمنية حديثة شهدت اندUع أسوأ نزاع مسلح في
اليمن مصحوبا ً بتدخل عسكري خارجي ،أدى إلى حدوث كارثة إنسانية

طالت مختلف الفئات اUجتماعية اليمنية ،وفي مقدمتهم فئة اQطفال.
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ -:
تتطرق الدراسة إلى أهم القضايا اâنسانية التي تعاني منها اليمن ،وهي

قضية اaثار النفسية واUجتماعية للنزاع ا/سلح على اQطفال ،وتقديم الحلول ا/مكنة
/عالجة هذه اaثار التي من شأنها أن تسبب ضررا ً طويل اQمد على ا/جتمع اليمني.
وستشكل نتائج الدراسة أساسا ً مفيدا ً لتوصيات ا/جتمع ا/دني ا/حلي وأصحاب
ا/صلحة الوطني Éوالدولي Éبشأن القضايا ا/تعلقة بالصحة النفسية واUجتماعية في
اليمن.
ﺛﺎﻧﯿﺎ -:اھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ -:
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تتحدد اهداف الدراسة على النحو اUتي-:
.1

التعرف على واقع خدمات الصحة النفسية واUجتماعية في اليمن.

.2

الكشف عن اهم اaثار اUجتماعية والنفسية للنزاع ا/سلح في اليمن على
اQطفال.

.3

الكشف عن طبيعة وحجم اUستجابة اâنسانية ا/حلية والدولية تجاه أزمة
الصحة النفسية واUجتماعية لéطفال في اليمن ومدى كفايتها.

.4

الدفع بالتدخRت النفسية اUجتماعية حيثما أمكن ذلك خRل النزاع وكذلك
في جهود التعافي بعد انتهاء النزاع ،وذلك لضمان مراعاة دور الصحة
النفسية أثناء عملية تعزيز السRم.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -:ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺎؤﻻﺗﮭﺎ-:
تسعى الدراسة الى اâجابة على سؤال أساسي هو :ما هي طبيعة وحجم اaثار
النفسية واUجتماعية ا/ترتبة على النزاع ا/سلح في اليمن على اQطفال.
وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من اQسئلة الفرعية وهي -:
.1

ما هو واقع خدمات الصحة النفسية واUجتماعية في اليمن؟

.2

ما هي اUثار النفسية الناجمة عن الصراع ا/سلح في اليمن على
اQطفال ؟

.3

ماهي اUثار اUجتماعية الناجمة عن الصراع ا/سلح في اليمن على
اQطفال؟

.4

ماهي طبيعة وحجم اUستجابة اâنسانية تجاه أزمة الصحة النفسية

واUجتماعية لéطفال في اليمن؟
راﺑﻌﺎ  -:ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ:
.1

وجود ارتباط موجب ب Éالنزاع واUكتئاب واضطرابات القلق والتغيرات
السلوكية لدى اQطفال.

.2

وجود ارتباط ب Éمدى التعرض للنزاع ،وانتشار اضطراب ما بعد
الصدمة ،وا/شاكل اâكتئابية والسلوكية لدى اQطفال.
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.3

أن اUستجابة اâنسانية ا/حلية والدولية /واجهة أزمة الصحة النفسية

واUجتماعية لéطفال في اليمن تتسم بعدم كفايتها.
ﺧﺎﻣﺴﺎ -:اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
يتحدد النطاق ا/وضوعي للدراسة في تحليل اUثار النفسية واUجتماعية للنزاع
ا/سلح في اليمن على اQطفال وتأثيراتها ا/ختلفة على ا/جتمع اليمني .أما النطاق
الزمني للدراسة فيشمل الفترة مارس 2015م -مارس 2020م  ،وسيتم التطرق الى
مخيمات النازح Éبمحافظة صنعاء  ،وعددها خمسة مخيمات وهي)مخيم ضروان ،
مخيم الرقة ،مخيم السواد ،مخيم اUزرق ، Éمخيم شمRن( .

ﺳﺎدﺳﺎ  -:ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
سوف تعتمد الدراسة على ا/نهج الوصفي التحليلي ،الذي يقوم على وصف
وتحليل الظاهرة وأسبابها وحجمها وخصائصها ،وذلك من خRل تجميع البيانات
وا/علومات ا/تعلقة باaثار النفسية واUجتماعية للنزاع ا/سلح في اليمن على
اQطفال ،ثم تحليلها واستخRص النتائج منها.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ً -:ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ-:
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول -:ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ.
أو ً
/ :Uحة عامة على تاريخ خدمات الصحة النفسية في اليمن.
ثانيا ً :خدمات الصحة النفسية قبل النزاع ا/سلح الراهن.
ثالثا ً :آثار النزاع ا/سلح على خدمات الصحة النفسية واUجتماعية.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ -:اﻻﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل
أوﻻً :أﻋﺮاض اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل:
.1

الفزع الليلي.

.2

معاناة القلق والشعور بعدم الراحة.

.3

الفوبيا أو الخوف ا/رضى من اQصوات والظRم.
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.4

اUنتكاسة في بعض ا/هارات التي تم اكتسابها .

.5

ظهور بعض اUضطرابات السلوكية مثل قضم اQظافر والكذب.

.6

ظهور مشكRت في الكRم ،كالتلعثم أو الفقدان الوظيفي للكRم.

.7

اضطرابات اQكل.

.8

العنف أو الغضب والصراخ أو اUنزواء في حالة من اUكتئاب الشديد.

.9

بعض اQعراض ا/رضية مثل الصداع ،ا/غص ،صعوبة في
التنفس ...إلخ.

 .10الصدمات العصبية التي قد تؤثر على قدراته العقلية.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﺻﻮر اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺰﻧﮭﺎ اﻷطﻔﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ أو اﻟﺮﺳﻢ:
.1

رسم مشاهد من الحرب كأشخاص يتقاتلون أو يتعرضون للموت
واâصابات.

.2

رسم أدوات عنيفة أو طائرات مقاتلة وقنابل ومنازل تحترق أو مخيمات.

.3

اللعب با/سدسات واقتناء السيارات والطائرات الحربية.

 .4مشاعر العنف والكراهية والشك أو اليأس و القلق ا/ستمر
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ-:اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل اﻟﯿﻤﻦ.
أو ً
 :Uسوء التغذية في ا/ناطق الفقيرة.
ثانيا ً :ا/رض.
ثالثا ً :التشرد.
رابعا ً :اليتم والفواجع.
خامسا ً :ا/شاهد العنيفة.
سادسا ً :اâرغام على ارتكاب أعمال عنف.
سابعا ً :اUضطراب في التربية والتعليم.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ -:ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ
أو ً
 :UاUستجابة اâنسانية ا/حلية.
ثانيا ً :اUستجابة اâنسانية اâقليمية والدولية.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  -:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
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7

ا ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ اQول
خدمات الصحة النفسية في اليمن

ا/بحث اQول
/حة عامة عن تاريخ ونشأة خدمات الصحة النفسية في اليمن
لم تظهر خدمات الصحة النفسية في اليمن ا Uفي ستينيات القرن ا/اضي وقبل
ذلك أي خRل فترة ما قبل اUسRم وخRل العصور اUسRمية حتى القرن العشرين

يمكن ان نقول اUتي⁽¹⁾ :
-

في اUلفيت Éالسابقت Éلظهور اUسRم لم يعرف ولو بصورة اولية عن اساليب
اUنسان اليمني القديم في مواجهة الضغوط النفسية واساليب عRج ا/رضى
العقلي Éوالنفسي Éبمختلف انواعهم ذلك ان تفاصيل تلك الحقبة الزمنية
الهامة Uزالت مدفونه في ا/قابر وتحت رمال الصحراء ولم يكشف النقاب
عنها.

-

خRل العصور اUسRمية لم تعرف اليمن مستشفيات كتلك التي قامت في
بغداد ومصر ودمشق واUندلس ا Uان هناك الكثير من الكتب التي Uزالت
تستخدم في الطب النفسي الشعبي في اليمن الى يومنا هذا ،وقد ركزت تلك
الكتب على العRج بالغذاء واUعشاب والزهور والعRج بالحمامات والتدليك
بالدهون مع قراءات او كتابة آيات قرانيه تتلى على ا/ريض والدعاء له
بالشفاء او يشربها للتبرك بنفعها .

-

وفي الفترات اUخرى التي سبقت ثورة  1962وبالذات خRل السيطرة
العثمانية وفي العهد اUمامي والبريطاني لم يحظى اليمنيون بالخدمات
الصحية فانتشرت الخرافات والشعوذة والتلمس باQولياء ،وزيارة قبورهم
تبركا بهم ،كما ان ا/رضى النفسي Éلم يحضوا باي عناية تذكر وكان

-1

د .بلقيس جباري وآخرون "،الصحة النفسية في الجمهورية اليمنية ب AاBاضي والحاضر
وافاق اBستقبل "صنعاء :الصندوق اKجتماعي للتنمية ،2008،ص 36 -34
8

ا/رضى يهيمون في الشوارع والجبال وكان البعض يقبعون مقيدون في
بيوتهم او مهمل Éفي السجون او ا/ستشفى دون أي رعاية او عRج.
سجل عام  1966بداية ونشوء اول مركز ومنشأة متخصصه في الصحة النفسية
وعRج ا/رضى النفسي Éفي اليمن عبر تاريخه القديم والحديث وا/عاصر ،ففي هذا
العام افتتحت السلطات البريطانية أول مصحة نفسية في عدن ،بقيت حتى استقRل
جنوب اليمن عام  1967تعتمد على خدمات طبيب نفسي أجنبي واحد فقط،
ومتخصص صيدلة واحد ،وسبعة عشر ممرضا ً وممرضة ،و كانت ا/صحة ا/بنية على
شكل غرف تشبه الزنازين تستقبل ا/رضى من سجن ا/نصورة القريب ،وكانت
خاضعة لسلطة وزارة الداخلية الى ان حصلت على اUستقRل اUداري عام 1971
وتتبع وزارة الصحة برئاسة الدكتور عبد القادر الكاف عام .⁽²⁾1974
وفي شمال اليمن شهد العام  1976انشاء ثاني مصحة نفسية في اليمن وهي
مصحة السRم في الحديدة  ،وعملت فقط كدار ايواء للمرضى العقلي Éاللذين عجز
اهاليهم عن اعالتهم وكانوا سببا /شاكل اجتماعية عديدة ،لكنها لم تقدم أي عRج ولم
يكن يوجد اطباء او متخصص Éنفسي ،⁽³⁾ Éأما أول خدمات عRجية للصحة النفسية
ا/ؤسسية في شمال اليمن فقد استحدثت عام  ،1978عندما تم استدعاء طبيب
نفسي بلغاري إلى عيادة متخصصة Qول مرة في ا/ستشفى الجمهوري في صنعاء؛
وبعد فترة وجيزة استعانت عيادة اQعصاب في ا/ستشفى العسكري بطبيب أيطالي
لعRج الحاUت الشديدة من اQمراض النفسية⁾.⁽⁴
وفي ثمانينيات القرن ا/اضي بدأت في اليمن شماله وجنوبه بوادر إنشاء أسس
وطنية /مارسة الطب النفسي في اليمن بمساعدة منظمة الصحة العا/ية ،ففي عام
 1980أصدرت ا/نظمة دراسة لتقييم حالة الصحة النفسية في شمال اليمن ذكر فيها
الدكتور طه بعشر مدير الدراسة آنذاك ،انه لم يكن هناك مرضى نفسي Éرقود في أي
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مستشفى وكان هناك عجز في طاقم العمل واUجهزة والعRجات و Uتوجد امكانيات
ادارية وتنظيمية تنظم نشاطات الصحة النفسية ،وان ا/رضى الذين يعانون من
اضطرابات في الصحة النفسية كانوا يتجولون أو يتسولون في الشوارع ⁾ ،⁽⁵وكان
قليل منهم يوضع اما في مصحة العناية واUصRح بتعز والتي كانت عبارة عن مبنيÉ
متجاورين في سجن الشبكة آنذاك وكانت في حالة صحية يرثى لها  ،يعاني ا/رضى
فيها من فقدان برنامج عRجي منظم وكلهم من الرجال مقيدون يجولون في الغرف او
نائمون على اQرض  ،او في ا/صحة النفسية في السجن ا/ركزي بصنعاء الذي كان
يستقبل ا/رضى النفسي Éاللذين ينقلون من ا/ستشفى الجمهوري وكانت ا/صحة
قريبة من البوابة الرئيسية للسجن وتحتوي على غرفتU Éستقبال ا/رضى وست غرف
تتسع كل منها Qربع اسره وعنبرين⁾.⁽⁶
وبعد تنفيذ الدراسة ساعدت منظمة الصحة العا/ية في إنشاء أقسام للطب
النفسي في ثRثة مستشفيات )في كل من صنعاء تعز و الحديدة( ،وفي تدریب
اQطباء ا/حلیین ،وتوفير ا/عدات اQساسية ،بما في ذلك آUت العRج بالصدمات
الكهربائية .وفي عام  1981أصبح الدكتور أحمد مكي أول طبيب يمني متخصص
في اQمراض النفسية يشرف على قسم الطب النفسي الذي انشئ بمستشفى الثورة
بصنعاء  ،بعد مغادرة الدكتور البلغاري واغRق العيادة النفسية في ا/ستشفى
الجمهوري  ،تزامن ذلك مع عمل الدكتور عبد ا úالكثيري في عدن ،والذي مثل بدوره
أول طبيب نفسي يمني في جنوب اليمن⁾ ، ⁽⁷وفي عام  1986كان هناك فقط ثRثة
أطباء يمارسون الطب النفسي في شمال اليمن⁾.⁽⁸
أما في الجنوب وفي بداية الثمانينيات اصبحت خدمات الصحة النفسية رسميا ً
ضمن خدمات الرعاية الصحية اQولية وفي اطار برنامج الصحة النفسية الذي أطلقته
منظمة الصحة العا/ية  ،والذي عمل على توسيع الخدمات النفسية في الجنوب
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بأشراف وزارة الصحة من خRل ورش عمل تدريبية Qطباء من لحج وحضرموت وشبوة
وأب.⁽⁹⁾É
وفي عام  1984تم افتتاح مستشفى جامعة عدن لRضطرابات العصبية
والنفسية الذي اشرف على تدريب اUطباء النفسي Éواستقبل ا/رضى الذين نقلو من
مصحة عدن القديمة بعد ان تم اغRقها ما ب Éعامي  1986و.⁽¹⁰⁾ 1990
ومع قيام الجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن عام  ،1990تم تطوير
الهيئات اâدارية واQشرافية في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ا/وحدة ،ومقرها
صنعاء ،وأنشئ ا/جلس اQعلى للصحة النفسية بمشاركة وزارة الصحة ووزارة
الداخلية ومكتب النيابة العامة ،ثم أطلقت وزارة الصحة برنامجا ً للصحة النفسية
لتولي التخطيط والتطوير في مجال الصحة النفسية في اليمن ،وشمل ذلك عقد
اجتماع مائدة مستديرة وحلقة دراسية وطنية عقدت بدعم من اللجنة الدولية للصليب
اQحمر /ناقشة واقع ومستقبل الصحة النفسية ⁾.⁽¹¹
وعلى صعيد الجمعيات زادت العRقة بالصحة النفسية فقد نشطت جمعيتان قبل
عام  1990اUولى في صنعاء وهي الجمعية الطبية اليمنية Uختصاصي اUمراض
النفسية والعقلية عام  1989والثانية في عدن وهي الجمعية النفسية اليمنية عام
 1990وبعد الوحدة اليمنية عام  1990قامت خمس جمعيات جديدة اثنتان في تعز
واثنتان في عدن وواحدة في صنعاء كما انشأت الجمعية الشعبية الخيرية في
الحديدة  ،وعلى الرغم من افتقار هذه الجمعيات الى الكثير من مقومات البناء
ا/ؤسسي سواء بمواردها البشرية او ا/ادية  ،ا Uانها استطاعت تحقق الكثير من
اUنجازات للتعريف بقضايا ومشكRت الصحة النفسية في اليمن ⁾.⁽¹²
كما افتتح مستشفى اUمل للطب النفسي في يوليو  1991تحت اسم دار الرعاية
النفسية واستقبل عند اUفتتاح  24حالة من الحاUت ا/تواجدة في مصحة النساء
-9

اBرجع نفسه،ص6

- 10

د .بلقيس جباري ،مصدر سابق،ص45

- 11

اثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن ،مرجع سابق ،ص7

- 12

د جباري ،مرجع سابق ،ص
11

بالسجن ا/ركزي بصنعاء ،واقيم ا/ستشفى باتفاق ا/جلس ا/حلي بأمانة العاصمة
ووزارة الصحة وجمعية اUصRح اUجتماعية الخيرية  ،وتم افتتاح قسم الرجال في
اكتوبر  2002وبذلك اصبح اول مستشفى خيري غير ربحي يحتوي على مائتÉ
سرير وهو اكبر مستشفى حديث في الجمهورية ويقدم خدماته لجميع اطراف
الجمهورية ويستقبل الحاUت النفسية الحادة وا/زمنة لûقامة القصيرة والطويلة ⁾.⁽¹³
في عام  2004اطلقت وزارة الصحة اUستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي
ساعدت في إعدادها منظمة الصحة العا/ية ،ومن اQهداف الرئيسية لRستراتيجية
رفع الوعي بالصحة النفسية ب Éاليمني Éوتعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية
الصحية النفسية ،وباâضافة إلى إدماج الصحة النفسية ضمن الخدمات الصحية
اQولية ،وزيادة الدعم ا/شترك من مختلف القطاعات أصحاب ا/صلحة للصحة
والرفاه النفسي ، Éو ابرزهم النظام الصحي والنظام التعليمي والنظام الجنائي،
ووكاUت التنمية والعدالة اUجتماعية ،ووكاUت حقوق اâنسان ،والجمعيات الخيرية ،
ووسائل اâعRم⁾.⁽¹⁴
غير أنه و لéسف لم تجد تلك الخطوات طريقها الى التنفيذ العملي فقد واجهت
الكثير من الصعوبات بدأت من البر/ان الذي لم يصادق على قانون الصحة النفسية
الذي صيغ في عام ،2004كما لم يصادق البر/ان مرة اخرى على هذا القانون بعد
ان أدخلت عليه تنقيحات وتعديRت عام  ،⁽¹⁵⁾ 2007كما لم تترجم تلك الجهود إلى
جهد مؤسسي مستدام نتيجة عدم توفر ا/وارد ا/الية والبشرية الRزمة وكثيرا ً ما
ضغط اQطباء اليمنيون لتأم Éأموال لعياداتهم  ،وفي الوقت نفسه كانت هناك وصمة
اجتماعية واسعة اUنتشار تحيط بمفهوم ا/رض النفسي حيث يتردد العديد من
اليمني Éالذين يعانون من امراض نفسية في الذهاب الى الطبيب النفسي كما يتم
احتجاز العديد منهم في منازل أسرية ،كما تسببت هذه الوصمة في استمرار ضعف
اâقبال على اUختصاص الجامعي في مجال الطب النفسي ،عموما فانه بالكاد
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كانت هناك جهود مناصرة وطنية منظمة لصالح قضايا الصحة النفسية واâصRح
ا/ؤسسي⁾.⁽¹⁶
اما بالنسبة للعيادات الخاصة فقد بداء افتتاح هذه العيادات في عام  1980في
شمال اليمن وفي  1990في الجنوب وتوالى افتتاحها ويقدر عددها مع بدية عام
 2009بنحو اربع Éعيادة وستة مستوصفات ⁾.⁽¹⁷
واعتمدت وزارة الصحة والسكان استراتيجية وطنية للصحة النفسية لفترة
2015-2011م  ،والتي اعدت بناء على رؤية طموحة هي "جعل اليمن بلدا رائدا في
تقديم خدمات نوعية في مجال الرعاية الصحية النفسية والوقاية والعRج واعادة
التأهيل ورفع الوعي لكل أفراد ا/جتمع اليمني"⁾.⁽¹⁸
ونظرا Qهمية ما جاء في هذه Uستراتيجية التي تعد قاعدة اساسية لتطوير
خدمات الصحة النفسية في اليمن  ،فRبد من اعطاء نظرة عامة عنها وذك من خRل

اهم ما تضمنته هذه الوثيقة من حيث اUتي⁽¹⁹⁾ :
حددت اUستراتيجية عدد من اUهداف الهامة ابرزها :
• تطوير الصحة النفسية في ا/جتمع عموما وا/دارس ومراكز العمل مع إعطاء
عناية خاصة للوقاية في ا/جموعات اQكثر عرضة لéمراض النفسية وربطها مع
الصحة العضوية.
• ا/عالجة السريعة والفعالة /رضى اUضطرابات النفسية في إطار الرعاية
الصحية اQولية ا/حلية ما أمكن مع اUهتمام بعRقتها باQمراض العضوية.
• تحفيز ا/جتمع من خRل اâعRم والعائRت ومنظمات ا/جتمع ا/دني لدعم
مرضى اUضطرابات النفسية ليشاركوا في الحياة العامة وكيفية التعامل مع الوصمة
ا/جتمعية مع مراعاة حقوق اâنسان وكرامته.
- 16

اBصدر نفسه ،ص7

- 17

د .بلقيس جباري  ،مصدر سابق،ص55

- 18

اKستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ، 2015 -2011صنعاء :وزارة الصحة العامة والسكان
مارس ,2010ص3
- 19

اBرجع نفسه  ،ص9-3
13

ولتحقيق تلك اUهداف وضعت الوثيقة آلية عمل تقودها وزارة الصحة العامة
والسكان وتتضمن:
• تعزيز قدرة وكفاءة البرنامج الوطني للصحة النفسية في الوزارة.
• دمج الصحة النفسية في إطار خدمات الرعاية الصحية اUولية.
• تعزيز الRمركزية وتقوية نظام الرعاية الصحية النفسية الثانوية .
• إيجاد روابط قوية ب Éالرعاية اQولية وخدمة اQخصائي Éمن خRل تفعيل نظم
اâحالة.
• ضمان تزويد مراكز الرعاية الصحية اQولية باQدوية اQساسية وأقسام الرقود
في ا/ستشفيات العامة وا/تخصصة
• إعداد أدلة أفضل ا/مارسات /راكز الرعاية الصحية اQولية وأقسام الرقود.
• تقوية العRقات ب Éالصحة والتعليم والشؤون اUجتماعية واQوقاف والشباب
والعدل والداخلية واâعRم وحقوق اâنسان والتعليم العالي والخدمة ا/دنية ومنظمات
ا/جتمع ا/دني على كافة ا/ستويات.
• دعم واستحداث مراكز لتقديم خدمات اâرشاد النفسي في الجامعات
وا/جتمع ا/حلي.
• الحشد ا/جتمعي عبر اâعRم والدعم للعائRت ومنظمات ا/جتمع ا/دني
والتثقيف الصحي في ا/دارس.
وكانت الوثيقة واضحة وعملية في تحديد التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ
وهي-:
• ان الرعاية الصحية اQولية  Uتقدم خدمات الصحة النفسية.
•تمركز اâخصائي Éفي ا/دن الرئيسية وحرمان أكتر ا/حافظات من هذا
الكادر.
•عدم وجود كوادر تمريضية مدربه .
•غياب التكامل القطاعي الفاعل في الصحة النفسية .
•ضعف خدمات الرعاية الصحية في السجون .
•الوصمة ا/جتمعية .
•عدم وجود احصائيات وطنية وبائية للبالغ. É
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•ضياع اوقات العمل بسبب القات.
ورسمت اUستراتيجية خارطة اQولويات من حيث
الحوكمة وتشمل :
•تعزيز البرنامج الوطني للصحة النفسية بكادر إضافي و بناء القدرات و
الشراكة مع الصندوق اUجتماعي للتنمية و الروابط مع إدارات وزارة الصحة
اQساسية والوزارات اQخرى .
•تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية .
•تشكيل لجان الصحة النفسية القطاعية على مستوى ا/حافظات وا/ديريات .
الbمركزية وتتضمن:
•دمج خدمات الصحة النفسية في اطار الرعاية الصحية اQولية من خRل :
 - 1برنامج التطوير ا/هني ا/ستمر للرعاية الصحية اQولية .
 - 2استكمال الدليل الوطني في الطب النفسي للعامل Éفي الرعاية الصحية
اUولية.
 - 3تضم Éالصحة النفسية في نظام ا/علومات الصحية .
 - 4مراجعة قائمة اQدوية اQساسية منها وضمان توفرها.
- 5اâشراف على مستوى ا/ديرية  :تدريب كوادر على مستوى ا/ديريات مع
اUخذ في اUعتبار تدريب أطباء عموم –لفترة 12شهر -و/أو تدريب كادر تمريضي
صحة عقلية /دة  24شهرا .
•توفير  10-5أسرة لكل محافظة.
•تقديم خدمات الصحة النفسية من خRل العيادات الخارجية با/ديريات من
خRل توفير كادر طبي وكادر مساعد مدرب Éعلى الرعاية النفسية وبإشراف
اUخصائي Éفي ا/حافظات.
•تدريب /دة سنة Qطباء العموم وكذلك تدريب اUطباء ا/تخصصÉ
•تأسيس لجان الصحة النفسية على مستوى ا/حافظة بشراكة قطاعية .
•زيادة عدد اUطباء النفسي 2 Éلكل محافظة واحد للدعم واâشراف على
العيادات السريرية الخارجية والرعاية الصحية اQولية واخر Qقسام الرقود على
مستوى ا/حافظة وتنسيق الخدمات النفسية .
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منهجية تعزيز الصحة العامة من خbل :
 - 1الشراكة القطاعية .
 - 2رفع الوعي  ،الوقاية ،العRج ،إعادة التأهيل ،التخفيف من الوفيات.
 - 3التثقيف ا/جتمعي .
 - 4اQبحاث و التقييم .
الجودة من خbل :
 - 1التدريب ا/ستمر للعامل Éفي الرعاية الصحية اQولية.
 - 2التدريب ا/ستمر لéخصائي.É
 - 3اعتماد معايير للجودة.
 - 4ورشات عمل توجيهية للجان القطاعية.
حقوق اfنسان من خbل :
 . 1قانون الصحة النفسية.
 . 2ميثاق ا/مارسات.
 . 3تدريب الكوادر الطبية على قانون الصحة النفسية .
ووضعت اUستراتيجية جدول زمني للتنفيذ بحيث يتم في عام  2010استكمال
إعداد اUستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وتأم Éموافقة من الرئاسة ورئاسة
الوزراء.
• وضع خطة تدريب الرعاية الصحة اQولية.
•اUتفاق على ا/درب.É
•تأم Éا/وازنة.
•اUتفاق حول الجدول الزمني لتدريب ا/درب– Éيناير/فبراير .2011
•تأسيس البرنامج التدريبي ل 2015-2011لكل أطباء رعاية الصحة اQولية
وكادر التمريض.
• دعوة كوادر الجيش والشرطة والسجون للمشاركة في التدريب.
• استكمال دليل الرعاية الصحية اQولية ونشره أثناء التدريب.
•تسهيل التموين الدوائي /رافق الرعاية اQولية.
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•اUتفاق حول تصنيفات الصحة النفسية في نظام ا/علومات الصحية.
•اعتماد درجات وظيفية اضافية لبرنامج الصحة النفسية الوطنية .
•تأسيس تواصل مستمر ب Éالبرنامج الوطني للصحة النفسية والبرامج
واUدارات اQخرى في الوزارة وعلى راسها برنامج الصحة النفسية الوطني بوزارة
الصحة
•تأسيس اللجنة الوطنية للصحة النفسية لتعزيز اUرتباط مع الوزارات اQخرى
ذات العRقة ولتسير تنفيذ خطة العمل اUستراتيجية.
•اUتفاق مع اQطباء النفسي Éفي كيفية تأسيس عيادات في ا/ستشفيات
العامة با/حافظات.
•اUتفاق ب Éممثلي اUطباء النفسي Éوممثلي الرعاية الصحية اQولية حول
البيانات ا/طلوبة في استمارات اâحالة ورسائل تسريح ا/رضى أي النصائح التي
توجه للمريض وQسرته ،العوارض الجانبية ،مؤشرات عودة الحالة ،متى تتم ا/راجعة،
ومتى يتم زيادة/خفض الجرعة الدوائية ،والحصول على دعم/مشورة نفسية
واجتماعية.
•اUتفاق على معايير الجودة للرعاية التخصصية.
•تعزيز خدمات الصحة النفسية في السجون.
•إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالدراسات البحثية الحالية.
•إعداد خطة تجريبية /شروع ا/سح الوبائي للبالغ.É
•تخطيط استراتيجي للبحوث.
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وفي عام 2011م كان من اBفترض ان يتم:
•تدريب مدربي كوادر الرعاية الصحية اQولية.
•البدء في برنامج تدريب كوادر الرعاية الصحية اQولية وتوزيع الدليل
واUرشادات معا
•تأسيس العيادات الخارجية السريرية.
•تنفيذ نظام اâحالة والتسريح بصورة أفضل .
•تأسيس لجنة الصحة النفسية با/حافظة وتنظيم ورش عمل تعريفية لéعضاء
في كل محافظة.
•تأسيس برامج التعليم ا/ستمر لéخصائي.É
•استكمال قانون الصحة النفسية.
•وضع ميثاق شرف /مارسة العمل.
•تخطيط حملة للتثقيف ا/جتمعي.
وفي عام -:2012
•اUستمرار في برامج تدريب كوادر الرعاية الصحة اQولية.
•تأسيس لجنة الصحة النفسية على مستوى ا/ديرية وتنظيم ورشات العمل
التعريفية لéعضاء.
•طلب تأسيس منتدى الصحة النفسية لكل مرافق الرعاية الصحة اQولية.
•إقرار قانون الصحة النفسية.
•تدريب الكوادر على تنفيذ قانون الصحة النفسية.
2015 -2012
•اUستمرار في برنامج تريب الرعاية الصحية اQولية
•تأسيس خدمات خاصة لéطفال و ا/راهق ، Éوا/سن Éوذوي اâعاقات
التعليمية
•اUستمرار في برنامج التطوير ا/ستمر لûخصائيÉ
غير أن الظروف اUقتصادية وتعطل الخدمات العامة في أعقاب انتفاضة 2011
وما تلى ذلك من أزمة سیاسیة وصو ً
 Uإلى الحرب ا/فتوحة ا/ستمرة منذ العام ،2015
كل ذلك أدى الی وقف تنفيذ هذه اUستراتيجية ،حيث تم خفض أولوية موضوع
18

الصحة النفسیة في اUعتمادات ا/الية الحكومية لصالح قضایا الصحة العامة

اQخرى ،كانتشار اQمراض ا/عدية وحمRت التطعيم وما شابه ذلك ⁾⁽²⁰

- 20

"التزامات اليمن باحترام وحماية و إعمال الحق في الصحة النفسية"،تقرير مقدم من مركز
صنعاء للدراسات اKستراتيجية واخرون للدورة الثالثة Kستعراض الدوري الشامل للجمهورية
اليمنية امام الدوره B 32جلس حقوق اKنسان في فبراير2019
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ا/بحث الثاني
أوﻻ  :ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻧزاع اﻟراھن
تشير ا/علومات ا/تاحة إلى قلة ا/ؤسسات ذات الصلة و إلى رداءة خدمة
ا/ؤسسات القائمة  ،و وفقا ً Uستراتيجية عام  ،2010ليس ھﻨﺎك سوى  44طبيبا ً
نفسیا ً من بین أطباء البRد ا/تخصصین والبالغ عددھﻢ  8,500طبيبا ،وأشارت
اUستراتيجية إلى وجود  19منشأة للصحة النفسية في البRد بما في ذلك
ا/ستشفيات والعيادات وا/نشآت الصحية ضمن السجون ⁾ ،⁽²¹كما أشارت
اâحصاءات التي أوردها أطلس الصحة النفسیة /نظمة الصحة العا/یة لعام 2011
إلی وجود أربع مستشفیات للصحة النفسیة في الیمن ،و 0.21طبيب نفسي و0.17
أخصائي نفسي لكل  100,000يمني ،ولم يتضمن أطلس عام  2014بيانات عن
عدد العامل Éفي مجال الصحة النفسية في اليمن ،إ Uأنه حدد ثRث مستشفيات
للصحة النفسية ووحدة واحدة للطب النفسي في مستشفى عام ⁾، ⁽²²ونلحظ هنا
التعارض في ا/علومات والبيانات وهو اUمر الذي يزيد من حجم التحديات التي تعيق
الحصول على معلومات موثوقة بشأن خدمات الصحة النفسية في اليمن بما في ذلك
دور ا/عالج Éالتقليدي Éوغيرهم من قادة ا/جتمع ا/حلي Éفي تقديم الرعاية الصحية
النفسية والدعم النفسي اUجتماعي لليمني.É
وباâضافة إلى محدودية ا/نشآت ونقص ا/حترف Éا/درب ،Éهناك ضعف في
جودة الرعاية الصحية النفسية ا/تاحة في اليمن فثمة نقص في الرعاية ا/تخصصة
/جموعات محددة مثل النساء واQطفال وا/راهق Éوكبار السن ،وكذلك الذين يعانون
من حاUت مزمنة أو من اâدمان  ،كما أن الصحة النفسية ليست مدمجة في نظام
الرعاية الصحية اQولية ،و Uيستطيع الكثير من اليمني Éالحصول على العRج عند
التواصل Qول مرة مع نظام الرعاية الصحية  ،باâضافة إلى ان تكلفة الدواء باهظة
/عظم اليمني Éوما يزال استخدام العRج الكهربائي شائعا⁾.⁽²³

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :آﺛﺎر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:
 - 21اثر الحرب على الصحة النفسية ،مرجع سابق،ص8
- 22اBرجع نفسه  ،ص8
" - 23التزامات اليمن باحترام وحماية و إعمال الحق في الصحة النفسية" مرجع سابق ،ص6
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لقد أثرت الحروب الدائرة في اليمن بشدة على النظام الصحي اليمني بشكل
عام والذي اصبح في حالة انهيار نتيجة اQضرار التي لحقت با/نشآت الصحية
ونقص اâمدادات العيادية والوقود و الكهرباء والسلع اQساسية ،فض ً
 Rعن مخاطر
السRمة الجسدیة Qخصائي الرعاية الصحبة ما يترك  14.8مليون شخص – أي
أكثر من نصف السكان – ب Rرعاية صحية أساسية⁾،⁽²⁴
و بحسب مسح نفذته منظمة الصحة العا/ية للمنشآت الصحية في  16محافظة
يمنية )من أصل  22محافظة( وجد أن من ب 3,507 Éمنشأة هناك  1,579منشأة
فقط )أي  (%45تعمل بكامل طاقتها مع إمكانية الوصول إليها ،و 1,343منشأة
) (%38تعمل جزئيا ً ،مع وجود  504منشأة ) (%17خارجة عن الخدمة ،كما وجد
ا/سح أن  274منشأة تضررت نتيجة للنزاع ،بما في ذلك  69منشأة تضررت نهائيا ً
و 205منشأة تضررت جزئيا،وأنه من ب 3,507 Éمنشأة صحية ،تبقى الخدمات
ا/تعلقة باQمراض غير سارية وظروف الصحة النفسية غير متوفرة إ Uفي  %21من
ا/نشآت الصحية⁾،⁽²⁵
كما أشار ا/سح إلى نقص في عدد اQطباء النفسي Éفي اليمن منذ بداية النزاع
في ینایر  ،2016أشارت منظمة الصحة العا/ية إلى وجود  40طبيبا نفسيا ً في
الیمن ،معظمھﻢ في صنعاء ،في ح Éأشار مدير برنامج الصحة النفسية في وزارة
الصحة في دیسمبر  2016إلی وجود  36طبيبا فقط أي  0.17طبيب نفسي لكل
 100,000يمني ⁾.⁽²⁶
وفي ظل اUستجابة الطبية واâنسانية الدولية لéزمة إ Uأن التركیز الطاغي من
وكاUت ا/عونة انصب علی اUستجابة لRحتياجات العاجلة ،في ح Éظلت احتياجات
الصحة النفسية ثانوية وتلقت قدرا ً ضئي ً
 Rمن اUنتباه والتمویل⁾.⁽²⁷
وبحسب اخر احصاءات اوردها وزير الصحة في حكومة صنعاء الدكتور طه
ا/توكل في تقديمه لخطة استجابة وزارته Uحتياجات الصحة النفسية في الجمهورية
 - 24اثر الحرب على الصحة النفسية ،مرجع سابق،ص9
" - 25التزامات اليمن باحترام وحماية و إعمال الحق في الصحة النفسية" مرجع سابق ،ص6
 - 26اBرجع نفسه،ص6
 - 27اثر الحرب على الصحة النفسية  ،مرجع سابق ،ص10
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اليمنية للفترة  2021 -2020فقد ادت الحرب الى معاناة اليمن من نقص حاد في
ا/وارد والخدمات ا/تخصصة في الصحة النفسية اذ  Uيتجاوز عدد اUطباء
النفسي 59 Éطبيبًا وهذا يعني وجود طبيب نفسي لكل  505،084نسمة  ،أما
متوسط عدد العامل Éالصحي Éا/تخصص Éفي الصحة النفسية )اUطباء النفسيÉ
وا/عالج Éالنفسي Éوا/مرضات( فيقدر عددهم بحولي  304بمعدل 1. 02
متخصص Éلكل  100000نسمة  .مقارنة با/عدل في الدول العربية ودول منطقة
الشرق اQوسط الذي يقدر بـ  14. 6متخصص لكل  100 .000نسمة،
وعدد اUسرة ا/خصصة للصحة النفسية في اليمن  Uيتجاوز عدد  990سرير
بمعدل /3سرير لكل  100000نسمة با/قارنة با/عدل في الدول العربية ودول منطقة
الشرق اUوسط ا/قدرة بـ  6. 1سرير لكل  100،000نسمة ،ويقدر عدد مستشفيات
الصحة النفسية العامة والخاصة في اليمن بحوالي  7مستشفيات بمعدل مستشفى
لكل  4،257،242نسمة.

الفصل الثاني
اUثار النفسية للنزاع ا/سلح في اليمن على اUطفال
ا/بحث اQول
الحروب واUضطرابات النفسية والحالة اليمنية

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ⁽²⁸⁾ :
بداية حتى نعرف معنى اUضطرابات النفسية Uبد ان نقف على تعريف الصحـــة
النفســـية وبحسب منظمة الصحة العا/ية أنهـــا تعني "حالة من العافية يســـتطيع
فيهـــا كل فرد إدراك إمكاناتـــه الخاصـــة والتكيف مع حاUت التوتر العادية والعمل
بشكل منتـــج ومفيـــد واUســـهام في مجتمعـــه ا/حلـــي"،وفي مقابـــل ذلـــك
تعـــرف اUضطرابـــات النفســـية علـــى أنهـــا هي "حالـــة تنطوي علـــى تغييـــرات
- 28

دراسة تقدير انتشار اUضطرابات النفسية ب Éالسكان ا/تضررين من الحرب في اليمن خRل الفترة من
،2017 -2014صنعاء :مؤسسة التنمية واUرشاد اUسري ،يناير ،2018ص13-12
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تتـــدرج مـــن خفيفـــة إلى شـــديدة تشـــمل التفكيـــر ،أو العاطفة أوالســـلوك أو
مزيـــج ممـــا ســـبق ممـــا يـــؤدي إلى عـــدم القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع
مطالـــب الحيـــاة العاديـــة والروتينيـــة"،
وترتبـــط اUضطرابـــات النفســـية بالضغوط وا/شـــاكل الشـــخصية
واUســـرية والحياتية وا/عيشية واUجتماعية واUقتصاديـــة أو باUجهـــاد ا/فـــرط
بســـبب حالـــة صحيـــة معينـــة كمـــا هـــو الحال مـــع الســـرطان والســـكري
وأمـــراض القلـــب ،وتحدث نتيجـــة للتفاعـــل فيما ب Éالعوامـــل النفســـية
واUجتماعيـــة والوراثيـــة ،واUختــURت الكيميائيـــة الحيويـــة.
ويعـــرف حاليـــا أكثـــر مـــن  200نـــوع مـــن اUضطرابات النفســـية
واUضطرابـــات اUكثر شـــيوعا هي اUكتئاب ،واضطـــراب ثنائي القطب ،والخرف ،
والفصام واضطرابات القلق .واUضطرابات النفســـية تصيب أي شـــخص بغض
النظـــر عـــن العمـــر أو الجنـــس أو الدخـــل أو الوضـــع اUجتماعـــي أو ا/يول أو
ا/ســـتوى التعليمـــي أو أي جانب آخر من جوانب الهويـــة الثقافيـــة .ويمكـــن أن
تحدث في أي ســـن ،غير أن  % 75مـــن اUضطرابات النفســـية تبدأ من ســـن
. 24وكثير من اUضطرابات النفســـية تستجيب بالرعاية ا/ناســـبة والعRج للتعافي
والشـــفاء.
في عصرنا هذا تنتشـــر اUضطرابات النفســـية على نطاق واســـع فما يقرب
مـــن ثلـــث ســـكان العالـــم مصابـــون بالقلـــق ،و % 7منهـــم مصابـــون باUكتئاب
و % 1بالفصـــام و  % 3بالوســـواس القهـــري .ويقـــدر عدد اUفـــراد الذين يعانون
شـــكل مـــن أشـــكال اUضطرابـــات النفســـية والعقليـــة بحـــوالي  450مليـــون
نســـمة علـــى مســـتوى العالـــم .وأن عائله مـــن كل أربع عائRت بهـــا فرد واحد
علـــى اUقـــل مصـــاب باضطـــراب نفســـي ،وأن واحـــدا ً مـــن كل أربعـــة أفـــراد
معـــرض لûصابـــة باضطـــراب نفســـي في مرحلـــة مـــا مـــن مراحل حياتـــه.
ذلك وفقـــا لتقديـــرات منظمـــة الصحـــة العا/ية.
قـــدر معدل انتشـــار اUضطرابات النفســـية علـــى الصعيد العا/ـــي فيما
ب % 12Éو  %47.4في ا/ائـــة هـــذا وتختلـــف نســـب ومعدUت اUنتشـــار من بلد
الى اخـــر وتختلـــف مـــن دراســـة الى اخرى وتختلف مـــن اضطراب الى اخـــر
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كما وتتأثر بمجموعـــة مـــن العوامـــل منهـــا اUدوات وا/قاييـــس والعينات
ا/ســـتخدمة في دراســـات التقديـــر واUوقـــات التـــي تجـــرى فيهـــا،
وتعلل الزيادة في نســـب ومعدUت انتشـــار اUضطرابات النفســـية Qســـباب
عدة أبرزهـــا النمـــو ا/رتفـــع في معـــدUت النمو الســـكاني والصراعات
والحـــروب والفقر والجـــوع وا/ـــرض والحرمـــان ارتفاع معـــدUت النزوح إلى ا/دن
ومـــا ينجم عنها مـــن انتشـــار العشـــوائيات والتشـــرد واUزدحـــام والفقـــر
وازدياد العنـــف ،باâضافة إلى التدهـــور والقصـــور في خدمـــات الصحـــة
النفســـية .وكلهـــا عوامـــل تزيـــد مـــن احتمـــاUت حـــدوث اUضطرابات
النفســـية ،خاصة وأن هـــذه الظواهر يصاحبها في العـــادة تمزق في النســـيج
اUجتماعي التقليدي وانهيـــار لنظم الدعم اUجتماعية ،واUســـرية التقليدية
ا/ســـاندة للفرد.

اﻵﺛﺎر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺣروب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن⁾⁽²⁹
تطال الحروب اâنسان فتتسبب له بالعديد من اaثار الصحّية ،فباâضافة إلى
جانب ما ُتسببه الحروب من إصابات جسدية ب ÉاQفراد مدني Éكانوا أم عسكري،É
والتي تكون نتيجتها إما إعاقة أو وفاة ،تؤثر الحروب على الصحة النفسية لûنسان،
بما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وعقلية قد تمتد لفترات زمنية طويلة ،والتي قد
ينتقل أثرها من جيل إلى آخر ،كما ان للحروب آثار نفسية عديدة على الجنود
وعائRتهم ،ويظهر الجزء اQكبر من هذه اaثار بعد عودة الجنود إلى منازلهم
وعائRتهم ،فقد يواجه الجنود أزمات نفسية قد تظهر على شكل اكتئاب ،واضطرابات،
وقلق ،باâضافة إلى معاناتهم من إصابات أ ُخرى في مناطق مختلفة من الجسم
نتيجة لهذه الحروب.
كما سيتأثر افراد اسرة الجندي فالزوجة ستواجه مسؤوليات كبيرة أثناء غياب
الزوج عن ا/نزل تتمثل في أمور رعاية اQطفال ،واUهتمام بشؤون ا/نزل ،واâدارة
ا/الية لدخل اQسرة ،حيث تنعكس هذه ا/سؤوليات على شكل قلق وضغط نفسي
كبير على الطرف ،Éأّما بعد عودة الجندي ستنعكس حاUته النفسية على العRقة مع
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اaثار الصحية للحروب على اâنسان،موضوع كومh=ps://mawdoo3.com/ :
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شريكه ،حيث سيترتب على اUضطراب الذي ُيعاني منه ك Rالطرف Éمشاكل زوجية
قد تتطور إلى عنف أ ُسري.
وتبدأ اaثار النفسية بالظهور على أطفال ا/جن ّد أثناء غيابه ،فيما تختلف ردود
أفعال اQطفال حسب الفئة العمرية لكل منهم ،فقد تظهر آثار غياب أحد الوالدين على
شكل اضطراب وقلق ،أو نوبات غضب ،أو تغيرات عديدة في الحالة ا/زاجية ،أو
اختRف في عادات اQكل ،أو في حدوث حالة من عدم ا/باUة لدى الطفل.
اما بالنسبة لßثار النفسية على ا/دني Éفقد نالت الحالة النفسية للمدنيÉ
ث قّدر البنك الدولي وجود
اهتماما ً واسعا ً من ِقبل العديد من ا/ؤسسات الدولية ،حي ُ
أكثر من مليار شخص حول العالم ممن عاشوا في مناطق متأثرة بالنزاعات ا/سلحة
والحروب ،ومن جانب آخر قّدرت ا/فوضية الُعليا لشؤون الRجئ Éالتابعة لéمم
ا/تحدة أّن ُهناك ما ُيقارب  60مليون مدني قد نزحوا وُرّحلوا قسرا ً من ديارهم إلى
مناطق أ ُخرى بسبب الحرب التي جعلت حياتهم ُمعرضة للخطر وذلك اعتبارا ً من عام
سّجل منذ الحرب العا/ية الثانية ،وأثارت
2015م ،وُيعتبر هذا الرقم أكبر عدد Uجئُ É
هذه اQرقام الضخمة اهتماما ً واسعا ً ،وذلك لوضع سياسات للتعامل مع اUضطرابات
ث أثبتت العديد من الدراسات
النفسية التي قد تظهر على ا/دني Éنتيجة للحرب ،حي ُ
واQبحاث أّن اQشخاص ا/دني Éالذين عاشوا الحرب ،أو نزحوا من بRدهم هم أكثر
ُعرضة لûصابة بحاUت اUكتئاب والصدمات النفسية ،والضيق النفسي الشديد من
غيرهم من اQشخاص الذين لم ينزحوا من بRدهم ،أو يعيشوا ظروف الحروب
القاسية.

اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن:
تركت الحرب الدائرة في اليمن آثار سلبية مباشرة وطويلة اUجل على الصحة
والرفاه النفسي Éبالنسبة للشعب اليمني .الذي يتعرض معظمه لضغوط وخسائر
وصدمات خطيرة متزايدة  ،سواء نتيجة انعدام اQمن الغذائي أو البطالة أو الكوليرا
أو اUعتقال التعسفي أو التعذيب أو الهجمات العشوائية أو الغارات الجوية أو تحطم
الروابط اUجتماعية ضعف الخدمات العامة اQساسية ،فهذه الحرب القاسية جعلت
من جيل كامل يعاني مشاكل نفسية مزمنة ،يمكن القول بأنها أخطر ما قد يواجه
ا/جتمع اليمني اaن طبعا ً ،وفي ا/ستقبل على ا/دى البعيد".
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 Uشـــك أن الحـــرب الدائـــرة في اليمـــن وا/نتشـــرة علـــى رقعـــة جغرافيـــة
تـــكاد تشـــمل كل اUراضـــي اليمنيـــة زادت اUمـــر ســـوء ف Rيـــكاد يخلـــو
تقريـــر عا/ـــي خـــاص بالصحـــة النفســـية مـــن توصيـــة بفداحـــة الوضـــع
الصحـــي النفســـي وبضـــرورة اUســـتجابة الصحيـــة النفســـية واالجتماعيـــة
وتقديم خدمـــات الصحة النفســـية اUســـعافيه وا/تخصصـــة R/ييـــن
ا/تضرريـــن مـــن اليمنييـــن.
على الرغم أن اUحصائيات الرســـمية وغير الرسمية حول انتشار اUضطرابات
النفســـية في اليمـــن غيـــر متاحـــة بدرجـــة تعكـــس طبيعـــة مـــا يقاســـيه
اليمنيـــون اليـــوم إ Uأن ه اUرقـــام ا/خيفـــة عـــن الوضـــع اUنســـاني والصحـــي
تحمـــل ب Éطياتهـــا الكثيـــر ،فتلك ا/عاناة  Uشـــك ســـتنعكس بشـــكل مباشـــر
وغيـــر مباشـــر وتتحـــول إلى ضغـــوط واضطرابات نفســـية ،فاaثار الخطيرة
والعديدة لحرب اليمن ،والتي تبدأ من التعرض ا/تكرر للعنف وانعدام اQمن على
نطاق واسع ،وتشمل نقص اQغذية ،واQمراض ،والفقر ا/تفشي وا/تسارع ،وصو ً
U
إلى تحطم الروابط اUجتماعية وانعدام الخدمات اUجتماعية اQساسية ،تشكل
بمجملها ضغوطا ً هائلة على اليمني Éمما يفاقم بشدة من تدهور الصحة النفسية
على أوسع نطاق.
وحتى يوليو  ،2017بلغ العدد اâجمالي لليمني Éالنازح Éداخليا ً حوالي 3
مRي Éشخص – أي ما يقرب من  %11من مجموع السكان البالغ  27.8مليون
نسمة .وكان العدد اQكبر من النازح (840,000) Éيعيشون في محافظة حجة ،تليها
تعز ) (551,124ثم صعدة ) (442,200وبعدها صنعاء ) .(285,084هناك أيضا ً ما
يقدر بنحو  20.7مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية و /أو حمائية .ويفتقر
أكثر من  14.5مليون شخص إلى مياه شرب مأمونة ،و 14.8مليون شخص ليس
لديهم رعاية صحية أساسية ،و 4.5مليون بحاجة ماسة إلى مأوى ،و 8مRي Éشخص
فقدوا مصادر رزقهم ويدفع النزاع باليمن إلى حافة ا/جاعة ،حيث هناك ما يقارب 17
مليون شخص ليس لديهم ما يسد رمقهم من الغذاء ،منهم  6.8مليون شخص في
“حالة طوارئ” غذائية ويعتمدون اعتمادا ً تاما ً على ا/ساعدات الخارجية من أجل
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غذائهم .كما جاء وباء الكوليرا في ربيع  2017وحتى نهاية سبتمبر  /أيلول 2017
ليسفر عن رقم غير مسبوق بلغ  750,000حالة يشتبه في إصابتها⁾.⁽³⁰
توصلـــت الدراســـة الحاليـــة إلى أن النســـبة العامـــة âنتشـــار
اUضطرابـــات النفســـية في الجهوريـــة اليمنيـــة بلغـــت  % 19. 48وأن معـــدل
انتشـــار اUضطرابـــات النفســـية بلغ هو اUخـــر /195حالة من كل / 1000
حالـــة  ،اجمالي عدد السكان اليمني Éالذين يعانون من اضطرابات نفسية =
 348,455,5بمقارنـــة نتائـــج الدراســـة الحاليـــة بنتائـــج دراســـات أخـــرى عا/ية
أتضـــح أن هنـــاك تقـــارب مـــع النســـب العا/ية .تعتبر نســـبة ومعدل انتشـــار
اUضطرابات النفســـية في اليمن من أعلـــى النســـب وا/عـــدات في العالـــم
ومشـــابه لنســـب ومعـــدUت الـــدول التـــي تمـــر بظـــروف الطوارئ⁽³¹⁾ .
وبينما  Uتتوفر حاليا ً بيانات كافية عن الوضع العام للصحة النفسية في اليمن،
تشير ا/علومات ا/تاحة إلى أن الكثير من السكان يعانون على اQرجح من التبعات
السلبية النفسية واUجتماعية والعاطفية .فعلى سبيل ا/ثال ،أفاد مسؤول في
مستشفى اQمل للطب النفسي في صنعاء عن وجود زيادة كبيرة في عدد ا/رضى
با/قارنة مع فترة ما قبل الحرب ،كما أشارت مصادر في وزارة الداخلية وخبراء
آخرون في الصحة النفسية في صنعاء أن معدUت اUنتحار في العاصمة ارتفعت
بنسبة  %40.5ب 2014 Éو.⁽³²⁾2015
ومن الطبيعي ان يكون اQطفال هم أكثر الفئات تأثرا ً بما تخلفه الحروب من آثاٍر
نفسية  Uسيما بالنظر إلى هشاشتهم الشديدة حيال آثار الحرب .حيث يرى اQطفال
الدمار ا/ادي واâصابات الجسدية واعتقاUت لذويهم وتعذيبهم وقتلهم ومشاهد القتل
والدماء والقصف ا/ستمر والدمار والجوع والفقر ،والحصار،ناهيك عن مشاركتهم
فيها كمقاتل ،Éوهذا ما يؤثر على أعماق النفس البشرية ،من دمار نفسي وانفعالي
يلحق باQطفال ا/تعايش Éلهذه اUنتهاكات على مختلف أشكالها حتى بعد انتهائها
" - 30أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة" ،صنعاء :مركز صنعاء للدراسات
اUستراتيجية،2017،
 - 31دراسة تقدير انتشار اUضطرابات النفسية ب Éالسكان ا/تضررين من الحرب في اليمن ،مصدر
سابق ،ص27
" - 32أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
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والتي يصنفها الدليل التشخيصي اâحصائي للمتخصص Éبالصحة النفسية تحت
فئة آثار ما بعد الصدمة..
وتختلف اaثار النفسية الناتجة عن الحروب على اQطفال تبعا ً للمرحلة التي يمر
بها الطفل ،مما يوجب التعامل مع اQطفال بطريقة خاصة ومختلفة عن غيرهم ،وذلك
Qنهم ما زالوا يمرون بمرحلة نضوج فكري ،وجسدي ،وعاطفي ،واجتماعي ،وينجم
عن تعرض الطفل لضغوطات الحروب آثار عديدة وبعيدة ا/دى ،فالحروب تؤثر على
تطوير شخصيته وبنائها ،وعلى ا/عايير الداخلية للصواب والخطأ لديه ،كما تؤثر على
ضبط ردود أفعاله العدوانية ،باâضافة إلى ما تخّلفه له من مشاكل صحية تؤثر على
اQعصاب ،وكما ذكر الكثير من ا/ختص Éعدم إدراك الطفل -في أغلب الحاUت-
/اهية الوضع الذي يعيشه أثناء الحروب ،ومن ناحية أ ُخرى قد تنعدم قدرة الطفل على
التعبير عن آUمه وأحزانه التي مّر بها أثناء ذلك ،وتتحول صراعاته الداخلية ومشاعره
إلى كلمات تدفعه Uستخدام أساليب أ ُخرى في التعبير عنها قد تظهر على شكل
سلوكيات عدوانية فيما بعد⁽³³⁾ .
ومن اaثار النفسية السلبية اaخرى للحروب هو اصابة اQطفال بتبلد الشعور
بسبب مشاهداتهم Qعمال العنف والقتل ا/رّوع والجثث ا/مزقة واQشRء البشرية
ا/تطايرة على اQسطح  ،كل ذلك يخلق حالة من الذعر والقلق والترويع والهلع فيزيل
حساسية الفرد تجاه ا/وت وينعكس ذلك على سلوكه ا/ستقبلي  ،واثر آخر اذ ان
مشاهد الحرب وهولها تجعل اQطفال يتسمون بسمات سلبية كالكذب والغش والسرقة
واستعمال اQلفاظ البذيئة ويكونون عرضة لRنحراف والجنوح  ،وتسوء عRقات
بعضهم مع البعض ويتشاجرون Qتفه اQسباب  ،ومن اaثار اQخرى هي تغّير بعض
القيم اQجتماعية عندهم كالصدق واQمانة والثقة بالنفس والتعاون واâيثار والتضحية
في سبيل اaخرين ⁾.⁽³⁴
كل هذه اaثار يتحمل اعبائها الطفل صاحب الحس ا/رهف الذي يتأثر بأدق
ا/ؤثرات وتغّير اتجاهاته السلوكية من ايجاب الى سلب او بالعكس وحسب طبيعة ذلك
ا/ؤثر ولكن جميع مؤثرات الحرب هي كارثية  ،وفي اليمن يمثل اQطفال دون سن
 - 33اUثار الصحية للحروب ،مصدر سابق
 - 34اBصدر نفسه
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الرابعة عشرة نحو  %44من مجموع السكان  ،لذلك فإن سRمتهم تشكل مصدر قلق
بوجه خاص ،حيث يشير خبراء إلى أن الصراع الذي تمر به اليمن عموما ،سيكون له
تأثيرات نفسية سلبية على جيل كامل من اQطفال وانه سيترك آثارا ً عميقة على
حياتهم ومستقبلهم ،وبالتالي على حياة ا/جتمع.
ومن ا/ؤسف انه وعلى الرغم من خطورة ما تخلفه الحروب من أثاٍر نفسية على
اQفراد واQطفال ورغم تأثيرها الكبير على حياة اQفراد وقدرتهم على إعادة التأقلم
مع الحياة ،ا Uأنها  Uتؤخذ في اUعتبار و Uينظم لها إحصائيات إ Uفيما ندر.
وتظهر اaثار النفسية للمعاناة والحرب والحصار في عدة صور منها )الفزع
الليلي  -القلق واUكتئاب  -الفوبيا أو الخوف ا/رضى من اQصوات أو الظRم أو البقاء
وحيدا ً  -اUنتكاسة في بعض ا/هارات التي تم اكتسابها ،تختلف نسبة اUنهيارات
النفسية والجسمانية والعقلية من طفل Qخر حسب ما يعيشه الطفل وقدرته على
تحمل الصدمات ،لكن في النهاية ،فإن الحالة النفسية للجميع تأخذ بالتدهور طبعا ً.
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ا/بحث الثاني
اعراض الحالة النفسية لéطفال في اليمن

اﻟﻔزع اﻟﻠﯾﻠﻲ:
هناك الكثير من ا/شاهد تبقى عالقة في اذهان اQطفال وكأن كابوسا ً ظل مRزما ً
لهم في حياتهم اليومية ،من صور وأصوات وتخيRت ،ساكنة في صمت في أعماق
الطفل ،إلى أن يتم استثارتها ب Éالح ÉواQخر ،فتنفلت من مكانها عبر اQحRم
واUنفعاUت التي يعبر عنه بالفزع الليلي⁾ ،⁽³⁵حيث أظهرت دراسة /نظمة “يمن âغاثة
اQطفال" ان  %47يعانون من اضطرابات النوم والفزع الليلي⁾.⁽³⁶

اﻟﻘﻠق واﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ:
إن من أهم تأثيرات الصدمة اaنية للحرب هي تزايد حاUت القلق الشديد والخوف
من ا/جهول وعدم الشعور باQمان ،حيث يرى اQطفال مشاهد الدمار ا/ادي
واâصابات الجسدية واعتقاUت لذويهم وتعذيبهم وقتلهم ،فيشعر الطفل بأنه مهدد
دوما ً بالخطر ،وأن أسرته عاجزة عن حمايته ،فعلى الرغم من أن الوالدان هما مصدر
قوة الطفل وأمانه ،إ Uأنهما عاجزان عن توفير ذلك⁾.⁽³⁷
اظهرت دراسات لعدد من ا/نظمات ا/حلية أن أطفال اليمن Uسيما في
ا/حافظات ا/لتهبة كصنعاء وعدن وتعز وأب ،Éأبانوا عن ارتفاع مهول في مشاعر
القلق والتوتر ا/ستمر و الخوف من ا/جهول وانعدام اQمن⁾ ⁽³⁸وهي تأخذ أشكا ً
U
متعددة ،ودرجات مختلفة من الشدة ،وتبدأ من اâحساس باâحباط والقلق ،إلى
اUكتئاب ،وفي بعض اQحيان يعبر الطفل عن هذه الحاUت بالبكاء أو العنف أو
الغضب والصراخ أو اUنزواء في حالة من اUكتئاب الشديد⁾.⁽³⁹

اﻟﻔوﺑﯾﺎ أو اﻟﺧوف اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻷﺻوات واﻟظﻼم
 - 35اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال ،قبل  5سنة 11 ,شهر h=ps://www.al-tagheer.com/
art29076.html
 - 36أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة"،مصدر سابق
 - 37اaثار النفسية لحروب لدى اQطفال،مصدر سابق
 - 38أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة،مصدر سابق
 - 39اUضرار النفسية للعدوان السعودي والحرب على اطفال اليمن ،د محمد النعماني h=ps://
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=487769&r=0
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من اول مظاهر وتأثيرات الحرب على الصحة النفسية لéطفال هي الفوبيا أو
الخوف ا/رضى من اQصوات أو الظRم أو البقاء وحيدا ً اي حاUت من الفوبيا ا/زمنة
من اQحداث أو اQشخاص أو اQشياء التي ترافق وجودها مع وقوع الحدث مثل
الجنود ،صفارات اâنذار ،اQصوات ا/رتفعة ،الطائرات⁾.⁽⁴⁰
ومرد ذلك الى أن هناك الكثير من ا/شاهد واQصوات التي ما زالت ماثلة أمام
اQطفال وعالقة في أذهانهم ،والتي  Uيجدون تفسيرا ً لها ،وكأن كابوسا ً مزلزل قد
أتاهم بغتة وظل صداه يتردد مRزما ً لهم في حياتهم اليومية ،حيث تبقى حالة ما بعد
الصدمة ،من صور وأصوات وتخيRت ،ساكنة في صمت في أعماق الطفل ،إلى أن
يتم استثارتها ب Éالح ÉواQخر ،فتنفلت من مكانها عبر اUنفعاUت وحاUت من
الهلع⁾ ⁽⁴¹وقد أظهرت دراسة /نظمة “يمن âغاثة اQطفال” ان  %17يعانون من نوبات
هلع”⁽⁴²⁾ .
كما أشارت أحدى الدراسات إلى أن اQمهات تصف حال اطفالهن وهم يبكون
حتى لو سمعوا ا/فرقعات النارية الصغيرة" ⁽⁴³⁾،وفي بعض اQحيان يعبر الطفل عن
هذه الحاUت بالبكاء أو العنف أو الغضب والصراخ أو اUنزواء في حالة من اUكتئاب
الشديد ،إلى جانب اQعراض ا/رضية مثل الصداع ،ا/غص ،صعوبة في التنفس،
تقيؤ ،تبول  Uإرادي ،انعدام الشهية للطعام ،قلة النوم ،الكوابيس ،آUم وهمية في حال
مشاهدته Qشخاص يتأ/ون أو يتعرضون للتعذيب⁾.⁽⁴⁴

اﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﺑول اﻟﻼإرادي ،أو زﯾﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺗﺑول:
إن من أهم تأثيرات الصدمة اaنية على اQطفال هي اUضطرابات السلوكية التي
تأخذ أشكا ً
 Uمتعددة ،منها اUنتكاسة في بعض ا/هارات التي تم اكتسابها فيظهر
 - 40ا/صدر نفسه
 - 41اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال ،مصدر سابق
 - 42أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
 - 43صدمات الحرب تدخل أطفال اليمن في جحيم اUضطرابات النفسية  16/12/2019الساعة ) 09:06ا/ؤتمر
برسh=ps://www.almotamarpress.com/mobile/news12141.html (:
 - 44اUضرار النفسية للعدوان السعودي ،مصدر سابق
31

التبول الRإرادي والتبول في الفراش⁾ ⁽⁴⁵فوفقا ً لدراسة /نظمة يمن âغاثة اUطفال
أفاد اaباء أن  %5من اQطفال يعانون من التبول الRإرادي⁾.⁽⁴⁶
وهي من العادات السلوكية التي تعتبر انعكاسا ً لحالة من اQمان التي كان
يعيشها الطفل في مرحلة عمرية سابقة ،وهو يحن للرجوع إليها كونها تذّكره بمرحلة
ممتعة بالنسبة له⁾⁽⁴⁷

ظﮭور ﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺛل ﻗﺿم اﻷظﺎﻓر واﻟﻛذب:
وهي من العادات السلوكية التي تعبر عن قلق وخوف هؤUء اQطفال نتيجة
الصدمة وهروبا ً من الواقع ا/وجود حاليا ً ،وهي من اضطرابات ما بعد الصدمات
ا/ؤ/ة كفقدان شخص عزيز على الطفل او تدمير البيت أو ا/درسة ،وصدمة التعرض
لنوع من أنواع اâساءة الجسدية ،وصدمة التعرض âعاقة وفقدان أحد أعضاء أو
حواس الجسم⁾⁽⁴⁸

ظﮭور ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ،ﻛﺎﻟﺗﻠﻌﺛم أو اﻟﻔﻘدان اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻛﻼم:
أظهرت دراسة /نظمة “يمن âغاثة اQطفال” ان  %2من اUطفال عادوا إلى
التأتأة ،والفقدان الوظيفي للكRم نتيجة لتأثير الصدمة التي تركتها الحرب عليهم⁾⁽⁴⁹

اﺿطراﺑﺎت اﻷﻛل:
يعتبر اضطرابات اUكل او انعدام الشهية والتقيؤ ا/ستمر التي يصاب بها
اUطفال من اUعراض ا/رضية ا/رافقة لحاUت القلق والخوف ومشاهدة العنف
والقتلى وا/صاب Éاو التعرض للتعذيب⁾⁽⁵⁰

اﻟﻌﻧف واﻟﻐﺿب واﻟﺻراخ واﻻﻧزواء واﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺷدﯾد:

 - 45اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال ،مصدر سابق
 - 46أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
 - 47اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال ،مصدر سابق
 - 48ا/صدر نفسه
 - 49أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
 - 50اUضرار النفسية للعدوان السعودي ،مصدر سابق
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أظهرت دراسة /نظمة “يمن âغاثة اQطفال” عن ارتفاع مهول في مشاعر
الغضب لدى اUطفال ⁾ ،⁽⁵¹نتيجة /ا ما يمر به الطفل من صراعات وقتال وحقد ودماء
وأشRء ،والي تنطبع على صفحته الداخلية وتبقى حّية ،وبمجرد تعّرضه لضغوط أو
صعوبات او يتم استثارتها ب Éالح ÉواQخر ،فتنفلت من مكانها عبر اUنفعاUت⁾،⁽⁵²
كما ان الطفل يشعر بأنه مهدد دوما ً بالخطر ،وأن أسرته عاجزة عن حمايته ،فعلى
الرغم من أن الوالدان هما مصدر قوة الطفل وأمانه ،إ Uأنهما عاجزان عن توفير ذلك،
ويعبر الطفل عن هذه مشاعر الصدمة هذه باوجه مختلفة ،منها العدوان والعنف نحو
اaخرين والتعامل بخشونة مع الزمRء ،وسرعة اUستثارة اUنفعالية ،فنراه يصرخ
أحيانا ً ب Rسبب ،أو يغضب Qتفه اQسباب ،او يبكي او ينزوي في حالة من اUكتئاب
الشديد⁾.⁽⁵³

اﻋراض ﻣرﺿﯾﺔ:
عادة ما تصاحب الحاUت النفسية التي تصيب اUطفال جراء صدمة الحرب عدد
من الحاUت ا/رضية او الجسدية مثل الصداع ،ا/غص ،صعوبة في التنفس ،تقيؤ،
تبول  Uإرادي  ،صعوبة في التنفس حيث عانى  %31من اQطفال التي شملتهم
دراسة /نظمة “يمن âغاثة اQطفال” من أعراضا ً جسدية – بما في ذلك الصداع
وآUم الصدر والبطن واâرهاق – والتي اعتبرها الباحثون مؤشرات على وجود ضائقة
نفسية⁾.⁽⁵⁴

اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
في حال مشاهدة الطفل لحاUت وفاة مروعة Qشخاص مقرب Éمنه أو جثث
مشوهة أو حالة عجز لدى مصادر القوة بالنسبة للطفل مثل اQب و اQم على سبيل
ا/ثال يصاب عندها الطفل بصدمة عصبية قد تؤثر على قدراته العقلية وتتسبب في

 - 51أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
 - 52أطفال اليمن ...وقود الحرب وضحاياها عمار اQشول السبت  17ديسمبر  17:42 2016 ,توقيت مكة h=ps://
www.al-arabi.com/s/8856
 - 53اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال،مصدر سابق
 - 54أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة،مصدر سابق
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حدوث انهيارات عقلية للطفل الذي قد يصاب بخلل في الوظائف العقلية كالذاكرة ،أو
ضعف التركيز أو اâدراك⁾.⁽⁵⁵
وبحسب دراسة /نظمة “يمن âغاثة اQطفال” افاد اUباء عند تقييم حالة أطفالهم
ان  %24لديهم صعوبة في التركيز⁾.⁽⁵⁶

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﺻور اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗزﻧﮭﺎ اﻻطﻔﺎل اﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب واﻟرﺳم:
أظهرت الدراسات أن التعرض للحرب والعنف في مرحلة الطفولة ا/بكرة يؤثر
سلبا ً على شخصية الطفل وسRمته النفسية في مرحلة Uحقة من حياته ،فتترك
الكوارث وبخاصة الحروب آثارها السيئة على نفوس اQطفال ،وترافقهم طيلة سنÉ
حياتهم⁾.⁽⁵⁷
يقول أستاذة علم النفس اâكلينيكي إن "ما يمر به الطفل من صراعات وقتال
وحقد ودماء وأشRء ،تنطبع على صفحته الداخلية وتبقى حّية⁾ ،⁽⁵⁸وأن هناك الكثير
من ا/شاهد واQصوات التي ما زالت ماثلة أمام اQطفال وعالقة في أذهانهم ،وغالبا ً
ما تظهر ا/شاعر التي يختزنها الطفل أثناء اللعب أو الرسم فنRحظ:

رﺳم ﻣﺷﺎھد ﻣن اﻟﺣرب ﻛﺄﺷﺧﺎص ﯾﺗﻘﺎﺗﻠون أو ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻣوت واﻹﺻﺎﺑﺎت:
يظهر انعكاس التأثير النفسي للحرب عليهم من خRل رسوماتهم التي تعكس
معاناتهم و مخاوفهم فأصبحت تتسم بالعنف والدمار ،لتعبيرهم عن تلك ا/خاوف من
جهة⁾ ،⁽⁵⁹كما انه من الطبيعي أن تتأثر حالة اQطفال النفسية من الواقع الذي تعيشه
ا/دينة من تفاصيل الحرب والدماء والقصف ا/ستمر .

رﺳم أدوات ﻋﻧﯾﻔﺔ أو طﺎﺋرات ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ وﻗﻧﺎﺑل وﻣﻧﺎزل ﺗﺣﺗرق أو ﻣﺧﯾﻣﺎت :
وهي انعكاس /ا شاهده وسمعه اQطفال على مدى خمس سنوات ويوميا
لعمليات القصف الجوي والطائرات والصواريخ سواء على الواقع او عبر شاشات
 - 55اUضرار النفسية للعدوان السعودي ،مصدر سابق
 - 56أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة ،مصدر سابق
 - 57ا/صدر نفسه
 - 58أطفال اليمن ...وقود الحرب وضحاياها ،مصدر سابق
 - 59الحرب في اليمن تلقي بظRلها على واقع الطفولة وعام من اUنقRب هو اQسوأ على اQطفال -السبت  20فبراير
 -2016الجزيرة  -وضاح اليمن- h=ps://www.al jazirah.com/2016/20160220/av3.htm :
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التلفزيون وما رافق ذلك من دمار وحرائق وقتلى وهذا ما يؤثر على أعماق
انفسهم⁾.⁽⁶⁰

اﻟﻠﻌب ﺑﺎﻟﻣﺳدﺳﺎت واﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎرات واﻟطﺎﺋرات اﻟﺣرﺑﯾﺔ:
ويروي اباء اطفال بعض التفاصيل عن حالة ابنائهم والذي أصبح تفكيرهم مركزا ً
جراء مشاهد الحرب حتى وهم يلعبون ،ويقولون ان حياة ابنائهم صبحت كلها حرب،
ب Éح Éوآخر يقومون بصناعة البندقية أو نوع من أنواع اQسلحة من أوراق الدفاتر،
ثم يبدأون باستعمالها ،وقد أصبح كل همهم تمثيل مشهد وهم يقاتلون .ويقول
ناشطون حقوقيون ان بعض اQطفال في مدينة تعز يعانون بداية انفصام عن الواقع
الذي يعيشون فيه"U ،فتا إلى أنهم أصبحوا يحاكون بشكل يومي مشاهد الحرب
والدمار فيما بينهم.⁽⁶¹⁾ .

ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﻧف واﻟﻛراھﯾﺔ واﻟﺷك أو اﻟﯾﺄس:
يقول أستاذة علم النفس إن "ما يمر به الطفل من قتال وحقد تظل مطبوعة وحية
في داخله وبمجرد تعّرضه لضغوط أو صعوبات ينتكس نفسيا ً ويصبح متنكرا ً لقيم
ومشاعر اaخرين ،مما قد يؤثر على قدراته بتكوين أسرة ناجحة أو يحتفظ بما عاشه
ويعكسه على مجتمعه الصغير )زوجته وأوUده(" ⁾ ،⁽⁶²وفي هذه الحاUت يعبر اUطفال
عن غضبهم وحقدهم على من شاهدوهم من القتلة ورغبتهم في اUنتقام منهم
واUنتصار عليهم⁽⁶³⁾ .

 - 60اaثار النفسية للحروب لدى اQطفال ،مصدر سابق
 - 61اaثار النفسية للحرب في تعز تهدد جيل كامل من اQطفال )تقرير(
ا/وقع بوست  -وئام الصوفي  -تعز  -خاص اâثن 19 ,Éسبتمبر 05:36 - 2016 ,مساًء h=ps://
almawqeapost.net/reports/11935
 - 62أطفال اليمن ...وقود الحرب و ضحاياها  ،مصدر سابق
 - 63الحرب في اليمن تلقي بظRلها على واقع الطفولة ،مصدر سابق
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الفصل الثالث
ا/بحث اUول
اUثار اUجتماعية للصراع ا/سلح والحرب على اطفال اليمن

رؤﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ :
تترك الحروب آثارا اجتماعية سلبية على حياة الطفل ضمن ا/جتمع  ،وتظهر هذه
اaثار على سلوك الطفل في محيطه اUجتماعي القريب  ،في عRقاته وتفاعRته
وروابطه مع اسرته واصدقاءه ومجتمعه القريب  ،اضافة الى ان اQثر هنا يتجسد في
البيئة ا/وبوءة ا/ليئة بأشكال العنف  ،اذ قد تغّير الحرب جميع خصائص بيئته
فيتعرض بسبب خصائصها الجديدة الى شتى انواع ا/ؤثرات واUعتداءات .
ومن ا/علوم ان وقود الحرب هم البشر وباQخص من الذكور وتحديدا ً اQعمار
ا/نتجة ،وعليه فأن من أهم اaثار اQجتماعية السلبية للحروب⁽⁶⁴⁾ :
 يؤدي غياب اQب غيابا ً نهائيا ً الى تفكك اQسرة وفشل او تلكؤ عملية التنشئةاQجتماعية وارتباك مسارها السليم ،فدور اQب التنشيئي  Uيمكن ان يؤديه اي بديل
مهما كانت درجة قرابته من الطفل خاصة في مرحلة عمر ا/راهقة ف Rيتوحد اQطفال
ا Uمن ابويهم ،
 افتقار اQسرة للجو اQسري الهاديء  ،وعدم تفرغها لوظيفتها التربويةالتنشيئية بسبب غياب اQب في جبهات القتال  ،وانشغال اQم بدور اضافي هو دور
اQب الغائب وقلقها على مصيره مما يجعلها في حالة نفسية غير مهيأة لéهتمام
بأطفالها  ،كما ان الخRفات الزوجية التي تسببها الحروب والتي قد تحطم العRقات
اQنسانية واQخRقية في بعض اQسر كل ذلك ينعكس سلبا ً على تنشئة اQطفال ،
عدم استقرار اQطفال وتغيير بيئتهم التي تحتضنهم قسريا ً او اختياريا ً  ،ويؤثرذلك تأثيرا ً كبيرا ً على استعدادهم للتكّيف مع البيئة الجديدة  ،ولربما يفقدون القدرة
على اQندماج با/جتمع الجديد  ،ان بيئة الطفل واقران اللعب يعتبرها بعض العلماء

 - 64اaثار الصحية للحروب على اâنسان،موضوع كومh=ps://mawdoo3.com/ :
%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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با/نزلة الثانية بعد اQسرة في رسم حدود سلوك الطفل وبلورة اطار شخصيته ،
وتعليمه واكسابه اQدوار اQجتماعية ا/ستقبلية لحياته في ا/جتمع ،
 تؤدي عملية تقطيع اQحياء السكنية بحواجز مقيدة للحرية ستحرم اQطفال منالتجمع واللعب واستثمار ميزة اQقران لصقل ادراكاتهم ومواهبهم  ،ان هذه ا/خاطر
وهذا الحرمان قد يدفع بعض اQطفال الى الهرب من اسرهم الى اماكن اخرى
يضنونها آمنة  ،غير مدركQ Éحتمال تعرضهم /خاطر افدح مما لو بقوا مع اسرهم ،
كل ما سبق يضاف الى ما يسببه صخب الحرب للطفل القلق والخوف والذعروالشعور باQخطار التي تهدده بكل اQوقات  ،ناهيك عن فقدان الخدمات اQجتماعية
والترويجية في ظروف الحرب  ،كل ذلك يجعل تربية اQطفال وتنشئتهم وتقويم سلوكهم
 Rاو اهما ً
غير سليمة جه ً
 ، Uفي ح Éيتطلب اQمر عكس ذلك  ،اذ يحتاج الطفل الى
عناية وتركيز في ظروف الحرب اكثر مما في الظروف اQعتيادية ،

اﻻطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻطﻔﺎل⁽⁶⁵⁾ :
يخـوض اليمـن حربـا ضروسـا منـذ صيـف العـام  2014شهدت حقوق الطفل
خRلها انتهــاكات خطيــرة شــملت كل أنــواع اUنتهــاكات الجســيمة التــي
حددتهــا اUمــم ا/تحــدة وا/عاهــدات وا/واثيــق الدوليــة،
وكانــت اUمــم ا/تحــدة قد حددت فــي  2003قائمــة باUنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اUطفــال أثنــاء النزاعــات ا/ســلحة ،اشــتهرت بوصفهــا )اUنتهــاكات
الســتة ا/هــددة لéطفــال أثنــاء النزاعــات ا/ســلحة( وهــي:
. 1قتل اUطفال أو تشويههم
. 2تجنيد اUطفال أو استخدامهم جنودا
. 3اUغتصاب وغيره من اUنتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرض لها اUطفال
. 4مهاجمة ا/دارس أو ا/ستشفيات
. 5قطع سبيل ا/ساعدات اUنسانية عن اUطفال
. 6اختطاف اUطفال
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وشـــكل غياب ا/ســـاءلة عـــن انتهاكات حقـــوق الطفـــل بموجـــب القانـــون
الدولـــي لحقــوق اUنســـان والقانــون اUنســـاني الدولـــي وبخاصـة أثنـاء الحـروب
والنزاعـات ا/سلحة تهديدا جسيما لحقـوق اUطفـال فـي اليمـن وينذر ـ بشـكل
خـاص ـ باتسـاع خطـر تجنيدهـم واسـتخدامهم فـي النزاعـات ا/سـلحة وتعريضهـم
للقتـل واUصابـة ،إضافـة إلـى انتهـاكات أخـرى كاUختطاف واUسـر ،وحرمانهم من
التعليـم والصحـة والغـذاء وانتشـار اUمـراض واUوبئـة.
وعلـى الصعيـد الدولـي ،تفـرض اUتفاقيـات علـى أطـراف الصـراع ا/سـلح،
تطبيـق التزاماتهـم فـي تلـك ا/عاهـدات وتحويلهــا إلــى نصــوص إجرائيــة،
وتضمينهــا فــي قوانينهـا الوطنيـة ،و إنشـاء اUطـر القانونيـة وا/ؤسسـات الكفيلـة
بتنفيـذ تلـك اUلتزامـات ،ورفـع التقاريـر الدوريـة عمــا تــم إنجــازه وعــن العراقيــل
وا/عوقــات ،والتعــاون مــع ا/جتمــع الدولــي فــي العمــل علــى تجاوزهــا.
وفي هذا السياق تبنــت اUمــم ا/تحــدة العديــد مــن الوثائــق الدوليــة ،منهــا:
اUعـRن العا/ــي لحقــوق اUنســان ،و إعـRن جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام ، 1924
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق ا/دنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق اUقتصاديــة واUجتماعيــة والثقافيــة ،وعــدد آخــر مــن اUعRنــات
واUتفاقيــات والبروتوكــوUت الكفيلــة بتوفيــر الحمايــة الRزمــة لحقــوق اUنســان
ومنهــا حقــوق اUطفــال.
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،نصــت التشــريعات القانونيــة اليمنيــة علــى توفيــر
الحمايــة والرعايــة الRزمتيــن لéطفـال ،ولتحقيـق ذلـك أصـدرت قانـون حقـوق
الطفـل رقــم  45لســنة ، 2002وقانــون رقــم  24لســنة  1992بشــأن رعايــة
اUحــداث ،والتزمــت بإجــراء التعديـRات القانونيـة الكفيلـة بتحقيـق التوافـق مـع
نصـوص وأحـكام عـدد مـن الوثائـق الدوليـة اUخـرى التـي ضمنـت بصفـة خاصــة
حمايــة حقــوق اUطفــال فــي الســلم وأثنــاء النزاعــات ا/ســلحة ،ووضعــت
توصيفــات دقيقــة لRنتهـاكات وجرمتهـا وفرضـت معاقبـة ا/نتهكيـن مثل :اتفاقية
حقوق الطفل ،ميثاق حقوق الطفل العربي ،خطة العمل العربية الثانية للطفولة،
ا/عايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اUنساني ،مجموعة عمل حماية الطفل،
واUدوات ا/ساندة، 2012اتفاقيات جنيف اUربع  1949وبروتوكوUتها اUضافية،
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اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ا/رتكبة ضد اUنسانية  1968ا/صادق
عليها من اليمن عام ،1987بروتوكول باليرمو /نع وقمع ومعاقبة اUتجار باUشخاص ،
وبخاصة النساء واUطفــال ،ا/كمل لـ اتفاقية اUمم ا/تحدة /كافحة الجريمة ا/نظمة،
إضافــة إلــى تضميــن القوانيــن الجزائيــة مثــل قانــون العقوبــات رقــم 12
لســنة ، 1994وقانــون العقوبــات العســكري رقــم  21لســنة  ، 1998وقانــون
مكافحــة جرائــم اUختطــاف والتقطــع رقــم 24لســنة  1998بعــدد مــن
النصــوص الكفيلــة بــردع ومعاقبــة ا/نتهكيــن لحقــوق اUطفــال.
ومـازال اليمـن حتـى اليـوم غيـر منظـم /يثـاق رومـا للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،اUمــر الــذي يشــكل عائقــا أمـام تحريـك الدعـاوى ضـد ا/رتكبيـن لجرائـم
الحــرب والجرائــم ضــد اUنســانية مــن قبــل ا/دعــي العـام للمحكمـة الجنائيـة
الدوليـة حتـى فـي حـاUت عجـز القضـاء الوطنـي عـن القيـام بمحاكمتهم ،إذ تظـل
مطالب تحقيــق العدالــة و إنصــاف الضحايــا مــن ا/جرميــن مجـرد ورقـة تحركهـا
وتديرهـا القـوى السياسـية وتتحكم فيهـا ا/صالـح القوميـة للـدول ا/ؤثـرة ،وهـو مـا
يعيـق محاكمــة ا/نتهكيــن لحقــوق اUطفــال ويجعــل تحقيــق العدالـة مرهـون
بصـدور قـرار دولـي بإحالة ا/رتكبيـن لجرائـم الحرب إلـى ا/حكمـة الجنائية الدولية
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق اUمــم ا/تحــدة.

أھم اﻟﺣﺎﻻت واﻻﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻷطﻔﺎل ﺧﻼل ھذه اﻟﺣرب:
تعتبر فئة اQطفال اQكثر تضرًرا جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ اكثر من
خمس سنوات والتي القت بضRلها واثارها السلبية على اUطفال اللذين يقل اعمارهم
عن  15سنة يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان اليمن تصل نسبتهم إلى ٪43
حيث يتعرضون إما للقتل و إما لûصابة إضافة إلى خطر تعرضهم لéمراض وسوء
التغذية والتشريد وانفصالهم هن اسرهم  ،باUضافة إلى حرمانهم من الحقوق
ا/توجب على الدولة وا/جتمع توفيرها وهي الحقوق الطبيعية واQساسية وا/تمثلة في
حق الحياة والتعليم والغذاء والتنشئة اUجتماعية السليمة،
لعل من أهم معوقات التي تعترض الباحث Éفي قضايا ومشكRت اQطفال في
اليمن هو غياب اUحصائيات وا/علومات الدقيقة لدى الجهات الحكومية وا/نظمات
ا/حلية والدولية ،
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ومن أهم الحاUت واUثار اUجتماعية التي يتعرض لها اQطفال خRل هذه
الحرب:

ـ ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرة:
تعد أUزمة اUنسانية في اليمن اUسوأ على مستوى العالم بعد خمس سنوات من
الصراع ا/ستمر .وتواجه نسبة عالية من اUشخاص في اليمن ا/وت والجوع
اUمراض أكثر من أي بلد آخر ،ويحتاج  80في ا/ائة من مجموع السكان شكل من
أشكال ا/ساعدات اUنسانية والحماية ،أي بزيادة 84في ا/ائة منذ إندUع الصراع
في عام 2015م .ويحتاج  20مليون شخص يمني إلى ا/ساعدة لتأم Éغذائهم ،و14
مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة اUنسانية⁽⁶⁶⁾ .
وبحسب تقارير ا/نظمات الدولية ان عشرة مRي Éشخص على بعد خطوة واحدة
فقط من ا/جاعة ،ويعاني  7,400,000شخص من سوء التغذية ،أي ما يقارب ربع
عدد السكان ،اغلبيتهم في ا/رحلة الحادة التي فاقت معدUتها عتبة الطوارئ التي
حددتها منظمة الصحة العا/ية بنسبة 15في ا/ائة⁽⁶⁷⁾ .
فيما ذكر تقرير /نظمة اUمم ا/تحدة للطفولة  UNICEFأن  9,6مليـون طفـل
يمنـي بحاجـة إلـى مسـاعدة إنسـانية للبقـاء علـى قيـد الحيـاة ،وأن  2,2مليـون
طفـل مصابيـن بسـوء التغذيـة منهـم  462ألـف طفـل يعانـون مـن سـوء التغذيــة
الحــاد ،بعــد أن تضاعــف الرقــم بنســبة  % 200عمــا كان عليــه قبــل سـبتمبر
 2014بسبب تدهور الخدمات الصحية وشح ا/ياه الصالحة للشرب وانخفاض
معدUت اQمن الغذائي في البRد⁽⁶⁸⁾ .

ـ اﻟﻣرض:
ادت الحرب وماتبعها من ازمات اقتصادية وفقر وانهيار الخدمات الصحية بنسبة
اكثر من  50في ا/ائة وانهيار خدمات الصرف الصحي وا/ياه النظيفة ادى كل ذلك
الى انتشار الكثير من اUمراض كالكوليرا واUسهال والدفتريا.
 - 66خطة اUستجابة اUنسانية :اليمن  ، 2019مكتب اUمم ا/تحدة لتنسيق الشؤون اUنسانية،ص5
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وكان اUطفال من اكثر الفئات التي اصابها ا/رض وبحسب تقارير اUمم ا/تحدة
يحتاج مليوني طفل دون سن الخامسة و 1.1مليون امرأة حامل ومرضعة إلى العRج
العاجل للبقاء على قيد الحياة⁽⁶⁹⁾ .
كما حذرت التقارير من أن نحو  2.5مليون طفل معرضون لتهديدات متزايدة من
اQمراض وسوء التغذية هذا العام إضافة إلى مليون طفل أصيبوا بأمراض سوء
التغذية⁾⁽⁷⁰
وتحذر اليونيسف من ان مRي ÉاQطفال في اليمن معرضون /خاطر اâصابة
باQمراض وسوء التغذية واâسهال واUلتهابات التنفسية الحادة⁾⁽⁷¹

ـ اﻟﺗﺷرد:
برزت مشكلة التشرد مع اضطرار  15في ا/ائة من السكان ،أي ما يعادل 3.4
مليون شخص ،للنزوح من منازلهم منذ عام 2015م ،وUيزال  3.3مليون شخص منهم
نازح ،Éويعيش ما يقارب  30في ا/ائة من اUسر النازحة خارج ا/واقع ا/ضيفة
وUبيوت مؤجرة⁽⁷²⁾،
كمـا أكـد مكتـب اUمـم ا/تحـدة لتنسـيق الشـؤون اUنسـانية فـي اليمـن فـي
أكتوبـر  2018بـأن النـزاع ا/سـلح فـي اليمـن تسـبب بنـزوح جماعـي هائـل
للمدنيU،Éســيما فــي محافظــات تعــز وحجــة وصنعــاء حيــث نـزح نحـو 3, 27
مليـون شـخص داخـل اليمـن ،نصفهـم مـن اUطفـال ،أي بزيـادة قدرهـا  650ألـف
شـخص عمـا كان عليــه الوضــع فــي ديســمبر 2015
وقد حالت تلك ا/وجـة مـن النـزوح التي سـببتها الحـرب دون حصـول 1, 770
مليـون طفـل علـى حقهـم فـي الغـذاء والـدواء والتعليـم وا/سـكن واللعــب ،وتعرضــوا
/خاطــر وأزمــات نفســية كبيــرة⁽⁷³⁾ .
 - 69خطة اUستجابة اUنسانية:اليمن، 2018مكتب اUمم ا/تحدة لتنسيق الشؤون اUنسانية،ص5
 - 70اUضرار النفسية للعدوان السعودي والحرب على اطفال اليمن،محمد النعماني h=ps:// 8 / 10 / 2015
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=487769&r=0
 - 71النزاع في اليمن :يتسبب بخسائر فادحة لéطفال h=ps://www.unicef.org/arabic/infobycountry/
yemen_85680.html
 - 72خطة اUستجابة ، 2019مصدر سابق ،ص6
 - 73اليمن :جحيم الطفولة ،مصدر سابق ،ص21
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وقــال تقريــر /كتــب اUمــم ا/تحــدة لتنســيق الشــؤون اUنسـانية إن نـاك مـا
يقـدر بنحـو  4, 5مليـون شـخص يحتاجـون إلـى مـأوى طارئ أو إلـى ا/سـتلزمات
ا/نزلية اUساسـية ،كمــا أكــد التقريــر أن  1 ,6مليــون طفــل نزحــوا مــن مناطــق
الحــرب ،وان حيــاة أولئــك اUطفــال تعرضت للهـRك خــال موجــة التهجيــر
والنــزوح وتوجه بعضهم للعمل في الشوارع وجزء منهم للتسول ،وهو ما يعرضهم
لRنتهاكات الجسدية كافة والخوف والرعب⁽⁷⁴⁾ .

ـ اﻟﯾﺗم واﻟﻔواﺟﻊ:
من الطبيعي ان الحرب الدائرة منذ خمس سنوات قد حصدت ارواح اUUف من
اليمني Éسواء في جبهات القتال او من ا/دني Éجراء اUشتباكات في ا/دن والقصف
الصاروخي والجوي ومن ا/ؤكد ان غالبية القتلى كانوا من الرجال واكثرهم تركوا
ورائهم الكثير من اUبناء واUطفال الذين اصبحوا ايتاما فاقدين اما ابا اواما ،
وقد ادت الحرب الى خسائر بشرية كبيرة إذ يقدر الشركاء قتلى الصراع منذ
مطلع العام 2016م بنحو  70,000وتحققت اUمم ا/تحدة من  18,000ضحية من
ا/دني ÉوخRل السنة اUخيرة فقط ارتفعت نسبة الضحايا بنسبة  11في ا/ائة على
اUقل⁽⁷⁵⁾ .
واما الفواجع التي اصابت اUطفال فهي اما فاجعة القتل ا/باشــر او اUصابة
واUعاقة والتشوية بالرصــاص الحــي والقصــف الصاروخــي أو ا/دفعــي أو
القصــف بالغــارات الجويــة أو بانفجــار اUلغام والعبــوات الناســفة أو بوســائل
أخــرى ،اذ تسـبب الصـراع ا/سـلح فـي اليمـن بحسب منظمــة اUمــم ا/تحــدة
للطفولــة  UNICEFفـي مقتـل و إصابـة مــا يزيــد عــن  6700طفــل خــال الثـRث
الســنوات اUولـى مـن الحـرب ⁾.⁽⁷⁶
وتؤكــد البيانــات واUحصــاءات التــي حصلــت عليهــا رايتــس رادار أن أكثــر
مــن  1604أطفــال قتلوا إضافــة إلــى مقتــل أكثــر مــن نصــف هــذا العــدد مــن
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اUطفــال ممــن تم تجنيدهـم والـزج بهـم فـي جبهـات ا/واجهـات ا/سـلحة والتســبب
بمقتلهــم أو إصابتهــم فــي تلــك ا/واجهــات⁽⁷⁷⁾ .
وتحققـت رايتـس رادار مـن مقتـل أكثـر مـن  1046طفـل و إصابــة أكثــر مــن
 3944آخريــن إثــر ســقوط صواريــخ أرضيــة وقذائــف مدفعيــة علــى مناطــق
مأهولــة بالســكان⁽⁷⁸⁾،
فيمــا يقــدر عــدد القتلــى مــن اUطفــال جــراء الغــارات الجويــة بأكثــر مــن
 436طفــل⁾⁽⁷⁹

.

وتشـير إحصـاءات مصـادر عديـدة إلـى مقتـل أكثـر مـن  1540مـن ا/جنديـن
اUطفـال دون سـن 18عامـا ،مـن مختلـف اUطـراف ،كضحايـا للمواجهات ا/ســلحة
بيــن القــوات ا/تحاربــة ،كمــا تعــرض أكثــر مــن 1250طفل مجنــدا لRصابــة
خــال تلــك ا/واجهــات⁽⁸⁰⁾.
وتشــير معلومــات ا/نظمــة إلــى أن اUلغــام حصــدت حتى نهاية  2018أكثــر
مــن  137قتيــل مــن اUطفـال ،وتعـرض أكثـر مـن  106طفل Uصابات متفاوتـة
بعضهم مصـاب بإعاقات دائمة⁽⁸¹⁾ .
ورصــدت "رايتــس رادار" إصابــة  4361طفـل بإصابــات متفاوتــة ،بينهــا
حــاUت إعاقــة دائمــة وشــلل كلــي أو جزئــي ،أو بتــر بعــض أطرافهــم بالغــام أو
فقدانهــم للبصــر نتيجــة إصابــات مباشــرة مــن شــظايا الصواريــخ والقذائــف
واUلغــام ،أو أصيبــوا بإصابــات بليغــة وتشــوهات جســدية بفعــل القذائــف
الصاروخيــة جــراء الغــارات الجويــة⁾⁽⁸²

ـ اﻟﻣﺷﺎھد اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
 - 77ا/صدر نفسه،ص7
 - 78ا/صدر نفسه،ص10
 - 79ا/صدر نفسه،ص10
 - 80ا/صدر نفسه،ص10
 - 81ا/صدر نفسه،ص11
 - 82ا/صدر نفسه،ص12
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يكاد يكون معظم اطفال اليمن قد شاهدوا بل وعاشوا الكثير من ا/شاهد العنيفة
خRل هذه الحرب فمنهم من شاهد لحظة سقوط صاروخ اوقذيفة الى منزله او منزل
جاره او على مدرسته او حارته ومنهم من شاهد وسمع قصف الغارات الجوية او
انفجار لغم او اشتباكات مسلحة في شارعه ومدينته وبالتالي فقد شاهدوا جميعهم
الدمار في بيوتهم و مدارسهم واحيائهم وشاهدوا الضحايا من قتلى ومصاب Éسواء
كانوا من افراد اسرهم او من اصدقائهم وجيرانهم او حتى من ا/تقاتل Éانفسهم
ولعل اشد هذه ا/شاهد العنيفة هو ان يشاهد الطفل احد ابويه او كل افراد اسرته
وهم جثث هامدة او مقطعU ÉشRء او بتر احد اعضاء جسمه وكلها مشاهد تفوق
حدود وقدرة الطفل على اUستيعاب والتحمل وهو ما يسبب له الكثير ممن اUUم
والتاثيرات النفسية والعصبية الخطيرة ،هذا باUضافة الى استخدام اUطفال كدروع
بشرية ســواء فــي مناطــق التجمعــات الســكانية أوفــي ا/ــدارس أو Uماكــن
ا/خصصــة Qطفــال فــي العديــد مــن ا/ــدن وا/ناطــق اليمنيــة،
وبشكل عام وجدت دراسة أجرتها منظمة اQمم ا/تحدة للطفولة “اليونيسف” أن
 28با/ائة من اQطفال قد شاهدوا شخصا ً يقتل أو يجرح خRل الصراع⁽⁸³⁾ .

ـ اﻹرﻏﺎم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف:
وابرز مظاهر هذا اUرغام وهو تجنيد اUطفال من قبل اUطراف ا/تحاربة وهو ما
يترتب عليه مشاركتهم واجبارهم على القتال والقتل في ظل ممارسات تعبويه
وتحريضية تمارسها اUطراف ا/تحاربة على اUطفال لدفعهم للقتال والقتل.

 - 83صدمات الحرب تدخل أطفال اليمن في جحيم اUضطرابات النفسية  16/12/2019الساعة ) 09:06ا/ؤتمر
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وقد رصـدت منظمـة "رايتـس رادار" قيـام أطـراف النـزاع ا/ســلح فــي اليمــن
بارتــكاب أكثــر مــن)( 3451حالــة تجنيـد Qلطفـال خـال الفتـرة ب Éصيـف 2014
وصيـف ⁽⁸⁴⁾،2018
وذكــرت  UNICEFفــي تقاريــر لهــا انهــا رصــدت تجنيــد نحــو  2, 419طفل
على اUقل منــذ مــارس ، 2015ومــع أن تقريــر اUم Éالعــام لRمم ا/تحــدة لــم
يفصــح عــن عــدد اUطفــال ا/جنديــن واكتفـى بالقـول إن ثلـث ا/قاتليـن هـم مـن
فئـة اUطفـال فــي اليمــن⁽⁸⁵⁾،
ولم تعد ا/شكلة تتمث ّل في تجنيد اQطفال فحسب ،بل الزج بهم في ا/عارك دون
تجنيد أو تأهيل أو تدريب .فإذا كان تجنيد اQطفال جريمة يعاقب عليها القانون ،فإن
الزج بهم دون تأهيل هو أم الجرائم،
ومع احتدام الصراع في اليمن ،اّتسعت دائرة تجنيد من هم دون سن الثامنة
عشرة ،وتزايد تجنيد اQطفال واستخدامهم في اQعمال ا/سلحة ،ومن ا/ؤسف جدا ً
أنه  Uتوجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد اQطفال ا/جندين في اليمن ،وذلك بسبب
استمرار الصراع وا/خاطر اQمنية التي تتهدد عمل موظفي ا/نظمات اâنسانية،
وبالتالي غياب دور ا/نظمات اليمنية ا/هتمة بحقوق الطفل ،باUضافة الى ان اطراف
الصراع ترّكز اهتمامها على اQرض حول العمليات العسكرية ،وتكاد تكون القضايا
اâنسانية غائبة عن نشاطها ا/يداني.
وتُعّرف اQمم ا/تحدة الطفل الجندي على أنه "أي شخص دون سن الثامنة عشرة
من العمر ،و Uيزال أو كان مجن ّدا ً أو ُمستخَدما ً بواسطة قّوة عسكرية أو جماعة
مسلحة في أي صفة ،بما في ذلك على سبيل ا/ثال  Uالحصر اQطفال والغلمان
والفتيات الذين يتم استخدامهم محارب Éأو طهاة أو حّمال Éأو جواسيس أو
Qغراض جنسية"⁽⁸⁶⁾.
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وتشير تقارير ا/نظمات إلى أن مفهوم التجنيد أوسع من حمل السRح والقتال،
حيث يتم استغRل اQطفال من كافة أطراف الصراع في الكثير من الخدمات
واQعمال ا/رتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات القتالية ،والتي تعّد تجنيدا ً
بما في ذلك جمع ا/علومات وقيادة السيارات.
وصادقت الحكومة اليمنية والبر/ان عام 2004م على البروتوكول اâختياري
Uتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اQطفال في النزاعات ا/سلحة ،كما يحظر
القانون اليمني رقم  67لسنة 1991م بشأن الخدمة في القّوات ا/سلحة واﻷمن تجنيد
اﻷطفال دون سن الثامنة عشر ،إ Uأن هذه القوان Éفي الواقع مجّرد حبر على ورق،
ولم تمنع تجنيد الصغار ،بل تزايد عدد ا/جندين منهم مع اتساع رقعة الحرب ،ومن
ِقبل جميع أطراف النزاع ا/سلح⁽⁸⁷⁾ .
وبسبب زيادة معدUت الفقر في اليمن ،بسبب الظروف اâقتصادية التي تمر بها
البRد ،تضطر الكثير من اQسر إلى إلحاق أطفالها باQعمال ا/سلحة حتى
يساعدوها في تدبير لقمة العيش ،في بلد يعيش أكثر من  % 80من سكانه تحت خط
الفقر ،بحسب تقارير حديثة لéمم ا/تحدة ،خاصًة أن عدد أفراد بعض اQسر يصل
إلى خمسة عشر شخصا ً.
ومن اUسباب ايضا توّقف العملية التعليمية في العديد من بؤر الصراع ا/لتهبة
في محافظات تعز والجوف وصعدة ومديرية نهم بمحافظة صنعاء ،فض ً
 Rعن التعبئة
والتجييش السياسي والفكري وا/ذهبي وا/ناطقي ،الذي تمارسه أطراف الصراع
ا/ختلفة والدفع با/قاتل Éبما فيهم اQطفال إلى معسكرات التدريب التي تمتلكها
الجماعات ا/تناحرة في معظم ا/حافظات اليمنية.
من ناحية اخرى ومن اسباب تجنيد اQطفال هو انه ُيستمد من الثقافة القبلية
واâجتماعية التي ترى في حمل السRح والتجنيد والدفاع عن القبيلة وشرف القبيلة
فضيلة وواجبا ً أيضا ً Uسيما ح Éيتم استهداف ا/دني Éالعزل ،يّولد رّدة فعل غاضبة
لدى أفراد ا/جتمع ،بمن فيهم اQطفال ،تجعلهم يحملون أسلحتهم للّرد عليه ،من خRل
اUنخراط في جبهات القتال.
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ويحمل تجنيد اQطفال في اليمن مخاطر كبيرة ،فناهيك عن تزايد اعداد القتلى
من اUطفال ،فان اQطفال الذين يتم تجنيدهم يتوقفون عن التعليم ،والكثير منهم اليوم
مدمنون لتعاطي القات و تدخ Éالسجائر ومسحوق "الشّمة" أو "البردقان".
و Uتتوقف ا/خاطر عند هذا الحد الكارثي ،فاQطفال ا/نضّمون لصفوف
الجماعات ا/تقاتلة يتلّقون محاضرات ودروسا ً دينية وأيديولوجية تحريضية ،تنّمي
صب الديني وا/ذهبي والفكري وا/ناطقي.
لديهم مشاعر الكراهية والتع ّ

ـ اﻻﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم:
كان قطاع التعليم من اكثر القطاعات تاثرا بالحرب في كارثة ستجعل تعليم قرابة
ث استخدمت ا/دارس وا/باني التعليمة والروضات
 4.5مليون طفل على ا/حك ،حي ُ
كأهداف حربية وثكنات عسكرية ،لكل اUطراف ا/تحاربة ،و تحولت بعض ا/دارس
إلى مقار للنازح Éوبعضها اaخر تتخذ كمقار للمسلح Éكما أن انقطاع رواتب
ا/علم Éأمر زاد من حدة وتأزم التعليم برمته ،وعدم توفير الكتب ا/درسية إضافــة
إلــى اUختطافــات واUعتقــاUت التــي طالــت آUف التربوييــن ومRحقــة آUف
منهــم والتســبب فــي نزوحهــم إلــى مناطــق غير مناطق سكنهم وعملهم كمعلم، É
كما توقفت العملية التعليمية Uكثر من عام دراسي الذي لم يستكمل إ Uبطريقة
شكلية ،بعد أن ُحرم ما يقارب مليوني طفل من اUستمرار في مقاعد الدراسة بعد
إغRق نحو  3.600مدرسة أبوابها في ا/دن وا/حافظات التي شهدت صراعات
مسلحة⁽⁸⁸⁾ .
كما انقطع ما يقارب من  2مليون طفل عن الدراسة ،حيث أغلقت  3,584مدرسة
أبوابها ،أي مدرسة من كل أربع مدارس ،كما تضررت  860مدرسة ،أو تحولت /أوى
للمهجرين .إضافة لذلك النقص في ا/دارس العاملة وانعدام اQمن ا/ستمر خRل
العام الدراسي⁽⁸⁹⁾،
وكشــفت تقاريــر /نظمــات دوليــة عــن تســرب ما يقارب مليوني طفــل مــن
ا/ــدارس اليمنيــة منــذ بداية الحرب وفقــا لتقديــرات منظمــة اأ/ــم ا/تحــدة
 - 88الحرب في اليمن ..فاتورة باهظة يدفعها اQطفال الخميس 2015-09-17 ،الساعة  12:09الخليج أونRين –
صنعاء )خاص( /h=ps://alkhaleejonline.net
 - 89النزاع في اليمن :يتسبب بخسائر فادحة لéطفال ،مصدر سابق
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للطفولــة  UNICEFالتي قــدرت أن  3600مدرســة علــى اUقــل مغلقــة ،مــا يؤثــر
علــى تعليــم 1,8مليــون طفــل ⁾⁽⁹⁰
واشار تقرير /نظمة هيومان رايتس ووتس ان هنــاك أكثــر مــن  1, 600مدرســة
مــن ا/ــدارس ا/تضــررة مــن النــزاع غيــر صالحــة لRســتخدام إضافــة إلــى أن
 1,600.000طفــل مــن النازحيــن تRشــت أمامهــم أي فرصــة /واصلــة
تعليمهــم⁽⁹¹⁾،
بينمــا تمكنــت فــرق الرصــد ا/يدانيــة التابعــة لـــمنظمة رايتــس رادار مــن
رصــد 1836واقعـة تعطيـل وتدميـر /نشـئات تعليميـة ،بينما توقفـت العمليـة
التعليميـة فـي أكثـر مـن  1400مدرسـة إمــا بســبب موقعهــا فــي مناطــق ملتهبــة
باUشــتباكات ا/تواصلــة أو بســبب اســتخدامها Uيــواء النازحيــن⁾⁽⁹²
عموما هناك مخاطر على مستقبل اQطفال على ا/دى القريب بسبب تسرب أكثر
من  3مRي Éطفل من ا/دارس وحرمانهم من حقهم في التعليم حيث هناك إغRق
للمدراس في أغلب ا/حافظات وشبه إغRق في أمانة العاصمة صنعاء وهناك
محافظات  Uيوجد فيها مدارس مفتوحة كحجة وعمران وغالبية اQطفال يتجهون
للتجنيد⁾⁽⁹³

 - 90اليمن :جحيم الطفولة، ،مرجع سابق
 - 91ا/صدر نفسه ،ص 18
 - 92ا/صدر نفسه ،ص18
 - 93الحرب في اليمن تلقي بظRلها على واقع الطفولة السبت  20فبراير  2016الجزيرة  -وضاح اليمنh=ps:// :
www.al-jazirah.com/2016/20160220/av3.htm
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الفصل الرابع
ا/بحث اQول
اUستجابة ا/حلية والدولية
كما رأينا في موضع سابق في هذه الدراسة ونق Rعن دراسة تقدير انتشار
اUضطرابات النفسية في اليمن والتي نفذتها مؤسسة التنمية واUرشاد اUسري فان
اعداد ا/تأثرين نفسيا بظروف الحرب نفسيا ممن هم بحاجة ماسة الى نوع من أنواع
الرعاية الصحية النفسية ا/تخصصة متعددة ا/ستويات قدرت بحوالي )455, 348
 ( 5,شخص متأثر بالضغوط واUضطرابات النفسية،
ويترتب على تدهور الوضع الصحي النفسية في اليمن زيادة انشار
اUضطرابات النفسية وتفشي اUعاقات النفسية على مدى الحياة فيما ب Éمئات
اUUف  ،وسيترك اثار كارثية على ا/دى القريب والبعيد ،خصوصا اذا ما علمنا ان
اجمالي نسبة عبء اUضطرابات النفسية مقاسا بسنوات العمر ا/صححة باحتساب
مدد العجز % 7. 4وان نسبة العجز لRضطرابات النفسية % 22وهي من اعلى نسب
العجز على مستوى اUمراض ،وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في ا/قام اUول⁾،⁽⁹⁴
هذا عدا اثقال كاهل اUقتصاد الوطني بتحمل تكاليف معالجة اUثار النفسية
ا/باشرة وغير ا/باشرة /ا يقرب من خمسه مRي Éمتضرر نفسيا من اليمني ،Éوالتي
تقدر التكلفة ا/باشرة لتحفيف والحد من تلك اUثار لدى ا/تضررين و إعادة تأهيلهم
ما يزيد على  5مليار دوUر،وغير ا/باشرة ا/تمثلة في التعويضات عن اUضرار
واUعاقات النفسية مدى الحياة للمتضررين نفسيا من الحرب فقد تصل تكاليف
تعويضاتها الى عشرات ا/ليارات من الدوUرات⁾.⁽⁹⁵
كل ذلك كان دافعا لوزارة الصحة العامة والسكان âعداد وتبني خطة استجابة
Uحتياجات الصحة النفسية في اليمن خRل الفترة  ، 2021-2020وايضا للمنظمات
الدولية وعلى رأسها اUمم ا/تحدة âدراج موضوع الحماية والرعاية النفسية ضمن

 - 94وزارة الصحة العامة والسكان خطة اUستجابة Uحتياجات الصحة النفسية 2021 -2020
 - 95ا/صدرنفسه
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خطط اUستجابة اUنسانية التي اطلقتها على مدى خمس سنوات متتالية وان كانت
بشكل ثانوي وبسيط كما سنرى Uحقا.
ا ﻟ ﻣ ط ﻠ ب اQول
اUستجابة اâنسانية ا/حلية
تبنت وزارة الصحة والسكان خطة استجابة Uحتياجات الصحة النفسية للعامÉ
 2021- 2020بأجمالي تمويل مطلوب قدره  ، 99, 717, 000وقالت الوزارة ان
الغرض من هذه الخطة هو " رفع وتحس Éمؤشرات بنية وخدمات الصحة النفسية في
الجمهورية ا ليمنية الى نسبة % 50من متوسط مؤشرات الدول العربية واقليم الشرق
اUوسط 00وان يتوقع ان تغطي التدخRت و الخدمات ا/باشرة وغير ا/باشرة للخطة
جميع محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع جميع اUطراف ا/عنية عبر
القنوات الرسمية واUممية ا/عتمدة"⁽⁹⁶⁾.
وقبل ان تحدد اهدافها وانشطتها وضعت الخطة تحلي Rلوضع الخدمات الصحة
النفسية في اليمن اشارت فيه الى اUتي ⁽⁹⁷⁾ :
-

من حيث ا/وارد البشرية يعاني اليمن من نقص حاد في ا/وارد والخدمات
ا/تخصصة في الصحة النفسية اذ  Uيتجاوز عدد اUطباء النفسي59 É
طبيبًا وهذا يعني وجود طبيب نفسي لكل  084،505نسمة ،أما متوسط
عدد العامل Éالصحي Éا/تخصص Éفي الصحة النفسية)اUطباء
النفسي Éوا/عالج Éالنفسي Éوا/مرضات( فيقدر عددهم بحولي 304
بمعدل  /1. 02متخصص Éلكل / 100000نسمة  ،مقارنة با/عدل في
الدول العربية ودول منطقة الشرق اUوسط الذي يقدر بـ / 14. 6
متخصص ل كل  / 100 .000نسمة.

-

من حيث القدرة اUستيعابية وعدد اUسرة ،ف Rيتجاوز عدد اUسرة
ا/خصصة للصحة النفسية في اليمن  990سرير بمعدل /3سرير لكل
 100000نسمة بال مقارنة با/عدل في الدول العربية ودول منطقة الشرق

 - 96ا/صدر نفسه
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اUوسط ا/قدرة بـ  6 .1سرير لكل  000،100نسمة  .ويقدر عدد
مستشفيات الصحة النفسية العامة والخاصة في اليمن بحوالي / 7
مستشفيات بمعدل مستشفى لكل  / 257،4، 242نسمة .
-

اما من حيث ا/نشآت الصحية النفسية فبسحب الخطة هناك
4مستشفيات حكومية نفسية عامة في أربع محافظات هي أمانة
العاصمة وتعز والحديدة وعدن،و قسم واحد في مستشفى عام،و7عيادات
خارجية للطب النفسي في مستشفيات عامة،و 5مستشفيات
خاصة،و2مراكز خاصة،و34عياددة خاصة ،و3مصحات نفسية ايوائية.

-

واكدت الخطة ان منشآت تقديم خدمات الصحة النفسية في اليمن تفتقر
الى التجهيزات واUدوية وا/ستلزمات الطبية النفسية ،والى نظم ا/علومات
والرصد والتقييم  ،كما تفتقر ايضا الى مراكز البحوث والتدريب والتأهيل
ا/تخصصة في الصحة النفسية.

واشارت الخطة الى انه سيتم تنفيذ العديد من التدخRت ا/بتكرة والقائمة على
اUدلة ا/صممة /عالجة اUضطرابات والضغوط النفسية اثناء اUزمات والطوارئ
وتفشي الجوائح وتقديم خدمات صحة نفسية الكترونية عن بعد باستخدام تدخRت
اUسعاف النفسي اUولي و إدارة وحل ا/شاكل ا/طور والعRج واUرشاد النفسي
الهاتفي وفرق طواري الصحة القسية ا/تنقلة وغيرها من التدخRت التي تسمح
بالوصول الى أكبر عدد من ا/تضررين وتسهم في معالجة النقص الحاد في
ا/ختص Éالنفسي ، Éوتلبية الطلب ا/تزايد على خدمات الصحة النفسية وتحد من
الوصمة من خRل التركيز على الفئات الضعيفة .

اﻻھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧطﺔ ⁽⁹⁸⁾ :
. 1تحس Éكفاءة وفعالية أداء البرنامج الوطني للصحة النفسية.
. 2رفع عدد اسرة الرعاية الصحية النفسية الخاصة رقود الى / 6اسرة لكل
/ 100000نسمة.
. 3زيادة نطاق تغطية خدمات الصحة النفسية اUسعافية وا/تخصصة متعددة
ا/ستويات
- 98
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. 4إيصال خدمات اUدوية النفسية اUسعافية وا/تخصصة الى السكان في
ا/ناطق النائية.
. 5تهيئة وتحديث البنية التحتية والقانونية âدماج خدمات الصحة النفسية في
خدمات الرعاية الصحية اUولية
. 6اعداد ادلة ا/عايير وا/بادئ التوجيهية والجوة للخدمات اUساسية للصحة
النفسية
. 7رفع عدد ا/ختص Éالنفسي) Éأطباء ،معالج ،Éاخصائي ،Éممرض(É
العامل Éفي مجال الصحة النفسية الى /2مختص Éنفسي Éلكل / 100000نسمة.
. 8تطوير قاعدة بيانات اجتياحات وموارد الصحة النفسية ا/تخصصة.
. 9رفع وعي السكان ومتخذ القرار والقيادات ا/جتمعية والناشط Éبقضايا
الصحة النفسية
. 10تطوير معارف ا/ختص Éفي مجال الصحة النفسية
. 11انشاء بنية تحتية لخدمات صحة نفسية الكترونية.
. 12تشجيع القطاع الخاص ولواقف Éعلى اUستثمار والوقف في قطاع الصحة
النفسية.
. 13حشد جهود وموارد ا/ؤسسات الحكومية واUهلية والدولية واUممية العاملة
في تلبية احتياجات الصحة النفسية ا/تخصصة.
وحددت الخطة الكثر من اUنشطة التي سيتم القيام بها لتنفيذ تلك اUهداف
وهي⁽⁹⁹⁾:
-

إعادة هيكلة وتأهيل البرنامج الوطني للصحة النفسية وفقا  Uحدث التجارب
اUقليمية والدولية وبما يمكنه بالقيام بدوه على أكمل وجه ممكن.

-

تحديث اللوائح والسياسات والخطط والقوان Éبما يلبي تطلعات قيادة الوزارة
ومتطلبات الرؤية الوطنية ويتماشى مع ا/عا يير الدولية

-

استيفاء متطلبات الشراكة مع مكتب اUمم ا/تحدة للشؤون اUنسانية
وا/نظمات اUممية والدولية العامة في اليمن.

 - 99ا/صدر نفسه
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-

تقييم القدرة ا/ؤسسية والكفاءة والكفاية للجهات وا/نشئات ا/رافق العامة
والخاصة وا/نظمات ا/حلية والدولية العاملة في اليمن التي تقدم خدمات
صحية نفسية متخصصة.

-

وضع ا/عايير والشروط ومتطلبات عضوية رابطة مقدمي خدمات الصحة
النفسية وا/نظمات ا/حلية والدولية واUممية مع البرنامج الوطني للصحة
النفسية واUعRن عن ا/ؤهل Éفي عضوية رابطة ممولي ومقدمي خدمات
الصحة النفسية والدعم النفسي واUجتماعي.

-

تجهيز وتأثيث مبنى مقر البرنامج الوطني للصحة النفسية وتمويل تشغيل
أنشطته اUساسية للفترة :يناير -ديسمبر2020/

-

اعداد استراتيجية وطنية للصحة النفسية 2025-2020

-

اعداد مسودة مشروع قانون ينظم تقديم خدمات الصحة النفسية

-

انشاء عدد )(6مستشفيات صحية نفسية حكومية بنسبة مستشفى واحد /لكل
 4مليون نسمة.

-

انشاء عدد )(2مستشفيات رعاية صحية نهارية و إعادة التأهيل

-

انشاء عدد )(2منشآت صحية نفسية إيواءيه للمضطرب Éالنفسي Éا/شردين
في الشوارع ونزUء السجون.

-

انشاء عدد )(9اقسام للصحة النفسية في ا/ستشفيات العامة في ا/حافظات

-

انشاء عدد )(5مراكز نوعية لتقديم خدمات الصحة النفسية ا/تخصصة للفئات
الخاصة واUطفال.

-

تنسيق وتسهيل أنشطة القطاع الخاص âنشاء مستشفيات ومراكز وعيادات
صحة نفسية في مناطق اUحتياج.

-

تنسيق وتسهيل أنشطة ا/نظمات ا/حلية والدولية Uنشاء مراكز تقديم خدمات
الطب والعالج النفسي في مناطق اUحتياج

-

تشغيل مستشفى اUمل لRمراض النفسية بأمانة العاصمة

-

تشغيل مستشفى السRم للصحة النفسية في الحديدة

-

إعادة تأهيل تشغيل ا/صحات النفسية في السجون

-

تشغيل اUقسام والعيادات النفسية في ا/ستشفيات العامة
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-

تشغيل ا/ستشفى النفسي اب

-

تجهيز وتأثيث عدد  150عيادة صحة نفسية في ا/ستشفيات الريفية.

-

انشاء وحدة متابعة واشراف ونظام ورصد وتوثيق مرتبطة بمراكز تقديم
الخدمات في ا/حافظات وا/ديريات

-

تكوين فريق مدرب Éومشرف Éطواري الصحة النفسية على ا/ستوى ا/ركزي
وا/حافظات

-

تكوين فريق عمل طواري الصحة النفسية على مستوى ا/حافظات وا/ديريات

-

تطوير نظام إحالة ودمج وربط نظم الحماية و إدارة الحالة في ا/ستوى األول
والثاني والثالث بالبرنامج الوطني للصحة النفسية ووزارة الصحة العامة
والسكان

-

تسيير فرق صحية نفسية ميدانية الى ا/ديريات النائية

-

تسليم ادوية نفسية ل )( 100000حاله من الحاUت ا/ستضعفة اUشد فقرا
وتأثرا بظروف الحرب.

-

اعداد دليل ا/عايير وا/بادئ التوجيهية والجودة للخدمة الطب النفسي.

-

اعداد دليل ا/عايير وا/بادئ التوجيهية والجودة للخدمة العالج النفسي
ا/عرفي السلوكي.

-

اعداد قائمة اUدوية النفسية الوطنية

-

الحاق وتدريب عدد ) (10اطباء بمساق بورد الطب النفسي من العامل Éفي
ا/ستوى الرابع من مستويات الدعم النفسي واUجتماعي

-

الحاق وتدريب عدد ) ( 100طبيب نفسي بمساق دبلوم الطب النفسي من
العامل Éفي ا/ستوى الرابع من مستويات الدعم النفسي واUجتماعي

-

الحاق وتدريب عدد ) ( 100اخصائي نفسي بمساق دبلوم علم النفس
اUكليني Éالعامل Éفي ا/ستوى الرابع من مستويات الدعم النفسي
واUجتماعي

-

الحاق وتدريب عدد ) (100ممرض بمساق دبلوم التمريض النفسي من
العامل Éفي ا/ستوى الرابع من مستويات الدعم النفسي واUجتماعي
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-

تدريب عدد ) ( 300طبيب عام عامل في منشئات الرعاية الصحية في
ا/حافظات وا/ديريات.

-

تدريب عدد ) (1000اخصائي عامل من العامل Éفي ا/ستوى الثالث من
مستويات الدعم النفسي واUجتماعي علي اساسيات اUرشاد النفسي
ا/درسي.

-

تدريب عدد ) ( 1000عامل من العامل Éفي ا/ستوى اUول والثاني من
مستويات الدعم النفسي واUجتماعي على اUسعاف النفسي اUولي.

-

تنفيذ تقدير شامل لRحتياجات واUضرار النفسية وا/وارد في مجال الصحة
النفسية في محافظات الجمهورية.

-

تنفيذ ورش عمل للتعريف بقضايا الصحة النفسية.

-

طباعة وتوزيع منشورات توعوية.

-

اعداد و إذاعة إعRنات تلفزيونية واذاعية توعويه.

-

تنفيذ حملة /دعوه مناصرة وتأييد وتقديم طلبات تمويل وتوفير احتياجات
وتدخRت الصحة النفسية.

-

توفير وتوزيع بعض ا/راجع العلمية الحديثة في تخصصات الصحة النفسية.

-

يمننه بعض ا/قاييس واUختبارات النفسية ا/ستخدمة Qغراض التقييم
والتشخيص.

-

انشاء منظومة مركز إجابة هاتفية لRستشارات واUرشاد والعRج النفسي
الهاتفي.

-

تنفيذ لقاءات تشاورية مع أصحاب راس ا/ال والخيرين لتشجيعهم على
اUستثمار والوقف في قطاع الصحة النفسية.

-

عقد لقاءات تشاورية وتنسيقية فيما ب Éالجهات الحكومية ذات الصلة بالصحة
النفسية.

-

اصدار تعاميم ومخاطبات لبعض الجهات الحكومية.

-

توقيع اتفاقات وتفاهمات مع ا/نظمات ا/حلية والدولية واUممية.

-

اعداد وتقديم مشاريع طلبات تمويل /شاريع خطة اUستجابة.
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وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﺧطﺔ⁽¹⁰⁰⁾ :
 . 1ارتفاع كفاءة وفاعلية أداء البرنامج الوطني للصحة النفسية.
 . 2زيادة عدد اسره الرعاية الصحية النفسية الخاصة رقود.
 . 3تمك (100000) Éحالة من الحاUت ا/ستضعفة اUشد فقرا وتأثرا بظروف
الحرب من الوصول الى خدمات الصحة النفسية ا/جانية.
 . 4زيادة وصول ا/صاب ÉباUضطرابات النفسية الى مراكز تقديم الخدمات
لصحية النفسية ا/تخصصة.
 . 5تخفيف ومعالجة اUضطرابات النفسية لدى الحاUت ا/ستضعفة اUشد فقرا
وتأثرا بظروف الحرب.
 . 6تحسن جودة خدمات الصحة النفسية ا/تخصصة ا/قدمة.
 . 7زيادة عدد ا/ختص Éالنفسي Éالعامل Éفي مجال الصحة النفسية الى /2
مختص Éنفسي Éلكل / 100000نسمة.
 . 8زيادة الوعي ا/جتمعي بقضايا الصحة النفسية.
 . 9تحسن الرصد والتوثيق والتخطيط.
 . 10زيادة معارف ا/ختص Éفي مجال الصحة النفسية
 . 11انشاء بنية تحتية لخدمات صحة نفسية الكترونية.
 . 12زيادة راس ا/ال ا/ستثمر وا/وقوف في قطاع الصحة النفسية.
 . 13تحسن عالقة التعاون والعمل ا/شترك مع الجهات الحكومية ذات الصلة
بالصحة النفسية ذات العالقة ا/نظمات ا/حلية والدولية واUممية.
وحول ترتيبات تنفيذ الخطة فهناك ترتيبات ادارية تتضمن إدارة وتنسيق وتوجيه
موارد وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واUجتماعي العامة والخاصة
وا/نظمات لتلبية احتياج السكان من خRل النافذة الواحدة با/جلس اUعلى âدارة
وتنسيق الشؤون اUنسانية والتعاون الدولي.
وسيتولى البرنامج الوطني للصحة النفسية إدارة وتنسيق وتوجيه موارد وخدمات
الصحة النفسية والدعم النفسي واUجتماعي العامة والخاصة وا/نظمات بالتعاون
- 100

ا/صدر نفسه
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مع كالستر الصحة ومجموعة العمل الفنية للصحة النفسية والدعم النفسي
واUجتماعي التنسيق مع ا/نظمات والشركاء التعاونيون وهم أصحاب ا/صلحة
ووكاUت ومنظمات اUمم ا/تحدة ،وا/نظمات ا/حلية والدولية.
حيث تتولى إدارة ا/علومات في البرنامج الوطني ل لصحة النفسية والدعم
النفسي واUجتماعي مهام إدارة اUتصاUت وا/علومات بالتعاون مع اUد ارة
ا/ختصة في الوزارات وا/ؤسسات ا/شاركة.
وستقوم الحكومة ،بالتعاون مع ا/جموعات النشطة وشركائها في ا/جال
اUنساني ،بمراقبة الوضع والتدخRت عن كثب لضمان التقدم وا/ساءلة .ستنفذ وزارة
الصحة العامة والسكان التدخRت و توفر الدعم الفني وفقا لéولويات ا/لحة.
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اﻟﻣطﻠب الثاني
اUستجابة اâنسانية اâقليمية والدولية.
تبنت اUمم ا/تحدة ابتداء من يونيو  2015خطط استجابة نوية ففي عام 2015
تقول اUمم ا/تحدة انه من خRل عملية اUستجابة ،أوصل الشركاء وعددهم 103
مساعداتهم اUنسانية إلى  8.8مليون شخص على اQقل  ،أي  75في ا/ائة من العدد
اUجمالي ا/ستهدف رغم حصولهم على  56في ا/ائة فقط من التمويل⁾.⁽¹⁰¹
وفي عام  2016هدفت خطة اUستجابة اUنسانية الى توفير ما يقرب من 1. 8
مليار دوUر أمريكي لتحقيق اهداف هذه الخطة التي تهدف إلى مساعدة13. 6
مليون من الفئات اUكثر ضعفا من خRل مجموعة من البرامج ا/نقذة للحياة والحماية
اUساسية⁾ ، ⁽¹⁰²وتندرج هذه الخطة في إطار أربعة أهداف استراتيجية⁽¹⁰³⁾ :
 . 1إنقاذ اUرواح و إعطاء اUولوية للفئات اUضعف
 . 2حماية ا/دني Éو إدماج عمليات الحماية في جميع نواحي اUستجابة
 . 3تعزيز ا/ساواة في الحصول على ا/ساعدات للنساء والفتيات والفتيان
والرجال
 . 4ضمان دعم العمل اUنساني للقدرة على الصمود والتعافي ا/ستدام
وفي  8فبراير أطلقت اQمم ا/تحدة خطة اUستجابة اâنسانية لليمن لعام ،2017
التي تطالب بما يقرب من  1.2مليار دوUر /ساعدة ما يقدر بنحو 12مليون شخص
من ا/تأثرين بالصراع ،بما في ذلك  3.10مليون شخص بحاجة ملحة للمساعدة
الفورية âنقاذ الحياة .تمنح خطة اUستجابة اâنسانية أولوية وصول مساعدة
الطوارئ للسكان اليمني ÉاQكثر ضعف وتعزيز جهود ها لحماية ا/دني ،Éوسد
الفجوات في الخدمات العامة اQساسية⁾.⁽¹⁰⁴
 - 101خطة اUستجابة النفسية ،2016اليمن ،مكتب اUمم ا/تحدة لتنسيق الشؤون اUنسانية بالنيابة عن الفريق
القطري اUنساني والشركاء،ص.7
 - 102ا/صدر نفسه،ص6
 - 103ا/صدر نفسه،ص6
 - 104مكتب ا/ساعدات الخارجية في حاUت الكوارث التابع للوكالة اQمريكية للتنمية الدولية،النشرة ،6فبراير
،2017صh=p://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conﬂict/responding- 1
hmes-crisis/where-we-work
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وهدفت خطة اUستجابة اUنسانية لعام  2018الى تقديم الدعم الى  13.1مليون
شخص وجمع  2.96مليار دوUر امريكي لتحقيق Qهداف اUتية⁽¹⁰⁵⁾ :
-

تقديم ا/ساعدات ا/نقذة لéرواح Qشد الفئات ضعفا في اليمن ،عبر
استجابة فاعلة ومستهدفة.

-

ضمان أن تعمل جميع ا/ساعدات على تعزيز حماية وسRمة وكرامة
اQشخاص ا/تضررين وتوفير ا/ساعدات على نحو منصف للرجال
والنساء والفتيان والفتيات.

-

تقديم الدعم والحفاظ على الخدمات اQساسية وا/ؤسسات الحيوية للعمل
اâنساني الفوري وتعزيز الوصول إلى فرص كسب العيش القادرة على
التحمل وا/رونة.

-

توفير استجابة إنسانية متعددة القطاعات ومنسقة وشاملة وقائمة على
مبادئ العمل اâنساني تكون قابلة للمساءلة من قبل اQشخاص شديدي
الضعف في اليمن وتناصر احتياجاتهم بفاعلية ،مع تعزيز مشاركة
الشركاء الوطني.É

وبحسب خطة اUستجابة لعام  2019ستلتزم أكثر من  242جهة شريكة بتوفير
 4. 2ميار لتمويل هذه الخطة لتوفیر ا/ساعدات ا/نقذة لéرواح إلى  21.4ملیون
شخص⁾ ،⁽¹⁰⁶وتدور هذه الخطة حول خمسة أهداف ذات أولوية وهي ⁽¹⁰⁷⁾ :
-

مساعدة مRیین السكان على التغلب على الجوع.

-

العمل على الحد من تفشي الكولیرا واQمراض ا/عدیة.

-

تعزیز كرامة اQسر النازحة.

-

تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد ا/دنیین.

 - 105خطة اUستجابة النفسية ،2018اليمن ،مكتب اUمم ا/تحدة لتنسيق الشؤون اUنسانية بالنيابة عن الفريق
القطري اUنساني والشركاء،ص3-2
 - 106خطة اUستجابة النفسية ،2019اليمن ،مكتب اUمم ا/تحدة لتنسيق الشؤون اUنسانية بالنيابة عن الفريق
القطري اUنساني والشركاء ،ص4
 - 107ا/صدر نفسه،ص4
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-

الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات اQساسیة
ا/نقذة لéرواح.

واﻧدرج ﻧﺷﺎط ﻛل ﺗﻠك اﻟﺧطط ﺣول اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ:
اQمن الغذائي و الزراعة -ا/ياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة – الصحة-
التغذية -ا/أوى  /ا/واد الغير غذائية  /إدارة وتنسيق ا/خيمات -الحماية -حماية
الطفل -العنف القائم على الجنس -التعليم -اUنعاش ا/بكر -اUمداد اللوجستي-
مجموعة اUتصال في حاUت الطوارئ التنسيق والسا/ة -مجموعة متعددة القطاعات
لRجئ Éوا/هاجرين -آلية اUستجابة السريعة.

ﻣوﻗﻊ اﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﺧطط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ:
نRحظ في خطط اUستجابة اUنسانية للمم ا/تحدة انه ركزت على اUحتياجات
اUساسية ا/لحة ولم تنل عملية الدعم النفسي لéطفال ا Uجزء ضئيل جدا من اهتمام
هذه الخطط فلم يتم وضع حماية الطفل او الدعم النفسي ا Uفي خطة عام 2016
والتي هدفت تقديم الدعم النفسي واUجتماعي إلى ما يقرب من  400, 000من
اUطفال ا/تضررين ⁽¹⁰⁸⁾ .وفي  2018تلقى عبر اليونيسيف ما يقرب من 800,000
طفل الدعم النفسي واUجتماعي /ساعدتهم في التغلب على الصدمات التي عانوا
منها.
فيما قدمت ا/نظمة الدولية للهجرة بمساعدة مكتب ا/ساعدات الخارجية في
حاUت الكوارث التابع للوكالة اQمريكية للتنمية خدمات الدعم النفسي واUجتماعي
)( PSSإلى ما يقرب من  52, 700طفل من ا/تأثرين بالصراع في أكثر من  30مكان
مخصص ومناسب لéطفال في عدن وصنعاء في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
⁽¹⁰⁹⁾ 2016
باâضافة إلى ذلك ،قدمت ا/نظمة الدولية للهجرة خدمات الدعم النفسي
واUجتماعي إلى أكثر من 900طف Rمقدم لخدمات الرعاية لéطفال .كما وفرت
ا/نظمة الدولية للهجرة بمساعدة من مكتب ا/ساعدات الخارجية في حاUت الكوارث
التابع للوكالة مات الصحية اQمريكية للتنمية ،اâحاUت ووسائل النقل لعدد  11من
 - 108خطة اUستجابة النفسية ،2016ص34
 - 109مكتب ا/ساعدات الخارجية،مصدر سابق،ص3
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ذوي اUحتياجات الخاصة والقائم Éعلى رعايتهم للوصول إلى الخدمات ا/تخصصة
في صنعاء⁽¹¹⁰⁾ .

 - 110ا/صدر نفسه،ص3
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

أوﻻ  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
تعد الحروب من أخطر الظروف التي تؤثر على الشعوب وأفرادها ،فللحروب أثارا
سلبيٌة اقتصاديا ً ،واجتماعيا ً وسياسيا ً ونفسيا ً  ،ويعاني منها اQفراد على اختRف
فئاتهم العمرية واUقتصادية واUجتماعية ،فما تحدثه من دمار يؤثر على كل شرائح
الشعب وفئاته ،وتظل هذه اaثار لفترات طويلة جدا ً.
كان للحرب في اليمن آثارا عديدة و خطيرة تبدأ من التعرض ا/تكرر للعنف
وانعدام اQمن على نطاق واسع ،وتشمل نقص اQغذية ،واQمراض ،والفقر ا/تفشي
وا/تسارع ،وصو ً
 Uإلى تحطم الروابط اUجتماعية وانعدام الخدمات اUجتماعية
اQساسية ،تشكل بمجملها ضغوطا ً هائلة على اليمني Éمما يفاقم بشدة من تدهور
الصحة النفسية على أوسع نطاق ،وبينما  Uتتوفر حاليا ً بيانات كافية عن الوضع
العام للصحة النفسية في اليمن ،تشير ا/علومات ا/تاحة إلى أن اكثر من خمسة
مRي Éيمني يعانون على اQرجح من التبعات السلبية النفسية واUجتماعية
والعاطفية.
ادت الحرب الى توقف الكثير من الخدمات الصحية ومنها النفسية وهو ما أدى
الى زيادة مطردة في نسب ومعدUت انتشار اUضطرابات النفسية فيما ب Éأوساط
اليمني Éا/تضررين من الحرب ،وهو ما سيترك اثارا كارثية على ا/دى القريب والبعيد
وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في ا/قام اUول هذا عدا اثقال كاهل اUقتصاد الوطني
بتحمل تكاليف معالجة اUثار النفسية ا/باشرة وغير ا/باشرة /ا يقرب من خمسه
مليون متضرر نفسيا.
يتحمل اQطفال العبء اQكبر للصراع في اليمن حيث يتعرضون إما للقتل و إما
لûصابة إضافة إلى خطر تعرضهم لéمراض وسوء التغذية والتشريد و اليتم
والفواجع و ا/شاهد العنيفة واâرغام على ارتكاب أعمال عنف من خRل عملية
تجنيدهم واUضطراب في عملية التعليم.
اUطفال في اليمن هم أكثر الفئات تأثرا ً بما تخلفه الحروب من آثاٍر نفسية ،فمن
أهم تأثيرات الصدمة اaنية على اQطفال هي اUضطرابات السلوكية التي تأخذ
أشكا ً
 Uمتعددة ،كالقلق الشديد والخوف من ا/جهول وعدم الشعور باQمان والتوتر
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ا/ستمر واUنعزال ،والتبول في الفراش والفزع الليلي والفوبيا أو الخوف ا/رضى من
اQصوات والظRم ،واUنتكاسة في بعض ا/هارات التي تم اكتسابها ،فيظهر التبول
الRإرادي ،أو زيادة في التبول،و ظهور بعض اUضطرابات السلوكية مثل قضم
اQظافر ،والكذب و ظهور مشكRت في الكRم ،كالتلعثم أو الفقدان الوظيفي للكRم و
اضطرابات اQكل.
كما هو عليه الحال في صدمة ما بعد الحرب والتي ستترك آثارها النفسية
واUجتماعية بعيدة ا/دى على الطفل ،في ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة ومن
تلك الصدمات ا/ؤ/ة :فقدان شخص عزيز على الطفل كاستشهاد أحد الوالدين أو
اQقارب ،صدمة تدمير البيت أو ا/درسة ،وصدمة التعرض لنوع من أنواع اâساءة
الجسدية أو الجنسية ،وصدمة التعرض âعاقة وفقدان أحد أعضاء أو حواس الجسم.
ويعبر الطفل عن مشاعر الصدمة بأوجه مختلفة ،منها العدوان نحو اaخرين
والتعامل بخشونة مع الزمRء ،وسرعة اUستثارة اUنفعالية ،فنراه يصرخ أحيانا ً بR
سبب ،أو يغضب Qتفه اQسباب ،ويبدو ذلك ظاهرا ً من خRل ألعابهم ورسوماتهم التي
تعكس معاناتهم فأصبحت تتسم بالعنف والدمار ،لتعبيرهم عن تلك ا/خاوف من جهة
و إلى رسالتهم التي يريدون توجيهها من جهة أخرى للمجتمع بشكل آخر.
كل تلك اUضرار النفسية للحرب على اطفال اليمن تعني ان علينا من اUن
اUهتمام بالتربية النفسية والجمالية للطفل وبثقافة الطفل بإحاطتهم باUطمئنان
وتقديم الدعم النفسي لهم وذلك عن طريق الحديث ا/تواصل معهم وطمأنتهم بأن كل
شئ سيكون على ما يرام فهذه اللحظة هي اQهم في حياة الطفل النفسية وكلما
تركناه يواجهها وحده يزداد أثرها السلبي بداخله على ا/دى القريب والبعيد.
هناك فجوة في الدعم النفسي واUجتماعي لéطفال الذين يعانون من الصدمة
الشديدة ،فعلى سبيل ا/ثال U ،يوجد أطباء ومختصون نفسيون واجتماعيون في
كثير من ا/حافظات  ،وهذا يعني أنه على اQطفال ا/صاب Éبصدمات نفسية شديدة
الذهاب إلى صنعاء لتلقي العRج مع انه من ا/هم أن يتم إحضار الخدمات إلى
اQطفال وليس ذهاب اQطفال إلى الخدمات.
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لم تقم الحكومة اليمنية بالجهود الRزمة âدماج سياسات أو برامج الصحة
النفسية ،وينظر للصحة النفسية على أنها ليست ذات أولوية ،فالصحة النفسية ليست
مدمجة في نظام الرعاية الصحية اQولية –
فالكثير من اليمني Éغير قادرين على الوصول إلى العRج باتصاUتهم اQولية
بنظام الرعاية الصحية.
 Uيوجد بروتوكول رسمي ،أو توجيه معياري لتشخيص وتقييم الصحة النفسية
ذات الصلة بالسياق اUجتماعي والثقافي اليمني.
لم تRمس خطط اUستجابة اâنسانية شيئا من واقع اQطفال ودليل ذلك هو
استمرار مأساتهم وتصاعدها يوما بعد آخر ،ففي ظل اUستجابة الطبية واâنسانية
الدولية لéزمة إ Uأن التركیز الطاغي من وكاUت ا/عونة انصب علی اUستجابة
لRحتياجات العاجلة ،في ح Éظلت احتياجات الصحة النفسية ثانوية وتلقت قدرا ً
ضئي ً
 Rمن اUنتباه والتمویل.
 هناك تحديات مهولة متعلقة بتلبية اUحتياجات النفسية لليمني، Éفالى جانبالتطور ا/حدود لخدمات الصحة النفسية واUجتماعية في اليمن ،هناك اQثر ا/دمر
للنزاع الحالي على تقديم هذه الخدمات نتيجة اUنهيار ا/ؤسسي الكبير الذي تشهده
البRد.
هناك أيضا ً نقص شديد في التمويل واUهتمام من جانب الفاعل ÉالوطنيÉ
والدولي Éبقضايا الصحة النفسية ،فض ً
 Rعن الوصمة اUجتماعية العميقة الجذور
التي تطال ذوي اQمراض النفسية.
هناك الكثير من القيود التشغيلية التي تعيق خطط اUستجابة التي تضعها
الحكومة لتلبية احتياجات الصحة النفسية منها:
. 1محدودية ا/وارد البشرية لتنظيم وتنفيذ استجابة واسعة النطاق .
. 2عدم وجود كيان تنظيمي ذات شخصية اعتبارية وذمة ماليه تكون بمثابة
اUطار Uحتواء وتوجيه ا/وارد وخصوصا منها ا/الية فسيتم إنفاق وصرف ا/ساعدات
وا/نح في أنشطة شكلية وغير ذات نفع وجدوى على ا/دى القريب وا/توسط
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 . 3عدم توفر اUرادة والقرار في الضغط على الجهات الحكومية ذات العRقة
على العمل تحت ادرأه خلية ازمة واحدة والضغط على صندوق اليمن اUنساني
لتمويل أنشطة وتدخRت الخطة .
أن شح اQبحاث التي تعالج مواضيع الصحة النفسية والرفاه النفسي
واUجتماعي في اليمن – بما في ذلك ا/خاطر والخدمات والفرص واUحتياجات –
حال ويحول دون فهم ا/سألة وبناء توصيات و إجراءات مستندة إلى أدلة.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
تبرز الحاجة إلى تكريس البحث وا/ناصرة بشأن هذه ا/سألة  ،وحث ا/جتمع
ا/دني ا/حلي وأصحاب ا/صلحة الوطني Éوالدولي ÉووكاUت ا/عونة بشأن القضايا
ا/تعلقة بالصحة النفسية ،ولتعزيز حقوق ا/تضررين نفسيا ً من النزاع اليمني.
ولتعزيز السياسات والقوان Éوالخدمات الحكومية ا/حسنة.
يجب تعزيز استراتيجيات التواصل اâعRمي مع الجمهور الیمني للتوعیة
بقضایا الصحة النفسية من أجل التصدي للوصمات اUجتماعیة ا/رتبطة بها.
 يجب تشجيع ا/زيد من الدعم ا/جتمعي لéشخاص ا/تضررين من الناحيةالنفسية من جراء النزاع.
 يجب طرح قضايا الصحة النفسية على طاولة ا/فاوضات خRل عمليات السRموا/صالحة ،و إلى الدفع بالتدخRت النفسية اUجتماعية حيثما أمكن ذلك خRل النزاع
وكذلك في جهود التعافي بعد انتهاء النزاع ،وذلك لضمان مراعاة دور الصحة
النفسية أثناء عملية تعزيز السRم.
من الصعب للغاية البدء في معالجة الشواغل ا/تعلقة بالصحة النفسية في اليمن
دون إجراء بحوث وتحليRت دقيقة لنوع وتواتر اaثار السلبية ب Éالسكان واQسباب
ا/حددة وا/خاطر وفرص اâصRح ،فهناك حاجة ماسة إلى البحوث لدراسة الصحة
النفسية والرفاه النفسي واUجتماعي لليمني ،Éفض ً
 Rعن دراسة قدرات الحكومات
وا/مثل Éا/حلي ،Éوالفرص ا/حتملة لتحس Éالدعم والخدمات ،من الضروري كذلك
تقييم عمق ونطاق قضايا الصحة النفسية في اليمن ،وتخفيف حدتها بالشكل اQمثل
من خRل التدخRت ا/ستندة إلى أدلة قدر اâمكان خRل النزاع الجاري ،مع
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التحضير للجهود وا/ناصرة اQوسع نطاقا ً في عملية إعادة اâعمار وا/صالحة بعد
انتهاء النزاع.
ان الواقع ا/ؤلم الذي يواجه اQطفال جراء الحروب يحتاج الى اهتمام من قبل
ا/نظمات الدولية التي تعني بحقوق اâنسان وحقوق الطفل بالنظر إلى واقعهم
والسعي إلى التدخل الفوري والسريع /ساعدتهم و إخراجهم من الواقع ا/زري
والحزين الذي يعيشونه بشتى الوسائل واQساليب التي تضمن حقوقهم وحقوق
ذويهم.
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دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل اﻟﯿﻤﻦ
2015-2020
د .ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺸﺮح
ﺑﺎﺣﺚ أول  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﯿﻤﻨﻲ

ﻣﻠﺨﺺ-ﺗﮭـﺪف ھـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﻵﺛـﺎر اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﻟـﻠﻨﺰاع اﻟﻤﺴـﻠﺢ ﻋـﻠﻰ اﻷطـﻔﺎل ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ
ﺧـﻼل اﻟـﻔﺘﺮة ﻣـﻦ 2020 -2015م  ،و ھـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ ھـﻲ ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ ﻟـﻠﻔﮭﻢ واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ ﻟـﻤﺨﺎوف اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ
ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ﺑـﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻛـﯿﻔﯿﺔ اﺧـﺘﻼﻓـﮭﺎ ﺣﺴـﺐ اﻟﺘﺠـﺮﺑـﺔ واﻟـﺠﻨﺲ واﻟـﻌﻤﺮ ،ﻓـﻀﻼً ﻋـﻦ ﻗـﺪرات وﺛـﻐﺮات ﺧـﺪﻣـﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ.
وﺗـﻨﻘﺴﻢ اﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟـﻰ أرﺑـﻌﺔ ﻣـﺤﺎور ،ﯾـﺘﻨﺎول اﻷول ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ،ﻓـﻲ
ﺣـﯿﻦ ﯾـﺘﻨﺎول اﻟـﺜﺎﻧـﻲ اﻻﺛـﺎر اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻟـﻠﻨﺰاع اﻟﻤﺴـﻠﺢ ﻋـﻠﻰ أطـﻔﺎل اﻟـﯿﻤﻦ ،وﯾـﺘﻨﺎول اﻟـﺜﺎﻟـﺚ اﻻﺛـﺎر اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﻟـﻠﻨﺰاع
اﻟﻤﺴـﻠﺢ ﻋـﻠﻰ اﻷطـﻔﺎل ،أﻣـﺎ اﻟـﻤﺤﻮر اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻓـﯿﻌﺮض ﻟﺤﺠـﻢ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﯿﺔ اﻟﻤﺤـﻠﯿﺔ واﻟـﺪوﻟـﯿﺔ وﻣـﺪى
ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ  ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ :
 ﺗـﻌﺪ اﻟﺤـﺮوب ﻣـﻦ أﺧـﻄﺮ اﻟـﻈﺮوف اﻟـﺘﻲ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸﻌﻮب وأﻓـﺮادھـﺎ ،ﻓﻠﻠﺤـﺮوب أﺛـﺎراﺳـﻠﺒﯿﺔٌ اﻗـﺘﺼﺎدﯾـﺎ ً ،واﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺎ ً وﺳـﯿﺎﺳـﯿﺎ ً وﻧﻔﺴـﯿﺎ ً ،وﯾـﻌﺎﻧـﻲ ﻣـﻨﮭﺎ اﻷﻓـﺮاد ﻋـﻠﻰ اﺧـﺘﻼف ﻓـﺌﺎﺗـﮭﻢ
اﻟـﻌﻤﺮﯾـﺔ واﻻﻗـﺘﺼﺎدﯾـﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ،ﻓـﻤﺎ ﺗﺤـﺪﺛـﮫ ﻣـﻦ دﻣـﺎر ﯾـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷـﺮاﺋـﺢ اﻟـﺸﻌﺐ
وﻓﺌﺎﺗﮫ ،وﺗﻈﻞ ھﺬه اﻵﺛﺎر ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ ﺟﺪاً.
 ﻛـﺎن ﻟﻠﺤـﺮب ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ آﺛـﺎرا ﻋـﺪﯾـﺪة و ﺧـﻄﯿﺮة ﺗـﺒﺪأ ﻣـﻦ اﻟـﺘﻌﺮض اﻟـﻤﺘﻜﺮر ﻟـﻠﻌﻨﻒ واﻧـﻌﺪاماﻷﻣـﻦ ﻋـﻠﻰ ﻧـﻄﺎق واﺳـﻊ ،وﺗـﺸﻤﻞ ﻧـﻘﺺ اﻷﻏـﺬﯾـﺔ ،واﻷﻣـﺮاض ،واﻟـﻔﻘﺮ اﻟﻤﺘﻔﺸـﻲ واﻟـﻤﺘﺴﺎرع،
وﺻـﻮﻻً إﻟـﻰ ﺗﺤـﻄﻢ اﻟـﺮواﺑـﻂ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ واﻧـﻌﺪام اﻟﺨـﺪﻣـﺎت اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﯿﺔ ،ﺗـﺸﻜﻞ
ﺑﻤﺠـﻤﻠﮭﺎ ﺿـﻐﻮطـﺎ ً ھـﺎﺋـﻠﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﯿﻤﻨﯿﯿﻦ ﻣـﻤﺎ ﯾـﻔﺎﻗـﻢ ﺑﺸـﺪة ﻣـﻦ ﺗـﺪھـﻮر اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻋـﻠﻰ أوﺳـﻊ
ﻧـﻄﺎق ،وﺑـﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﺣـﺎﻟـﯿﺎ ً ﺑـﯿﺎﻧـﺎت ﻛـﺎﻓـﯿﺔ ﻋـﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ،
ﺗﺸـﯿﺮ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﻤﺘﺎﺣـﺔ إﻟـﻰ أن اﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻤﺴﺔ ﻣـﻼﯾـﯿﻦ ﯾـﻤﻨﻲ ﯾـﻌﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷرﺟـﺢ ﻣـﻦ
اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ.
 ادت اﻟﺤـﺮب اﻟـﻰ ﺗـﻮﻗـﻒ اﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ اﻟﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺼﺤﯿﺔ وﻣـﻨﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ وھـﻮ ﻣـﺎ أدى اﻟـﻰ زﯾـﺎدةﻣــﻄﺮدة ﻓــﻲ ﻧﺴــﺐ وﻣــﻌﺪﻻت اﻧــﺘﺸﺎر اﻻﺿــﻄﺮاﺑــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﯿﺔ ﻓــﯿﻤﺎ ﺑــﯿﻦ أوﺳــﺎط اﻟــﯿﻤﻨﯿﯿﻦ
اﻟـﻤﺘﻀﺮرﯾـﻦ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺮب ،وھـﻮ ﻣـﺎ ﺳـﯿﺘﺮك اﺛـﺎرا ﻛـﺎرﺛـﯿﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﺪى اﻟـﻘﺮﯾـﺐ واﻟـﺒﻌﯿﺪ وھـﻮ ﻣـﺎ
ﯾـﻨﺬر ﺑـﻜﺎرﺛـﺔ إﻧـﺴﺎﻧـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻤﻘﺎم اﻻول ھـﺬا ﻋـﺪا اﺛـﻘﺎل ﻛـﺎھـﻞ اﻻﻗـﺘﺼﺎد اﻟـﻮطـﻨﻲ ﺑﺘﺤـﻤﻞ ﺗـﻜﺎﻟـﯿﻒ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻤﺴﮫ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻔﺴﯿﺎ.
 ﯾﺘﺤـﻤﻞ اﻷطـﻔﺎل اﻟـﻌﺐء اﻷﻛـﺒﺮ ﻟـﻠﺼﺮاع ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ﺣـﯿﺚ ﯾـﺘﻌﺮﺿـﻮن إﻣـﺎ ﻟـﻠﻘﺘﻞ وإﻣـﺎ ﻟـﻺﺻـﺎﺑـﺔإﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺧـﻄﺮ ﺗـﻌﺮﺿـﮭﻢ ﻟـﻸﻣـﺮاض وﺳـﻮء اﻟـﺘﻐﺬﯾـﺔ واﻟﺘﺸـﺮﯾـﺪ و اﻟـﯿﺘﻢ واﻟـﻔﻮاﺟـﻊ و اﻟـﻤﺸﺎھـﺪ
اﻟـﻌﻨﯿﻔﺔ واﻹرﻏـﺎم ﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜﺎب أﻋـﻤﺎل ﻋـﻨﻒ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋـﻤﻠﯿﺔ ﺗـﺠﻨﯿﺪھـﻢ واﻻﺿـﻄﺮاب ﻓـﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
اﻻطـﻔﺎل ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ھـﻢ أﻛـﺜﺮ اﻟـﻔﺌﺎت ﺗـﺄﺛـﺮاً ﺑـﻤﺎ ﺗﺨـﻠﻔﮫ اﻟﺤـﺮوب ﻣـﻦ آﺛـﺎٍر ﻧﻔﺴـﯿﺔ ،ﻓـﻤﻦ أھـﻢ ﺗـﺄﺛـﯿﺮات اﻟـﺼﺪﻣـﺔ اﻵﻧـﯿﺔ
ﻋـﻠﻰ اﻷطـﻔﺎل ھـﻲ اﻻﺿـﻄﺮاﺑـﺎت اﻟﺴـﻠﻮﻛـﯿﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺄﺧـﺬ أﺷـﻜﺎﻻً ﻣـﺘﻌﺪدة ،ﻛـﺎﻟـﻘﻠﻖ اﻟﺸـﺪﯾـﺪ واﻟـﺨﻮف ﻣـﻦ اﻟـﻤﺠﮭﻮل

وﻋـﺪم اﻟـﺸﻌﻮر ﺑـﺎﻷﻣـﺎن واﻟـﺘﻮﺗـﺮ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ واﻻﻧـﻌﺰال ،واﻟـﺘﺒﻮل ﻓـﻲ اﻟـﻔﺮاش واﻟـﻔﺰع اﻟـﻠﯿﻠﻲ واﻟـﻔﻮﺑـﯿﺎ أو اﻟـﺨﻮف
اﻟـﻤﺮﺿـﻰ ﻣـﻦ اﻷﺻـﻮات واﻟـﻈﻼم ،واﻻﻧـﺘﻜﺎﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﻤﮭﺎرات اﻟـﺘﻲ ﺗـﻢ اﻛـﺘﺴﺎﺑـﮭﺎ ،ﻓﯿﻈﮭـﺮ اﻟـﺘﺒﻮل
اﻟـﻼإرادي ،أو زﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟـﺘﺒﻮل ،و ظـﮭﻮر ﺑـﻌﺾ اﻻﺿـﻄﺮاﺑـﺎت اﻟﺴـﻠﻮﻛـﯿﺔ ﻣـﺜﻞ ﻗـﻀﻢ اﻷظـﺎﻓـﺮ ،واﻟـﻜﺬب و
ظﮭﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ﻛﺎﻟﺘﻠﻌﺜﻢ أو اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻜﻼم و اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻛﻞ.
ﻛـﻤﺎ ھـﻮ ﻋـﻠﯿﮫ اﻟـﺤﺎل ﻓـﻲ ﺻـﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟﺤـﺮب واﻟـﺘﻲ ﺳـﺘﺘﺮك آﺛـﺎرھـﺎ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﺑـﻌﯿﺪة اﻟـﻤﺪى ﻋـﻠﻰ
اﻟـﻄﻔﻞ ،ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﯾـﺴﻤﻰ ﺑـﺎﺿـﻄﺮاب ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺼﺪﻣـﺔ وﻣـﻦ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺼﺪﻣـﺎت اﻟـﻤﺆﻟـﻤﺔ :ﻓـﻘﺪان ﺷـﺨﺺ ﻋـﺰﯾـﺰ ﻋـﻠﻰ
اﻟـﻄﻔﻞ ﻛـﺎﺳـﺘﺸﮭﺎد أﺣـﺪ اﻟـﻮاﻟـﺪﯾـﻦ أو اﻷﻗـﺎرب ،ﺻـﺪﻣـﺔ ﺗـﺪﻣـﯿﺮ اﻟـﺒﯿﺖ أو اﻟـﻤﺪرﺳـﺔ ،وﺻـﺪﻣـﺔ اﻟـﺘﻌﺮض ﻟـﻨﻮع ﻣـﻦ
أﻧﻮاع اﻹﺳﺎءة اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،وﺻﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺪان أﺣﺪ أﻋﻀﺎء أو ﺣﻮاس اﻟﺠﺴﻢ.
وﯾـﻌﺒﺮ اﻟـﻄﻔﻞ ﻋـﻦ ﻣـﺸﺎﻋـﺮ اﻟـﺼﺪﻣـﺔ ﺑـﺄوﺟـﮫ ﻣـﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣـﻨﮭﺎ اﻟـﻌﺪوان ﻧـﺤﻮ اﻵﺧـﺮﯾـﻦ واﻟـﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺨﺸﻮﻧـﺔ ﻣـﻊ
اﻟـﺰﻣـﻼء ،وﺳـﺮﻋـﺔ اﻻﺳـﺘﺜﺎرة اﻻﻧـﻔﻌﺎﻟـﯿﺔ ،ﻓـﻨﺮاه ﯾـﺼﺮخ أﺣـﯿﺎﻧـﺎ ً ﺑـﻼ ﺳـﺒﺐ ،أو ﯾـﻐﻀﺐ ﻷﺗـﻔﮫ اﻷﺳـﺒﺎب ،وﯾـﺒﺪو ذﻟـﻚ
ظـﺎھـﺮاً ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﻟـﻌﺎﺑـﮭﻢ ورﺳـﻮﻣـﺎﺗـﮭﻢ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌﻜﺲ ﻣـﻌﺎﻧـﺎﺗـﮭﻢ ﻓـﺄﺻـﺒﺤﺖ ﺗـﺘﺴﻢ ﺑـﺎﻟـﻌﻨﻒ واﻟـﺪﻣـﺎر ،ﻟـﺘﻌﺒﯿﺮھـﻢ ﻋـﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإﻟﻰ رﺳﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪون ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ.
ﻛـﻞ ﺗـﻠﻚ اﻻﺿـﺮار اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻟﻠﺤـﺮب ﻋـﻠﻰ اطـﻔﺎل اﻟـﯿﻤﻦ ﺗـﻌﻨﻲ ان ﻋـﻠﯿﻨﺎ ﻣـﻦ اﻻن اﻻھـﺘﻤﺎم ﺑـﺎﻟـﺘﺮﺑـﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ
واﻟﺠـﻤﺎﻟـﯿﺔ ﻟـﻠﻄﻔﻞ وﺑـﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﻄﻔﻞ ﺑـﺈﺣـﺎطـﺘﮭﻢ ﺑـﺎﻻطـﻤﺌﻨﺎن وﺗـﻘﺪﯾـﻢ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻟـﮭﻢ وذﻟـﻚ ﻋـﻦ طـﺮﯾـﻖ اﻟﺤـﺪﯾـﺚ
اﻟـﻤﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻌﮭﻢ وطـﻤﺄﻧـﺘﮭﻢ ﺑـﺄن ﻛـﻞ ﺷـﺊ ﺳـﯿﻜﻮن ﻋـﻠﻰ ﻣـﺎ ﯾـﺮام ﻓﮭـﺬه اﻟﻠﺤـﻈﺔ ھـﻲ اﻷھـﻢ ﻓـﻲ ﺣـﯿﺎة اﻟـﻄﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ
وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎه ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ وﺣﺪه ﯾﺰداد أﺛﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺪاﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﺒﻌﯿﺪ.
ھﻨـﺎك ﻓﺠـﻮة ﻓﻲـ اﻟﺪـﻋﻢـ اﻟﻨﻔﺴﻲـ واﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲـ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺬـﯾﻦـ ﯾﻌـﺎﻧﻮـن ﻣﻦـ اﻟﺼـﺪﻣﺔـ اﻟﺸﺪـﯾﺪـة ،ﻓﻌـﻠﻰ ﺳﺒـﯿﻞ اﻟﻤـﺜﺎل ،ﻻ
ﯾـﻮﺟـﺪ أطـﺒﺎء وﻣـﺨﺘﺼﻮن ﻧﻔﺴـﯿﻮن واﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﻮن ﻓـﻲ ﻛـﺜﯿﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻤﺤﺎﻓـﻈﺎت  ،وھـﺬا ﯾـﻌﻨﻲ أﻧـﮫ ﻋـﻠﻰ اﻷطـﻔﺎل
اﻟـﻤﺼﺎﺑـﯿﻦ ﺑـﺼﺪﻣـﺎت ﻧﻔﺴـﯿﺔ ﺷـﺪﯾـﺪة اﻟـﺬھـﺎب إﻟـﻰ ﺻـﻨﻌﺎء ﻟـﺘﻠﻘﻲ اﻟـﻌﻼج ﻣـﻊ اﻧـﮫ ﻣـﻦ اﻟـﻤﮭﻢ أن ﯾـﺘﻢ إﺣـﻀﺎر
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل وﻟﯿﺲ ذھﺎب اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻟـﻢ ﺗـﻘﻢ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟـﯿﻤﻨﯿﺔ ﺑـﺎﻟـﺠﮭﻮد اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻹدﻣـﺎج ﺳـﯿﺎﺳـﺎت أو ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ،وﯾـﻨﻈﺮ ﻟـﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ
ﻋـﻠﻰ أﻧـﮭﺎ ﻟﯿﺴـﺖ ذات أوﻟـﻮﯾـﺔ ،ﻓـﺎﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻟﯿﺴـﺖ ﻣـﺪﻣـﺠﺔ ﻓـﻲ ﻧـﻈﺎم اﻟـﺮﻋـﺎﯾـﺔ اﻟـﺼﺤﯿﺔ اﻷوﻟـﯿﺔ – ﻓـﺎﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ
اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ.
ﻻ ﯾـﻮﺟـﺪ ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل رﺳـﻤﻲ ،أو ﺗـﻮﺟـﯿﮫ ﻣـﻌﯿﺎري ﻟـﺘﺸﺨﯿﺺ وﺗـﻘﯿﯿﻢ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ذات اﻟـﺼﻠﺔ ﺑـﺎﻟﺴـﯿﺎق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ.
ﻟـﻢ ﺗـﻼﻣـﺲ ﺧـﻄﻂ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﯿﺔ ﺷـﯿﺌﺎ ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻷطـﻔﺎل ودﻟـﯿﻞ ذﻟـﻚ ھـﻮ اﺳـﺘﻤﺮار ﻣـﺄﺳـﺎﺗـﮭﻢ وﺗـﺼﺎﻋـﺪھـﺎ
ﯾـﻮﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ آﺧـﺮ ،ﻓـﻔﻲ ظـﻞ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ اﻟـﻄﺒﯿﺔ واﻹﻧـﺴﺎﻧـﯿﺔ اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ ﻟـﻸزﻣـﺔ إﻻ أن اﻟـﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟـﻄﺎﻏـﻲ ﻣـﻦ وﻛـﺎﻻت
اﻟـﻤﻌﻮﻧـﺔ اﻧـﺼﺐ ﻋﻠﯽ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ ﻟـﻼﺣـﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟـﻌﺎﺟـﻠﺔ ،ﻓـﻲ ﺣـﯿﻦ ظـﻠﺖ اﺣـﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﺛـﺎﻧـﻮﯾـﺔ وﺗـﻠﻘﺖ
ﻗﺪراً ﺿﺌﯿﻼً ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.
ھـﻨﺎك ﺗﺤـﺪﯾـﺎت ﻣـﮭﻮﻟـﺔ ﻣـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣـﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻟـﻠﯿﻤﻨﯿﯿﻦ ،ﻓـﺎﻟـﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺘﻄﻮر اﻟﻤﺤـﺪود
ﻟﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ،ھـﻨﺎك اﻷﺛـﺮ اﻟـﻤﺪﻣـﺮ ﻟـﻠﻨﺰاع اﻟـﺤﺎﻟـﻲ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘﺪﯾـﻢ ھـﺬه اﻟﺨـﺪﻣـﺎت
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه اﻟﺒﻼد.
ھـﻨﺎك أﯾـﻀﺎ ً ﻧـﻘﺺ ﺷـﺪﯾـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺘﻤﻮﯾـﻞ واﻻھـﺘﻤﺎم ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﻔﺎﻋـﻠﯿﻦ اﻟـﻮطـﻨﯿﯿﻦ واﻟـﺪوﻟـﯿﯿﻦ ﺑـﻘﻀﺎﯾـﺎ اﻟـﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺠﺬور اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل ذوي اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.
ھـﻨﺎك اﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻘﯿﻮد اﻟـﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌﯿﻖ ﺧـﻄﻂ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀﻌﮭﺎ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻟـﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣـﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟـﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ:
. 1ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .
. 2ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻛـﯿﺎن ﺗـﻨﻈﯿﻤﻲ ذات ﺷـﺨﺼﯿﺔ اﻋـﺘﺒﺎرﯾـﺔ وذﻣـﺔ ﻣـﺎﻟـﯿﮫ ﺗـﻜﻮن ﺑـﻤﺜﺎﺑـﺔ اﻻطـﺎر ﻻﺣـﺘﻮاء وﺗـﻮﺟـﯿﮫ
اﻟـﻤﻮارد وﺧـﺼﻮﺻـﺎ ﻣـﻨﮭﺎ اﻟـﻤﺎﻟـﯿﺔ ﻓﺴـﯿﺘﻢ إﻧـﻔﺎق وﺻـﺮف اﻟـﻤﺴﺎﻋـﺪات واﻟـﻤﻨﺢ ﻓـﻲ أﻧﺸـﻄﺔ ﺷـﻜﻠﯿﺔ وﻏـﯿﺮ ذات ﻧـﻔﻊ
وﺟﺪوى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

 . 3ﻋـﺪم ﺗـﻮﻓـﺮ اﻻرادة واﻟـﻘﺮار ﻓـﻲ اﻟـﻀﻐﻂ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺠﮭﺎت اﻟـﺤﻜﻮﻣـﯿﺔ ذات اﻟـﻌﻼﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻤﻞ ﺗـﺤﺖ ادرأه ﺧـﻠﯿﺔ
ازﻣﺔ واﺣﺪة واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﯿﻤﻦ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ وﺗﺪﺧﻼت اﻟﺨﻄﺔ .
أن ﺷـﺢ اﻷﺑـﺤﺎث اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌﺎﻟـﺞ ﻣـﻮاﺿـﯿﻊ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻟـﺮﻓـﺎه اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ – ﺑـﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ
اﻟـﻤﺨﺎطـﺮ واﻟﺨـﺪﻣـﺎت واﻟـﻔﺮص واﻻﺣـﺘﯿﺎﺟـﺎت – ﺣـﺎل وﯾـﺤﻮل دون ﻓـﮭﻢ اﻟـﻤﺴﺄﻟـﺔ وﺑـﻨﺎء ﺗـﻮﺻـﯿﺎت وإﺟـﺮاءات
ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أدﻟﺔ.
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ-:
ﺗـﺒﺮز اﻟـﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﻜﺮﯾـﺲ اﻟـﺒﺤﺚ واﻟـﻤﻨﺎﺻـﺮة ﺑـﺸﺄن ھـﺬه اﻟـﻤﺴﺄﻟـﺔ  ،وﺣـﺚ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤﺪﻧـﻲ اﻟﻤﺤـﻠﻲ وأﺻـﺤﺎب
اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻮطـﻨﯿﯿﻦ واﻟـﺪوﻟـﯿﯿﻦ ووﻛـﺎﻻت اﻟـﻤﻌﻮﻧـﺔ ﺑـﺸﺄن اﻟـﻘﻀﺎﯾـﺎ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ،وﻟـﺘﻌﺰﯾـﺰ ﺣـﻘﻮق
اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻧﻔﺴﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﯿﻤﻨﻲ .وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ.
ﯾـﺠﺐ ﺗـﻌﺰﯾـﺰ اﺳـﺘﺮاﺗـﯿﺠﯿﺎت اﻟـﺘﻮاﺻـﻞ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺠـﻤﮭﻮر اﻟـﯿﻤﻨﻲ ﻟـﻠﺘﻮﻋـﯿﺔ ﺑـﻘﻀﺎﯾـﺎ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
 ﯾﺠﺐ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻨﺰاع. ﯾـﺠﺐ طـﺮح ﻗـﻀﺎﯾـﺎ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻋـﻠﻰ طـﺎوﻟـﺔ اﻟـﻤﻔﺎوﺿـﺎت ﺧـﻼل ﻋـﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴـﻼم واﻟـﻤﺼﺎﻟـﺤﺔ ،وإﻟـﻰ اﻟـﺪﻓـﻊﺑـﺎﻟـﺘﺪﺧـﻼت اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ ﺣـﯿﺜﻤﺎ أﻣـﻜﻦ ذﻟـﻚ ﺧـﻼل اﻟـﻨﺰاع وﻛـﺬﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺟـﮭﻮد اﻟـﺘﻌﺎﻓـﻲ ﺑـﻌﺪ اﻧـﺘﮭﺎء اﻟـﻨﺰاع،
وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة دور اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻼم.
ﻣـﻦ اﻟـﺼﻌﺐ ﻟـﻠﻐﺎﯾـﺔ اﻟـﺒﺪء ﻓـﻲ ﻣـﻌﺎﻟـﺠﺔ اﻟـﺸﻮاﻏـﻞ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ دون إﺟـﺮاء ﺑـﺤﻮث
وﺗﺤـﻠﯿﻼت دﻗـﯿﻘﺔ ﻟـﻨﻮع وﺗـﻮاﺗـﺮ اﻵﺛـﺎر اﻟﺴـﻠﺒﯿﺔ ﺑـﯿﻦ اﻟـﺴﻜﺎن واﻷﺳـﺒﺎب اﻟﻤﺤـﺪدة واﻟـﻤﺨﺎطـﺮ وﻓـﺮص اﻹﺻـﻼح،
ﻓـﮭﻨﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻣـﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺒﺤﻮث ﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻟـﺮﻓـﺎه اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻟـﻠﯿﻤﻨﯿﯿﻦ ،ﻓـﻀﻼً ﻋـﻦ
دراﺳـﺔ ﻗـﺪرات اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺎت واﻟـﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﻤﺤـﻠﯿﯿﻦ ،واﻟـﻔﺮص اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴـﯿﻦ اﻟـﺪﻋـﻢ واﻟﺨـﺪﻣـﺎت ،ﻣـﻦ اﻟـﻀﺮوري
ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﻘﯿﯿﻢ ﻋـﻤﻖ وﻧـﻄﺎق ﻗـﻀﺎﯾـﺎ اﻟـﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﯿﻤﻦ ،وﺗـﺨﻔﯿﻒ ﺣـﺪﺗـﮭﺎ ﺑـﺎﻟـﺸﻜﻞ اﻷﻣـﺜﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
اﻟـﺘﺪﺧـﻼت اﻟﻤﺴـﺘﻨﺪة إﻟـﻰ أدﻟـﺔ ﻗـﺪر اﻹﻣـﻜﺎن ﺧـﻼل اﻟـﻨﺰاع اﻟـﺠﺎري ،ﻣـﻊ اﻟـﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟـﻠﺠﮭﻮد واﻟـﻤﻨﺎﺻـﺮة اﻷوﺳـﻊ
ﻧﻄﺎﻗﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻨﺰاع.
ان اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟـﻤﺆﻟـﻢ اﻟـﺬي ﯾـﻮاﺟـﮫ اﻷطـﻔﺎل ﺟـﺮاء اﻟﺤـﺮوب ﯾـﺤﺘﺎج اﻟـﻰ اھـﺘﻤﺎم ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ اﻟـﺘﻲ
ﺗـﻌﻨﻰ ﺑـﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن وﺣـﻘﻮق اﻟـﻄﻔﻞ ﺑـﺎﻟـﻨﻈﺮ ﻟـﻮاﻗـﻌﮭﻢ واﻟـﺴﻌﻲ إﻟـﻰ اﻟـﺘﺪﺧـﻞ اﻟـﻔﻮري واﻟﺴـﺮﯾـﻊ ﻟـﻤﺴﺎﻋـﺪﺗـﮭﻢ
وإﺧـﺮاﺟـﮭﻢ ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟـﻤﺰري واﻟﺤـﺰﯾـﻦ اﻟـﺬي ﯾـﻌﯿﺸﻮﻧـﮫ ﺑﺸـﺘﻰ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ واﻷﺳـﺎﻟـﯿﺐ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀﻤﻦ ﺣـﻘﻮﻗـﮭﻢ
وﺣﻘﻮق ذوﯾﮭﻢ .

