أرواح مم ّزقة :فهم الصحة النفسية
واالحتياجات النفسية واالجتامعية
لدى النساء واألطفال يف شامل
غرب سوريا

نظرة فاحصة عىل تأثري الحرب والعنف
والنزوح يف الصحة النفسية يف شامل غرب
سوريا يف الوقت الذي تستم ّر فيه الثغرات
الكبرية والقيود يف التأثري يف االستجابة عىل
صعيد الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي.
تفيد التّقارير أنّ نصف الذين يعيشون يف شامل غرب سوريا هم من الفتيات والفتيان وأنّ الغالبية العظمى منهم
يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بعد والدتهم وتربيتهم يف بيئة الرصاع © .العمل من أجل اإلنسانية

املقدمة
ّ
عىل م ّر أكرث من عقد من الحرب يف سوريا تع ّرضت النساء والفتيات
والرجال والفتيان للعنف والصدمات والنزوح املتع ّدد إىل جانب ظروف
معيشية قاسية للغاية .هذا هو الحال يف شامل غرب البالد حيث ال
i
يزال  2.8مليون سوري نازحني داخليًا وبحاجة إىل مساعدات إنسانية.
تفيد التّقارير أ ّن نصف الذين يعيشون يف شامل غرب سوريا هم
من الفتيات والفتيان وأ ّن الغالبية العظمى منهم يعانون من أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة بعد والدتهم وتربيتهم يف بيئة الرصاع ii.وفقًا
ملنظمة الصحة العاملية ،يعاين شخص واحد من بني  10أشخاص يف
سوريا من حالة صحية نفسية ترتاوح بني الخفيفة واملعتدلة بينام يعاين
سوري واحد من بني  30سورياً من حالة صحية نفسية وخيمة ميكن
أن يكون لها أثر مد ّمر يف الحياة اليومية iii.ويف الوقت ذاته ،ال يتلقّى ما
يربو عىل  %75من الفئات السكان ّية الضعيفة بالفعل والتي تعاين
من اضطرابات نفسية أي عالج عىل اإلطالق iv.ونتيجة لذلك ،بدأت
تظهر حالة طوارئ يف مجال الصحة النفسيّة طويلة األمد نظ ًرا لألعراض
املقلقة التي ِ
لوحظَت بشكل خاص بني النساء والفتيات والفتيان
النازحني.
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مل يعرف نصف أطفال سوريا شيئًا سوى العنف والحرب حيث نشأوا
يف أحد أكرث األماكن خطورة عىل األطفال .إنّهم يعيشون يف خوف دائم
عىل حياتهم ويتع ّرضون باستمرار لخطر االنتهاكات الجسيمة بحقّهم.
تُ َع ّد الخسائر بني األطفال من بني أعىل املع ّدالت يف النزاعات الحديثة؛
الهجامت عىل التعليم والرعاية الصحية هي األكرث انتشا ًرا عىل مستوى
العامل منذ عام  v.2014أحصت اليونيسف مقتل أو إصابة طفل
واحد كل مثاين ساعات عىل مدار السنوات العرش املاضية vi.ينترش
العنف املنزيل والزواج القرسي واملبكر لألطفال أيضً ا بني النساء والفتيات
عىل وجه الخصوص يف حني أ ّن جائحة كوفيد 19-املستم ّرة أ ّدت إىل
تفاقم ضعفه ّن viiوتدهور صحته ّن النفسية .نتيجة لذلك ،يُجرب عدد
أكرب من الفتيات عىل الزواج املبكر يف شامل غرب سوريا viii.ويف الوقت
ذاته ،ال يزال قطاعا الحامية والصحة يعانيان إىل ح ّد كبري من نقص
التمويل .وفقًا لتحليل فجوة التمويل األخري لشامل غرب سوريا الصادر
يف ترشين األول/أكتوبر  ،2021تم تأمني  %9فقط من األموال
املطلوبة لالستجابة الصحية حتى اآلن مع تأثر أكرث من  2.5مليون
شخص بنقص التمويل مقارنة بـتأمني  %66من األموال املطلوبة
ix
لقطاع الحامية مع تأثر  0.6مليون شخص بفجوات التمويل.

يف الفرتة املمت ّدة من  28أيلول/سبتمرب إىل  5ترشين األول /أكتوبر
ملؤسسة
 ،2021أجرى فريق االستجابة للحالة السورية التابع ّ
الرؤية العاملية ( )WVSRمقابالت مع  16موظفًا يف مجال الصحة
مؤسسة الرؤية
النفسية والدعم النفيس االجتامعي مبن فيهم موظفي ّ
العاملية وزمالء من  6منظامت غري حكومية سوريّة محلّ ّية يعملون
يف الشامل الغريب x.لقد رسموا صورة قامتة معربني عن قلقهم بشأن
تكثيف احتياجات الصحة النفسية  -ال سيام بني النساء والفتيات
والفتيان  -وقد جاءت جائحة كورونا املستم ّرة وفجوات التمويل
لتضيف إىل تح ّديات استجابتهم اليومية.

 .Iتأثري الشّ واغل املتعلّقة بالحامية
يف صحة النساء واألطفال النفسية
يف شامل غرب سوريا
أ .ال تزال النساء والفتيات يتح ّملن العبء األكرب
من الرصاع املستم ّر منذ عرش سنوات
ملؤسسة الرؤية
أدرج معظم أفراد فريق االستجابة للحالة السورية التابع ّ
العاملية الذين متّت مقابلتهم من أجل صياغة هذا املوجز السياسايت
العنف املنزيل واملشاكل االجتامعية واالقتصادية كعوامل رئيسة تؤثر
يف صحة املرأة النفسية ورفاهها باإلضافة إىل الضغوطات التي تعاين
منها منذ سنوات بسبب الرصاع .تتشابك كلتا القضيّتني بشكل وثيق
السياق الحايل لشامل غرب سوريا حيث تؤثر التحديات االقتصادية
يف ّ
مم يؤدي غالبًا إىل انتشار
املتك ّررة سلبًا يف الديناميكيات داخل األرسة ّ
آليّات املواجهة الضا ّرة مثل العنف املنزيل وإهامل األطفال فضالً عن
الزواج املبكر القرسي وعاملة األطفال.
ال تزال فرص العمل قليلة للغاية بسبب الحرب املستم ّرة واألزمة
ككل xi.ينترش
االقتصادية التي تلقي بظاللها حال ًيا عىل البالد واملنطقة ّ
مؤسسة الرؤية العاملية يف أيار/
العنف املنزيل أيضً ا إذ أكّد تقييم أجرته ّ
مايو  2020يف شامل غرب سوريا أ ّن النساء والفتيات يواجهن مع ّدالت
فضل عن
عالية من العنف املنزيل والعنف اللّفظي والعنف العاطفي ً
ظروف اقتصادية هشّ ة xii.ونتيجة لذلك ،عانَني من ضغوطات نفسية
xiii
ومشاكل اجتامعية مثل الطالق الذي زاد من عزلته ّن وخوفه ّن
حق اتخاذ القرار بأنفسه ّن .الحظت
وذلك إىل جانب تجريده ّن من ّ
ِف َرق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي تعمل مع النساء
ضغوطات أخرى تشتمل عىل التح ّرش الجنيس وسوء الظروف املعيش ّية
وانعدام الخصوصية يف مخ ّيامت النازحني الداخل ّيني املكتظّة.
وفقًا للموظفني العاملني يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي ،تم تصنيف األرس التي تعيلها نساء أو مطلّقات أو أرامل

جميلة * فتاة سورية نازحة داخليًا تبلغ من العمر  17عا ًما .تحرض جلسات الدعم النفيس
السلبية .بعد حضور الجلسات ،تشعر جميلة
واالجتامعي لتعلّم كيفيّة التعامل مع املشاعر ّ
أقل © .إحسان لإلغاثة والتنمية
بسعادة أكرب وبتوت ّر ّ

ونساء ذوات اإلعاقة عىل أنّها ضعيفة للغاية وتفاقمت التحديات
االجتامعية واالقتصادية التي واجهنها بسبب القيود املفروضة عىل
مم
الحركة والوصمة الضارة املرتبطة باملرأة التي تفتقر إىل ويص ذكر ّ
يجعله ّن أكرث عرضة لالستغالل وسوء املعاملة وكذلك للمضايقات من
قبل األقارب الذكور أو أفراد مجتمعه ّن .شهد موظفو الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي الذين يستجيبون الحتياجات النساء
املستضعفات يف الشامل الغريب أيضً ا عد ًدا متزاي ًدا من النساء والفتيات
اللّوايت يشاركن يف وظائف مهينة مثل التهريب والعمل بالجنس بسبب
عدم وجود خيارات أخرى قابلة للتطبيق .يف الواقع ،وجد استطالع
مؤسسة الرؤية العاملية الصادر يف حزيران /يونيو  2020تحت عنوان
ّ
«املستقبل املرسوق» ( )Stolen Futureأ ّن  ٪53من النساء املستجوبات
يعتقدن أ ّن الخوف من االستغالل الجنيس واالعتداء واالختطاف كان
xiv
الدافع األسايس للزواج املبكر القرسي يف مجتمعاته ّن.
محل يف
منسق مرشوع دعم نفيس اجتامعي يعمل لدى رشيك ّ
أفاد ّ
إدلب ما ييل« :األرامل والنساء ذوات اإلعاقة هنّ من املستضعفات
بشكل خاص ،ونحاول دامئًا دعمهنّ من خالل أنشطتنا .عىل سبيل
املثال ،التقينا بامرأة أرملة يف مخ ّيامت النازحني داخل ًيا يف إدلب كانت
تتع ّرض لإليذاء اللّفظي وكان يرغمها أهل زوجها عىل العمل فوق
صحتها النفسية .لذا ،قمنا بالتنسيق مع إدارة
مم أثّر حقًا يف ّ
طاقتها ّ
املخ ّيم لتزويدها بخيمة منفصلة خاصة بها .كام التقينا بامرأة عمياء
تع ّرضت للرضب الجسدي من قبل زوجها ألنّها مل تكن قادرة عىل
القيام بأي من األعامل اليومية التي كان َيطل ُُب منها القيام بها مبا يف
ذلك غسيل املالبس عىل سبيل املثال .ق ّررنا تزويد العائلة باملساعدة
وغسالة نصف آلية وجلسات توعية حول اإلعاقة من أجل
النقدية ّ
تقليل التوترات يف داخل األرسة».
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تحتاج الفتيات يف شامل غرب سوريا أكرث من غريه ّن إىل الحامية من
الزواج املبكر القرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
ملنسق مرشوع دعم نفيس اجتامعي يعمل لدى
االجتامعي .وفقًا ّ
ملؤسسة الرؤية العاملية ،فإ ّن زيادة الفقر وحاالت النزوح
رشيك ّ
محل ّ
املتك ّررة وعدم االستقرار ونقص فرص التعليم وخطر التح ّرش الجنيس
يف مخيّامت النازحني داخليًا تدفع الكثري من اآلباء إىل تزويج بناتهم
«قابلت والدة فتاة تبلغ من العمر  12عا ًما يف إدلب
ُ
يف سن مبكرة.
كانت تخطّط لتزويج ابنتها عندما تبلغ  13عا ًما .كانت خائفة جدً ا من
أن تتع ّرض ابنتها للتح ّرش الجنيس يف طريقها إىل املدرسة من مخ ّيم
النازحني داخل ًيا .كان لديها الكثري من األطفال وكانت قلقة أيضً ا بشأن
قدرتها عىل إعالتها .لذلك ،كان الزواج املبكر خيارها الوحيد لتأمني
مستقبل ابنتها» -بحسب إفادته.
باإلضافة إىل التسـ ّبب يف رضر كبري عىل املســتويَني االجتامعي
واالقتصــادي ،xvميثّــل زواج األطفال أيضً ا تحديات ع ّدة من حيث
ملؤسسة
الصحة النفسـ ّية .وفقًا لدراسة «املســتقبل املرسوق» التابعة ّ
الرؤيــة العاملية« ،املراهقة هي فئة عمرية ضعيفة تتم ّيز غال ًبا
باالستجابة الفسيولوجية املتزايدة لإلجهاد مقارن ًة باألطفال والبالغني
وتبلغ ذروتها يف مشاكل نفسية يف خالل النمو وحتى مرحلة البلوغ.
يواجه الكثري من املراهقني الذين أُ ِ
جبوا عىل الزواج حقائق مروعة
ومؤملة .إنّهم يكافحون من أجل البقاء ،ويف بعض األحيان يقضون عىل
حياتهم» .بني كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل ،2020 xvتح َّدث َت
مؤسسة الرؤية العاملية إىل  626مراهقًا ومراهقة وعائالت ومق ّدمي
ّ
رعاية وقادة مجتمع ّيني يف شامل غرب سوريا لفهم تأثري زواج األطفال
يف حياتهم .xviiيرى  %84من بينهم أ ّن زواج األطفال قد ازداد يف
ســوريا نتيجة للنزاعxviiكام الحظت الغالبية العظمى من الشــباب الذين
شــملهم االســتطالع  -حوايل  %100من الفتيات املراهقات و %94
من الفتيان املراهقني  -أنّ زواج األطفال أصبح أكرث شــيو ًعا منذ بداية
الرصاع يف حني ح ّدد  %71من جميع املستجيبني الرصاع وانعدام األمن
xix
عىل أنّهام الدافع الرئيس لزواج األطفال.

يف هذا السياق الصعب ،رأى طاقم العمل يف مجال الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي أ ّن متكني النساء من خالل اإلسعافات األولية
النفسية واإلرشاد وجلسات التوعية والتدريب املهني هو األكرث فائدة
لصحته ّن النفسية .كانت برامج التدريب املهني ودعم سبل العيش
مؤث ّرة بشكل خاص ألنّها تسمح للمرأة باستعادة الشعور بالهدف وتقوم
بتزويدها مبهارات مد ّرة للدخل وبتحسني وضعها االقتصادي عىل املدى
مم يقلّل من التوتّرات داخل األرسة ومن مخاطر
املتوسط إىل الطويل ّ
العنف املنزيل باإلضافة إىل استعادة صنع القرار والقوة االقتصادية داخل
الوحدات العائلية واملجتمعات التي يهيمن عليها الذكور.
«لقد ساعد برنامجنا املهني حقًا الكثري من النساء يف التغلّب عىل
ضغوط الحياة اليومية وإيجاد إحساس متجدّ د بالهدف .نقدّ م لهنّ
شهادة إنجاز يف نهاية الدورة باإلضافة إىل مجموعة أدوات بدء
التشغيل .يبدأ البعض أعاملهنّ الخاصة بينام تنجح األخريات يف
الحصول عىل وظائف
مدربات يف مراكز أخرى ألنّهنّ
كمعلمت أو ّ
ّ
مم يع ّزز أيضً ا قوتهنّ
يتف ّوقن بشكل خاص يف املهارات التي اكتسبنها ّ
االقتصادية داخل أرسهنّ وميكّنهنّ أكرث يف املنزل» - .بحسب موظف
مؤسسة الرؤية العاملية يف حلب.
يعمل لدى ّ

واجهت ِف َرق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي تح ّديات ع ّدة
لدى معالجة احتياجات النساء والفتيات املستضعفات ،وأبرزها:
عدم وجود أماكن صديقة للمرأة وبيوت آمنة للنساء
والفتيات الناجيات من سوء املعاملة أو االستغالل؛
متخصصة لرعاية الصحة النفسية
محدوديّة توافر خدمات
ّ
متخصصة لضحايا العنف الجنيس والعنف القائم
وخدمات
ّ
عىل النوع االجتامعي ومسارات اإلحالة؛
مخاوف بشأن وصمة العار الدامئة املرتبطة باللّجوء إىل
خدمات تُعنى برعاية الصحة النفس ّية وبدعم ضحايا العنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف شامل غرب
سوريا.
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يُ َع ّد توفري خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للفتيات والنساء أم ًرا أساس ًيا
للحفاظ عىل رفاهية صحته ّن النفسية واستعادة إحساسه ّن بأنفسه ّن ،ال سيام من خالل
جلسات التوعية والربامج املهن ّية © .العمل من أجل اإلنسانية

مؤسسة الرؤية العاملية ورشكائها يف الصحة
تأثري ّ
النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف شامل غرب
سوريا:
إ ّن تدخّالت «املعالجة املط ّورة للمشكالت» ( )+PMالتي
مؤسسة الرؤية العاملية ورشكاؤها لها تأثري خاص يف
تقوم بها ّ
النساء الناجيات من سوء املعاملة .يتألّف كل تدخّل من خمس
جلسات فردية تساعده ّن عىل معالجة املشكالت اليومية التي
تس ّبب له ّن التوتر أو القلق أو االكتئاب بشكل أفضل من خالل
اعتامد تقنيات إدارة اإلجهاد واالسرتخاء xx.تش ّجع الجلسات
مجموعة متنوعة من مناهج وتقنيات معالجة املشكالت التي
تؤدي يف النهاية إىل تحسني رفاهه ّن العام.
نتيجة لذلك ،يعمل برنامج «املعالجة املط ّورة للمشكالت» عىل
متكني الناجيات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي وتحسني صحته ّن النفسية xxi.تلقّت أكرث من 158
ناجية من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
تدخّالت «املعالجة املط ّورة للمشكالت» يف شامل غرب سوريا
مبساعدة املستشارين الذين شاركوا يف تدريب مكثّف من قبل
كبار املد ّربني يف مجال املعالجة املط ّورة للمشكالت املعتَ َمدين
xxii
من منظّمة الصحة العاملية.
مؤسسة الرؤية العاملية أيضً ا برنامج تدريب مهني يف اعزاز
تدير ّ
كجزء من أنشطتها يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس
كل عام عىل
اإلجتامعي حيث تتلقّى أكرث من  65امرأة تدري ًبا ّ
مهارات مد ّرة للدخل مثل الخياطة أو التطريز أو تصفيف
الشعر .يركّز الربنامج عىل النساء املستضعفات والناجيات
من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل وجه الخصوص.
مبج ّرد االنتهاء من الدورة التدريبية التي مدّتها ثالثة أشهر،
يتم تزويده ّن مبجموعة أدوات بدء التشغيل التي ميكن أن
تساعده ّن يف بدء أعامله ّن الخاصة وكسب دخل .عىل سبيل
املثال ،تحصل النساء اللّوايت تابَع َن دورة يف الخياطة عىل ماكينة
خياطة وبعض األقمشة للرشوع يف أعامله ّن من املنزل.

السلبي يف جيل كامل من الفتيات
ب -التأثري
ّ
والفتيان  -وأولياء أمورهم – من ج ّراء التع ّرض
املط ّول للعنف
إندرج إهامل األطفال والزواج املبكر القرسي وعاملة األطفال ونقص
الفرص التعليمية ضمن قضايا الحامية الرئيسة التي تؤث ّر يف صحة
الفتيات والفتيان النفسية وفقًا ملوظفي الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي الذين متّت مقابلتهم .كام تم تحديد الفتيان والفتيات
الذين يعانون من صعوبات جسدية أو فكرية أو نفسية عىل أنّهم

مع ّرضون للخطر أكرث من غريهم يف شامل غرب سوريا حيث كانت
مم
الفرص النفسية واالجتامعية والتعليمية املتاحة لهم قليلة للغاية ّ
يع ّرضهم لخطر متزايد من العزلة وسوء املعاملة .أظهر مسح أجرته
منظّمة « سرييا ريليف» ( )Syria Reliefيف عام  2018أ ّن %81
من األطفال الذين يعانون من إعاقات يف سوريا مل يحصلوا عىل فرص
تعليمية يف منطقة إقامتهم xxiii.يرى موظّفو الصحة النفسية والدعم
النفيس االجتامعي أ ّن انخفاض مع ّدالت معرفة القراءة والكتابة وغياب
الوعي حول املوضوعات األساسية مثل الصحة الجنسية واإلنجابية هام
مبثابة حواجز اجتامعية رئيسة بني الشباب يف شامل غرب سوريا .هذا
هو الحال بشكل خاص بالنسبة إىل الفتيات الصغريات اللّوايت غال ًبا ما
يُح َرمن من التعليم ويتز ّوجن يف س ّن مبكرة xxiv.وفقًا لدراسة «املستقبل
مؤسسة الرؤية العاملية ،قد ينجم عن الزواج
املرسوق» التي أجرتها ّ
املبكر أرضا ًرا جسدية ونفسية كبرية منها الحمل املبكر ومضاعفات
الوالدة؛ زيادة العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف املنزيل
وعنف الرشيك الحميم؛ االنسحاب املبكر من التعليم؛ األ ّمية وانخفاض
القدرة عىل الحامية الذاتية مبا يف ذلك املعرفة بالصحة الجنسية
فضل عن
واإلنجابية؛ صعوبات حا ّدة عىل مستوى الصحة العقلية ً
املستويَني النفيس واالجتامعي؛ والفقر املتع ّدد األبعاد وغال ًبا ما ينتقل
xxv
عرب األجيال».
وفقًا ل ِف َرق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ،عاىن عدد كبري
من األطفال الصغار من مشاكل سلوكية مثل فرط النشاط والخجل
املتنامي والسلوك العدواين وصعوبات تكوين الروابط االجتامعية بسبب
التع ّرض الطويل األمد للرصاع وعدم االستقرار .ح ّددت مراجعة حديثة
ُشت يف
ألنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف سوريا ن ِ َ
نيسان/أبريل  2021اإلجهاد السام عند األطفال عىل أنّه «حالة طويلة
األمد ميكن متييزها عن املستويات الطبيعية للتوتّر أو عن حدث صادم
فردي  -حيث يعاين الطفل من التع ّرض الطويل للشدائد مبا يف ذلك
أي شكل من أشكال اإلساءة العاطفية والجسدية واإلهامل والضيق أو
املــرض املزمن ملق ّدم الرعاية والتعـ ّرض املط ّول للعنف وغياب أنظمة
دعــم الكبــار املوثوقة عند الحاجة وعدم االســتقرار العام الناتج من
الرصاع» xxvi .أكّدت الدراســة أيضً ا أ ّن التفاعل االجتامعي لدى األطفال
خجول
ُ
األصغر سـ ًنا  -الذين ترتاوح أعامرهم بني  4إىل  9ســنوات – كان
xxvii
أو غري طبيعي.
الحظ أيضً ا موظفو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذين
متّت مقابلتهم من أجل هذا املوجز أ ّن العديد من املشكالت السلوكية
لدى املستفيدين الصغار ومن الصعوبات يف التواصل االجتامعي ينجم
بدرجة معيّنة عن اإلهامل داخل األرسة ،باإلضافة إىل النزوح والظروف
املعيشية الصعبة وآل ّيات التك ّيف السلبية التي يتب ّناها اآلباء الذين
يعانون أيضً ا من مستويات عالية من التوتر .وفقًا ملوظفي الصحة
النفسية والدعم النفيس االجتامعي ،إ ّن إرشاك الفتيات والفتيان يف
األنشطة البدنية مثل الرياضة وتشجيعهم عىل العمل يف مجموعات
لتحقيق هدف مشرتك سمح لهم بتكوين روابط اجتامعية والتغلّب
تدريج ًيا عىل الحواجز السلوكية .أعطتهم األنشطة الجامعية األسبوعية
شعو ًرا باالنتامء وش ّجعتهم عىل تب ّني سلوكيات إيجابية مع السامح لهم
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مؤسسة الرؤية العاملية ورشكائها يف الصحة
تأثري ّ
النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف شامل غرب
سوريا:
يعني انتشار زواج األطفال أيضً ا أ ّن العديد من اآلباء واأل ّمهات
اللزمة
الصغار يف السن يفتقرون إىل مهارات األبوة واألمومة ّ
ّ
لرعاية أطفالهم .نتيجة لذلك ،غال ًبا ما ينتقل التوت ّر عن غري قصد
من قبل األهل ألطفالهم فيام يصفه بعض الخرباء بالصدمة بني
األجيال xxviii.املراهقون الذين يتع ّرضون لفرتة طويلة للنزاع
هم أيضً ا أكرث عرضة لتطوير السلوكيات العدوانية xxix.من
مؤسسة الرؤية العاملية برنامج
أجل معالجة هذا األمر ،أنشأت ّ
املهارات الحياتية للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و
 22عا ًما ،وكثري منهم آباء وأ ّمهات بالفعل .ميت ّد الربنامج من
 8إىل  10أسابيع ويركّز عىل املهارات االجتامعية األساسية،
مثل احرتام اآلخرين والتواصل الف ّعال ومامرسة النظافة الجيدة
ومهارات األبوة واألمومة اإليجابية.
كل
يتض ّمن الربنامج أيضً ا مرشوع مبادرة اجتامعية يف نهاية ّ
دورة حيث ميكن للشباب اختيار رد الجميل ملجتمعهم من
خالل تنظيم نشاط خريي مثل تنظيف الشوارع بالقرب من
مخ ّيامت النازحني داخل ًيا أو طالء جدران املدرسة .وفقًا ملوظفي
مؤسسة الرؤية العاملية العاملني يف حلب ،فإ ّن هذه األنشطة
ّ
وترسخ روابطهم مع
متنح الخ ّريجني الشباب
إحساسا بالهدف ّ
ً
مجتمعاتهم كام تش ّجعهم عىل ر ّد الجميل من خالل تعليم
الشباب اآلخرين ،وحتى األشقاء األصغر س ًنا ،املهارات التي
اكتسبوها يف خالل الربنامج .يعمل الربنامج أيضً ا عىل تحسني
الصغار يف السن ويقلّل
الصحة النفسية العامة لآلباء واأل ّمهات ّ
من مستويات القلق لديهم ويساعدهم عىل اكتساب مهارات
األبوة واألمومة اإليجابية الرئيسة حتى يتمكّنوا بدعم من
ظل بيئة الرصاع
أقل يف ّ
أرسهم من تربية أطفالهم بضغوطات ّ
املستمر.

أيضً ا بتكوين صداقات جديدة .بالنسبة إىل الفتيان الذين عانوا من
الصدمات ،فكانت الرياضة مفيدة بشكل خاص يف تعليمهم التحكّم يف
أعصابهم واستعادة مهاراتهم االجتامعية من خالل بناء روابط دامئة مع
زمالئهم يف الفريق.
أما بالنسبة إىل الفتيات ،فقد تم متكينه ّن بشكل خاص من خالل
األنشطة الرياضية التي ع ّززت ق ّوته ّن البدنية والعقلية وساعدته ّن عىل
استعادة الثقة بأنفسه ّن ال س ّيام بعد تعرضه ّن ألحداث صعبة مبا فيها
الزواج املبكر أو التح ّرش الجنيس أو العنف املنزيل عىل سبيل املثال.
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تحديات الصحة النفسية
ّ .2
والصدمة بني األجيال لدى النساء
واألطفال يف شامل غرب سوريا
أ .انتشار القلق واالكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد
الصدمة بني النساء
من بني عدد قليل من املنظامت التي تق ّدم خدمات الصحة النفسية
املتخصصة  -مبا يف ذلك اإلرشاد الفردي وجلسات مع أطباء وعلامء
ّ
نفس ّيني  -ح ّددت الغالبية القلق واالكتئاب عىل أنّهام الحالتان الرئيستان
اللّتان تؤثّران يف النساء يف شامل غرب سوريا .أكّدت دراسة أجريت
اللجئني السوريني يف إقليم كردستان العراق أ ّن النساء
عام  2019بني ّ
اللّوايت عانَني من الرصاع والنزوح ك ّن أكرث عرضة لإلبالغ عن أعراض
االكتئاب والقلق مقارنة بال ّرجال xxx.وفقًا ملوظفي الصحة النفسية ،فإ ّن
النزوح املتك ّرر والصعوبات االجتامعية واالقتصادية وزيادة التع ّرض
للعنف وسوء املعاملة هم العوامل األساسية التي تؤث ّر يف صحة املرأة
النفسية ،ال سيام يف مخيامت النازحني داخليًا يف الشامل الغريب حيث ال
اللزمة لها للتغلّب
يتيح االكتظاظ وانعدام الخصوصية للمرأة املساحة ّ
عىل هذه الصعوبات.
«النساء اللّوايت نرشدهنّ قلقات للغاية بشأن مستقبلهنّ ومستقبل
أطفالهنّ عىل وجه الخصوص .تقلق النساء املستضعفات  -مثل األرامل
 بشأن قدرتهنّ عىل وضع الطعام عىل املائدة ألطفالهنّ وحاميتهممن األذى يف هذه البيئة غري املستق ّرة .عىل سبيل املثال ،تخىش بعض
األمهات من عدم قدرتهنّ عىل حامية بناتهنّ من التح ّرش الجنيس
يف مخيامت النازحني حيث يقمن غال ًبا يف خيام مؤقتة .تُس ّبب لهنّ
مم قد يؤدي أيضً ا إىل ظهور أعراض
هذه املخاوف قلقًا شديدً ا وتوت ًرا ّ
االكتئاب عىل املدى الطويل».بحسب ما أفاد به مدير مرشوع الصحة
ملؤسسة
النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف إدلب وهو رشيك ّ
محل ّ
الرؤية العاملية.
وفقًا ملوظفي الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي العاملني يف
شامل غرب سوريا ،تتأث ّر أمناط تربية األطفال بنتائج الصحة النفس ّية
السيئة لدى النساء .نتيجة لذلك ،تلجأ األمهات بشكل متزايد إىل الرصاخ
والرضب عند تأديب أطفاله ّن لترصيف قلقه ّن وتوت ّره ّن بينام غال ًبا
يعبن عن الذنب ملستشاري الصحة النفس ّية بعد ذلك .استذكرت
ما ّ
مستشارة الصحة النفسيّة من منظمة رشيكة محلّية تعمل يف محافظة
إدلب

ميكن أن يساعد دعم الشابات والفتيات بتقنيات الرتبية اإليجابية عىل تحسني رفاهه ّن
النفيس والرفاهية العامة ألطفالهن © .إحسان لإلغاثة والتنمية

حالة أرملة تبلغ من العمر  27عا ًما وأم لثالثة أطفال كانت تقيم يف
مخيامت النازحني داخليًا يف إدلب حيث تشاركت خيمة مع أهل زوجها.
وبحسب املستشارة ،كانت املرأة تحت ضغط شديد بسبب األعباء
املالية التي تواجهها األرسة وتدهور العالقة مع أهل زوجها بعد وفاة
زوجها .اعرتفت األم الشابة بفقدان أعصابها بشكل متك ّرر مع أطفالها
ورضبهم ألسباب تافهة إذ كان تأديبهم هو املنفذ الوحيد لها .ساعدتها
املستشارة فيام بعد عىل إدارة مخاوفها وتوتّرها بشكل أفضل من خالل
جلسات استخالص املعلومات املنتظمة كام ش ّجعتها عىل تب ّني التفكري
املو ّجه نحو الحلول وأساليب الرتبية اإليجابية التي من شأنها الحفاظ
عىل صحتها النفسية باإلضافة إىل رفاهية أطفالها عىل املدى الطويل.
ملؤسسة
كام سلّط مرشف برنامج الصحة النفسية وهو رشيك ّ
محل ّ
الرؤية العاملية من شامل غرب سوريا الضوء عىل أ ّن بعض النساء عانَني
من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة التع ّرض الطويل للعنف مع
انتشار خاص بني النساء اللّوايت تع ّرضن للتعذيب أو العنف الجنيس
يف مراكز االعتقال والعنف وانعدام األمن أثناء النزوح أو حتى العنف
املنزيل املتك ّرر داخل األرسة .غال ًبا ما يدفع ذلك بالنساء إىل النظر إىل
الحياة بتشاؤم ويجعله ّن غري قادرات عىل القيام باملهام اليومية مثل
إعالة أطفاله ّن .يف الواقع ،يق ّدر تقرير صدر يف آذار/مارس 2021
نرشته منظّمة « سرييا ريليف» أ ّن  %99من النازحني السوريني يف

إدلب يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بـ  %76من
xxxi
اللجئني السوريني يف لبنان.
اللجئني السوريني يف تركيا و  %74من ّ
ّ
يف خالل املقابالت التي أج ِريَت من أجل هذا املوجز السياسايت ،استذكر
منسق يف قسم الحامية يعمل لدى رشيك محيل آخر حالة أم تبلغ من
ّ
العمر  45عا ًما ف ّرت من قريتها يف إدلب بعد القصف العنيف وأصيبت
بصدمة نفسية بعد أن شهدت عىل إصابة أحد أشقائها الصغار بشظية.
جعلت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة من الصعب عليها مواكبة
األعامل اليومية وإعالة أطفالها الذين تع ّرضوا إلهامل شديد .متّت
متخصص وللتخفيف من أعراضها
نفيس لتلقّي عالج
ّ
إحالتها إىل طبيب ّ
مبساعدة األدوية ومزيد من ال ّدعم من أرستها .وهي اآلن قادرة عىل
رعاية نفسها وأطفالها بشكل أفضل بدعم من أرستها وطبيبها.
يُ َت َجم اســتمرار القيود وأوجه القصور املرتبطة باالســتجابة عىل صعيد
الصحة النفســية إىل ارتفــاع مع ّدالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف
شــال غرب سوريا.وبحســب بيان صادر عن منظمة «أنقذوا األطفال»
يف نيســان/أبريل  ،2021فقد ُسـ ِّجلت  246حالة انتحار و 1748
محاولة انتحار يف األشــهر الثالثة األخرية من عام  2020حيث قفزت
مع ّدالت االنتحار بنســبة  %86مقارنة باألشــهر الثالثة األوىل من
العــام xxxii.كشــف أيضً ا تقييم رسيــع أجرته لجنة اإلنقاذ الدولية يف
شــال غرب ســوريا يف متوز/يوليو  2021أ ّن  %87م ّمن شملهم
رصح
االســتطالع قد ســمعوا عن حاالت انتحار يف مجتمعاتهم بينام ّ
 %77من املســتطلعني أنّها كانت بســبب االكتئاب الحاد ومشاكل
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الصحة النفســية بينام رأى  %67منهم أنّها كانت بســبب العنف
املنزيل  -وتحدي ًدا ضد النســاء xxxiii.يتذكّر مستشــار الصحة النفسـ ّية
مؤسســة الرؤية العامليّــة املحلّيني ،ومتّت مقابلته
يعمــل مع أحد رشكاء ّ
من أجل هذا املوجز السياســايت ،تقديم املشــورة المرأة تبلغ من
العمــر  32عا ًمــا من إدلب حاولــت بالفعل االنتحار أكرث من م ّرت َني
مــن خــال تناول كمية كبرية من حبــوب الوصفات الطبية .كانت تعاين
مــن العنــف املنزيل حيث أصبح زوجها ييسء معاملتها بشــكل متزايد
بســبب ضغوط النزوح والبطالة .اســتطاع مستشار الصحة النفسية
وضع خطة أمان مع الشــابة وعلّمها بعض تقنيات االســرخاء وكيف ّية
تحســنت حالة
التعبري أيضً ا لزوجها عن احتياجات صحتها النفســيةّ .
املرأة بعد جلســات اإلرشــاد الفردية واألرسية باإلضافة إىل االستشارات
مؤسســة الرؤية العامل ّية
مع طبيب نفيس .أكّد تحليل جنســاين أجرته ّ
يف آذار/مارس  2020أ ّن النســاء والفتيات يف شــال غرب سوريا قد
شـهِدن ارتفا ًعا يف العنف بني األفراد بســبب ضغوط الرصاع املستمر
والنزوح والوضع االقتصادي الســيئ الذي يواجِهنه .عىل الرغم من
تأكيدهـ ّن أ ّن العنــف املنزيل كان ســائ ًدا قبل بدء النزاع ،يف رأيه ّن ،فإ ّن
قليل ج ًدا من األماكن اآلمنة التي
االختــاف الحــايل هو أنّه مث ّة عــد ٌد ٌ
xxxiv
تلجأ إليها النســاء والفتيات يف خالل الحرب.

ب .تأثري الصحة النفسية السيئة يف منو األطفال
ونوع ّية حياتهم

«أنقــذوا األطفــال» يف عام  2017حملت عنوان «جروح غري
مرئيــة» ،ميكن أن يــؤدي التع ّرض اليومي ألحداث صادمة إىل ارتفاع يف
اضطرابــات طويلة املدى يف الصحة النفســية مثل اضطراب االكتئاب
الشــديد واضطراب قلق االنفصال واضطراب القلق املفرط واضطراب
ما بعد الصدمة xxxvi.أفاد مستشــار الصحة النفسـيّة يعمل يف منشــأة
مؤسســة الرؤية العامليّة املحلّيني يف إدلب
صحيــة يدعمها أحد رشكاء ّ
أ ّن األطفــال الذيــن يتع ّرضون ألحــداث صادمة غال ًبا ما يعانون من عدم
التــوازن العاطفي ومن صعوبة يف النوم بســبب الكوابيس املتك ّررة
ومــن فقدان الذاكرة فضـ ًـا عن صعوبات يف التواصل مع اآلخرين« .يف
صبي يبلغ من العمر  12عا ًما لجلســات بعد أن
العــام املــايض ،خضع ّ
شــهد عىل وفاة ابن عمه أثناء قصف يف إدلب .كان يبيك كث ًريا حتى
قادرا عىل التحكّم يف دموعه .كان
يف منتصــف محادثــة عاديــة ومل يكن ً
أيضً ا كثري النســيان وعاىن من فقدان الذاكرة عىل املدى القصري بســبب
الصدمــة التــي تع ّرض لها .لقد علّمته بعض تقنيات االســرخاء حتى
يتمكّــن مــن التعبري عن كل ما رآه وســمعه يف ذلك اليوم ومعالجة
صدماته  ...إنّه يســتعيد ثقته بنفســه ومهاراته االجتامعية ببطء –»...
بحســب إفادته .يؤكد تقرير «ملحة عامة عن االحتياجات اإلنســانية
يف ســوريا» أيضً ا أ ّن الصدمة النفســية الكبرية واضحة يف الناجني من
حوادث املتفجرات الذين يســعون إىل خدمات الصحة النفســية والدعم
xxxvii
النفيس االجتامعي.

ال يعالــج األطفال عواطفهم عىل غـرار البالغني ،وغال ًبا ما ت َُت َجم
الصحة النفســية الســيئة الناجمة عن التع ّرض لألحداث املؤملة إىل
تحديات ســلوكية متنعهم من عيش حياة منتجة .أكّد مستشــار الصحة
مؤسسة الرؤية
النفسـيّة يعمل يف مستشــفى يدعمه أحد رشكاء ّ
اللإرادي كان شــائ ًعا بشــكل خاص بني
العامليّة يف إدلب أ ّن التب ّول ّ
األطفــال يف الشــال الغريب مضي ًفــا أنّهم تلقّوا أحيانًا ما يصل إىل 20
حالــة يوم ًيــا مــع أطفال ترتاوح أعامرهم بني  5إىل  12عا ًما« .يفيض
إهــال األطفال إىل معظم حــاالت التب ّول الّالإرادي التي نراها حيث
تســتمر العائالت يف الشــال الغريب يف العيش يف ظروف قاســية للغاية
وتتعـ ّرض لضغوط كبــرة .يف بعض األحيان ،ميكن أيضً ا ربط أعراض
التب ّول الّالإرادي بالصدمة أو ســوء املعاملة .نحاول مســاعدة األهل
وأطفالهــم من خالل تحديد أهداف للطفــل ومكافأته عندما يتمكّن
مــن عــدم التب ّول يف الفراش ً
ليل عىل ســبيل املثال .نحاول منحه
اهتاممنــا الكامل وفهم املشــكالت الحقيقية وراء التب ّول ّ
اللإرادي.
مم قد
يف بعــض األحيان تفتقــر العائالت إىل مرافق الرصف الصحي ّ
يكون له تأثري ســلبي يف منو الطفل» – .بحســب إفادته.
الضغــوط املختلفة املرتبطة بالتع ّرض لفرتات طويلة للنزاع يف ســوريا
لهــا أيضً ــا تأثري مبارش يف منو األطفال وقدرتهم عىل االســتمتاع بحياة
ُمرضيــة ومنتجــة عىل املدى الطويل ،ال ســيام إذا كانوا يعانون من
أعـراض اضطراب ما بعد الصدمة xxxv.وفقًا لدراســة أجرتها منظمة
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مم أث ّر بعمق يف
فقدت جولني * البالغة من العمر سبع سنوات والدتها بعد قصف منزلها ّ
صحتها النفسية ورفاهيّتها بشكل عام .التحقت بجلسات الدعم النفيس حيث تتعلّم كيف ّية
السلبية ويتم تزويدها بالرعاية التي تحتاج إليها © .إحسان لإلغاثة
التعامل مع املشاعر ّ
والتنمية

يؤثّــر التع ّرض طويل املدى لألحداث املؤملــة والعنيفة يف تعليم األطفال.
أكّــد موظفو الصحة النفســية والدعم النفيس االجتامعي أ ّن العديد
من الطالب عانوا من فرط النشــاط ومشــاكل سلوكية وصعوبات يف
الرتكيز يف املدرســة .يتذكّر مستشــار الصحة النفســية من منظمة غري
حكوميــة محلّيــة لقاء فتاة مراهقة مقيمة يف إدلب كانت تظهر ســلوكًا
عدوانيًا يف املدرســة وت ّم تعليق حضورها إىل املدرســة بطلب من
معلّمها ألنها كانت ترسق اللّوازم املدرســية .بعد مناقشــة املســألة مع
التلميذة ووال َديها ،أدرك املستشــار أ ّن الفتاة كانت قلقة بشــكل خاص
بشــأن تدهور الوضع االجتامعي واالقتصــادي لوال َديها .نتيجة لذلك،
كانت تنخرط يف ســلوكيات عدوانية يف املدرســة ورسقة اللّوازم املدرسية
بهــدف بيعهــا لتزويد أرستها بالدخل« .لقد أح ّبت املدرســة وكانت ذك ّية
للغايــة ،ولك ّنهــا كانت تواجه مشــكلة يف ال ّتمييز بني الصواب والخطأ
السلبية.
بســبب ضغوط الحياة املتزايدة ولجأت إىل ســلوكيات التأقلم ّ
لقــد عملنــا م ًعا عىل املهــارات االجتامعية وقمت بإحالتها أيضً ا إىل
زمالئنا يف قســم الحامية للحصول عىل مســاعدة نقدية حتى تتمكّن
من مواصلة تعليمها» –.بحســب إفادته.
تق ّدر اليونيســف أ ّن ما يقارب خمســة ماليني طفل ولدوا داخل ســوريا
يف خالل السنوات العرش املاضية من الحرب xxxviii.أفاد مدير مرشوع
محل
الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من إدلب وهو رشيك ّ
أطفال تبلغ أعامرهم  7أو  8أو  9سنوات،
ً
ما ييل« :عندما نستقبل
نفهم أنّهم مل يعرفوا شيئًا سوى الحرب طوال حياتهم» .األمر األكرث إثارة
للقلق هو أ ّن محاوالت االنتحار تتزايد بني األطفال ،حيث ذكرت منظمة
«أنقذوا األطفال» يف نيسان/أبريل  2021أ ّن واحدة من كل خمس
محاوالت انتحار وحاالت وفاة مس ّجلة يف شامل غرب سوريا كانت من
األطفال يف خالل األشهر الثالثة األخرية من عام  xxxix.2020وفقًا
ملنسق يف قسم الحامية من شامل غرب سوريا ،ميكن لألنشطة النفسية
ّ
واالجتامعية أن تساعد األطفال أيضً ا يف التغلّب عىل أعراض الصدمة
من خالل األنشطة االجتامعية« .نحاول دمج األطفال الذين يعانون
من أعراض خفيفة من اضطراب ما بعد الصدمة يف مجموعات حتى
يتمكّنوا من الحصول عىل االستقرار واألمن كام نز ّود اآلباء واألمهات
باملهارات ّ
اللزمة ليصبحوا أكرث انتباهاً الحتياجات أطفالهم الخاصة،
ال سيام إذا تع ّرضوا لصدمة .من الصعب جدً ا عىل األهايل يف شامل
غرب سوريا أن يعطفوا عىل أطفالهم أو أن يهت ّموا بهم مبا يكفي ألنهم
يحاولون أيضً ا البقاء عىل قيد الحياة تحت ضغط اجتامعي واقتصادي
كبري  –.»...بحسب إفادته.

 .3التحديات التشغيلية وتأثري وباء
كوفيد19-
يواصل مق ّدمو خدمات الصحة النفسية يف شامل غرب سوريا مواجهة
تح ّديات هائلة عند سعيهم لتلبية االحتياجات املتزايدة عىل أرض
الواقع .وفقًا ملوظفي الصحة النفسية الذين متت مقابلتهم من أجل هذا
املوجز السياسايت ،تشمل العوائق ما ييل:

توافر عدد قليل ج ًدا من مرافق الرعاية الصحية الثانوية
املتخصصة وخدمات
التي تقدم خدمات الصحة النفسية
ّ
الطب النفيس عىل وجه الخصوص؛
عدم وجود موظفني مؤهلني يف مجال الصحة النفسية
 علامء النفس واألطباء النفسيني عىل وجه الخصوص -الذين ميكنهم تشخيص أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
xi
وعالجها؛
النقص العريض يف أدوية عالج األمراض النفسية املتوفرة يف
الغالب يف مرافق الرعاية الصحية الثانوية؛
فقدان املتابعة مع املرىض الذين ال يستطيعون تح ّمل
تكاليف النقل إىل مرافق رعاية الصحة النفسية التي تقع
أحيانًا عىل بعد  40-20كم بينام تق ّدم العيادات املتنقّلة
خدمات االستشارة األساسية فقط .كام استمر العديد
من مرىض األمراض النفسية يف مواجهة عمليات النزوح
مم أ ّدى يف كثري من
املتك ّررة بسبب العنف املستمر ّ
األحيان إىل فقدان املتابعة واحتامل االنتكاس؛
أخ ًريا ،تم أيضً ا تسليط الضوء عىل فجوات التمويل
باعتبارها عائقًا أ ّوليًا لالستجابة .ش ّدد طاقم الصحة
النفسية عىل الحاجة إىل متويل طويل األجل لتدخّالت
الصحة النفسية الشاملة يف شامل غرب سوريا والتي
تتطلّب استثام ًرا دامئًا يف رفاهية املريض .وفقًا ملوظفي
الصحة النفسية ،غال ًبا ما تكون التدخالت املوجزة املرتبطة
بخطط متويل قصرية األجل أكرث رض ًرا وأقل نف ًعا ال س ّيام
عند تلبية احتياجات النساء واألطفال املستضعفني الناجني
من سوء املعاملة والذين يحتاجون إىل رعاية طويلة
األجل.

تأثري جائحة كوفيد 19-يف االستجابة عىل صعيد الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي يف شامل غرب سوريا
أ ّدت جائحة كوفيد 19-إىل تفاقم مخاطر الحامية التي تواجهها النساء
واألطفال يف شامل غرب سوريا وعزلهم بشكل متزايد بسبب القيود
املفروضة عىل الحركة وزادت من مخاطر آل ّيات املواجهة السلبية مثل
عاملة األطفال وزواج األطفال .xliأكّد معظم موظفي الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي الذين متت مقابلتهم من أجل املوجز السياسايت
هذا التح ّول إىل األنشطة عن بُعد عرب الهاتف يف أثناء فرتات ذروة انتشار
املرض مع مشاركة مقاطع الفيديو التعليمية والتوعوية عرب تطبيق
واتساب.
جعل انتشار كوفيد 19-من الصعب عىل موظفي الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي عقد جلسات استشارية جامعية حيث أجربوا
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عىل تنظيم أنشطة جامع ّية أصغر وجلسات أقرص مل تكن ف ّعالة .كان
تتفش
الوصول إىل مخ ّيامت النازحني داخل ًيا تحديًا أيضً ا
خصوصا حيث ّ
ً
مم ترك العديد من النساء والفتيات والفتيان
حاالت اإلصابة بكوفيدّ 19-
املستضعفني بالفعل من دون الوصول املناسب إىل دعم الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي ألسابيع متتالية .يفتقر بعض األشخاص النازحني
اللزم لرشاء رصيد لهواتفهم وال ميكنهم املتابعة مع
داخليًا إىل املال ّ
مستشارهم أو مجموعة الدعم بانتظام عرب الهاتف .وفقًا ملوظفي الصحة
النفسية والدعم النفيس االجتامعي ،أ ّدت العزلة املتزايدة يف ذروة جائحة
كوفيد 19-إىل قلق شديد وضغوط اجتامعية واقتصادية تسهم يف ارتفاع
مع ّدالت العنف املنزيل ال سيام يف مخيامت النازحني املكتظّة.
أصيب الكثري من موظفي الرعاية النفسية والدعم النفيس االجتامعي
َ
بفريوس كوفيد 19-يف خريف عام  2021واضطروا إىل عزل أنفسهم
لفرتات طويلة من الزمن .مل يؤثر فريوس كوفيد  19-يف الفئات املستضعفة
بالفعل يف الشامل الغريب فحسب ،بل ألقى أيضً ا بعبء كبري عىل الصحة
مم أدى غال ًبا إىل
النفسية ورفاهية العاملني يف مجال الرعاية الصح ّية ّ
xlii
اإلرهاق العاطفي والجسدي باإلضافة إىل اإلجهاد النفيس واإلرهاق.
يسلّط هذا الضوء عىل أهمية استخالص املعلومات عن الصحة النفسية
املخصص ملوظفي الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
والدعم ّ
العاملني يف الشامل الغريب لضامن تقديم خدمات عالية الجودة عىل املدى
الطويل.

 .4االستنتاج والتوصيات
عىل م ّر أكرث من عقد من الحرب يف سوريا تع ّرضت النساء والفتيات
والفتيان ملستويات ال ميكن تص ّورها من العنف وعدم االستقرار والتي
أثرت بشكل مبارش يف ص ّحتهم النفسية ونوعيّة حياتهم .ويف الوقت ذاته،
ضاعفت جائحة كوفيد 19-من الصعوبات التي تواجهها العائالت النازحة
يف الشامل الغريب مام أ ّدى إىل عزلها بشكل متزايد عن الحامية األساسية
والخدمات الصحية وإفساح املجال آلليّات املواجهة السلبية مثل العنف
املنزيل وعاملة األطفال والزواج القرسي املبكر.
يُ َع ّد إعطاء األولوية للصحة النفسية يف جميع املجاالت عندما يتعلّق األمر
بتوفري الحامية والخدمات الصحية اليومية أم ًرا أساسيًا ملعالجة الصدمات
بني األجيال التي تؤثر حاليًا يف األرس املستضعفة بالفعل يف الشامل الغريب.
مث ّة حاجة أيضً ا إىل تحسني نوعية الحياة يف مخيّامت النازحني داخليًا
وتوفري املزيد من سبل العيش والفرص التعليمية  -للنساء والفتيات عىل
وجه الخصوص  -لتحسني ص ّحتهم النفسية وقدرتهم عىل الصمود عىل
عتب االستثامر يف الصحة النفسية
املدى املتوسط إىل الطويل .أخ ًريا ،يُ َ
املتخصصة أم ًرا
والدعم النفيس االجتامعي وخدمات الصحة النفسية
ّ
رضوريًا للوقاية من املعاناة اإلضافية بني أجيال كاملة من نساء ورجال
وفتيات وفتيان من عائالت مل تعرف شيئًا سوى الحرب عىل مدار العقد
املايض ،والتي ينبغي أن تكون قادرة عىل االستمتاع أكرث بالحياة والتطلّع
إىل مستقبلها بنظرة أكرث إيجابية.
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يجب عىل الجهات املانحة:
ضامن دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي  -ومسارات اإلحالة املعدلة للعنف الجنيس
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي  -عرب خطط
االستجابة اإلنسانية عىل املدى الطويل ،مبا يف ذلك
اللجئني وتعزيز القدرة عىل
الخطة اإلقليمية لدعم ّ
الصمود.
التأكّد من أ ّن خدمات الصحة النفسية والدعم
النفيس االجتامعي ومسارات اإلحالة مدرجة يف جميع
املستويات التعليمية مع االستثامر أيضً ا يف تدريب
املعلّمني للتع ّرف إىل العالمات املبكرة ملشاكل الصحة
النفسية لدى األطفال ال سيام أولئك الذين ينتمون
إىل خلفيات وعائالت مستضعفة للغاية مثل الفتيات
الصغريات املع ّرضات لخطر الزواج املبكر.
االستثامر يف املزيد من التدريبات املهنية لل ّنساء
املستضعفات الناجيات من العنف الجنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي ،وكذلك يف مجموعات
الدعم لآلباء واأل ّمهات الصغار يف الس ّن ،والتي ثبت أنّها
تحسن ص ّحتهم النفسية.
ّ
التأكّد من أ ّن متويل تدخالت حامية النساء واألطفال
الهامة يأيت جن ًبا إىل جنب مع خطة االستجابة
لـكوفيد 19-من أجل الحد من تأثري الجائحة يف الصحة
النفسية.
دمج أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي
يف خطط التمويل الحالية للمرافق الصحية األولية
والثانوية يف جميع أنحاء الشامل الغريب مع الرتكيز
بشكل خاص عىل مرافق األم والطفل.
توســيع برنامج العمل لرأب الفجوة يف الصحة النفســية
( )MHGapليشــمل عد ًدا أكرب ومتنو ًعا من املهنيّني
خصوصا يف املناطــق الريفية مع تجهيزهم
الصح ّيــن
ً
أيضً ا لتشــخيص أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
وعالجها.
يجب عىل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين:
توسيع أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي للفتيات والفتيان عرب قطاعات التعليم
وحامية الطفل والصحة مع ربط األنشطة أيضً ا بإطار
الحلول الدامئة.

إدراج خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي وتعزيزها كجزء من خدمة الرعاية الصحية
األولية والثانوية مع االستثامر أيضً ا يف خدمات الهاتف
املحمول من أجل الوصول إىل املناطق الريفية أو
.املعزولة

االستثامر يف بناء القدرات ملوظفي الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتامعي لتمكينهم من تحديد
مجموعة متن ّوعة من مشاكل الصحة النفسية والسلوكية
بني األطفال والنساء ومعالجتها مع الرتكيز عىل أعراض
.اضطراب ما بعد الصدمة

التوسع يف برامج التدريب املهني للنساء ومجموعات
حل
ّ الدعم لآلباء واألمهات الصغار لتزويدهم بأدوات
املشكالت التي ستمكّنهم من تخفيف ضغوط الحياة
.اليومية يف شامل غرب سوريا

تعزيز مسارات اإلحالة للنساء والفتيات الناجيات من
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي من
أجل إدماجه ّن يف برامج التعليم وسبل العيش الرئيسة
.تحسن ص ّحته ّن النفسية
ّ التي ميكن أن
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