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موجز أرسة التحرير للعدد  66من نرشة الهجرة القرسية:
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية /
َد ْعم َّ
املعطيات وال َّتهجري  /املهاجرون املفقودون

َدعْمُ الص
النفسانيَّةحَّ ة العقليَّة والحال
اال
جت
امعيَّة

ومق ٌ
االت َّ
خاصة يف:

املُ َ
ُعطيات والتَّهجري
واملها
جِ رين املَفقودِين

موج ٌز ملضمون العدد  66من نرشة الهجرة القرسية ،مع وصلة ّ
بني يدي موجز أرسة التحرير هذا ٌ
لكل مقالة ،وقامئة تا ّمة مبحتوى املقاالت.
عرض َ
أدا َر مؤلِّفو  13مقال ًة من هذا العدد مقاالتهم َ
الصحة العقل َّية
حول َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال
والحال النفسان َّية االجتامع َّيةَ ،س َبوا فيها أَهم ّي ُة َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية وما يالزم هذا امليدان من ُمتحد ُ
ِّيات ،وناقشوا مبادرات
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية وتطبيق هذه املبادرات يف
َدعْم َّ
ُ
ُ
َ
سياقات مختلفة ،ونارصوا َتقوية التعاون وااللتزام وفت ُْح ط ُرق للتفكري جديدة.
ثم تك َّل َم املؤلِّفون َ
حول محور املعطيات والتَّهجري يف آخر ما ُت ُو ِّص َل إليه من
َّ
ُ
لج ْمع املعطيات واستعاملها ،ويف املتحدِّيات التي تعرتض ذلك،
وجوه املنارصة َ
ويف ُط ُرق جديدة للمقاربة ،ومنها ما ُيتص َّدى به لل ُق ُيود املرضوبة بسبب
الجائحة .وأ َّما محور املهاجرين املفقودين ف َي ْس ُرب املؤلِّفون في ِه ما بودر إليه
َّ
ُ
َحسني َج ْمع املعطيات والتشارك فيها ،و َتع ُّرف هُ ُو َّية الجثامني ،وإِعا َنة األ َس
لت ِ
ا ُمله َملة.
ُز ْر َ www.fmreview.org/ar/issue66ت ِج ْد موج َز أرسة التحرير ،واملج ّلة
أكملها ،واملقاالت ك ّلها.
وإن َ
رس ُل إليهم عىل الدوام نرشة الهجرة القرسية مطبوع ًة ،ولكنْ
كنت م ّمن ُت َ
ترى ّأن موج َز أرسة التحرير يجيب ما َ
بك من حاجات ،فلو تراسلنا من طريق
رس َل إليك هذا ا ُملنتَج بدالً من ذاك.
 fmr@qeh.ox.ac.ukفتطلب إلينا أن ُن ِ
فذلك ُيس ِق ُط ع ّناً شيئاً من النفقة و ُيق ّلل وطأتنا عىل البيئة .أو َ
لك أيضاً أن
ُتق ّيد اسمك عندنا هنا
 www.fmreview.org/ar/request/alertsلتصل إليك التنبيهات عىل صدور
جديد األعداد والدعوات إىل املشاركة يف املقاالت .وإن َ
شئت قراءة يش ٍء من
تجدُ ها ك ّلها ُمتَّصل ًة َّ
بالشابكة هنا .www.fmreview.org/ar
األعداد السابقة ِ
املحوران ا ُملق ِبالن:
يف العدد  67من نرشة الهجرة القرسية ،الذي سيصدر يف متوز/يوليو 2021
صحي /
وص ٍف
وس ُبل ِح ْفظها من نظاف ٍة وما ٍء عذب َ ْ
هامَّ :
الصحة العا َّمة ُ
ّ
ُ
ِّ
الدول غري املوقعة.
ف َمنْ شاء التفصيل فلينظره هنا
.www.fmreview.org/ar/forthcoming
ماريون كولدري وأ ِليس فيليب

ُم َح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية

fmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 @fmreview

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتماع َّية
َد ْعم َّ

الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ُلح ْسـن حالنـا أفراداً
ال غنـى عـن َد ْعـم َّ
ً
ً
وجامعـات ،حتَّـى َّإن أهم َّيتـه تـزداد عنـد أكثر النـاس اسـتضعافا العائشينَ أصلا يف
ِّ
هاجرين َق ْساً أو الذيـن ما يزالون
هامـش املجتمـع،
املترضريـن بالنِّـزاع أو بالكـوارث ،ا ُمل ِ
وسـ ُبل
ينتقلـون .وقـد فقـد كثير مـن هـؤالء منازلهـم ومجتمعاتهـم املحل َّيـة وأعزَّاءهم ُ
ثـم تـأيت الجائحـة الجاريـة فتزيـد ضائقتهـم وقلقلـة أحوالهـم ( َكاْگ) .ومـن
معاشـهمَّ ،
ُ
ُ
هـؤالء أيضـاً
َّ
سـتطيعون بغريهـم ،وا ُملعا ُنـون العنـف
مل
وا
واملـرىض
والجيـاع
دون
شر
مل
ا
ِ
الجنسـاين أو املجتمعـي أو األرسي ،واملغلوبـون يف أمرهـم َّ
بالضيـق والقنـوط والتجـارب
واملهمشـون واملنبـوذون ،والذيـن فيهـم ٌ
مـرض مزمـن ،والعاجـزون املع َّوقون
ال َّراضحـة،
َّ
الصحـة العقليـة (بـارون) .وواحـدٌ مـن ِّ
كل خمسـ ٍة أشـخاص يعيشـون يف
والضعيفـو َّ
الصحـة العقل َّية،
املناطـق املتضررة بالعنـف والنـزاع
ٌ
مصـاب بوجه من وجـوه اضطراب َّ
وهـذا أكثر كثيراً ّ
مم يصيب َمـن مل َّ
يترضر بالنزاع من السـكان (هَ ِر ُسـن وآخرون) .ففي
سـياقات التَّهجير ،يرجـح أن تكـون الخدمـات التـي يحتاجـون إليهـا ُمجـزَّأة أو يتعـ َّذر
الوصـول إليهـا أو معدومـة.

ويف َت ْقدمـة هـذا العدد تدعو ِسـ ْگ ِرد َكاْگ ،وزيـرة التجارة الخارجيـة والتعاون اإلمنا ّيئ يف
الصحـة العقل َّية
مملكـة هولنـدا ،إىل التعـاون العاملـي وتقوية االلتـزام مبعالجة حاجات َّ
الصحـة العقل َّية والحـال النفسـان َّية االجتامع َّية
هجريـن يف جميـع العـامل .ف َد ْعـم َّ
عنـد ا ُمل َّ
ُي ِعين األفـراد واألرس واملجتمعـات عىل إنعـاش صمودهم وزوايا نظرهـم أو عىل ِح ْفظها
َّامسـك االجتامعـي ،واسـتئناف األخـذ
أو على استرجاعها ،و ُت ِعنهـم على إعـادة بنـاء الت ُ
ً
َ
خطـوات ُمهمـة قـ ِد ا ُّت ِخـذت يف السـنني
يف ُس ُـبل معاشـهم ،وتعزيـز ا ُملصالَحـة .ومـع َّأن
ٍ
األخيرة ،مـا يـزال ُيحتَـاج إىل زيـادة االسـتثامر يف هـذا امليـدان ،بالتَّمويـل وبالجهـود
السـيايس ( َكاْگ).
السياسـية والنَّهج
ّ

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتماع َّية
ُظهُور َدعْم َّ

الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة بالتدريـج مـن حيـث هـو
ظهـر َد ْعـم َّ
َ
هـم للربامج اإلنسـان َّية يف سـياق الهجـرة القرسيـة .وكان ال ب َّد أن
ميـدان ُيـد َرس و َمركـ َز ٍّ
ُت َعالَـج وجـوه تو ّتـر أو ّيل بني االسـتجابات النفسـية املعياريـة وطرق املقاربـة املجتمعية
األوسـع إلنشـاء إطـار مشترك َي ُأطـ ُر امليدان (أَ ْي َجـا) .ونجحـت املبـادئ التوجيهية للجنة
الدامئـة املشتركة بين الهيئـات ،التـي ُن َ
أدمـج
شرت سـنة  ،2007يف إنشـاء إطـار عمـلٍ
َ
فيـ ِه وجهـات نظـر بين ّيـ ًة شـتَّى وأمكـن أن يبلغـه مختلـف الفاعلين ،محل ِّيين ودول ِّيني.
و ُق ِّو َيـت مـذ ذاك كثيراً قاعـدة األدلـة التـي تقـوم عليها ُسـنَن العمـل املتَّبعـة .ويناقش
املؤلِّـف ثلاث مسـائل يرجـح أن يدخـل فيهـا املزاولـون والباحثـون يف هـذا العقـد)1 :

الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية  /املعطيات والتَّهجري  /املهاجرون املفقودون
َد ْعم َّ
بـاشة أو الرتكيز عىل التغيري الضرورة توسـيع نطـاق إتاحـة األنشـطة البدنيـة حتَّـى تكـون أكثر شـموالً ،وال
القيـاس والتك ُّيف بالسـياق )2 ،وتخفيـف املعاناة ا ُمل ِ
الطويـل األمـد )3 ،واألولويـة النسـبية لربامـج ُّ
األصحـاء ،كما أنه من الضرورة الحـذر من
التدخـل ا ُملر َّكـزة يف َد ْعـم َّ
الصحـة تقتصر على فئـة الرجـال والصبيـان َّ
العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة يف مقابل مشـاركة املجتمـع املح ّ
يل ذات سـوء األثـر املحتمـل لأللعاب التنافسـية.
الرتكيز األوسـع.

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتماع َّية
إدماج َدعْم َّ

هرم من وجوه ُّ
التدخل

الصحـة العقل َّيـة والحـال
وقـد ُأ ِ
نشـئت أدوات قو ّيـة لقطاعـات ُمع َّينـة يف َد ْعـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،غير َّأن األفـراد واألرس واملجتمعـات املحليـة يف أحـوال
وحاجات تتداخـل تعريفاتها بني
مشـكالت
الطـوارئ يكثر أن تعرتضهـم عدّة من
ٍ
ٍ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة
قطاعـات شـتَّى .فيلـزم يف َد ْعـم َّ
ـج ويُث َّبـت يف القطاعـات وأن يٌقـدَّم بين القطاعـات حتَّـى ُتج َعـل
أن يُد َم َ
املعونـة اإلنسـانية بحيـث تدعم ُح ْسـنَ حـال الصحـة العقلية والحال النفسـانية
هـم ُّ
التدخل مركوزاً يف القطاعات (هَ ِر ُسـن
االجتامعيـة عنـد املعنـي بهم ولو كان ّ
وأخـرون) .فالتنسـيق رضورة لضمان أن يتحقـق شـمول اسـتجابة الحاميـة ،ويف
هـذه املقالـة ُم ِشير ٌ
ات إىل السـبل يسـتطيع بهـا الفاعلـون يف ميـدان الحامية أن
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة يف عملهـم.
ُيقـ ُّووا َد ْعـم َّ

وورد يف هـذا املحـور عـ ّدة مـن اإلحـاالت إىل املبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئـة
ُّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
التدخـل يف
املشتركة بين الهيئـات يف
َّ
ُّ
االجتامع َّيـة يف الطـوارئ ،وإىل «هـرم وجـوه التدخـل» الـذي يصاحبهـا (بـارون،
رو ِز ْن َبـ ْوم وآخـرون) .فأمـا طبقـة ُّ
التدخـل األوىل يف الهـرم –وهـي يف «الخدمـات
األساسـية واألَمـن»– فتُؤ َّكـد فيهـا الحاجـة إىل حاميـة ُح ْسـن حـال ا ُمل ِّ
ترضريـن
مـن إقا َمـة –أو إعـادة إقامـة– األَمـن والحوكمـة املالمئـة والخدمـات التي تقيض
الحاجـات املاديـة األساسـية .وأمـا الطبقـة الثانيـة ،وهـي يف «دعـم املجتمـع
ّ
صحتهـم
املحلي واألرسة» ،فتتوافـق ومعونـة األشـخاص القادريـن على َح ْفـظ َّ
العقل َّيـة إذا تلقـوا اإلعانـة على الوصـول إىل الدعـم األسـايس للمجتمـع واألرسة.
املتخصص» ،فتشير إىل الذين
وأمـا الطبقـة الثالثـة ،وهـي يف «الدعـم املر ّكز غير
ِّ
يحتاجـون إىل ُّ
تدخـل فـردي أو أرسي أو
ّ
والمرا ِعين
جامعـي أكثر تركيـزاً مـن ِق َبـل عاملين دعم األطفال ُ
ُمد َّربين و ُم َ
شر ٌف على عملهـم .وأمـا الطبقـة الرابعة مـن الهرم وهـي العليا –يف
وميكـن أن يكـون يف َد ْعـم طائفـ ٍة مـن أصحـاب املصلحة أثـر َح َسـن يف األطفال،
فتبين اقتضـاء زيـادة الدعـم لألشـخاص الذين تشـت ّد
«الخدمـات املتخصصـة»– ِّ
الصمـود) .واملقصود
يف األمـد القصير والبعيـد (فيكـون من ذلك َد ْعـم مزيد من ُّ
عليهـم املعانـاة النفسـان َّية والذيـن تتجاوز حاجاتهـم قدرات الخدمـات الصحية بأصحـاب املصلحـة هاهنـا ُ
األ َس أوالً ،واملع ِّلمين أيضـ ًا .و ُتع ِّر ُفنـا إحـدى املقاالت
األوليـة أو العامـة القامئـة.
إطـاراً مفاهيميـاً لتقديـر ُح ْسـن حـال املعلـم ،يقـوم على ُمق َّدمـة رئيسـة تقول
الح َسـن» أكثر قـدر ًة على قضـاء حاجـات طالبهـم يف
وناقـش عـدد مـن املقـاالت مب ِّينـ ًة الطبقـة األوىل مـن الهـرم أهم َّيـ َة قضـاء إن املعلمين ذوي «الحـال َ
الصحـة العقل َّيـة والحال النفسـان َّية االجتامع َّية ،وإن هذا يسـتدعي
الحاجـات األساسـية –الغـذاء والرعايـة الصحيـة واألمـن ،ومـا إىل ذلـك– ألجـل ميـدان َد ْعـم َّ
ّ
ً
دعما يف أربعة مسـتويات :ال َفرد ،واملدرسـة ،واملجتمع املحلي ،والصعيد الوطني
الصحـة البدن َّيـة
املهجريـن واألرس ودعـم َّ
تخفيـف الضغـوط على جامعـات َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
فريسـويل  -ڤـارين) .ويتيـح اإلطـار املفاهيمـي
والعقل َّيـة عنـد األفـراد (هَ ِر ُسـن وآخرون ،بـارون ،فلك ُ -
فريسـويل  -ڤـارينُ ،بتْس واإلقليمـي والعاملـي (فلـك ُ -
ياسـات العامـة لدعـم أصحـاب املصلحـة يف ِّ
 َبـ َردَا  -بوراسـا).كل
بالس َ
توصيـات عمليـة موجهـة ِّ
هـذه املسـتويات .ويشـتمل ذلـك على العمـل يف نطـاق أوسـع لدعـم التنميـة
الصحـة العقل َّيـة والحال
ويسبر أحـد املقـاالت التـي أديـرت حـول إيصـال َد ْعـم َّ
املهنيـة عنـد املع ِّلمين ،وضامن تحقيق أَ ْمـن املدارس وإعدادها باملـوارد الكافية،
َ
الحاجـة إىل إعـادة تصميـم النماذج
النفسـان َّية االجتامع َّيـة يف القاهـرة يسبر
إنشـاء أنظمـة تربويـة تك ُّيف َّية.
الراسـخة ُّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة عنـد
لتدخـل َد ْعـم َّ
َ
ُ
الحضر املعقـدَّ ة (بـارون) .وت ِّ ُ
العمـل يف سـياقات َ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  ،)19يتعني عىل
بين هـذه املقالـة عمـل معهد ويف ُل َّجـة القيـود املرضوبـة بسـبب داء ُ
َّ
الخدمـات النفسـان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليهـا يف القاهرة ،الذي أكرث موظفيه املزاولين استكشـاف كيـف ُيك ِّيفـون األدوات األساسـية مثـل األمكنـة الصالحـة
ّ
آتـون مـن املجتمـع
هجريـن وحاميتهـم .وقـد وجـدت هيئـة تعمـل يف
املحلي ،فهـم الجئـون أو طالبو لجـوء أو مهاجـرون .وتصف لألطفـال لدعـم األطفـال ا ُمل َّ
ُّ
ـم
ع
د
لهـرم
األربـع
الطبقـات
جميـع
يف
ـل
التدخ
يتيـح
املعهـد
املؤلِّفـة كيـف َّأن
َ
ْ غـرب النيـل بأوغنـدا أن َ
قـات
ره ٍ
أخبروا ُمب ِ
أكثر مـن ُ�ث ُلـث األطفـال وا ُملرا ِعين َ ُ
َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة التابـع للجنـة الدامئـة املشتركة جديـدة بسـبب الجائحـة ،ومنهـا إغلاق املنشـآت املجتمعيـة ،وانتفـاء األَمـن
وتذكر
وقيـوده)،
)19
(كوڤيد
التاجيـة
ـة
م
الح
داء
أثنـاء
يف
َّـى
ت
(وح
الهيئـات
بين
ُ َ
الح َمـة التاجيـة (فريوس
االقتصـادي ونقـص الحاجـات األساسـية ،والخـوف مـن ُ
مؤ ِّكـد ًة أهميـ َة ضمان أن يكـون ُّ
التدخـل مفتـوح السـبيل ألكثر الفئـات ضعفاً ،كورونـا) ،وق ّلـة لِ َقـا ِء األطفـال أصدقا َءهـم .واسـتجاب ًة لذلـك ،عملـت الهيئـة مع
معـ َّداً لرياعـي َّ
كل سـياقٍ على حدته.
جامعـات مجتمعيـة على إتاحـة املـوارد التعليمية يف املنـزل ،و َن ْش رسـائل َد ْعم
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة الصالحة لألطفال مـع معلومات
َّ
وتسبر مقالـة أخـرى َ
شـأن النشـاط البـدين مـن حيـث هـو إستراتيج ّية ُمج َّربـة
الصحة
الصحـة العقل َّيـة ،لألطفـال والشـباب يف الغالـب ولكـن أيضـاً يدخـل فيـه عـن داء ُ
الح َمـة التاجيـة ،وتحديد أكثر األطفال عرض ًة لإلصابة مبشـكالت َّ
لدعـم َّ
أيضـاً أفـراد األرسة اآلخريـن (رو ِز ْن َب ْوم وآخـرون) .وتتزايد يف البيئـات ذات املوارد العقل َّيـة ،وتيسير املنـارصة التـي يقودها األطفـال .وأورد مؤلِّفـو املقالة توصيات
متخصصين بالنَّشـاط البـدين يف تكييـف إعـداد الربامـج لألمكنـة الصالحـة لألطفـال ،ويف تحديد ُطـ ُرف التع ُّلم
العاليـة واملنخفضـة كليهما وجـوه إدمـاج مزاولين
ِّ
َ
داخـل املجتمعـات املحليـةِ ( .م ِت ْزلِـر وآخرون).
التخصصـات ُتعـزِّز ُح ْسـن املختلفـة ا ُملسـتع َملة
تدريـب على الصحـة العقليـة يف ِفـ َرق ُمتعـدِّدة
مـع
ُّ
ٍ
حتـاج إىل مثـل هـذه
حـال الصحـة العقليـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة .و ُي ُ
هجريـن .ويقـدِّم هـذه املقالـة بين يديهـا عدداً مـن األمثلة تعزيز مراعاة اإليمان
الطـرق يف مقاربـة ا ُمل َّ
واختصـت مقالتـان بتنـاول شـأن اإلميان عند األفـراد واملجتمعات مـن حيث هو
على ذلك ،يف سـياقات مثل بنغالديـش ولبنان واألردن وإندونيسـيا ،وتورد جملة
ّ
الصحـة العقل َّيـة للنـاس ،وكيفيـة دعـم املنظمات غير الحكوميـة
متنوعـة مـن األنشـطة مثـل التسـ ُّلق وركـوب املوج وكـرة القـدم .و ُت ِّ
بين أ ّنه من مصـدر لدعـم َّ
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العودةتَّهجري  /املهاجرون املفقودون
املعطيات وال
االجتامع َّية /
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان
َد ْعم َّ
التحرير:
موجزَّيةأرسة
فيدخ ُلون الثقة يف قلب العمالء .عىل َّأن الوسـطاء أنفسـهم يعانون درجات
لتكـون أكثر مراعـا َة لإلميـان (هَ ـ ْرش  -ڤـان ِدر ِڤـن ِ -و ْل ِكن ُْسـنُ ،رت ِلـج وآخـرون).
ِ
الصحـة العقل َّيـة والحال شـديد ًة مـن ال َّر ْضـح غري املبارش ونفاد الوسـع ،ويحتاجون إىل دعم مناسـب.
فمراعـاة اإلميـان جـزء ال ينفصـل مـن إيصال َد ْعـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة إيصـاالً شـام ًال يركـز عىل النـاس يف األحـوال املقتضية
الصحة
السـنن والشعائر الدينية كإقامة الصالة العنف
الجنساني على المرأة و َدعْم َّ
للمعونة اإلنسـانية .وميكن أن تكون ُّ
ّ
عنصراً مـن عنارص دعـم الحـال النفسـان َّية االجتامع َّية الذي ينبغـي تكملته العقل َّية والحال النفسان َّية االجتماع َّية
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة،
بضروب أخـرى مـن َد ْعـم َّ
الصحة
ال أن يسـتبدَل بـه غيره .ويسبر مؤلِّفـو هـذه املقالـة كيفيـة الجمـع بين وقـد ُأجـ ِريَ اسـتطالع يف تجارب العنف الجنسـا ّين عىل املـرأة ،و َد ْعم َّ
ُ
َ ُ
العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،وإيصـال الخدمـات اسـتجاب ًة لهام،
الصحـة العقل َّيـة والحال النفسـان َّية االجتامع َّيـة عند تخطيط
ـم
ع
د
و
اإلميـان
َْ
َّ
وتنفيـذ اسـتجابات نفسـانية اجتامعيـة تراعي اإلميـان ،ويقدِّمـون بني يدي على نسـا ٍء يف لبنـان لبنان َّيـات وفلسـطين َّيات وسـور َّيات ،ف ُو ِجـ َد َّأن وجـوه
َّ
َّ
مقالتهـم توصيـات يف :إدخـال اإلميـان يف التقديـر ،وربط الربامـج مبعتقدات الخلـل يف القـوة واملسـاواة بين الجنسين تتفاقـم فتُعـ ِّرض النسـاء والفتيات
هجـرات لخطـر العنـف عليهـنَّ بسـبب وجـوه الضعـف املتعلقـة بالحالة
النـاس وشـعائرهم وسـننهم ،ومعاونـة الفاعلين الدين ِّيني املحل ِّيين ،ومعالجة ا ُمل َّ
مـا يحتمـل رضره من ُسـنَنَ العمـل املرتبطة باإلميـان ،و َتنـا َول اإلميان بحيث القانون َّيـة واألمـن االقتصـادي والوصـول إىل الخدمـات وأحـوال املعيشـة
( ُبتْـس َ -بـ َردَا  -بوراسـا) .و َت َّ َ
بين َّأن النسـاء السـور َّيات يعانين الضائقـة
تحترم املبـادئ اإلنسـان َّية (هَ ْـرش  -ڤـان ِدر ِڤن ِ -و ْل ِكن ُْسـن).
النفسـان َّية الشـديد أكثر مـن النسـاء اللبنانيـاتَّ ،
وأن الضائقـة ناجمـة عـن
همهـا يف شـأنِ اإلِميـان و َد ْعـم َّ
وتركـز مقالـة أخـرى َّ
وح ْيرة ،وانفصـال مـن األرسة ،و َو ْصـم مرتبـط بصفـة
الصحـة العقل َّيـة والحال ُمج ِهـدٌ مـا ّيل وأرسيَ ،
ُ
ُ
َ
وآخـرون).
ـج
ل
ت
ر
(
ات
ر
ـ
هج
مل
ا
ت
سـلم
مل
ا
النسـاء
عنـد
النفسـان َّية االجتامع َّيـة
ُ ِ
َّ
الالجـئ .و ُتـو ِرد املؤ َّلفـات جملـ ًة مـن التوصيـات ،منهـا الحاجـة إىل الوصول
وأشـار بحـث مؤلِّفيهـا إىل أن النسـاء يف العـراق وسـورية وتونـس وتركيـا إىل خدمـات منخفضـة الكلفـة أو بلا كلفـة يف العنف الجنسـا ّين على املرأة
اعتمـدن على طائفة واسـعة مـن الروايات الدينيـة إليجاد
ً
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،وإلىل حملات
معنـى ملعاناتهن ويف َد ْعـم
َّ
ً
ً
وتوجيـه ا ِّتخاذهـنَّ القـرارات الحاسـمة .فاسـتعملنَ جملـة متنوعـة مـن مكافحـة ال َو ْصـم ،وإىل أعمال التمكين االقتصـادي ،وإىل اشتراك موصلي
َ
السـنَ ن والشـعائر الدينية
ٍ
ُّ
آليـات أول ّية للتصدِّي لصعوبة معيشـتهنّ َ ،ورأينَ الخدمـات املحل ِّيين.
قيمـ ًة للتوجيـه الصـادر مـن القـادة الدينيني الرسـميني وغري السـميني رجاالً
ُ
ونسـا ًء ،ولبلـوغ املواضـع واملـوارد الدينيـة .على أ َّنهـن جاهَ ـدْ َن املع ِّوقـات ُط ُرق المقاربة المجتمع َّية
اإلمداديـة (اللوجسـتية) ،وشـعرن أيضـاً أنهـنَّ مكبوحـات بسـبب امتنـاع
ُت َ
ـم االسـتجابات اإلنسـانية يف العـادة على عالقـات قوة ال مسـاواة فيها،
نظ ُ
موصلي الخدمـة فيما يبدو مـن الحديث عن اإلميـان .ويناقـش املؤلِّفون ما
الصحة العقل َّيـة والحال النفسـان َّية االجتامع َّية
وميكـن أم ُتكـ ِّر َر برامـج َد ْعـم َّ
يحضر مـن اإلرشـاد يف مراعـاة اإلميـان ويـوردون يف ذلـك توصيـات.
هـذه الحرك َّيـات (الدينام َّيـات) َّ
الحملـة املشـكالت بـأن أ) ُته ِم َ
ـل صمـود
قصر سـبيل رؤيتهـا االسـتجابة ّ
للشـدائد على
املهجريـن وفاعل َّيتهـم ،ب) و ُ َت َ
َّ
َش ُ
أن الثقافة
نشـئ أنظمـة االعتماد على املعونـة .ويقدِّم
عدسـة
ّ
الطـب الحيـوي ،ج) و ُت ِ
وإمتامـ ًا للمناقشـات يف الحاجـة إىل التَّوفيـق بين السـياق واملراعـاة الثقافية
ْ مؤلِّفـون دراسـة لحـاالت يف ُطـ ُرق املقاربـة املجتمع َّيـة مـن بنغالديـش
همهـا يف التح ُّيز الثقايف ُ(أ َك ْمبو  -عوده ِ -و ِسـلز).
(أَ ْي َجـا) ،تركـز مقالـة أخرى ّ
وجنـوب السـودان ل ُيب ِّينوا رضورة التقدير التَّشـار ِّ
يك ا ُملسـت ِمر وأهم َّي َة العمل
والتحيـز الثقـايف –الـذي يعنـي التَّفسير أو الحكـم أو التصرف بنـا ًء على
كل مراحل إعداد مـع املجتمـع املـدين وأصحـاب املصلحـة الحكوميني ألجـل بناء القـدرة عىل
املعايير الثقافيـة للفـرد– ميكـن أن يكون له َو ْقـع سـو ٍء يف ِّ
إيصـال الخدمـات ومتكين تبـادل املعـارف التـي ستسـتم ُّر بعـ َد ِّ
كل وجـ ِه
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة .فمعالجـة
الربامـج ل َد ْعـم َّ
ُّ
ُّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
تدخ ٍـل مـن وجـوه
التدخـل يف َد ْعـم َّ
وح ْسـن حالهـم،
التحيـز الثقـايف لهـا آثـار قو ّيـة يف كرامـة النـاس وهويتهـم ُ
يس َـيان وآخـرون).
رس ِ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،االجتامع َّيـة ( ِن ِ
و ُتؤ ِّثـر يف برامـج َد ْعـم
َّ
جـود ًة وتنفيـذاً ،يف األماكـن التـي تقضي املعونـة اإلنسـان ّية .ويكرث كثيراً أن
ال ُي َ
ً
قليلا إىل التعابير االصطالح َّيـة املحل َّيـة عـن الضائقـة ،وطـرق
نظـر إال
املقاربـة املحل َّيـة ل َد ْعـم
َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة .تسـترشف املقالـة ا ُملم ِّهـدة لهـذا املحـور مـا تح َّقـقَ مـن التقـدُّ م يف َج ْمـع
فيـورد املؤلِّفـون إستراتيجيات لقليـل التح ُّيـز الثقـايف يف الصعيـد التنظيمـي املعطيـات واألدلـة واسـتعاملها لدعـم إعـداد الربامـج يف سـياقات التَّهجير،
والربنامجـي والفـردي ُ(أ َك ْمبـو  -عـوده ِ -و ِسـ ْلز).
وتسبر ا ُملتحدِّيـات والفجـوات الباقيـات ( َم ْك ِل ُيـود) .و ُت ِّ ُ
بين أن أهـداف
ثـم يناقـش من وجـه آخر املزاولـون الذين يعملـون مع املهاجريـن وطالبي التنميـة املسـتدامة واالتفا َقين العامل َّيين :اتفـاق الالجئين واتفـاق الهجـرة
معطيـات َ
ير ُمحـدَّ د إىل إدماج
بر ُز الحاجـة إىل
ٍ
اللجـوء والالجئين يف إيطاليـا شـأن الوسـطاء الثقافيين ووجوه مسـؤول َّيتهم ُت ِ
أكثر تدقيقاً ،إن إنشـاء ُم ِش ٍ
َّ
املهجريـن ِّ ُيبشر خيراً
بإدمـاج َ
أكثر انتظامـ ًا لهـذه الفئـات يف
السـكان َّ
( ِفنَب ِلـس وآخـرون) .فأمـر الوسـطاء الثقاف ِّيين –الذين قد يظهـر من عملهم
ٍ
الشـأن يف تحسين اإلحصـاءات الوطنيـة وأعمال َج ْمـع املعطيـات .وقـد أدَّى تطبيـق التِّقانـة
أ ّنـه مقتصر على الرتجمـة الفور َّيـة أو التحريرية– عظيم َّ
الوصـول إىل خدمـات الصحـة العقل َّيـة و َر ْفـع جودتهـا .وكثيراً مـا يكـون ال َّرقميـة وتصنيـف املعطيـات املتعلقـة باالسـتضعاف إىل تعزيـز مـا يبـذل
الوسـطاء الثقافيـون حلقـة الوصـل األوىل بين الناس يتواصلـون مع خدمات مـن هـذا الجهـد ،على َّأن َج ْمـع املعطيـات يف كثير مـن السـياقات ُيع ِّوقـه
الصحـة العقل َّيـة ،وميكن ضمان أن ُيفه ََم عمالؤهم ويصلـوا إىل ما يحتاجون ضعـف القـدرات الوطنيـة ،واملصاعـب اإلمداد َّيـة (اللوجسـتية) ،وانتفـاء
إليـه مـن دعـم ورعايـة .ويـأيت كثير مـن الوسـطاء مـن مجتمـع الالجئين ،اإلرادة السياسـية ،ومسـائل ِم ْل ِكيـة املعطيـات وخصوص َّيتهـا وأمنهـا .وتسبر
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َد ْعم َّ
املقالـة جملـ ًة متنوعـة من املخاطـر وا ُملتحدِّيات واملخاوف ،وتـورد توصيات املتّصلـة باألمـر ،وتتحـدّ ث املؤلِّفتـان عـن مصـادر املعطيـات مثل شـهادات
النَّاجين ومعطيـات املوضـع ا ُمل َ
نط َلق منـه يف البحر .و ُتو ِردان أخيراً توصيات
ملعالجتهـا.
لجميـع أصحـاب املصلحـة ومنهم َّ
املنظمات غري الحكوميـة واملجتمع املدين
همها يف وجـوه اإلفادة مـن َن ْظم
وأمـا املقالـة الثانيـة يف هـذا املحـور فرتكـز ّ
والـدول ووسـائل اإلعالم.
اسـتطالعات املعونـة اإلنسـانية على معايير اإلحصـاء العامل َّيـة (شـم ِدنگ).
نشـئ َّ
إن البحـث عـن املهاجريـن املفقوديـن ٌ
ثـم َّ
عمـل عابـر لألوطـان ،بـل وعابر
وكثيراً مـا ُت ِ
املنظمات اإلنسـان َّية االسـتطالع الـذي تجريـه على غايـة َّ
إنسـان َّية ُمحـدَّ دة ،مـع قليـلٍ مـن الن َّْظـم على معايير اإلحصـاء الدوليـة للقـارات ،يسـتدعي التعـاون بين طائفـة عريضـة مـن الفاعلين .ويتحـدّ ث
الح ْسـنَى .ولكـنَّ َّ
كل اسـتطالع إنسـاين ال «ينطـق لسـانه مبـا يف هـذا مؤلِّفـان مـن مشروع املفقوديـن التابـع للجنـة الصليـب األحمـر
وسـنَن العمـل ُ
ُ
ٌ
فرصة ضائعة .وتسـترشف الدوليـة ،ويذكـران َ
حـال عملهما مـع جامعـة عامل َّية مـن أصحـاب املصلحة
ينطـق بـه لسـان» الحكومة والشركاء يف التنميـة
هـذه املقالـة كيـف أنه بنمذجة اسـتبانات االسـتطالع يف مخ َّيمات الالجئني ل ُيح ِّولـوا آخـ َر مـا التُـ ِز َم يف االتفـاق العاملـي للهجـرة إىل فعـلٍ َ
(ڤـن ال ِم َر ْيه -
ٌ
يف كينيـا يف االسـتطالع الوطنـي املتكامـل للأرس املعيشـية ،فتحـت النتائـج ُفـن ُكو ِنـش) .وأوردا َّأن إرشـادات اليو َم ُت َ
معطيات
جملـة من
نش ُـأ ،منها)1 :
ٍ
السـبيل إىل املقابلـة املبـارشة بين َّ
َّوفيـق بين املعلومـات املتَّصلـة بالبحـث عـن املهاجريـن املفقوديـن)2 ،
سـكان املخ َّيمات و ُم ِضي ِفيهـم يف البلـد ،للت ِ
ومبـادئ تفاعـل أصحـاب املصلحـة ُوأ َس املهاجريـن املفقوديـن )3 ،ومبادئ
ثـم فائدتهـا يف صنـع السياسـات الالحقـة.
فأثبتـت مـن َّ
َّنسـيق وآليـات تبـادل املعلومـات .و ُيل ِقـي املؤلفـان الضـو َء
التوجيهيـة يف الت ِ
وتستشـف املقالـة الثالثـة كيـف أتـت التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات
على الحاجـة إىل شـأنٍ أقـوى للفاعلين الدول ِّيين وإىل مزيـ ِد تنميـ ٍة يف تدبري
النازحين الداخل ِّيين سـنة  2020بإطـا ٍر إلعانـة البلـدان على أن ُتحـ ِّد َد
املعطيـات والتشـارك فيهـا ومنهج َّيـات البحـث عـن املهاجريـن املفقوديـن.
ميلـك زمام إحصائها هؤالء َّ
النازحين الداخل ِّيين مبا هو أحسـن ،وأن َ
السـكان
الجـ ْودة وأك َرث وقـد عُ ِ َ
ثر يف الواليـات األمريكية املتاخمة للمكسـيك عىل كثير من الجثامني
املسـتضعفني ،وأن تجـيء اإلحصـاءات على درجـة عاليـة من َ
َ
َق ُبـوالً للموازنـة بينهـا وبين غريهـا ( ِك ِر ِن ْس ِكي َبـاْل) .وهـذه التوصيـات مـع التـي ال ُيعـ َرف أصحابهـا و ُيظـنُّ أنهـا ملهاجريـن ،وهـذه يكثر أن ُتدفـنَ بلا
التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئين لسـنة 2018إمنـا تعالـج املسـائل أسماء ،وال يؤخـذ منهـا عينـات مـن الدَّ َنـا ( )DNAالـذي ُيسـ ِّهل تع ُّرفهـا
الحساسـة مـن الوجهـة السياسـية والصعبـة مـن الوجهـة التشـغيلية ،التـي ( َكتْسـا ِنس وآخـرون) .هـذا ،وتقدَّ مـت وجـوه التَّحسين التقني يف اسـتعامل
كثير مـن السـياقات املتأ ّثـرة بالتَّهجير .وتـورد املؤلِّفـة أمثلـ ًة عىل الدنـا يف العقـود األخيرة ،ولكـنَّ العوائـق ُ
الخ ُلق َّيـة واإلداريـة والديوان َّيـة
تتكـرر يف ٍ
تطبيـق هـذه التوصيـات ومـا تح َّقـق مـن التقـدُّ م يف بلـدان شـتَّى ،وتناقش (البريوقراطيـة) تق ُّيـد اسـتعامله .فيناقـش باحثون يف الواليـات املتحدة هذه
بعـض املياديـن ا ُملبـدَّ اة على غريهـا يف مزيـد النَّظـر فيهـا ،مثل االسـتثامر يف العوائـق والحاجـة إىل حلـول طويلـة األمـد وإىل أعمال مسـتدامة.
القـدرة اإلحصائيـة الوطنيـة ،وتحسين متويل املبادرات يف ميـدان املعطيات،
ثـم نوقشـت مسـألة جثامني املهاجريـن املفقوديـن مبزيد تفصيـلٍ يف مقالة
َّ
معطيـات بديلـة.
االشـتامل على مناهـج جديـدة ومصـادر
ٍ
عـن ا ُملتحدِّيـات التـي تعترض ُ
األ َس املهاجـرة الفاقـدة يف مـواراة أقاربهـم
الثرى وإعـادة رفاتهـم ،هـذا غير الحاجـة التـي هـي أكثر إلحاحاً
وتتنـاول املقالـة الرابعـة الوجـه يف اسـتعامل االسـتطالع بالهاتـف املحمـول املـوىت يف َّ َ
َ
لج ْمـع املعطيـات يف أثنـاء هـذه الجائحـة إىل َف ْهـم أسـباب الوفـاة (أنـ ِگ ِل) .وتصـف املؤلِّفـة القيـود التـي تعترض
مـن حيـث هـو طريقـة بديلـة َ
ُ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد )19
( َتا َنـر) .وبالتخطيـط وطـرق املقاربـة اإلحصائيـة الدقيقـة لتخفيـف األ َس (وقـد اشـتدَّ ت هـذه القيـود بسـبب داء ُ
ا ُملتح ِّديـات يف متثيـل املعطيـات ،أثبـت االسـتطالع بالهاتـف أنـه أداة ف َّعالـة واستراتيجياتها املختلفـة –يف اليونـان وأملانيـا واملكسـيك والواليـات املتحدة
بالقيـاس إىل كلفتهـا ل ُيج َمـع يف أماكـن شـتَّى معطيـات ُيعتـدُّ بهـا .ويسبر وزمبابـوي– وتذكـر مؤ ِّكـد ًة الحاجة إىل تحسين الضوابط الوطنية والتَّنسـيق
املؤلِّـف املتح ِّديـات واالعتبارات العملية املختلفة يف تصميـم األداة والتنفيذ الدويل.
بهـا ،ومـن ذلـك مزايـا االسـتطالع بالهاتـف على غيره مـن أسـاليب َج ْمـع
همهما يف ُ
األ َس ا ُمله َملة .تبحث
وإىل هـذه املقالـة مقالتـان أخر َيـان تركـزان ّ
املعطيـات مـن ُب ْعـد.
األوىل محنـة ُأ َس املهاجريـن املفقوديـن التـي هـي بين أمرين :إ َّمـا ال تعلم
ُّ
(سن ِْشـز
كيـف تطلـب الدعـم الحكومـي وإمـا يعروهـا
الشـك يف ِف ْعل ذلك َ
ِد ُيونيـز ِ -ديـردَن) .و ُتظ ِهـر بحوث أجرتها املنظمة الدوليـة للهجرة يف إثيوبيا
مـن املهاجريـن الذيـن ميوتـون أو يختفـون وهـم يف رحلات محفوفـة وإسـبانيا واململكـة املتحـدة َّأن ُ
األ َس مـا تـزال َت ِجـدُ قيـوداً بنيويـة ُمتعدِّدة،
معلـوم ،و َي ُ
دخ ُ
كثر ْأن ُت َ
سهـم يف مـأزقٍ ال َي ِب ُ
باألخطـار عـددٌ غير
ين لها ومـع ذلـك عقبـات تصوغهـا طبقـة املهاجريـن وحالـة هجرتهـم وجنسـهم.
ـل ُأ َ ُ
ٍ
الح َمـة
مدخلـه وال مخرجـه .وملَّـا كان ذلـك كذلـك أدرجنـا يف هـذا العـدد محـور وفـوق هـذا ازداد تع ُّقـد بـذل الجهـد يف تت ُّبـع األقـارب بجائحـة داء ُ
َحسين َج ْمـع التاجيـة (كوڤيـد  .)19إذ تعتمـد ُ
األ َس يف األكثر على القنوات غري الرسـمية
بر املؤلِّفـون مـا بـودر إليـه لت ِ
املهاجريـن املفقوديـن وفيـ ِه َي ْس ُ
ُ
املعطيـات والتشـارك فيهـا ،و َتعـ ُّرف هُ ُو َّيـة الجثامين ،وإِعا َنـة األ َس ا ُمله َملة .وعلى على ِفـ َرق مجتمعيـة وجمعيـات للمهاجريـن والالجئين .وتـورد
وجهتهـا إىل شـبكات أصحـاب
املؤلِّفتـان يف آخـر املقالـة توصيـات ،منهـا مـا ّ
ويف إحـدى مقـاالت هـذا املحـور تناقـش املؤلِّفتـان اللتـان هام مـن مرشوع
املصلحـة املتع ِّدديـن وبروتوكـوالت التعـاون والتشـارك يف املعطيـات.
املهاجريـن املفقوديـن التابـع للمنظمـة الدوليـة للهجرة املتحدِّيـات الكثرية
ُ
عمل َّ
لص ٍـق وأكتُوب ٍة ُيب ِّينـان َ
منظمة ال ْ َتير بورتوس ،وهي
َـم النرشة ُمب َ
ثـم ُتخت ُ
التـي تعـ ِّوق توثيـقَ َو َف َيـات املهاجريـن واختفائهـم ،ومـا ميكـن أن ُيف َعـل َّ
ُ
لتحسين اسـتيعاب معطيـات املهاجريـن املفقوديـن وإمتامها (غار ِث ّيـا بورخا ُم َّ
نظ ُ
َـاص ٍة يف مدينـة تونـس تعمـل مـع أ َس املهاجريـن املفقوديـن
مـة ُمن َ
حدث أو ٌ
ميـر علينا ٌ
عطلة ال نسـتحرضه فيهام .حتَّ ى
 بلاك) .على َّأن مسـأل َة تعريـف «املهاجـر املفقـود» هـي نفسـها مسـألة (سـلطاين وآخـرون)« .ال ُّعيناي وأنا يف الشـوارع أسير».
محفوفـة بالتعقيـد .ومن ا ُملتحدِّيـات أيضاً جلب املعطيـات ا ُملد َّققة املفيدة َّإن ِظ َّلـه ال يغيـب عـن َ
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صحة عقل َّية
صحة بال َّ
َت ْقديم :ال َّ

ِس ْگ ِرد َكاْگ (وزارة التجارة الخارجية والتعاون اإلمنا ّيئ يف مملكة هولندا)
رئيس يف ُح ْسن حالنا ،أفراداً
َدعْم
َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية أم ٌر ٌ
وجامعات ،وال س َّيام اليوم.

ا ِإل ُ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية عند النساء
ميان و َد ْعم َّ
ا ُمل َ
هجرات
سلمت ا ُمل َّ

وسنْدرا إميان ِپ ْر ِتك ومحمد أبوهالل وعطا الله ِفتْس ِغي ُبون
كاثلني ُرت ِلج َ
َّ
َّ
(جامعة امللكة مارغريت  /جامعة ِب ْر ِم ِنغهَام  /منظمة مستقبل سورية الزاهر  /منظمة اإلغاثة
اإلسالمية عرب العامل)
الصحة العقلية ،كانت مراعاة
وسن ٍَن
ٍ
ومعتقدات تأث ٌري عميق يف َّ
ملَّا كان للدِّين من هُ ُو َّي ٍة ُ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية رضورة.
اإلميان يف املعونة و َدعْم َّ

www.fmreview.org/ar/issue66/kaag

الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية
توتُّر ُمبتدَع عند َع َملِ إطا ٍر ل َد ْعم َّ
االجتامع َّية

www.fmreview.org/ar/issue66/rutledge-pertek-abohilalfitzgibbon

أ َل ْستا أَيْجَ ا (جامعة امللكة مارغريت  /جامعة كو ُلمبيا)
نشأ يف العقود األخرية ٌ
الصحة العقل َّية
حقل من حقول املامرسة وتط َّورُ ،يع َرف اليو َم ب َدع ِْم َّ
ً
ُ
ُ
ات و ُمتحد ٌ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،وال تزال يف تط ُّوره ُم َو ِّتر ٌ
ِّيات َتصوغ أسئلة عن
التَّنفيذ واألولو َّية وال َو ْقع.

َش ُأن ال ُو َسطا ِء الثقاف ِّيني ووجوه مسؤول َّيتهم

إميييل ِفنَب ِلس وكا ِث ِرين َو ْيتهَوس و َك ْ ِتينا س ِبه ُْسو و ِل ْليان ِب ْت ِزي وأحمد الروسان وإستيفانو ِد َكارلو
َّ
(منظمة أطباء بال حدود بلوكسمبورغ وإيطاليا)
َ
الشأن يف تحسني الوصول إىل خدمات الصحة العقل َّية و َرفعْ
ال َوساطة الثقاف َّية أمر عظيم َّ
جودتها.

www.fmreview.org/ar/issue66/ager

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
دخول الفاعلني الحامئ ّيني يف َد ْعم َّ
االجتامع َّية :الحاجة إىل تعاون تشرتك فيه عدّة قطاعات

www.fmreview.org/ar/issue66/venables-whitehousespissu-pizzi-alrousan-dicarlo

سارة هَ ِر ُسن و ِو ْل َيم شاميل وفهمي حنّا و َنن ِْس ُپ ُل ْوتان ُت ْل ِي وبيرت ُڤ ْن ِت ُفو ِغل (مركز مراجع دعم
الحال النفسان َّية االجتامع َّية التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر /
املجموعة العاملية للحامية َّ /
الصحة العاملية  /مفوض َّية الالجئني)
منظمة َّ
ِّ
املترضرين بالطوارئ اإلنسانية عىل ترقية ما هم فيه من حال الصحة العقلية
تقتيض إعانة
والحال النفسان َّية االجتامع َّية عم ًال وتنسيقاً بني عدّة قطاعات يدخالن تحت استجاب ٍة
حامئي ٍة شاملة.

والصحة العقل َّية عند الالجئات ونساء املجتمعات ا ُملضِ يفة
الع ْنف عىل املرأة
ُ
َّ

وأنجال بوراسا
ألينا ُبتْس ور ِاسيل َب َردَا ِ
(معهد املرأة العاملي َّ /
منظمة أبعاد يف منطقة الرشق األوسط وشام ّيل إفريقيا)
هجرات
تتفاقم وجوه الخلل يف القوة واملساواة بني الجنسني فتُع ِّرض النساء والفتيات ا ُمل َّ
لخطر العنف عليهنَّ بسبب وجوه الضعف املتعلقة بالحالة القانون َّية واألمن االقتصادي
والوصول إىل الخدمات وأحــوال املعيشة .ومن املهم َف ْهم عوامل الخطر والحامية
الس ُبل التي تقضها بها حاجات ِّ
كل من الالجئني واملجتمعات ا ُمل ِضيفة.
وتحديدها لتحسني ُّ

www.fmreview.org/ar/issue66/harrison-chemaly-hannapolutanteulieres-ventevogel

ض مرص
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف َح َ ِ
َد ْع ُم َّ

www.fmreview.org/ar/issue66/potts-barada-bourassa

َنن ِْس بارون (معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة)
وضع النَّام ِذج املعمول ب َه ْد ِيها
الح َض املعقدَّة ،يجب عىل املنظامت أن ُت ِعي َد َ
يف سياقات َ
َ
ُ
يف ُّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،والقصدُ أن تج َعل الخدمات
تدخل َدعْم َّ
َ
َ
َ
ُّ
التدخل
السياق .فال ميكن أن ُيج َتزَأ بنقل
ألضعف فئات الناس سهلة املتناول ُمحدَّدة ِّ
الح َض.
ا ُمل َع ِّد للمخيامت إىل سياقِ َ

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ُب ُطرق مجتمع َّية
مقاربة َد ْعم َّ

يس َيان ومارين راغونو وهَ ْيدَا ِريدَه وغو ِل َيا ِلمو س ِكي ِنينَا َّ
(املنظمة الدول َّية لل ِهج َرة)
رس ِ
ِد ِم ْ ُتو ِن ِ
ً
ال تسمح قيود التشغيل يف السياقات اإلنسانية دوما بتخصيص الوقت واملوارد الكافية
الصحة العقل َّية
لألعامل التشاركية التي ال غنى عنها يف إنشاء ُط ُرق مقاربة مجتمعية ل َدعْم َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية.

www.fmreview.org/ar/issue66/baron

www.fmreview.org/ar/issue66/nersisian-ragueneau-riederschinina

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
التح ُّيز الثقا ّيف و َد ْعم َّ

جُ َوان ميشيل ِف ْر َن ْن ِدز ُأ َك ْمبو ومحمود نور عوده و َم ْيك ِو ِس ْلز (جامعة كو ُلمبيا)
ميكن أن يق ِّلل التحيز الثقايف ف َّعالية الربنامج ويحتمل أن يحصل بسببه رضر جسيم
باملجتمعات املستضعفة أص ًال.

الن ُ
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية
َّشاط ال َب َد ُّين و َد ْع ُم َّ

ُهس َيا
يسن وصابرينا إرم ِ
سيمون رو ِز ْن َب ْوم وأ َل ْستا أَيْجَ ا و ِل ْسيل سنايدر وأج َو ْنغ وا ِريَا وهُ ْويل كو ِل ِ
بسدْين  /جامعة امللكة مارغريت  /الجمعية
و َد ْي ِڤي ڤان َكمب ُفرت (جامعة إنيو ساوث ويلز ِ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية  /جامعة ِو ْت َوا ِتررساند  /جامعة
التعاونية ل َدعْم َّ
لوبورو يف لندن  /جامعة ِم ِش َغن  /جامعة لوڤان الكاثوليكية)
النَّشاط البد ّين (ومنه الرياضة) إسرتاتيجية مبن َّية عىل األد َّلة ولكنها غري ُم َق ِّر بها يف حامية
هجرين.
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية وتعزيزها بني ا ُمل َّ
َدعْم َّ

www.fmreview.org/ar/issue66/ocampo-audi-wessells

الصحة العقلية عند الطالب ويف الن ُُّظم
أهم َّية ُح ْسنِ حالِ املع ِّلمني يف َّ
الرتبوية التك ُّيف َّية

فريسويل وإِ ِم ِل ڤارين
دَا ِن ِيل ُف ْلك وپول ُ
ِّ
(كل َّية املع ِّلمني  /مؤسسة ليغو  /منظمة إنقاذ الطفل يف الواليات املتحدة)
للمع ِّلمني يدٌ و ِر ٌ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية إىل
جل يف إيصال َدعْم َّ
ِّ
َ
طالبهم ،ويف حفظ النظم الرتبوية التك ُّيفية ،فإن أريد أن يؤدِّي املعلمون ذلك كان َدع ُْم
ُح ْس ِن حالهم رضورة.

www.fmreview.org/ar/issue66/rosenbaum-ager-sniderwarria-collison-hermosilla-vancampfort

من موضع إىل مكان :نظرات ميدان ّية يف تك ُّيف األمكنة الصالحة لألطفال يف
الح َمة التاجية (كوڤيد )19
زمن داء ُ

www.fmreview.org/ar/issue66/falk-frisoli-varni

جَ هْنا ِم ِت ْز ِلر وإمييلني غابريل وفريدا ميويبي و ِك ِڤن َسا ِڤج (جامعة كو ُلمبيا َّ /
منظمة الرؤية
العاملية يف اململكة املتَّحدة َّ /
منظمة ال ُّرؤية العاملية الدولية)
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19ال ُي َرى منه اليو َم خطر عىل األطفال ،ولكنّ
صحيح أن دا َء ُ
ٌ
وح ْسن أحوالهم النفسان َّية االجتامع َّية
باشة ،من حيث جائح ِته ،يف َع ْيشهم ُ
آثا َره غري ا ُمل ِ
قد تكون عميقة .ولذلك ميكن أن تكون األمكنة الصالحة لألطفال أعظم شأناً ،وال س ّيام
يف سياقات التَّهجري املهلهلة.

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ا ُملراعِي لإلميان عند
َد ْعم َّ
مزاويل املعونة اإلنسان َّية

ِل ُي ِون هَ ْرش و ُكو ِري ڤان ِدر ِڤن وأو ِلي ِڤ َيا ِو ْل ِكن ُْسن
(مبادرة التع ُّلم املشرتكة يف اإلميان واملجتمعات املحل َّية َّ /
منظمة ِك ْرك إِ َن ْكتي)
اإلميان والروحانية جزء من هوية كثري من الناس وعيشهم كل يوم ،ومراعاة اإلميان جزء
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية إيصاالً شام ًال يركز
ال ينفصل من إيصال َدعْم َّ
عىل الناس يف األحوال املقتضية للمعونة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/issue66/metzler-gabriel-mwebesavage

www.fmreview.org/ar/issue66/harsch-vanderven-wilkinson
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الهجرة القرس ّية
نرشةالعودة
التحرير:
أرسة 66من
العدد
موجز
قامئة محتوى
المعطيات والتَّهجير

متعطيات وأدلة يف الهجرة القرسية :نظرات يف التقدُّ م وا ُملتحدِّيات

إ ْي ِون َم ْك ِل ُيود (من مفوض َّية الالجئني سابقاً)
تقدَّمت يف العقود األخرية جامعات العاملني يف ميدان املعونة اإلنسانية واإلمنائية تقدُّ ماً
عظي ًام يف َج ْمع املعطيات واستعاملها يف دعم إعداد الربامج .ومع ذلك ،ما تزال هناك
متحدِّيات وثغرات كبرية تستدعي ُط ُرق مقاربة جديدة وإقامة مشاركات جديدة.

www.fmreview.org/ar/issue66/macleod

َن ْظ ُم استطالعات املعونة اإلنسانية عىل معايري اإلحصاء العامل َّية

ِفي ِل ْكس شم ِدنگ
ّ
(مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية)
جمة ميكن جنيها من إخراج إحصاءات مألوفة تستعملها الحكومات ورشكاء التنمية.
َفوائدُ َّ
www.fmreview.org/ar/issue66/schmieding

إدخال الالجئني والنَّازحني الداخل ِّيني يف ُن ُظم اإلحصاء الوطنية

َنتا ِل َيا ِك ِر ِن ْس ِك َباْل
(مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدو ّيل ومفوض َّية الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية)
ُأ ِّيدَت بأخر ٍة توصيات إحصائية دولية يف شأن الالجئني والنازحني الداخل ِّيني ،وس ُي ِع ُني
تأييدها عىل َن ْظ ِم هذه الفئات املستضعفة يف السياسة العا ّمة الوطنية ويف جداول أعامل
التنمية .ومع ذلكُ ،يحتاج إىل كث ٍري من العمل لنقل التوصيات من الح ِّيز النظري يف الورق
إىل الح ِّيز العميل يف الواقع.
www.fmreview.org/ar/issue66/krynskybaal

الح َمة
االستطالع
َع َواث ُري
الهاتفي املتعدِّد األشواط و ُك ُمو ُنه يف زمن داء ُ
ِ
ِّ
التاجية (كوڤيد )19

ِج ْف ِري َتا َنر
ّ
(مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية)
ميكن أن يكون االستطالع بالهاتف مفيداً خصوصاً يف أزمن ٍة –مثل زمن الجائحة الراهنة–
يصعب فيها االستطالع وجهاً لوجه ،عىل أ ّنه يجلب ا ُملتحدِّيات.
www.fmreview.org/ar/issue66/tanner

هاجرون ال َمفقودُون
ُ
الم ِ

واملَرتو ُكون َخ ْلفاً؟

أندريا غار ِث ّيا بورخا وجوليا بالك َّ
(املنظمة الدول َّية لل ِهج َرة)
ا ُملتحدِّيات التي تع ِّوق توثيقَ َو َف َيات املهاجرين واختفائهم كثري ٌة ،عىل َّأن ما ميكن فعله
لتحسني استيعاب هذه املعطيات وإمتامها كث ٌري أيضاً.

www.fmreview.org/ar/issue66/sanchezdionis-dearden

قياس َو َف َيات املهاجرين وحاالت اختفائهم

www.fmreview.org/ar/issue66/garciaborja-black

التصدِّي ُملتحدِّيات التَّشارك يف معطيات الدَّ َنا

سبديل
سارة َكتْسا ِنس وديانا ما ِدن و ُكورت ِني ِس ِگ ْرت وإدوَردو كانا ِلس و َك ْيت َ ْ
نورثوستْن  /مستشفى آن ورو ِبرت لوري لألطفال يف شيكاغو  /جامعة والية ِت ْك َسس /
(جامعة
ِ
مركز َس ْوث ِت ْك َسس لحقوق اإلنسان)
مت ِّثل العوائق اإلدارية واألخالقية التي تحول دون التشارك يف معطيات الدَّنا لتع ُّرف هوية
املهاجرين املعثور عليهم يف طول الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك– مثاالً عىل
الحاجة إىل حلول طويلة األمد وإىل أعامل مستدامة.
www.fmreview.org/ar/issue66/katsanis-madden-siegertcanales-spradley

َم ْرتا َسن ِْشز ِديُونيز و َك ْيت ِديردَن َّ
(املنظمة الدول َّية لل ِهج َرة)
الختفاء الناس وهم يف رحالت الهجرة آثا ٌر عميقة يف أرسهم ومجتمعهم.

البحث عن الحقيقة والعدل وااللتئام النفساين يف زمن الجائحة

دَا َناي أَن ِگ ِل (جامعة ِب ْل ِكنْت  /مرشوع ِآخ ِر الحقوق)
رس املهاجر َة الفاقد َة وهي يف ُحزْنها عىل
ادت الجائحة ا ُملتحد ِ
قد ز ِ
ِّيات التي تتحدَّى األ َ
ُ
موت عزي ٍز لها أو اختفائه ،ولكن األمر ال يخلو من ط ُرقٍ ملساندتها.
www.fmreview.org/ar/issue66/angeli

املهاجرون املفقودون وأرسهم :دعوة إىل زيادة التنسيق الدويل
سِ ْلفِي َڤن ال ِم َر ْيه وفلوريان ُفن ُكونِش (اللجنة الدولية للصليب األحمر)

َّنسيق والتَّعاون رضورة إذا ُأ ِريد للفاعلني أن يكونوا أَف َع َل يف تحديد مكان
تقوية التزام الت ِ
ً
يض ُقدُ ماً.
للم ِّ
املهاجرين املفقودين وإعانة أرسهم .ومن املبادرات الجديد ما يفسح سبيال ُ
www.fmreview.org/ar/issue66/vanlammeren-vonkoenig

الفقدان واألمل والعمل

َ
يسا ُغ ْنزَا ِلس ِبن ُْسن َ
سپروزڤني (ال َت ْي بورتوس  /جامعة ِم ِش َغن)
وڤ ِديم ِب
عامد سلطاين وأو ِد َ
ُ
ٌ
مع ِّ
رسة تتوق التئا َم النَّفس.
كل مهاج ٍر ُيف َقدُ أ َ

www.fmreview.org/ar/issue66/soltani-gonzalezbensonbesprozvany

طلب متويلك إلنجاز بحثك متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات العملية
أَ ِق ِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ
واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم.
أو برنامجك
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة (منها مبالغ كثرية ومنها و ُي ْص ِد ُر النرش َة مر َك ُز دراسات الالجئني ،يف قسم التنمية الدولية ،بجامعة أكسفورد،
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
مبالغ قليلة) إلعداد الربامج والبحوث ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.

لع ّلك ُتدرِجُ عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً مُص ّغراً من النرشة يف مقرتحك إخالء مسؤولية :ليس بالرضورة ْأن تستوي اآلراء الواردة يف أعداد نرشة الهجرة
ُوسعَ ِن َ
(ويف ميزان َّيتك) ،فت ِّ
طاق َن ْ ِ
ش ما ُي َتحصَّ ل من مرشوعك وتزي َد َو ْقعَه .إذ ميكننا أن نز ِّو َد القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة
ّ
ْ
أن
له
يحسن
حيث
إىل
ه
ووصول
وانتشاره
عه
ق
و
عىل
ة
ل
وبأد
له،
ة
مخصص
مبعلومات
مرشوعك
ٍ
َ
ِ
ٍ
ٍ
أكسفورد.
يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
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