خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
معيار النموذج القياسي للرعاية
إقليم كوردستان  -العراق

٢٠٢٠

حول مؤسسة ِسيد

مؤسســة سـيِد هــي منظمــة خرييــة مسـ ّجلة يف أربيــل  -إقليــم كوردســتان العـراق ،مهمتهــا حاميــة

ومتكــن ودعــم تعــايف الناجــن مــن العنــف واملعرضــن لخطــر العنــف .تتخــذ املؤسســة نهجـاً شــامالً
نحــو التعــايف ،مثــا عمليــة دمــج إدارة الحــاالت ،الصحــة النفســية ،والخدمــات القانونيــة مبجموعــة
واســعة مــن خدمــات الدعــم النفــي االجتامعــي وذلــك لتقليــل أعــراض الصدمــات النفســية
ومتكــن وحاميــة الناجــن ،وكذلــك تحســن مســتوى رفاهيــة األف ـراد والعوائــل .تعمــل مؤسســة
ِســيد أيضــاً عــى تطويــر مهــارات مــدراء الحــاالت واألخصائيــن النفســيني ومقدمــي الخدمــات
اآلخــرون املحليــن مــن خــال برامــج الرتبيــة والتدريــب واإلرشاف وذلــك لتجهيزهــم بشــكل أفضــل
ملســاعدة األشــخاص واملجتمعــات عــى التعــايف .تعمــل ِســيد ايضـاً مــع املؤسســات املحليــة وأطراف
أخــرى عــى تعزيــز القوانــن واإلجـراءات التــي تدعــو إىل احـرام حقــوق اإلنســان وحاميــة األفـراد
املعرضــن لــأذى .وكذلــك تدعــم مؤسســة ِســيد حاميــة وتعــايف الناجــن مــن اإلت ّجــار بالبــر ومــن
ضمــن ذلــك ،عــر إدارة مــأوى ِســيد لضحايــا اإلتّجــار بالبــر واملعرضــن لخطــر اإلتّجــار ،تقديــم
خدمــات الرعايــة ،وأعــال الوقايــة وذلــك لتقليــل خطـرا إلتّجــار مــن خــال نــر الوعي واملســاعدة
التقنيــة والدعــوة إىل إصــاح القوانــن والنظــم وســبل املعالجــة عــر املؤسســات املعنيــةِ .ســيد
ملتزمــة بتقديــم نهــج شــامل ذو جــودة عاليــة معتمــدة عــى الخـرات املحليــة والعامليــة للوصــول
إىل النتائــج املرجــوة مــن أجــل الســكان يف كوردســتان والعـراق.
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إهداء

متّــت كتابــة معيــار النمــوذج القيــايس للرعايــة الخــاص بخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي إلقليــم كوردســتان الع ـراق
مــن قبــل مؤسســة ِســيد يف حزيـران ( )٢٠١٨وتــم تنقيحهــا وتحديثهــا لغايــة ترشيــن الثــاين ( .)٢٠١٩كان الهــدف مــن صياغــة هــذا املســتند يف
البدايــة هــو الســتخدامها كمعيــار بــن مؤسســة ِســيد وأطـراف اإلحالــة لحــاالت الصحــة النفســية أو خدمــات إدارة الحالــة وذلــك لخلــق مفهــوم
مشــرك أو وضــع أطــر مرجعيــة حــول الخدمــات املق ّدمــة .يحتــوي /يعتمــد هــذا النمــوذج عــى املعايــر العامليــة والتــي تـ ّم ذكرهــا يف املســتند
وتهــدف إىل تطبيقهــا عــى الخدمــات التــي يتـ ّم تقدميهــا يف ظــروف إقليــم كوردســتان العـراق ،وتـ ّم توضيــح األهــداف التقنيــة يف النمــوذج.
خــال هــذه املرحلــة ،مؤسســة ِســيد أجــرت استشــارات عــى نطــاقٍ واســع وبحثــت عــن آراء وردود االفعــال مــع مجموعــة واســعة مــن الخـراء
التقنيــن حــول العــامل ويف إقليــم كوردســتان الع ـراق ،مــع حكومــة إقليــم كوردســتان ووكاالت األمــم املتحــدة ،القنصليــات ،املنظــات غــر
الحكوميــة ،ومــن خــال مجاميــع العمــل واألشــخاص عــى صعيــد املحتــوى التقنــي ومــدى التطبيــق يف كوردســتان.
لذلــك ،هــذا املســتند هــو مثــرة مجموعــة واســعة مــن املعطيــات والخــرة التقنيــة وتعــاون املنظــات والقنصليــات الدبلوماســية وحكومــة
إقليــم كوردســتان ومؤسســات ووكاالت األمــم املتحــدة واألشــخاص الباحثــن عــن العمــل التعــاوين للتأكــد مــن إيصــال خدمــات الصحــة النفســية
والدعــم النفــي االجتامعــي ذي جــودة عاليــة اىل االشــخاص يف إقليــم كوردســتان و الع ـراق .عــى الرغــم مــن تغـ ّـر مناصــب األشــخاص يف
املؤسســات الرئيســية خــال الثــاث ســنوات التــي عملــت ِســيد عــى تنقيــح هــذا النمــوذج ،إالّ أن املســتند قــد مــر مبراجعــة دقيقــة ونــال
اإلستحســان .لقــد ت ـ ّم تب ّنــي هــذا النمــوذج طوع ـاً كمصــدر أو كجــزء مــن اإلطــار املرجعــي مــن قبــل املجاميــع العاملــة يف الصحــة النفســية
والدعــم النفــي االجتامعــي يف إقليــم كوردســتان العـراق والتــي تعمــل عــى تنســيق خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي يف
كوردســتان .نأمــل أن تســتخدم حكومــة إقليــم كوردســتان هــذا املســتند كمعيــار تطبيقــي عــى الخدمــات املقدمــة يف اإلقليــم وذلــك إلنجــاز
تنســيق أكــر ،مــا ســوف يــؤدي بالنهايــة اىل الوصــول اىل الجــودة واملصداقيــة أمــام املســتفيدين واملانحــن .يف الختــام ،نأمــل أن يســتطيع
املانحــون واألمــم املتحــدة والــوكاالت األخــرى إســتخدام هــذا النمــوذج للتأكــد مــن أعــى مســتويات املســؤولية أمــام مصادرهــم الخاصــة.
مؤسســة ِســيد توجــه الشــكر لكافّــة األشــخاص والــوكاالت التــي ســاهمت يف هــذا املســتند .تنفيــذ هــذا التقييــم اصبــح ممكنـاً بواســطة الدعــم
الســخي لحكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة .تــود مؤسســة ِســيد أيضـاً شــكر حكومــة إقليــم كوردســتان عــى دعمهــا وتخــص بالذكــر وزارة
الصحــة ،مديريــة الصحــة يف دهــوك عــى مســاهمتهم .باإلضافــة لهــؤالء ،نخــص بالشــكر األشــخاص واملنظــات الــواردة أســاءهم أدنــاه الذيــن
ســاهموا بخربتهــم ومعرفتهــم:
مركز خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف جامعة كوية
أعضاء املجلس التقني:
آن ناب ،مدير الربامج يف مؤسسة ِسيد
د .آزاد عيل ،مدير قسم علم النفس الرسيري يف جامعة كوية
د .نزار طيب عصمت ،املدير العام يف صحة دهوك
د .أحمد أمني ،املدير التنفيذي ملنظمة وجان
هويل الدرج ( )LCSWمدير مركز ( )Homicide Bereavementكلية كامربج زمالء التحالف الصحي جامعة هارفارد الطبية.
د .باربرا هام ،مدير برنامج ضحايا العنف ،كلية كامربج زمالء التحالف الصحي جامعة هارفارد الطبية.
صالح برزنجي ،املدير القطري ملنظمة هارتالند االينس
صالح حسن ،منظمة وجان لضحايا خروقات حقوق اإلنسان ،مركز تدريب وإعادة دمج الصدمات النفسية
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أعضاء املجلس اإلستشاري:
شريي كراهام طالباين ،رئيس مؤسسة ِسيد
د .وايل م .حمد ،رئيس جامعة كوية
د .يوسف كوران ،وزير التعليم العايل
د .ريكوت حمه رشيد ،وزير الصحة
د .نوري و .عبدالرحمن ،مجلس الوزراء ،رئيس قسم التنسيق
(أعضاء املجلس هؤالء ليسوا يف مناصبهم املذكورة وليسوا أعضاء مجلس املركز حالياً)

مجاميع عمل الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف دهوك ،أربيل والسليامنية
وأخـرا ً ،هــذه الوثيقــة مخصصــة اىل جميــع االشــخاص حــول العــامل األكــر إســتضعافاً واملعرضــون للخطــر والناجــون مــن العنــف يف العـراق،
كوردســتان ،وســوريا ،والذيــن يســتحقّون اإللتـزام والخدمــات ذات الجــودة العاليــة.
للحصول عىل معلومات أكرث حول هذا التقرير ،الرجاء إرسال رسالة الكرتونية عىل العنوان التايلcontact@seedkurdistan.org :
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الهدف واألساس املنطقي

مــن الــروري أن تتق ّيــد املنظــات واملؤسســات يف إقليــم كوردســتان العـراق مبعايــر رعايــة مشــركة وقياســية مبــا يتعلّــق بخدمــات الصحــة
النفســية والدعــم النفــي اإلجتامعــي ،وباألخــص يف هــذه الفــرة اإلنتقاليــة مــن اإلســتجالة للحــاالت الطارئــة إىل التنميــة املســتدامة مــا بعــد
النـزاع  .غالبـاً مــا تكــون الحــاالت الطارئــة عامـاً مح ّفـزا ً لإلصــاح يف نظــام الصحــة النفســية  -بالتنســيق بــن الــوكاالت والتحســن يف نوعيــة
نُظــم الصحــة النفســية والدعــم النفــي اإلجتامعــي وميكــن أن تتواجــد الخدمــات برسعــةُ .صمــم معيــار منــوذج الرعايــة الخــاص بالصحــة
النفســية والدعــم النفــي اإلجتامعــي هــذا للمشــاركة يف تلبيــة طلبــات املرحلــة االنتقاليــة ملــا بعــد الرصاعــات يف إقليــم كوردســتان الع ـراق
وذلــك عــن طريــق تعزيــز فهــم مشــرك وذو ســياق للمعايــر النوعيــة بــن العاملــن يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي.
الهــدف مــن هــذا املعيــار هــو لتعزيــز مفهــوم و دور خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي املختلفــة عــى الصعيديــن العاملــي
وإقليــم كوردســتان العـراق ،وذلــك لــي يكــون العاملــن مج ّهزيــن لتوفــر املســاعدة لألشــخاص املتأثريــن يف الحــاالت الطارئــة ومتكــن كافّــة
األشــخاص الذيــن بحاجــة إىل الرعايــة النفســية الحصــول عــى خدمــات شــاملة وذو نوعيــة عاليــة تقــدم مــن قبــل أشــخاص مهنيــن ذوي
كفــاءات ومهــارات مناســبة لوضــع اليــد عــى هــذه االحتياجــات ،وكذلــك مــن أجــل تأمــن إطــار عمــل لكافّــة القطاعــات العاملــة يف إقليــم
كوردســتان الع ـراق .متاشــياً مــع تعليــات اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت حــول الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي يف
الحــاالت الطارئــة (التعليــات) ،يقــدم هــذا النمــوذج خطــوة أ ّوليــة بإتجــاه تنفيــذ معايــر رعايــة قياســية يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم
النفــي االجتامعــي يف إقليــم كوردســتان الع ـراق لتلبيــة االحتياجــات واالع ـراف بحقــوق الالجئــن ،النازحــن ،وأعضــاء املجتمــع املحـ ّـي مــن
خــال دعــم الهــدف االس ـراتيجي لتحويــل االهتاممــات القصــرة املــدى مبــا يتعلــق مبشــاكل الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي
االقليميــة إىل زخــم باتجــاه تنميــة نُظــم الرعايــة الخاصــة بالصحــة النفســية والرعايــة النفســية االجتامعيــة املســتدامة وطويلــة األمــد.
املراجعــة التــي متّــت يف ســنة ( )٢٠١٤لتنفيــذ تعليــات اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت حــول الصحــة النفســية والدعــم النفــي
االجتامعــي يف الحــاالت الطارئــة وجــدت أ ّن أحــد أ ّهــم التحديــات التــي تقــف بوجــه تنفيــذ هــذه التعليــات هــو كميــة ونوع ّيــة املــوارد
البرشيــة ذات الصلــة .أن كافّــة العاملــن والخدمــات يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي تلعــب دور وذو قيمــة يف دعــم
النــاس املتأثريــن بالحــاالت الطارئــة ،واألشــخاص الذيــن بحاجــة إىل الدعــم النفــي االجتامعــي .للتأكــد أ ّن االشــخاص املحتاجــن يتلقــون أفضــل
رعايــة ودعــم ممكــن ،يوفّــر معيــار النمــوذج القيــايس هــذا الوضــوح واالجوبــة الالزمــة بشــأن طبيعــة ودور ا الخدمــات املحــددة التــي تســاهم
يف تنظيــم املــوارد البرشيــة يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي يف ســياق إقليــم كوردســتان العـراق.
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املصطلحات والتعاريف

املصطلحــات والتعاريــف التاليــة توضــح دور العاملــن وخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي يف إقليــم كوردســتان العـراق،
والــذي يتناســب مــع إطــار العمــل الــدويل املشــرك .تـ ّم تصنيــف املصطلحــات والتعاريــف بحســب مفاهيــم الصحــة النفســية والدعــم النفــي
االجتامعــي ،خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي ،و دور العاملــن بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي
االجتامعــي .لتســليط الضــوء لزيــادة الوعــي وتشــجيع تب ّنــي هــذه املصطلحــات والتعاريــف مــن قبــل كافــة املمثلــن يف إقليــم كوردســتان
الع ـراق ومــن ضمنهــم حكومــة إقليــم كوردســتان ،املانحــن ،مقدمــي الخدمــات ،واملســتفيدين وذلــك مــن أجــل تعزيــز مصداقيــة لجميــع
العاملــن يف املجــال اإلنســاين والتنميــة وروابــط الســام.

املصطلح

التعريف

الص ّحة النفس ّية

الحالة والسالمة النفسية (ال يقترص فقط عىل غياب االضطرابات النفسية) من حيث إدراك كل
شخص امكانياته /امكانياتها ،وقابليته عىل التأقلم مع ضغوطات الحياة اإلعتيادية ،والتمكن من
العمل بصورة مثمرة ومنتجة ،والقدرة عىل املشاركة الف ّعالة يف مجتمعه /مجتمعها.

السالمة النفسية االجتامعية

التفاعل بني الجانب االجتامعي (مثل العالقات الشخصية واإلت ّصال االجتامعي ،املصادر
االجتامعية ،العادات االجتامعية ،القيم االجتامعية ،األدوار االجتامعية ،الحياة االجتامعية ،الحياة
الدينية والروحية) والجوانب النفسية االجتامعية (مثل العواطف ،األفكار ،الترصفات ،املعرفة
واسرتاتيجيات التأقلم) التي تشارك يف سالمة األشخاص الكلّية.

الدعم النفيس االجتامعي

العمليات والفعل الذي يعزز سالمة األشخاص بالعموم يف عاملهم االجتامعي .يشمل الدعم
املقدم من العائلة ،األصدقاء واملجتمع بشكل عام ،ومن ضمن ذلك العالقة املبارشة بني السالمة
النفسية االجتامعية والسياق االجتامعي.

املحل أو الخارجي الذي يهدف إىل حامية أو تعزيز السالمة النفسية
الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أي نوع من أنواع الدعم ّ
االجتامعية و/أو منع أو عالج االضطرابات النفسية.
الصحة النفسية واملشاكل النفسية
االجتامعية

مصطلح مركب يشمل :املشاكل االجتامعية (مثل العنف الجنيس أو التمييز)؛ املعاناة النفسية؛
إضطرابات املعاناة النفسية والعقلية والعصبية وتعاطي املخدرات؛ العجز الفكري؛ أو أي
مجموعة مركبة من الذي ذُكر.

االضطرابات العقلية

مجموعة واسعة من املشاكل ذات أعراض مختلفة ،التي تص ّنف بشكل عام عن طريق مجموعة
من األفكار الغري اعتيادية ،العواطف ،الترصفات والعالقات مع اآلخرين (مثل الشيزوفرينيا،
اإلكتئاب ،العجز الفكري واملعاناة الناتجة عن إساءة إستخدام العقاقري) ويت ّم متييزها عن طريق
عالمات الخلل يف أداء الوظائف اليومية.

املعاناة النفسية االجتامعية

مجموعة واسعة من املعاناة النفسية االجتامعية التي من املمكن أن تشمل عالمات املشاكل يف
الترصفات والعواطف ،مثل فقدان الشهيّة ،التغري يف أمناط النوم ،الكوابيس والعزلة ،مع امليل إىل
القدرة عىل األداء الوظيفي يف كل أو معظم النشاطات اليومية االعتيادية.
ٍ
شخص ما والتي تكون
حدث ،أو سلسلة من األحداث ،أو مجموعة من الظروف التي مير بها
مؤذية من الناحية الجسدية أو العاطفية أو تهدد حياته والتي يكون لها تأثريات سلبية طويلة
األمد عىل سالمة الشخص العقلية والجسدية واالجتامعية والعاطفية أو الروحية.

حدث صادم
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املصطلح

التعريف

املعاناة

الشعور باألمل ،التوتر أو املرور مبرحلة صعبة .ميكن أن تكون املعاناة شخصية و/أو عىل مستوى
املجموعات .ميكن أن يعاين األشخاص بطرق فريدة كنتيجة للعديد من التجارب ،ولكن هذا
يبي ما هي املعاناة؛ لهذا ،ميكن أن
املفهوم عىل املستوى االجتامعي الواسع (أو الدويل) والذي ّ
يعاين األشخاص باإلجامع كمواجهة والبنية االجتامعية (عىل سبيل املثال ،الهيكلة االجتامعية،
السياسية ،االقتصادية واإلنسانية).

الحامية

كل النشاطات التي تهدف إىل الحصول عىل االحرتام الكامل لحقوق الشخص بالتنسيق مع
الجهات املعنية من القانون (مثل :قانون حقوق اإلنسان العاملي ،قانون حقوق اإلنسان العاملي،
قانون اللجوء الدويل).
املنع واالستجابة لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال.
مصطلح شامل ألي ترصف مؤذي تت ّم مامرسته ضد شخص بنا ًء عىل الفروقات املفروضة
إجتامعياً (أي جنس الشخص) بني الرجال والنساء .تتضمن الترصفات التي تسبب األذى
الجسدي والجنيس أو النفيس أو تسبب باملعاناة ،والتهديد مبثل هذه الترصفات أو اإلكراه
واألنواع األخرى من حرمان حريّة الشخص.

حامية الطفل
العنف املبني عىل الجنس

العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس أحد أنواع العنف املبني عىل الجنس الذي يؤكد عىل الشخصية اإلجرامية واآلثار املدمرة للعنف
الجنيس عىل الضحايا .يستخدم العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس غالباً بالتبادل مع
العنف املبني عىل نوع الجنس
الربط بني السالم والتنمية والعمل اإلنساين إطار عمل للتغلّب عىل اإلنقسام يف التنمية اإلنسانية التي تتضمن ممثيل التنمية والعمل
اإلنساين مع األطراف املحلّية والوطنية املتكاتفني لتحديد وإنجاز نتائج جامعية من شأنها
تقليل املخاطر والتعرض للخطر بينام يتأكد الطرفان من وجود قفزة تنموية يف املناطق املتأثرة
بالرصاعات وتسمح بوضع الخطط املشرتك بني تقوية ال ُنظم االجتامعية والصحية والتدخالت
اإلنسانية.
تشري اسرتاتيجيات التأقلم إىل الجهود املحددة عىل الصعيدين النفيس والترصفات التي يتّخذها
التأقلم
االشخاص للتعلم والسامح وتقليل تأثري األحداث الصادمة (مثل حل املشاكل والتأقلم الذي يركز
عىل العواطف).
تشري الكفاءة الذاتية للتأقلم إىل ثقة الشخص بقدرته الشخصية عىل التأقلم الف ّعال.
األداء الوظيفي

املرونة

القدرة عىل أداء النشاطات الرضورية للحياة اليومية (مثل إكامل أعامل املنزل ،العمل ،واملهام
ٍ
لشخص ما هو مكون من مكونات السالمة يف
االجتامعية) .الخلل يف مستوى األداء الوظيفي
الصحة النفسية واالجتامعية
املرونة هي عملية التأقلم الج ّيد بوجه الصعوبات ،الصدمات ،املآيس ،التهديدات أو املصادر
الكبرية للتوتر .ينطوي مبعنى «اإلرتداد» من التجارب الصعبة.
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املصطلح

التعريف

إدارة الحالة

عملية تعاون تشمل التقدير ،التخطيط ،التنفيذ ،املتابعة ،التقييم ،التنسيق والدعوة إىل
إختيارات الرعاية و الخدمات املطلوبة لتلبية االحتياجات والخدمات الصحية واالجتامعية
لشخص أو عائلة .مجاالت الرعاية شاملة وتتضمن الصحة النفسية ،الصحة الجسدية ،املأوى،
الحامية والرعاية القانونية ،التمكني اإلقتصادي وسبل العيش ،وشبكات الدعم االجتامعية.

الدعم النفيس االجتامعي األسايس

دعم غري متخصص ميكن أن يتكون من اإلسعافات النفسية األولّية ،وضع اليد عىل مسببات
التوتر النفيس االجتامعي ،متكني الدعم االجتامعي ،تعليم الرعاية الذاتية وإدارة التوتر ،و/أو
التعليم حول ردود الفعل الطبيعية للحزن والتوتر الحاد.

اإلسعافات النفسية األولّية

إستجابة رئيسية إنسانية داعمة لألطفال ،املراهقني ،والبالغني الذين تعرضوا ألحداث صادمة
مؤخرا ً ويعانون وهم بحاجة إىل الدعم .يتضمن الدعم تقدير اإلحتياجات واألمور الفورية؛
التأكد من تلبية اإلحتياجات الطبيعية األساسية؛ تأمني أو متكني الدعم االجتامعي؛ والحامية من
تلقي املزيد من األذى .ال تعترب اإلسعافات النفسية األولّية تدخالً رسيرياً.
يتضمن تقديم تدخل نفيس مدعوم باألدلّة لحاالت اإلجهاد الطويلة األمد ،وحاالت االضطرابات
العاطفية املع ّوقة ،و اإلكتئاب ،القلق ،التوتر النفيس ،و متالزمة توتر ما بعد الصدمة .تشمل
األمثلة العالج املعريف السلويك (التي تركز عىل الصدمة النفسية) ،العالج بالرسد ،العالج
بالعالقات البني شخص ّية ،العالج النفيس بالفن ،والعالج بحركة العني الرسيعة.
تدخل نفيس يُجرى من قبل شخص مهني والذي يُرشد األشخاص ليك يجدوا الحلول بأنفسهم
ملشاكل محددة ،ويُبدي املساعدة يف التأقلم مع املشاكل الشخصية (العاطفية ،الترصفات،
املهنية ،املادية ،التعليمية ،إعادة التأهيل ومرحلة الحياة)

نشاطات الرتفيه املنظمة

نوع من الدعم امل ُكثف أو الخاص باملجتمع وغري متخصص يتكون من مجموعة من النشاطات
الرتفيهية والخالقة املختارة بعناية أو نشاطات اللعب يتم تسهيلها ملحاكاة تنمية مهارات
ومصادر معينة ،باإلضافة إىل توفري فرص داعمة وآمنة للحياة الطبيعية واملعالجة أو تعلّم
كيفية التعامل مع التحديات العاطفية واالجتامعية والحياة العملية أو التجارب الصعبة .تشمل
النشاطات الرياضة ،املوسيقى ،األلعاب ،السفر ،القراءة ،الفن و الحرف ،الرقص… الخ.
تحسن التأقلم ،وتزيد املرونة،
مجموعة واسعة من الدعم املركز عىل األشخاص أو املجتمع التي ّ
وترفع السالمة النفسية االجتامعية ،ومن ضمنها الدعم النفيس االجتامعي األسايس ،الرتبية
النفسية وجلسات رفع الوعي للمجتمع حول الصحة النفسية ،مجاميع الدعم العاطفي ،الرتفيه
املنظم وحصص مهارات الحياة.
توفري التدخل الذي من شأنه خلق الظروف التي تجعل أعضاء املجتمع يشعروا باألمان
والحامية ،والتعامل اآلمن مع التهديدات وخروقات حقوق اإلنسان .تتضمن نشاطات الحامية
دعم األشخاص املتأثرين بخروقات حقوق اإلنسان لوضع اليد عىل املخاطر والتهديدات واألذى
املستمر ،وتشمل أيضاً الدعوة ورفع الوعي حول الطرق التي تؤثر بها خروقات حقوق اإلنسان
عىل األشخاص ،أعامل مكافحة اإلت ّجار بالبرش ،إدارة الحاالت للضحايا /ال ّناجون من العنف،
الخاصة للمجاميع املعرضة للخطر (مثل األطفال
الخدمات القانونية ،املأوى ،والخدمات
ّ
وال ّناجون من العنف املبني عىل نوع الجنس).

املعالجة النفسية

اإلستشارة

نشاطات الدعم النفيس االجتامعي

خدمات الحامية
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املصطلح

التعريف

خدمات حامية الطفل

الخدمات التي تهدف إىل تحديد املخاطر بشأن حامية الطفل (مثل االستغالل وعاملة األطفال،
األطفال املعتقلون /املخالفون للقانون ،زواج األطفال ،التجنيد يف القوات أو املجاميع املسلحة)
وبناء بيئة آمنة لألطفال ،ومن ضمن ذلك التتبع العائيل ومل الشمل ،إعادة دمج األطفال الذين
انخرطوا سابقاً باملجاميع املسلحة ،حامية الطفل املبني عىل املجتمع (وتشمل الدعم النفيس
االجتامعي ومهارات األب ّوة) ،والخدمات الخاصة لحامية الطفل مثل الرعاية البديلة لألطفال
الغري مصحوبني واملفصولني ،إدارة حاالت حامية الطفل بناءا ً عىل املصلحة الفضىل للطفل ،إعادة
قدرة العائلة لتأمني الرعاية والحامية ،الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ،الخدمات
الصحية أو القانونية ملشاكل حامية الطفل.
اإلدارة الدوائية وغري الدوائية للمشاكل النفسية والنفسية االجتامعية من خالل نظام الرعاية
الصحية الرسمي من ضمنها خدمات الرعاية الرئيسية للصحة النفسية (الرعاية الصحية
الرئيسية) ،الرعاية النفسية يف املستشفيات العا ّمة أو خدمات الصحة النفسية أو املجتمعية
األخصائية
(الرعاية الصحية الثانوية) ،ومؤسسات اإلقامة طويلة املدى و الخدمات النفسية
ّ
(الرعاية الصحية من املستوى الثالث).
مجموعة من التدخالت النفسية والنفسية االجتامعية التي تشمل اإلسعافات األ ّولية النفسية
االجتامعية ،الدعم النفيس االجتامعي األسايس ،ربط األشخاص ذوي املشاكل النفسية االجتامعية
باملصادر والخدمات ،إدارة الحاالت ،نشاطات الدعم النفيس االجتامعي ،اإلستشارة ،املعالجة
النفسية أو التدخالت النفسية األخرى.

الرعاية الرسيرية للصحة النفسية

الرعاية املركّزة النفسية والنفسية
االجتامعية
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املصطلح

التعريف

مدير الحالة

•شخص مختص يقوم بتأمني خدمات إدارة الحالة للعمالء من ضمنها مجموعة واسعة من الصحة
النفسية ،الصحة الجسدية ،املأوى ،الحامية والقانونية ،التمكني االقتصادي وسبل العيش ،وشبكات الدعم
االجتامعية .يقوم بتأمني الدعم النفيس االجتامعي األسايس من خالل العملية هذه.
•عىل األقل ،يجب أن يكون مدير الحالة مد ّرباً وأثبت جدارته يف القيم واألخالقيات املهنية ،مهارات
وتقنيات إجراء املقابالت ،مهارات اإلستامع الف ّعال ،مبادئ وإجراءات إدارة الحالة التي تركز عىل وضع
العميل يف رأس األولويات ،التوثيق ،اإلسعافات األولية النفسية ،وطرق اإلحالة.
•مدراء حاالت العنف املبني عىل نوع الجنس باألخص يقوم بتأمني خدمات إدارة الحالة للعمالء الناجون
من العنف املبني عىل نوع الجنس .مدير حالة العنف املبني عىل نوع الجنس لديه املعرفة الكافية حول
العنف املبني عىل الجنس ويستخدم النهج الذي يركز عىل وضع العميل يف رأس األولويات.
•مدراء حاالت حامية الطفل يقومون بتقديم إدارة الحالة لوضع اليد عىل مشاكل حامية الطفل .مدير
حالة حامية الطفل لديه املعرفة الكافية حول حامية الطفل ويتبنى املصلحة الفضىل للطفل ،ويقوم
بإرشاك األطفال خالل عملية إدارة الحالة.
•يت ّم اإلرشاف عىل مدراء الحاالت من قبل املوظفني األقدمني للربنامج.

املستشار

•شخص مهني يقوم بتقديم خدمات اإلستشارة الرئيسية لألشخاص واملجاميع أو العوائل ،من ضمنها
الخاصة ،تعزيز قدرة العمالء عىل حل املشاكل،
مساعدة العمالء عىل التعبري عن أنفسهم وفهم عواطفهم
ّ
إت ّخاذ القرارات والتأثري عىل التغيريات املرغوبة يف املواقف والترصفات.
•عىل األقل ،يجب أن يكون املستشار مد ّرباً وأثبت جدارته يف القيم واألخالقيات ،مهارات وتقنيات إجراء
املقابالت ،مهارات اإلستامع الف ّعال ،مبادئ وإجراءات اإلستشارة الرئيسية ،التوثيق ،اإلسعافات األولية
النفسية ،وطرق اإلحالة.

الطبيب النفيس

•شخص مهني يكون طبيباً ذو تدريب خاص يف املعالجة الرسيرية العصبية ومتالزمات سوء إستخدام املواد
املخدرة ،من ضمنها الطرق الدوائية وغري الدوائية ،وكذلك يف رعاية الصحة النفسية للمرىض.
• يجب أن يكون الطبيب النفيس عىل األقل ،قد أنهى كلية الطب النفيس وأنهى فرتة اإلقامة بعد التخرج.

األخصايئ النفيس

•شخص مهني يقوم بتقديم التدخالت النفسية ويقوم بدراسة العمليات النفسية وترصفات اإلنسان من
خالل مراقبة وترجمة وتسجيل كيف يعامل الناس مع بعضهم البعض والبيئة ويقوم مبساعدة العمالء يف
دمج تجاربهم.
•يجب أن يكون األخصايئ النفيس عىل األقل ،حاصالً عىل شهادة املاجستري يف علم النفس من جامعة
معرتف بها ،وأن يكون مد ّرباً حول القيم واألخالقيات ،مهارات وتقنيات إجراء املقابالت ،مهارات اإلستامع
الف ّعال ،مهارات اإلستشارة ،التوثيق ،اإلسعافات األولية النفسية ،وطرق اإلحالة.
•شخص مهني يقوم بتقديم الدعم النفيس االجتامعي الذي يركز عىل الشخص للعمالء و/أو نشاطات
الدعم النفيس االجتامعي الذي يركّز عىل املجتمع.
•يجب أن يكون موظف الدعم النفيس االجتامعي عىل األقل ،قد أنهى تدريبه واثبت جدارته جدارته يف
القيم واألخالقيات ،مهارات وتقنيات إجراء املقابالت ،مهارات اإلستامع الف ّعال ،مبادئ وإجراءات إدارة
الحالة ،التوثيق ،اإلسعافات األولية النفسية ،وطرق اإلحالة.

موظف الدعم النفيس االجتامعي

املعالج النفيس

•شخص مهني يقوم بتقديم العالج النفيس و/أو اإلستشارة
•يجب أن يكون املعالج النفيس عىل األقل ،حاصالً عىل شهادة املاجستري يف علم النفس الرسيري ،البحث
االجتامعي الرسيري ،أو الدراسات االخرى ذات الصلة ،وأن يكون مد ّرباً حول القيم واألخالقيات ،مهارات
وتقنيات إجراء املقابالت ،مهارات اإلستامع الف ّعال ،التقنيات والطرق الخاصة العالجية املبنية عىل األدلة،
متالزمات الصحة النفسية ،التوثيق ،اإلسعافات األولية النفسية ،وطرق اإلحالة.
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املصطلح

التعريف

الباحث االجتامعي

•البحث االجتامعي هي مهنة مبنية عىل املامرسة واإلنضباط األكادميي التي ترفع اىل التغيري االجتامعي
والتنمية ،التامسك االجتامعي ،ومتكني وتحرير الناس .تعترب مبادئ العدالة االجتامعية ،حقوق االنسان،
املسؤولية املشرتكة واحرتام االختالفات من صميم البحث االجتامعي .معززة بنظريات البحث االجتامعي،
العلوم االجتامعية ،املعرفة التابعة للسكان املحليني ،يقوم البحث االجتامعي بإخراط الناس والبنى لوضع
اليد عىل تحديات الحياة وتعزز من السالمة.
•ميكن أن يحاول الباحث االجتامعي تيسري سالمة املجتمعات ،األشخاص ،العوائل واملجاميع عىل سبيل
املثال من خالل إدارة الحاالت وذلك من خالل التقدير واإلحالة واملتابعة .ميكن أن يكون البعض باحثني
اجتامعيني رسيريني يكون بإمكانهم تقديم اإلستشارة واملعالجة النفسية ،يف حني يكون البعض اآلخر
باحثني اجتامعيني غري رسيريني يعملون يف حمالت الدعوة وصنع السياسات.
•يجب أن يكون الباحث عىل األقل ،حامالً شهادة البكالوريوس يف البحث االجتامعي وأن يكون مد ّرباً
وأثبت جدارته يف القيم واألخالقيات ،العدالة االجتامعية ،حقوق االنسان ،متكني وحامية السكان املعرضني
لألذى ،مهارات وتقنيات إجراء املقابالت ،مهارات اإلستامع الف ّعال ،مبادئ وإجراءات إدارة الحاالت،
مهارات اإلستشارة ،التوثيق ،اإلسعافات األولية النفسية ،وطرق اإلحالة.
•مقدمي الخدمات غري األخصائيني يف مؤسسات الرعاية الصحية ،مؤسسات الخدمة االجتامعية ،ويف الربامج
االجتامعية (مثل املمرضني /األطباء ،العاملني يف الصحة واملعلمني) يقومون بتقديم الرعاية بقدر التدريب
الذي أنهوه .يستطيع مقدمو الخدمات غري األخصائيني تقديم التدخالت النفسية والنفسية االجتامعية
املدعومة عندما يت ّم تدريبهم جيدا ً واإلرشاف عليهم ودعمهم.
•يجب أن يكون مقدم الخدمة غري األخصايئ عىل األقل ،قد أنهى التدريب وأثبت جدارته يف نوع من أنواع
الرعاية النفسية والنفسية االجتامعية املركزة.

مقدمو الخدمات املدربون غري األخصائيني
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إطار العمل النظري

معيــار منــوذج الرعايــة هــذا مبنــي عــى أفضــل املامرســات والتعليــات التقنيــة واألخالقيــة ،والتــي مــن املمكــن أن تخــدم كدليــل لكافّــة
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي التــي يت ـ ّم تقدميهــا يف إقليــم كوردســتان الع ـراق.
تعليامت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف الحاالت الطارئة
الهــدف الرئيــي مــن تعليــات اللجنــة املشــركة بــن الــوكاالت حــول الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي هــو «متكــن العاملــن
يف املجــال اإلنســاين واملجتمعــات عــى تخطيــط وتأســيس وتنســيق تشــكيلة مــن االســتجابات تشــمل حــد ادىن مــن عــدة قطاعــات لحاميــة
وتحســن الصحــة النفســية لألشــخاص والســامة النفســية االجتامعيــة يف الحــاالت الطارئــة ».هــرم تدخــل الصحــة النفســية والدعــم النفــي
االجتامعــي التابــع للجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت (الصــورة أدنــاه) تعطــي نظــرة عا ّمــة حــول املســتويات املختلفــة مــن خدمــات
الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي.
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األمان والخدمات األساسية
ت ـ ّم متثيــل أغلبيــة النــاس يف املســتوى الســفيل مــن الهــرم .يســتعيد أغلبيــة النــاس ســامتهم النفســية االجتامعيــة عندمــا يت ـ ّم تأمــن األمــن
الجســدي األســايس ويتمكّنــون مــن الحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة واملجتمعيــة والصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا .الطريقــة املــوىص بهــا
لتدخــل العاملــن يف املســاعدات هــي بالتأكــد أ ّن الخدمــات األساســية تراعــي العوامــل االجتامعيــة والثقافيــة وكرامــة األشــخاص.
دعم العائلة واملجتمع
نســبة ليســت بقليلــة مــن النــاس يحتاجــون إىل الدعــم اإلضــايف مــن مجتمعهــم وعوائلهــم إلســتعادة ســامتهم النفســية االجتامعيــة ،كــا تـ ّم
عرضهــا يف املســتوى الثــاين مــن الهــرم .ميكــن للعاملــن يف املجــال اإلنســاين ،مثــل العاملــن يف الدعــم النفــي االجتامعــي ،تقديــم الدعــم مــن
خــال تشــجيع الشــبكات االجتامعيــة والدعــم التقليــدي ذات الصلــة.
الدعم املركّز غري التخصيص
رمبــا يحتــاج عــدد قليــل مــن النــاس إىل خدمــات أكــر تركيـزا ً حتــى يســتعيدوا ســامتهم النفســية االجتامعيــة ويحمــوا صحتهــم النفســية ،كــا
تـ ّم عرضهــا يف املســتوى الثالــث .تشــمل مثــل هــذه التدخــات الدعــم النفــي االجتامعــي األســايس ،إدارة الحالــة ،اإلستشــارة ،الرتفيــه املنظــم،
اإلســعافات األوليــة النفــي ،و نشــاطات الدعــم النفــي االجتامعــي االخــرى.
الخاصة
الخدمات ّ
لــن يكفــي الدعــم الــذي تـ ّم ذكــره آنفـاً لنســبة قليلــة جــدا ً ،صحتهــم النفســية وقدرتهــم عــى األداء الوظيفــي يعتمــد عــى الرعايــة املتخصصــة.
يتطلّــب هــؤالء األشــخاص التدخــل النفــي أو الرعايــة النفســية الرسيريــة مــن قبــل أشــخاص مد ّربــن مثــل األطبــاء النفســيني ،األخصائيــن
النفســيني ومقدمــي خدمــات مدربــون ويتـ ّم اإلرشاف عليهــم مــن قبــل الذيــن يســتطيعون تقديــم تدخــات الصحــة النفســية األكــر تطــورا ً
هرم تنظيم الخدمات ملنظمة الصحة العاملية
ميكــن أن تصبــح مســتويات الدعــم املــوىص بهــا مــن قبــل اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت يف الحــاالت الطارئــة األســاس يف تطويــر
الرعايــة النفســية بعــد حــاالت الطــوارىء .توصيــات خلــط أنظمــة خدمــات الصحــة النفســية مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة تتناســب مــع
مســتويات الدعــم املــوىص بهــا مــن قبــل اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت.

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  -عيار النموذج القيايس للرعاية

مؤسسة ِسيد

13

هنــاك إرادة سياســية لتنميــة وتطويــر أنظمــة الصحــة النفســية يف إقليــم كوردســتان العـراق .مــن خــال إرشاك خلــط خدمــات الصحــة النفســية
ملنظمــة الصحــة العامليــة يف معيــار منــوذج الرعايــة للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي ،نهــدف إىل دعــم اإلصــاح يف تطــور الرعايــة
النفســية االجتامعيــة يف إقليــم كوردســتان العـراق وتطويــر تنميــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي املســتدامة مســتقبالً.
طبيعة ومدى مشاكل الصحة النفسية والنفسية االجتامعية واحتياجات خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
الفريــق املرجعــي التابــع للجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي قدمــت طريقــة مفيــدة جــدا ً يف
وصــف وتصنيــف املــدى الواســع ملشــاكل الصحــة النفســية والنفســية االجتامعيــة التــي تظهــر يف الحــاالت الطارئــة وهــي:
•مشــاكل مــا قبــل الظهــور (قبــل الحــاالت الطارئــة) :أن يكــون الفــرد عضــوا ً يف مجموعــة يت ـ ّم تهميشــها أو التمييــز ضدهــا؛ اإلضطهــاد
الســيايس؛ اإلضطرابــات النفســية الشــديدة؛ اإلكتئــاب؛ إســتخدام املــواد الكحوليــة.
•املشــاكل الناجمــة عــن الحــاالت الطارئــة :اإلنفصــال العائــي؛ األمــن؛ العــار؛ إنقطــاع الشــبكات االجتامعيــة؛ تدمــر ســبل العيــش والبنيــة
االجتامعيــة ،الثقــة واملصــادر؛ االنخــراط يف العمــل الجنــي؛ الحــزن؛ اإلضطرابــات الغــر مرضيــة؛ إســاءة إســتخدام العقاقــر واملــواد
الكحوليــة؛ اضطرابــات االكتئــاب والقلــق ومــن ضمنهــا اضطرابــات توتــر مــا بعــد الصدمــة.
•املشــاكل الناجمــة مــن املســاعدات االنســانية :اإلزدحــام وقلّــة الخصوصيــة يف املخ ّيــات؛ تقويــض البنيــة االجتامعيــة أو آليــات الدعــم
التقليديــة؛ اإلعتــاد عــى املســاعدات؛ القلــق بســبب قلّــة املعلومــات حــول توزيــع املــواد الغذائيــة.
ربــا تكــون هنــاك حاجــة إىل التنســيق بــن العديــد مــن الــوكاالت عــى املســتويات املختلفــة للتدخــل حتــى يتـ ّم التأثــر الف ّعــال عــى نفــس
ّ
مشــاكل الصحــة النفســية والنفســية االجتامعيــة املطروحــة .بســبب وجــود العديــد مــن املســببات اآلنيــة وشــدتها املختلفــة للمعانــاة ،التوتــر
واالضطرابــات ،مســتوى ونــوع خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي املحتــاج إليهــا يكــون بنــاءا ً عــى االحتياجــات التــي تـ ّم
تحديدهــا للســكان املســتهدفني.
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عوامل التوتر
•ســيواجه العديــد مــن الناجــون مــن العنــف والرصاعــات عوامــل التوتــر ،مثــل التمييــز ،قلّــة األمــن ،إنقطــاع العمــل و/أو التعليــم،
التحديــات املاليــة ،تهديــدات العنــف… الــخ.
•ميــن أن يُدعــم بعــض الناجــون يف إدارة عوامــل التوتــر هــذه مــن خــال األمــن والخدمــات األساســية ،والتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتهــم
العملّيــة .رمبــا يحتــاج الناجــون اآلخــرون إىل خدمــات إدارة الحالــة ،اإلستشــارة ،خدمــات الحاميــة ،خدمــات حاميــة الطفــل ،أو الدعــم
النفــي االجتامعــي الــذي يركــز عــى الشــخص أو املجتمــع.
التأثري النفيس االجتامعي لألحداث الصادمة و/أو املعاناة
•ســيكون هنــاك تأثــر عــى بعــض الناجــن ،أي التغيـرات الحاصلــة عــى تعامــل الشــخص مــع بيئتــه /بيئتهــا وتنتــج عنهــا مشــاكل مثــل
العزلــة ،فقــدان دور الفــرد داخــل وخــارج املنــزل ،اإلحبــاط ،الضجــر… الــخ.
•للكثــر مــن هــؤالء الناجــون ،يعتــر تقديــم الفــرص لألفعــال ذات املعنــى رضوري ـاً .الرعايــة االجتامعيــة الغــر رســمية ودعــم املجتمــع،
مثــل املشــاركة يف املناســبات االجتامعيــة ،فــرص العمــل /التطــوع /الرتفيــه ميكــن أن يســاعد عــى إعــادة ربطهــم مــع النظــام االجتامعــي
الخــاص بهــم ،وإعــادة تأســيس دو ٍر وهويـ ٍة داخــل نظــام الدعــم الخــاص بهــم والشــعور بأنّهــم منتجــون يف مجتمعهــم .آخــرون ســيكونون
تحســن مــن التأقلــم ،تزيــد املرونــة وترقــي الســامة
بحاجــة إىل الرعايــة النفســية االجتامعيــة التــي تركــز عــى الشــخص أو املجتمــع التــي ّ
النفســية االجتامعيــة ،مثــل النشــاطات الرتفيهيــة املنظمــة ،اإلستشــارة التــي تركــز عــى املشــكلة ،الرتبيــة النفســية وجلســات رفــع الوعــي
للمجتمــع حــول ترقيــة الصحــة النفســية ،مجاميــع الدعــم العاطفــي ،الرتفيــه املنظــم ودروس مهــارات الحيــاة.
االضطرابات النفسية االجتامعية
•ميكــن أن يج ـ ّرب ناجــون آخــرون االضط ـراب بســبب التجــارب التــي مــروا بهــا والتــي ينتــج عنهــا الحــزن ،العجــز ،القلــق ،الغضــب،
الخــوف… الــخ.
•الناجــون الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات ،بعــض الدعــم العاطفــي يكــون كافي ـاً مثــل االســعافات االولّيــة النفســية و/أو اإلستشــارة
الفرديــة أو مــع املجاميــع املقدمــة مــن قبــل أشــخاص مد ّربــون.
االضطرابات املعيقة وأعراض املتالزمات النفسية
•رمبــا يج ـ ّرب آخــرون املزيــد مــن االضطرابــات املعيقــة أو األع ـراض التــي ينتــج عنهــا تخلــل األداء الوظيفــي للنشــاطات الطبيعيــة مثــل
التغيــر يف منــط النــوم ،االكل ،مســتوى االنخ ـراط االجتامعــي واالدرايك والذاكــرة ومهــارات التنميــة… الــخ.
•يف مثــل هــذه الحــاالت ،يحتــاج إىل تدخــل أكــر تطــورا ً ،ويجــب أن يتـ ّم إحالة هــؤالء الناجــون إىل األخصائيني النفســيني الذين بإســتطاعتهم
تقديــم التقييــم والعــاج أو إحالتهــم إىل الخدمــات املالمئــة مثــل املعالجــة النفســية أو الرعايــة النفســية الرسيريــة ومــن ضمنهــا الرعايــة
النفسية.
املبادئ الرئيسية يف تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
1.1املســاواة وحقــوق االنســان :تعزيــز حقــوق اإلنســان لكافّــة املترضريــن وحاميــة األشــخاص واملجاميــع املعرضــن ملخاطــر خــرق حقــوق
اإلنســان.
2.2املشاركة :زيادة إرشاك السكان املحليني املترضرين.
3.3ال تسبب أي أذى :إتّخذ املقاييس الرضورية لتقليل مخاطر األذى التي تسببها تقديم الخدمات.
4.4البنــاء عــى الطاقــات واملصــادر املتاحــة :بنــاء الطاقــات املحلّيــة ،دعــم املســاعدة الذاتيــة وتقويــة املصــادر املوجــودة مســبقاً بــن الســكان
املحليني.
5.5نُظــم الدعــم املدمجــة :تقليــل وصــات العــار واالســتدامة مــن خــال دمــج الخدمــات مــع الربامــج األخــرى التــي تبحــث عــن خدمــة
املجتمــع.
6.6الدعم متعدد املستوى :تطوير نظام مستويات من الدعم املكمل الذي يلبي حاجات املجاميع املختلفة.
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التعليامت األخالقية
رصف مقدمو الخدمات بناءا ً عىل التعليامت والقيم األخالقية التالية:
يجب أن يت ّ
•كرامــة وحقــوق اإلنســان :يجــب أن تكــون عالقــات مقدمــي الخدمــات مبنيــة عــى حــق اإلحـرام ،الخصوصيــة ،املصداقيــة والرسيــة .يجب
أن يتواصــل مقدمــو الخدمــات بصــورة ف ّعالــة ويعملــوا بالرشاكــة مــع األشــخاص والعوائــل واملجاميــع واملجتمعــات والــوكاالت األخــرى.
يجــب أن يحرتمــوا ويق ّيمــوا مشــاركة زمالءهــم مــن األطـراف األخــرى.
•العدالــة االجتامعيــة :يقــع عــى عاتــق مقدمــي الخدمــات مســؤولية ترقيــة العدالــة االجتامعيــة التــي تتعلــق باملجتمــع عمومـاً وكذلــك
بالتــي تتعلــق بالنــاس الذيــن يعملــون معهــم.
•الحــدود املهنيــة :يجــب أن يقــوم مقدمــو الخدمــات بتأســيس الحــدود املناســبة يف عالقاتهــم مــع العمــاء وعــدم إســاءة اســتخدام
منصبهــم مــن أجــل املصالــح الشــخصية أو اإلســتفادة املاليــة ،أو اإلســتغالل الجنــي.
•حــق تقريــر املصــر /التمكــن :يجــب أن يحــرم ويعــزز ويدعــم مقدمــو الخدمــات كرامــة النــاس وحقهــم يف إت ّخــاذ الخيــارات والقـرارات
الخاصــة بهــم ،بغــض النظــر عــن قيمهــم واختيــارات حياتهــم ،مــا مل يهــدد ذلــك حقــوق وســامة واملصالــح الرشعيــة لآلخريــن.
•املوافقــة املســبقة :يجــب أن يحــرم ويؤكــد مقدمــو الخدمــات أفضليــات وآمــال كل شــخص ،وانخراطهــم يف صنــع الق ـرارات ،ســواء كان
لهــم أو آلخريــن القــدرة عــى صنــع القـرارات بالنيابــة عنهــم.
رسيــة يتـ ّم مشــاركتها
رسيــة التــي تنطبــق عــى عالقاتهــم والتأكــد أ ّن املعلومــات ال ّ
رسيــة :يجــب أن يحــرم مقدمــو الخدمــات مبــادىء ال ّ
•ال ّ
فقــط مبوافقــة العميــل .يتـ ّم تربيــر اإلســتثناءات لهــذا فقــط بنــاءا ً عــى متطلبــات أخالقيــة أعظــم مثــل وجــود االدلّــة عــى خطــر جـ ّدي
أو الحفــاظ عــى حيــاة شـ ٍ
رسيــة للنــاس الذيــن يعملــون معهــم والــروف التــي مــن املمكــن
ـخص مــا .عــى العاملــن رشح طبيعــة هــذه ال ّ
رسيــة.
أن يتــم فيهــا خــرق هــذه ال ّ
•التوثيق :عىل مقدمي الخدمات الحفاظ عىل سجالّت واضحة ودقيقة لتعامالتهم مع العمالء.
•الكفاءة :يُتوقّع من مقدمي الخدمات تطوير والحفاظ عىل املهارات املطلوبة ألداء دورهم.
•األمــن واألمــان :عــى مقدمــي الخدمــات الحفــاظ عــى الوعــي بشــأن األمــن واألمــان الخــاص بهــم وبالنــاس الذيــن يقدمــون الخدمــات
لهــم.
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معايري الرعاية
الجدول التايل يقدم التوجيه بشأن املعايري األدىن للرعاية لخمسة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الرئيسية.
املؤرش
•منوذجياً لثالثة أشهر
•اإلتصال بالعميل عىل األقل
م ّرتني يف الشهر

اسم الخدمة
•القيم واألخالقيات
•مهارات وتقن ّيات إجراء املقابلة
•مهارات اإلستامع الف ّعال
•إجراءات ومبادئ إدارة الحالة
•اإلسعافات األولّية النفسية
•التوثيق
•مسارات اإلحالة
•الرعاية الذاتية
•التدريب الخاص بالسكّان (النازحني،
الالجئني ،العنف املبني عىل الجنس
والجنساين ،حامية الطفل… الخ)

التدريب املطلوب
إدارة الحالة

عنارص تقديم الخدمة

املدة /تكرار الخدمة
•تقييم االحتياجات
أي عميل يعيش مسببات
•خطة الرعاية
التوتر ،التأثري النفيس
االجتامعي ،املعاناة أو األعراض •اإلحالة بحسب الحاجة

اإلستشارة /الدعم العمالء الذين يعانون من
النفيس االجتامعي التأثري النفيس االجتامعي و/
أو املعاناة
األسايس

•التقييم
•الدعم العاطفي
•اإلحالة بحسب الحاجة
•املتابعة
•التوثيق
•التقييم

العمل الفردي و /أو الجامعي
•التوجد أقل مدة
•ميكن أن يكون تقديم خدمة
ملرة واحدة

•واألخالقيات
•مهارات وتقنيّات إجراء املقابلة
•مهارات اإلستامع الف ّعال
•اإلسعافات األولّية النفسية
•مبادىء االستشارة األساسية
•التوثيق
•مسارات اإلحالة
•الرعاية الذاتية
•التدريب الخاص بالسكّان (النازحني،
الالجئني ،العنف املبني عىل الجنس
والجنساين ،حامية الطفل… الخ)

العمالء الذين يعانون و /أو
األعراض

•الدعم العاطفي
•التقييم
•اإلحالة بحسب الحاجة
•التوثيق

•التوجد أقل مدة
•ميكن أن يكون تقديم خدمة
ملرة واحدة

•اإلسعافات األولّية النفسية
•التوثيق
•مسارات اإلحالة
•الرعاية الذاتية
•التدريب الخاص بالسكّان (النازحني،
الالجئني ،العنف املبني عىل الجنس
والجنساين ،حامية الطفل… الخ)

•املتابعة
•التوثيق
•التقييم

اإلسعافات األولّية
النفسية
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التدريب املطلوب
املعالجة النفسية

نشاطات الرتفيه

عنارص تقديم الخدمة
املدة /تكرار الخدمة
•التقدير
للعمالء الذين يعانون من
املعاناة الشديدة و/أو األعرض •خطة العالج
•املراقبة
•التوثيق
•املتابعة
•التقييم

لكل العمالء الذين يعانون من
مسببات التوتر ،التأثري النفيس،
املعاناة أو األعراض

•نشاطات ممتعة تراعي
الصدمات النفسية
وتقدّم اإلرتباط
االجتامعي
•اإلحالة بحسب الحاجة
•التوثيق

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  -عيار النموذج القيايس للرعاية

اسم الخدمة
املؤرش
•القيم واألخالقيات
العالج الفردي
•مهارات وتقنيّات إجراء املقابلة
•منوذجياً ،ثالثة أشهر عىل األقل
•اإلتصال بالعميل ،م ّرتني يف الشهر •مهارات اإلستامع الف ّعال
منوذجياً
•اإلسعافات األولّية النفسية
العالج مع املجاميع
•الطرق والتقنيات العالجية الخاصة
املبنية عىل األدلة
•منوذجياً ،ثالثة أشهر
•إلتقاء املجاميع م ّرتني يف الشهر •متالزمات الصحة النفسية
عىل األقل ،منوذجياً
•التوثيق
•مسارات اإلحالة
•الرعاية الذاتية
•التدريب الخاص بالسكّان (النازحني،
الالجئني ،العنف املبني عىل الجنس
والجنساين ،حامية الطفل… الخ)
•ال توجد أقل مدة
•ميكن أن يكون تقديم خدمة
ملرة واحدة

•مسارات اإلحالة
•الرعاية الذاتية
•التدريب الخاص بالسكّان (النازحني،
الالجئني ،العنف املبني عىل الجنس
والجنساين ،حامية الطفل… الخ)
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www.seedkurdistan.org
contact@seedkurdistan.org
facebook.com/SEEDKurdistan
twitter.com/SEEDKurdistan

