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علم النف�س يف اليمن

كلمة رئي�س اجلمعية النف�سية اليمنية

عقدان من الزمن ،مرت منذ اإلعالن عن تأس��يس الجمعية النفس��ية اليمنية عقب االنتهاء من فعاليات مؤمترها األول مايو
 1990مبدينة عدن ثغر اليمن الباس��م .عقدان من الزمن كانت حافلة بنش��اطات وفعاليات متعددة ومتنوعة تنظيمية ،أكادميية،
وعلمية بحثية وأيضاً اجتامعية خدماتية عىل املس��توى الوطني وأيضاً عىل املس��توى اإلقليمي العريب والدويل بالتعاون والتنسيق
م��ع اتحادات ومنظامت عربية وعاملية ذات عالقة بعلم النفس والصحة النفس��ية ،هدفت النش��اطات والفعاليات إىل التعريف
بعلم النفس كعلم تطبيقي ومهنة ومامرسة ولتعزيز دوره يف عملية التنمية البرشية واالجتامعية ,هذا الكتاب الذي يصدر احتفاء
بالذكرى اليوبيلية الثانية لتأسيس الجمعية يتضمن يف بداية صفحاته نبذة موجزة ألهم املحطات واملناسبات العلمية التي نجحت
الجمعية يف تنظيمها واألهم من هذا وذاك مس��اهامت أعضاء الجمعية الفردية والجامعية يف إجراء البحوث والدراس��ات العلمية
النظرية والتطبيقية يف مختلف مجاالت علم النفس.
وبهذه املناس��بة نتوجه بالش��كر والتقدير لكل من عمل وس��اهم يف إنجاح صدور هذا الكتاب ليوثق تطبيقات علم النفس كعلم
ومهنة تخصصية يف عدد من مجاالت التنمية االجتامعية يف الجمهورية اليمنية  ,وكهدية متواضعة يف ذكرى احتفالها اليوبييل الثاين
تعكس مبا ال يدع مجاال للش��ك تنامي وتطور دور اختصايص هذا املجال العلمي اإلنس��اين الهام يف تناول بعض مشاكل ومعضالت
التنمية املجتمعية واقرتاح الحلول املوضوعية للتغلب عليها ويف إطار خصائصها الحضارية.
وبهذه املناس��بة أيضاً نتوجه بجزيل الش��كر واالمتنان لالس��تاذ د .معن عبدالباري قاس��م صاحب املبادرة واملرشف عىل إصدار
وإخراج الكتاب أحد مؤس�سي الجمعية و الزميل يف قس��م العلوم السلوكية بكلية الطب  -جامعة عدن واملنتدب إىل كية الطب
 جامعة الدمام يف اململكة العربية السعودية الشقيقة.كلن��ا أم��ل وتفاؤل بأن يحقق هذا اإلصدار أهدافه التي أعد من أجلها ويضحى مرجعا علميا من مراجع علم النفس وتطبيقاته يف
اليمن ويف متناول كل االختصاصيني والباحثني وأيضاً الدارسني العرب واألجانب.
والله من وراء القصد

أ .مشارك د .حسن قاسم خان
رئيس الجمعية النفسية اليمنية
رئيس قسم العلوم السلوكية
كلية الطب  -جامعة عدن
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فكرة الكتاب
كان قدوم الذكرى العرشين لتأسيس الجمعية النفسية اليمنية يف مايو  2010مناسبة لفكرة االحتفاء وتحقيق ولو الحد األدىن املمكن من أهداف
الجمعي��ة املعلنة س��واء يف تنظيم ندوات أو مؤمترات وكنت اش��عر إن نرش هذا الكتاب ميثل الح��د األدىن  -أضعف اإلميان لذلك االحتفاء وتخليد
هذه الذكرى.
فأم��ام صعوب��ات التألي��ف والطباعة والن�شر فردياً  -رغم ما أخدته عملي��ة املتابعة من مجهود ذايت غري ممول الكرث م��ن عامني حتى طباعة هذا
العمل بش��كله النهايئ  ،كمس��اهمة ذاتية متواضعة للنرش والتعريف بعلم النفس يف اليمن  -اقرتحت فكرة هذا الكتاب ليكون بداية التجربة يف
التأليف الجامعي و الش��ائع حاليا يف العامل املتطور من خالل تكاتف الجهود واس��تغالل هذه املناسبة لتأكيد إمكانية االقرتاب ولو جزئياً موسمياً من
فكرة العمل بروح الفريق الجامعي كذلك تعزيز دور ومكانة أس��اتذة الجامعة؛ حملة فكر التنوير؛ ومصانع إنتاج عقول املستقبل ومختربات هندسة
الخطط ومش��اريع التنمية اإلس�تراتجية .رمبا تكون هناك مبالغات ،ش��طحات يف م��ا نقرتحه ونطرحه اليوم .لكنها ممك��ن أن متثل إرهاصات اإلبداع
واالنجاز املستقبيل.
صحي��ح أن م��ا نعيش��ه من مواجهات الحياة اليومية ع�لى صعيدها املحيل واإلقليمي وحتى الدويل تحمل الكثري م��ن ندر اإلحباط واليأس والتي
من ش��أنها تعزيز ظاهرة العجز املتعلم ..لكننا نحاول أن نكرس تلك الحلقة املختلة س��لوكياً ،لنؤكد القدرة عىل االستبصار والعمل طويل النفس بروح
املعالج املدرك لحجم املش��كلة ومضاعفاتها ،باذلني جل طاقتنا وخربتنا املعرفية واملهنية ،النظرية منها أو التطبيقية لتأكيد الرس��الة االختصاصية التي
عقدنا العزم عىل السري فيها.
لقد حرصنا منذ بواكري مراحل التأس��يس لتحقيق تناغم هرموين بني أهداف العلوم الس��لوكية الثالثة يف رشح وتفس�ير والتنبؤ بالس��لوك وبني أهداف
الجمعية لحشد الجهود ونرش االختصاص بعد تقنينه وتوطينه لخدمة املجتمع وتوثيق املعرفة وخربة املبادرات الفردية والجمعية.
ويف هذا اإلطار رأينا عىل إن تكون ريادية أعضاء الجمعية من حملة الشهادات العليا ومن أعضاء هيئة تدريس علم النفس يف مختلف الجامعات
اليمنية تحديداً ،معيارية االحتكام الختيار املساهمني يف هذا الكتاب ،ملا من شأنه أن يعطينا صورة لحجم التنوع الثقايف والسلويك للبيئة اليمنية التي
كرس الزمالء ُج َّل وقتهم وجهدهم ،ويف ظروف صعبة ومحدودة اإلمكانيات بشكل شحيح جداً النجاز هذه اإلعامل العلمية.
ولهذا سيجد القارئ فرصة ليتعرف عىل مشكالت تغطي عدد ال بأس من فروع علم النفس وان كان معظمها يرتكز يف علم النفس الرتبوي نظراً لوجود
معظم زمالء االختصاص يف كليات الرتبية واآلداب .كام حاولت أن أقلل من حجم التدخالت واالكتفاء بالتصويب اللغوي واإلماليئ أو املطبعي عىل أن
يكون النرش للبحوث كام جاءت من أصحابها مكتفني بأنها نرشت يف مجالت محكمة وفق رشوط النرش املعتمدة .
لن أطيل واكتفي بدعوتكم لقراءة الفهرس لتتعرفوا عىل قامئة البحوث واملش��اركني ،كذلك آمل أن تكون هذه املادة العلمية والجهود املبذولة مت َّثل
نظرة مس��تقبلية وحجر األس��اس لعلمية التوثي��ق والنرش األكادميي لتعزيز دور ومكان��ة االختصاص نظرياً وتطبيقياً ،وانطالقة ملالمس��ه املوضوعات
الحياتية والحيوية املختلفة وفقا لألولويات التنموية.
كام ال يفوتني تقديم جزيل الش��كر لكل الزمالء املس��اهمني بهذا الكتاب الذين تجاوبوا بإبعاث بحوثهم وكل ما طلب منهم من معلومات إضافية
لتكون مادة غنية لهذا الكتاب.
الشكر الجزيل واصل إىل جامعة عدن عىل احتضان نشاطات الجمعية النفسية اليمنية طوال السنوات املنرصمة .
الش��كر الجزيل للزميل عبدالرحمن عبدالخالق ملا بذله من جهد يس��تحق عليه التقدير والثناء يف املراجعة اللغوية والتصويب واالقرتاحات املبدعة
عند مراجعة النصوص .
شكر خاص أيضا ألخوي د .لؤي ود .خلدون عبد الباري لجهدهم املتميز ومساعدتهم يف إنجاز طباعة هذا الكتاب .

أستاذ  /د .معن عبد الباري قاسم صالح
قسم العلوم السلوكية – كلية الطب  -جامعة عدن
قسم الطب النفيس– كلية الطب  -جامعة الدمام
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علم النف�س يف اليمن الواقع والتحديات
أستاذ د .معن عبدالباري قاسم صالح
جامعة عدن  -كلية الطب
تؤك��د معطي��ات العديد من الدراس��ات ،والبيانات اإلحصائية املحلية ،عىل أن تس��ارع متغريات الحياة اليومية عىل مختلف الصعد السياس��ية،
واالقتصادية ،واالجتامعية إمنا يؤثر بش��كل كبري عىل حياة الناس .وما يهمنا هنا حياتهم النفس��ية املتأثرة بزيادة الهجرات الداخلية ،أو تغري تركيبات
املدن ،والريف ،والنمو الس��كاين الهائل  ،وتفيش األمية ،وكذا زيادة معدالت الفقر مع ضعف ،وتدين الخدمات الصحية ،والنفس��ية إن مل نقل غياب
هذه الخدمات كلي ُا يف بعض املحافظات ،وهذا يعني توقع زيادة يف خارطة األمراض النفسية؛ كل ذلك سيتطلب تكاتف كل الجهود حكومية ،وغري
حكومية للعمل سو ّية وفق رؤية علمية منهجية مخططة للتصدي لكل تلك املشكالت.
لقد ارتبطت االضطرابات النفسية ،ومشكالت الصحة النفسية والطب النفيس وعلم النفس يف اليمن مبزيج من األساطري ،والخرافات ،واملفاهيم
الدينية املغلوطة عن الس��حر ،والجن؛ وعليه ميكن القول أن حجم الوصمة االجتامعية تجاه قضية الصحة النفس��ية كان ومازال وسيظل عىل املدى
املنظور يلقى بظالله الثقيلة.
لهذا ميكن القول أن الثالثة العقود األخرية من القرن العرشين ش��هدت مرحلة تنمية وطنية (وإن ظل ش��بح الرصاعات ،و الحروب ،الفقر ،زيادة
النسل ،األمية ،مستمراً حتى اليوم) ،حظيت فيها الصحة النفسية ولو بقدر متواضع – من االهتامم الذي متثل بدرجة رئيسة يف تنمية املوارد البرشية
م��ن خالل إبتعاث العديد من الطالب لدراس��ة الطب النفيس ،وعلم النفس ،وعلم االجتامع ،والتمري��ض النفيس ونركز هنا تحديدا عىل إحصاءات
املبتعثني يف علم النفس سواء يف بعض الدول العربية ( % 16إىل كل من مرص ،العراق،األردن ،سوريا والسودان) ،أو دول ما كانت تعرف باملعسكر
االشرتايك سابقا ( % 75إىل كل من االتحاد السوفيتي ،بلغاريا ،املجر ،أملانيا الرشقية ،كوبا ..الخ) أو الدول الغربية ( % 7الواليات املتحدة األمريكية،
بريطانيا ،فرنسا ).باإلضافة إىل دول أخرى مثل الهند  .هذا ناهيك عن التدريب املحيل وهو ما سنشري إليه الحقا.
والعتبار هذه الدراسة استطالعية ،وتوثيقية لواقع علم النفس يف اليمن ،كام أسلفنا الذكر أعاله ولتفادي تكرار عرض املعلومات التاريخية نكتفي
مبا سيش��ار إليه عند كل عنوان فرعي من موضوعات هذه الدراس��ة لخلفيته التاريخية ،كام أننا س�نركز قدر اإلمكان فيه عىل القضايا التي توافرت
الفرصة لجمع البيانات عنها ،والتي قس��مناها إىل العناوين التالية :املوارد البرشية ،الربامج التعليمية والتدريبية ،برامج الخدمات النفسية ،الهيئات
املختصة بالعلم النفس،املطبوعات ،األبحاث واملس��ؤوليات القيادية :محليا إقليميا ودولياً ،باإلضافة إىل االستخالصات ،والتوصيات ،وملحق الجداول
التفصيلية ملا ورد ذكره يف الدراسة.
ونظ��راً لصعوب��ة توفر قاعدة معلومات يف تخصصنا ميكن الرجوع إليها ،و االس��تفادة منها يف الدراس��ات ،والبحوث ،وتخطيط املش��اريع ،والربامج
املس��تقبلية لتحس�ين مستوى الخدمات ،فإننا نعتقد ّأن هذه الدراسة ستكون مادة علمية مرجعية غنية باملعلومات عن واقع علم النفس يف اليمن
والتي تس��تمد بياناتها من املس��ح املي��داين الذي نفد بالتعاون مع الجمعية اليمنية للصحة النفس��ية عام  2006وج��رى تحديث بعض من بياناته
العام.2008
 - 1املوارد البشرية
تش�ير معطيات املوارد البرشية يف اليمن إىل محدودية اإلمكانات يف هذا الجانب بش��كل يلفت النظر؛ رغم عدم وجود مصادر رس��مية موثوقة
ودقيقة.
لذلك س��نكتفي باالعتامد عىل التقديرات وفقاً ملس��وح عديدة بعضها فردي ،وبعضها مؤس�سي .نف َّذت الجزء األكرب منهم الجمعية اليمنية للصحة
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النفسية يف الفرتة  ،2006 – 2002.و أشارت معطياتها إىل التقديرات التالية- :
بحسب معطيات منظمة الصحة العاملية ()2005هناك قرابة ( )147019اختصايص نفساين يف العامل يعملون يف الصحة النفسية  ،منهم ()2387
يعملون يف الرشق األوسط .ومتوسط االختصاصيني النفسانيني لكل مئة ألف من السكان يف العامل هو .))6.43يف اليمن لدينا قرابة ( )3580اختصايص
نفس��اين (يف عل��م النف��س) يعمل منهم حوايل ( )139يف املؤسس��ات األكادميي��ة ،و ( )157يف الرتبية ،و ( )64يف قطاع الصحة ،و ( )31يف الش��ؤون
االجتامعية والجمعيات ،وقرابة ( )900يف مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية يف حني أن الغالبية العظمى وهم ( )2289بدون عمل .ويصل إجاميل
حملة الدكتوراه اىل 51اختصايص و159من حملة املاجستري (انظر الجداول )1 -
 - 2التأهيل األكاديمي
هن��اك ثالث��ة اتجاهات للتأهيل األكادميي يف مجال علم النفس اثنان منها داخلية وثالث��ة خارجية,داخليا تدير برامج التدريب الجامعات اليمنية
واملجلس اليمني لالختصاصات الطبية وهذه األخرية تدرب تحديداً يف حقل علم النفس االكلينييك ونستعرض بإيجاز الربامج الثالثة عىل النحو التايل:

 .1.2األقسام األكاديمية يف الجامعات اليمنية

ميكننا اعتبار أقس��ام الطب النفيس يف كليات الطب(وهي قس��مني فقط يف الجامعات الحكومية الرئيسية :صنعاء ،عدن) ،وأقسام علم النفس يف
كليات اآلداب ،والرتبية يف الجامعات اليمنية (وعددها 14قسام) هي املعنية بدرجة رئيسة بربامج التأهيل ،و البحث العلمي ،إ َّال أنه لألسف الشديد
مازال نش��اط هذه األقس��ام منحرصاً عىل العملية التعليمية (إلقاء املحارضات واإلرشاف عىل االمتحانات) ومل تتعداها إىل برامج البحث العلمي و
خدمة املجتمع ملا فيه تفعيل ،وتعزيز دورها؛ ورمبا هناك جملة من املربرات املوضوعية (قلة املوارد ،الوصمة ،حداثة االختصاص يف البيئة) ،وذاتية
(ضعف الحافزية ،وقلة عدد االختصاصيني ..،الخ).
ورغم ذلك فهناك مبادرات وإن كانت فردية  -استطاعت أن تتجاوز مستوى نشاطها الحدود املحلية ،وحتى اإلقليمية لتسجل أسامء أقسامها،
وجامعاتها يف املحافل الدولية .عىل أن املعضلة الرئيسية لعلم النفس يف اليمن تحديداً والوطن العريب عموما هو أن أقسام علم النفس تقع يف كليات
اآلداب والرتبية ،ونظراً للتقسيم الحاصل يف املنهج التعليمي العام إىل أديب وعلمي ،فقد صار معظم امللتحقني يف أقسام علم النفس هم من خريجي
األقس��ام األدبية يف الثانوية العامة وهؤالء ال يدرس��ون املعارف العلمية للعلوم الطبيعية ،كالرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء حتى يتسنى لهم
إدراك العالقة يف مفهوم اإلنسان كوحدة بيولوجية نفس اجتامعية تتفاعل بالبيئة الطبيعية واالجتامعية املحيطة ،ولهذا نجد لدى معظمهم ضعف
يف اإلمل��ام باملع��ارف العلمية اإلحصائية والعمل باملختربات والعيادات نظري االفتقار لتلك الخلفية العلمية الصلبة وهذه مش��كلة التعليم ،والتأهيل
األكادميي يف العامل الثالث عموماً باملقارنة مع نظرائهم يف العامل الغريب حيث التعليم هناك مؤس��س عىل العلوم الطبيعية بدرجة رئيس��ية كام أشار
إىل ذلك الباحث الرويس يرفيش ( )Yurevich,2008واالمرييك روزينتسفيج (),1992Rosenzeig
 .2.2برنامج التأهيل لعلم النفس االكلينيكي بوزارة الصحة

دش��نت برام��ج التأهيل األكادميي محلي��ا إلعداد اختصاصيني يف الطب النف�سي ،وعلم النفس اإلكلينييك منذ الع��ام – 2003م من قبل املجلس
اليمن��ي لالختصاصات الطبية التابع ل��وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدويل ،وهو برنامج مدته الزمنية عام واحد فقط فيام وصل عدد من تأهل
يف برنامج دبلوم علم النفس اإلكلينييك  -وملدة عام واحد  -إىل ( )30نفسانيا وزعوا يف ثالث دفع يف صنعاء ،ودشنت أول دفعة يف عدن لعام
2006م (انظر الجداول 2 -و )3وقد س��اهم قس��م الطب النفيس بجامعة صنعاء وقس��م العلوم السلوكية بكلية الطب جامعة عدن بدور رئييس
يف برامج التدريب تلك .
الجدير باإلش��ارة أن هناك أيضا برامج دراس��ات عليا (ماجس��تري)– عامة  -يف علم النفس (يف كليات اآلداب جامعة صنعاء ،عدن ،ذمار ،تعز
والحديدة) وقد تم فتح برنامج الدكتوراه وتخرجت منه فقط معيدتني من نفس القسم يف كلية اآلداب جامعة صنعاء ثم توقف ألسباب منهجية.
 .3.2برامج التأهيل لعلم النفس خارج اليمن

تبتعث وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باالضافة اىل الجامعات اليمنية معظم املنح للدراسات العليا لشهادات املاجستري والدكتوراه يف علم
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النف��س ،ناهيك عن االبتع��اث عرب وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،جمعيات الصداقة مع الدول األجنبية ،مثل جمعية الصداقة اليمنية الروس��ية،
املجلس الثقايف الربيطاين ،منح الفولربايت عرب السفارة األمريكية ..الخ ،عىل أن معظم املبتعثني للخارج يف علم النفس كانوا من اعضاء هيئة التدريس
بالجامعات اليمنية .وبسبب من تعدد جهات االبتعاث فإنه يصعب تأسيس قاعدة بيانات حول حجم الخريجني عرب هذه الجهات إ َّال أنه إىل لالسف
 بحد علمنا الشخيص  -فإن االبتعاث ال يلبي االحتياج املطلوب بسبب من غياب السياسات والتخطيط عىل مختلف املستويات . .3برامج الخدمـة النفسية
 - 1.3العيادات النفسية يف املستشفيات العمومية

اس��تجابة لتوجهات منظمة الصحة العاملية لتغطية العجز يف توفري الخدمات الصحية النفس��ية يف عموم املحافظات ،فقد فتحت بعض العيادات
النفس��ية ضمن العيادات الخارجية لبعض املستش��فيات العمومية يناوب عليها بعض األطباء النفسيني؛ ومعهم اختصاصيني نفسانيني إ َّال أن ذلك ال
يشمل كل املستشفيات العمومية.ومتمركزون فقط يف حوايل ( )12مستشفى.

 - 2.3العيادات النفسية يف السجون

م��ازال حت��ى اآلن نظام بقاء بعض املرىض العقليني ذوي الس��وابق الجنائية محتجزين يف أقس��ام خصصت للمرىض العقليني يف الس��جون اليمنية،
ولهذا نجد هناك عدد من االختصاصيني النفسانيني يعملون يف مصلحة السجون ويصل عددهم إىل ( )10فقط .وتعترب العيادة النفسية لسجن عدن
املركزي هي االساس والنموذج االول لهم.

 - 3.3العيادات النفسية الخاصة

يصل عدد العيادات النفس��ية الخاصة يف اليمن إىل قرابة ( )45عيادة ،يعمل اختصاصيون نفس��انيون يف عدد محدود منها (مبا ال يتجاوز أصابع
اليد )..حيث مازالت هناك هوة لقبول العمل بروح الفريق املعالج .ولألسف ال توجد عيادات نفسية متخصصة باألطفال.

 - .4.3التقنيات التشخيصية

ال توجد حتى اآلن مقاييس نفسية مقننة ،ومعتمدة رسمياً لالستخدام يف البيئة اليمنية؛ كام أنه ال توجد برتوكوالت رسمية محددة ،أو ملزمة
ملنهج التش��خيص والقياس النفيس وفقاً لتدريب خاص قابل للتطبيق واالس��تخدام الرسمي وما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن هناك بضعة مقاييس
مس��تخدمة بن��اء ع�لى ما تم تعريبها أو تقنينها يف مرص أو بعض الب�لاد العربية وعليه ميكن القول بان الغالبية تعتم��د التعامل مع تلك املقاييس
عىل الخربات ،واملعارف التشخيصية لكل اختصايص وفقاً للخلفية األكادميية التي تلقى فيها االختصاص ودرجة مواكبته الشخصية ،وتقديره ،وفهمه
لكيفي��ة التعام��ل م��ع الواقع .مع ذلك الننيس بعض الجهود املتواضعة لعملية التقنني تلك عىل س��بيل املثال تقن�ين مصفوفة رافن امللونة من قبل
االستاذة القديرة د .عزة غانم وزمالءها من جامعة صنعاء عام .1995

 - 5.3العالج النفسي

ترتكز تقنيات العالج النفيس عىل العالج بالعقاقري بدرجة رئيس��ة  -يقوم بعض االختصاصيني النفس��انيني واملمرضني يف بعض املناطق الريفية
برصف األدوية النفس��ية بدون صفة رس��مية  -وهناك إش��كالية كبرية يواجهها املرىض هي كلفة األدوية النفس��ية وخصوصاً ذات الجودة العاملية
  ،كام أن استخدام الهزات الكهربائية( ) E.C.Tمازال رائجاً ،يف حني أنه ال توجد – لألسف الشديد  -برامج وموديالت (مناذج) منهجية معتمدةيف الع�لاج النفيس (كالس��لويك ،أو املعريف ،أو التحليل النفيس..،ال��خ) والتي نعتربها رضورية لظروف البيئة اليمنية ،وهنا ال تفوتنا اإلش��ارة إىل دور
املبادرات الفردية يف تطبيق بعض من تلك التقنيات يف نرش اإلرشاد النفيس بالتعاون مع املدارس يف التعليم العام والجامعات اليمنية والجمعيات
غري الحكومية كالجمعية اليمنية للصحة النفس��ية والجمعية النفس��ية اليمنية  .والتي ميكن تسليط الضوء عليها بإيجاز من باب التعريف بها وهي
عىل النحو التايل:

 . - 6.3برامج خدمات اإلرشاد النفسي املساعدة
أ  -الخط التلفوني الساخن للمساعدة النفسية
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هو عبارة عن خدمة استش��ارة نفس��ية عرب الهاتف ،التي تأسس يف 8أبريل 2000م وهو تابع للجمعية اليمنية للصحة النفسية بالرشاكة مع كلية
الطب جامعة عدن ويعترب أول خدمة من هذا النوع  -موثقة رسمياً ومرتبطة أكادمييا  -عىل مستوى الوطن العريب ،وما زال حتى اآلن؛ ويناوب
فيه (خمسة) اختصاصيني نفسانيني مدربني ،وذوي خربة وتأهيل عال برئاسة رئيس الجمعية (د .معن عبدالباري قاسم ) ،بلغ عدد املكاملات حوايل
()7072سبعة ألف وأثنني وسبعني مكاملة  -بحسب إحصاءات العام  ،2007متثل النساء  ، % 72و تتوزع املكاملات وفقاً للمشكالت التالية)% 6(:
مش��كالت العنف األرسي ) % 9( ،مش��كالت عاطفية ) % 4( ،مش��كالت جنسية ) % 10( ،اضطرابات أطفال ومراهقة ) % 10( ،مشكالت مدرسية،
( ) % 35اضطرابات عقلية (سلوكية وانفعالية) ) % 26( ،مشكالت أخرى متعددة.
ب  -برنامج اإلرشاد السلوكي املدرسي

تأسس هذا الربنامج يف يونيو  2002م مببادرة من قبل الجمعية اليمنية للصحة النفسية وبالرشاكة مع مكتب الرتبية والتعليم يف محافظة عدن،
وذلك تجسيداً لروية الجمعية اإلسرتاتيجية يف الرشاكة (حكومة – غري حكومة) تجاه قضايا خدمة املجتمع .ويتكون طاقم فريق الربنامج من عرشة
اختصاصيني نفس��انيني واجتامعيني وذوي خربة مهنية طويلة وأش��ارت معطياته اإلحصائية للحاالت املرتددة عىل الربنامج للعام 2002م 2007 -م
عىل النحو التايل:
مشكالت سلوكية & انفعالية (  ،) % 66.8مشكالت تعليمية () % 24.1
مشكالت جنسية (  ، ) % 0.9مشكالت مدرسية انضباطية (.) % 8.1

ج  -الخط الهاتفي لإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني

تأس��س يف مارس 2002م ،وهو تابع للمؤسس��ة العربية لحقوق اإلنس��ان ،ومقره صنعاء ،وترتأسه األخت رجاء املصعبي ،ويتكون طاقمه من ()4
أشخاص بحسب تقرير املؤسسة – املقدم إلينا بحسب الطلب ،فقد أفادت تقديراتها اإلحصائية بالنتائج التالية:
بلغ إجاميل عدد اتصاالت الخط للعام 2006م ) (1321اتصال ،توزعت عىل النحو التايل:
ً
املشاكل االجتامعية (( 355اتصاالً ،املشاكل النفسية ( ) 720اتصاالً ،املشاكل القانونية ( )138اتصاال ،استفسارات متعددة ( )108اتصاال ،وال يكتفي
خط اإلرش��اد بتقديم املس��اعدة عرب الهاتف فقط ،وإمنا يقوم باستقبال الحاالت ،وحضورهم إىل املؤسسة للمقابلة الشخصية التي بلغ عددها عىل
النحو التايل:
أ  -عدد الحاالت االجتامعية  62حالة
ب  -عدد الحاالت النفسية  210حالة
ج  -عدد الحاالت القانونية  98حالة
اإلجاميل  370حالة
ح  -مركز اإلرشاد النفسي ،والرتبوي للطالب( جامعة صنعاء)

تأسس يف  25/9/2005ويتكون طاقة األكادميي واإلداري من ( )16شخصاً برئاسة د .الجرموزي ونائبته د .بلقيس جباري ،كام أن ( )10اختصاصيني
يقدم��ون العالج واإلرش��اد للطالب يف عيادات املرك��ز يومياً .هذا وينظم املركز مح��ارضات ودورات تدريبية وندوات علمي��ة وثقافية واختصاصية
باإلضافة إىل تقديم االستش��ارات واملراجعة لعيادة الصحة النفس��ية والتي أفادت معطياتها اإلحصائية خالل الفرتة منذ التأس��يس حتى يناير 2007
بالتايل:
توزعت نوعية املشكالت النفسية والسلوكية لدى املرتددين من الطلبة عىل العيادة عىل النحو التايل :حالة ذهان ( ،)56حاالت وجدانية ( ،)80حالة
عصابية ( ،)128اضطراب تكييف (،)87اضطراب عصبية ( ،)119أخرى (.)127

خ - .مركز اإلرشاد الرتبوي الطالبي جامعة تعز

ت��م إنش��اؤه يف /7يناي��ر 2006/م ويق��ع يف إط��ار كلية الرتبية ،ويقدم خدماته بدرجة رئيس��ة للط�لاب؛ ويتكون طاقمه م��ن ( )17اختصاصيا
نفسانيا،برئاس��ة د .أنيس��ة دوكم وقد متكن خالل هذه الفرتة القصرية من تقديم خدماته اإلرشادية ل ( )155طالبا وطالبة ،وتوزعت إىل :مشكالت
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نفسية وسلوكية (، ) % 45.1مشكالت اجتامعية (، ) % 12.2مشكالت أكادميية ( ،) % 38مشكالت عاطفية ( ،) % 3.2مشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة (.) % 1.2
د – الخط الساخن التابع للوحدة النفسية باملركز الصحي الثقايف

تتبع هذه الخدمة املركز الصحي الثقايف الذي أسس��ه الطبيب ،والفنان ،والش��اعر املوهوب الدكتور نزار غانم يف صنعاء عام 1996م ،وتوقف عن
العمل عام  1999لظروف متويلية حتى عاود النش��اط يف مايو من عام 2006م ،وتتبع املركز عيادة إرش��اد نفيس ،باإلضافة إىل إدخاله مؤخراً خدمة
إرشاد نفيس عرب التلفون ليوم واحد يف األسبوع (الثالثاء  -كمرحلة تجريبية) عىل تلفون ( )203050 - 01وتعمل يف الفرتة املسائية فقط من 20
  16مساء ،وقد استلم خالل الفرتة مايو – ديسمرب ( )54مكاملة .متثل النساء نسبة  % 52من املكاملات.4ـ الهيئات املختصة بالقضايا النفسية
 - 1.4الربنامج الوطني للصحة النفسية

يف نهاي��ة عق��د الثامنين��ات من القرن املايض ،وبدعم من منظمة الصحة العاملية تم تأس��يس مرشوع للصحة النفس��ية يف كل من وزاريت الصحة
لشطري اليمن آنذاك ،وتركزت اهتاممات املرشوع آنذاك عىل االتجاه العالجي عىل مستوى مستشفيات األمراض النفسية ،ورعاية املرىض العقليني،
وتوفر األدوية النفسية ،وتأهيل أطباء واختصاصيني نفسيني.
تم استحداث الربنامج الوطني للصحة ،النفسية تحقيقاً لتوصية الورشة الوطنية األوىل عن الصحة النفسية يف اليمن يف أكتوبر 2002م والتي نظمت
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن بعد أن كان قس ًام متمث ًال يف شخصية رئيس القسم فقط يف وزارة الصحة .دشن الربنامج نشاطه
بناء عىل قرار وزاري ،والذي تحول إىل إدارة تتبع قطاع الرعاية الصحية األولية يف وزارة الصحة ،والس��كان ،وتضم (أربعة) اختصاصيني نفس��انيني
برئاسة اختصايص نفساين حتى العام 2008فقط.
متيز الربنامج يف س��نواته األوىل بنش��اط ملحوظ ،حيث تم تعيني منسقني للربنامج ألول مرة يف املحافظات( :األمانة ،عدن ،حرضموت ،تعز ،الحديدة،
إب) ،باإلضافة إىل توجيه نشاطه إىل برامج الرعاية الصحية األولية  -بحملة التوعية بقضايا الصحة النفسية يف املدارس من خالل تنظيم سلسلة
من الورش ،واملحارضات عىل مس��توى املحافظات؛ ومازال هذا الربنامج يف أطوار التأس��يس ،وبحاجة إىل الكثري من الدعم ،والتطوير بشقيه البرشي
واملادي؛ وتطوير قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن املوارد البرشية ،واملادية ،وإحصاءات ،وبائيات األمراض العقلية يف اليمن .

 - 2.4املنظمات غري الحكومية

يف اليمن ومنذ عقد التس��عينات ومطلع األلفية س��جلت مرحلة ازدياد ك ًام وكيفاً للمنظامت غري الحكومية عموماً واملهتمة بالصحة النفس��ية
خصوص��اً – ت��م صدور قانون الجمعيات رقم ()1عام 2001م  -ونالحظ يف املس��ح الذي ترافق مع مرشوعنا هنا فإن الجمعيات املعنية بالصحة
النفس��ية تصل إىل (س��بع) جمعيات فقط وعدد أعضائها (  )1280عضواً ،ومعظم الجمعيات حديثة العهد .ولهذا فهي تعاين جملة من املعوقات،
برغم ما تبذله من جهود جمة لتقديم ما ميكن لخدمة االختصاص .وتقف عىل رأس قامئة تلك املنظامت األكرث نشاطا يف حقل االختصاص الجمعية
النفسية اليمنية التي تأسست يف مايو  ،1990والجمعية اليمنية للصحة النفسية التي تأسست يف أكتوبر .1998
ورغم محدودية الفرتة الزمنية إ َّال أن البعض منها اس��تطاعت أن تلفت النظر ،وتس��اهم ولو بقدر متواضع لخدمة الفئات املس��تهدفة .كام تجدر
اإلش��ارة إىل أنه خالل الس��نوات القليلة املاضية لعبت هذه املنظامت دوراً كبرياً يف حملة مناهضة العنف ضد األطفال والنس��اء وآثارها (الجسدية،
النفس��ية والجنسية) ،وتكوين وقيادة ش��بكات محلية وإقليمية للعمل الطوعي ،واملش��اركة بفاعلية يف لفت األنظار لالحتفال باملناسبات العربية،
والدولية لليوم العاملي للصحة النفسية .
إضاف��ة إىل تنظي��م الندوات ،الورش وحلق��ات النقاش ،اإلصدار والنرش ،تقديم حلقات إذاعية ،وتلفزيونية ،ومس��اهامت يف الصحافة ،واملجالت
مبوضوع��ات مختلف��ة عن التوعية بالصحة النفس��ية .إضافة إىل الدعوة املتكررة الس��تصدار قانون للصحة العقلية يف اليم��ن ،والئحة مزاولة املهن
لالختصاصيني النفسانيني ،التي لألسف الشديد تعرثت عىل أبواب الوزارات املعنية بسبب –رمبا  -ضعف التنظيم اإلداري والترشيعي عىل مستوى
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الوط��ن ،ال��ذي تبدو مثل ه��ذه املتطلبات مل تصل بعد إىل قامئة األولويات فيه ومن جانب آخر ضع��ف املتابعة واإلدراك من قبل زمالء االختصاص
لعدم الحاجة كام يبدو بعد ملثل هذه الترشيعات.
 .5املطبوعات
 - 1 - 5املجالت

تكتس��ب أهمي��ة اإلصدارات والنرشات واملطبوعات ليس فق��ط يف عملية التوعية والتعريف بقضايا الصحة النفس��ية ولكن أيضا لتوثيق الجهود
والخ�برات وتبادله��ا والتعريف بالقامئني عليها وطنياً ،إقليمياً ودولياً .رغم محدودية امل��وارد املادية والخربات يف هذا املجال وقلة عدد دور الطباعة
والنرش ،ففي اليمن ال يتجاوز عدد دور النرش عن عرشة مطابع –حكومية ونفس العدد تقريبا للقطاع الخاص ولهذا تتضاعف كلفة الطباعة وتتأخر
اإلصدارات ناهيك عن كرثة األخطاء املطبعية واللغوية ومع ذلك فهناك مجلتني تصدران يف حقل االختصاص هام مجلة «الصحة النفسية» وتصدرها
الجمعية النفسية اليمنية يف عدن منذ 1990وتوقفت عن الصدور يف أخر عدد لها عند العدد  20والصادر يف ديسمرب  ،2000ومجلة «االختصاصني
النفسانيني واألطباء» ،وتصدرها جمعية األطباء واالختصاصني يف علم النفس الكلينيك وصدر منها حوايل خمسة أعداد فقط.
 - 2 - 5النشرات اإلخبارية

أ .أص��درت الجمعي��ة اليمنية للصحة النفس��ية أول نرشة للصحة العقلية عىل مس��توى الجمهورية اليمنية وصدر الع��دد األول منها يف مايو 1999
وحافظت عىل االنتظام يف الصدور بشكل فصيل كل أربعة اشهر ،وصدر منها ثالثني عدداً .وتعترب أهم وأفضل النرشات املهنية يف تغطية األخبار عن
واقع الصحة النفسية يف اليمن والتعريف مبؤسساته وأفراده .وتوقفت عن الصدور يف يونيو .2007
ب .نرشة الصحة النفس��ية مبستش��فى األمراض النفس��ية عدن وهي نرشة فصلية توعوية بقضايا األمراض النفسية ،صدرت منها تقريبا أربعة أعداد
ابتداء من العام  2002وتوقفت عن الصدور يف العام .2004
 .6األبحاث والدراسات
إن حال األبحاث يف الصحة النفسية دون الحد األدىن من املستوى املطلوب وسبب ذلك إىل ضعف القدرات وغياب معاهد ومؤسسات األبحاث.
وتنحرص بدرجة رئيسية النشاطات البحثية يف الصحة العقلية عىل مشاريع رسائل املاجستري والدكتوراه التي تنفد يف الجامعات بدرجة رئيسية.
الجمعية اليمنية للصحة النفس��ية والجمعية النفس��ية اليمنية ،أخذت عىل عاتقها تنظيم بعض من املناش��ط البحثية املختلفة ذات الصلة بقضايا
املجتمع وتحديداً يف موضوعات العنف ضد األطفال واملرأة ،تعاطي القات ،ختان اإلناث ،االنتحار ،االضطرابات الس��لوكية واالنفعالية عند التالميذ
يف املدارس ،هذا باإلضافة إىل بعض املبادرات الفردية التي يقوم بعض الزمالء من أس��اتذة الجامعات وبالتنس��يق من بعض الجهات املمولة والتي
يف معظم األحيان تكون فعاليات موس��مية وليس لها طابع رس��مي مخطط وملزم .إن مش��كلة متويل مستديم لألبحاث عموما ويف العلوم السلوكية
خصوصا تظل مش��كلة رئيس��ية ومعيقة مس��تقبال بس��بب عدم اإلدراك بعد لدور املوارد البرشية يف التنمية وتأثري ذلك عىل عملية اإلنتاج ورقي
املجتمع.
 .7النشاط القيادي محلي ًا إقليمي ًا ودولي ًا
ش��ارك بعض الش��خصيات املتميزة من حقل االختصاصني يف علم النفس يف مناش��ط اختصاصية ومجتمعية أتاحت لهم تربع مناصب قيادة يف
الجوان��ب الحكومي��ة أو غري الحكومية محليا إقليمياً وحتى دولي��اً باإلضافة لحضور ابرز مؤمترات وامللتقيات يف حق��ل االختصاص .ونورد باختصار
وتركيز أبرز تلك املناصب القيادية املجتمعية واالختصاصية والفعاليات العلمية مع ذكر بعض األسامء املعروفة عىل مستوى الجمهورية اليمنية.
 نوفمرب  1989انتخاب كل من االختصاصيني النفسانيني (احمد نارص فضل(خريج كلية علم النفس جامعة بطرسبورج  )1985ومعن عبدالباريقاسم (خريج كلية علم النفس جامعة بطرسبورج  ))1988كممثلني للشعب يف املجلس محيل ملحافظة عدن.
 أبري��ل  1993انتخ��اب أحم��د نارص فضل ممثال عن محافظة عدن  ،عضو يف أول مجلس للنواب بعد توحد اليمن وبذلك يكون اول ممثيل علمالنفس املنتخبني يف هيئات السلطة الترشيعية عىل مستوى اليمن.
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 يوليو / 1997يوليو  2001يتول الزميلني عىل التوايل د .حس��ن قاس��م خان أس��تاذ مشارك كلية الطب جامعة عدن ،و د.معن عبد الباري* أستاذمشارك كلية الطب جامعة عدن نيابة رئاسة االتحاد العاملي للصحة العقلية ملنطقة الرشق الوسط.
 ابريل  2003انتخاب االختصايص النفساين د .صالح السنباين عن محافظة صنعاء عضوا يف مجلس النواب.  2006 - 2003شارك د .حسن قاسم رئيس الجمعية النفسية اليمنية يف عضوية الفريق الدويل املكلف من قبل االمم املتحدة بدراسة ظاهرةالعنف ضد األطفال يف العامل ومثل منطقة الرشق األوسط.
  2008 - 2004د .حسن قاسم يصبح عضوا يف املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل لعلم النفس. ش��ارك كل من د .حس��ن قاسم و د .معن عبدالباري يف مؤمترات االتحاد الدويل لعلم النفس عىل التوايل :ستوكهلم السويد 2000م ،بكني الصني ،2004برلني أملانيا .2008
 ش��ارك د .مع��ن عب��د الباري يف مؤمترات االتحاد العاملي للصحة النفس��ية عىل الت��وايل  :اليت فلندا،1997برتيش كوملبي��ا كندا ،2001ملبورنأسرتاليا ، 2003القاهرة –مرص  ،2005أثينا اليونان 2009
 هذا ويش��ارك بعض الزمالء من الجامعات اليمنية ببعض املناش��ط الخارجية ونذكر منهم د .عزة غانم،د .نبيل س��فيان ،د .نجاة صايم ،د.أنيسةدوكم ولكن لألسف بسبب ضعف النشاط املؤسيس والتوثيق وبعض املتغريات املحيطة بالوسط االجتامعي والسيايس التي تلعب دور يف عدم تنظيم
األمور وشفافيتها لذلك رمبا تغيب عنا الكثري من تلك املشاركات.

االستخالصات

من قراءة رسيعة لتقريرنا املوجز ميكن الخروج باالستخالصات التالية:
 .1مازال الوعي العام إلدراك أولويات الصحة النفسية ،أهميتها ،وآثارها عىل العملية التنموية ضعيفاً.
 .2محدودية الرؤى والسياسات يف اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة النفسية.
 .3تدين ومحدودية الخدمات النفسية يف بعض املحافظات ،وغيابها كلياً يف بعض املحافظات.
 .4حداثة تجربة املجتمع املدين وقلة املوارد البرشية واملادية املهتمة بالصحة النفسية.
 .5غياب الترشيعات املشجعة واملنظمة ملناشط الصحة النفسية.
 .6محدودية التواصل مع املؤسسات الدولية اإلقليمية ذات العالقة باملوضوع أو التمويل.
 .7ضعف برامج التدريب ،والتأهيل يف مجال الصحة النفسية.
 .8ضعف قاعدة البيانات املعلوماتية  ،واالفتقار إىل الشفافية يف نرشه
التوصيات
اختص��اراً للحي��ز فإننا نويص بتجاوز العيوب مبا ورد يف االس��تخالصات أعاله من خالل تصميم ،اعتامد برامج ،خطط بعضها قصرية املدى ،بعضها
طويل��ة املدى ،مع التأكيد عىل االس��تعانة بالخربات اإلقليمية ،والدولية (مادياً ومعنوياً – معرفي��اً) لترسيع عملية التنمية يف حقل االختصاص هذا.
ونقرتح يف تقريرنا هذا التوصيات التالية:
أوالً :توصيات رئيسة
 .1نويص بزيادة برامج ،حمالت التوعية بقضايا الصحة النفسية للحد من مفهوم الوصمة االجتامعية.
 .2نويص باعتامد إس�تراتيجية ،سياس��ة وطنية يف الصحة النفسية تشارك يف إعدادها وزارة الصحة ،الجامعات اليمنية( ،كليات الطب) املنظامت غري
الحكومية ذات العالقة بالصحة النفسية.
 .3نويص بتحسني ،تطوير الخدمات الصحية النفسية ،إدخالها إىل كل املحافظات.
 .4نويص االختصاصيني ،والنا شطني ،واملهتمني بالصحة النفسية إىل مضاعفة جهودهم وطاقاتهم من خالل إنشاء مزيد من الجمعيات يف هذا املجال.
 .5نويص وزارة الصحة ،الجمعيات االختصاصية،األقسام العلمية املعنية يف الجامعات اليمنية إىل رسعة إعداد قانون الصحة النفسية.
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 .6نويص بتعزيز التواصل مع املؤسسات الدولية ،اإلقليمية ذات العالقة باملوضوع ،أو التمويل.
 .7نويص باالهتامم بربامج التدريب ،التأهيل يف مجال الصحة النفسية.
 .8نويص بتضافر الجهود لتكوين قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة ،منهجية تعتمد التقنية الحديثة ،لالس��تفادة منها يف برامج التخطيط املس��تقبيل،
الدراسات ،البحوث العلمية.
ثانيا  :توصيات نوعية (تفصيلية) موجهة إىل:
 - 1وزارة الرتبية:
نويص بتعني اختصاصني نفس��انيني باملدارس ليامرس��وا نش��اطهم االختصايص يف مس��اعدة األطفال ذوي املشكالت الس��لوكية ،االنفعالية تعزيزا
ألهمي��ة الرعاية الصحية النفس��ية األولية ،ولتفادي الخلط الحاصل مع اإلرشاف االجتامعي حالياً ،م��ع إعداد برنامج علمي تطبيقي ،والئحة إدارية
واضحة ملامرسة نشاطهم .
 - 2وزارة الشؤون االجتامعية:
ن��ويص بتعيني اختصاصيني نفس��انيني يف جميع دور الرعاي��ة االجتامعية لذوي االحتياجات الخاصة ،ليس��اعدوا يف برامج إعادة التأهيل النفيس
بهدف دمج تلك الفئات يف املجتمع.
 - 3وزارة العدل:
نويص باعتامد اختصاصيني نفسانيني مؤهلني يف دور ومحاكم األحداث الجانحني باملحافظات.
 - 4وزارة الداخلية:
نويص بتعني اختصاصيني نفسانيني جنائيني  ،يف كل السجون املركزية باملحافظات ،بدرجات ورتب عسكرية ليكونوا ضمن الطاقم يف املؤسسات
العقابية واإلصالحية الرسمية ملا من شأنه تطوير اختصاصهم  ،وتحسن األداء املهني ملصلحة مؤسساتهم األمنية ونزالئها.
 - 5وزارة الدفاع:
نويص بتعيني اختصاصيني نفس��انيني ،بدرجات ورتب عس��كرية ليكونوا ضمن الطاقم االختصايص يف مؤسسات الرعاية الصحية العسكرية وبرامج
التوجيه املعنوي.
 - 6الجامعات اليمنية:
 نويص باالهتامم والتحسني الكمي ،النوعي لربامج الدراسات العليا يف علم النفس . نويص بتأسيس مختربات نفسية مواكبة للتطورات العاملية بهدف تخريج اختصاصيني مبهارات تطبيقية تلبي احتياجات خدمة املجتمع. إعداد رؤية إسرتاتيجية لبناء كفاءات اختصاصية يف املجاالت الدقيقة وفقا لفروع علم النفس املختلفة.مــلحــقــات إحصائية

جدول ( :) 1مجاالت عمل االختصاصيني النفسانيني وفقا لشهاداتهم األكادميية يف اليمن
• التحقت دفعة جديدة الثانية من  ))9أشخاص منهم ( )2ذكور ))7إناث  -مارس 2007
* كل البيانات االحصائية الواردة هنا بحسب مسح الجمعية اليمنية للصحة النفسية ( )2007 - 2006
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هن��اك ح��وايل ( )20عضو هيئة تدريس يف أقس��ام لعلم النفس يف كليات الرتبية الفرعي��ة تابعة لكل من جامعتي عدن
وصنع��اء يف (ش��بوة  ، 2 -أب�ين  ، 4 -لح��ج ، 7 -ضال��ع ،1 -حج��ه  ، 3 -عمران  ) 3 -ج��دول( :)3بيانات الدفع
املتخرجة ألقسام علم النفس

علم النف�س يف اليمن
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 مل تتوفر بيانات عنهاجدول ( :)4يوضح الدفع املتخرجة لدبلوم علم النفس اإلكلينييك  -صنعاء

• التحقت دفعة جديدة  -الرابعة من 13شخص منهم 7ذكور و 6إناث  -مارس 2007
جدول  : ))7يوضح الدفع املتخرجة لدبلوم علم النفس اإلكلينييك  -م/عدن

شكر وتقدير

شكر وتقدير لكل من ساهم وتعاون يف توفري وجمع وتحديث بيانات هذا التقرير ونخص بالذكر هنا:
 )1من صنعاء:
 األس��تاذة د .عزة غانم ،رئيس��ة قس��م علم النفس كلية الرتبية جامعة صنعاء ،أ .مش��ارك د .نجاة صائم ممثلة الجمعية يف صنعاء رئيسة قسم علمالنفس كلية اآلداب جامعة صنعاء ،ا .مش��ارك د .عبد الله ش��ويل رئيس قس��م الطب النفيس كلية الطب جامعة صنعاء منس��ق الدبلوم لعلم النفس
اإلكلينييك يف املجلس اليمني لالختصاصات الطبية ،د .صالح غانم منسق الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة .أ .د .نزار غانم رئيس املركز
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الصحي الثقايف واالس��تاذ بطب املجتمع جامعة صنعاء ،األخت رجاء املصعبي رئيس��ة املؤسس��ة العربية لحقوق اإلنس��ان ،د .عبد الواسع الواسعي:
مدير عام مستشفى األمراض النفسية والعصبية ،د .بلقيس جباري ،أستاذ مساعد بقسم علم النفس كلية اآلداب ونائبة رئيس مركز اإلرشاد الطاليب
جامعة صنعاء.
 )2من تعز:
 د  .أنيسة دوكم ممثلة الجمعية يف تعز وأستاذه مشاركة بقسم علم النفس  /كلية الرتبية جامعة تعز ورئيسة مركز الخدمات اإلرشادية الطاليببالجامعة ،د .عبد النارص الكباب مدير عام مكتب الصحة تعز ،د .عبد الحق نارش مدير عام مستشفى األمراض النفسية تعز.
 )3من الحديدة:
 د .عبد الرحمن جار الله ممثل الجمعية يف الحديدة ومدير مستش��فى الس�لام األمراض النفس��ية ،د  .عىل احمد وادي األستاذ املشارك و رئيسقسم علم النفس يف كلية األدب جامعة الحديدة.
 )4من حرضموت:
 د  .عبد الحكيم بن بريك ،ممثل الجمعية بحرضموت وأستاذ مساعد يف قسم علم النفس  /كلية الرتبية جامعة حرضموت. )5من ذمار:
 د  .عبده الحمريي ممثل الجمعية يف ذمار ،أستاذ مشارك قسم اإلرشاد النفيس  /كلية اآلداب  /جامعة ذمار. )6من عدن:
 ا .مشارك د  .عبد الواحد عبد الرحمن رئيس قسم علم النفس ،كلية الرتبية /جامعة عدن،د  .مازن شمس��ان أس��تاذ مشارك قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة عدن .د .خالد س�لامي مدير مستشفى األمراض النفسية التعليمي املركزي
بعدن (األخت خلود حيدر –قسم اإلحصاء باملستشفى).
 )7من إب:
د .عبدالله الصالحي ،أستاذ مشارك ،ورئيس قسم علم النفس /كلية اآلداب /جامعة إب.
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