
	  
	  

 

 بيیانن صحفي
 

يیطلقانن االحملة االوططنيیة   EMBRACE االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت ووصندووقق
  ووبيیاناتت عن ااإلنتحارر في االبالدد ااإلنتحارر للوقايیة منااألوولى من نوعهھا في لبنانن 

  أأيیامم في لبنانن عن ططريیق ااالنتحارر ثالثةكل يیموتت شخص 

 

٬، ووبحضورر معالي االوززيیر ااألستاذذ وواائل أأبو فاعورر تحت ررعايیة ووززااررةة االصحة االعامة: ٬2014، سبتمبر 10 بيیرووتت في
يیة وتوعحملة في االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت أأوولل  Embraceقسم االطب االنفسي ووصندووقق  أأططلق

عهھد عصامم فاررسس م في 2014أأيیلولل  10عقد يیومم ااألرربعاء ٬، ووذذلك في مؤتمر صحفي ااالنتحارر لوقايیة منلووططنيیة 
تخلل االمؤتمر أأيیضاً االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت. في  ٬، االقاعة االسفليیة (Green Oval)االشؤوونن االدووليیةللسيیاساتت االعامة وو

لبنانن. ااإلعالنن عن بيیاناتت تتعلق باإلنتحارر ووهھھھي االمرةة ااألوولى االتي يیتم االتصريیح عنهھا في  

يیشكل "االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت:  ررئيیسس قسمم االططبب االنفسي في االمرركزز ووقالل االدكتورر ززيیادد نحاسس٬، 
ً ااالنتحارر مشكلة صحيیة عامة  وويیكونن ااألثر االوااقع  ظم االناسس٬،عم ترضضفيی ووإإنهھ ألمر شائع أأكثر مما .توثر فيینا جميیعا

ً وو مأساوويی ااً على ااألسر ووااألصدقاء وواالمجتمعاتت أأثرااً مدمر   ".ططويیلة من االزمن ةة لفتر يیستمر ا

أأيي نسمة يیموتونن عن ططريیق ااالنتحارر كل سنة   800,000تشيیر تقديیرااتت منظمة االصحة االعالميیة إإلى أأنن ما يیزيید عن 
ً  40شخص كل  في مختلف مرااحل االعمر. ووبشكل خاصص٬، يیحتل حدثث ااالنتحارر في كل مناططق االعالم وو. يیثانيیة تقريیبا

-15ااالنتحارر االمرنبة االثانيیة بيین أأهھھھم أأسبابب االوفاةة بيین االشبابب في االفئة االعمريیة  تشيیر االتقديیرااتت إإلى أأنن لكل .  29
.(WHO, 2014)شخص حاوولواا ااالنتحارر 20شخص قد توفى عن ططريیق ااالنتحارر قد يیكونن هھھھناكك أأكثر من   

حالة ووفاةة عن ططريیق ااالنتحارر قد  43في تقريیرهھھھا ااألخيیر حولل االوقايیة من ااالنتحارر أأنن  تقدرر منظمة االصحة االعالميیة
 في نفس االعامم حيیث تكشف عن تناقض كبيیر االرسميیة سجالتتااللكن . (WHO, 2014) 2012ووقعت في لبنانن في عامم 

ً حالة ووفاةة عن ططريیق ااالنتحارر في لبنانن.  107سجل   عن ططريیق ااالنتحارر يیموتت شخص في لبنانن لهھذهه االسجالتت٬، ووفقا
االجواانب االعديید من حيیث أأنن ٬، ال يیعكس االوااقع االحقيیقي للمشكلةأأنن يیكونن هھھھذاا االرقم يیتوقع االخبرااء وومع ذذلك٬، . أأيیامم 3كل 

. عن حاالتت ااالنتحارر االدقيیقإلبالغغ ال تزاالل تحد اا ااالجتماعيیة٬، االديینيیة وو االقانونيیة في ثقافتنا  

خطر ررئيیسي للموتت عن ططريیق ااالنتحارر. كشف في ااالنتحارر هھھھو عامل االتفكيیر  أأنن ووقد أأبرزز عددد من االدررااساتت االمحليیة
عاما" في لبنانن قد  15وو 13% من االطالبب االذيین تترااووحح أأعماررهھھھم بيین 15االمسح االعالمي لصحة ططالبب االمدااررسس أأنن 

 ً ستانن قد أأجرااهھھھا ووتشيیر ددرراا.  (WHO, 2011)في االقيیامم باالنتحارر في ووقت ما خاللل االسنة االسابقة للدررااسة فكروواا جديیا



	  
	  

مؤخراا" قسم االطب االنفسي في االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت (في اانتظارر االنشر) إإلى االحاجة االملحة 
نسبة سائدةة للتفكيیر في ااالنتحارر ما بيین االعامليین في مجالل أأنن هھھھناكك  إإحدىى االدررااساتتووجدتت للتطرقق لهھذهه االمشكلة. 

قدررتت أأنن ثلث االمرضى االنفسيیيین االذيین يیقصدوونن االعالجج يیتصاررعونن مع ااألخرىى  االرعايیة االصحيیة في لبنانن. وواالدررااسة
  أأفكارر إإيیذااء االنفس. 

 من حاالتت ااالنتحارر تنتج عن تسعونن بالمئة هھ٬،" علق االدكتورر نحاسس.االنتحارر هھھھو أأمر يیمكن االوقايیة منووررغم ذذلك٬، ف"
معظم ااألشخاصص االذيین يیحاوولونن أأوو يیقومونن باالنتحارر يیعانونن من  يیمكن عالجهھ. االذيي نفسياالمرضض اال شكل من أأشكالل

ااالضطرااباتت االنفسيیة االقابلة للعالجج مثل ااالكتئابب٬، ااإلددمانن على االكحولل أأوو االمخدررااتت٬، وو االفصامم ووااحد أأوو أأكثر من 
(WHO,2014). ،من مرضض نفسي خاللل حيیاتهھ٬، ووأأقليیة هھھھم االذيین  ياصص قد يیعانخأأش أأرربعةمن أأصل  ووااحد ففي لبنانن٬

.(Karam et al., 2008)يیحصلونن على االعالجج   

توصي منظمة االصحة االعالميیة بعددد من ااالسترااتيیجيیاتت للوقايیة من ااالنتحارر٬، بما في ذذلك االحد من فرصص االحصولل 
االتغطيیة أأوو تصويیر ثاررةة في ااإلبالغغ االمسؤوولل من قبل ووسائل ااإلعالمم (أأيي تجنب ااإلمماررسة سائل ااالنتحارر٬، ووعلى 

ً مشوق ااالنتحارر كأمرااً  إإلى  ذ هھھھذهه ااالسترااتيیجيیاتت٬، نحتاجج أأووالً من أأجل االتمكن من تنفيیوو ووتعزيیز االدعم ااالجتماعي. )ا
ً تسليیط االضوء على موضوعع  ً محرم ااالنتحارر ألنهھ لطالما كانن موضوعا االتحدثث عنهھ. من خاللل هھھھذهه  دال يیجرؤؤ أأح ا
 ضروورريیةبمحاددثة االبدء من خاللل نحو االوقايیة من ااالنتحارر  جديیة بخطوةة أأوولى Embraceاالحملة االوططنيیة٬، يیقومم صندووقق 

ً  حولل في االمجتمع ً   جديیة شكلةم ال يیجرؤؤ أأحد االتكلم عنهھ ووهھھھو موضوعع لطالما كانن محرما . تؤثر عليینا جميیعا  

ووقالل االدكتورر فيمحمد االصايیغ٬، عميید كليیة االطب   االجامعة  تَّطورر االذيي االإإنن متابعة ": وونائب ررئيیسهھا للشؤوونن االطبيیة 
عة ااألميیركيیة في امة االمركز االطبي في االجة في ررؤؤيیرر ااألساسيیّ د االمحاوونن أأحيیكوّ فسي ب االنوواالط ااألعصابب لميیشهھدهه ع
االماضي امم في االعنا " ووأأضافف "أأططلق.ااألكادديیميوو االعلمي وواالبحث االصحيیة رعايیةفي مجاالتت اال 2020بيیرووتت 

ل على نعمكما  "ة "فكواا االعقدةةأأوولل حملة ووططنيیة إإعالميیة للتوعيیة عن االصحة االنفسيیمة اووبالتعاوونن مع ووززااررةة االصحة االع
"ز عديیدةة تعنى بأمرااضض محدددةة.متميی كزاامرشاء إلن ةاالركائز ااألساسيی ءررساإإ  

من االعناصر من شأنهھا تعزيیز االتوعيیة في االمجتمع كخطوةة أأوولى نحو االوقايیة من ااالنتحارر:   مجموعة  تتضمن االحملة
؛ وومسيیرةة (billboards)إإعالنن تلفزيیوني يیضم معالي ووززيیر االصحة وواائل أأبو فاعورر؛ لوحاتت إإعالنيیة على االشوااررعع 

شعارر االحملة ااإلعالنيیة٬، "أأكيید "لذكرىى ااألشخاصص االذيین فقدوواا حيیاتهھم بسبب ااالنتحارر تحت عنواانن "مع ططلوعع االفجر". 
ً لالنضمامم إإ صحو باكرااً ررحح فيیق"٬، يیهھدفف إإلى تحفيیز االناسس لل أأيیلولل. كما  21في  لى االمسيیرةة االساعة االخامسة صباحا
أأضافت " أأيیامم٬، يیموتت شخص في لبنانن عن ططريیق ااالنتحارر. 3قلق أأال ووهھھھي: كل يیدعو لإللتفاتت إإلى حقيیقة مثيیرةة لل
.Embraceصندووقق ميیشيیال نحاسس٬، عضو مؤسس في   

سيیراافق االحملة حدثث مميیز سيیتم في منطقة االرووشة خاللل شهھر أأيیلولل. كما ووأأنن جميیع االتبرعاتت االتي سوفف تجمع من 
ساخن للمساعدةة على عدمم ااالنتحارر٬، ووهھھھو خدمة ضروورريیة غيیر موجوددةة حاليیا" في االخط االاالمسيیرةة ستستخدمم لتمويیل 

لبنانن.   



	  
	  

للمركز االطبي في االتابع  ٬Embrace، قامم صندووقق 2013في تشريین أأوولل عامم  تأسيیسهھمنذ وو في فترةة قصيیرةة من االزمن
بدء ٬، وو٬، "فكواا االعقدةة"ووططنيیة إإعالميیة للتوعيیة عن االصحة االنفسيیةبإططالقق أأوولل حملة  االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت

عالجهھم.نفقاتت في تغطيیة  ذذوويي االدخل االمحدووددالقيیامم بمساعدةة االمرضى االنفسيیيین ب  

–د عوااقب االمرضض االنفسي االمتطرقة ألش Embraceـهھھھذاا االشهھر لنقبل على االحملة االوططنيیة االثانيیة لاانضمواا إإليینا "  
  ٬،" ختم االدكتورر نحاسس.ااالنتحارر

- -إإنتهھى  

 

أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.orgلمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني   

٬، أأوو 4722مقسم  009611350000مكتب ااإلعالمم في االمركز االطّبّي في االجامعة ااألميیركيیّة في بيیرووتت على االرقم 
-باألنسة ررنا علي٬، مديیرةة ااإلعالمم في االمركز االطّبّي في االجامعة ااألميیركيیّة في بيیرووتت   009611350000هھھھاتف: 

–4732مقسم    praubmc@aub.edu.lbاالبريید ااإللكترووني:  

 
–سوززاانن بو دَدررغم٬، مديیرةة عالقاتت عامة  "كيیتشامم ررعد" االشرقق ااألووسط   

- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  

 

 

مالحظة للمحررريین  

بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة في االطبّي االمركز  

ً  ثقة االصحيیّة االعنايیة مرااكز أأكثر يیُعتبَر بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة في االطبّي وواالمركز 1902 االعامم منذ  في ووااحترااما
ً  االمركز وويیستقبل. وواالمنطقة لبنانن .مريیض آآالفف ثالثة من أأكثر سنويیا  

 ررؤؤيیة" مشرووعع في االصحيیّة٬، وواالعنايیة االطبّي االتعليیم في االمتيینة أأسسهھا على بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة ووتبني
 تميیّز مرااكز" 2020 ررؤؤيیة" مشرووعع سيینشئ وواالقدررااتت٬، االمنشآتت تحسيین جانب ووإإلى. االطبّي بالمركز االخاصص" 2020
 االحصولل أأمامم أأكثر االمجالل ووستفتح االعربي االعالم في االمنتشرةة ااألمرااضض لعالجج جديیدةة ططبيیّة خيیاررااتت توفّر أأنن شأنهھا من
.أأجيیالل منذ لبنانيیّة عائالتت عليیهھا تعتمد االتي االنوعيیّة االعنايیة على  

االمرااجع:  
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