
 

 

 

 

 1027يوم الصحة العالمي لالمسابقة الفنية 

 االكتئاب حول موضوع
 لنتحدث: الشعار

 الطالب األعزاء

 .7102موضوع يوم الصحة العاملي لعام االكتئاب هو 

واالكتئاب هو أحد االضطرابات النفسية الشائعة اليت تصيب األفراد يف مجيع البلدان من كل الفئات العمرية، ومن 
 .مناحي احلياةمجيع 

األنشطة اليت يستمتع مبزاولتها يف العادة، القيام بفاالكتئاب مرض يتميز بشعور املرء حبزن مستمر وفقدان الرغبة يف 
 .مع عدم القدرة على إجناز األعمال اليومية ملدة أسبوعني على األقل

داث احلياة مثل وفاة شخص عزيز علينا وأح ،والبطالة ،وهناك عوامل يرتفع معها خطر اإلصابة باالكتئاب مثل الفقر
 .واملشكالت النامجة عن تعاطي الكحول واملخدرات ،رض جسد اإلصابة مبو عدم النجاح يف عالقة اجتماعية، أو 

ث أو يباحلدوتتنوع أساليب عالج االكتئاب بني العالج . غري أنه من املمكن الوقاية من االكتئاب وعالجه بفعالية
 .يف نفس الوقت "التحدث وتناول األدوية"اجلمع بينهما ملضادة لالكتئاب، أو تناول أحد األدوية ا

 1027يوم الصحة العالمي 

ومحلة يوم الصحة العاملي هلذا العام تتوجه إىل . أبريل/حيتفل العامل بيوم الصحة العاملي كل عام يف السابع من نيسان
وقد اخرتنا يف منظمة الصحة العاملية أن نويل اهتمامًا خاصاً . اجلميع مهما كان عمره أو جنسه أو وضعه االجتماعي

سن املراهقون واملراهقات والشباب، والنساء يف : إىل الفئات الثالث اليت تتأثر باالكتئاب على حنو غري متناسب؛ وهم
 (.سنة 01الذين تزيد أعمارهم عن )، وكبار السن (خاصة بعد الوالدة)اإلجناب 

 لماذا التركيز على االكتئاب؟

وال حيصلون على  تقريبًا من األشخاص الذين يعانون من االكتئاب %01إىل  %21شرق املتوسط  إقليميوجد ب
بني األسباب الرئيسية هلذه الفجوة العالجية الوصم ومن . وهناك حاجة إىل بذل جهود كبرية لرأب هذه الفجوة. العالج

ذات التمييز يف ختصيص املوارد وتطوير خدمات  هذا الوصمومن صور املرتبط باإلصابة بأمراض نفسية، مثل االكتئاب، 
وهذا أمر جيب التغلب عليه حىت نضمن حصول األشخاص . لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسيةاجلودة 

 .نون من اضطرابات نفسية وذويهم على العالجالذين يعا
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موضوع يوم الصحة العاملي هلذا العام، ويهدف هذا املوضوع إىل تعزيز حوار  و؛ هذا ه"لنتحدث عن االكتئاب"
يشمل اجملتمع بأسره حول حقوق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ومنها االكتئاب، يف احلصول يف 

. إذكاء الوعي بأساليب العالج املتاحةكما يهدف كذلك إىل اجلودة،  ذات عالجية الدمات اخلوقت مبكر على 
مع أحد أفراد األسرة أو صديق أو طبيب خمتص، أو احلديث عنه يف كما حيدث فاحلديث عن االكتئاب بني األفراد،  

عالم، أو املدونات على شبكة اإلنرتنت اجملتمع أو األماكن العامة مثل املدارس وأماكن العمل، ويف األخبار ووسائل اإل
ومواقع التواصل االجتماعي، هذا احلديث يساعد يف احلد من الوصم والتمييز املرتبطني باالكتئاب، وهو ما يؤد  يف 

 .هناية املطاف إىل زيادة أعداد األفراد الذين يلتمسون املساعدة

 أعراض االكتئاب؟ هي ما

وتغري الشهية، واضطرابات يف اخنفاض الطاقة، : األشخاص املصابني باالكتئاب عادة ما تظهر األعراض التالية على
، وشعور بعدم التقدير، وشعور بالذنب أو اليأس، "عدم الشعور بالراحة"النوم، والقلق، وقلة الرتكيز، والرتدد، والعصبية 

 .وأفكار عن إيذاء النفس أو االنتحار

 ؟باالكتئاب ما الذي نستطيع القيام به حيال المصابين

 وأن نعرض عليهم تقدمي عليهم أن نوضح هلم رغبتنا يف املساعدة، وأن نستمع إليهم دون إصدار أحكام ،
 .الدعم إليهم

 أن نعرف أكثر عن االكتئاب. 

 أن نشجع املصابني باالكتئاب على التماس املساعدة املهنية مىت كانت متاحة، وأن نعرض عليهم اصطحاهبم 
 .إىل الطبيب أو األخصائي النفسي

 وأن نتحلى بالصرب، إذ يستغرق األمر . أن نساعدهم، عند وصف أدوية، على تناوهلا حسب الوصفات الطبية
 .يف العادة أسابيع قليلة ليشعروا بالتحسن

  النومأمناطاً منتظمة يف األكل و حنرص على اتباعهم أن مند هلم يد العون يف إجناز املهام اليومية، وأن. 

  يف األنشطة االجتماعيةاملشاركة أن نشجعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، و. 

 أن نشجعهم على الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية وليست السلبية. 

  وأن نلتمس . تعمدوا من قبل إيذاء أنفسهمأال نرتكهم مبفردهم إذا كانوا يفكرون يف إحلاق األذى بأنفسهم أو
وينبغي علينا يف الوقت ذاته أن . مساعدة أخرى من خدمات الطوارئ أو أحد املختصني يف الرعاية الصحية

 .أشياء من قبيل األدوية أو األدوات احلادة أو األسلحة الناريةمن أمامهم نزيل 

  حث عن طرق لالسرتخاء واالستمرار يف القيام باألمور اليت اول البحنوأن . بأنفسنارعاية الن نا منسى نصيبنأال
 .نستمتع هبا

 ،الطالب األعزاء

 .من خالل هذه املسابقة الفنيةاألفكار تدعوكم منظمة الصحة العاملية إىل التعبري عن هذه 
  



- 3 - 

 

 :شروط المشاركة في المسابقة

 .عاماً االشرتاك بلوحاهتم أو رسوماهتم 00أعوام إىل  0ميكن للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني  .0

 .ينبغي تقدمي األعمال الفنية على نوع مناسب من ورق الرسم .7

العالقات الدولية يف وزارة مدير قسم إىل ل اللوحات إىل مكتب ممثل منظمة الصحة العاملية يف بلدكم، أو تُرس   .3
 .شرق املتوسطل نظمة الصحة العاملية، ليتم إرساهلا إىل املكتب اإلقليمي ملالصحة

 .7102فرباير /آخر موعد لتسلم األعمال اليت يتم االشرتاك هبا يف املسابقة منتصف شباط .4

 05-04سنة،  03-07سنة،  00-01،  سنوات 9-0: سيتم حتكيم األعمال املشاركة وفق الفئات العمرية التالية .5
 .سنة 00-00سنة، و

 .لشرق املتوسط باختيار الفائزين يف املسابقة ملنظمة الصحة العاملية اإلقليمياملكتب تحكيم يف التقوم جلنة  .0

      .و غري الفائزة إىل أصحاهباأاملنظمة غري ُملز مة بإعادة األعمال الفائزة  .2

 .نتجاهتا اإلعالميةيف مُمقدَّمة إليها ـالفنية الحيق ملنظمة الصحة العاملية استخدام األعمال  .0

 :املرفقة مع كل لوحة متضمَّنة البيانات التاليةلصق االستمارة ب جي .9
  ًاسم املشتـرك كامال. 

 اسم البلد الذ  يقيم به. 

 عمر املشتـرك. 

  ًعنوان منزله كامال. 

 اسم املدرسة وعنواهنا ورقم هاتفها. 

 اسم ويل األمر ورقم هاتفه. 

 .على أن ُتكتب هذه البيانات خبط واضح ويفضَّل أن تكون مطبوعة
َفت إلى و   .الرسومات التي ال تشتمل على هذه البياناتلن يُلت َ

دوالر أمريكي، ألفضل مخس لوحات،  011، 075، 051، 025، 711صَّص للفائزين جوائز مالية رمزية قيمتها ختُ  .01
 نظمة الصحة العامليةاملكتب اإلقليمي ملوسيقام معرض لألعمال الفائزة مبقّر . شهادات تقدير حيصلون على كما

 .يف القاهرة، مصر

 :مالحظة هامة إلدارات المدارس ومدرِّسي التربية الفنية

وإْذ نشجِّع مجيع الطالب والطالبات على . نرجو انتقاء األعمال الصاحلة للمشاركة واملطابقة للشروط املذكورة أعاله
كما . نظرون يف األعمال الواعدة فقطسوف ي ، فإن احملّكمنيلزيادة الوعي بيوم الصحة العاملي املشاركة يف هذه املسابقة
 .استكمال االستمارة خبط واضح ومعلومات كاملةيف نـرجو مساعدة الطالب 
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 Full name /االسم الثالثي 

 

 

 Age group /الفئة العمرية 

8-9 



10-22 

 

12-21 

 

14-21 

 

16-21 

 

 Country /البلد 

Sex / الجنس     

 School name and address /اسم وعنوان المدرسة   Home address /عنوان المن زل 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 # School phone( مع ذكر المفتاح)هاتف المدرسة   # Home phone( مع ذكر المفتاح)هاتف المنزل 

                                                                                      

 


