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تمهيد

كل املجتمعات املحلّية حول العامل ،غري أ ّن هذه
تنترش مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية  -االجتامعية يف ّ
ٍ
ألزمات إنسانية .ويتمثّل أحد العنارص األساسية
املشكالت أكرث شيوعاً بني األشخاص الذين واجهوا املحن ،كالذين تع ّرضوا
كل من منظّمة الص ّحة العاملية
لالستجابة لهذه املشكالت يف فهم االحتياجات واملوارد بشكلٍ أفضل .يف الواقع ،كثريا ً ما تتلقّى ّ
ٍ
طلبات من امليدان لتقديم املشورة بشأن تقدير مسائل الص ّحة النفسية واملسائل
ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني
النفسية  -االجتامعية يف األوضاع اإلنسانية.
مصطلح يُستخ َدم لوصف مجموع ٍة واسعة من التدابري التي تعالج
"الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي" هو
ٌ
املشكالت االجتامعية ،والنفسية ،والط ّبية النفسية ،سواء املوجودة أصالً أو الناجمة عن حاالت الطوارئ .ويجري تنفيذ هذه
ٍ
ٍ
قطاعات مختلفة ،ومن خالل
سياقات متباينة جدا ً ،فتنفذّها منظّامت وأشخاص من خلفيات مهنية متن ّوعة ،يف
التدابري يف
أنوا ٍع متفاوتة من املوارد .والواقع أ ّن جميع هؤالء الناشطني – والجهات التي متولهم – يحتاجون إىل تقديرات عملية ينتج
ٍ
توصيات ميكن استخدامها فورا ً لتحسني ص ّحة الناس النفسية و ُحسن حالهم.
عنها
وعىل الرغم من وجود مجموع ٍة من أدوات التقدير ،غري أ ّن ما كان مفقودا ً هو مقاربة شاملة توضح متى يجب استخدام
وألي غرض .لذلك ،تق ّدم هذه الوثيقة مقارب ًة يف التقدير من شأنها أن تساعدنا عىل مراجعة املعلومات املتوافرة
ّ
كل أداةّ ،
أصالً وعىل حرص جمع البيانات الجديدة بتلك التي سوف تكون ذات فائدة عملية ،تبعاً لقدرتنا ومرحلة األزمة اإلنسانية.
تستند هذه الوثيقة إىل وثيقتَني يف السياسات ،هام" :الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف حاالت الطوارئ اإلنسانية:
ما الذي ينبغي أن يعرفه العاملون يف مجال العون الصحي اإلنساين؟" الصادرة عن الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة
12
بني الوكاالت ( ،)2010ومعيار الص ّحة النفسية يف دليل اسفري (مرشوع اسفري.)2011 ،
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه الوثيقة تتو ّجه أساساً إىل الناشطني يف مجال الص ّحة العامة .ولكن ،مبا أ ّن املح ّددات االجتامعية
ملشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية تحصل يف مختلف القطاعات ،لذا فإ ّن نصف األدوات يف مجموعة
األدوات املُرا ِفقة تغطّي املسائل املتعلّقة بتقدير الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ذات الصلة بالقطاعات األخرى،
إىل جانب صلتها بالقطاع الص ّحي.
رضرين ج ّراء األزمات اإلنسانية
بنا ًء عىل ذلك ،سوف تساعدنا هذه الوثيقة عىل جمع املعلومات الرضورية حتى نساعد املت ّ
بفعالية أكرب.
شيكار ساكسينا

ستيف كورليس

املدير
دائرة الص ّحة النفسية وإساءة استخدام مواد اإلدمان
منظّمة الص ّحة العاملية ،جنيف

املدير
شعبة دعم الربامج واإلدارة
مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني ،جنيف

IASC Reference Group’s (2010) Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Emergencies: What
12
Should Humanitarian Health Actors Know? and the Sphere Handbook’s Standard on Mental Health (Sphere Project, 2011).
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شكر وتقدير

تول ما ْرك فا ْن أومرين (إدارة الص ّحة النفسية وإساءة استخدام مواد اإلدمان ،منظّمة الص ّحة العاملية) تنسيق هذا املرشوع
ّ
كل من شيكار ساكْسينا
املشرتك بني منظّمة الص ّحة العاملية ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني .وأرشف عىل العمل ّ
(مدير إدارة الص ّحة النفسية وإساءة استخدام مواد اإلدمان ،منظّمة الص ّحة العاملية) وماريان ِش ْيلبِريو ْرد (رئيسة قسم الص ّحة
العامة وفريوس نقص املناعة البرشية ،مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني).
كل من ويتسيه ا .تول (كلية الص ّحة العامة يف جامعة جونز هوبكنز األمريكية) ومارك فان أومرين
أ ّما صياغة الوثيقة فقام بها ّ
(منظّمة الص ّحة العاملية).
رسنا توجيه الشكر إىل مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني عىل االختبار املبكر لألدوات املختارة يف هذه الوثيقة.
وي ّ

كام أنّنا ممت ّنون لألشخاص التالية أسامؤهم عىل إجراء عملية («مراجعة أقران») أو اختبار واحد ٍة أو أكرث من األدوات
الجديدة يف هذه الوثيقة :جوناثان أبراهامز (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وأليسرت اجري (جامعة كولومبيا) ،وهيني أناستازيا
(الخدمات العاملية املسيحية –  ،)Christian World Servicesوجوزيبي أنونزياتا (منظّمة الص ّحة العاملية) ،ونانيس بارون
(املبادرة النفسية -االجتامعية العاملية) ،وأنيا بومان (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وترييزا بيتانكور (جامعة هارفارد) ،وسيسيل
بيزورنيه (العمل من أجل مكافحة الجوع) ،وبول بولتون (جامعة جونز هوبكنز) ،وماريا براي (منظّمة أرض اإلنسان)،
وخورخي كاستيال (املكتب اإلنساين للجامعة األوروبية) ،وجوزيف كوين (جامعة بنسلفانيا) ،وناتايل درو (منظّمة الص ّحة
العاملية) ،وكارولينا اتشيفريي (مستشارة يف مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني) ،وتونكا إلبز (كري النمسا – Care
 ،)Austriaوربيع الشامعي (مستشار) ،وريتشارد غارفيلد (جامعة كولومبيا) ،وريتا جقامن (جامعة بريزيت) ،وجاين جيلربت
(مستشارة) ،واندريه غريكسبور (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وسارة هاريسون (كنيسة السويد) ،ولني جونز (مستشارة) ،ومارك
جوردنز (شبكة الص ّحة–  ،)HealthNet-TPOوديفورا كيستيل (منظّمة الص ّحة العاملية/منظّمة الص ّحة للبلدان األمريكية)،
وألربت ماراميس (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وأنيتا ماريني (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وأماندا ميلفيل (اليونيسيف) ،وكني
ميلر (مستشار) ،وماتيس موجني (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وبهافا ناث بوديال (مستشار) ،وروث أوكونيل (اليونيسيف)،
وباو برييز -سايلز (أط ّباء العامل-اسبانيا) ،وسابني راكاتوماالال (منظّمة أرض اإلنسان) ،وخالد سعيد (منظّمة الص ّحة العاملية)،
وبينيديتو ساراسينو (جامعة لشبونة الجديدة) ،ونورمان سارتوريوس (جمعية تحسني برامج الص ّحة النفسية) ،وأليسون شافر
الطب النفيس  -كينجز كوليدج ،لندن) ،وديريك سيلوف (جامعة نيو
(املنظّمة الدولية للرؤية العاملية) ،ومايا سيمراو (معهد ّ
(مؤسسة رضوح الحرب) ،واغربت
الطب النفيس  -كينجز كوليدج ،لندن) ،وليسيل سنايدر ّ
ساوث ويلز) ،ومايك ساليد (معهد ّ
والطب االستوايئ) ،وريناتو سوزا (اللجنة الدولية للصليب األحمر) ،ولينديس ستارك
سوندورب (كلية لندن لحفظ الص ّحة
ّ
(جامعة كولومبيا) ،وإميانويل سرتيل (اليونيسيف) ،وماريان تانكينك (شبكة الص ّحة –  ،)HealthNet-TPOوماتياس ثيميل
الطب النفيس  -كينجز كوليدج ،لندن) ،وليف تورهيم (فافو) ،وبيرت
(املف ّوضية األوروبية) ،وغراهام ثورنيكروفت (معهد ّ
فينتيفوغل (شبكة الص ّحة –  ،)HealthNet-TPOوكريستيان والبيك (منظّمة الص ّحة العاملية) ،وإنكا فايسبيكر (الهيئة الط ّبية
الدولية) ،ومايكل ويسيلز (جامعة كولومبيا) ،ونانا فيدمان (االت ّحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر).
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دليل سريع لتحديد األدوات
األداة #

العنوان

الطريقة

ملاذا يجب استخدام هذه األداة

الصفحة

للتنسيق واملناداة أو املنارصة
1

2

3

َمن يوجد أين ،ومتى ،ويقوم مباذا
يف الص ّحة النفسية والدعم النفيس-
االجتامعي :دليل ملخّص مع رموز
األنشطة
جدول منظّمة الص ّحة العاملية
ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون
الالجئني الخاص بتقدير األعراض
الخطرة يف األوضاع اإلنسانية
مقياس االحتياجات امللحوظة يف إطار
حالة الطوارئ اإلنسانية

مقابالت مع مديري الربامج يف
الوكاالت

للتنسيق من خالل وضع خارطة مبا يتوافر
من دعم للص ّحة النفسية والدعم النفيس-
االجتامعي

34

جزء من مسح أرسي مجتمعي
(ع ّينة متثيلية)

للمناداة أو املنارصة ،من خالل إظهار
انتشار مشكالت الص ّحة النفسية يف
املحل
املجتمع ّ

39

جزء من مسح أرسي مجتمعي
(عيّنة متثيلية)

لتوجيه االستجابة ،من خالل جمع البيانات
عن تواتر االحتياجات املادية ،واالجتامعية،
املحل
والنفسية امللحوظة يف املجتمع ّ

45

أو كع ّينة مالمئة استثنائياً (يف
حاالت الطوارئ الحادة الكربى)

للص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي من خالل الخدمات الص ّحية

4

قامئة تفقّد خاصة بالزيارات إىل
املؤسسات يف األوضاع اإلنسانية
ّ

زيارات ميدانية ومقابالت مع فرق
العمل واملرىض

لحامية ورعاية األشخاص الذين يعانون
ٍ
املؤسسات
إعاقات نفسية أو عصبية يف ّ

46

5

قامئة تفقّد إلدراج الص ّحة النفسية
ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية يف
األوضاع اإلنسانية
املك ّون العصبي -النفيس يف نظام
املعلومات الص ّحية

زيارات ميدانية ومقابالت مع
مديري برنامج الرعاية الص ّحية
األ ّولية
علم األوبئة الرسيري باستخدام
نظام املعلومات الص ّحية
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 .١المقدمة

 ١.١كيف تُستخدَ م مجموعة األدوات هذه؟

توفّر هذه الوثيقة مقارب ًة ومجموعة أدوت ملساعدة الذين يص ّممون ويجرون تقديرا ً لالحتياجات واملوارد الص ّحية ،النفسية
والنفسية -االجتامعية ،يف األزمات اإلنسانية الكربى التي قد تشمل الكوارث الكربى ،الطبيعية منها وتلك التي من صنع
اإلنسان ،وحاالت الطوارئ املعقّدة (مثالً :النزاعات املسلّحة).
بشكلٍ عام ،ترمي التقديرات إىل:
فهم شامل للوضع اإلنساين،
·توفري ٍ
·تحليل مشكالت الناس وقدرتهم عىل التعامل معها،
·تحليل املوارد لتحديد طبيعة االستجابة املطلوبة ،بالتشاور مع الجهات املعنية.
ُعتب التقديرات مفيدة للبدء بالخطوات املشرتكة مع الجهات املعنية ،مبا فيها الحكومات ،والجهات املجتمعية
كذلك ،ت َ
املعنية ،والوكاالت الوطنية والدولية.

وصحيح أ ّن املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )2007حول الص ّحة النفسية والدعم
ٌ
النفيس -االجتامعي يف أطر حاالت الطوارئ تقرتح مواضيع يجب أن تجري تغطيتها يف التقديرات املتعلّقة بالص ّحة النفسية
واملسائل النفسية -االجتامعية ،غري أ ّن هذه املبادئ التوجيهية ال تق ّدم توجيهاً يف كيفية جمع البيانات أو حول املعلومات
لكل إجرا ٍء من إجراءات القطاع الص ّحي .لذا ،فإ ّن هذه الوثيقة – التي صيغت بشكلٍ أسايس للناشطني يف
املطلوبة عاد ًة ّ
املجال اإلنساين ضمن القطاع الص ّحي – ترمي إىل املساعدة عىل س ّد هذه الثغرات.
وتستند هذه الوثيقة إىل وثيقتَني يف السياسات ،هام" :الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف حاالت الطوارئ
اإلنسانية :ما الذي ينبغي أن يعرفه العاملون يف مجال العون الص ّحي اإلنساين؟" الصادرة عن الفريق املرجعي للّجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت ( ،)2010ومعيار الص ّحة النفسية يف دليل اسفري (مرشوع اسفري.)2011 ،
ويف الصفحة ( 6وعىل الغالف الخلفي) من هذه الوثيقة ،نجد دليالً رسيعاً لتحديد األدوات وتبيان ترابط األدوات يف مجموعة
األدوات هذه ،مع أبرز التدابري املوىص بها يف القطاع الص ّحي ،يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي.
منسقا ً،قدر اإلمكان .فهي تستفيد إىل ح ٍّد كبري
ونظرا ً إىل النطاق الواسع يف مواضيع التقدير ،يجب أن تشكّل التقديرات جهدا ً ّ
ٍ
املنسقة ،راجعوا عمل فرقة العمل املعنية بتقييم االحتياجات
من التعاون بني الرشكاء .لالطّالع عىل
توجيهات عن التقديرات ّ
التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (.)2011
وتجدر اإلشارة إىل عدم وجود “تقدي ٍر واحد يالئم الجميع” .فهذه الوثيقة ال تق ّدم الوصفات بل توفّر مجموعة أدوات
كل مرشوع تقدير وكل حالة خاصة ،مبا يتفق
ومقارب ًة الختيار األدوات املناسبة .علينا اختيار بعض األدوات وتكييفها ضمن ّ
وما نريد تحقيقه من خالل التقدير.
أهداف التقدير تعتمد عىل:
·املعلومات املتوافرة أصالً،
·مرحلة حالة الطوارئ،
·قدرات فريق التقدير ،وموارده ،واهتامماته.
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كذلك ،ومتاشياً مع التوصيات املشرتكة بني الوكاالت (فرقة العمل املعنية بتقييم االحتياجات التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت  ،2011اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  )2012الصادرة مؤخ ًرا– نشري إىل أ ّن املقاربة يف هذه الوثيقة تغطّي
جمع البيانات األ ّولية (البيانات الجديدة) ،إىل جانب البيانات الثانوية (البيانات املوجودة).

َ ٢.١من ينبغي أن يستخدم مجموعة األدوات؟

صحيح أ ّن هذه الوثيقة قد صيغت بشكلٍ أسايس للوكاالت املعنية بالص ّحة العامة ،غري أ ّن الكثري من أدوات التقدير املطروحة
ٌ
أي من املستويات
يف
يعملون
قد
يون
ح
الص
فالناشطون
األخرى.
القطاعات
يف
العاملة
الفرق
بعمل
وثيقة
صلة
ذات
ُعتب
ّ
ّ
هنا ت َ
املختلفة التالية ضمن النظام الص ّحي:
املحل (يف منازل الناس ،مثالً)،
·يف املجتمع ّ
·يف املرافق الص ّحية من املستوى األ ّول واملستوى الثاين (عيادات الرعاية الص ّحية األ ّولية ،والعيادات الشاملة،
واملستشفيات العامة ،مثالً)،
·يف الرعاية الثالثية (مستشفيات األمراض النفسية ،مثالً).
ومبا أ ّن الظروف االجتامعية التي تسهم يف مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية تحصل يف جميع
مسائل تقدير الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ذات
َ
القطاعات ،فإن نصف األدوات تقريباً يف هذه الوثيقة يغطّي
الصلة بالقطاعات األخرى ،إىل جانب القطاع الص ّحي.
املبي يف املبادئ التوجيهية
وهذه الوثيقة تفرتض أنّنا ندرك مفاهيم الص ّحة النفسية واملفاهيم النفسية -االجتامعية عىل النحو ّ
الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ( .)2007وعىل الرغم من
النص ،غري أ ّن هذه الوثيقة تفرتض أيضاً أنّنا منتلك املعارف األساسية حول تقنيات التقدير ،مثل:
وجود بعض التفسريات ضمن ّ
·كيفية إجراء املقابالت شبه املنظّمة مع امل ِ
ُخبين األساسيني واملقابالت الجامعية ،وتحليلها ،واإلبالغ عنها،
·كيفية إجراء املسوحات واالستطالعات ،وتحليلها ،واإلبالغ عنها،
·كيفية إدارة األمور اللوجستية الخاصة بالتقدير ،واملوازنة ،وتدريب جامعي البيانات ،وما إىل ذلك.
إن جز ًءا كب ًريا من دقّة التقدير وجودته سوف يعتمد عىل قدرات قائد فريق التقدير وفريقه .وكح ٍّد أدىن ،يجب أن يتمتّع
قادة فرق التقدير بخرب ٍة سابقة يف تصميم طرق التقدير النوعية والك ّمية يف األوضاع اإلنسانية ،وإجرائها ،وتحليلها ،واإلبالغ
عنها .أ ّما أعضاء الفريق فعليهم أن يجمعوا معارف ج ّيدة عن:
·السياق االجتامعي -الثقايف الذي تحصل فيه األزمة اإلنسانية،
·مسائل الص ّحة النفسية والربمجة يف األوضاع اإلنسانية.

 ٣.١كيف جرى تطوير مجموعة األدوات؟
جرى إعداد مجموعة األدوات من خالل عملية تفاعلية تض ّمنت استشارة الخرباء ،وإجراء جوالت متع ّددة من مراجعات قام
ٍ
أدوات مختلفة .بدأت عملية التطوير من خالل قامئ ٍة تجمع مختلف مواضيع
بها أقران ،ومن خالل اختبار تجريبي تناول
التقدير املوىص بها يف ورقة عمل عن “املبادئ التوجيهية يف التقدير” ،الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
حول الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي .وت ّم إدخال األسئلة املحتملة (مع تقنيات التقدير امل ُح َّددة واملستجيبني
ُختبة سابقاً ضمن
املسته َدفني) حول ّ
كل موضوع من هذه املواضيع ،ضمن جدو ٍل كبري .وجرى إدخال األسئلة واألدوات امل َ
الجدول ،قدر اإلمكان .بعد ذلكُ ،ج ِمعت األسئلة من شتّى املواضيع وفقاً لتقنية التقدير ونوع املستجيب ،وأُل ِغيت األسئلة
املتك ّررة وغري الرضورية .كذلك ،أُل ِغيت األسئلة غري املرتبطة بوضوح بعمل القطاع الص ّحي .وتىل ذلك تحويل األسئلة
تنص عليها النسخة املع ّدلة من
املجموعة إىل أدوات تقدير ٍّ
لكل منها هدف رصيح يرتبط بأحد اإلجراءات األساسية التي ّ
11

“معيار الص ّحة النفسية” يف دليل اسفري للعام  .2011وقام الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للص ّحة
ٍ
قطاعات مختلفة (األدوات ،1
النفسية والدعم النفيس -االجتامعي مبراجعة بعض األدوات الشاملة يف التقدير واملوجودة يف
و ،9و ،10و .)11ونتيج ًة لذلك ،اعتمد الفريق املرجعي هذه األدوات األربع.

 ٤.١الثقافة والص ّحة النفسية

منسقو التقدير ،وهو يكمن يف إيجاد توازن بني:
مث ّة هاجس دائم يواجهه ّ

·الحصول عىل معلومات رسيعة وعملية (مثالً :من خالل تقدير ٍ
ات رسيعة للمسائل الرئيسة من أجل البدء بتقديم
الخدمات)،
·والحصول عىل معارف حول الواقع االجتامعي -الثقايف امل ُعقَّد جدا ً (مثالً :من خالل تقديرات إثنوغرافية مع ّمقة).

ولكن ،لألسف ،ما من طريق ٍة سهلة لتحقيق هذا التوازن.

يف مجموعة األدوات هذه ،جرى التط ّرق إىل األبعاد الثقافية للرعاية بعد ٍد من الطرق ،منها:
·منوذج يُستخدم يف مراجعة أدبيات العلوم االجتامعية ذات الصلة واملراجع الطبية التي تنطبق عىل السياق املح ّدد،

املحل ومنظورات الجهات املعنية األخرى يف ما يتعلّق
·أدوات التقدير التي تجمع برسع ٍة منظورات أعضاء املجتمع ّ
بالص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي.
ٍ
إجابات رسيعة وسطحية عن األسئلة املعقّدة.
ومن امله ّم أن نتذكّر أ ّن األدوات يف مجموعة األدوات هذه توفّر بشكلٍ عام
ٍ
بيانات إضافية حيثام يتط ّور الوضع.
فسوف تحتاج املعلومات املجموعة بواسطة هذه األدوات إىل تفكريٍ نقدي ،وإىل جمع
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 .٢لمحة عامة عن عملية التقدير

يشكّل تقدير االحتياجات عملي ًة متواصلة .يف الرسم  ١.٢أدناه ،نجد تصويرا ً لهذه العملية املتواصلة وتوضيحاً للخطوات املختلفة
التي تنطوي عليها عملية تقدير االحتياجات.
بأي تقديرات ،من الجوهري التنسيق مع الجهات املعنية ذات الصلة ،مبا فيها الحكومة ،وقادة القطاعات ،وممثّيل
وقبل البدء ّ
املجموعة املستهدفة ،والناشطني اآلخرين يف املجال اإلنساين ،وذلك بحسب االقتضاء.
ومن املستحسن تنسيق التقديرات (مثالً :تقسيم املواضيع واملناطق الجغرافية ما بني الوكاالت اإلنسانية) لعد ٍد من األسباب ،ومن
بينها:
·استخدام املوارد بكفاءة،
·اكتساب ملحة أشمل عن االحتياجات،
·تج ّنب طرح األسئلة نفسها عىل املشاركني أنفسهم.
تنسق التقديرات مع الباحثني املحلّيني وأن تستفيد من القدرات الحكومية والجامعية
وعندما تكون الوكالة خارجية ،يجب أن ّ
املوجودة.

يف هذا اإلطار ،بالنسبة إىل الوكاالت التي تخطّط لتنفيذ تقدير ٍ
منسقة حول الص ّحة النفسية والدعم -االجتامعي،
ات ّ
املنسق الصادرة عن فرقة العمل املعنية بتقدير
يُ َ
نصح بشدّ ة بتطبيق التوجهيات التشغيلية الخاصة بتقدير االحتياجات ّ
االحتياجات التابعة للّجنة املشرتكة بني الوكاالت.2011 ،
يف مجموعة األدوات هذه ،تتضمن مقاربة احتياجات وموارد الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي األنواع األربعة التالية من
أنواع جمع البيانات:
·مراجعة األدبيات (األداة .)9

·جمع املعلومات املوجودة من الجهات املعنية ذات الصلة ،مبا فيها الحكومة (األداتان  7و ،8مثالً).
ٍ
معلومات جديدة من خالل إضافة أسئلة عن الشؤون النفسية -االجتامعية والص ّحية النفسية ،إىل تقديرات الص ّحة
·جمع
العامة ،أو التغذية ،أو الحامية ،أو التقديرات األخرى التي يجريها الناشطون يف غري مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس-
(مثال :ميكن إضافة األداة  2إىل مثل هذه التقديرات).
االجتامعيً 12
ٍ
معلومات جديدة عن مسائل الص ّحة النفسية واملسائل النفسية -االجتامعية،
أي ثغرات يف املعارف ،من خالل جمع
·س ّد ّ
مختص بالص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ،مبا يف ذلك املقابالت والزيارات امليدانية ،واملسوحات
بواسطة تقدي ٍر
ّ
أو االستطالعات ،واملقابالت الجامعية ،واملقابالت مع ِ
املخبين األساسيني (األداة ١١ ،مثالً) ،عىل سبيل املثال.

 12يف األوضاع املثالية ت ُدمج األسئلة ذات الصلة يف صيغ التقدير يف غضون التحضري لحاالت الطوارئ ،أي قبل حصولها.
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الرسم ١.٢ :رسم بياين لعملية تقدير االحتياجات

تنسيق التقديرات مع املنظّامت األخرى
وجمع املعلومات املوجودة
(مراجعة مكتبية ،يف املرحلة  0مثاليا)

تحديد أهداف التقدير

إعداد التقدير:
• اختيار توجيهات املقابالت وتصميمها
• اختيار املجموعة املستهدفة
• تدريب امل ُقدِّرين

جمع البيانات

تحليل البيانات ومناقشة النتائج مع الجهات املعنية ذات الصلة

وضع اللمسات األخرية عىل توصيات العمل وتعميمها
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الجدول  ١.٢ :مبادئ املامرسة الج ّيدة يف إجراء التقدير

1.1الحرص عىل التنسيق مع الجهات املعنية ذات الصلة (مبا فيها -عند اإلمكان -الحكومات ،واملنظّامت
رضرة)
غري الحكومية ،واملنظّامت املجتمعية والدينية ،والجامعات املحلّية ،واملجموعات السكانية املت ّ
وإرشاكهم يف تصميم التقدير ،وتحليل النتائج ،وترجمة النتائج إىل توصيات.
رضرة ،واالنتباه إىل األطفال ،والشباب ،والنساء،
2.2إرشاك فئات مختلفة من املجموعة السكانية املت ّ
والرجال ،واملس ّنني ،وشتّى املجموعات الثقافية ،والدينية ،واالجتامعية -االقتصادية.
3.3تصميم التقديرات وتحليلها مع الرتكيز عىل العمل ،بدالً من حرص الرتكيز عىل جمع املعلومات .فاإلكثار
من جمع البيانات (أي البيانات الكثرية التي ليس باإلمكان تحليلها كلّها ،أو استخدامها بشكلٍ ٍ
مجد)
يهدر املوارد ويلقي أعباء غري رضورية عىل عاتق األشخاص الذين تجري مقابلتهم.
4.4التن ّبه إىل النزاع ،مثالً من خالل الحفاظ عىل التج ّرد واالستقاللية ،وأخذ الضغوط املحتملة يف االعتبار،
وعدم تعريض الناس للخطر من خالل طرح األسئلة.
5.5الحرص عىل أن تكون منهجية التقدير وسلوك أعضاء فريق التقدير مالمئَني للثقافة املحلّية.
6.6تقدير ٍّ
أي استجاب ٍة إنساني ٍة عىل الدعم واملوارد
كل من االحتياجات واملوارد لزيادة احتامل أن تُبنى ّ
املتواف َرين أصالً.
رسية ،واملشاركة الواعية والطوعية ،واملصلحة
7.7مراعاة املبادئ األخالقية ،مبا فيها احرتام الخصوصية ،وال ّ
الفضىل للشخص الذي تجري مقابلته (راجعوا القسم  3.3عن املوافقة الواعية – املبن ّية عىل املعرفة -
أدناه).
8.8رضورة تدريب فرق التقدير عىل املبادئ األخالقية ومهارات إجراء املقابالت األساسية ،ورضورة إدراكهم
املحل ،وتوازن أعدادهم من حيث الجندر ،ورضورة أن يكون بعض أعضاء الفريق أنفسهم
السياق ّ
أعضاء أيضاً يف الجامعة السكانية املحلّية (أو أن تكون الجامعة مألوفة جدا ً بالنسبة إليهم) ،فضالً عن
رضورة معرفتهم عن مصادر اإلحالة.
9.9اشتامل طرق جمع البيانات عىل مراجعة األدبيات ،واملقابالت الجامعية ،واملقابالت مع امل ِ
ُخبين
األساسيني ،واملراقبة ،والزيارات امليدانية.
1010رضورة أن تكون التقديرات مناسبة للفرتة الزمنية ليك تتالءم مع مرحلة األزمة اإلنسانية ،بحيث ت ُجرى
التقديرات األكرث تفصيالً يف املراحل الالحقة.
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 .3منهجية التقدير

 ١.٣اختيار مواضيع التقدير واألدوات من مجموعة األدوات هذه

يجب أن تركّز التقديرات بشكلٍ عام عىل عد ٍد مختار من املواضيع واألدوات .يف الدليل الرسيع يف الصفحة  9وعىل الغالف
الخلفي من هذه الوثيقة ،نجد قامئ ًة باإلجراءات األساسية املحتملة املطروحة عىل الهيئات الص ّحية يف مجال الص ّحة النفسية
والدعم النفيس -االجتامعي .وقامئة اإلجراءات األساسية هذه تغطّي جميع اإلجراءات األساسية الواردة يف معيار الص ّحة
وكل إجراء أسايس مذكور تقابله أداة تقدير واحدة
النفسية يف دليل اسفري ،باستثناء إجرا ٍء واحد (مرشوع اسفريُّ 12.)2011 ،
أو أكرث يف مجموعة األدوات هذه.

ولدى اختيار األدوات من مجموعة األدوات هذه ،من امله ّم أخذ النقاط التالية يف االعتبار:
1.1تطوير إطار واضح وأهداف لتقديرنا :سوف يساعدنا هذا عىل تحديد األولويات بني املعلومات التي نحتاج إليها،
وسوف يو ّجه اختيارنا لألدوات.
رضرين ،ومن
2.2مراعاة ضيق الوقت ومحدودية املوارد :يجب تفادي إلقاء عبء غري رضوري عىل األشخاص املت ّ
األسايس إجراء دراس ٍة عن املعلومات املتوافرة أصالً للتقليل من املواضيع التي تتطلّب مزيدا ً من التقدير .فال جدوى
من جمع املعلومات نفسها م ّرتني إال يف حال عدم اليقني من أ ّن املعلومات املوجودة ُمح ّدثة أو من أ ّن جودتها
كافية .إذا ً ،علينا االكتفاء بجمع املعلومات التي من شأنها أن تؤ ّدي إىل عملٍ إنساين.
3.3ندرة الحاجة إىل معلومات مع ّمقة حول جميع املواضيع :تعتمد املعلومات املطلوبة عىل مه ّمة الوكالة وقدرتها
عىل العمل مبوجب التقدير .وعندما تصبح التقديرات عام ًة جدا ً ،يصعب جمع املعلومات ذات الجودة العالية،
وتحليلها ،واإلبالغ عنها.
ُنسقة) املشرتكة بني الوكاالت ،تتشارك الوكاالت عبء التقديرات.
4.4فائدة التعاون :عندما يت ّم إجراء التقديرات (امل َّ
ستحسنة ألنّها متيل إىل أن تكون أكرث صدقية ،كام أنّها متيل إىل دعم التخطيط التعاوين (فرقة
وهذه التقديرات ُم
َ
العمل املعنية بتقييم االحتياجات التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .)2011 ،وميكن أن تتوزَّع الوكاالت
تخصصاً وفقاً لنقاط ق ّوتها.
املواضيع وأن تختار عددا ً من املواضيع األكرث ُّ
5.5جمع املعلومات من أنواع مختلفة من املصادر للحصول عىل صور ٍة أشمل (راجعوا فرقة العمل املعنية بتقييم
االحتياجات التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  :)2011،تحتوي مجموعة األدوات هذه عىل أدوات
للمصادر التالية:
·تص ّورات األشخاص الذين تجري مقابلتهم عن أنفسهم (األداة  ،2الجزء أ ،واألداة )12
·تص ّورات األشخاص الذين تجري مقابلتهم عن اآلخرين (األداة  ،2الجزء ب ،واألداتان  ،10و)11
·تص ّورات األشخاص الذين تت ّم مقابلتهم عن أنفسهم واآلخرين (األداة )3
·بيانات نظام املعلومات الص ّحية (األداة )6
·الخدمات امل ُق َّدمة من قبل الوكاالت (األدوات  ،1و ،4و ،5و)7
 ٢اإلجراء األسايس الوحيد يف دليل اسفري الذي ال تعكسه مجموعة األدوات هذه هو إجراء متعلّق مبعالجة تعاطي الكحول واملخ ّدرات ،وذلك أل ّن موضوع تقدير مسائل تعاطي
الكحول ومواد اإلدمان قد متّت تغطيته سابقاً يف منشور صادر عن مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني/منظّمة الص ّحة العاملية ( .)2008وبالتايل ،فإ ّن املنشور السابق يك ّمل مجموعة
األدوات هذه.
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ككل (األداتان  ،8و)9
رضرة ّ
·البيانات الثانوية حول منطق ٍة مت ّ
6.6التخطيط لتقييم ص ّحة املعلومات املجموعة :يجب أن تكون خيارات املنهجية قامئة عىل:
·املوارد املتوافرة (املهارات ،والوقت ،واملال)،
·وقرار التحقّق من ص ّحة النتائج من خالل جمع املعلومات ذات الصلة بأكرث من طريق ٍة واحدة (التثليث).
عىل سبيل املثال ،ميكننا مقارنة البيانات الناجمة عن املراجعة املكتبية لألدبيات مع املعلومات التي ت ّم الحصول
عليها يف غضون زيار ٍة ميدانية واالستجابات من املجتمعات املحلّية إزاء الحاجة إىل الرعاية.
وتوفّر هذه الوثيقة أحياناً أكرث من طريق ٍة واحدة لتقدير مسأل ٍة ما ،فيجب أن نختار الطرق األكرث مالءم ًة وإمكانية
تَحقّق بالنسبة إلينا .فالتحقّق من البيانات األ ّولية (البيانات الجديدة) مع البيانات الثانوية (البيانات املوجودة)
هو شكل كفوء من أشكال التثليث.
يُظهِر الرسم  1.3عملية اختيار مواضيع التقدير ومنهجيته .فبعد اختيار املواضيع واملنهجية ،ميكننا تخمني ما يتطلّبه تقديرنا
من ٍ
وقت وموارد برشية .وميكننا تكييف األدوات املختارة بحسب السياق وغرض التقدير .لالطّالع عىل مثا ٍل ج ّيد عن كيفية
تكييف األدوات يف هذه املجموعة واستخدامها ،راجعوا تقدير الهيئة الط ّبية الدولية  IMCيف ليبيا (.)2011
الرسم  :١.٣اختيار منهجية التقدير
الخطوة  :1اختيار املواضيع

استنادا ً إىل:
املراجعة املكتبية
(أ)
التنسيق مع الجهات املعنية األخرى
(ب)
مه ّمة الوكالة وقدرتها
(ت)

الخطوة  :2اختيار منهجية التقدير
استننادا ً إىل:
ما يتوافر من وقت وموارد
(أ)
(ب) قرار التحقّق من ص ّحة النتائج من
خالل جمع البيانات عن املفهوم ذاته بطرق
مختلفة (التثليث)

عىل الرغم من عدم وجود عالق ٍة حرصية بني مرحلة األزمة واستخدام أدوات تقدير مح ّددة ،فإنّه ميكن إعطاء التوجيهات
التالية.
ُفسة يف الجدول
ضمن نظام االستجابة اإلنسانية الدويل ،كثريا ً ما تناقش الوكاالت موضوع التقدير بحسب املراحل األربع امل َّ
.١.٣

17

الجدول  ١.٣املراحل ،واألطر الزمنية ،ومقدار االهتامم املعطى للص ّحة النفسية يف تقديرات األزمات الكربى املفاجئة
املراحل مع أمثلة عن اإلطار
الزمني بعد بدء أزم ٍة كربى
مفاجئة (بنا ًء عىل اقرتاح فرقة
العمل املعنية بتقدير االحتياجات
التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني
3
الوكاالت ()2011

استخدام األدوات يف مجموعة األدوات هذه

املرحلة ( 0قبل األزمة املفاجئة)

إجراء مراجعة مكتبية (األداة  )9وتحديد الخدمات املتوافرة والناشطني (األداة .)1
يف حال كانت املوارد متوافرة فإنه ينبغي إجراء تقدير مع ّمق مرتكز عىل الص ّحة النفسية وحسن الحال
أي من األدوات يف هذه املجموعة).
النفيس -االجتامعي كام ينطبق عىل القطاع الص ّحي (عرب استخدام ّ

املرحلة ( 1مثالً :الساعات الـ72
األوىل من األزمة املفاجئة)

إطالق أو تحديث املراجعة املكتبية (األداة .)9
مراجعة التوقّعات بشأن االضطرابات النفسية استنادا ً إىل املعارف عن األزمات السابقة (مثالً :راجعوا
الجدول.) 2.3
املؤسسات (األداة .)4
إجراء تقدير عن النجاة  ،والحامية ،والرعاية األساسية لألشخاص يف ّ

املرحلة ( 2مثالً :األسبوعان األ ّوالن
من األزمة املفاجئة)

أي
املؤسسات) كجز ٍء من ّ
إدراج بعض األسئلة عن مشكالت الص ّحة النفسية (مثالً :عن الرعاية لألشخاص يف ّ
تقدير أ ّويل رسيع متعدّد املجموعات/القطاعات (التقييم األ ّويل الرسيع املتعدّد ،اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت ،)2012 ،ودرس إمكانية استخدام مقياس االحتياجات امللحوظة يف أطر حاالت الطوارئ اإلنسانية
( HESPERاألداة  )3يف ع ّينة مالمئة.
إجراء تقديرات تشاركية لتطوير الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي (مثالً :األداتان  ،10و.)12

املرحلة ( 3مثالً :األسبوعان  3و4
بعد األزمة املفاجئة)

إدراج قسم فرعي حول الجوانب النفسية واالجتامعية للص ّحة ضمن تقديرات الص ّحة العامة (مثالً :األدوات
 ،2و ،4و ،5و.)6
(أي من األدوات يف هذه
إعداد تقدير مع ّمق عن الص ّحة النفسية وحسن الحال النفيس -االجتامعي ّ
املجموعة).

املرحلة ( 4الوقت املتبقّي)

تقدير املوارد يف نظام الص ّحة النفسية الرسمي (األداة  )7لتوجيه نشاطات اسرتداد العافية.
(أي أداة من األدوات يف
إجراء تقدير مع ّمق مرتكز عىل الص ّحة النفسية وحسن الحال النفيس -االجتامعي ّ
هذه املجموعة).

يف ما يتعلّق بهذه املراحل األربع ،تجدر اإلشارة إىل ما ييل:
·قد تكون هذه اللغة الشائعة حول ترتيب املراحل واملهام غري مثالية ،إال أنّها مفيدة للتواصل والتخطيط التعاوين.
·تختلف األطر الزمنية يف الجدول  ١.٣أعاله بحسب نطاق األزمات اإلنسانية وح ّدتها ،وبحسب القدرة عىل االستجابة.
·يجب إنجاز جميع التقديرات يف املراحل  1إىل  ،3وتحليلها ،واإلبالغ عنها برسعة ،ليك تكون مجدية ،وذلك أل ّن الوضع
يتغي برسعة.
امليداين قد ّ
·بشكلٍ عام ،يت ّم توفري الجزء األكرب من املساعدة اإلنسانية (مبا يف ذلك غالبية الدعم يف حاالت الطوارئ املعقّدة) يف
املرحلة .4
·تحصل غالبية التقديرات الخاصة بالص ّحة النفسية يف املرحلة .4
·عند اإلمكان ،يجب تج ّنب التقديرات العمودية (املستقّلة) الخاصة بالص ّحة النفسية يف املراحل  1إىل  .3يجب
إدراجها ضمن التقديرات متع ّددة القطاعات أو التقديرات الخاصة بالقطاع الص ّحي.
فكل مرحلة من املراحل سوف تستغرق وقتاً أطول عندما يكون اندالع األزمة بطيئا .كذلك
 3ال يوجد اتفاق كامل حول األطر الزمنية التي تنطبق عىل حاالت الطوارئ املفاجئة فقطّ .
قد تستغرق املرحلة  ٣وقتاً أطول بكثري (مثالً :لغاية نهاية الشهر الثالث إذا كانت حالة الطوارئ حادة جدا ً أو عندما يكون الوصول صعباً).
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·إذا كانت إحدى املناطق قد فُ ِت َحت مؤ ّخرا ً بعد فرت ٍة زمنية طويلة (مثالً :بسبب الحالة األمنية) ،يجب بدء التقدير
يف املرحلة .1
نشري إىل أنّ معظم األدوات واألسئلة املشمولة يف هذه الوثيقة هي للمرحلة  .4ولكن ،ميكننا تطبيق األدوات يف مراحل
املبي أدناه:
سابقة كجز ٍء من التقديرات املتعدّ دة القطاعات أو التقديرات الخاصة بالقطاع الص ّحي ،عىل النحو ّ
·عاد ًة ما ميكننا طرح أسئل ٍة حول االحتياجات امللحوظة من خالل مقياس االحتياجات امللحوظة يف أطر حاالت الطوارئ
اإلنسانية HESPER( 13األداة  ،)3يف ع ّي ٍ
نات مالمئة ،بدءا ً من املرحلة  .2يف مرحلة كتابة هذه الوثيقة ،تشكّل أسئلة
مقياس االحتياجات امللحوظة يف أطر حاالت الطوارئ اإلنسانية أساس مس ّودة األسئلة يف جمع البيانات األ ّولية يف
املرحلة  2من التقييم األ ّويل الرسيع املتع ّدد املجموعات/القطاعات الخاص باللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت،
14
.2012
املؤسسات) منذ بدء حالة الطوارئ ،فأحد األسئلة األساسية يتمثّل يف ما إذا كان الناس يف
·تُط َّبق األداة ( 4حول ّ
املؤسسات األخرى ( ُدور املس ّنني ،و ُدور األيتام ،والسجون ،مثالً) قد أُه ِملوا أو تُرِكوا
مستشفيات األمراض النفسية أو ّ
من دون مياه نظيفة ،أو طعام ،أو رعاية ص ّحية جسدية ،أو حامية من العنف وإساءة املعاملة .ونظرا ً إىل أ ّن األشخاص
أي تقدي ٍر أ ّويل رسيع
يف مستشفيات األمراض النفسية غالباً ما يُه َملون فال ب ّد من املناداة بضامن أن يجري ،تلقائياًّ ،
املؤسسات أيضاً.
متع ّدد يف ّ
·ميكننا إضافة أسئلة عن أعراض الكرب ( )distressالحادة (راجعوا األداة  )2إىل مسوحات أو استطالعات الص ّحة
العامة السكانية (املرحلة .)3
·ينبغي إضافة فئات خاصة بالص ّحة النفسية (راجعوا األداة  )6إىل نظام املعلومات الص ّحية (املرحلة .)3

 ٣.٢تقدير انتشار مشكالت الص ّحة النفسية

إ ّن محاوالت تقدير انتشار االضطرابات النفسية املتن ّوعة هي محاوالت شائعة .ولك ّن هذه الوثيقة ال تغطّي املسوحات أو
فصحيح أ ّن هذه املسوحات أو االستطالعات قد
االستطالعات عن انتشار االضطرابات النفسية (أي علم األوبئة النفسية).
ٌ
تكون مه ّمة للمناداة ,واملنارصة ،وذات قيمة أكادميية ،غري أ ّن قيمتها العملية غالباً ما تكون محدودة عند تصميم االستجابة
اإلنسانية .كذلك ،فإ ّن إجراء هذه املسوحات أو االستطالعات بطريق ٍة مجدية صعب جدا ً يف األوضاع اإلنسانية .فاملسوحات
أو االستطالعات الخاصة باالضطرابات النفسية يف األوضاع اإلنسانية يجب أن ترتافق مع در ٍ
اسات تث ّبت األداة املستخدمة
لتشخيص االضطرابات .ومن خالل تثبيت األداة ،نضمن وجود متيي ٍز واضح بني االضطرابات النفسية والكرب النفيس غري
15
امل َ َريض (راجعوا أيضاً اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،2007 ،الصفحة .)45
وإذا أردنا إجراء تخمني رسيع حول انتشار االضطرابات النفسية فإنه ميكننا استخدام التوقّعات املوجودة الخاصة مبنظّمة
رضرة من األزمات (راجعوا
الص ّحة العاملية للحصول عىل أدلّة عامة عن االضطرابات النفسية يف املجموعات السكانية املت ّ
أدناه الجدول  .)2.3ولكن ،علينا اإلقرار بأنّه مج ّرد تخمني وبأ ّن املع ّدالت امللحوظة تتن ّوع كثريا ً وفقاً للسياق وطريقة الدراسة.
وبشكلٍ عام ،من امله ّم أن نشري إىل ما ييل:
·تقرتن (أ) املحن (الخسارة واألحداث الصادمة امل ُحت َملة) و(ب) بيئة التعايف غري اآلمنة وغري الداعمة ،بارتفاع مع ّدالت
االضطرابات النفسية ).(Steel et al, 2009

 ٤جميع البنود يف هذا املقياس ( HESPERراجعوا األداة  )3تقيس تجربة الناس الذاتية ،وهي بالتايل نفسية-اجتامعية بطبيعتها.
 ٥ترمي مقاربة التقييم األ ّويل الرسيع املتعدّد املجموعات/القطاعات (التي يت ّم تطويرها حالياً) إىل أن تكون األداة املعيارية الشاملة بني جميع القطاعات وامل ُستخدَمة من قبل
مجموعات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لتقدير الوضع اإلنساين يف األسبو َعني األ ّولَني بعد حالة طوارئ كربى مفاجئة.
 ٦للمزيد عن هذه املسألة ،راجعوا «.” Bolton & Betancourt, 2004, Horwith, 2007, Rodin & van Ommeren, 2009
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·وكذلك تقرتن الدراسات ذات الجودة األعىل (التي تشمل أدوات تشخيصية ،وع ّينات عشوائية ،وع ّينات بأحجام
كبرية) ،بانخفاض مع ّدالت االضطرابات النفسية ).(Steel et al, 2009
·إ ّن الدراسات التي ال تأخذ يف الحسبان التقدير ذات األهمية الرسيرية أو ضعف األداء الوظيفي تجد مع ّدالت
اضطرابات أكرث ارتفاعاً ) .(Breslau et al, 2007بشكلٍ عام ،هذه هي حال غالبية الدراسات التي تتض ّمن تدابري إبالغ
ذايت.

20

ولكن ،عىل الرغم من أنّ مجموعة األدوات ال تشمل قياس االضطرابات النفسية ،فإنّها تشمل مسوحات أو استطالعات
ألعراض الص ّحة النفسية الحادة .فغالباً ما تهت ّم الوكاالت مبعرفة هذه املشكالت ،ورصدها ،واإلبالغ عنها يف مجموع ٍة سكانية
مع ّينة ،وميكن القيام بذلك برسع ٍة نسبياً من دون تقدير االضطرابات النفسية (راجعوا األداة  .)2فالتجربة مع األداة  2قد
أظهرت أنّه باإلمكان استخدام هذه املسوحات أو االستطالعات بفعالية لتسليط الضوء عىل الص ّحة النفسية يف األوضاع
اإلنسانية (عرب املناداة أو املنارصة).
رضرة من حاالت
الجدول  ٢.٣توقّعات منظّمة الص ّحة العاملية لالضطرابات النفسية يف املجموعات السكانية الراشدة املت ّ
7
الطوارئ
قبل حالة الطوارئ:
االنتشار عىل مدى  12شهراً
(املتوسط بني البلدان وبني مستويات
ّ
ب
التع ّرض للمحن)

بعد حالة الطوارئ:
االنتشار عىل مدى  12شهراً
(املتوسط بني البلدان وبني مستويات
ّ
التع ّرض للمحن)

االضطراب الحاد
(مثالً :الذهان (سايْكوزيس) ،واالكتئاب
الحاد ،والشكل املعيق جدا ً من اضطراب
القلق)

 %2إىل %3

 %3إىل %4

االضطراب النفيس الخفيف أو املعتدل
(مثالً :أشكال اضطرابات االكتئاب والقلق
الخفيفة واملعتدلة ،مبا يف ذلك اضطراب شدّة
ما بعد الصدمة الخفيف واملعتدل)

%10

 %15إىل %20

الكرب العادي/ردود فعل نفسية أخرى
(غياب االضطراب)

ال تخمني

نسبة مئوية كبرية

ت

ث

مالحظات :مقتبس عن منظمة الصحة العاملية ()2005

أ .تختلف املعدّالت امللحوظة بحسب الوضع (مثالً :الوقت الذي مىض منذ وقوع األزمة ،والعوامل االجتامعية-الثقافية يف التأقلم والدعم االجتامعي
املجتمعي ،والتع ّرض السابق والحايل للكوارث) ،وطريقة التقدير.
املتوسطة بني البلدان كام الحظها املسح العاملي للص ّحة النفسية يف العام .2000
ب .املعدّالت األساسية املفرتضة هي املعدّالت
ّ
ت .هذا هو التخمني األكرث ترجيحاً استنادا ً إىل االفرتاض بأ ّن األحداث الصادمة والخسارة قد تساهامن يف حدوث انتكاس ٍة يف االضطرابات النفسية الثابتة
سابقاً ،وقد تتس ّببان أيضاً بأشكا ٍل معيقة من اضطرابات املزاج والقلق الحادة.
ث .من املعروف أ ّن األحداث الصادمة والخسارة تزيدان خطر اضطرابات االكتئاب والقلق ،مبا يف ذلك اضطراب شدّة ما بعد الصدمة.

رضرة من
 7إ ّن التحليل ال َب ْعدي لدى « )2009( ”Steel et alعن املسوحات الوبائية األكرب (التي تستخدم الع ّينات العشوائية واملقابالت التشخيصية) بني املجموعات السكانية املت ّ
متوسط معدّالت انتشار اضطراب شدّة ما بعد الصدمة واالكتئاب يبلغ  30( %15.4دراسة) و 26( %17.3دراسة) عىل التوايل .وهذان املعدّالن يفوقان بدرج ٍة كبرية
النزاع ،وجد أ ّن ّ
(أي اضطراب مزاجي ،مبا يف ذلك اضطراب االكتئاب الشديد) الذي ُس ِّجل من
(أي اضطراب قلق ،مبا يف ذلك اضطراب شدّة ما بعد الصدمة) وّ %5.3
متوسط االنتشار الذي يبلغ ّ % 7.6
ّ
خالل  17ع ّينة متثيلية وطنية مشارِكة يف املسح العاملي للص ّحة النفسية.
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Congo/WHO/Marko Kokic

 ٣.٣جمع البيانات النوعية والكمية
 ١.٣.٣توجيهات عامة حول جمع البيانات النوعية والكمية
ٍ
توجيهات عامة يف جمع البيانات النوعية والكمية.
يف ما ييل ،نجد
1.1املوافقة الواعية :تشكّل التقديرات عبئاً كبريا ً عىل املشاركني فيها .فهي تتطلّب الكثري من الوقت والطاقة ،وقد تذكّر
الناس باملصاعب ،يف ظروف غالباً ما تكون ضاغطة أصالً .لذا ،من امله ّم جدا ً أن ينض ّم املشاركون إىل التقديرات عىل
ٍ
أساس طوعي حرصا ً ،وأن يفهموا ما الذي نتوقّعه منهم .ويف حالة األزمة اإلنسانية ،غالباً ما يزداد ذلك صعوبةً ،أل ّن
الذين يجرون التقدير غالباً ما ميثّلون الوكاالت التي توفّر املساعدة .فقد ينض ّم الناس إىل التقديرات ألنّهم يتوقّعون
الحصول عىل املساعدة من هذه الوكاالت .وبالتايل ،يجب أن نكون رصيحني متاماً مع املشاركني امل ُحت َملني ،فإ ْن مل نكن
مم إذا كان التقدير مربوطاً بإجراءات العمل ،فينبغي أن نوضح ذلك .وهذه الرصاحة تشمل اإليفاء بوعود
متأكّدين ّ
املساعدة التي قد نقطعها .فالوعود الكاذبة تق ّوض املشاركة املجتمعية واملساعدة اإلنسانية الف ّعالة.
قراءات إضافية
حة العاملية ( ،)2003جنيفWHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women :
منظّمة الص ّ
منظّمة الص ّحة العاملية http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf
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2.2إطار املقابلة :قد يؤث ّر املكان الذي نجري فيه املقابلة بشكلٍ كبري عىل النتائج .فعلينا ،قدر اإلمكان ،أن نحرص عىل
أن يشعر املشاركون بح ّرية التكلّم من دون مراقبة ،ومن دون مقاطعة من اآلخرين ،ومن دون تذكريهم باألمور التي
عليهم القيام بها ،وما إىل ذلك .فمن امله ّم التفكري يف النواحي اللوجستية املتعلّقة مبكان إجراء املقابالت ،وذلك قبل
أن يقوم فريق التقدير بالتوجه اىل مواقع التقدير املح ّددة.
3.3اللغة :ميكن أن يناقش املشاركون مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية بطرقٍ كثرية .وقد يجري
الخلط بسهولة بني االضطرابات النفسية والكرب العادي ،أي الشعور بعدم السعادة أو االنزعاج .ويف اللغات املحلّية،
ٍ
كلامت توضح هذا التمييز (مثالً :يف اللغة النيبالية ،مث ّة متييز بني “عقل القلب” (اإلنسان )man
قد نجد أو قد ال نجد
أقل وصمةً) .فالكلمة نفسها قد تعني أمرا ً مختلفاً باختالف
وعقل الدماغ ( ،)dimaggإذ إ ّن املشكالت يف اإلنسان تكون ّ
الثقافات .عىل سبيل املثال ،كلمة “الضجر” يف اإلنكليزية تشري إىل “اإلحباط” يف بعض املجتمعات املحلّية يف جنوب
آسيا ،كام أ ّن معنى كلمة “ مصاب بالصدمة” قد يختلف باختالف الثقافات .إىل ذلك ،قد تتباين الثقافات من حيث
طرق التمييز بني مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت األخرى .فاملشكالت التي قد نعبرتها ،مثالً ،مه ّمة من ناحية
الص ّحة النفسية قد ينظُر إليها املشاركون وكأنّها مشكالت خارقة للطبيعة (كام يف سامع أصوات من األرواح الرشيرة
أو نوبات اإلغامء ،مثالً) .ويف بعض األحيان ،قد تحمل اللغة العادية يف االضطرابات النفسية وصم ًة ما (مثالً“ :الجنون”
بكل دقة لعدم
 crazyأو “فقدان الصواب” ’ ‘has a screw looseيف اإلنكليزية) .لذلك ،ينبغي اختيار الكلامت ّ
أي أدا ٍة من أدوات املقابلة ،وفقاً
تعريض املشاركني للوصمة .ومن األسايس أن نرتجم بعناية املصطلحات التقنية يف ّ
للمراجعة املكتبية أو املقابالت األ ّولية مع امل ِ
ُخبين األساسيني.
4.4املوقف :يتمثّل أحد الجوانب امله ّمة يف إجراء املقابالت يف الطريقة التي يستخدمها الشخص الذي يجري املقابلة
يف مقاربة املشاركني ،ويف قدرته عىل بناء عالق ٍة قامئة عىل الثقة واإللفة .ويجب إدراج هذا املوضوع ضمن تدريب
فريق التقدير ،مثالً من خالل حلقة تفاكر (عصف ذهني) مع جميع أعضاء الفريق حول الخصائص األساسية إلجراء
املقابالت بحساسية .وقد تشمل هذه الخصائص:
·املواقف :كام ،مثالً ،يف االستعداد لإلصغاء ،واالنفتاح عىل اآلراء األخرى ،وعدم الحكم عىل اآلخرين ،وحب
الفضول ،واملرونة ،واالستعداد للسفر والعمل يف أماكن مختلفة ويف أوقات غري منتظمة،
·واملهارات :كام ،مثالً ،يف اإلصغاء الناشط ،والقدرة عىل بناء ج ّو من الثقة ،ومهارات تدوين رؤوس األقالم،
والقدرة عىل ات ّباع تعليامت إجراء املقابالت ،واكتساب خربة يف إجراء املقابالت من خالل لعب األدوار،
والقدرة عىل التفكري يف االسرتاتيجيات البديلة يف حال حدوث األوضاع غري املتوقّعة.
قراءات إضافية

Hardon, A. (2001). Applied Health Research. Amsterdam: het Spinhuis.
http://openlibrary.org/books/OL9106217M/Applied_Health_Research-Manual

5.5التح ّيز :يشري إىل تأثري منهجي يف املعلومات غري مقصود .عىل سبيل املثال ،قد يجيب الناس عن األسئلة عن حالهم
ٍ
أي
بإجابات سلبية للغاية اعتقادا ً منهم أ ّن ذلك قد يساعدهم عىل الوصول إىل الخدمات .كذلك ،قد ال يصف الناس ّ
مشاعر سلبية ألنّهم ال يريدون الظهور مبظهر الضعف أمام اآلخرين .أيضاً ،قد يكون األشخاص الذين يجرون املقابالت
متح ّيزين ،وهذا ما قد يؤث ّر عىل اإلجابات .لذا ،من امله ّم أن تنظر ِف َرق التقدير بعمق يف تح ّيز اإلجابات عن األسئلة
وأن تُبلغ عن إمكانيات وقوعه .
ٍ
معلومات مح ّددة ميكن تسجيلها
6.6تسجيل البيانات الحرفية :إ ّن الكثري من األدوات يف مجموعة األدوات هذه تطلب
حرفياً عىل الورق (أي تسجيل الكلامت كام لفظها أصحابها) .ومن الناحية املثالية ،تُج َمع البيانات النوعية حرفياً ،ويف
معظم املقابالت ،ميكننا استخدام املس ّجالت لهذا الغرض .أما يف األوضاع اإلنسانية ،فقد يس ّبب استخدام املس ّجالت
مخاوف أمنية ،أو أنّه غالباً ما قد يكون غري ممكن أو غري مالئم .لذا ،يف الحاالت التي تقتيض جمع املعلومات وتحليلها
برسعة (مثالً :املراحل  1إىل  ،)3قد يكون تدوين رؤوس األقالم بديالً ج ّيدا ً من التسجيل.
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7.7تخزين البيانات :إ ّن املعلومات التي نجمعها يف أثناء عملية التقدير (مثالً :البيانات امل ُس َّجلة ،والنسخ الورقية عن
املقابالت) توفّر األساس لتوصيات العمل ،ومتثّل جهودا ً وتضحيات مهمة من قبل املشاركني .لذا ،يجب أن نتعامل مع
البيانات ببالغ الرعاية واالحرتام .علينا الحرص عىل أن تبقى البيانات:
·سليمة ومؤ ّمنة (مثالً :بعيدا ً عن أفراد الجيش أو قيادة املخ ّيامت)،

·نظيفة (مثالً :يف أكياس بالستيكية لحاميتها من الرطوبة ،واملأكوالت ،واألوساخ)،
·محفوظة بطريق ٍة منهجية (مثالً :يف علب ُمرقَّمة)،

ٍ
بيانات سوى
رسية :ولتحقيق ذلك ،ينبغي أالّ تتض ّمن النامذج التي تحتوي عىل
·من دون أسامء للحفاظ عىل ال ّ
أرقام املشاركني ،مع االحتفاظ بقامئ ٍة باألسامء واألرقام املقابلة لها يف مكانٍ مقفل بإحكام ،تحت مسؤولية
قائد الفريق.

 ٢.٣.٣التقديرات النوعية
يتناول بعض األدوات يف مجموعة األدوات هذه جمع البيانات النوعية ،يف صيغة تقييمية رسيعة .يف األقسام التالية ،نورد
ملحات موجزة حول موضوع جمع البيانات النوعية .وميكن االطّالع عىل ٍ
مزيد من املعلومات يف إطارات “القراءات اإلضافية”.
خبين األساسيني
 ١.٢.٣.٣املقابالت مع امل ُ ِ
املقابالت مع امل ِ
ُخبين األساسيني (وهي تقنية ُمستخ َدمة يف األدوات  ،1و ،4و ،5و ،9و ،10و ،11و )12هي مقابالت مع
عتبون يف موقعٍ ج ّيد يخ ّولهم توفري املعلومات التي نحتاج إليها .عىل سبيل املثال ،إذا ك ّنا مهت ّمني بطقوس الحداد
أشخاص يُ َ
ٍ
املحلّية ،ميكننا التفكري يف مقابلة القادة الدينيني باعتبارهم ُم ِ
مقابالت
خبين أساسيني .وغالباً ما تنطوي هذه املقابالت عىل
متك ّررة ومفتوحة مع الشخص نفسه.
ومث ّة نوا ٍح إيجابية كثرية مرتبطة باستخدام املقابالت مع امل ِ
ُخبين األساسيني ،وهي:
·إمكانية درس املواضيع بشكلٍ مع ّمق عندما نطلب من امل ِ
ُخبين األساسيني توضيح املعلومات أو التفسريات ع ّدة
م ّرات بطريق ٍة مرنة،
·إمكانية قيام امل ِ
ُخبين األساسيني بتزويدنا بطريق ٍة سهلة نسبياً للوصول إىل وفر ٍة من املعارف،
·استمتاع امل ِ
ُخبين األساسيني غالباً بتشا ُرك معارفهم مع اآلخرين.
ولكن ،تجدر اإلشارة إىل ناحية سلبية يف استخدام املقابالت مع امل ِ
ُخبين األساسيني ،وهي أ ّن املعلومات تكون صادرة عن
مجموع ٍة صغرية نسبياً ومختارة من األفراد .كذلك ،ال ميكننا أن نفرتض أ ّن األشخاص الذين نختارهم ك ُم ِ
خبين أساسيني سوف
تكون لديهم معارف دقيقة بالفعل عن املسائل التي نعمل عىل تقديرها .وليس من السهل دامئاً تقييم ما إذا كانت آراء
هؤالء األفراد متثّل كامل مجموعة الناس التي هي موضع عملية التقدير .أضف إىل ذلك أ ّن مقابلة امل ِ
ُخبين األساسيني تتطلّب
مهار ٍ
ات ج ّيدة إلجراء املقابالت ،وهي قد ال تتوافر بسهول ٍة دامئاً .ونلفت أيضاً إىل ناحي ٍة سلبية مه ّمة مرتبطة باستخدام
املقابالت مع امل ِ
ُخبين األساسيني يف حاالت الطوارئ ،وهي أ ّن تحليل البيانات الرسدية يتطلّب الكثري من املهارات والوقت.
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قراءات إضافية

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( .)2012امللحق  4املقابالت مع امل ُِخبين األساسيني .يف The Multi Cluster/Sector
( )MIRA ( Initial Rapid Assessmentالنسخة األ ّولية) .اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
ochanet.unocha.org/p/Documents/mira_final_version2012.pdf

املركز الشاميل الرشقي لتطبيق تقنيات الوقاية التابع ملركز الوقاية من إساءة استخدام مواد اإلدمان (.)2004Data Collection Methods: Getting Down to Basics: Key Informant Interviews.
نيويورك :مركز التنمية الرتبوية

http://www.oasas.ny.gov/prevention/needs/documents/KeyInformantInterviews.pdf
Conducting Key Informant Interviews in Developing Countries. Agency )1989( .Kumar, Kfor International Development. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaax226.pdf
Developing and Conducting .)2003( .Varkevisser, C.M., Pathmanathan, I., Brownlee, A.Health Systems Research Projects. Volume II: Data Analysis and Report Writing

أمسرتدام :دار نرش  /KITمركز بحوث التنمية الدولية/منظّمة الص ّحة العاملية ،املركز اإلقليمي الفريقيا

http://www.kit.nl/net/KIT_Publicaties_output/ShowFile2.aspx?e=587

 ٢.٢.٣.٣املقابالت الجامعية
املقابالت الجامعية (التقنية امل ُستخ َدمة يف األداة  )11هي اجتامعات يُطلَب فيها من املشاركني (الذين يجري اختيارهم غالباً ألنّهم
متشابهون من حيث العمر ،والجندر ،واملهنة ،والوضع االجتامعي ،وما إىل ذلك) أن يجيبوا عن األسئلة .وعندما يجري تشجيع املشاركني
ٍ
عندئذ ت ُس ّمى “مقابالت مجموعات الرتكيز”.
عىل التفاعل مع تعليقات بعضهم البعض وتوسيع إجابات بعضهم البعض ،فإن املقابالت
املحل ،أو الجامعة ،يف املسائل ووجهات النظر املتباينة عند املجموعات
وتشكّل املقابالت الجامعية طريقة ج ّيدة لتحديد آراء املجتمع ّ
ُعتب هذه املقابالت مفيدة لبلوغ عد ٍد كبري من الناس يف الوقت نفسه ،والبدء بتحديد اللغة املحلّية التي
الفرعية املختلفة .كذلك ،ت َ
يستخدمها الناس ملناقشة األمور .وال يُف َرتض باملجموعة أن تعطي إجامعاً إذ إ ّن املق ِّدرين يبحثون عن جميع وجهات النظر يف موضو ٍع
معي.
ّ
ويكمن أحد املخاطر الرئيسة املرتبطة باملقابالت الجامعية يف أ ّن بعض الناس قد يهيمن عىل النقاش (األشخاص ذوو املقام االجتامعي
األرفع ،مثالً) ،وقد يسهمون بالتايل يف تهميش وجهات النظر املختلفة لدى أعضاء املجموعة .لذا ،من امله ّم عند إجراء املقابالت
الجامعية أن:
·نح ّد حجم املجموعة بـ 8مشاركني إىل  12مشاركاً،
·نحرص قدر اإلمكان عىل تجانس (تشابه) أعضاء املجموعة ،ال س ّيام من حيث العمر والجندر ،ليك يشعر الناس بثق ٍة أكرب
للمشاركة بشكلٍ ناشط.
يتول شخصان
كذلك ،فإ ّن تيسري املقابلة الجامعية الج ّيدة يتطلّب تدريباً عىل التحقيق ومهارات تيسري املجموعات .وبشكلٍ عامّ ،
إجراء املقابالت الجامعية ،فيقوم أحدهام بطرح األسئلة وتوجيه النقاش ،فيام يد ّون اآلخر رؤوس األقالم.
الحساسة جدا ً ،حيث قد يشعر الناس بعدم االرتياح عند االستجابة
وبشكلٍ عام ،ليست املقابالت الجامعية مالمئة لألسئلة عن املسائل ّ
بصدق يف وجود اآلخرين .وأخريا ً ،مبا أ ّن اإلجابات عن األسئلة قد تختلف باختالف املجموعات فإنّنا نحتاج إىل تنظيم مقابلتَني
لكل موضوع بغية التأكّد من حصد جميع اآلراء (التش ّبع).
األقل ّ
جامعيتَني عىل ّ
قراءات إضافية

Heary, C.M. & Hennessy, E. (2002). The use of focus groups in pediatric health research.

صحيفة علم النفس الخاص باألطفال .)Journal of Pediatric Psychology( 57-47 ،27

http://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/content/full/47/1/27
Wong, L.P. (2008). Focus Group Discussion: a tool for health and medical research.

الصحيفة الطبية يف سنغافورة.256-260 ،49 ،

http://smj.sma.org.sg/4903/4903me1.pdf
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 ٣.٢.٣.٣القامئة الح ّرة
القامئة الح ّرة ( Free listingهي تقنية ُمستخ َدمة يف األداتَني  ،10و )12تقوم عىل أن نطلب من فر ٍد ما (كثريا ً ما يكون أحد
املحل) توفري أكرب عد ٍد ممكن من اإلجابات عن سؤا ٍل واحد .عىل سبيل املثال ،ميكننا
الشخصيات العامة من أعضاء املجتمع ّ
أن نطلب من الناس أن يع ّددوا أنواع املشكالت التي يعانونها أو نوع طرق تخطي املشكالت التي يستخدمون .وميكننا اتباع
القامئة الح ّرة بأن نطلب من املشاركني تحديد األولويات يف إجاباتهم أو تصنيفها .وانطالقاً من القامئة الح ّرة ،ميكننا اختيار
املشكالت (مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية ،مثالً) لتعريضها ٍ
ملزيد من التقدير ،من خالل أنوا ٍع
أخرى من طرق التقدير (كاملقابالت الفردية أو الجامعية ،مثالً) .وبشكلٍ عام ،من األسهل أن نطلب من املشاركني مناقشة
املحل ،مثالً) بدالً من مناقشة تجاربهم الشخصية ،ال
تجارب اآلخرين (تجارب الشخصيات العامة من بني أعضاء مجتمعهم ّ
س ّيام يف إطار املجموعات .وكثريا ً ما تكون القامئة الح ّرة مفيدة يف بداية التقدير للحصول عىل ملح ٍة عامة عن أنواع املشكالت
معي.
واملوارد يف مجتمعٍ ّ
محل ّ
والتصينف التشاريك ( )Ager, Stark & Potts, 2009شبيه بالقامئة الح ّرة ،إذ يُسأل املشاركون ،يف صيغ ٍة جامعية عادةً ،عن
أنواع املشكالت التي يالحظون وجودها يف إطا ٍر إنساين ما .ث ّم ،يُطلَب منهم تحديد أشياء متثّل هذه املشكالت (مثالً :زجاجة
صف بحسب ترتيب أهميتها
املرشوب مقابل استخدام الكحول ،والحجر مقابل العنف األرسي) .ث ّم ،توضع جميع األشياء يف ٍّ
(التصنيف) .وميكن إعادة العملية بأكملها للموارد (مثالً :الكتاب مقابل املعلّمني الداعمني ،وغصن الشجرة مقابل املجموعات
النسائية) .فقد يكون لهذه الطريقة منافع عند تقدير املفاهيم النظرية نسبياً ،كمشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت
النفسية -االجتامعية.
أ ّما الفائدة األساسية لتقنيات القامئة الح ّرة فتتمثّل يف أنّها طرق رسيعة نسبياً لجمع املعلومات عن مسائل مح ّددة ميكن
إجراؤها مع مجموع ٍة متن ّوعة من امل ِ
ُخبين (مثالً :الشباب ،والرجال ،والنساء ،واألشخاص ذوو اإلعاقة) .كذلك ،فإ ّن تحليل
النتائج ودمجها يجري بشكلٍ أرسع وأسهل بكثري مقارنة بالبيانات الرسدية املجموعة من خالل األسئلة املفتوحة من املقابالت
ٍ
مع امل ِ
أقل
معلومات ّ
ُخبين األساسيني أو مجموعات الرتكيز .،أ ّما س ّيئات هذه الطرق فإنها عاد ًة ما تكمن يف أنّها توفّر
تفصيالً عن السياق ،كام أ ّن هذه التقنيات تعتمد بشكلٍ كبري عىل الصيغة املح ّددة للسؤال ،األمر الذي يزيد من خطر إغفال
معلومات مه ّمة .كذلك ،عندما نط ّبق هذه التقنيات يف مجموع ٍة مع ّينة ،فقد يتح ّيز املستجيبون يف إجاباتهم فيجيبون مبا
ُعتب هذه التقنيات مفيدة يف حاالت الطوارئ الحادة،
يريد األعضاء اآلخرون يف املجموعة سامعه .وعىل الرغم من ذلك ،ت َ
ٍ
معلومات ق ّيمة يف فرت ٍة زمنية قصرية جدا ً.
ألنّها تستطيع توفري
قراءات إضافية
Participative Ranking Methodology: A Brief Guide )2009( Ager, A, Stark, L & Potts, A(النسخة  ،1.1شباط/فرباير  .)2010برنامج الهجرة القرسية والص ّحة ،كلية مايلامن للص ّحة العامة ،جامعة كولومبيا ،نيويورك.
فريق دعم العمل من أجل الص ّحة العامة ( .)2010الطرق النوعية .يف  .Public Health Textbookلندن :فريق دعمالعمل من أجل الص ّحة العامة

http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1d-qualitativemethods
مجموعة األبحاث التطبيقية حول الص ّحة النفسيةforthcoming). Design, implementation, monitoring,( .and evaluation of cross-cultural mental health and psychosocial assistance programs:
 a user’s manual for researchers and program implementers .بالتيمور :مركز الالجئني واالستجابة

للكوارث ،جامعة جونز هوبكنز ،كلية الص ّحة العامة

 ٤.٢.٣.٣تحديد عدد املشاركني يف التقديرات النوعية
عند إجراء التقديرات النوعية ،يجب أن نستم ّر عموماً بجمع البيانات إىل حني بلوغ نقطة “التش ّبع يف البيانات” .ونصل
إىل هذه النقطة عندما تتك ّرر اإلجابات نفسها .عىل سبيل املثال ،بعد إجراء أربع عرشة مقابلة شبه منظّمة ،قد نالحظ أ ّن
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بأي إجابات جديدة أو مختلفة .وعند استخدام التقنيات النوعية،
املقابلتَني األخريتَني أو املقابالت الثالث األخرية مل تز ّودنا ّ
عاد ًة ما يتعذّر تحديد عدد األشخاص املطلوبني مسبقاً .ولكن ،من الناحية العملية ،يصعب التخطيط للموازنة وتحديدها من
دون تخمني عدد املقابالت التي سوف نجريها .لذا ،جعلنا هذه التخمينات يف الجزء الخاص بتقديم األدوات.
 ٥.٢.٣.٣تحليل البيانات النوعية
كل
عند جمع البيانات النوعية ،من املفيد بشكل عام أن نقوم بتحليلٍ أ ّويل للبيانات مع استمرار عملية الجمع (يف نهاية ّ
جلسة من جلسات جمع البيانات ،مثالً) .فقد تساعدنا عىل صياغة أفكار أ ّولية وتضييق خطّة جمع البيانات وفقاً لذلك
ٍ
فيتعي عىل قادة فرق
(كام يف س ّد الثغرات يف املعارف عن
مجموعات مح ّددة من املشاركني ،أو يف تغيري نوع األسئلة ،مثالً)ّ .
األقل يف فرتة جمعها وذلك من أجل رصد جودة جمع البيانات وطبيعة البيانات كام ترد.
التقدير تحليل بعض البيانات عىل ّ
وتتمثّل الطريقة الفضىل للقيام بذلك يف عقد اجتامعات يومية مع فريق التقدير أو من خالل تفريغ ما يحمله األشخاص
املحلّيون الذين يجرون املقابالت لدى عودتهم من املقابالت واستجوابهم ،بشكلٍ روتيني وتقني .ويجب أن ترمي هذه
ٍ
ظروف صعبة .ويف أثناء هذه االجتامعات ،ميكن
االجتامعات أيضاً إىل رصد أحوال فريق العمل املعني بالتقدير الذي يخدم يف
مناقشة املواضيع العامة الناشئة من املقابالت ،ومراجعة خطط جمع البيانات وفقاً لذلك.
هناك طرق متن ّوعة يف تحليل البيانات النوعية ،بدءا ً بالتحليالت املعقّدة التي تستغرق وقتاً طويالً والتي ترمي إىل بناء
نظريات حول الظواهر االجتامعية ،وصوالً إىل مج ّرد تجميع اإلجابات وتصنيفها .وألغراض إنسانية ،كثريا ً ما يكون من املالئم
النص مثالً ويح ّدد املواضيع .ث ّم يُعيد قراءة جميع اإلجابات لتصنيف تلك التي
تجميع اإلجابات وتصنيفها .فيقرأ املحلّل ّ
تتعلّق باملواضيع .ويُف َرتض أن يقوم بذلك ُمحلّالن مستقالّن يقارنان النتائج للح ّد من خطر التح ّيز.
ويف ما يتعلّق بالتثليث ،فقد يصدف أن تكون البيانات من املصادر املختلفة حول املوضوع نفسه متناقضة .يف مثل هذه
الحاالت ،يجب اإلبالغ عن تلك التناقضات ومناقشتها.
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 .4ترجمة التقدير إلى إجراءات

 ١.٤صياغة تقرير يتض ّمن توصيات

ٍ
توصيات للعمل .وبشكلٍ عام ،كلّام كانت التوصية أكرث دقّة ،ازدادت فائدتها.
تتمثّل الغاية الرئيسة من التقدير يف توفري

توصيات األنشطة اإلنسانية يجب أن تح ّدد:
·الجهة التي نتو ّجه بالتوصية إليها،
·املجموعة املسته َدفة،
·املشكلة املسته َدفة،
·التد ّخل املقرتح ،أو كيفية تطوير التد ّخل مع املجموعة السكانية املستهدفة،
·الروابط مع مصادر وأدوات إرشاد ذات الصلة (مثالً :تحديد ورقة عمل من املبادئ التوجيهية الصادرة عن
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي).
يف حال وجود عد ٍد من التوصيات ،علينا ترتيبها بحسب األولوية :ينبغي أن يوضح التقرير رضورة تنفيذ اإلجراءات وفقاً
لسل ٍّم من األولويات.

Sri Lanka/WHO/A. Waak/ 2005
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كذلك ،يجب أن يح ّدد التقرير التوصيات قصرية املدى (أي التي يجب العمل بها فورا ً) والتوصيات بعيدة املدى .وعلينا قدر
اإلمكان مناقشة األفكار الخاصة بالتوصيات مع املجموعة املستهدفة قبل صياغتها عىل الورق.
يف هذا اإلطار ،نشري إىل أ ّن املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الص ّحة النفسية والدعم
النفيس -االجتامعي تويص بتوفري الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ضمن نظام رعاية متع ّدد الطبقات .لذا ،كثريا ً
ما قد يكون من املفيد ربط التوصيات بالطبقات األربع من الهرم املعتمد من قبل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (مثالً:
راجعوا تقرير التقدير الصادر عن شبكة الص ّحة –  )2009( HealthNet TPOيف أفغانستان).
الرسم  ١.٤الهرم املعتمد من قبل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (ت ّم تكييفه مبوجب إذن)

		

أمثلة:

هرم التدخّل

			
		

الرعاية الص ّحية النفسية الرسيرية (سواء من
جانب فرق عمل الرعاية الص ّحة األ ّولية أو
جانب اختصاصيي الص ّحة النفسية)

الخدمات
الرسيرية

الدعم العاطفي والعميل األسايس ألفرا ٍد
مختارين أو أرس مختارة

الدعم النفيس -االجتامعي
املركّز

تفعيل الشبكات االجتامعية – املساحات
الصديقة لألطفال الداعمة

تقوية الدعم املجتمعي واألرسي

املناداة مبامرس ٍة إنسانية ج ّيدة :خدمات
أساسية آمنة ،ومالمئة اجتامعياً ،وتصون
الكرامة

االعتبارات االجتامعية يف الخدمات
األساسية واألمن

 ٢.٤تعميم التوصيات
أي تقدير يستوجب تشارك التوصيات مع جميع الجهات املعنية ذات الصلة ،وهي تشمل:
إن تحقيق الفائدة القصوى من ّ
الحكومة ،واألشخاص الذين نستهدفهم من خالل الربامج ،واملجتمعات املحلّية ،والناشطني اآلخرين يف املجالَني اإلنساين
رضرون بأنّهم تع ّرضوا لالستغالل.
والص ّحي .ويف حال مل نُرجِع معلومات التقدير إىل املجتمعات املحلّية فقد يشعر األشخاص املت ّ
وميكننا تشارك التوصيات مع الجهات املعنية من خالل تنظيم اجتامعات ملناقشة النتائج الرئيسة.
ويجب أن تتض ّمن جميع تقارير التقديرات مل ّخصاً بلغ ٍة بسيطة لضامن أن تفهم الجهات املعنية النتائج الرئيسة وكذلك
القيود التي واجهها التقدير والتوصيات التي أنتجها .وحيثام أمكن ،ينبغي إرفاق التقدير ٍ
بعرض موجز لهذا املل ّخص باللغة
املبسطة باستخدام برنامج “با َوربويْ ْنت” .
ّ
ونعود فنذكّر بأ ّن تشارك تقرير التقدير مع الجهات املعنية ذات الصلة هو أم ٌر أسايس لتطبيق اإلجراءات اإلنسانية متاشياً مع
أفضل املعلومات املتوافرة – أي تكثيف األثر اإليجايب لإلجراءات مع التقليل من مخاطر األذى غري املقصود.
يتعي عىل الوكاالت وضع نتائجها يف متناول الرأي العام ،وأخذ النقاط التالية يف االعتبار.
إذنّ ،

ٍ
معلومات من شأنها أن تع ّرض الناس لخطر األذى.
1.1املخاطر األمنية :قد تربز مخاطر أمنية عندما يح ّدد تقرير التقدير
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وهذه حال ٌة شائعة نواجهها يف التقديرات التي تركّز عىل مسائل الحامية .عىل سبيل املثال ،يف أثناء املقابالت مع
ٍ
امل ِ
معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان ض ّد مجموعتهم الدينية أو
ُخبين األساسيني ،قد يفصح املشاركون عن
اإلثنية .ويف هذه الحاالت ،يجب إبالغ أجهزة الحامية املوثوقة ذات الصلة باملعلومات ،واالمتناع عن إدراجها ضمن
التقرير العام الشامل.
2.2التنافس بني الوكاالت :ينبغي أال يقف التنافس بني الوكاالت عىل التمويل عائقاً أمام نرش النتائج والتوصيات الرئيسة.
ويجب أن تتمكّن الوكاالت من اسخدام تقارير التقدير الصادرة عن الوكاالت األخرى ،مع الحرص عىل ذكر الوكالة
التي قامت بجمع املعلومات بحسب االقتضاء.
الحساسة :قد يُظهِر التقدير أ ّن الوكاالت الوطنية أو الدولية تق ّدم الخدمات والدعم بنوعي ٍة رديئة .والحالة
3.3املعلومات ّ
هي التي تح ّدد ما إذا كان من املالئم وضع هذه املعلومات يف متناول الرأي العام .ويف جميع األحوال ،ينبغي بذل
جميع الجهود لضامن إيصال املعلومات بطريق ٍة ب ّناءة إىل الوكالة ذات الصلة .وينبغي وضع جميع النتائج األخرى
توصل إليها التقدير ضمن التقرير الشامل لتقدير احتياجات الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي الذي
التي ّ
يوضع يف متناول الرأي العام.
4.4املنشورات األكادميية :يف بعض األحيان ،ال تسمح الصحف األكادميية بنرش تقارير التقدير التي ت ّم تعميمها بشكلٍ
واسع (مثالً :من خالل النرش عىل موقعٍ الكرتوين) .ولكن ،هذا ليس عذرا ً مقبوالً لتأجيل تعميم نسخ ٍة عن التقرير
مبسطة.
تض ّم النتائج والتوصيات الرئيسة ،أقلّه بلغ ٍة ّ

30

Iraq/Makmour Camp/UNHCR/H. Caux/ 2012

31

32

أدوات التقدير
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األداة .1
Who is Where, When,
)doing What (4Ws
in Mental Health
and Psychosocial Support:
Manual with Activity Codes

َمن يوجد أين ،ومتى ،ومن يقوم مباذا يف الص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي :دليل ملخّص مع
8
رموز األنشطة
ملاذا ينبغي استخدام هذه األداة :للتنسيق ،من خالل تحديد ما يتوافر من دعم يف الص ّحة 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
ُعتب أداة « َمن يوجد أين ،ومتى ،ومن يقوم مباذا» يف الص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي مفيد ًة يف ما ييل:
·ت َ
	)أ(إعطاء صور ٍة شاملة عن حجم االستجابة وطبيعتها.
منسق.
	)ب(تحديد الثغرات يف االستجابة للسامح بإجرا ٍء ّ
	)ت(إتاحة اإلحالة من خالل توفري املعلومات عنَ :من يوجد أين ،ومن يقوم مباذا.
	)ث(توجيه عمليات النداء (مثالً :عملية “النداء املو ّحد”).
	)ج(تحسني شفافية ورشعية الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي من خالل التوثيق املنظّم.
	)ح(تحسني إمكانيات مراجعة أمناط املامرسة واستخالص الدروس لالستجابة املستقبلية.
·هذه األداة هي عبارة عن نظام بيانات برمجي لتحديد أنشطة الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف
األوضاع اإلنسانية بني القطاعات.
ٍ
حاالت كثرية ،قد ال يتمكّن األفراد من جمع البيانات بنجاح .فجمع البيانات من هيئات مختلفة يتطلّب نفوذا ً،
·يف
ٍ
مسؤوليات تنسيقية (الحكومة ،أو األمم املتّحدة ،أو املنظّامت غري
تتول
ستحسن أن تقوم بذلك الهيئات التي ّ
ويُ
َ
الحكومية).
امللف .يف
·يت ّم تجميع البيانات عىل برنامج “إك ِْسل” .ويجب أن تقوم ّ
كل منظّمة مشارِكة يف هذه األداة بإكامل ّ
امللف الذي يشري إىل رموز األنشطة الخاصة بالص ّحة
امللف .إنه ّ
الجدول  ،1نجد البنود التي يجب إكاملها يف هذا ّ
النفسية والدعم النفيس -االجتامعي املعروضة يف الجدول .2
·هناك وصف للعالقة ما بني رموز األنشطة يف الجدول  2وأوراق العمل وهرم املبادئ التوجيهية الخاصة باللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،يف ملحقٍ تابعٍ للدليل يأيت مع هذه األداة.
·يجب قراءة الدليل كامالً بعناية قبل استخدام هذه األداة .فالدليل يصف الخطوات املقرتحة لتطبيق األداة من أجل
الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ،مبا يف ذلك:
املحل،
ملف البيانات املجموعة من خالل هذه األداة وتكييفه بحسب السياق ّ
	)أ(ترجمة ّ
املنسقة التابعة لألمم املتّحدة من أجل الحصول عىل التهجئة املعتمدة
	)ب(التواصل مع الحكومة أو الوكالة ِّ
والرموز الخاصة باملناطق الجغرافية ،وتعيني حدود املناطق الجغرافية،
	)ت(اإلتفاق عىل النطاق واإلسرتاتيجية امل ُعت َمدين لجمع البيانات،
	)ث(مخاطبة الهيئات ،وجمع البيانات ،ومراجعة البيانات املجموعة،
	)ج(مراجعة البيانات املجموعة للتأكّد من خل ّوها من التناقضات أو األخطاء البارزة ،وتنقية البيانات ودمجها،
	)ح(تحليل البيانات وإعداد تقري ٍر عن النتائج وتعميمه،
ُحسنة،
	)خ(مناقشة الثغرات امللحوظة مع الجهات املعنية ،واتخاذ قرار بشأن الربمجة امل َّ
	)د(وتحديث البيانات والتقارير.

 ٨املصدر :الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئWho is Where, When, doing What .
( (4Ws) in Mental Health and Psychosocial Support: Manual with Activity Codesنسخة االختبار امليداين) .جنيفhttp://www.who.int/mental_health/ .2012 :
 .publications/iasc_4ws/en/index.htmlأُعيد إصدار هذه األداة هنا بصيغ ٍة ملخّصة مبوجب إذنٍ من الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
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·كام ذكرنا ،تح ّدد هذه األداة الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف مختلف القطاعات .ولكن ،يف حال كُ ّنا
مخصصة لهذا القطاع .واألداة الخاصة باملجموعة
معي فإنه علينا استخدام أدا ٍة ّ
مهت ّمني بتحديدها ضمن قطا ٍع ّ
الص ّحية العاملية هي نظام لتحديد مدى توافر املوارد الص ّحية امل ُعت َمدة من قبل املجموعة الص ّحية العاملية التابعة للّجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

)The IASC Global Health Cluster’s Health Resources Availability Mapping (HeRAMS) system (2009

	)أ(يجب تطبيق هذا النظام من قبل قيادة القطاع الص ّحي أو تحت إرشافها (مثالً :وزارة الص ّحة ،املجموعة
الص ّحية).
	)ب(يوفّر هذا النظام قامئ ًة تحقق بالخدمات الص ّحية بحسب مستوى الرعاية ،والقطاعات الص ّحية الفرعية،
كل محطّة تقديم .ومث ّة بنود خاصة بالص ّحة
وللمرافق الص ّحية/العيادات املتنقّلة/التد ّخالت املجتمعية يف ّ
النفسية يف القامئة ضمن مستويات الرعاية املجتمعية ،والرعاية األ ّولية ،والرعاية الثانوية والثالثية.
	)ت(ال يكون األشخاص الذين ينظّمون تقديرات الص ّحة النفسية ،يف العادة ،مخ ّولني إطالق هذا النظام .ولكن،
حيثام يكون هذا النظام مط ّبقاً فإنه ينبغي أن يحرص هؤالء عىل تسجيل خدمات الص ّحة النفسية فيه،
واستخدامه كمصدر أسايس من مصادر املعلومات ذات الصلة عن خدمات الص ّحة النفسية.

Iraq/Um Al-Baneen camp-Baghdad/ UNHCR/H.Caux/ 2011

35

ملف جمع البيانات الخاص بهذه األداة
الجدول  1من األداة  :1البنود الواجب إكاملها يف الصفحة الثانية من ّ

.أتاريخ توفري هذه املعلومات أو تحديثها
.بإسم الوكالة امل ُنفِّذة
.تإسم (أسامء) املنظّمة (املنظّامت) األخرى التي يُنفذ هذا النشاط معها (يف حال كان النشاط مشرتكاً)
.ثإسم جهة التنسيق
.جرقم الهاتف الخاص بجهة التنسيق
.حعنوان الربيد االلكرتوين الخاص بجهة التنسيق
.خاملنطقة/املقاطعة التي يجري فيها النشاط
/الحي الذي يجري فيه النشاط
.دالبلدة التي يجري فيها النشاط
ّ

.ذالرمز الحغرايف للموقع املعتمد من قبل الحكومة/مكتب األمم املتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
.ررمز نشاط الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي

.زالرمز الفرعي لنشاط الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي
ألي نشاط آخر غري موصوف بوضوح يف الرمز الفرعي)
.سوصف النشاط يف جمل ٍة واحدة (للرمز الفرعي «غري ذلك» أو ّ
.شاملجموعة(املجموعات) املستهدفة (تحديد الفئة أو الفئات العمرية حيث يكون ذلك مناسباً)
.صعدد األشخاص يف املجموعة املستهدفة املدعومني مبارش ًة يف األيّام الـ 30املاضية
.ضهذا النشاط ( )1يُط َّبق حالياً ،أو ( )2مم ّول ولكن مل يُط َّبق بعد ،أو ( )3غري مم َّول ومل يُط َّبق بعد

.طتاريخ بدء تطبيق النشاط (لألنشطة الحالية ،يجب ذكر تاريخ البدء الفعيل وليس تاريخ البدء امل ُقرتَح يف البداية)
.ظتاريخ االنتهاء (تحديد تاريخ انتهاء التمويل امللت َزم به لتطبيق النشاط)

اختياري (البنود الـ 5االختيارية التالية تقدم فهامً أفضل للجودة املحتملة ولحجم الخدمات املتوافرة ،غري أنّها قد تكون
فصلة جداً ،وبالتايل غري مناسبة لألسابيع أو األشهر األوىل من األزمة الكربى الحادة).
ُم َّ
.ععدد ونوع العاملني يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي الذين يقومون بهذا النشاط (مثالً 4 :متط ّوعني
مجتمعيني ،وعامل نفس واحد ،ومم ّرض واحد)
تدريب
.غموضوع وم ّدة التدريب غري الجامعي عىل الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي (مثالً :حرض املم ّرضون يوم
ٍ
واحد حول اإلسعافات األ ّولية النفسية)
.فتوافر النشاط (يف حال ُوجِد) (مثالً :األماكن الصديقة لألطفال أو العيادات مفتوحة لـ 40ساعة يف األسبوع)
.قأين يجري توفري الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي؟ (منازل الناس ،العيادات ،األماكن العامة ،إلخ).

.كهل يتو ّجب عىل الناس دفع مبلغٍ ما مقابل الحصول عىل هذه الخدمات/هذا الدعم؟
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ملف جمع البيانات الخاص بهذه األداة
الجدول  2من األداة  :1الرموز والرموز الفرعية ألنشطة الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف ّ
إقرأوا هذا أ ّوالً!
·تتض ّمن القامئة األنشطة األكرث شيوعاً التي يت ّم إجراؤها تحت عنوان الص ّحة 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 َو ْصفية 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.
ٍ
توجيهات حول املامرسات املوىص بها ،راجعوا اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (.)2007
لالطّالع عىل
إرشاد :يُرجى إدخال رمز نشاط الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ذي الصلة (راجعوا العمود “أ” أدناه) والرمز الفرعي (راجعوا العمود ب أدناه) يف
العمودَين أ و ب من صفحة إدخال البيانات .وإذا كان أحدهام مناسباً بشكلٍ عام يف ناحي ٍة مع ّينة ،فيجب عندئ ٍذ اختيار الرمز الفرعي «غري ذلك».

مجتمعية الرتكيز (مو ّجهة إىل املجتمعات أو الجامعات املحلّية أو فئات من املجتمعات املحلّية)

العمود أ :رمز نشاط الص ّحة النفسية والدعم
النفيس -االجتامعي ( َمن ،أين ،متى ،ماذا؟)
املحل
1.1تعميم املعلومات عىل املجتمع ّ
ككل
ّ

2.2تيسري الظروف للتعبئة املجتمعية ،أو
التنظيم املجتمعي ،أو التب ّني املجتمعي،
أو السيطرة املجتمعية عىل اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ بشكلٍ عام

العمود ب :أمثلة عن التدخّالت مع الرموز الفرعية .يُرجى تسجيل جميع االحتامالت التي تنطبق.
 ١.١معلومات عن الوضع الحايل ،وجهود اإلغاثة أو الخدمات املتوافرة بشكلٍ عام
 ٢.١زيادة الوعي حول الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي (مثالً :الرسائل حول التأقلم اإليجايب أو
حول ما يتوافر من خدمات للص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي)
 ٣.١غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
املحل يف حاالت الطوارئ
 ١.٢دعم اإلغاثة التي يطلقها املجتمع ّ
 ٢.٢دعم األماكن/االجتامعات الشعبية ملناقشة املشكالت وحلّها ،والتخطيط إلجراءات من جانب أعضاء
املحل ،وذلك استجاب ًة لحالة الطوارئ
املجتمع ّ
 ٣.٢غري ذلك (الوصف يف العمود” ت” من صفحة إدخال البيانات)
املحل
تعزيز أنشطة الدعم االجتامعي التي يطلقها املجتمع ّ
تقوية الدعم الوالدي/األرسي
تيسري الدعم االجتامعي لألشخاص املع َّرضني
األنشطة االجتامعية املنظّمة (مثالً :األنشطة الجامعية)
األنشطة الرتفيهية أو اإلبداعية املنظّمة (ما عدا األنشطة يف املساحات الصديقة لألطفال املشمولة يف

3.3تقوية الدعم املجتمعي واألرسي

١.٣
٢.٣
٣.٣
٤.٣
٥.٣
).1.4
 ٦.٣أنشطة تنمية الطفولة املبكرة
 ٧.٣تسهيل الظروف للدعم التقليدي ،أو الروحي ،أو الديني ،للسكّان األصليني ،مبا يف ذلك مامرسات العالج
الشعبية
 ٨.٣غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

4.4األماكن اآلمنة

 ١.٤املساحات الصديقة لألطفال
 ٢.٤غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

5.5الدعم النفيس -االجتامعي يف الرتبية

 ١.٥الدعم النفيس -االجتامعي للمعلّمني/الطواقم األخرى يف املدارس/أماكن التعلّم
 ٢.٥الدعم النفيس -االجتامعي للصفوف أو الفصول/مجموعات األطفال يف املدارس/أماكن التعلّم
 ٣.٥غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

6.6الدعم ،مبا يف ذلك االعتبارات االجتامعية/
النفسية -االجتامعية يف الحامية ،أو
الخدمات الص ّحية ،أو التغذية ،أو
املساعدة الغذائية ،أو امللجأ ،أو التخطيط
للمواقع ،أو املياه والرصف الص ّحي

 ١.٦توجيه عاميل/وكاالت اإلغاثة  -أو املناداة/املنارصة معهم  -حول إدراج االعتبارات االجتامعية/النفسية-
االجتامعية يف الربمجة (تحديد القطاع يف العمود» ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ٢.٦غري ذلك (الوصف يف العمود “ت” من صفحة إدخال البيانات

7.7العمل النفيس-االجتامعي (الشخيص)

 ١.٧اإلسعافات األ ّولية النفسية
 ٢.٧ربط األشخاص املع َّرضني من األفراد/األرس باملوارد (مثالً :الخدمات الص ّحية ،واملساعدة املعيشية،
واملوارد املجتمعية ،إلخ ،).واملتابعة للتأكّد من توفري الدعم لهم.
 ٣.٧غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
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شخصية (متوجهة إىل أشخاص محددين)
عامة
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8.8التدخّل النفيس

 ١.٨االستشارة األساسية لألفراد (تحديد النوع يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ٢.٨االستشارة األساسية للمجموعات أو األرس (تحديد النوع يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ٣.٨التدخّالت الخاصة مبشكالت استخدام الكحول/مواد اإلدمان (تحديد النوع يف العمود «ت» من صفحة
إدخال البيانات)
 ٤.٨العالج النفيس (تحديد النوع يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ٥.٨التفريغ النفيس الفردي أو الجامعي
 ٦.٨غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

9.9املعالجة الرسيرية لالضطرابات النفسية
من قبل مز ّودي الرعاية الص ّحية غري
املتخصصني (مثالً :الرعاية الص ّحية األ ّولية،
ّ
األجنحة الخاصة مبا بعد الجراحة)

املتخصصني (تحديد نوع
 ١.٩العالج غري الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مز ّودي الرعاية الص ّحية غري
ّ
الدعم باستخدام الفئتَني  7و 8حيث ميكن ذلك)
املتخصصني
 ٢.٩العالج الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مز ّودي الرعاية الص ّحية غري
ّ
 ٣.٩إجراءات العاملني املجتمعيني لتحديد وإحالة األشخاص الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية واملتابعة
معهم للتأكّد من التزامهم بالعالج الرسيري
 ٤.٩غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

1010املعالجة الرسيرية لالضطرابات النفسية
متخصصني يف الرعاية
من قبل مز ّودين
ّ
الص ّحية النفسية (مثالً :أطبّاء نفسيون،
مم ّرضون نفسيون ،علامء نفس يعملون
يف مرافق الرعاية الص ّحية األ ّولية/مرافق
الص ّحة العامة/مرافق الص ّحة النفسية)
1111أنشطة عامة لتعزيز الص ّحة النفسية
والدعم النفيس -االجتامعي

متخصصني يف الرعاية الص ّحية النفسية
 ١.١٠العالج غري الدوايئ لالضطرابات النفسية من قبل مز ّودين
ّ
(تحديد نوع الدعم باستخدام الفئتَني  7و 8حيث ميكن ذلك)
املتخصصة
 ٢.١٠العالج الدوايئ لالضطرابات النفسية من جانب الرعاية الص ّحية
ّ
 ٣.١٠الرعاية الص ّحية النفسية للمرىض الداخليني
 ٤.١٠غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ١.١١تحليل/تقدير الوضع
 ٢.١١الرصد/التقييم
 ٣.١١التدريب/التوجيه (تحديد املوضوع يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)
 ٤.١١اإلرشاف التقني أو الرسيري
 ٥.١١الدعم النفيس-االجتامعي للعاملني يف اإلغاثة (وصف النوع يف العمود «ت» من صفحة إدخال
البيانات)
 ٦.١١األبحاث
 ٧.١١غري ذلك (الوصف يف العمود «ت» من صفحة إدخال البيانات)

األداة .2

جدول تقدير األعراض الخطرة يف األطر اإلنسانية الخاص مبنظّمة الص ّحة العاملية  -مف ّوضية األمم
9
امل ّتحدة لشؤون الالجئني (نسخة االختبار امليداين)

املحل
ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للمناداة /املنارصة ،من خالل إظهار مدى انتشار مشكالت الص ّحة النفسية يف املجتمع ّ
الطريقة :جزء من استطالع أرسي محيل (ع ّينة متثيلية)
لكل مقابلة تغطّي الجزء ب
لكل مقابلة تغطّي الجزء أ من هذه األداة ،وخمس دقائق ّ
الوقت املطلوب :دقيقتان إىل ثالث دقائق ّ
املوارد البرشية املطلوبة :أشخاص يجرون املقابالت ،و ُمحلِّل/كاتب تقارير

الخلفية
تق ّدم االستطالعات وأنشطة الرصد الص ّحية يف أوضاع األزمات اإلنسانية فرصة لتقدير مدى انتشار مشكالت الص ّحة
رضرة .تحتوي هذه األداة القصرية عىل أسئل ٍة عن الص ّحة النفسية ميكننا إضافتها إىل
النفسية يف املجموعة السكّانية املت ّ
االستطالعات وأنشطة الرصد الص ّحية العامة يف األوضاع اإلنسانية .ويُف َرتض بهذه األداة أن يطبقها الناشطون الص ّحيون يف
أي ٍ
متخصصة يف مجال
شخص عادي يجري املقابالت أن يستخدمها ،حتّى لو كان يفتقر إىل خرب ٍة
ّ
املجال اإلنساين ،وبإمكان ِّ
الص ّحة النفسية.
أ ّما غرض هذه األداة فيكمن يف تحديد األشخاص الذين يحتاجون أكرث من سواهم إىل رعاي ٍة ص ّحية نفسية .لذلك ،فإنّ
ضيق شديد وضعفاً يف األداء الوظيفي.
األسئلة املُختارة ترمي إىل تحديد األشخاص الذين يعانون أعر َ
اض ٍ
من املفيد تحديد هؤالء األشخاص:
ٍ
مشكالت مح ّددة متعلّقة بالص ّحة النفسية
·من أجل إطالع صانعي القرار يف مجال الص ّحة العامة عىل مدى انتشار
(ألعامل املناداة أو املنارصة)،
اب
·من أجل إبالغ خدمات الص ّحة النفسية املجتمعية باحتامل إصابة أحد األشخاص الذين متّت مقابلتهم باضطر ٍ
نفيس (الفحص).
تجدر اإلشارة إىل أ ّن األداة ال تق ّدر مع ّدالت االضطرابات النفسية .فاالضطرابات النفسية كام ردود الفعل العابرة (املؤقّتة)
رضرة من األزمات .ومن الصعب
عىل الضغط النفيس ،متيل إىل الحدوث يف األوضاع اإلنسانية أكرث منها يف األوضاع غري املت ّ
ٍ
أشخاص عاديني للتمييز بني االضطرابات ،من جهة ،وبني الكرب ()distress
يف األوضاع اإلنسانية إجراء املقابالت من قبل
أشخاص عاديون ال تسمح يف الغالب بالتمييز
الشديد الذي ليس اضطراباً (عىل سبيل املثال ،إ ّن املقابالت التي يجريها
ٌ
ما بني الحزن الحاد العادي واالضطراب االكتئايب لدى ٍ
شخص تع ّرض مؤ ّخرا ً لفاجع ٍة) .إذا ً ،إ ّن األدوات التي يستخدمها
األشخاص العاديون (مثالً :استبيان اإلبالغ الذايت ،منظّمة الص ّحة العاملية) ،قد تخلط بني عالمات الك ْرب العادي واالضطراب
النفيس يف األوضاع اإلنسانية ) .(Bolton & Betancourt, 2004; IASC, 2007; Horwitz, 2007, Rodin & van Ommeren, 2009أ ّما هذه األداة
ٍ
تشخيص
فرتمي إىل تج ّنب هذا التح ّدي من خالل قياس األعراض وضعف األداء الوظيفي واإلبالغ عنهام – من دون إعطاء
ٍ
بيانات عن مع ّدالت
وصحيح أ ّن الكثري من صانعي القرار وبرامج الص ّحة النفسية املجتمعية يفضّ لون الحصول عىل
مح ّدد.
ٌ
االضطرابات النفسية (املحتملة) ،غري أ ّن البيانات عن مع ّدالت األعراض املختلفة الخاصة بالكرب الحاد واألداء الوظيفي ال
ٍ
معلومات وصفية مفيدة.
تؤ ّدي إىل جدا ٍل ،كام أنّها تق ّدم
ملحة عامة
ُص ِّممت هذه األداة لتُستخ َدم يف املقابالت مع األشخاص الذين تبلغ أعامرهم  18سنة وما فوق والذين يعيشون يف أوضاع
األقل من وقوع األزمة .وتتألّف األداة من جزأَين مستقلَّني.
وص ِّممت أيضاً لتُستخ َدم بعد مرور أسبو َعني عىل ّ
إنسانيةُ .
يتناول الجزء أ أعراض الكرب الشديدة والشائعة ،وضعف األداء الوظيفي لدى املستجيب .أ ّما الجزء ب فيشمل مجموع ًة
أوسع من األعراض – مبا يف ذلك أعراض الذهان (سايْكوزيس) ،إضاف ًة إىل الرصع – لدى أفراد أرسة املستجيب .ويُذكَر أ ّن
األسئلة يف الجزء ب متيل إىل قياس ضعف األداء الوظيفي األكرث ح ّد ًة مقارن ًة مع األسئلة يف الجزء أ.
 ٩املرجع املقرتح :جدول تقدير األعراض الخطرة يف األوضاع اإلنسانية الخاص مبنظّمة الص ّحة العاملية ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني (نسخة االختبار امليداين) يف:

 ،Assessing Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major Humanitarian Settingsجنيف :منظّمة الص ّحة العاملية.2012 ،
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التحليل واإلبالغ
كام ُذكِر أعاله ،ترمي األسئلة يف هذه األداة إىل تقدير وجود أعراض الكرب النفيس وضعف األداء الوظيفي .وفقاً لذلك،
ينبغي أن نبلغ عن األعراض ال عن مستويات االضطرابات .وتتمثّل الطريقة األسهل يف القيام بذلك يف اإلبالغ عن النسب
كل األشخاص الذين
كل من األسئلة .وميكن جمع ّ
املئوية من األشخاص الذين استجابوا فوق عتب ٍة مح ّددة مسبقاً ،يف ٍّ
يجيبون بـ «أحياناً» ،و»غالباً» ،و»دامئاً» ضمن فئة «إيجابية ( ،»)1فيام تُص َّنف اإلجابات األخرى ضمن فئة «سلبية (.»)0
فينص عىل ما ييل:
أ ّما التقرير الناتج ّ
ٍ
بخوف شديد إىل درجة أنّه ما من يشء يستطيع تهدئتهم ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني
· X1%من املستجيبني شعروا
املاض َيني
بغضب شديد إىل درجة أنّهم شعروا بفقدان السيطرة ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني
· X2%من املستجيبني شعروا
ٍ
املاض َيني
االهتامم باألمور التي كانوا يح ّبونها
· X3%من املستجيبني شعروا بحالة شديدة من عدم
ٍ
بأي يش ٍء عىل اإلطالق ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني
إىل درجة أنّهم مل يرغبوا يف القيام ّ
املاض َيني.
بيأس شديد لدرجة أنّهم مل يرغبوا االستمرار بالعيش ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني
· X4%من املستجيبني شعروا ٍ
املاض َيني.
· X5%من املستجيبني شعروا بانزعاجٍ شديد من حالا لطوارئ/الكارثة/الحرب أو ٍ
حدث آخر يف حياتهم ،إىل درجة
أنّهم حاولوا تج ّنب ما يذكّرهم به من أماكن ،أو أشخاص ،أو أحاديث ،أو أنشطة ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني
املاض َيني.
· X6%من املستجيبني شعروا بعدم القدرة عىل القيام باألنشطة األساسية يف الحياة اليومية بسبب مشاعر الخوف،
أو الغضب ،أو اإلرهاق ،أو عدم االهتامم ،أو اليأس ،أو اإلنزعاج ،غالباً أو دامئاً يف األسبو َعني املاض َيني.
مصدر األسئلة
إ ّن صياغة األسئلة (مثالً“ :تشعرون بـ[الشعور] شديد لدرجة أنكم [عاقبة الشعور الشديد]”) مستوحاة من صياغة بعض
حة النفسية” (،Kessler et al
أسئلة املجموعة الفرعية من “معيار  K6من املسح العاملي ملنظّمة الص ّحة العاملية حول الص ّ
 .12)2002وهذه الصياغة مفيدة لضامن تركيز التقدير عىل أعراض الكرب الحادة نسبياً.
مؤشات املخاطر االجتامعية لدى األشخاص الذين
أ ّما محتوى معظم األسئلة يف الجزء ب فقد استوحي من العمل عىل ّ
يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية شديدة يف تيمور الرشقية ).(Silove et al, 2004
إجراء املقابلة
متوسطة
متوسط امل ّدة للجزء ب (ألرس ٍة ّ
متوسط م ّدة املقابلة للجزء أ (ستّة أسئلة) بدقيقتَني إىل ثالث دقائق .أ ّما ّ
يُق َّدر ّ
مك ّونة من خمسة أفراد) ف ُيق َّدر بخمس دقائق.
وقبل استخدام األداة ،عىل الشخص الذي سوف يجري املقابلة أن يكون مد ّرباً عىل التقنيات العامة يف إجراء املقابالت ذات
رصف بطريق ٍة أخالقية ،وكيفية إجراء التحقيق وتج ّنب
الصلة باالستطالعات أو املسوح يف األوضاع اإلنسانية ،مثالً ،كيفية الت ّ
التح ّيز.
علينا أن نستخدم صوتنا للتشديد عىل جميع الكلامت املكتوبة بالخ ّط العريض يف األسئلة.
13

 12استُ ِ
خدمت هذه الصياغة سابقاً يف بنود ُمختارة يف مقياس تصنيف كارول لالكتئاب ( ،)Carroll et al, 1981ومقياس ُحسن الحال العام -راند ()RAND 36-Item Health Survey
 ،(Ware et al, 1979),وجردة بيك حول االكتئاب ( ،)Beck et al, 1961وقامئة مقياس تايلور للقلق ).(Taylor et al, 1953
 13يُ َنصح الق ّراء بالرجوع إىل دليل (WHO & KCL, 2011; http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548236_eng.pdf) HESPER
لالطّالع عىل نصائح حول الجوانب العملية واألخالقية الخاصة بإجراء االستطالعات أو املسوح (مثالً :تحديد حجم الع ّينة ،وأخذ الع ّينات ،وتوظيف األشخاص الذين سوف يجرون املقابالت،
واإلطار/الخصوصية ،واملوافقة الواعية ،وإدارة التوقّعات ،وضامن املشاركة الطوعية ،ودعم األشخاص الذين قد يكونون منزعجني من املقابلة ،وتردّدات اإلبالغ مع فواصل الثقة ،وما إىل
هنالك).
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«عند ض ».تعني «عند الرضورة» :يجب تذكري املستجيب بفئات اإلجابة ،باستخدام العبارات املخترصة عند وجودها ،إىل
أن يكون املستجيب قد تعلّمها بشكلٍ ٍ
كاف لإلجابة من دون تذكري.
«إ .ت ».تعني «إجابة تلقائية» .يجب أال نقرأ هذه اإلجابات .إذا أعطى املستجيب إحدى اإلجابات املح ّددة تلقائياً فعلينا
أن نس ّجلها من دون طرح سؤا ٍل إضايف.
الكرب يف أثناء املقابلة
إ ّن التفكري يف األحداث العنيفة أو األحداث املروعة األخرى قد يؤ ّدي إىل شعور الناس بالكرب .لذا ،ينبغي أال نسأل عن
تفاصيل هذه األحداث .فهذه أدا ٌة منظّمة بشكلٍ كامل و ُمص َّممة خصيصاً لعدم السؤال عن التفاصيل .أ ّما إذا أراد الشخص
التكلّم عن هذه األحداث ،فينبغي أن نسمح له بذلك إىل ح ٍّد ما ،من دون سؤاله عن ٍ
مزيد من التفاصيل .كذلك ،علينا أن
نتحل بالصرب ون ُّبي أنّنا نصغي.
ّ
أي ٍ
وقت .فإذا طلب إيقاف املقابلة ،يجب أن نل ّبي طلبه .وليس عىل الشخص
إىل ذلك ،يجوز أن يتوقّف الشخص يف ّ
أن يق ّدم تربيرا ً لرغبته يف إيقاف املقابلة .ويجوز االستمرار يف املقابلة إذا كان الشخص منزعجاً قليالً ووافق عىل متابعة
ٍ
عندئذ يجب إغالق كت ّيب املقابلة والتزام الصمت إىل أن
املقابلة برفق .ولكن ،إذا انزعج الشخص كثريا ً من موضو ٍع ما،
يهدأ .بعد ذلك ،ميكننا أن نقول« :تبدو منزعجاً جدا ً .هل يناسبك أن نواصل املقابلة أم تفضّ ل التوقّف؟» ويف نهاية املقابلة،
يجب إحالة الشخص إىل أفضل عاملٍ متوافر يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي ،كام علينا إبالغ قائد
فريق التقدير الخاص بنا .وقبل املقابلة األوىل ،يجب أن نتلقّى قامئ ًة باملنظّامت الداعمة ميكننا أن نعطيها لألشخاص الذين
يجرون املقابالت.
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الجزء أ :أسئلة للمستجيب وعنه .يُفرتَض أن تكون املعلومات األساسية عن الشخص (مثالً :الجنس ،والعمر ،وما إىل ذلك)
ُمحدّ دة مسبقاً يف املقابلة
ٍ
بخوف شديد إىل
أ .1األسئلة التالية تتمحور حول شعوركم يف األسبو َعني املاض َيني .يف ما يتعلّق مبدى شعوركم يف األسبو َعني املاض َيني
درجة أنّه ما من يشء استطاع تهدئتكم :هل شعرتم بذلك دامئاً ،أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بذلك بتاتاً؟
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9









دامئاً
غالباً
أحياناً
قليالً
بتاتاً
إ .ت ).ال أعلم
(إ .ت ).رفض

بغضب شديد لدرجة أنّكم شعرتم بفقدان السيطرة :هل شعرتم بذلك دامئاً،
أ .2يف ما يتعلّق مبدى شعوركم يف األسبو َعني املاض َيني
ٍ
أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بتاتاً؟
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9









دامئاً
غالباً
أحياناً
قليالً
بتاتاً
(إ .ت ).ال أعلم
(إ .ت ).رفض

االهتامم باألمور التي كنتم تح ّبونها إىل درجة أنّكم
أ .3يف األسبو َعني املاض َيني ويف ما يتعلّق مبدى شعوركم بحالة شديدة من عدم
ٍ
بأي يش ٍء عىل اإلطالق؟ (عند ض :.دامئاً ،أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بذلك بتاتاً؟)
مل ترغبوا يف القيام ّ
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9
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دامئاً
غالباً
أحياناً
قليالً
بتاتاً
(إ .ت ).ال أعلم
(إ .ت ).رفض

بيأس شديد إىل درجة أنّكم مل ترغبوا يف االستمرار بالعيش؟ (عند ض:.
أ .4يف األسبو َعني املاض َيني ،ويف ما يتعلّق مبدى شعوركم ٍ
دامئاً ،أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بذلك بتاتاً؟)
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9









دامئاً
غالباً
أحياناً
قليالً
بتاتاً
(إ .ت ).ال أعلم
(إ .ت ).رفض

ربا عشتم حدثاً واحدا ً أو أكرث أزعجكم إىل ح ٍّد كبري (حال الطوارئ/الكارثة/الحرب األخرية) 12.يف األسبو َعني املاض َيني ،ويف ما
أّ .5
يتعلّق مبدى شعوركم بانزعاجٍ شديد من حالة الطوارئ/الكارثة/الحرب أو ٍ
حدث آخر يف حياتكم إىل درجة أنّكم حاولتم تج ّنب ما
يذكّركم به من أماكن ،أو أشخاص ،أو أحاديث ،أو أنشطة؟ (عند ض :.دامئاً ،أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بذلك بتاتاً؟)
  .1دامئاً
  .2غالباً
  .3أحياناً
  .4قليالً
  .5بتاتاً
(  .8إ .ت ).ال أعلم
(  .9إ .ت ).رفض
أ .6السؤال التايل يتمحور حول كيفية تأثري مشاعر الخوف ،أو الغضب ،أو اإلرهاق ،أو عدم االهتامم ،أو اليأس ،أو اإلزعاج هذه
فيكم يف األسبو َعني املاضيَني .يف األسبو َعني املاضيَني ،ويف ما يتعلّق مبدى شعوركم بعدم القدرة عىل القيام باألنشطة األساسية يف
الحياة اليومية بسبب هذه املشاعر؟ (عند ض :.دامئاً ،أم غالباً ،أم أحياناً ،أم قليالً ،أم مل تشعروا بذلك بتاتاً؟)
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9









دامئاً
غالباً
أحياناً
قليالً
بتاتاً
(إ .ت ).ال أعلم
(إ .ت ).رفض

 12ت ُلغى أو ت ُكيَّف وفقاً للسياق.

43

إلخ.

q

q

 = 1أحد الوالدَين
 = 2أحد األشقّاء
 = 3أحد األطفال
 = 4قريب آخر
 = 5غري قريب

ال ت ُط َرح األسئلة
ب -1ب 7إال حول
أفراد األرسة الذين
تتجاوز أعامرهم
السنتَني)

َمن غريك يعيش يف
منزلك حالياً؟

q

q

 = 98ال أعلم
 = 99رفض

العمر

ب0أ

q

q

 = 1ذكر
 = 2أنتى

الجنس

ب0ب

q

q

 = 1كال
 = 2نعم
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

يف األسبو َعني
املاضيَني ،هل كان
مصاباً بضيق/
اضطراب/إنزعاج
لدرجة أنّه كان غري
ناشط إطالقاً أو
غري ناشط تقريباً
أي من هذه
بسبب ٍّ
املشاعر؟

ب1

ب2

ب3

ب4

q

q

 = 1كال
 = 2نعم
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

q

q

 = 98ال أعلم
 = 99رفض

يف األسبو َعني
املاضيَني ،كم عدد
األيّام التي كان
فيها مصاباً بضيق/
اضطراب/
إنزعاج إىل درجة
أنّه كان غري
قادر عىل القيام
باألنشطة األساسية
يف الحياة اليومية،
أي من هذه
بسبب ٍّ

رصف
هل يت ّ
بطريق ٍة غريبة أو
ُيصاب بتش ّنجات،
اختالجات ،نوبات؟

متى بدأ السلوك
الغريب؟
(تعليق :إذا كان
التاريخ غري معروف
علينا أن نسأل ما
إذا كان السلوك
قد بدأ أو تفاقم
بعد حالة الطوارئ
األخرية)

هل ميكنكم
أن تصفوا
ببعض الكلامت
حاالتالنوبات/
التش ّنجات/
األزمات أو السلوك
الذي يبدو غريبا
بالنسبة إليكم؟

ال يُط َرح هذا
السؤال إال إذا
كانت اإلجابة نعم
عن ب 3

ب5

ال يُط َرح هذا
السؤال إال إذا
كانت اإلجابة نعم
عن ب 3

تُط َرح هذه األسئلة حول جميع أفراد األرسة الذين تتجاوز أعامرهم السنتَني

لكل أرسة
الجزء ب (قامئة األسئلة الخاصة باألرسة) :استامرة واحدة ّ

q

q

q

q

q

q

q

 = 1كال
 = 2نعم
 = 7ال ينطبق
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

 = 1كال
 = 2نعم
 = 7ال ينطبق
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

 = 1كال
 = 2نعم
 = 7ال ينطبق
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

q

 = 1كال
 = 2نعم
 = 7ال ينطبق
 = 8ال أعلم
 = 9رفض

يف األسبو َعني
املاضيَني ،هل تب ّول
األقل
م ّرتني عىل ّ
يف رسيره يف أثناء
النوم؟

هل كان يعاين هذه
املشكلة منذ سن ٍة؟

يف األسبو َعني
املاض َيني ،هل
توقّف عن
االهتامم بنفسه
كام يجب بسبب
شعوره بالكرب/
االضطراب/
اإلنزعاج؟

ال يُط َرح هذا
السؤال إال إذا
كانت اإلجابة نعم
عن ب  7أ

يف األسبو َعني
املاض َيني ،هل
توقّف عن
االهتامم بأطفال
هو مسؤول عنهم
كام يجب بسبب
شعوره بالكرب/
االضطراب/
االنزعاج؟

ال يُط َرح هذا
السؤال إال إذا
كانت اإلجابة نعم
عن ب  6أ

تُط َرح هذه األسئلة حول جميع أفراد
األرسة من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني سنتَني و 12سنة

تُط َرح هذه األسئلة حول جميع أفراد
األرسة من املراهقني والراشدين الذين
تتجاوز أعامرهم  12سنة

ب6أ

ب6ب

ب7أ

ب7ب
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مقياس االحتياجات امللحوظة يف أوضاع حاالت الطوارئ اإلنسانية

األداة .٣

١٣

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :لتوجيه االستجابة ،من خالل جمع البيانات حول تواتر االحتياجات املادية ،واالجتامعية،
املحل
والنفسية يف املجتمع ّ
The Humanitarian Emergency Settings
Perceived Needs Scale (HESPER) provides
a quick, scientific method of assessing the
perceived needs of people affected by
large-scale humanitarian emergencies, such
as war, conflict or major natural disaster.

The Humanitarian Emergency Settings
Perceived Needs Scale (HESPER):

The Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale (HESPER): Manual with Scale

Manual with Scale

Identifying such needs is vital to inform
and monitor the humanitarian response.
The HESPER Scale goes beyond previous
approaches by assessing perceived needs,
i.e. those needs which are felt by the people
who are themselves directly affected. The
scale can be used in population-based
surveys and can thus help create a picture
of a population’s perceived needs.

الطريقة :مسح أو استطالع أرسي مجتمعي (ع ّينة متثيلية) (يف املراحل األوىل من حاالت الطوارئ ،ميكننا تكييف هذه
الطريقة أيضاً عىل شكل عيّنات مالمئة مع امل ِ
ُخبين األساسيني)
This Manual is for project leaders or
supervisors who wish to learn how to
conduct a needs assessment using the
HESPER Scale. The Manual contains all
the information required to carry out a
HESPER assessment, including a detailed
explanation of how to use the HESPER Scale,
how to train interviewers, how to organise,
analyze and report on a HESPER survey, as
well as the HESPER Scale itself.
This Manual is an invaluable tool for anyone
concerned with planning and monitoring
assistance to people in humanitarian
settings.

لكل مقابلة
الوقت املطلوب 15 :إىل  30دقيقة ّ
28/09/11 13.24

املوارد البرشية املطلوبة :يحتاج املسح األرسي املجتمعي لقياس االحتياجات امللحوظة يف أوضاع حاالت الطوارئ اإلنسانية
“هيسبري”  HESPERإىل قائد فريقٍ واحد ،وإىل أربعة إىل مثانية أشخاص يجرون املقابالت ،إضافة إىل مرشف واحد عىل
املقابالت
COVER-WHO-KCL-HESPER_MANUAL-28092011.indd 2

رضرين
يوفّر هذا املقياس طريقة رسيعة وف ّعالة من الناحية العلمية لتقدير االحتياجات الشديدة امللحوظة لدى األشخاص املت ّ
من حاالت الطوارئ اإلنسانية ذات النطاق الواسع ( .(Semrau et al, 2012واالحتياجات امللحوظة هي احتياجات يشعر
يعب عنها الناس أنفسهم ،وهي نواحي املشكالت التي يحتاجون فيها إىل املساعدة.
بها أو ّ
واملقياس يق ّدر مجموعة واسعة من نواحي املشكالت االجتامعية ،والنفسية ،والجسدية .فهو يساعد عىل أن يت ّم برسعة
تحديد نواحي املشكالت العامة التي تحتاج فيها املجموعة السكانية إىل املساعدة .ويجب أن يُستتبع بتقدير ٍ
ات مع ّمقة
ٍ
ملحات عن املجموعة
ُعب عنها ،ولتحديد التد ّخالت وأشكال الدعم املفيدة .وميكن تصنيف النتائج وتوفري
لفهم االحتياجات امل َّ
السكانية ،وفقاً للجندر ،أو الفئات العمرية ،أو اإلثنية ،أو املجموعات الفرعية األخرى ذات الصلة .فاملقياس يركّز عىل
االحتياجات كام تلحظها املجموعة السكانية الراشدة.
لكل منها عنوان موجز وسؤال مرافق.
ويف مقياس»هيسبري»  HESPERهذا ،تُق َّدر االحتياجات امللحوظة ضمن  26حاجةّ ،
ومن األمثلة عن االحتياجات نذكر “مكان العيش” (“هل تعانون مشكل ًة كبرية ألنّكم ال متتلكون مكاناً مالمئاً للعيش؟”)،
و”الرتبية ألطفالكم” (“هل تعانون مشكل ًة كبرية أل ّن أطفالكم ال يذهبون إىل املدرسة ،أو ال يحصلون عىل تربي ٍة ج ّيدة
املحل أل ّن الناس يعانون مرضاً
املحل” (“هل هناك مشكلة كبرية يف مجتمعكم ّ
كافية؟”) ،و”األمراض النفسية يف مجتمعكم ّ
لكل حاج ٍة وفقاً ملا ييل:
نفسياً؟”) .ث ّم ،تُعطى التصنيفات ّ
·إذا كانت ال تت ّم تلبيتها (أي إذا كانت مشكلة كبرية يف نظر املستجيب)،
ُعتب حاج ًة (أي إذا مل تكن مشكلة كبرية يف نظر املستجيب)،
·أو إذا كانت ال ت َ

·أو إذا مل ِ
يعط املستجيب إجابة (أي إذا رفض اإلجابة ،أو ال يعلم ،أو ال ينطبق عليه السؤال).
ٍ
احتياجات إضافية غري مذكورة وال تت ّم تلبيتها .ومن بني االحتياجات التي ُص ِّنفت
أي
ويُطلَب أيضاً من املستجيبني تسمية ّ
عىل أنّها ال تت ّم تلبيتها ،يُطلَب من املستجيبني تحديد أكرب ثالث مشكالت بالنسبة إليهم .وعىل الرغم من أن هذا املقياس قد
طُ ّور ليستخدم يف العينات التمثيلية ،ولكن ميكننا أيضاً استخدامه يف العينات املالمئة .وقد يكون ذلك مناسباً يف األيام أو
األسابيع القليلة األوىل من األزمة الكربى املفاجئة ،عندما تكون الع ّينات التمثيلية غري ممكنة .وميكننا استخدام املقياس يف
األوضاع اإلنسانية الحادة أو املزمنة ،واألوضاع املدنية أو الريفية ،ويف املخ ّيامت أو املجتمعات املحلّية.
وتتوافر األداة ،مع دليلٍ مرافق لها للعمليات والتدريب ،عىل املوقع التايل:
http://whqlibdoc.who.int/publications/9789241548236/2011_eng.pdf

١٣

املصدرSource WHO & Kings College London. The Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale (HESPER): Manual with Scale. Geneva, 2011 :
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األداة .4

املؤسسات يف األوضاع اإلنسانية
قامئة تحقّق خاصة بالزيارات إىل ّ

١٤

ٍ
املؤسسات ورعايتهم
ملاذا يجب استخدام هذه األداة :لحامية األشخاص الذين يعانون
إعاقات نفسية أو عصبية يف ّ
الطريقة :زيارة ميدانية ،مقابالت مع فرق العمل واملرىض
الوقت املطلوب :ساعتان (لالنطباع األ ّول) ويومان إىل ثالثة أيّام (إلكامل قامئة التحقّق)
املوارد البرشية املطلوبة :شخصان

الخلفية
إ ّن األشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة وإعاقات نفسية وعصبية أخرى (مبا فيها تلك املرتبطة بالكحول واستخدام
ٍ
مستشفيات
مواد اإلدمان األخرى) يتع ّرضون إىل ح ٍّد كبري لخطر اإلهامل يف األوضاع اإلنسانية ،ال س ّيام إذا كانوا يعيشون يف
مؤس ٍ
سات أخرى .لذا ،فإ ّن قامئة التحقّق هذه مفيدة لجمع املعلومات من
لألمراض النفسية ،أو مراكز للرعاية االجتامعية ،أو ّ
املؤسسات وتوفري الرعاية األساسية لهم.
أجل التخطيط لالستجابة اإلنسانية وحامية األشخاص يف ّ
ٍ
ومحادثات مع فريق العمل ،ومع النزالء
املؤسسة
ويجب أن تكون إجابتنا عن األسئلة يف هذه األداة مستندة إىل جول ٍة يف ّ
شخصني يجب أن يتمتّعا بخلفي ٍة مهنية مختلفة.
أنفسهم إذا أمكن ذلك .وللح ّد من التح ّيز ،يوىص بإجراء التقدير من قبل َ
املؤسسات (مثالً ،قد تربز هذه الحالة يف األسبو َعني األ ّولَني من حالة
ويف حال مل تتوافر سوى بضع ساعات قليلة لتقدير ّ
الطوارئ املفاجئة) ،يجب أن يتمحور تركيز التقدير عىل:
	)أ(مسائل الحامية،
	)ب(احتياجات النجاة األساسية،
	)ت( (بحسب االقتضاء) احتامل اإلخالء.
كذلك ،تقتيض القامئة اقرتاح اإلجراءات املوىص بها .وتجدر اإلشارة إىل أنّه من األسايس ذكر إطار زمني لهذه اإلجراءات لضامن
تطبيق األكرث إلحاحاً منها أ ّوالً.
املالحظات

املؤسسات.
·يُستخ َدم مصطلح “نزيل” يف قامئة التحقّق لإلشارة إىل األشخاص الذين يعيشون يف ّ
الحق يف الجودة” (منظّمة الص ّحة العاملية )2012 ،هي األداة املالمئة لتُستخ َدم يف مرافق الص ّحة
·“مجموعة أدوات ّ
النفسية ومراكز الرعاية االجتامعية يف اإلطارات التنموية غري الطارئة .ويجب البحث يف استخدام هذه األداة يف
حاالت الطوارئ اإلنسانية املزمنة ،لدى توافر الوقت واملوارد ،من أجل إجراء تقدي ٍر مع ّمق.

القراءات اإلضافية:

املؤسسات
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )2007ورقة العمل  ٦.٣حول املبادئ التوجيهية املتعلّقة برعاية األشخاص يف ّ
وحاميتهم

مختصة بالص ّحة النفسية والدعم
املصدر املقرتح :منظّمة الص ّحة العاملية ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني .قامئة تحقّق للحصول عىل معلومات عامة (غري
١٤
ّ
النفيس-االجتامعي) من قادة القطاعات .يف. Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major Humanitarian Settings :
جنيف :منظّمة الص ّحة العاملية.2012 ،
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معلومات عامة
األنشطة يف خالل
الزيارة:

املؤسسة:
إسم ّ
املوقع الجغرايف:
الشخص الذي أجرى املقابلة:
تاريخ الزيارة وتوقيتها:
مدّ ة الزيارة:
رسة ،حالة البناء العامة):
وصف موجز
ّ
للمؤسسة (عدد األ ّ

 .١فريق العمل والنزالء
 ١.١عدد أعضاء فريق العمل الناجني من
الكارثة/النزاع (األزمة)

األطبّاء النفسيون:
األط ّباء:
املم ّرضون:
العلامء النفسيون:
العاملون االجتامعيون:
أعضاء فريق العمل اآلخرون:

 ٢.١عدد أعضاء فريق العمل الذين توفّوا ج ّراء األزمة
 ٣.١عدد أعضاء فريق العمل الذين أصيبوا (ما زالوا مصابني) جسدياً ج ّراء األزمة
 ٤.١عدد أعضاء فريق العمل الذين مل يحرضوا إىل العمل يف األسبوع املايض ج ّراء األزمة (مثالً:
بسبب االحتياجات الشخصية/األرسية)
 ٥.١عدد النزالء الناجني من األزمة

املجموع
ذكور:
إناث:
راشدون ( 18إىل :)65
مس ّنون (فوق الـ:)65
مراهقون ( 13إىل :)17
أطفال ( 0إىل :)12

 ٦.١عدد النزالء الذين توفّوا ج ّراء األزمة
 ٧.١عدد النزالء الذين أصيبوا (ما زالوا مصابني) جسدياً ج ّراء األزمة
(ربا هربوا أو أُخرِجوا فجأةً)
املؤسسة ج ّراء األزمة ّ
 ٨.١عدد النزالء الذين تركوا ّ
ٍ
إعاقات جسدية
 ٩.١عدد النزالء الذين يعانون
ٍ
إعاقات ذهنية
 ١٠.١عدد النزالء الذين يعانون
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 .٢االحتياجات الجسدية األساسية
 ١.٢هل مرافق املياه والرصف الص ّحي كافية؟
(مثالً :هل تتوافر املياه النظيفة للرشب ،ونقاط
املياه ،والصابون؟)
 ٢.٢هل إ ّن النظافة والرعاية الشخصية مالمئتان
(مبا يف ذلك مرافق النظافة الشخصية وتوافر
مواد الرعاية الشخصية) ؟
 ٣.٢هل إ ّن األطعمة والتغذية كافية (مثالً:
هل يحصل النزالء يومياً عىل وجبتَني إىل ثالث
وجبات تحتوي عىل قيمة غذائية مالمئة؟)
 ٤.٢هل إ ّن أماكن عيش ونوم النزالء مالمئة؟
(مثالً :هل يتوافر ما يكفي من الفرش،
واألغطية ،واملالجئ املالمئة للحامية من حاالت
الطقس (الحرارة/الربد ،املطر ،الرياح) وهل
تتوافر أماكن نظيفة مبا يكفي؟)
 ٥.٢هل تُعالَج األمراض الجسدية؟ (هل يت ّم
رصد الص ّحة الجسدية وهل تتوافر الرعاية
الطبية واللقاحات؟)
 ٦.٢هل تُعالَج مشكالت اإلعاقة الجسدية؟
(مثالً :هل تتوافر املرافق والخدمات االجتامعية
املالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وهل يقدّم
فريق العمل املساعدة والدعم عند الحاجة،
كام عند استخدام مرافق االستحامم مثالً؟)

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:

 .٣رعاية الص ّحة النفسية
لكل نزيل
 ١.٣هل يت ّم رصد الحالة النفسية ّ
بشكلٍ منتظم؟

 ٢.٣هل تتوافر األدوية النفسية األساسية؟

١٥

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
 ٣.٣هل تستخدم طرق الرعاية غري الدوائية
(إعادة التأهيل النفسية  -االجتامعية ،والعالج
الوظيفي ،وما إىل ذلك)؟

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:

 ١٥لالطالع عىل قامئة األدوية النفسية األساسية ،راجعوا امللحق أ من
Mental Health and Phsychosocial Support in Humanitarian Emergencies: What Should Humanitarian Health Actors Know؟ ،الفريق املرجعي للّجنة
الدامئة املشرتكة بني الوالكات للصحة النفسية والدعم النفيس  -االجتامعي يف أوضاع الطوارئ ،)٢٠١٠( ،جنيف.
http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf
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 ٤.٣ما هي النسبة الحالية ألعضاء فريق العمل
املؤسسة؟
إىل النزالء يف ّ
 ٥.٣هل توجد ملفّات عالجية فردية للنزالء؟
(مثالً :ملفّات تحتوي عىل مالحظات عن
بكل رسية؟)
الحاالت وتُحفَظ ّ

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:

 .٤مسائل الحامية
 ١.٤هل يحصل األطفال عىل الرعاية والحامية؟
(مثالً :األماكن اآلمنة للنوم واللعب ،والتغذية،
والتحفيز ،والرتبية؟)
 ٢.٤هل يت ّم الفصل بني النزالء الذكور واإلناث؟
(مثالً :هل إ ّن أماكن النوم ،واملراحيض/
الحممات ،ومرافق االغتسال منفصلة؟)
ّ
 ٣.٤هل من تقارير عن إساءة املعاملة
الجسدية ،أو هل شهدتم عىل ذلك ،مثل
الرضب كوسيل ٍة للسيطرة؟
 ٤.٤هل من تقارير عن إساءة املعاملة
الجنسية؟
 ٥.٤هل من تقارير عن إساءة املعاملة اللفظية،
أو هل شهدتم عىل ذلك؟

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
أي من النزالء جسدياً؟
 ٦.٤هل يُق َمع ّ

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
أي من النزالء؟
 ٧.٤هل يُحت َجز ّ

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
 ٨.٤هل يت ّم إهامل النزالء؟

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
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 .٥اإلخالء
 ١.٥هل توجد خطط لإلخالء؟

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:
 ٢.٥هل فريق العمل ُمد َّرب عىل تنفيذ خطط
اإلخالء؟

العمل مطلوب:

نعم 

ال 

ال ينطبق/ال أعلم 

وجهات نظر النزالء/تعليقات أخرى:

 .٦أثر األزمة
مالحظات حول أثر األزمة:

 .٧اإلجراءات املوىص بها
١.٧
٢.٧
٣.٧
٤.٧
٥.٧
٦.٧
٧.٧
٨.٧
٩.٧
١٠.٧
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التاريخ:

الجهة املسؤولة:

األداة .5

قامئة تحقّق إلدراج الص ّحة النفسية ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية يف األوضاع اإلنسانية

1٦

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للتخطيط الستجاب ٍة متعلّقة بالص ّحة النفسية ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية
الطريقة :زيارة ميدانية ،مقابالت مع املديرين وفريق العمل يف برنامج الرعاية الص ّحية األ ّولية
لكل مرفق
الوقت املطلوب :ساعة واحدة ّ
املوارد البرشية املطلوبة :شخص واحد يجري املقابلة

الخلفية
من خالل مقابل ٍة مع املديرين وفرق العمل يف العيادات (امل ِ
ُخبين األساسيني) ،ميكننا تقدير مدى معالجة االعتبارات امله ّمة
أي مدى ميكن معالجتها يف عيادات الرعاية الص ّحية األ ّولية.
النفسية واالجتامعية ،وإىل ّ
املؤشات ضمن التقديرات العامة الخاصة بالرعاية الص ّحية األ ّولية.
وعند اإلمكان ،يجب إدراج تقديرات هذه ّ
صحيح أ ّن هذه األداة تركّز عىل الرعاية الص ّحية األ ّولية ،غري أنّها تنطبق أيضاً عىل أوضاع الرعاية الص ّحية العامة األخرى .فهي
ٌ
تسلّط الضوء عىل االضطرابات النفسية ،إالّ أنّها تغطّي أيضاً الرصع ،وهي حال ٌة عصبية.
لالطّالع عىل قوائم تَحقّق أكرث شمولي ًة حول الرعاية الص ّحية األ ّولية ،يُرجى مراجعة:
·قامئة التحقّق املتعلّقة بإدراج الص ّحة النفسية ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية الخاصة بالهيئة الط ّبية الدولية (قيد
اإلعداد)،
·قامئة التحقّق املتعلّقة بتحليل الحالة والخاصة بربنامج العمل لرأب الفجوة يف الص ّحة النفسية التابع ملنظّمة الص ّحة
العاملية (قيد اإلعداد).
يف األداة“ :ل .أ ”.تعني “ال أعلم” ،و”ل .ي ”.تعني “ال ينطبق”
إسم/وصف املرفق:
حجم دائرة النشاط:
التاريخ:
الشخص الذي أجرى املقابلة:
مدّ ة الزيارة:
خب األسايس  :1اإلسم ،واملنصب ،ورقم الهاتف/الربيد
امل ُ ِ
االلكرتوين:
خب األسايس  :2اإلسم ،واملنصب ،ورقم الهاتف/الربيد
امل ُ ِ
االلكرتوين:
خب األسايس  :3اإلسم ،واملنصب ،ورقم الهاتف/الربيد
امل ُ ِ
االلكرتوين:

 ١٦املرجع املقرتح :منظّمة الصحة العاملية ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني .قامئة تحقّق إلدراج الص ّحة النفسية ضمن الرعاية الصحيّة األ ّولية يف األوضاع اإلنسانية .يف:
 .Assessing Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major Humanitarian Settingsجنيف :منظّمة الص ّحة العاملية.٢٠١٢ ،
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مؤشات أنظمة املعلومات الص ّحية
ّ .1
 ١.١يت ّم توثيق االضطرابات النفسية يف تقرير املراضة األسبوعي

١٧

نعم  ال  ل.أ .
تعليق:

ل.ي .

 ٢.١وفقاً لنظام املعلومات الص ّحية ،ما هو عدد األشخاص الذين أُصيبوا بالحاالت التالية يف األسبو َعني املاضيَني يف هذه العيادة؟
 ١.٢.١االكتئاب
____
ل.أ/.ل.ي .
تعليق:
 ٢.٢.١الرصع

____
ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٣.٢.١الذهان (سايْكوزيْس)

____
ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٤.٢.١مشكالت الص ّحة النفسية األخرى

____
ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

مؤشات كفاءة العاملني
ّ .2
 ١.٢معرفة املوارد املتوافرة
 ١.١.٢يعرف فريق العمل الص ّحي خيارات اإلحالة إىل نظام الص ّحة النفسية( .مثالً :يعرف فريق
العمل املوقع ،والتكاليف التقريبية ،وإجراءات اإلحالة إىل خدمات الص ّحة النفسية املجاورة).

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٢.١.٢يعرف فريق العمل الص ّحي الدعم املتوافر (مثالً :وكاالت/شبكات الحامية ،والخدمات
املجتمعية/االجتامعية ،وأنظمة الدعم املجتمعية ،والخدمات القانونية) الذي يقدِّم الحامية و/
أو الدعم االجتامعي للمشكالت االجتامعية ،كالعنف األرسي واالغتصاب.

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٢.٢يف العا َمني املاض َيني ،تلقّى فريق العمل الص ّحي تدريباً عىل:
 ١.٢.٢مهارات التواصل (مثالً :اإلصغاء الناشط ،واملوقف املحرتم)

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

لحل املشكالت واالستشارة
 ٢.٢.٢املقاربة األساسية ّ

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٣.٢.٢تقديم الدعم األسايس لألشخاص املفجوعني

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٤.٢.٢تقديم اإلسعافات األ ّولية النفسية (أي الدعم األسايس النفيس واالجتامعي لألشخاص
ٍ
الذين تع ّرضوا مؤ ّخرا ً
ألحداث صادمة محتملة)

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ١٧إذا كانت االضطرابات النفسية ت ُوث ّق يف تقرير املراضة األسبوعي ،يجب أن نطلب نسخاً عن تقرير املراضة األسبوعي هذا يف الشهر السابق.
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األقل مؤهالً يف تحديد الحاالت التالية ومعالجتها رسيرياً:
كل عيادة مز ِّود رعاية ص ّحية واحد عىل ّ
 ٣.٢ميكن أن نجد يف ّ
 ١.٢.٣االكتئاب

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٢.٢.٣الذهان

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٣.٣.٢الرصع

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٤.٣.٢االضطرابات التنموية والسلوكية لدى األطفال واملراهقني

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٥.٣.٢املشكالت املتعلّقة باستخدام الكحول

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٦.٣.٢املشكالت املتعلّقة باستخدام املخ ّدرات

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٧.٣.٢اضطرابات شدّة ما بعد الصدمة

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٨.٣.٢القلق الحاد الناجم عن الصدمة ،والشديد إىل درجة أنّه يح ّد من األداء الوظيفي
األسايس

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٩.٣.٢إيذاء النفس/االنتحار

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ١٠.٣.٢الشكاوى الجسدية غري امل ّربرة طبّياً

نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:
نعم  ال  ل.أ/.ل.ي .
تعليق:

 ٤.٢تحديد التدريبات حول الص ّحة النفسية واإلرشافات الرسيرية التي تلقّاها فريق العمل الص ّحي يف العا َمني املاض َيني
األط ّباء العامون:
املم ّرضون:
فرق العمل األخرى:

 ٥.٢ما هو نوع ترتيبات اإلرشاف الرسيري التي من املمكن تنظيمها عملياً؟
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 .٣األدوية النفسية
األدوية

تحديد األنواع املتوافرة
(أمثلة)

توافرها يف عيادة الرعاية الص ّحية األ ّولية أو الصيدلية
املجاورة يف األسبو َعني املاض َيني

 ١.٣األدوية الجنيسة املضادة لالكتئاب

 دامئاً

 أحياناً

 بتاتاً

(أميرتيبتيلني ،فلوكسيتني)

 ٢.٣األدوية الجنيسة املضادة للقلق

 دامئاً

 أحياناً

 بتاتاً

(ديازيبام)

 ٣.٣األدوية الجنيسة املضادة للذهان

 دامئاً

 أحياناً

 بتاتاً

(هالوبرييدول ،كلوربرومازين،
فلوفينازين)

 ٤.٣األدوية الجنيسة املضادة للرصع

 دامئاً

 أحياناً

 بتاتاً

(فينوباربيتال كاربامازيبني ،حقن
ديازيبام ،حقن لورازيبام ،فينيتووين،
حمض الفالربويك)

 ٥.٣األدوية الجنيسة املضادة
للباركنسون ملعالجة اآلثار الجانبية
لألدوية املضادة للذهان

 دامئاً

 أحياناً

 بتاتاً

(بيبرييدين)

مؤشات اإلحالة
ّ .٤
ٍ
إحاالت مرتبطة بالص ّحة النفسية من:
 .١.٤يف األسبو َعني املاض َيني ،تلقّت عيادة الرعاية الص ّحية األ ّولية
متخصصة (رعاية ثانوية ،أو ثالثية ،أو خاصة)
 ١.١.٤رعاية ص ّحية نفسية
ّ

 مرارا ً

 أحياناً

 بتاتاً

 ٢.١.٤عاملني ص ّحيني مجتمعيني ،وعاملني مجتمعيني آخرين ،ومدارس ،وخدمات اجتامعية،
وأنواع أخرى من الدعم االجتامعي املجتمعي ،ومعالجني تقليديني/روحيني

 مرارا ً

 أحياناً

 بتاتاً

ٍ
حاالت مرتبطة بالص ّحة النفسية إىل:
 ٢.٤يف األسبو َعني املاض َيني ،أحالت عيادة الرعاية الص ّحية األ ّولية
متخصصة (رعاية ثانوية ،أو ثالثية ،أو خاصة)
 ١.٢.٤رعاية ص ّحية نفسية
ّ

 مرارا ً

 أحياناً

 بتاتاً

 ٢.٢.٤عاملني ص ّحيني مجتمعيني ،وعاملني مجتمعيني آخرين ،ومدارس ،وخدمات اجتامعية،
وأنواع أخرى من الدعم االجتامعي املجتمعي ،ومعالجني تقليديني/روحيني

 مرارا ً

 أحياناً

 بتاتاً

 .٥فريق العمل وحجم عمله
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أي ٍ
وقت كان يف العيادة
 ١.٥العدد التقريبي لألطبّاء العامني العاملني يف ّ

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

أي ٍ
وقت كان يف العيادة
 ٢.٥العدد التقريبي للمم ّرضني العامني العاملني يف ّ

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

أي ٍ
وقت كان
 ٣.٥العدد التقريبي لفرق العمل الرسيرية األخرى (مثالً :املسؤولني الص ّحيني) يف ّ
يف العيادة

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

 ٤.٥العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) يف األسبوع املايض يف العيادة

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

 ٥.٥العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين يعاينهم األط ّباء
كل ساعة
العامون ّ

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

 ٦.٥العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين يعاينهم املم ّرضون
كل ساعة
العامون ّ

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

 ٧.٥العدد التقريبي للعاملني الص ّحيني املجتمعيني يف دائرة النشاط

 ل.أ/.ل.ي___________________.
تعليق:

 .٦ما هو أثر حالة الطوارئ/الحالة اإلنسانية عىل ما ييل؟
أي ٍ
وقت كان يف املرفق
 ١.٦عدد فرق العمل العاملة يف ّ
 ٢.٦توافر األدوية النفسية
أي مشكل ٍة ص ّحية
 ٣.٦عدد األشخاص الذين يطلبون املساعدة ج ّراء ّ
أي مشكل ٍة نفسية
 ٤.٦عدد األشخاص الذين يطلبون املساعدة ج ّراء ّ

املؤشات االجتامعية
ّ .٧
 ١.٧يقع مرفق الرعاية الص ّحية عىل مساف ٍة آمنة ميكن سلوكها سريا ً عىل األقدام من املجتمع
رضر
ّ
املحل املت ّ

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

 ٢.٧أبعد مسافة يسلكها املرىض للوصول إىل املرفق الص ّحي (بالكيلومرتات)

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

األقل
 ٣.٧ميكن أن نجد يف العيادة مز ِّودة رعاية ص ّحية واحدة عىل ّ

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

األقل ضمن فريق عمل
لكل لغة من اللغات املحلّية ،ميكن أن نجد عضوا ً واحدا ً عىل ّ
ّ ٤.٧
العيادة يتكلّمها

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

 ٥.٧تتوافر اإلجراءات التي تضمن قيام املرىض بإعطاء املوافقة قبل اإلجراءات الطبّية الكربى

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

 ٦.٧يت ّم تنظيم توفري الرعاية الص ّحية بطريق ٍة تحرتم الخصوصية (مثالً :ستار حول املكان
املخصص لالستشارة)
ّ

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

رسية مع املعلومات املتعلّقة بالوضع الص ّحي لألشخاص واألحداث التي
 ٧.٧يت ّم التعامل ّ
بكل ّ
قد تكون مرتبطة به (مثالً :االغتصاب ،والتعذيب)

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .

 ٨.٧ت ُوفَّر الرعاية الص ّحية األ ّولية بتكاليف مدروسة لجميع املرىض

نعم 
تعليق:

ال 

ل.أ/.ل.ي .
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خبين األساسيني ،ما هي العوائق الثالثة الرئيسة (مع الحلول املُق َرتحة) لتحديد االضطرابات النفسية ومعالجتها
 ١.٨بحسب امل ُ ِ
ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية؟
العائق

الحل
ّ

1
٢
٣

 ٢.٨بحسب املُقدِّ ر ،ما هي العوائق الثالثة الرئيسة (مع الحلول املُقرتَحة) لتحديد االضطرابات النفسية ومعالجتها ضمن
الرعاية الص ّحية األ ّولية؟
العائق

الحل
ّ

1
٢
٣

اإلجراءات املوىص بها بحسب املُقدِّ ر
١.٩
٢.٩
٣.٩
٤.٩
٥.٩
٦.٩
٧.٩
٨.٩
٩.٩
١٠.٩
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التاريخ:

الجهة املسؤولة:

األداة .6

املك ّون العصبي -النفيس يف نظام املعلومات الص ّحية

18

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للمناداة/املنارصة وللتخطيط الستجاب ٍة متعلّقة بالص ّحة النفسية ضمن الرعاية الص ّحية األ ّولية،
ولرصد هذه االستجابة
الطريقة :علم األوبئة الرسيري باستخدام نظام املعلومات الص ّحية
الوقت املطلوب :أسبوعان
املوارد البرشية املطلوبة :شخص واحد

الخلفية
·يجب أن يغطي نظام املعلومات الص ّحية الخاص بالرعاية الص ّحية األ ّولية الص ّحة النفسية .يف الواقع ،من خالل تحليل
نظام املعلومات الص ّحية ،ميكننا إجراء تقدير رسيع لتواتر مشكالت الص ّحة النفسية والرصع.
·يشمل نظام املعلومات الص ّحية الخاص مبف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني مك ّوناً عصبياً -نفسياً مؤلّفاً من7
فئات (يظهر يف الجزء أ أدناه) .ويوىص بإدراج هذه الفئات السبع يف أقرب ٍ
وقت ممكن ضمن نظام املعلومات
الص ّحية يف األزمات اإلنسانية.
يوم) من أجل استخدام هذه
·سوف يحتاج فريق العمل إىل التدريب (لساعتَني) – وإىل اإلرشاف يف البداية (لنصف ٍ
الفئات بشكلٍ مالئم.
·يف نظام املعلومات الص ّحية الخاص مبف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني ،يت ّم جمع البيانات املتعلّقة بالجنس
والعمر بشكلٍ منفصل وللفئات العمرية التالية ( 0إىل  5 ،4إىل  18 ،17إىل  ،60فوق .)60
·وتجدر اإلشارة إىل أنّه يف األيّام األوىل من بعض حاالت الطوارئ الحادة ،قد ال يوافق صانعو القرارات يف مجال الص ّحة
األقل إضافة ٍ
بند تحت عنوان
العامة عىل إضافة  7بنود إىل نظام املعلومات الص ّحية .يف هذه الحال ،ميكن عىل ّ
“املشكلة النفسية ،أو العصبية ،أو املتعلّقة باستخدام مواد اإلدمان” إىل نظام املعلومات الص ّحية .ومع الوقت ،يجب
استبدال هذا البند بنظام املعلومات الص ّحية امل ُق َرتح املؤلّف من  7بنود يف هذه األداة.
الفئة (نظام املعلومات الص ّحية)

العدد املُس َّجل
يف األسبو َعني
املاض َيني

نسبة األشخاص الذين
يطلبون املساعدة ج ّراء
هذه املشكلة

معدّ ل املعالجة يف األسبو َعني

ُقسم البيانات يف العمود
ت َ
األ ّول عىل العدد اإلجاميل
للمرىض امل ُس َّجلني يف
األسبو َعني املاضيَني

ُقسم البيانات يف العمود األ ّول
ت َ
عىل العدد امل ُقدَّر لألشخاص يف
دائرة النشاط

1.1الرصع/النوبات
2.2إساءة استخدام الكحول أو املواد
األخرى
3.3التخلّف العقيل/اإلعاقة الفكرية
4.4االضطراب الذهاين
5.5االضطراب العاطفي الشديد
6.6الشكاوى النفسية األخرى
7.7الشكاوى الجسدية غري امل ّربرة طبياً
اإلجاميل (املجموع من  1إىل )7
 ١٨مثة وصف ملصدر نظام املعلومات الصحية املؤلّف من  ٧فئات يف :مفوضية األمم املت ّحدة لشؤون الالجئني .نظام املعلومات الص ّحية .جنيف :مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجذين .٢٠٠٩ ،أعيد إصداره مبوجب إذن من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
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تعريفات الحاالت :االضطرابات العصبية -النفسية
1.1الرصع/النوبات
ُ
سبب ظاهر ،كالح ّمى ،أو العدوى ،أو اإلصابة،
الشخص الذي يعاين الرصع هو الشخص الذي أصيب بنوبتَني عىل ّ
أي ٍ
األقل غري ناتجتَني عن ّ
ٍ
إصابات جسدية ،وسلس الرباز/
أو االمتناع عن الكحول .وتتم ّيز هذه النوبات بفقدان الوعي ،مع ارتجاف األطراف ،كام قد ترتافق أحياناً مع
وعض اللسان.
البولّ ،
2.2اضطراب استخدام الكحول أو مواد اإلدمان األخرى
ٍ
صعوبات يف التحكّم بالكمية
الشخص الذي يعاين هذا االضطراب يطلب استهالك الكحول (أو املواد اإلدمانية األخرى) بشكلٍ يومي ،ويواجه
التي يتناولها .وغالباً ما يؤدّي ذلك إىل تدهور العالقات الشخصية ،واألداء املهني ،والص ّحة الجسدية .ويستم ّر الشخص يف استهالك الكحول (أو
املواد اإلدمانية األخرى) عىل الرغم من هذه املشكالت.
3.3التخلّف العقيل/اإلعاقة الفكرية
يعاين الشخص ضعفاً شديدا ً يف الذكاء يس ّبب له املشكالت يف الحياة اليومية .عندما يكون طفالً ،يتعلّم الكالم ببطء .وعندما يصبح راشدا ً،
يستطيع العمل إذا كانت املهام بسيطة .ونادرا ً ما يستطيع هذا الشخص العيش باستقاللية أو االعتناء بنفسه و/أو باألطفال من دون دعم من
ٍ
صعوبات يف التكلّم وفهم اآلخرين ،وقد يحتاج إىل مساعد ٍة متواصلة.
اآلخرين .وعندما تكون حالته حادة ،قد يواجه الشخص
4.4االضطراب الذهاين
قد يسمع الشخص أو يرى أمورا ً غري حقيقية ،أو قد يؤمن بشدّة بأمو ٍر غري صحيحة .قد يتكلّم مع نفسه ،وقد يكون كالمه مش ّوشاً أو غري
مرتابط ،وقد يكون مظهره غري اعتيادي ،كام أنّه قد يهمل نفسه .وقد تتبدّل حالته ما بني فرت ٍ
ات قصوى من السعادة ،واالنفعال ،والطاقة،
عتب سلوك الشخص “جنونياً”/غريباً جدا ً من جانب األشخاص اآلخرين يف الثقافة االجتامعية نفسها.
والرثثرة ،والته ّور .لذا ،يُ َ
5.5االضطراب العاطفي الشديد
مختل بشكلٍ ملحوظ ألكرث من أسبو َعني بسبب الحزن/الخمول الجارف أو القلق/الخوف املبالغ فيه
يكون األداء اليومي العادي لهذا الشخص ًّ
والذي ال ميكن السيطرة عليه ،أو اإلثنني معاً .وغالباً ما يؤث ّر ذلك يف العالقات الشخصية ،والشهية ،والنوم ،والرتكيز .وقد ال يكون الشخص قادرا ً
عىل البدء بحوار أو مواصلته .كذلك ،قد يشكو الشخص من إرهاق شديد وقد يكون منعزالً اجتامعياً ،وغالباً ما يبقى يف املنزل معظم النهار.
ومن الشائع أن يرتافق ذلك مع التفكري يف االنتحار.
معايري اإلدراج :ال ت ُط َّبق هذه الفئة سوى يف حال وجود اختالل ملحوظ يف األداء اليومي.

تعريفات الحاالت :الشكاوى الرسيرية النفسية األخرى أو غري امل ّربرة طب ّياً
6.6الشكاوى النفسية األخرى
تشمل هذه الفئة الشكاوى املرتبطة بالعواطف (املزاج االكتئايب ،القلق ،مثالً) ،أو األفكار (االجرتار ،وضعف الرتكيز ،مثالً) ،أو السلوك (عدم
النشاط ،والعدائية ،مثالً) .مييل الشخص إىل التمكّن من األداء يف جميع األنشطة اليومية العادية ،أو معظمها .وقد تكون الشكوى واحدة من
أقل حدّة أو قد متثّل ضيقاً عادياً (أي عدم وجود اضطراب).
اب عاطفي ّ
أعراض اضطر ٍ
معايري اإلدراج :ال ت ُطبَّق هذه الفئة سوى يف حال وجود املعيا َرين التاليَني:
·يطلب املساعدة ج ّراء الشكوى،
أي من الفئات الخمس أعاله
·وال تنطبق عليه ّ
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7.7الشكاوى الجسدية غري املربّرة ط ّبياً
أي شكوى جسدية غري ناتجة عن سبب عضوي ظاهر.
تشمل هذه الفئة ّ
معايري اإلدراج :ال ت ُطبَّق هذه الفئة سوى يف حال وجود املعايري الثالثة التالية:
·بعد إجراء الفحوصات الجسدية الرضورية،
الست أعاله،
أي من الفئات ّ
·وإذا كانت ال تنطبق عىل الشخص ّ
·وإذا كان الشخص يطلب املساعدة ج ّراء االختالل.

األداة .7

منوذج لتقدير املوارد الرسمية لنظام الص ّحة النفسية يف األوضاع اإلنسانية

١٩

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للتخطيط للتعايف (املبكر)/إعادة البناء (املبكرة) ،من خالل معرفة املوارد الرسمية يف نظام الص ّحة النفسية اإلقليمي/الوطني
الطريقة :مراجعة الوثائق ،مقابالت مع مديري الخدمات
الوقت املطلوب :ثالثة إىل خمسة أيّام
املوارد البرشية املطلوبة :شخص واحد

الخلفية
قد تشكّل حاالت الطوارئ فرص ًة لتشكيل (أو إعادة تشكيل) أنظمة الص ّحة النفسية املتوافرة وطنياً واملتاحة عام ًة (منظّمة
ٍ
معلومات أساسية لبناء (أو إعادة بناء) نظام الص ّحة
الص ّحة العاملية ،يف الصحافة) .فتحليل النظام الص ّحي الرسمي يوفّر
النفسية بعد حاالت الطوارئ.
من خالل االطّالع عىل املعلومات الثانوية وس ّد الفجوات مع الخرباء يف مجال الص ّحة النفسية ،ترمي هذه األداة إىل تحديد
الثغرات يف خدمات الص ّحة النفسية الرسمية.
(املؤشات) ت ّم تكييفها من «أداة منظّمة الص ّحة العاملية لتقييم نظم الص ّحة النفسية».
املتغيات
ّ
·إ ّن الكثري من هذه ّ
املؤشات ،راجعوا «أداة منظّمة الص ّحة العاملية لتقييم نظم الص ّحة النفسية»
لالطّالع عىل التعريفات املح ّددة لهذه ّ
2.2

http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO-AIMS/en/

·يجب جمع البيانات بحسب املنطقة واملرفق  -حيث ميكن ذلك.
·يجب تصنيف البيانات عن املرىض بحسب الجندر والعمر حيث يكون ذلك ممكناً وعىل صلة باملوضوع (طفل لغاية
 ،18راشد بني  19و ،64مس ّن فوق الـ.)65
رضرة) عندما ال تكون النتائج متوافرة بسهولة بصيغ ٍة
·يجري اإلبالغ عن البيانات بصيغ ٍة مج ّمعة (يف املنطقة املت ّ
املخصص للتقدير محدودا ً.
مص ّنفة وعندما يكون الوقت
ّ

ألي تقدير لالحتياجات بعد الكارثة من شأنه أن يوفّر
ألي تقدير لالحتياجات بعد النزاع أو ّ
ُعتب هذه املعلومات مفيدة أيضاً ّ
ت َ
حقائق ألنشطة جمع األموال عىل نطاقٍ واسع بهدف التعايف بعد حاالت الطوارئ الواسعة جدا ً.
مصادر املعلومات
1.1بيانات من:
·الحكومة
·أسئلة “ َمن ،أين ،متى ،ماذا” عن الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي (راجعوا األداة )1
·تقارير “أداة منظّمة الص ّحة العاملية لتقييم نظم الص ّحة النفسية” عن البلد
·أطلس الص ّحة النفسية الخاص مبنظّمة الص ّحة العاملية
·تقارير قادة القطاع الص ّحي/املجموعة الص ّحية
2.2بيانات من املقابالت مع:
·الحكومة ومديري برنامج خدمات الص ّحة النفسية يف املنظّامت غري الحكومية (أو مديري الخدمات
الص ّحية يف حال عدم وجود مديرين لخدمات الص ّحة النفسية بالتحديد)
منسقي املجموعة الص ّحية/القطاع الص ّحي
· ّ
أي مجموعات عن الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي (عرب املجموعة/القطاع)
ميسي ّ
· ّ
 ١٩املرجع املقرتح :منظّمة الصحة العاملية ومف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني .منوذج لتقدير املوارد الرسمية لنظام الصحة النفسية يف األوضاع اإلنسانية .يف:
 .Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major Humanitarian Settingsجنيف :منظّمة الص ّحة العاملية.٢٠١٢ ،
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أثر حالة الطوارئ
يف العمود الثالث ،نشري إىل مدى األثر السلبي لحالة الطوارئ عىل أداء الخدمة
 .١خدمات الص ّحة النفسية الرسمية يف املنطقة (املحدّ دة)
 ١.١مرافق الص ّحة النفسية التي تستقبل مرىض داخليني (سواء مستشفيات األمراض النفسية التي تستقبل مرىض ذوي حاالت حادة ومزمنة ،أو
أجنحة املرىض الداخليني ذوي الحاالت الحادة يف املستشفيات العامة)
عدد املرافق
رسة
عدد األ ّ
متوسط عدد املرىض الداخليني يف اليوم الواحد يف الشهر املايض
ّ
عدد األط ّباء النفسيني

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

عدد املم ّرضني
عدد أعضاء فرق العمل املهنية األخرى (مثالً :األط ّباء ،والعلامء النفسيني ،واملعالجني
الوظيفيني ،والعاملني االجتامعيني)
النسبة املئوية التقديرية للوحدات الخاصة باملرىض الداخليني التي تتوافر فيها بشكلٍ دائم
كل فئ ٍة عالجية (األدوية املضادة للذهان ،واألدوية املضادة لالكتئاب،
أدوية نفسية يف ّ
ومث ّبتات املزاج ،ومزيالت القلق ،واألدوية املضادة للرصع ،واألدوية املضادة للباركنسون)
(يتم التمييز بني املرافق العامة والخاصة)
 ٢.١مرافق الص ّحة النفسية التي تستقبل مرىض خارجيني ّ
عدد املرافق
العدد التقريبي لألشخاص الذين متّت معالجتهم يف الشهر املايض
عدد األط ّباء النفسيني
عدد املم ّرضني
عدد أعضاء فرق العمل املهنية األخرى (مثالً :األط ّباء ،والعلامء النفسيني ،واملعالجني
الوظيفيني ،والعاملني االجتامعيني)
عدد أعضاء فرق العمل األخرى
النسبة املئوية التقديرية ملرافق الص ّحة النفسية التي تستقبل مرىض خارجيني والتي تتوافر
كل فئ ٍة عالجية (األدوية املضادة للذهان ،واألدوية املضادة
فيها بشكلٍ دائم أدوية نفسية يف ّ
لالكتئاب ،ومثبّتات املزاج ،ومزيالت القلق ،واألدوية املضادة للرصع ،واألدوية املضادة
للباركنسون)
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1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

 ٣.١مراكز العالج النفيس األخرى (مثالً :خدمات املنظّامت غري الحكومية)
عدد املراكز
العدد التقريبي لألشخاص الذين متّت معالجتهم يف الشهر املايض
عدد األط ّباء النفسيني
عدد املم ّرضني

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

عدد العلامء النفسيني
عدد العاملني االجتامعيني
عدد أعضاء فرق العمل املهنية األخرى
عدد فرق العمل األخرى
واملؤسسات السكنية األخرى التي تأوي األشخاص الذين يعانون اضطرابات عصبية-نفسية حادة
 ٤.١املرافق
ّ
عدد املراكز
ٍ
إعاقات نفسية شديدة
عدد النزالء الذين يعانون
عدد أعضاء فرق العمل املعنية بالص ّحة النفسية

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

 ٥.١مرافق الص ّحة النفسية األخرى(مثال ،مرافق ملعالجة إدمان الكحول واملخدرات ،منازل لألطفال ذوي اإلعاقات الفكرية)
عدد املراكز
العدد التقريبي لألشخاص الذين متّت معالجتهم يف الشهر املايض
عدد أعضاء فرق العمل املعنية بالص ّحة النفسية واستخدام مواد اإلدمان

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 
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 .٢الص ّحة النفسية يف العيادات العامة وعيادات الرعاية الص ّحية األ ّولية
 ١.٢املستشفيات العامة ،العيادات الط ّبية العامة الخارجية (من دون تركيز خاص عىل طب النفس)
عدد العيادات
العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين ُس ِّجلوا يف األسبوع املايض
كل
كل طبيب يف ّ
العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين يعاينهم ّ
ساعة

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

كل فئ ٍة عالجية
النسبة املئوية للعيادات التي تتوافر فيها بشكلٍ دائم األدوية النفسية يف ّ
النسبة املئوية التقديرية للعيادات التي تض ّم فرق عمل توفّر رعاي ًة أساسية للص ّحة النفسية
 ٢.٢عيادات الرعاية الص ّحية األ ّولية
عدد العيادات
العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين ُس ِّجلوا يف األسبوع املايض
كل عيادة
يف ّ
كل طبيب/
العدد التقريبي للمرىض (مهام كان نوع مشكلتهم الص ّحية) الذين يعاينهم ّ
كل ساعة
ممرض يف ّ

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

كل فئ ٍة عالجية
النسبة املئوية للعيادات التي تتوافر فيها بشكلٍ دائم األدوية النفسية يف ّ
النسبة املئوية التقديرية للعيادات التي تض ّم فرق عمل توفّر رعاي ًة أساسية للص ّحة النفسية

 .٣الرعاية املجتمعية (الرعاية من قبل العاملني الص ّحيني املجتمعيني والعاملني املجتمعيني املعنيني بالص ّحة النفسية خارج
املرافق/العيادات)
 ١.٣العاملون الص ّحيون املجتمعيون
العدد
كل عامل
متوسط املجموعة السكانية التي يغطّيها ّ
ّ
النسبة املئوية التقريبية لفرق العمل املعنية بالرعاية األساسية للص ّحة النفسية

1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

 ٢.٣العاملون املجتمعيون املعنيون بالص ّحة النفسية (مبَن فيهم العاملون املجتمعيون إلعادة التأهيل الذين يعملون عىل الص ّحة النفسية)
العدد
كل عامل
متوسط املجموعة السكانية التي يغطّيها ّ
ّ
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1.1ال أثر لحالة الطوارئ
(الخدمات تت ّم بشكلٍ
كامل) 
2.2الخدمات تت ّم جزئياً
( ُيرجى الوصف) 
3.3الخدمات ال تت ّم 

األداة .8

مختصة بالص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي) من
قامئة تَحقّق للحصول عىل معلومات عامة (غري
ّ
٢٠
قادة القطاعات

املختصة بالص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي) املعروفة أصالً عن حالة
ملاذا يجب استخدام هذه األداة :لتلخيص املعلومات العامة (غري
ّ
عم هو معروف أصالً)
الطوارئ اإلنسانية الحالية (لتج ّنب جمع املزيد من البيانات ّ
الطريقة :مراجعة الوثائق املتوافرة
الوقت املطلوب :يوم واحد
املوارد البرشية املطلوبة :شخص واحد

الخلفية
إ ّن االحتياجات الجسدية ،والتعليم ،ومسائل الحامية تشكّل جوانب أساسية يف السياق الذي تحصل فيه االستجابة الص ّحية
يفصل هذه املسائل .ويُف َرتض بهذه
النفسية والنفسية-االجتامعية .فيجب أن يحتوي تقرير التقدير عىل مقطعٍ عىل ّ
األقل ّ
املعلومات أن تكون متوافرة من خالل الوكاالت يف املجموعات/القطاعات ذات الصلة أو عىل املواقع االلكرتونية ،علامً أ ّن
االت ّصال بالوكاالت الرائدة ذات الصلة هو عىل األرجح الطريقة األرسع للحصول عىل املعلومات األساسية.
نوع املعلومات

مصدر املعلومات املُق َرتح

مبَن يجب
أن ن ّتصل؟

هل تلقّينا
املعلومات؟

1.1حجم املجموعة السكانية

الحكومة
املنسقة العامة التابعة لألمم املتّحدة
الوكالة ّ



2.2مجموعات الخطر

املنسقة العامة التابعة لألمم املتّحدة
الوكالة ّ



3.3حجم مجموعات الخطر

املنسقة العامة التابعة لألمم املتّحدة
الوكالة ّ



4.4معدّل الوفيات

املنسقة العامة التابعة لألمم املتّحدة
الوكالة ّ
قيادة املجموعة الص ّحية/القطاع الص ّحي



5.5تهديدات الوفاة

املنسقة العامة التابعة لألمم املتّحدة
الوكالة ّ
قيادة املجموعة الص ّحية/القطاع الص ّحي



6.6الوصول إىل االحتياجات األساسية :الطعام

قيادات املجموعة املعنية/القطاع املعني بالتغذية
واألمن الغذايئ



7.7الوصول إىل االحتياجات األساسية :امللجأ

قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني باملالجئ يف
حاالت الطوارئ



8.8الوصول إىل االحتياجات األساسية :املياه
والرصف الص ّحي

قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني باملياه ،والرصف
الص ّحي ،والنظافة الشخصية



9.9الوصول إىل االحتياجات األساسية:
الرعاية الص ّحية وخدمات الص ّحة
النفسية املوجودة

قيادة املجموعة الص ّحية/القطاع الص ّحي



1010الوصول إىل التعليم

قيادة املجموعة الرتبوية/القطاع الرتبوي



1111انتهاكات حقوق اإلنسان وأطر الحامية

قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بالحامية



1212الهيكليات والديناميكيات االجتامعية،
والسياسية ،والدينية ،واالقتصادية

قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بالحامية



مختصة
 ٢٠املصدر املقرتح :منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .قامئة تحقق للحصول عىل معلومات عامة (غري
ّ

بالصحة النفسية والدعم النفيس  -االجتامعي) من قادة القطاعات .يفMental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major :
 .Humanitarian Settingsجنيف :منظّمة الص ّحة العاملية.٢١٠٢ ،
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1313التغيريات يف النشاطات املعيشية والحياة
املجتمعية اليومية

قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بالتغذية
قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بتنسيق/إدارة
املخيّامت
قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بالحامية
قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني باملالجئ يف
حاالت الطوارئ



1414التعليم والخدمات االجتامعية ،وأثر
األزمة عليهام

قيادة املجموعة الرتبوية/القطاع الرتبوي
قيادة املجموعة املعنية/القطاع املعني بالحامية



األداة .9

واملختصة بالص ّحة النفسية والدعم النفيس-
منوذج للمراجعة املكتبية للمعلومات املوجودة أصالً
ّ
٢١
االجتامعي يف املنطقة/البلد

املختصة بالص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي حول هذه املنطقة/هذا البلد ،املعروفة
ملاذا يجب استخدام هذه األداة :لتلخيص املعلومات
ّ
أصالً قبل حالة الطوارئ اإلنسانية الحالية (لتج ّنب جمع املزيد من البيانات حول ما هو معروف أصالً)
الطريقة :مراجعة األدبيات
الوقت املطلوب :سبعة إىل عرشة أيّام
املوارد البرشية املطلوبة :شخصان

خلفية

يتألّف الجزء الرئييس من هذه األداة (الجزء أ) من قامئة محتويات منوذجية للمراجعة املكتبية.
تتض ّمن قامئة املحتويات يف الجزء أ من هذه األداة أبرز املواضيع لتلخيص املعلومات املوجودة ،غري أنّه يجب تكييفها بحسب
كل موضوع عىل املعلومات املتوافرة .يف شتّى األزمات اإلنسانية ،تتوافر لنا معلومات مختلفة
كل سياق .ويعتمد مدى تغطية ّ
ّ
كل بند من قامئة املحتويات مبقط ٍع واحد يف املراجعة املكتبية.
ومه ّمة .وبشكلٍ عام ،ميكننا تغطية ّ
وغالباً ما سيكون من املفيد إضافة املعلومات املجموعة من خالل مقابلة الخرباء الوطنيني والدوليني .يف الجزء ب ،نجد أمثل ًة
ٍ
بيانات أ ّولية ميكننا جمعها لتكملة البيانات امل ُستخلَصة عن
عن األسئلة التي قد نطرحها عىل هذه املجموعة للحصول عىل
األقل بقراءة املراجعة قبل وضع اللمسات
طريق املراجعة املكتبية .وحيث يسمح الوقت ،يجب أن يقوم خبريان محلّيان عىل ّ
األخرية عليها.
كذلك ،ينبغي استخدام األداة مبرونة لتج ّنب التكرار غري الالزم يف التقرير الناتج .ومن األسايس أن تكون قراءة التقرير سهلة
لألشخاص الذين يفتقرون إىل التدريب األكادميي املتقدّ م ،لذا يجب تفادي اللغة االصطالحية والنظرية .وعند اإلمكان ،ال
مبسطة.
ب ّد من إصدار التقرير بلغ ٍة ّ

ومن ناحي ٍة أخرى ،ينبغي تشا ُرك التقرير الكرتونياً مع جميع العاملني يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي،
كام يجب ترجمة التقرير ،عند االقتضاء ،إىل اللغات املحلّية األساسية.
ولالطّالع عىل دليلٍ حول كيفية إجراء مراجعة األدبيات ،راجعوا Galvan, J.L. (2006). Writing Literature Reviews: a
.Guide for Students of the Social and Behavioral and Sciences – 4th Edition. Pyrczak.
ويف الرابط التايل نجد مثاالً:
http://www.who.int/mental_health/emergencies/culture_mental_health_haiti_eng.pdf

 ٢١املصدر :الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئ .منوذج

حة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف املنطقة/البلد .يفIASC Reference Group :
للمراجعة املكتبية للمعلومات املوجودة أصالً
ّ
واملختصة بالص ّ
 .Mental Health and Psychosocial Support Assessment Guide, forthcoming.متّت إعادة إصدار هذا النموذج هنا مبوجب إذن من الفريق املرجعي

للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
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أ .قامئة محتويات منوذجية ملراجعة األدبيات
 :1املقدّ مة
 ١.١السبب الداعي إىل إجراء املراجعة املكتبية (وصف حالة الطوارئ الحالية/الحديثة)
 ٢.١وصف املنهجية املستخدمة لجمع املعلومات املوجودة (مبا يف ذلك مصطلحات البحث املكتبي املستخدمة)
 :2السياق العام
 ١.٢الجوانب الجغرافية (مثالً :املناخ ،والبلدان املجاورة)
 ٢.٢الجوانب الدميوغرافية (مثالً :حجم املجموعة السكانية ،وتوزّع األعامر ،واللغات ،ونسب التعليم/األمية ،واملجموعات الدينية ،واملجموعات
اإلثنية ،وأمناط الهجرة ،واملجموعات املع ّرضة لخطر املعاناة بشكلٍ خاص يف األزمات اإلنسانية)
 ٣.٢الجوانب التاريخية (مثالً :التاريخ القديم ،واالستعامر ،والتاريخ السيايس الحديث)
 ٤.٢الجوانب السياسية (مثالً :تنظيم الدولة/الحكومة ،وتوزّع السلطات ،واملجموعات الفرعية أو األطراف املتخاصمة)
 ٥.٢الجوانب الدينية (مثالً :املجموعات الدينية ،واملعتقدات واملامرسات الدينية البارزة ،والعالقات بني املجموعات املختلفة)
 ٦.٢الجوانب االقتصادية (مثالً :الدليل القيايس للتنمية البرشية ،وسبل العيش الرئيسية ومصادر الدخل ،ومعدّل البطالة ،والفقر ،واملوارد)
 ٧.٢الجوانب الجندرية واألرسية (مثالً :تنظيم الحياة األرسية ،واألدوار الجندرية التقليدية)
 ٨.٢الجوانب الثقافية (التقاليد ،واملح ّرمات ،والطقوس)
 ٩.٢الجوانب الص ّحية العامة
 ١.٩.٢معدّل الوفيات ،واألسباب املهدّدة بالوفاة ،واألمراض املنترشة
 ٢.٩.٢ملحة عامة عن هيكلية النظام الص ّحي الرسمي العام
 .3الص ّحة النفسية والسياق النفيس -االجتامعي
 ١.٣املشكالت واملوارد الص ّحية النفسية والنفسية -االجتامعية
 ١.١.٣الدراسات الوبائية عن االضطرابات النفسية وعوامل الخطر/الحامية الجارية يف البلد ،ومعدّالت االنتحار
 ٢.١.٣التعابري (املصطلحات) املحلّية للكرب والتشخيصات الشعبية ،واملفاهيم املحلّية للصدمة والخسارة
 ٣.١.٣النامذج التوضيحية للمشكالت النفسية والنفسية -االجتامعية
 ٤.١.٣مفاهيم الذات/الشخص (مثالً :العالقات بني الجسد ،والنفس ،والروح)
 ٥.١.٣مصادر الكرب الرئيسة (مثالً :الفقر ،وإساءة معاملة األطفال ،والعقم)
 ٦.١.٣دور القطاع الرتبوي الرسمي وغري الرسمي يف الدعم النفيس-االجتامعي
 ٧.١.٣دور القطاع االجتامعي الرسمي (مثالً :الخدمات االجتامعية) يف الدعم النفيس -االجتامعي
 ٨.١.٣دور القطاع االجتامعي غري الرسمي (مثالً :أنظمة الحامية املجتمعية ،واألنظمة السكنية ،واملوارد املجتمعية األخرى) يف الدعم
النفيس-االجتامعي
 ٩.١.٣دور النظام الص ّحي غري اإلخاليف (مبا يف ذلك النظام الص ّحي التقليدي) يف الص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي
 ١٠.١.٣أمناط طلب املساعدة (الجهات التي يقصدها الناس للحصول عىل املساعدة واملشكالت التي تدفعهم إىل ذلك)
 ٢.٣نظام الص ّحة النفسية
 ١.٢.٣سياسة الص ّحة النفسية واإلطار والقيادة الترشيعيان
نصح باالطّالع عىل
 ٢.٢.٣وصف خدمات الص ّحة النفسية الرسمية (الرعاية األ ّولية ،والثانوية ،والثالثية) .ولتقييم نظم الص ّحة النفسية يُ َ
أطلس الص ّحة النفسية وتقارير أداة منظّمة الص ّحة العاملية  ،WHO-AIMS reportsمن بني مصادر أخرى ،من أجل معرفة مدى توافر
املخصصة للص ّحة النفسية ،وكيفية استخدام خدمات الص ّحة النفسية ،ومدى سهولة الوصول
خدمات الص ّحة النفسية ،واملوارد البرشية
ّ
إىل خدمات الص ّحة النفسية (مثالً :املسافة ،ورسوم الخدمة) ،وجودة خدمات الص ّحة النفسية
 ٣.٢.٣األدوار النسبية للحكومة ،والقطاع الخاص ،واملنظّامت غري الحكومية ،واملعالجني التقليديني ،يف توفري الرعاية الص ّحية النفسية
 .4السياق اإلنساين
 ١.٤تاريخ األزمات اإلنسانية يف البلد
 ٢.٤التجارب مع املساعدات اإلنسانية السابقة بشكلٍ عام
 ٣.٤التجارب مع املساعدات اإلنسانية السابقة التي تشمل الص ّحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي
 .5الخامتة
 .6املراجع
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 ١.٥التحدّيات والثغرات املتوقّعة يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي
 ٢.٥الفرص املتوقّعة يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي

يتعي جمعها من خالل املقابالت مع الخرباء الثقافيني والطبيني ،أو علامء األنرثوبولوجيا االجتامعية ،أو
ب .البيانات التي ّ
خبين األساسيني
علامء االجتامع ،أو الخرباء االجتامعيني -الثقافيني اآلخرين ،أو امل ُ ِ
بيانات أ ّولية ميكننا جمعها لتكملة البيانات املُستخلَصة من خالل املراجعة املكتبية
ٌ
تعليق :هذه البيانات هي
ما هي أبرز الهموم ،واملعتقدات ،واملسائل الثقافية التي يجب أن يكون مز ِّودو املساعدات عىل علمٍ بها إذا كانوا يعملون يف مجال الص ّحة النفسية
والدعم النفيس -االجتامعي لِ[توفري مثال عن املجموعة املستهدفة ،كاألشخاص الذين عانوا الخسارة ،أو الناجيات من العنف الجنيس ،مثالً]؟ ما هي
اإلجراءات التي يجب تفاديها؟
[عند الرضورة ،ينبغي التحقيق] يف ما ييل:
·الطرق املحلّية لوصف الصعوبات العاطفية
·تواجد املوارد للتأقلم مع الصعوبات العاطفية
·هيكليات السلطة املحلّية (مثالً :التسلسالت الهرمية املحلّية القامئة عىل القرابة ،والعمر ،والجندر ،ومعرفة الظواهر الخارقة)
·الوضع السيايس (مثالً :مسائل املحسوبيات ،والفساد ،وعدم االستقرار)
·التفاعالت بني املجموعات االجتامعية املختلفة (مثالً :اإلثنية والدينية)
·املجموعات املستضعفة اجتامعياً أو امله ّمشة
·الصعوبات السابقة أو التجارب السيّئة مع وكاالت املساعدة
·العالقات الجندرية
املحل
·قبول الخدمات امل ُنظَّمة من قبل أشخاص من خارج املجتمع ّ
أي أمر آخر يجب أن يعلم به مز ّودو املساعدات
· ّ
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األداة .10

التقدير التشاريك :آراء أعضاء املجتمع ّ
املحل العام

٢٢

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للتعلّم عن املنظورات املحلّية الخاصة باملشكالت والتأقلم بطريق ٍة تشاركية ،لتوفري املعلومات الستجابة الص ّحة النفسية والدعم
النفيس -االجتامعي
املحل العام (قامئة ح ّرة مع أسئل ٍة إضافية)
الطريقة :مقابالت مع أعضاء املجتمع ّ
الوقت املطلوب :يوم واحد إىل يو َمني
املوارد البرشية املطلوبة :أربعة أشخاص

الخلفية
ٍ
املحل العام الذين يعيشون يف وضع إنساين.
معلومات رسيعة من أعضاء املجتمع ّ
ُعتب هذه األداة طريقة مفيدة يف اكتساب
ت َ
ينطوي السؤال األ ّول فيها عىل قامئ ٍة ح ّرة غالباً ما تكون مفيدة يف بداية التقدير للحصول عىل ملح ٍة عامة عن مختلف
معي .فالقامئة الح ّرة تعني طرح سؤا ٍل عىل فر ٍد ما (غالباً ما يكون أحد أعضاء
أنواع املشكالت واملوارد يف مجتمعٍ ّ
محل ّ
املحل العام) للحصول عىل أكرب عد ٍد ممكن من اإلجابات عن سؤا ٍل واحد .فقد تسلّط الضوء عىل مجموع ٍة واسعة
املجتمع ّ
من املواضيع .عىل سبيل املثال ،قد نطلب من الناس تعداد أنواع املشكالت التي يواجهونها ،وما يفعلونه عندما يواجهون
وأي جه ٍة يقصدون للحصول عىل املساعدة ،وما إىل ذلك.
املشكالتّ ،
ويف األداة املوصوفة أدناه ،يستخدم املق ّدر قامئ ًة ح ّرة ليسأل املستجيبني عن املشكالت التي يواجهونها .ث ّم ،يختار املق ّدر
نوع املشكلة التي ته ّمنا (أي مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية) إلجراء تقدي ٍر أكرث تع ّمقاً حول أثر
املشكلة عىل األداء اليومي وكيفية تأقلم الناس معها.
يوص بإجرائها مع األفراد إذا أمكن ذلك ،أل ّن األشخاص قد
وميكننا إعداد قامئ ٍة ح ّرة مع األفراد أو مع املجموعات .ولكنَ ،
ٍ
األقل .وقد
مقابالت مع  10أشخاص إىل  15شخصاً عىل ّ
يؤث ّرون يف إجابات بعضهم البعض يف املجموعة .كذلك ،يوىص بإجراء
ٍ
معلومات جديدة ذات
يكون من الرضوري مقابلة أكرث من  15شخصاً إذا كان من املر ّجح أن تؤ ّدي املقابالت اإلضافية إىل
صلة.
وبشكلٍ عام ،سوف يكون من املفيد طرح هذه األسئلة بشكلٍ منفصل عىل النساء والرجال (وعىل األطفال ،والشباب،
والراشدين إذا كان ذلك ينطبق) ،والتحقّق من وجود الفوارق.
قبل استخدام هذه األداة ،يجب أن نكون مد ّربني عىل التقنيات العامة إلجراء املقابالت ذات الصلة باملقابالت شبه املنظّمة
يف األوضاع اإلنسانية ،مثالً :كيفية إجراء التحقيق وتج ّنب التح ّيز.
املوافقة الواعية
أي مقابالت .يف ما ييل ٌ
مثال عن كيفية القيام بذلك.
من امله ّم الحصول عىل املوافقة الواعية قبل إجراء ّ
مرحباً ،اسمي _____ ،أعمل لصالح _____ .نحن نعمل يف _____ (املنطقة) لـ_____(نوع العمل) يف _____ (الفرتة الزمنية) .حالياً ،نحن نتكلّم مع
األشخاص الذين يعيشون يف هذه املنطقة .وهدفنا يتمثّل يف معرفة نوع املشكالت التي يواجهها الناس يف هذه املنطقة ،ليك نتمكّن من تحديد الدعم
الذي قد نقدّمه .غري أنّنا ال نستطيع أن نعدكم بتوفري الدعم لكم مقابل هذه املقابلة .فنحن هنا لنطرح األسئلة فقط ونتعلّم من تجاربكم .ولديكم الحرية
الكاملة يف املشاركة أو عدم املشاركة.
وصحيح أنّنا ال نستطيع
إذا اخرتتم املشاركة يف املقابلة ،أؤكّد لكم أ ّن معلوماتكم سوف تبقى من دون ذكر اإلسم ،فال أحد سوف يعرف ما قلتموه لنا.
ٌ
أي أسئلة؟
أي يشء لكم مقابل املشاركة ،غري أنّنا نقدّر وقتكم وإجاباتكم إىل ح ٍّد كبري .هل لديكم ّ
تقديم ّ
هل ترغبون يف املشاركة يف املقابلة؟  .1نعم
 .2ال

 22املصدر :الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئ .التقدير
التشاريك  :٢آراء أعضاء املجتمع املحيل .يف .IASC Reference Group Mental Health and Psychosocial Support Assessment Guide, forthcoming. :متّت
إعادة إصدار هذه األداة هنا مبوجب إذن من الفريق املرجعي للّجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت.
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املقابلة
الخطوة  :1القامئة الح ّرة
 ١.١تبدأ املقابلة بقامئ ٍة ح ّرة حول السؤال التايل لالطّالع عىل جميع أنواع املشكالت.

“ما هو نوع املشكالت التي يواجهها _____ [إدخال املجموعة املعنية] يف الوضع اإلنساين؟ نرجو أن تذكروا أكرب عد ٍد من
املشكالت التي تتبادر إىل ذهنكم”.
مالحظات:
املحل ،ومر ٍ
اهقات يف هذا املجتمع
املحل ،ورجاالً يف هذا املجتمع ّ
أ) قد تشمل املجموعات املعنية نسا ًء يف هذا املجتمع ّ
املحل ،إلخ.
املحل ،وأطفاالً صغارا ً يف هذا املجتمع ّ
ّ
ب) لدى استخدام القامئة الح ّرة ،يجب أن نستم ّر يف تشجيع املستجيب عىل إعطاء املزيد من اإلجابات .عىل سبيل املثال،
بعد أن يكون املستجيب قد ذكر بعض املشكالت والتزم الصمت ،ميكننا أن نسأله:
“ما هي األنواع األخرى من املشكالت التي تواجهها_____ [إدخال اسم املجموعة املعنية] يف الوضع اإلنساين؟ يرجى ذكر
أكرب عد ٍد من املشكالت التي تتبادر إىل ذهنكم ”.فقد يع ّدد املستجيب اآلن بعض املشكالت اإلضافية .ث ّم ،نستم ّر يف طرح
السؤال إىل أن يتوقّف املستجيب عن إعطاء املزيد من اإلجابات.
كل مشكل ٍة تتض ّمنها القامئة ،بحيث يكتمل الجدول التايل.
ت) بعد إكامل القامئة ،يجب أن نطلب وصفاً موجزا ً عن ّ
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الجدول  .1قامئة املشكالت (أي نو ٍع كان)
املشكلة
١.١.١
٢.١.١
٣.١.١
٤.١.١
٥.١.١
٦.١.١
٧.١.١
٨.١.١
٩.١.١
١٠.١.١
١١.١.١
١٢.١.١
١٣.١.١
١٤.١.١
١٥.١.١
١٦.١.١
١٧.١.١
١٨.١.١
١٩.١.١
٢٠.١.١

70

الوصف

ثم ،يجب أن نلقي نظرة عىل اإلجابات عن السؤال  ١.١وأن ن ّتبع اإلرشادات أدناه الختيار مشكالت الص ّحة
ّ ٢.١
النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية تحديداً.
يجب اختيار املشكالت ذات الصلة بشكلٍ خاص من منظو ٍر ص ّحي نفيس/نفيس -اجتامعي ،من مثال:
	)أ(املشكالت املرتبطة بالعالقات االجتامعية (العنف األرسي واملجتمعي ،وإساءة معاملة الطفل ،وانفصال األرسة)،
	)ب(املشكالت املرتبطة بـ:
·املشاعر (مثالً :الشعور بالحزن أو الخوف)،
·التفكري (مثالً :القلق)،
·السلوك (مثالً :الرشب).
ويجب أن ننسخها ونضعها يف الجدول  ٢.١أدناه ،وأيضاً يف العمود األ ّول من الجدولَني  ١.٣و ٢.٣أدناه.
الجدول  ٢.١قامئة املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-االجتامعية
١.٢.١
٢.٢.١
٣.٢.١
٤.٢.١
٥.٢.١
٦.٢.١
٧.٢.١
٨.٢.١
٩.٢.١
١٠.٢.١
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الخطوة  :2التصنيف بحسب األهمية
ُعتب مه ّمة ،وعىل سبب أهميتها.
 ١.٢نطّلع من املستجيب عىل املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-االجتامعية التي ت َ
“لقد ذكرتم عدداً من املشكالت ،مبا فيها [قراءة املشكالت املذكورة يف  ٢.١أعاله] .من بني هذه املشكالت ،ما هي املشكلة
األهم؟” “ملاذا؟”
ّ
“من بني هذه املشكالت :ما هي املشكلة الثانية من حيث درجة األهمية؟” “ملاذا؟”
“من بني هذه املشكالت :ما هي املشكلة الثالثة من حيث درجة األهمية؟” “ملاذا؟”
الجدول  ١.٢املشكالت الثالث األوىل ذات األولوية
١.١.٢

املشكلة:
التفسري:

٢.١.٢

املشكلة:
التفسري:

٣.١.٢

املشكلة:
التفسري:
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الخطوة  :3األداء اليومي والتأقلم
 ١.٣نحاول تحديد أثر املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-االجتامعية عىل األداء اليومي من خالل السؤال عن املهام التي
قد تكون متأثّرة بها.
“أحياناً ،إنّ [ذكر مشكل ٍة من  ٢.١أعاله] قد يص ّعب عىل الشخص القيام مبهامه االعتيادية ،كاألمور التي يقوم بها لنفسه
مثالً ،أو ألرسته ،أو ملجتمعه ّ
املحل .إذا كان [إدخال اسم املجموعة املعنية] يعاين [ذكر املشكلة الواردة يف  ٢.١أعاله
مجدّ داً] ،فام هو نوع املهام التي سوف تكون صعبة بالنسبة إليهم؟”
ند َرج اإلجابة يف الجدول  .١.٣ونك َّرر السؤال لكل مشكلة من املشكالت املذكورة يف .٢.١
الجدول  ١.٣اختالل األنشطة اليومية
لكل من املشكالت املذكورة يف ٢.١
يُك َّرر ٍّ
املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-
االجتامعية (كام أُدرِجت يف )٢.١

امله ّمة املتأثّرة

١.٢.١

١.١.٣

٢.٢.١

٢.١.٣

٣.٢.١

٣.١.٣

٤.٢.١

٤.١.٣

٥.٢.١

٥.١.٣

٦.٢.١

٦.١.٣

٧.٢.١

٧.١.٣

٨.٢.١

٨.١.٣

٩.٢.١

٩.١.٣

١٠.٢.١

١٠.١.٣
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كل من هذه املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-االجتامعية ،وما إذا كان
ثم ،نحاول تحديد كيفية تأقلم الناس مع ٍّ
ّ ٢.٣
ذلك يساعدهم.
“ما هي أنواع األمور التي يقوم بها أفراد _____[إدخال اسم املجموعة املعنية] ملواجهة هذه املشكالت؟ مثالً :األمور التي
يقومون بها مبفردهم ،أو األمور التي يستطيعون القيام بها مع أرسهم ،أو األمور التي يقومون بها مع مجتمعاتهم املحلّية”.
“هل يساعدهم ذلك عىل معالجة املشكلة؟”
لكل من املشكالت املذكورة يف .٢.١
نُد َرج اإلجابة يف الجدول  .٢.٣ونك َّرر السؤال ٍّ
الجدول  ٢.٣التأقلم
لكل من املشكالت املذكورة يف ٢.١
يُك َّرر ٍّ
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املشكالت الص ّحية النفسية/النفسية-االجتامعية (كام أُدرِجت
يف )٢.١

التأقلم

هل إنّ طريقة التأقلم
مفيدة؟

١.٢.١

١.٢.٣

نعم/ال

٢.٢.١

٢.٢.٣

نعم/ال

٣.٢.١

٣.٢.٣

نعم/ال

٤.٢.١

٤.٢.٣

نعم/ال

٥.٢.١

٥.٢.٣

نعم/ال

٦.٢.١

٦.٢.٣

نعم/ال

٧.٢.١

٧.٢.٣

نعم/ال

٨.٢.١

٨.٢.٣

نعم/ال

٩.٢.١

٩.٢.٣

نعم/ال

١٠.٢.١

١٠.٢.٣

نعم/ال

األداة .11

املحل الذين لديهم معرفة مع ّمقة عن املجتمع ّ
التقدير التشاريك :آراء أعضاء املجتمع ّ
املحل

٢٣

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للتعلّم عن املنظورات املحلّية حول املشكالت والتأقلم بطريق ٍة تشاركية ،بهدف توفري املعلومات من أجل استجابة يف “الص ّحة
النفسية والدعم النفيس -االجتامعي”
الطريقة :مقابالت (فردية أو جامعية) مع امل ِ
ُخبين األساسيني
املوارد البرشية املطلوبة :شخص واحد
الوقت املطلوب :ثالثة أيّام لجمع البيانات (عىل افرتاض أ ّن الشخص سوف يجري أربع مقابالت يومياً) وثالثة أيّام للتحليل واإلبالغ

الخلفية
ٍ
معلومات أكرث تع ّمقاً بعد املعلومات األ ّولية التي ت ّم الحصول عليها
ُعتب هذه األداة مفيدة بشكلٍ خاص كطريق ٍة الكتساب
ت َ
(راجعوا األداة .)10
خبين األساسيني أو املقابالت الجامعية مع أعضاء املجتمع
توفّر هذه األداة أسئل ًة ميكن استخدامها يف املقابالت مع امل ُ ِ
املحل الذين من املتو ّقع أن يكون لديهم معرفة مع ّمقة عن املجتمع ّ
ّ
رضر .فقد يكونون من أعضاء لجان مخ ّيامت
املحل املت ّ
النازحني ،أو فرق عمل محلّية ،أو قادة دينيني ،أو معالجني تقليديني ،أو قائدات يف رابطات نسائية ،أو قابالت قانونيات ،أو
قادة نوادي شبابية ،أو مسؤولني يف املدارس ،أو معلّمني يف املدارس ،أو مستشارين ،وما إىل ذلك .كذلك ،ميكننا إرشاك الشباب.
ال ينبغي استخدام جميع األسئلة الواردة يف هذه األداة ،بل اختيار األسئلة املتعلّقة مبوضوعنا .فيجب ّأل ننىس أ ّن طرح
الكثري من األسئلة التي ال تُحلَّل الحقاً ،أو ال يبلّغ عنها ،أو ال ت ُستخ َدم بطريق ٍة أخرى ،يشكّل أحد األخطاء الشائعة يف
التقديرات .لذا ،يجب أال نطرح سوى األسئلة املطلوبة ،كام يجب أال تطول املقابالت ألكرث من ساع ٍة واحدة .فإذا استغرقت
املقابلة أكرث من ساع ٍة واحدة ،من األفضل بشكلٍ عام تحديد ٍ
موعد ثانٍ يف ٍ
وقت الحق ملقابلة متابعة.
نغي تسلسل أسئلة املقابلة (مثالً :السؤال أ ّوالً عن املشكالت يف مجموع ٍة
عند تكييف األسئلة وفقاً للسياق ّ
املحل ،يجب أال ّ
عم يفعله الناس يف هذه املجموعة الفرعية ملعالجة املشكلة ،واالنتهاء بسؤا ٍل عن
فرعية من املجموعة السكانية ،ث ّم السؤال ّ
املساعدة اإلضافية التي قد تكون مطلوبة).
وتجدر اإلشارة إىل أنّه ميكن إجراء هذه املقابالت مع األفراد أو ضمن إطار املجموعات .ولكن ،يوىص بإجرائها مع األفراد إذا
ٍ
مقابالت مع  10أشخاص
أمكن ذلك ،أل ّن األشخاص قد يؤث ّرون عىل إجابات بعضهم البعض يف املجموعة .كذلك ،يوىص بإجراء
األقل .وقد يكون من الرضوري مقابلة أكرث من  15شخصاً إذا كان من املر ّجح أن تؤ ّدي املقابالت اإلضافية
إىل  15شخصاً عىل ّ
ٍ
معلومات جديدة ذات صلة.
إىل
قبل استخدام هذه األداة ،يجب أن نكون قد تدربنا عىل التقنيات العامة يف إجراء املقابالت ذات الصلة باملقابالت شبه
املنظّمة يف األوضاع اإلنسانية ،مثالً :كيفية إجراء التحقيق وتج ّنب التح ّيز .ويجب أال نطرح أسئلة بالغة الحساسية قد تع ّرض
األشخاص (الشخص الذي تجري مقابلته ،أو الشخص الذي يجري املقابلة ،أو األشخاص اآلخرين) للخطر .فتبعاً للسياق ،يجب
أال نطرح هذه األسئلة سوى يف املقابالت الفردية مع امل ِ
ُخبين األساسيني (مثالً :األسئلة عن األشخاص املع ّرضني النتهاكات
حقوق اإلنسان).
ونشري إىل أ ّن املقابالت مع املعالجني التقليديني/الدينيني/من السكّان األصليني حول اآلراء املحلّية عن الص ّحة النفسية واملوارد
املتوافرة ،قد تكون ذات صلة وثيقة .وتتوافر تحت الطلب أداة خاصة تشمل أسئل ًة ملقابلتهم .وهذه األداة بالتحديد ذات
صلة بتطبيق ورقة العمل  4.6للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول املبادئ التوجيهية املتعلّقة بالتعاون املحتمل مع
املعالجني.
 ٢٣املصدر :الفريق املرجعي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للص ّحة النفسية والدعم النفيس -االجتامعي يف أوضاع حاالت الطوارئ .التقدير

التشاريك  :٢آراء أعضاء املجتمع املحيل الذين لديهم معرفة مع ّمقة عن املجتمع املحيل .يفIASC Reference Group Mental Health and Psychosocial :
 .Support Assessment Guide, forthcoming.متّت إعادة إصدار هذه األداة هنا مبوجب إذن من الفريق املرجعي للّجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت.
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املوافقة الواعية
أي مقابالت .يف ما ييل ٌ
مثال عن كيفية القيام بذلك.
من امله ّم الحصول عىل املوافقة الواعية قبل إجراء ّ

مرحباً ،اسمي _____ ،أعمل لصالح _____ .نحن نعمل يف _____ (املنطقة) لـ_____(نوع العمل) يف _____ (الفرتة الزمنية) .حالياً،
رضرين ج ّراء هذا [تسمية األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو
نحن نتكلّم مع األشخاص الذين نعتقد أنّهم يعرفون الكثري عن األشخاص املت ّ
املحل .وأو ّد أن أسألكم
االنفجار ،أو النزاع املسلّح] .يف هذه املقابلة ،أ ّود أن أسألكم عن مختلف املشكالت التي يواجهها الناس يف املجتمع ّ
أيضاً عن كيفية تعامل الناس مع هذه املشكالت ،وما إذا كانت املساعدة اإلضافية مطلوبة.
هدفنا يتمثّل يف التعلّم من معارفكم وتجربتكم ،ليك نتمكّن من توفري الدعم بشكلٍ أفضل .غري أنّنا ال نستطيع أن نعدكم بتوفري الدعم لكم
مقابل هذه املقابلة .فنحن هنا لنطرح األسئلة فقط ولنتعلّم من تجاربكم .ولديكم الحرية الكاملة يف املشاركة أو عدم املشاركة.
وصحيح أنّنا ال نستطيع
رسية .ولديكم الحرية الكاملة يف عدم املشاركة.
ٌ
إذا اخرتتم املشاركة يف املقابلة ،أؤكّد لكم أ ّن معلوماتكم سوف تبقى ّ
أي وقت تريدون .هل
يف
املقابلة
إيقاف
ميكنكم
كذلك،
كبري.
د
ح
إىل
أي يشء لكم مقابل املشاركة ،غري أنّنا نقدّر وقتكم وإجاباتكم
ٍّ
ّ
تقديم ّ
أي أسئلة؟ هل ترغبون يف املشاركة يف املقابلة؟
لديكم ّ
 .1نعم
 .2ال

أ .مصادر الكرب
املحل.
أ ّوالً ،أو ّد أن أسألكم عن املشكالت يف املجتمع ّ
املحل ،ما هو سبب [نس ّمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو االنفجار ،أو النزاع املسلّح] الحايل؟
§بحسب رأي الناس يف مجتمعكم ّ
املحل ،ما هي تبعات [نسمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو االنفجار ،أو النزاع املسلّح]؟
§وفقاً ألعضاء املجتمع ّ
املحل ،ماذا ستكون التبعات األخرى لِ[نسمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو االنفجار ،أو النزاع املسلّح]؟
§وفقاً ألعضاء املجتمع ّ
§كيف أث ّر [نسمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو االنفجار ،أو النزاع املسلّح] عىل الحياة املجتمعية اليومية؟
§كيف أث ّر [نسمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو االنفجار ،أو النزاع املسلّح] عىل معيشة الناس ،وأنشطتهم/عملهم؟
§كيف يحاول الناس إعادة البناء والتعايف بعد هذه األزمة؟
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ب .مجموعات الخطر
املحل من األزمة الحالية ...و َمن أيضاً؟  ...و َمن أيضاً؟
§ َمن هم األشخاص األكرث معانا ًة يف مجتمعكم ّ

ت .طبيعة الضيق والدعم
ت .1واآلن ،أو ّد أن أطرح عددا ً من األسئلة عن انزعاج/ضيق األطفال.
(تعليق :ميكن تكرار هذا السؤال بشكلٍ منفصل عىل الفتيان والفتيات وملختلف الفئات العمرية ،مثالً :األطفال دون  ،6واألطفال بني  6و،12
واملراهقني من  13إىل .)18
§كيف ميكن لجهة خارجية أن تدرك أ ّن طفالً ما منزعج/مصاب بضيق عاطفياً ج ّراء [نسمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو
االنفجار ،أو النزاع املسلّح]؟
أ .كيف يبدو الطفل؟
ب .كيف هو سلوكه؟
ت .هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟
ث .كيف ميكنني أن أميّز بني [نذكر اإلجابة من ت]1؟
املحل عاد ًة للح ّد من انزعاج/ضيق
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
األطفال؟
ً
املحل حاليا للح ّد من انزعاج/ضيق األطفال؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة األطفال املنزعجني/املصابني بالضيق؟
§أين يبحث األطفال املنزعجون/املصابون بالضيق عن املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األطفال املنزعجني/املصابني بالضيق؟
ت .2واآلن ،أو ّد أن أطرح عددا ً من األسئلة عن انزعاج/ضيق النساء.
§كيف ميكن لجهة خارجية أن تدرك أ ّن امرأ ًة ما منزعجة/مصابة بضيق عاطفياً ج ّراء [نس ّمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو
االنفجار ،أو النزاع املسلّح]؟
أ .كيف تبدو؟
ب .كيف هو سلوكها؟
ت .هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟
ث .كيف ميكنني أن أميّز بني [نذكر اإلجابة من ت]2؟
املحل عاد ًة للح ّد من انزعاج/ضيق
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
النساء؟
املحل حالياً للح ّد من انزعاج/ضيق النساء؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة النساء املنزعجات/املصابات بالضيق؟
§أين تبحث النساء املنزعجات/املصابات بالضيق عن املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة النساء املنزعجات/املصابات بالضيق؟
ت .3واآلن ،أو ّد أن أطرح عددا ً من األسئلة حول انزعاج/ضيق الرجال.
§كيف ميكن لجهة خارجية أن تدرك أ ّن رجالً ما منزعج/مصاب بضيق عاطفياً ج ّراء [نس ّمي األزمة اإلنسانية ،مثالً :الفياضانات ،أو
االنفجار ،أو النزاع املسلّح]؟
أ .كيف يبدو؟
ب .كيف هو سلوكه؟
ت .هل توجد أنواع مختلفة من االنزعاج؟ ما هي؟
ث .كيف ميكنني أن أميّز بني [نذكر اإلجابة من ت]3؟
املحل عاد ًة للح ّد من انزعاج/ضيق
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
الرجال؟
املحل حالياً للح ّد من انزعاج/ضيق الرجال؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة الرجال املنزعجني/املصابني بالضيق؟
§أين يبحث الرجال املنزعجون/املصابون بالضيق عن املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة الرجال املنزعجني/املصابني بالضيق؟
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املحل.
عم يحصل عندما ميوت الناس يف مجتمعكم ّ
ت .4واآلن ،أو ّد أن أسأل ّ
كل من األرسة واألصدقاء عن حزنهم؟
يعب ّ
§عندما ميوت شخص ما يف هذا املجتمع ّ
املحل ،كيف ّ
أ .ما هي األمور األوىل التي يجب القيام بها؟ ملاذا؟
املحل اآلخرون عن الدعم؟
يعب أفراد األرسة/األصدقاء/أعضاء املجتمع ّ
ب .كيف ّ
ت .ما الذي يحصل للجثامن؟
ث .ما هي األمور األخرى التي يجب القيام بها؟
ج .كم يستم ّر الحداد؟
ح .ماذا يحصل إذا تعذّر إيجاد/تحديد الجثامن؟
§ما الذي يحصل إذا تعذّر القيام باإلجراء الذي وصفتموه (مثالً :الدفن)؟
املحل حالياً ملساعدة األرس واألصدقاء املفجوعني؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص املفجوعني؟
§أين يبحث األشخاص املفجوعون عن املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص املفجوعني؟
ت .5يف جميع املجتمعات املحلّية ،نجد أشخاصاً يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية .هل ميكنني أن أسأل عنهم؟
(تعليق :قد ال ت ُف َهم كلمة “االضطرابات النفسية” ج ّيدا ً .لذا ،يجب استخدام مر ٍ
ادف مالئم مفهوم حيث تدعو الحاجة).
املحل أشخاص يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية؟
§هل لديكم يف املجتمع ّ
§ما هو نوع املشكالت التي يعانونها؟
ٍ
املحل إىل األشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية؟ كيف يتعاملون معهم؟
§بشكلٍ عام ،كيف ينظر أعضاء املجتمع ّ
املحل عاد ًة ملساعدة األشخاص
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية؟
املحل حالياً ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية؟
§أين يبحث األشخاص الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية عن املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص الذين يعانون اضطر ٍ
ابات نفسية؟
ت .6يف معظم املجتمعات املحلّية ،نجد أشخاصاً (رجال ،ونساء ،وأطفال) يتع ّرضون لالغتصاب أو إساءة املعاملة الجنسية .هل ميكنني أن أسأل
بأي ٍ
حدث صادم
عنهم؟ (تعليق :قد تُصاغ أسئلة إضافية من خالل استبدال عبارة “االغتصاب أو إساءة املعاملة الجنسية” بالتعذيب ،أو ّ
محتمل آخر ذي صلة).
§إذا تع ّرض شخص ما لالغتصاب ،ما هو نوع املشكالت التي قد يعانيها؟
املحل إىل األشخاص الذين يتع ّرضون لالغتصاب؟ كيف يتعاملون معهم؟
§بشكلٍ عام ،كيف ينظر أعضاء املجتمع ّ
املحل عاد ًة ملساعدة األشخاص
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
الذين يتع ّرضون لالغتصاب؟
املحل حالياً ملساعدة األشخاص الذين تع ّرضوا لالغتصاب؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملساعدة األشخاص الذين تع ّرضوا لالغتصاب؟
§أين يطلب األشخاص الذين تع ّرضوا لالغتصاب املساعدة؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها ملساعدة األشخاص الذين تع ّرضوا لالغتصاب؟
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ٍ
مشكالت متعلّقة بالكحول .هل ميكنني أن أسأل عنهم؟ (تعليق :هذا يتوقف عىل السياق،
ت .7يف معظم املجتمعات املحلّية ،نجد أشخاصاً يعانون
٢٤
فقد تربز الحاجة إىل طرح األسئلة أدناه عن املخ ّدرات أيضاً – أو عن املخ ّدرات فقط).
املحل؟
§إذا كان شخص ما يرشب الكثري من الكحول باستمرار ،ما هو نوع املشكالت التي قد تحدث يف األرسة أو يف املجتمع ّ
§ إذا كان شخص ما يرشب الكثري من الكحول باستمرار ،ما هو نوع املشكالت التي قد تحدث له؟
املحل إىل األشخاص الذين يرشبون الكثري من الكحول باستمرار؟ كيف يتعاملون معهم؟
§بشكلٍ عام ،كيف ينظر أعضاء املجتمع ّ
املحل عاد ًة للح ّد من املشكالت
§يف الظروف العادية (قبل حالة الطوارئ التي وقعت مؤ ّخرا ً) ،ما الذي كان يقوم به أعضاء املجتمع ّ
الناجمة عن الكحول؟
املحل حالياً للح ّد من هذه املشكالت؟
§ما الذي يقوم به أعضاء املجتمع ّ
§ما األمور األخرى التي يت ّم القيام بها حالياً ملواجهة هذه املشكالت؟
§أين يبحث األشخاص عن املساعدة ملعالجة هذه املشكالت؟
§ما هي األمور اإلضافية التي ميكن القيام بها للح ّد من هذه املشكالت؟

 ٢٤لالطّالع عىل أدا ٍة أكرث تع ّمقاً حول استخدام الكحول واملخ ّدرات ،راجعوا
 affected and Displaced Populations: A Field Guideمن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية ( :)٢٠٠٨مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني.
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األداة .12

رضرين بشدّ ة
التقدير التشاريك :آراء األشخاص املت ّ

٢٥

ملاذا يجب استخدام هذه األداة :للتعلّم عن املنظورات املحلّية حول املشكالت والتأقلم ،بطريق ٍة تشاركية ،بهدف توفري املعلومات من أجل استجابة يف “الص ّحة
النفسية والدعم النفيس -االجتامعي”
رضرين بشدّة (قامئة ح ّرة مع أسئل ٍة إضافية)
الطريقة :مقابالت مع األشخاص املت ّ
الوقت املطلوب :ثالثة إىل خمسة أيّام
املوارد البرشية املطلوبة :شخصان

رضرين بش ّدة ج ّراء األزمة اإلنسانية ،مثالً :بسبب
توفّر هذه األداة أسئل ًة ميكن استخدامها يف املقابالت مع األشخاص املت ّ
التع ّرض املبارش لصدمة أو خسارة كبرية.
ٍ
معلومات أكرث تع ّمقاً بعد املعلومات األ ّولية التي ت ّم الحصول عليها
ُعتب هذه األداة طريق ٍة مفيدة بشكلٍ خاص يف اكتساب
ت َ
ٍ
املحل العام (األداة  ،)10أو مقابالت مع أعضاء
مقابالت مع أعضاء املجتمع ّ
من خالل مراجع ٍة مكتبية (راجعوا األداة  ،)9أو
رضر (راجعوا األداة  .)11وميكننا استخدام هذه األداة
املحل الذين لديهم معرفة مع ّمقة عن املجتمع ّ
املجتمع ّ
املحل املت ّ
لتثليث البيانات (أي مقارنة املعلومات من مصادر مختلفة).
والسؤال األ ّول فيها ينطوي عىل قامئ ٍة ح ّرة .فالقامئة الح ّرة تعني طرح سؤا ٍل عىل فر ٍد ما للحصول عىل أكرب عد ٍد ممكن من
اإلجابات عن سؤا ٍل واحد .فقد تسلّط الضوء عىل مجموع ٍة واسعة من املواضيع .عىل سبيل املثال ،قد نطلب من الناس
وأي جه ٍة يقصدون للحصول عىل املساعدة،
تعداد أنواع املشكالت التي يواجهونها ،وما يفعلونه عندما يواجهون املشكالتّ ،
وما إىل ذلك.
ويف األداة املثال املوصوفة أدناه ،نستخدم قامئ ًة ح ّرة لنسأل املستجيبني عن املشكالت التي يواجهونها .ث ّم ،نختار نوع املشكلة
التي ته ّمنا (أي مشكالت الص ّحة النفسية واملشكالت النفسية -االجتامعية) إلجراء تقدي ٍر أكرث تع ّمقاً عن الدعم والتأقلم.
وميكننا إجراء هذه املقابالت مع األفراد أو ضمن إطار مجموعات .ولكن ،يوىص بإجرائها مع األفراد إذا أمكن ذلك ،أل ّن
ٍ
مقابالت مع  10أشخاص إىل  15شخصاً
األشخاص قد يؤث ّرون يف إجابات بعضهم البعض يف املجموعة .كذلك ،يوىص بإجراء
ٍ
معلومات
األقل .وقد يكون من الرضوري مقابلة أكرث من  15شخصاً إذا كان من املر ّجح أن تؤ ّدي املقابالت اإلضافية إىل
عىل ّ
جديدة ذات صلة.
قبل استخدام هذه األداة ،يجب أن نكون مد ّربني عىل التقنيات العامة إلجراء املقابالت ذات الصلة باملقابالت شبه املنظّمة
يف األوضاع اإلنسانية ،مثالً :كيفية إجراء التحقيق وتج ّنب التح ّيز.
يجب أال نطرح أسئلة بالغة الحساسية قد تع ّرض األشخاص (الشخص الذي تجري مقابلته ،أو الشخص الذي يجري املقابلة،
أو األشخاص اآلخرين) للخطر .فتبعاً للسياق ،يجب أال نطرح هذه األسئلة سوى يف املقابالت الفردية مع امل ِ
ُخبين األساسيني
(مثالً :األسئلة عن األشخاص املع ّرضني النتهاكات حقوق اإلنسان).
ونشري إىل أ ّن بعض األسئلة تحتوي عىل تحقيقات؛ ولكن ،يجب أال نستخدمها سوى عند الرضورة (أي إذا تعذّر عىل
كل تحقيق ،الواحد تلو اآلخر؛ فهي أمثلة
املستجيب إيجاد إجاب ٍة بعد التفكري لفرت ٍة من الوقت) .وليس رضورياً استخدام ّ
للتحفيز عىل استجاب ٍة أكرث كامالً.
الكرب
إ ّن التفكري يف األحداث العنيفة أو األحداث املروعة األخرى قد يؤ ّدي إىل شعور الناس بالك ْرب أو الضيق .لذا ،ينبغي أال نسأل
عن تفاصيل هذه األحداث .فهذه أدا ٌة ُمص َّممة خصيصاً لعدم السؤال عن الكثري من التفاصيل .أ ّما إذا أراد الشخص التكلّم
رضرين بشدّة .يف:
 ٢٥املرجع املقرتح :منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .التقدير التشاريك  :٣آراء األشخاص املت ّ
 .for the Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs and Resources in Major Humanitarian Settingsجنيف :منظمة الصحة العاملية،
٢٠١٢
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عن هذه األحداث ،فينبغي أن نسمح له بذلك إىل ح ٍّد ما ،من دون سؤاله عن ٍ
مزيد من التفاصيل ،أل ّن ذلك ليس الغرض من
نتحل بالصرب ون ُّبي أنّنا نصغي.
كل األحوال ،علينا أن ّ
هذا التقدير .يف ّ
أي ٍ
وقت ،فإذا طلب إيقاف املقابلة ،يجب أن نل ّبي طلبه .وليس عىل الشخص أن
إىل ذلك ،يجوز أن يتوقّف الشخص يف ّ
يق ّدم تربيرا ً لرغبته يف إيقاف املقابلة .ويجوز االستمرار يف املقابلة إذا كان الشخص منزعجاً قليالً ووافق عىل متابعة املقابلة
ٍ
عندئذ يجب إغالق كت ّيب املقابلة والتزام الصمت إىل أن يهدأ .بعد
برفق .ولكن ،إذا انزعج الشخص كثريا ً من موضو ٍع ما،
ذلك ،ميكننا أن نقول“ :تبدو منزعجاً جدا ً .هل يناسبك أن نواصل املقابلة أم تفضّ ل التوقّف؟” ويف نهاية املقابلة ،يجب إحالة
الشخص إىل أفضل عاملٍ متوافر يف مجال الدعم النفيس -االجتامعي ،كام علينا إبالغ قائد فريق التقدير الخاص بنا .وقبل
املقابلة األوىل ،يجب أن نتلقّى قامئ ًة باملنظّامت الداعمة ميكننا أن نعطيها لألشخاص الذين يجرون املقابالت.
املوافقة الواعية

مرحباً ،اسمي _____ ،أعمل لصالح _____ .نحن نعمل يف _____ (املنطقة) لـ_____(نوع العمل) يف _____ (الفرتة الزمنية) .حالياً،
نحن نتكلّم مع األشخاص الذين يعيشون يف هذه املنطقة .ون ّود التكلّم معكم عن نوع املشكالت التي تواجهونها بسبب الحالة اإلنسانية،
وكيف حاولتم التعامل معها.
هدفنا يتمثّل يف التعلّم من معارفكم وتجربتكم ،ليك نتمكّن من توفري الدعم بشكلٍ أفضل .غري أنّنا ال نستطيع أن نعدكم بتوفري الدعم
لكم مقابل هذه املقابلة .فنحن هنا لنطرح األسئلة فقط ونتعلّم من تجاربكم .ولديكم الحرية الكاملة يف املشاركة أو عدم املشاركة .سوف
ٍ
حاالت مامثلة .إذا اخرتتم املشاركة يف املقابلة ،أؤكّد لكم أ ّن معلوماتكم
نستخدم هذه املعلومات لنحدّد أفضل طريق ٍة لدعم األشخاص يف
أي يشء لكم مقابل املشاركة ،غري أنّنا
سوف تبقى من دون ذكر اإلسم ،فال أحد سوف يعرف ما قلتموه لنا.
وصحيح أنّنا ال نستطيع تقديم ّ
ٌ
أي أسئلة؟ هل ترغبون يف املشاركة يف املقابلة؟
نقدّر وقتكم وإجاباتكم إىل ح ٍّد كبري .هل لديكم ّ
 .1نعم
 .2كال
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 .1الكرب النفيس واالجتامعي
هل ميكنكم أن تعدّ دوا املشكالت التي تواجهونها حالياً بسبب الحالة اإلنسانية؟
[عندما يتوقّف الشخص عن تعداد املشكالت ،ميكننا متابعة التحقيق] ما هي املشكالت األخرى التي تواجهونها حالياً بسبب الحالة اإلنسانية؟
[عندما يتوقّف الشخص مجدّ داً عن تعداد املشكالت ،ميكننا متابعة التحقيق] ماذا أيضاً؟ ما هي املشكالت األخرى التي تواجهونها حالياً بسبب
الحالة اإلنسانية؟
١.١
٢.١
٣.١
٤.١
٥.١
٦.١
٧.١
٨.١
٩.١
١٠.١
١١.١
١٢.١
١٣.١
١٤.١
١٥.١
أي مسائل اجتامعية.
أي مسائل مرتبطة بالص ّحة النفسية أو ّ
نتابع التحقيق للسؤال عن املشكالت النفسية والعالئقية إذا مل يذكر الشخص ّ
ٍ
مشكالت يف عالقاتكم مع اآلخرين؟ إذا كانت اإلجابة «نعم» ،ما هو نوع املشكالت؟ [نتابع التحقيق عند الرضورة .عىل
·هل واجهتم
سبيل املثال ،هل يع ّرضكم اآلخرون للوصمة أو ميتنعون عن توفري الدعم لكم؟ هل أنتم منخرطون يف النشاطات املجتمعية بقدر ما
ترغبون؟]
ٍ
مشكالت يف مشاعركم؟ إذا كانت اإلجابة «نعم» ،ما هو نوع املشكالت؟ [نتابع التحقيق عند الرضورة .عىل سبيل املثال،
·هل واجهتم
هل تشعرون بالحزن ،أو الغضب ،أو الخوف؟]
ٍ
مشكالت يف طريقة تفكريكم؟ إذا كانت اإلجابة «نعم» ،ما هو نوع املشكالت؟ [نتابع التحقيق عند الرضورة .عىل سبيل
·هل واجهتم
ٍ
مشكالت يف الرتكيز ،وهل تفكّرون كثريا ً ،وهل تنسون األمور؟]
املثال ،هل تواجهون
ٍ
أي مشكالت يف سلوككم؟ إذا كانت اإلجابة «نعم» ،ما هو نوع املشكالت؟ [نتابع التحقيق عند الرضورة .عىل سبيل املثال،
·هل واجهتم ّ
هل تقومون بأمو ٍر ما بسبب غضبكم ،وهل تقومون بأمو ٍر يعتربها اآلخرون غريبة؟]
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 .٢الدعم االجتامعي والتأقلم
ٍ
مشكالت نفسية -اجتامعية وص ّحية نفسية مذكورة أعاله وذات صلة].
أي
أنا ّ
مهتم بشكلٍ خاص ِب[نُدخل ّ
[لكل مشكل ٍة مه ّمة ،نطرح األسئلة التالية]
ّ
 ١.٢هل ميكنكم أن تخربوين كيف يؤث ّر [إدخال املشكلة] يف حياتكم اليومية؟

 ٢.٢هل حاولتم إيجاد الدعم لهذه املشكلة؟

 ٣.٢هل ميكنكم أن تصفوا كيف حاولتم التعامل مع هذه املشكلة؟ ما الذي قمتم به أ ّوالً؟ وبعد ذلك؟

 ٤.٢هل تلقّيتم الدعم من اآلخرين للتعامل مع هذه املشكلة؟

َ ٥.٢من وفّر لكم هذا الدعم؟

 ٦.٢ما هو نوع الدعم الذي حصلتم عليه؟

أي مدى ساعد ذلك يف التعامل مع املشكلة؟
 ٧.٢إىل ّ

 ٨.٢هل تشعرون بأنّكم تحتاجون إىل دعمٍ إضايف يف هذه املشكلة؟
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