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 حول ا�حد من االنتحار واالستجابة لھ  دعوة ألوراق بحثية 
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لھ �� اصدار  واالستجابة  االنتحارلتخصيص قسم خاص حول ا�حد من  Interventionتخطط مجلة 

 بندوات ع�� االن��نت للممارس�ن. وسيخصص �ش�ل كب�� إللقاء الضوء ع��  2021 أيلول 
ً
، م�حو�ا

ا�جهود املبذولة ل�حد من االنتحار �� الشرق األوسط، ولكنھ سيتضمن مساهمات من مناطق أخرى  

م تطو�ر مق��ح  ملشاركة الدروس املستفادة ذات الصلة ووجهات النظر بموضوع ا�حد من االنتحار. ت

للدعم النف��ي االجتما�� لالجئ�ن   GIZهذا القسم ا�خاص بالتعاون مع املشروع اإلقلي�ي �� 

 والنازح�ن السور��ن والعراقي�ن. 

 

، مع ما يقرب من 
ً
 كب��ا

ً
 عامليا

ً
% م��ا ��  79حالة وفاة �ل عام، و�حدث  800000يمثل االنتحار تحديا

 ما ترجع مستو�ات اليأس  ). 2018(منظمة ال�حة العاملية، البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
ً
نادرا

قد يؤدي الصراع والت�ج�� القسري ال�ي قد تقود �خص لإليداء بحياتھ إ�� سبب واحد.   العميق

وال�جرة ومحدودية الوصول ا�� ا�خدمات ال�حية واألزمات االقتصادية والبطالة وعواقب 

ا�حالية ا�� ز�ادة صعو�ة   (COVID 19) 19فايروس �وفيد  الطوارئ ال�حية العاملية مثل جائحة

 التعامل مع التحديات ال�خصية فيما يتعلق بالن�اعات مع الشر�اء واألسر أو املصادر الفردية للتوتر. 

 

�س�� العديد من دول الشرق األوسط بما �� ذلك سور�ا ولبنان واألردن والعراق وفلسط�ن للتأقلم مع 

عقود من األزمات املمتدة وا�حروب املندلعة �ش�ل متكرر واملصاعب االقتصادية. و�انت محصلة 

االنتحار وصمة   ومع ذلك، وألن فعل"اليأس القاتل" �� املنطقة ارتفاع معدالت االنتحار و�يذاء النفس. 



كب��ة  فيتم ادانتھ �� �عض ا�حاالت من قبل السلطات الدينية وتجر�مة �� العديد من الدول. ال تزال  

الوقاية الالزمة نادرة. كما ان هناك نقص �� تنمية قدرات مقدمي  و  جودة البيانات املتاحة ضعيفة

�� ظل هذه ا�خلفية الصعبة  ت. وز�ادة الو�� ب�ن ا�جتمعا gatekeeperا�خدمات ال�حية، وتدر�ب 

ا�ح�ومية وا�جهات الفاعلة �� مجال ال�حة النفسية  الهيئاتللغاية، قام أ�حاب املص�حة مثل 

ومجموعة  متنوعة من املبادرات ا�حلية والدولية بتطو�ر عدد   (MHPSS)والدعم النف��ي االجتما�� 

 من ا�خدمات لألفراد �� األزمات ا�حادة. 

 

والعراقي�ن والنازح�ن   اإلقلي�ي للدعم النف��ي االجتما�� لالجئ�ن السور��ن GIZع �عمل �ل من مشرو 

 ومجلة 
ً
 �� مبادرة لتوثيق جهود ا�حد من االنتحار �� البيئات اال�سانية. حيث   Interventionداخليا

ً
معا

ر و �س�� ملشاركة املمارسات ا�جيدة ذات الصلة والدروس املستفادة مع املمارس�ن و صناع القرا

 وتحديد وجهات النظر الناشئة فيما يتعلق با�حد من االنتحار واالستجابة لھ. غ��هم 

 

. تنشر   Interventionنود أن نحصل ع�� مجموعة واسعة من املساهمات لهذا القسم ا�خاص �� مجلة 

Intervention   ،مختلفة من املقاالت، بما �� ذلك أوراق اك�� رسمية "أ�اديمية". ع�� سبيل املثال 
ً
أنواعا

؛ تقار�ر ميدانية �عرض دراسات ا�حالة أو نتائج بحثية أو جوانب ممارسة أو مراجعات من�جية

ل  تقييمات املشاريع أو منا�ج التدر�ب ؛ وتفك�� �خ��ي يوفر مساحة للمؤلف�ن ملشاركة أف�ارهم حو 

إل�سا�ي. ع�� سبيل املثال، يمكن أن �ستند التفك�� ال�خ��ي اجوانب عملهم أو خبار��م �� ا�جال 

ع�� مقابلة ب�ن �خص�ن يناقشان تأث�� جانب مع�ن ع�� ا�حد من االنتحار �� سياق عملهم أو تجر���م  

 ا�حياتية. 

 

أو لديك خ��ة معاشة �� هذا  إذا �انت لك اي مشاركة �� أحد أ�شطة أو برامج ا�حد من االنتحار و/

قص��ة (بحد   أوراق بحثية نحتاج املوضوع، فيسعدنا مساهمتك معنا. بالنسبة لهذا القسم ا�خاص، 

األق��ى لعدد   (ا�حد والتقار�ر امليدانية �لمة، باستثناء امل�خص امل�خص واملراجع)،  5000أق��ى 

�لمة). سينم   3000(ا�حد األق��ى لعدد ال�لمات  واألف�ار/التأمالت ال�خصية �لة)  4000ال�لمات 

اختيار األوراق املقدمة بناًء ع�� معاي�� مثل مالئم��ا للمجال، والن�ج الشمو�� ال�ي تمثلها، والدقة  

املن�جية ومستوى االبت�ار. نرحب �ش�ل خاص بأولئك الذين قد يرغبون �� �شر أعمالهم ألول مرة  



دعم �� مراجعة األوراق املقدمة للنشر. ستنشر مقاالت القسم  ، كما وسنقدم ال و�� هذه الظروف

ا�خاص �� ا�جلة باللغت�ن العر�ية واالنجل��ية. ستتم دعوة مجموعة من ا�حرر�ن الضيوف  

 ، �� مراجعة الطلبات املقدمة. Intervention، رئيس تحر�ر Wendy Agerلالنضمام إ�� 

 

Intervention النف��ي االجتما�� �� البيئات املتأثرة بالن�اع، �� مجلة  ، مجلة ال�حة النفسية والدعم

. تنشر مقاالت تمت   Arq International  . �ستضيفهاالسنة الوصول ال��ا وتنشر مرت�ن �� ل�جميع يمكن 

بالن�اع وأولئك الذين  مراجع��ا من قبل األقران وذات صلة  باألفراد العامل�ن �� املناطق املتأثرة 

 باألوراق البحثية املتلعقة بال�حة  
ً
�عملون مع الالجئ�ن من مناطق الن�اع حول العالم. نرحب أيضا

ا�حن املزمنة   �سبب النفسية والدعم النف��ي االجتما�� �� البيئات ذات املوارد الرسمية ا�حدودة 

 با�حرب أو العنف، با ليست مرتبطةال�ي 
ً
 مباشرا

ً
ضافة ا�� االوراق املوجودة �� حاالت  ال ارتباطا

الطوارئ اال�سانية املعقدة. نحن ��جع الطلبات املقدمة من مجموعة واسعة من املمارس�ن والباحئ�ن  

 �� ال�حة النفسية والدعم النف��ي االجتما��.  وصناع السياسات املشار�كنواال�اديمي�ن 

 

 ير�� التكرم بتقديم مقالتك هنا: 

  http://www.journalonweb.com/intv/ 

 تتوفر معلومات للمؤلف�ن حول اعداد مخطوطة هنا:  

 http://www.interventionjournal.org/contributors.asp 

 

 بالنسبة لهذا القسم ا�خاص، سيتم التنازل عن رسوم النشر. 

 

، رئيس  Wendy Agerمكنة، ير�� التكرم بالتواصل مع ناقشة أف�ار مملللمز�د من املعلومات او 

 w.ager@arq.org ع�� ال��يد االلك��و�ي:   Intervention تحر�ر مجلة  
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