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األداة 1.               َمن يوجد أين، ومتى، ومن يقوم مباذا يف الصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي: دليل ملّخص مع 
رموز األنشطة٨

ملاذا ينبغي استخدام هذه األداة: للتنسيق، من خالل تحديد ما يتوافر من دعم يف الصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي

الطريقة: مقابالت مع مديري الربامج يف الوكاالت 

الوقت املطلوب: يتوقف عىل نطاق األزمة- أسبوعان تقريباً يف البداية )هذا يحتاج إىل تحديث منتظم( 

املوارد البرشية املطلوبة: شخصان  

الخلفية 
· تُعترَب أداة »َمن يوجد أين، ومتى، ومن يقوم مباذا« يف الصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي مفيدًة يف ما ييل: 	

إعطاء صورٍة شاملة عن حجم االستجابة وطبيعتها. )أ( 
تحديد الثغرات يف االستجابة للسامح بإجراٍء منّسق. )ب( 
إتاحة اإلحالة من خالل توفري املعلومات عن: َمن يوجد أين، ومن يقوم مباذا. )ت( 
توجيه عمليات النداء )مثالً: عملية “النداء املوّحد”(. )ث( 
تحسني شفافية ورشعية الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي من خالل التوثيق املنظّم. )ج( 
تحسني إمكانيات مراجعة أمناط املامرسة واستخالص الدروس لالستجابة املستقبلية. )ح( 

· يف 	 االجتامعي  النفيس-  والدعم  النفسية  الصّحة  أنشطة  لتحديد  برمجي  بيانات  نظام  عن  عبارة  هي  األداة  هذه 
األوضاع اإلنسانية بني القطاعات. 

· يف حاالٍت كثرية، قد ال يتمّكن األفراد من جمع البيانات بنجاح. فجمع البيانات من هيئات مختلفة يتطلّب نفوذاً، 	
ويُستحَسن أن تقوم بذلك الهيئات التي تتوىّل مسؤولياٍت تنسيقية )الحكومة، أو األمم املتّحدة، أو املنظاّمت غري 

الحكومية(. 
· امللّف. يف 	 بإكامل  األداة  كّل منظّمة مشارِكة يف هذه  تقوم  أن  “إكِْسل”. ويجب  برنامج  البيانات عىل  تجميع  يتّم 

الجدول 1، نجد البنود التي يجب إكاملها يف هذا امللّف. إنه امللّف الذي يشري إىل رموز األنشطة الخاصة بالصّحة 
النفسية والدعم النفيس- االجتامعي املعروضة يف الجدول 2. 

· باللجنة 	 الخاصة  التوجيهية  املبادئ  العمل وهرم  الجدول 2 وأوراق  للعالقة ما بني رموز األنشطة يف  هناك وصف 
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، يف ملحٍق تابعٍ للدليل يأيت مع هذه األداة. 

· يجب قراءة الدليل كامالً بعناية قبل استخدام هذه األداة. فالدليل يصف الخطوات املقرتحة لتطبيق األداة من أجل 	
الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي، مبا يف ذلك: 

ترجمة ملّف البيانات املجموعة من خالل هذه األداة وتكييفه بحسب السياق املحيّل، )أ( 
قة التابعة لألمم املتّحدة من أجل الحصول عىل التهجئة املعتمدة )ب(  التواصل مع الحكومة أو الوكالة املنسِّ

والرموز الخاصة باملناطق الجغرافية، وتعيني حدود املناطق الجغرافية، 
اإلتفاق عىل النطاق واإلسرتاتيجية املُعتَمدين لجمع البيانات، )ت( 
مخاطبة الهيئات، وجمع البيانات، ومراجعة البيانات املجموعة، )ث( 
مراجعة البيانات املجموعة للتأكّد من خلّوها من التناقضات أو األخطاء البارزة، وتنقية البيانات ودمجها، )ج( 
تحليل البيانات وإعداد تقريٍر عن النتائج وتعميمه، )ح( 
نة، )خ(  مناقشة الثغرات امللحوظة مع الجهات املعنية، واتخاذ قرار بشأن الربمجة املُحسَّ
وتحديث البيانات والتقارير. )د( 

Who is Where, When,
doing What (4Ws) 
in Mental Health
and Psychosocial Support: 

Manual with Activity Codes

 Who is Where, When, doing What .8    املصدر: الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئ

http://www.who.int/mental_health/ .2012 :4( )نسخة االختبار امليداين(. جنيفWs( in Mental Health and Psychosocial Support: Manual with Activity Codes

publications/iasc_4ws/en/index.html. أُعيد إصدار هذه األداة هنا بصيغٍة ملّخصة مبوجب إذٍن من الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
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· كام ذكرنا، تحّدد هذه األداة الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف مختلف القطاعات. ولكن، يف حال كُّنا 	
باملجموعة  الخاصة  واألداة  القطاع.  لهذا  أداٍة مخّصصة  استخدام  علينا  فإنه  معنّي  قطاٍع  بتحديدها ضمن  مهتّمني 
الصّحية العاملية هي نظام لتحديد مدى توافر املوارد الصّحية املُعتَمدة من قبل املجموعة الصّحية العاملية التابعة للّجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
The IASC Global Health Cluster’s Health Resources Availability Mapping (HeRAMS) system (2009)

املجموعة )أ(  الصّحة،  )مثالً: وزارة  أو تحت إرشافها  الصّحي  القطاع  قيادة  قبل  النظام من  تطبيق هذا  يجب 
الصّحية(. 

الفرعية، )ب(  الصّحية  والقطاعات  الرعاية،  مستوى  بحسب  الصّحية  بالخدمات  تحقق  قامئًة  النظام  هذا  يوفّر 
بالصّحة  بنود خاصة  تقديم. ومثّة  كّل محطّة  املجتمعية يف  املتنّقلة/التدّخالت  الصّحية/العيادات  وللمرافق 

النفسية يف القامئة ضمن مستويات الرعاية املجتمعية، والرعاية األّولية، والرعاية الثانوية والثالثية. 
ال يكون األشخاص الذين ينظّمون تقديرات الصّحة النفسية، يف العادة، مخّولني إطالق هذا النظام. ولكن، )ت( 

فيه،  النفسية  الصّحة  تسجيل خدمات  يحرص هؤالء عىل  أن  ينبغي  فإنه  مطبّقاً  النظام  هذا  يكون  حيثام 
واستخدامه كمصدر أسايس من مصادر املعلومات ذات الصلة عن خدمات الصّحة النفسية. 

Iraq/Um Al-Baneen camp-Baghdad/ UNHCR/H.Caux/ 2011
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الجدول 1 من األداة 1: البنود الواجب إكاملها يف الصفحة الثانية من ملّف جمع البيانات الخاص بهذه األداة 

 
 
 

 

تاريخ توفري هذه املعلومات أو تحديثها أ. 

ذةب.  إسم الوكالة املُنفِّ

إسم )أسامء( املنظّمة )املنظاّمت( األخرى التي يُنفذ هذا النشاط معها )يف حال كان النشاط مشرتكاً( ت. 

إسم جهة التنسيق ث. 

رقم الهاتف الخاص بجهة التنسيق ج. 

عنوان الربيد االلكرتوين الخاص بجهة التنسيقح. 

املنطقة/املقاطعة التي يجري فيها النشاطخ. 

البلدة التي يجري فيها النشاط /الحّي الذي يجري فيه النشاط د. 

الرمز الحغرايف للموقع املعتمد من قبل الحكومة/مكتب األمم املتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ذ. 

رمز نشاط الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي ر. 

الرمز الفرعي لنشاط الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعيز. 

وصف النشاط يف جملٍة واحدة )للرمز الفرعي »غري ذلك« أو ألّي نشاط آخر غري موصوف بوضوح يف الرمز الفرعي(س. 

املجموعة)املجموعات( املستهدفة )تحديد الفئة أو الفئات العمرية حيث يكون ذلك مناسباً(ش. 

عدد األشخاص يف املجموعة املستهدفة املدعومني مبارشًة يف األيّام الـ30 املاضيةص. 

هذا النشاط )1( يُطبَّق حالياً، أو )2( ممّول ولكن مل يُطبَّق بعد، أو )3( غري مموَّل ومل يُطبَّق بعد ض. 

تاريخ بدء تطبيق النشاط )لألنشطة الحالية، يجب ذكر تاريخ البدء الفعيل وليس تاريخ البدء املُقرتَح يف البداية( ط. 

تاريخ االنتهاء )تحديد تاريخ انتهاء التمويل امللتزَم به لتطبيق النشاط(ظ. 

اختياري )البنود الـ٥ االختيارية التالية تقدم فهامً أفضل للجودة املحتملة ولحجم الخدمات املتوافرة، غري أنّها قد تكون   
لة جداً، وبالتايل غري مناسبة لألسابيع أو األشهر األوىل من األزمة الكربى الحادة.(  ُمفصَّ

عدد ونوع العاملني يف مجال الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي الذين يقومون بهذا النشاط )مثالً: 4 متطّوعني ع. 
مجتمعيني، وعامل نفس واحد، وممرّض واحد( 

موضوع ومّدة التدريب غري الجامعي عىل الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي )مثالً: حرض املمرّضون يوم تدريٍب غ. 
واحد حول اإلسعافات األّولية النفسية( 

توافر النشاط )يف حال ُوِجد( )مثالً: األماكن الصديقة لألطفال أو العيادات مفتوحة لـ40 ساعة يف األسبوع(ف. 

أين يجري توفري الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي؟ )منازل الناس، العيادات، األماكن العامة، إلخ.( ق. 

 هل يتوّجب عىل الناس دفع مبلغٍ ما مقابل الحصول عىل هذه الخدمات/هذا الدعم؟ ك. 
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الجدول 2 من األداة 1: الرموز والرموز الفرعية ألنشطة الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف ملّف جمع البيانات الخاص بهذه األداة 

إقرأوا هذا أّوالً! 

· تتضّمن القامئة األنشطة األكرث شيوعاً التي يتّم إجراؤها تحت عنوان الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي يف األزمات اإلنسانية الكربى. 	

· هذه القامئة ليست شاملة: يجب استخدام فئة »غري ذلك« )هو الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(« لتوثيق األنشطة غري املشمولة يف القامئة. 	

· القامئة َوْصفية وليست توجيهية: فهي ال تحكم عىل ما إذا كانت األنشطة املشمولة مالمئة أم غري مالمئة. هناك عدد من األنشطة املذكورة مثرية للجدل أو قد تثري 	

الجدل. 

لالطاّلع عىل توجيهاٍت حول املامرسات املوىص بها، راجعوا اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. 

إرشاد: يُرجى إدخال رمز نشاط الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي ذي الصلة )راجعوا العمود “أ” أدناه( والرمز الفرعي )راجعوا العمود ب أدناه( يف 

العموَدين أ و ب من صفحة إدخال البيانات. وإذا كان أحدهام مناسباً بشكٍل عام يف ناحيٍة معّينة، فيجب عندئٍذ اختيار الرمز الفرعي »غري ذلك«.

العمود أ: رمز نشاط الصّحة النفسية والدعم 

النفيس- االجتامعي )َمن، أين، متى، ماذا؟( 
العمود ب: أمثلة عن التدّخالت مع الرموز الفرعية. يُرجى تسجيل جميع االحتامالت التي تنطبق. 
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تعميم املعلومات عىل املجتمع املحيّل . 1م

ككّل

1.1   معلومات عن الوضع الحايل، وجهود اإلغاثة أو الخدمات املتوافرة بشكٍل عام 

2.1   زيادة الوعي حول الصّحة النفسية والدعم النفيس- االجتامعي )مثالً: الرسائل حول التأقلم اإليجايب أو 

حول ما يتوافر من خدمات للصّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي( 

3.1   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

تيسري الظروف للتعبئة املجتمعية، أو . 2

التنظيم املجتمعي، أو التبّني املجتمعي، 

أو السيطرة املجتمعية عىل اإلغاثة يف 

حاالت الطوارئ بشكٍل عام

1.2   دعم اإلغاثة التي يطلقها املجتمع املحيّل يف حاالت الطوارئ 

2.2   دعم األماكن/االجتامعات الشعبية ملناقشة املشكالت وحلّها، والتخطيط إلجراءات من جانب أعضاء 

املجتمع املحيّل، وذلك استجابًة لحالة الطوارئ 

3.2   غري ذلك )الوصف يف العمود” ت” من صفحة إدخال البيانات(

1.3   تعزيز أنشطة الدعم االجتامعي التي يطلقها املجتمع املحيّل تقوية الدعم املجتمعي واألرسي . 3

2.3   تقوية الدعم الوالدي/األرسي 

3.3   تيسري الدعم االجتامعي  لألشخاص املعرَّضني 

4.3   األنشطة االجتامعية املنظّمة )مثالً: األنشطة الجامعية( 

5.3   األنشطة الرتفيهية أو اإلبداعية املنظّمة )ما عدا األنشطة يف املساحات الصديقة لألطفال املشمولة يف 

 ).1.4

6.3   أنشطة تنمية الطفولة املبكرة 

7.3   تسهيل الظروف للدعم التقليدي، أو الروحي، أو الديني، للسّكان األصليني، مبا يف ذلك مامرسات العالج 

الشعبية

8.3   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

1.4   املساحات الصديقة لألطفال األماكن اآلمنة . 4

2.4   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

1.5   الدعم النفيس- االجتامعي للمعلّمني/الطواقم األخرى يف املدارس/أماكن التعلّم الدعم النفيس- االجتامعي يف الرتبية . 5

2.5   الدعم النفيس- االجتامعي للصفوف أو الفصول/مجموعات األطفال يف املدارس/أماكن التعلّم

3.5   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

الدعم، مبا يف ذلك االعتبارات االجتامعية/. 6

النفسية- االجتامعية يف الحامية، أو 

الخدمات الصّحية، أو التغذية، أو 

املساعدة الغذائية، أو امللجأ، أو التخطيط 

للمواقع، أو املياه والرصف الصّحي

1.6   توجيه عاميل/وكاالت اإلغاثة - أو املناداة/املنارصة معهم -  حول إدراج االعتبارات االجتامعية/النفسية- 

االجتامعية يف الربمجة )تحديد القطاع يف العمود« ت« من صفحة إدخال البيانات( 

2.6   غري ذلك )الوصف يف العمود “ت” من صفحة إدخال البيانات

1.7   اإلسعافات األّولية النفسية العمل النفيس-االجتامعي )الشخيص(. 7

2.7   ربط األشخاص املعرَّضني من األفراد/األرس باملوارد )مثالً: الخدمات الصّحية، واملساعدة املعيشية، 

واملوارد املجتمعية، إلخ.(، واملتابعة للتأكّد من توفري الدعم لهم. 

3.7   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(
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1.8   االستشارة األساسية لألفراد )تحديد النوع يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات( التدّخل النفيس . 8

2.8   االستشارة األساسية للمجموعات أو األرس )تحديد النوع يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

3.8   التدّخالت الخاصة مبشكالت استخدام الكحول/مواد اإلدمان )تحديد النوع يف العمود »ت« من صفحة 

إدخال البيانات(

4.8   العالج النفيس )تحديد النوع يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

5.8   التفريغ النفيس الفردي أو الجامعي 

6.8   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

املعالجة الرسيرية لالضطرابات النفسية . 9

من قبل مزّودي الرعاية الصّحية غري 

املتخّصصني )مثالً: الرعاية الصّحية األّولية، 

األجنحة الخاصة مبا بعد الجراحة( 

1.9   العالج غري الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مزّودي الرعاية الصّحية غري املتخّصصني )تحديد نوع 

الدعم باستخدام الفئتنَي 7 و8 حيث ميكن ذلك( 

2.9   العالج الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مزّودي الرعاية الصّحية غري املتخّصصني 

3.9   إجراءات العاملني املجتمعيني لتحديد وإحالة األشخاص الذين يعانون اضطراباٍت نفسية واملتابعة 

معهم للتأكّد من التزامهم بالعالج الرسيري

4.9   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

املعالجة الرسيرية لالضطرابات النفسية . 10

من قبل مزّودين متخّصصني يف الرعاية 

الصّحية النفسية )مثالً: أطبّاء نفسيون، 

ممرّضون نفسيون، علامء نفس يعملون 

يف مرافق الرعاية الصّحية األّولية/مرافق 

الصّحة العامة/مرافق الصّحة النفسية(

1.10   العالج غري الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مزّودين متخّصصني يف الرعاية الصّحية النفسية 

)تحديد نوع الدعم باستخدام الفئتنَي 7 و8 حيث ميكن ذلك(

2.10   العالج الدوايئ لالضطرابات النفسية من جانب الرعاية الصّحية املتخّصصة

3.10   الرعاية الصّحية النفسية للمرىض الداخليني 

4.10   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

مة
أنشطة عامة لتعزيز الصّحة النفسية . 11عا

والدعم النفيس- االجتامعي 

1.11   تحليل/تقدير الوضع 

2.11   الرصد/التقييم 

3.11   التدريب/التوجيه )تحديد املوضوع يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(

4.11   اإلرشاف التقني أو الرسيري 

5.11   الدعم النفيس-االجتامعي للعاملني يف اإلغاثة )وصف النوع يف العمود »ت« من صفحة إدخال 

البيانات(

6.11   األبحاث 

7.11   غري ذلك )الوصف يف العمود »ت« من صفحة إدخال البيانات(


