مجلة الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي في املناطق املتضررة من الصراع

دعوة ألوراق بحثية حول الحد من االنتحارواالستجابة له
املوعد النهائي للتقديم31.01.2021 :

تخطط مجلة  Interventionلتخصيص قسم خاص حول الحد من االنتحار واالستجابة له في اصدار أيلول
ً
 ،2021مصحوبا بندوات عبر االنترنت للممارسين .وسيخصص بشكل كبير إللقاء الضوء على الجهود املبذولة
للحد من االنتحار في الشرق األوسط ،ولكنه سيتضمن مساهمات من مناطق أخرى ملشاركة الدروس املستفادة
ذات الصلة ووجهات النظر بموضوع الحد من االنتحار .تم تطوير مقترح هذا القسم الخاص بالتعاون مع
املشروع اإلقليمي في  GIZللدعم النفس ي االجتماعي لالجئين والنازحين السوريين والعراقيين.
ً
ً ً
يمثل االنتحار تحديا عامليا كبيرا ،مع ما يقرب من  800000حالة وفاة كل عام ،ويحدث  %79منها في البلدان
ً
املنخفضة واملتوسطة الدخل (منظمة الصحة العاملية .)2018 ،نادرا ما ترجع مستويات اليأس العميق التي
قد تقود شخص لإليداء بحياته إلى سبب واحد .قد يؤدي الصراع والتهجير القسري والهجرة ومحدودية
الوصول الى الخدمات الصحية واألزمات االقتصادية والبطالة وعواقب الطوارئ الصحية العاملية مثل جائحة
فايروس كوفيد  (COVID 19) 19الحالية الى زيادة صعوبة التعامل مع التحديات الشخصية فيما يتعلق
بالنزاعات مع الشركاء واألسر أو املصادر الفردية للتوتر.

تسعى العديد من دول الشرق األوسط بما في ذلك سوريا ولبنان واألردن والعراق وفلسطين للتأقلم مع عقود
من األزمات املمتدة والحروب املندلعة بشكل متكرر واملصاعب االقتصادية .وكانت محصلة "اليأس القاتل" في
املنطقة ارتفاع معدالت االنتحار وإيذاء النفس .ومع ذلك ،وألن فعل االنتحار وصمة كبيرة فيتم ادانته في بعض
الحاالت من قبل السلطات الدينية وتجريمة في العديد من الدول .ال تزال جودة البيانات املتاحة ضعيفة

والوقاية الالزمة نادرة .كما ان هناك نقص في تنمية قدرات مقدمي الخدمات الصحية ،وتدريب gatekeeper
وزيادة الوعي بين املجتمعات .في ظل هذه الخلفية الصعبة للغاية ،قام أصحاب املصلحة مثل الهيئات الحكومية
والجهات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي ) (MHPSSومجموعة متنوعة من
املبادرات املحلية والدولية بتطوير عدد من الخدمات لألفراد في األزمات الحادة.
ً
يعمل كل من مشروع  GIZاإلقليمي للدعم النفس ي االجتماعي لالجئين السوريين والعراقيين والنازحين داخليا
ً
ومجلة  Interventionمعا في مبادرة لتوثيق جهود الحد من االنتحار في البيئات االنسانية .حيث نسعى ملشاركة
املمارسات الجيدة ذات الصلة والدروس املستفادة مع املمارسين و صناع القرار و غيرهم وتحديد وجهات النظر
الناشئة فيما يتعلق بالحد من االنتحار واالستجابة له.

نود أن نحصل على مجموعة واسعة من املساهمات لهذا القسم الخاص في مجلة  . Interventionتنشر
ً
 Interventionأنواعا مختلفة من املقاالت ،بما في ذلك أوراق اكثر رسمية "أكاديمية" .على سبيل املثال ،نتائج
بحثية أو جوانب ممارسة أو مراجعات منهجية؛ تقارير ميدانية تعرض دراسات الحالة أو تقييمات املشاريع أو
مناهج التدريب ؛ وتفكير شخص ي يوفر مساحة للمؤلفين ملشاركة أفكارهم حول جوانب عملهم أو خبارتهم في
املجال اإلنساني .على سبيل املثال ،يمكن أن يستند التفكير الشخص ي على مقابلة بين شخصين يناقشان تأثير
جانب معين على الحد من االنتحار في سياق عملهم أو تجربتهم الحياتية.

إذا كانت لك اي مشاركة في أحد أنشطة أو برامج الحد من االنتحار و/أو لديك خبرة معاشة في هذا املوضوع،
فيسعدنا مساهمتك معنا .بالنسبة لهذا القسم الخاص ،نحتاج أوراق بحثية قصيرة (بحد أقص ى  5000كلمة،
باستثناء امللخص امللخص واملراجع) ،والتقارير امليدانية (الحد األقص ى لعدد الكلمات  4000كلة)
واألفكار/التأمالت الشخصية (الحد األقص ى لعدد الكلمات  3000كلمة) .سينم اختيار األوراق املقدمة ً
بناء
على معايير مثل مالئمتها للمجال ،والنهج الشمولي التي تمثلها ،والدقة املنهجية ومستوى االبتكار .نرحب بشكل
خاص بأولئك الذين قد يرغبون في نشر أعمالهم ألول مرة وفي هذه الظروف ،كما وسنقدم الدعم في مراجعة
األوراق املقدمة للنشر .ستنشر مقاالت القسم الخاص في املجلة باللغتين العربية واالنجليزية .ستتم دعوة
مجموعة من املحررين الضيوف لالنضمام إلى  ،Wendy Agerرئيس تحرير  ،Interventionفي مراجعة الطلبات
املقدمة.

 ،Interventionمجلة الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي في البيئات املتأثرة بالنزاع ،هي مجلة يمكن
للجميع الوصول اليها وتنشر مرتين في السنة .تستضيفها  . Arq Internationalتنشر مقاالت تمت مراجعتها من
قبل األقران وذات صلة باألفراد العاملين في املناطق املتأثرة بالنزاع وأولئك الذين يعملون مع الالجئين من
ً
مناطق النزاع حول العالم .نرحب أيضا باألوراق البحثية املتلعقة بالصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي
ً
ً
في البيئات ذات املوارد الرسمية املحدودة بسبب املحن املزمنة التي ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالحرب أو
العنف ،باالضافة الى االوراق املوجودة في حاالت الطوارئ االنسانية املعقدة .نحن نشجع الطلبات املقدمة من
مجموعة واسعة من املمارسين والباحئين واالكاديميين وصناع السياسات املشاريكن في الصحة النفسية
والدعم النفس ي االجتماعي.

يرجى التكرم بتقديم مقالتك هنا:
http://www.journalonweb.com/intv/
تتوفر معلومات للمؤلفين حول اعداد مخطوطة هنا:
http://www.interventionjournal.org/contributors.asp

بالنسبة لهذا القسم الخاص ،سيتم التنازل عن رسوم النشر.

للمزيد من املعلومات او ملناقشة أفكار ممكنة ،يرجى التكرم بالتواصل مع  ،Wendy Agerرئيس تحرير مجلة
 Interventionعلى البريد االلكترونيw.ager@arq.org :

