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ــس األحـــد فــي جمعية  بـــدأت أم
الهالل االحمر الكويتي وبالتعاون 
مع مكتب االمم املتحدة لتنسيق 
الــشــوون االنسانية ورشــه عمل 
»االضطرابات ما بعد الصدمة« في 

مجال العمل االنساني.
وقالت االمني العام في جمعية 
ــي مها  ــت ــوي ــك الـــهـــالل االحـــمـــر ال
البرجس في تصريح صحافي ان 
الهدف الرئيسي من ورشة العمل 
هو االهتمام بقدرة العاملني في 
املجال االنساني وصحتهم العقلية 
ــل استمرارية  والنفسية مــن اج
العمل االنساني واالرتقاء به عامليا.
واضافت ان تنظيم هذه الفعالية 
التي تتزامن مــع احتفال العالم 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني 
والــذي يحتفل به هذا العام حتت 
شعار »لست هدفا« وذلــك تقديرا 
للدور الــذي يلعبه املتطوعني في 

خدمة االنسانية.
وذكــرت انهم يقدرون شجاعة 
املتطوعني والعاملني فــي احلقل 
االنساني الذين يعملون لتلبية 
االحــتــيــاجــات املــتــزايــدة لالجئني 
والنازحني كما يدركون املخاطر 
والتحديات الهائلة التي يواجهونها 
في ظل الظروف الصعبة في احلقل 

امليداني.
وقــالــت البرجس ان اجلمعية 
حتتفل بهذا اليوم مؤكدة التزامها 
ومسؤوليتها لتخفيف املعاناة 
البشرية واملضي قدما في النهج 
الذي اختارته من أجل حشد الدعم 
والتأييد للمبادئ اإلنسانية العاملية 
ومساندتها املستمرة للمنكوبني 

وضحايا النزاعات والكوارث.
واضافت إن العمل االنساني هو 
ملساعدة ضحايا النزاعات املسلحة 
ــوارث الطبيعية وغالبا ما  ــك وال
ــي احلقل  يــتــعــرض الــعــامــلــون ف
االنساني للكثير من املخاطر التي 

يتعرض لها الضحايا.
وذكرت ان نتيجة للتغيرات في 
احلروب والنزاعات املسلحة أصبح 
العاملون في العمل االنساني هدفا 

للتهديد والعنف.
ــس الـــى ان  ــرج ــب واشــــــارت ال
العاملني في احلقل االنساني غير 
محصنني مــن الــضــرر بــاألزمــات 

االنسانية مــؤكــدة اهمية دعمهم 
في عملهم وتوفير املعلومات عن 
اإلجــهــاد والــصــدمــة والتأثيرات 
الطبيعية لـــأحـــداث الــصــادمــة 

واستراتيجية التكيف.
من جانبها قالت مسؤول مكتب 
االمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
االنسانية في الكويت زينب قمبر 
بتصريح صحافي انــه مبناسبة 
اليوم العاملي للعمل االنساني فان 
مكتب )اوتشا( يود تذكير العالم 
بــاألوضــاع االنــســانــيــة الصعبة 
في الــدول املنكوبة وازديــادهــا في 
اآلونة االخيرة ما أدى الى صعوبة 
قيام العاملني في املجال االنساني 

بعملهم بسالمه وامان.
ــه فــي العام  واضــافــت قمبر ان
املاضي تعرض 288 شخصا الى 
ــي الــثــالث اشهر  158 هجمة وف
املاضية فقط تعرض العاملون 
فــي املــجــال االنــســانــي الــى القتل 
واخلطف في دول مختلفو مشيرة 
الى العاملني في هذا املجال يعانون 
من قلق وخــوف وصدمات الميكن 

لعقلهم تفسيرها.
وذكرت انه في عام 2016 تقدمت 
)اوتشا( باقتراح عمل ورشة عمل 
لتعريف املجتمع بأضرار ما بعد 
الصدمة وكيفية التعايش مع هذه 

الصعوبات.
ــت ان مكتب )اوتــشــا(  ــاف واض
ينظم حملة اليوم العاملي للعمل 
االنساني كــل عــام والــتــي اقرتها 
اجلمعية العمومية الحياء ذكري 
ــال االنــســانــي  ــج ــي امل الــعــامــلــني ف
والذين فقدوا حياتهم 2003 في 
تفجير مبني االمم املــتــحــدة في 

بغداد.
واوضحت ان شعار حملة هذا 
العام )لست هدفا( هي للتأكيد ان 

املدنيني ليسوا أهدافا.
ــاري  ــش ــت وألـــقـــى كـــل مـــن االس
النفسي في مركز الدعم النفسي 
واالجتماعي في املجال االنساني 
الدكتور سامي البلهان ورئيس 
ــب الــنــفــســي فــي مركز  ــط قــســم ال
الكويت للصحة النفسية الدكتور 
عبداحملسن احلمود محاضرة حول 
اإلضطرابات ما بعد الصدمة في 

مجال العمل االنساني.

د.سامي البلهان

بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

»الهالل األحمر« تطلق ورشة عمل االضطرابات ما بعد الصدمة في مجال العمل اإلنساني 

ورشه عمل »االضطرابات ما بعد الصدمة« 

زينب قمبر االمني العام في الهالل األحمر مها البرجس
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