
 

 

 10المعيار [1]
 واالجتماعي النفسي والضيق العقلية الصحة

 الذي الخارجي أو المحلي الدعم من نوع أي" إلى يشير( SSPMM) النفسي والدعم العقلية الصحة المركب المصطلح[2]

 للجنة التوجيهية المبادئ". )النفسية االضطرابات عالج أو ومنع واالجتماعية النفسية الرفاهية تعزيز أو حماية إلى يهدف

 الصحة عمل في الفاعلة الجهات من واسعة مجموعة وتشارك[3](.  2007 الطوارئ، حاالت في SSPMM بشأن المشتركة

 منسق نهج اتباع يلزم[4](.  وغيرها والتغذية والتعليم والحماية الصحة ذلك في بما) واالجتماعي النفسي والدعم النفسية

 . نفسية أو نفسية اضطرابات من يعانون الذين لألشخاص المناسب الشامل الدعم لضمان ومتكامل الطبقات ومتعدد

 طوارئ، حالة أثناء[6]. المتضررين للسكان كبيرة واجتماعية نفسية معاناة يسبب طولالم والتشرد اإلنسانية األزمة[5]

 ورعايتهم األطفال تعريض[7]. الدعم ونظم المجتمع شبكات انهيار إلى أدى عطل يكون أن المحتمل من الوقائية العوامل

 وتشهد الحروب، متفجرات وبقايا ألسرة،ا وفصل المسلح، الصراع مثل المستمرة السلبية األحداث المتزايد الخطر لعوامل

 وذات دقيقة معلومات إلى االفتقار فإن ذلك، على وعالوة ً[8]. والمزمن الحاد الكرب عنها ينتج وقد الوحشية، العنف أعمال

 هي والمخيمات الحضرية البيئات في واالكتظاظ والتشريد مناسب، غير بشكل المعونة وإيصال الشائعات، وانتشار مصداقية

 على حادة الطارئة للحاالت واالجتماعية النفسية اآلثار تكون قد[9].  األمن وانعدام واالرتباك للتوتر الرئيسية المصادر

 السكان وتنمية واالجتماعية النفسية والرفاهية الطويل المدى على العقلية الصحة تقوض أن يمكن لكنها القصير، المدى

 .المتضررين

 قد الذين الرعاية ومقدمي األطفال على التعرف المهم من[11]. الطوارئ حاالت في اصةخ بصفة ضعفاء األطفال[10]

 تعرضوا الذين األطفال[12]. بالعار تصمهم ال التي بطرق قبل من الموجودة الظروف أو اإلضافي للخطر عرضة يكونون

 مالحظةًللمراجعين

 ً(.SMPCللمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًفيًالعملًاإلنسانيً)2012ًهذهًالمسودةًنسخةًمحدثةًمنًمعاييرًعامً

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  ً.ال

كيفيةًإعدادًًليستًتوجيهاتًحولًإذًإنها.ًمعاييرً(ًعبارةًعنSMPCيرجىًالعلمًبأنًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًفيًالعملًاإلنسانيً)

لماًيجبًتحقيقهًكحدًأدنىًفيًمجالًمحددًمنًاألعمالًاإلنسانيةًلحمايةًًلماًيجبًتحقيقهإذًتقدمًالمعاييرًاألساسًالالزمًالبرامج.ً

 لىًالعاملينًالرجوعًإلىًملفاتًاإلرشاداتًالموجودًبقسمًالمراجعًللحصولًعلىًمعلوماتًعنًكيفيةًتحقيقًالمعايير.ًيجبًعًًالطفل.

 يُرجىًمالحظةًأنًهذاًاإلصدارًيحتاجًإلىًتعديلًكبيرًمنًخاللًاختصارًالطولًللحفاظًعلىًالمعاييرًفيًحجمهاًالكليًالحالي.ً

هلًلغتهًواضحةًوسهلةًالفهم؟ًهلًيمثلًأفضلًالممارساتًًًاًيلى:ًهلًهوًمفيدًللعاملين؟عندًمراجعةًهذاًالملفًيرجىًالتفكيرًفيم

 واألدلة؟ًماًالنقاطًغيرًالضروريةًالتيًيمكنًحذفها؟ًهلًُتناقشًفيًشكلًمعاييرًأمًتبدوًأكثرًوكأنهاًإرشادات؟

 .هنايًيمكنًالوصولًإليهاًمنًيُرجىًاستخدامًاستمارةًالرأيًالمرفقةًالتًًكيفيةًتقديمًرأيكمًحولًهذهًالمسودة:

 نشكركمًعلىًمساهمتكمًفيًتحسينًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفل.

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 ال الضارة[13]. والروحانية والعواطف الجسدية الفعل وردود والسلوك االجتماعية العالقات في التغييرات تظهر قد للمحن

 الطفولة مرحلة خالل الحرمان أو واإلهمال اإلساءة، أو والعنف الصدمة، بسبب اإلجهاد من عالية مستويات تأثير سيما

 الفعل ردود تشمل قد[14]. للتنمية سرعة األكثر الفترة في والمرفقات الدماغ سندات تكون وعندما والمراهقين، المبكرة،

 في بما) التكيّف وصعوبات العدوانية والسلوكيات والكوابيس النوم في صعوبة األطفال في النمو ومرحلة العمر في ائعةالش

 وذلك السابقة، التنموية المراحل إلى المؤقت واالنحدار بالذنب والشعور التركيز ومشاكل واالنسحاب( الفراش في التبول ذلك

 .  أخرى أمور بين من

 

 فدون ذلك ومع[16]. الوقت مرور مع األطفال في الفعل ردود معظم تهدأ المناسبة والرعاية السالمة توفير مع[15]

ا الشدة عالمات تزداد فقد والحماية، الكافية الرعاية  والصحة العامة الصحة في ومشاكل طويلة محنة إلى ذلك ويؤدي سوء 

 والرفاهية العقلية للصحة أن كما[17]. واالنتحار السلوكية والقضايا المخدرات تعاطي مثل السلبي، التأقلم وآليات العقلية

ا الرعاية لمقدمي االجتماعية النفسية ا تأثير   أن الطفل حماية مجال في الفاعلة الجهات على ويجب األطفال، رفاهية على حاسم 

 .برامجهم في كأولوية الرعاية مقدمي دعم في تنظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الطبقات متعددة دعامات[18]

 

 

 المعيار

 :4طبقةً

 ً،دعمًنفسيةًأوًعقليةًمنًأخصائييًالصحةًالعقليةً)األطباءًالنفسيين،ًوالممرضاتًوًعلمًالنفسًالسريري،ًواألطباءًالنفسيين

 واألخصائيينًاالجتماعيينًإلخ(ًلألشخاصًالذينًيعانونًظروفًصحةًعقليةًشديدة.
 

 :الطبقةًالثالثة

 إدارةًالحالة 
 اتًمحددةًمعرضةًللخطرًأوًجميعهمتدخالتًمنظمةًلألفرادًأوًالعائالتًأوًمجموع 
 الدعمًالعاطفيًوالعمليًالذيًيقدمهًالعاملينًفيًالمجتمع 
 ًمجموعاتًالدعمً)علىًسبيلًالمثالًللناجينًمنًالعنفًالجنسيًوالجنسانيًواألمهاتًالمراهقاتًأوًاألطفالًالمرتبطونًبالقوات

 المسلحةًوالمجموعاتًالمسلحة(.ً
 تعقبًالعائلةًوإعادةًالتوحيد 
 اإلسعافاتًالنفسيةًاألولي 
 )برنامجًعملًالفجوةًفيًالصحةًالعقلية  الرعايةًالصحيةًالعقليةًاألساسيةًمنًأطباءًالرعايةًالصحيةًاألوليةً)مثالً 

 

ً:2طبقةً

ً 

 استعادةًأوًتفعيلًالشبكاتًاالجتماعية 
 الدعمًالتقليديًالعامًودعمًالنظيرًإلىًالنظير 
 نفسيةًواالجتماعيةًالمناسبةًللمعوقينمنظمًالعمرًونوعًالجنسًوالبرامجًال 
 دعمًإنشاءًالمساحاتًاآلمنةًالتيًيديرهاًالمجتمع 
 بناءًقدراتًلجانًحمايةًالطفلًالمجتمعيةًوأولياءًاألمورًًوالمعلمين 
 مجموعاتًمقدميًالرعاية 

 

 :1طبقةً

 مايةًومساراتًالإلحالةًأنشطةًالتوعيةًالمجتمعيةًذاتًالصلةًبالصحةًالنفسيةًوالدعمًالنفسيًواالجتماعي،ًوالح 
 الكرامةًوالصحةًالدعوةًإلىًتوفيرًالخدماتًاألساسيةًاآلمنةًوًالمالئمةًاجتماعي اًوحمايةًالكرامة 

 .الدعوةًللسالمةًواألمنًللسكانًالمتضررينًوالفئاتًالمعرضةًللخطرًأكثر 

 ًضمانًعدمًالتمييزًفيًالوصولًومشاركةًالخدماتًاألساسيةًوتخطيطًالبرامج 
 ًتوعيةًالقطاعاتًاألخرىًبشأنًالصحةًالنفسيةًوالقلقًالنفسيًواالجتماعي 
 .نشرًالمعلوماتًعنًالحالةًالراهنةًوجهودًاإلغاثةًوالخدماتًالمتاحة 



 

 يختبر البنات واألوالد والقائمين على رعايتهم تحسين الصحة العقلية والرفاهية النفسية االجتماعية. [19]

 التدابير األساسية

 االستعداد

 [ إجراء استعراض مشترك بين الوكاالت والقطاعات للمعلومات الموجودة. وينبغي أن يشمل االستعراض تحليل: 20] 10.1

 [21] شبكات أو نظم الدعم الموجودة سابقاً والتي تم تنشيطها حديًثا استناًدا إلى المجتمع المحلي؛ 

 [22]التفاهم الثقافي من شروط الصحة النفسية والرفاهية النفسية واالجتماعية والمحنة، وآليات التكيف التقليدية؛ 

 [23] عوامل الخطر على األطفال ومقدمي الرعاية، بما في ذلك التحليل الجغرافي لظروف المعيشة )مثل المناطق

يرة ، ومخيمات الالجئين في المناطق الحضرية( الحضرية/الريفية، والمستوطنات غير الرسمية، واألحياء الفق

 والمجموعات التي قد تكون ضعيفة للغاية؛

 [24]مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والقدرات الموجودة؛ 

 [25] أنواع وانتشار اضطرابات الصحة العقلية، المصنفة حسب العمر والجنس، ولكن تجنب إجراء دراسات االنتشار

 ندما تكون البيانات متاحة في مكان آخر.ع

 

 والجهات" الطفل حماية" لموظفي التأهب على التدريب وتوفيرزيادةًالوعيًبقضاياًالصحةًالعقليةًوالدعمًالنفسيًً[26] 10.2

 بما) المجتمع وأفراد والمعلمين المحلية السلطات الحكوميين، والنظراء األخرى، القطاعات المتعددة اإلنسانية الفاعلة

 :على ،(المنظمات المستخدم خدمة ذلك في

 [27]ًالنفسية األولية واإلسعافات األساسية الداعمة االستماع مهارات (PFP)؛ 

 [28]إدماج في الدائمة للجنة التوجيهية والمبادئ النفسي والدعم العقلية الصحة في الدائمة التوجيهية المبادئ 

  و، اإلعاقة، ذوي األشخاص

 [29]الرعاية ومقدمي لألطفال االجتماعية النفسية والعافية النفسية للصحة واإلحالة واالستجابة الوقاية آليات. 

ًمعً[30] 10.3 ،ً ًورفاهيتهم ًالمتطوعين ًورعاية ًوللموظفين ،ً ًالجنسيين ًواالنتهاك ًاالستغالل ًلمنع ًتنظيمية ًآليات ًوتطبيق إنشاء

الخطوطًاألماميةًوهمًيشاركونًفيًأعمالًالحمايةًوالعملًفيًمجالًالصحةًًالتركيزًعلىًأولئكًالذينًمنًالمحتملًأنًيكونواًفي

 النفسيةًوالدعمًالنفسيًاالجتماعي.ً

 

 

 االستجابة

ًفعال31ً 10.4 ًتحليل ًلضمان ًاالجتماعي ًالنفسي ًوالدعم ًالذهنية ًللصحة ًالقطاعات ًمتعددة ًفنية ًعمل ًمجموعات ًفي ًاالشتراك ً .

 ظامًإحالةًلألطفالًومقدميًالرعاية.للفجواتًوتححديدًأنواعًالخدماتًوتوفيرًن

ًوخطط32ً 10.5 ً ًاألطفال(، ًلحماية ًاإلنسانية ً)ملخصًالحاجات ًفي ًاالجتماعي ًالنفسي ًوالدعم ًالذهنية ًالصحة ًعناصر ًتضمين .

ًوالميزانيات. ًوالمؤشرات ًاإلنسانية ً.33االستجابة

حيثماًتكونًاالستراتيجياتًمتعددةًالقطاعاتًقدًُوِضعتًبالفعلً)علىًسبيلًالمثالًفيًالبلدياتًالمحلية(ًًتشجيعًتضمينًالصحةً

 الذهنيةًوالدعمًالنفسيًاالجتماعيًلألطفالًومقدميًالرعاية.

ًالذينًيحتاج34] 10.6 ًاألطفالًومقدميًالرعاية ًوإحالة ًالقطاعاتًاألخرىًلتحديد ًالعملًعنًقربًمع ًإلىًخدماتًأخرىًقدً[ ون

ًوالمتعلقةً ًالسيكولوجية ًالتدخالتًالسريرية ًالنفسيًاالجتماعيًمثل ًوالدعم ًالذهنية ًمستوىًأعلىًمنًخدماتًالصحة تتضمن

ًالنفسية. ًبالصحة

ا تخدم األخرى التجمعات أو القطاعات[ 35]   االجتماعي النفسي والدعم الذهنية الصحة ألنشطة إدخال كنقاط أيض 



 

 .الرعاية مقدميو لألطفال

ًومقدمي36ً] 10.7 ًاألطفال ًلجميع ًوالحماية ًاالجتماعي ًالنفسي ًالدعم ًتوفير ًأجل ًمن ًمسبق ا ًالموجودة ًالمجتمعية ًالشبكات [تقوية

ًالرعاية.

 .الفعالة بالمشاركة وتسمح احتوائية المجتمعية الشككات تكون أ يجب[ 37] 

10.8. [38]ً

 المطلوبةًللصحةًالذهنيةًوالدعمًالنفسيًاالجتماعي.إجراءًتقييماتًاحتياجاتًالتدريبًللقدراتًالحاليةًو

[ًتوفيرًالمعلوماتًوالتدريبًعلىًالدعمًالعاطفيًوالنفسيًاالجتماعيًاألساسيًلألطفالًومقدميًالرعايةً)علىًسبيلًالمثال،39ً] 10.9

 يةًلألطفال(.اإلسعافاتًالنفسيةًاألوليةًبينًاألطفال،ًودعمًالزمالء،ًوكيفيةًتنظيمًأنشطةًترفيهيةًفعالةًواحتوائ

10.10 [40]ً

ًالجماعيةً ًاألنشطة ًوأماكنًلالجتماعاتًأوًمراكزًمعلوماتًلتنفيذ ًللترفيه ضمانًتوفرًأماكنًفيًالمجتمعً)ًمثلًأماكنًعامة

ًالرعاية(. ًومقدمي ًلألطفال ًواإلعاقات ًواألعمار ًاألجناس  الذهنية للصحة محددة ألنشطة أماكن تحديد[41] لمختلف

 .الثقافية واألنشطة وطفلها األم عالقة برامج الشباب ونوادي الدعم مجموعات ثلم االجتماعي النفسي والدعم

 

10.11 [42]ً

ًوتنميتهمً ًلألطفال ًالمبكرة ًالرعاية ًبرامج ًتطوير ًخالل ًمن ًالدائمة ًاألضرار ًومن ًالمخاطر ًمن ًالمزيد ًمن ًاألطفال حماية

 دعمًمقدميًالرعاية.والبرامجًالتيًتلبيًاحتياجاتًاألطفالًفيًسنًالمدرسةًوسنًالبلوغًوبرامجً

[توفيرًتدخالتًالصحةًالذهنيةًوالدعمًالنفسيًاالجتماعيًالموجهةًوالميسرةًمنًقبلًالموظفينًالمدربينًفيًمجالًصحة43ً] 10.12

ًوالمتطوعين. ًالمجتمعيين ًوالموظفين ًوحمايتهم ًاألطفال

 

ًفي44] 10.13 ًوالنوع ًوالعمر ًالثقافة ًبحسب ًاالجتماعي ًالنفسي ًوالدعم ًالذهنية ًالصحة ًالحالةًً[تضمين ًدراسة ًخطط

 

ًشديدة45ً] 10.14 ًأعراض ًمن ًيعانون ًالذين ًلألطفال ًمتخصصة ًخدمات ًإتاحة ً[ضمان

 حماية مقدمي على يجب  المتاحة، الفرص دراسة وعند متاحة، المتخصصة الخدمات تكون ال عندما[ 46] 

 .رادواألف األسر رفاه تدهور دون تحول أن شأنها من التي  البديلة التدخالت تحديد األطفال



 

 

 المالحظات المستهدفةالغاية القياس

1 [48]ً

يمكنًأنًيكونًالمقياسًعددًاألطفالًفيًالمجتمعاتًالمعناةًفيًفترةًزمنيةًمنذًبدايةً

 االستجابة.

2 [50ً]ً

األبنيةًاالجتماعيةًلألسرًوالمجتمعاتً)التيًينظرًإليهاًأحيان اًكأنظمة(ًقدًتكونًرسميةًأوً

[ًويمكنهاًأنًتوفرًبيئةًللترابطًاالجتماعيًوبناءًالثقةًًبحيثًيمكنًدعم51ً]غيرًرسمية.

[الدعمًاالجتماعيًوالمجتمعيًواألسريًيساعدًاألفراد52ًاألفرادًفيًشبكةًاجتماعيةًأوسع.]

ًعلىًالتعلمًوالتكيفًالمستمرً

وجمعًًوتشملًاألمثلةًعلىًمثلًهذهًالهياكلً)ولكنًالًتقتصرًعلى(ًنظمًاقتفاءًاألثرً[53]

 شملًاألسرة،ًوهياكلًالتعليمًالرسمي.

3 [55]ً

القدرةًعلىًالتكيفًمعًالمشاكل:ًعلىًسبيلًالمثال،ًمنًخاللًمهاراتًإدارةًالضغوطًوإدارةً

الصراعاتًًومهاراتًحلًالمشكالتًومهاراتًاألبوةًومعرفةًمنًأينًيمكنًالحصولًعلىً

 رعاية.المساعدةًأوًالمعلوماتًوالمصادرًالمطلوبةًللوصولًإلىًال

4 [57]ً

المجموعاتًالمهددةًبالخطر:ًعلىًسبيلًالمثال،ًالرضعًالذينًيعانونًمنًسوءًالتغذيةً

واألطفالًالمرتبطينًبجماعاتًالقواتًالمسلحةًوالناجينًمنًاالعتداءاتًالجنسيةًواألطفالً

ً[58الذينًيعانونًمنًاضطراباتًذهنيةًأوًإعاقات.]

رفيًوإدارةًالحالةًوجلساتًاالستشفاءًالفرديةًأمثلةًعلىًالرعايةًالموجهة:ًالتحفيذًالمع

 التقليدية.

5 [60]ً

القياسًباستخدامًإجراءًتشغيليًمعياريًلإلحاالت،ًًووثيقةًتحديدًالخدمات،ًوالدليلًً

اإلرشاديًللجنةًالدائمةًبشأنًإحالةًالصحةًالذهنيةًوالدعمًالنفسيًاالجتماعي،ًًومعرفةً

 يةًالمعياريةًلإلحالة.الموظفينًوالمتطوعينًباإلجراءاتًالتشغيل

 

 -مالحظاتًعامة:ًتصنيفًجميعًالمؤشراتًحسبًالجنسًوالسنًواإلعاقةً[61]

10.1 [47]ً

ًذهنيةً ًصحة ًمشاكل ًمن ًيعانون ًالذين ًاألشخاص عدد

ًالدعمً ًتلقيهم ًيقررون ًوالذين ًاجتماعية ًنفسية ومشاكل

 الكافيًمنًأسرهم.
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ًالتي49ً] 10.2 ًواألسرية ًوالمجتمعية ًاالجتماعية ًاألبنية ًنسبة ]

 تدعمًالتنميةًوالرفاهًللفتياتًوالشبابًومقدميًالرعايةًلهم.

70 

نسبة مقدمي الرعاية واألطفال الذين تم حصرهم [54] 10.3

 ًً.والذين قرروا زيادة قدرتهم على التكيف مع المشاكل.
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ًمعرضةً[56] 10.4 ًمجموعة ًكل ًفي ًوالفتيات ًالفتيان عدد

 للخطرًالذينًيتلقونًرعايةًمركزةًمناسبة.ً
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التيالمجتمعيةوالبرامجللخدماتالمئويةالنسبً[59] 10.5

مشاكلمنيعانونالذينلألشخاصاإلحالةإجراءاتتطبق

 والنفسيةالعقليةبالصحةتتعلق
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  توجيهية مالحظات

 . مشاركة المجتمع المحلي وتمكين األطفام وأسرهم:10.1[61]

 - حياتهم على تؤثر التي القرارات اتخاذ عملية في نشطين شركاء والرجال والنساء، والفتيان، الفتيات، يكون أن ينبغي[62]

 األطفال مع العمل على سن ا األكبر األطفال تشجع التي والمبادرات اإلغاثة، جهود في المشاركة خالل من المثال، سبيل على

 بالخدمة، الخاصة اإلعاقة ومنظمات والفنية، والدينية الثقافية والشبكات للمراهقين األقران تدعم التي والمبادرات الصغار،

 من يعانون الذين الرعاية ومقدمي والفتيان، الفتيات، إشراك ينبغي[63]. اآلباء ورابطات الرعاية، مقدمي دعم ومجموعات

 قدرة تعزيز إن[64]. اآلخرين والبالغين األطفال مع العادية والمجتمعية العائلية األنشطة في والنفسية العقلية الصحة حاالت

 من يعانون الذين األطفال الخصوص وجه وعلى البعض، بعضهم دعم على المحلية والمجتمعات واألسر، الرعاية، مقدمي

 . المجتمع أفراد جميع رفاهية لتعزيز ومستدام فعال جنه هو العقلية، الصحة حاالت

 (:MFPً.ًاإلسعافاتًالنفسيةًاألوليةً)10.2[65]

. مساندة إلى حاجة في يكون وقد يعاني إنسان ألي والداعمة اإلنسانية باالستجابة يتسم عمل منهاج PFP تصف[66]

 والتواصل باألمن، الشعور: ذلك في بما الطويل المدى على الناس لمعافاة مفيدة تكون قد التي العوامل تشمل وهي[67]

 أنفسهم، مساعدة على بالقدرة والشعور والعاطفي؛ والبدني االجتماعي الدعم على الحصول وإمكانية واألمل؛ والهدوء باآلخرين،

ا تعرضوا الذين والبالغين المنكوبين األطفال PFP عمل منهاج يناسب [68]. ومجتمعات كأفراد  ومع [69]. ألزمات مؤخر 

 على المساعدة تفرض ال[70]. عليها الحصول في يرغب أو PFP إلى حاجة في سيكون أزمة يواجه من كل ليس ذلك،

 يمكن [71]. الدعم إلى ةحاج في يكونوا قد الذين ألولئك بسهولة متاحة المساعدة اجعل ولكن فيها، يرغبون ال الذين الناس

 .اإلنساني المجال في والعاملين المجتمع، وأفراد األطفال، بواسطة وتقديمها PFP تعلم

 . الدعم المركعز: 10.3[72]

 تتعلق حاالت من يعانون الذين الرعاية ومقدمي األطفال لتحديد عليهم، واإلشراف األطفال حماية موظفي تدريب ينبغي[73]

 المشاكل لحل الضرورية المهارات من واسعة مجموعة التدخالت هذه توفر[74]. لهم المرّكز الدعم قديموت العقلية بالصحة

. العام واألداء الرفاهية وتحسين الشدائد مع التعايش على واألسرة الفرد قدرة من كبير بشكل تزيد التي الفكرية والمهارات

 تحت عاديين أشخاص بواسطة تقديمها إمكانية يلزم كما والسياق، المجتمعية الفئة مع التدخالت هذه تتكيف أن يجب [75]

 والدعم التدريب الطفل رعاية مقدمي لدى يتوفر أن ينبغي ممكنا ، ذلك كان وحيثما [76]. مستمر وإرشاد دقيق إشراف

ا التدخالت، تلك لتقديم الالزمين  .  الذهنية قةواإلعا بالنمو المرتبطة المشاكل ذوي لألطفال الرعاية مقدمي خصوص 

 . حاالت الصحة الّقلية10.4[77]

 التدريب وأنظمة الخدمات تتسم: االجتماعي المجال في والعاملين العقلية الصحة اإلنسانية، السياقات من العديد في[78]

 خدمات ضمن الرعاية ومقدمي لألطفال العقلية الصحة إدماج الوكاالت تدعم أن ينبغي[79]. كافية غير بأنها واإلشراف

 الصحة منظمة/ الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية دليل يتضمن[80]. العامة واالجتماعية الصحية الرعاية

ا(  PAGPP-SIG) العقلية الصحة مجال في اإلنساني للتدخل العالمية  بالصحة المتعلقة األولوية ذات الحاالت مع عاملللت نُهُج 

 الفتيات حماية يجب[81]. والحزن الحاد التوتر مثل اإلنسانية، السياقات في الشائعة المخدرات وتعاطي والعصبية العقلية

 بالنمو المرتبطة المشاكل ذوي األطفال ذلك في بما العقلية، الصحة حاالت من يعانون الذين الرعاية ومقدمي والفتيان

. المناسبة الرعاية يتلقوا أن يجب كما عقلي، اضطراب بسبب المصحات في إيداعهم تم الذين واألفراد الذهنية واإلعاقة

ً لهم ويتوفر المصحات في العقلية الصحة حاالت من يعانون الذين األطفال بإيداع يُنصح ال[82]  األسرة دعم ذلك من بدال 



 

ا أكثر عالج إلى يشار وحيثما [83]. البديلة الرعاية وترتيبات  إليه واإلحالة عقلية صحة أخصائي استشارة فينبغي تخصص 

 . األمر لزم إذا

 . الطفولة المبكرة:10.5[84]

ًلألطفالً[86]. االبتدائية المدرسة إلى وصوال ً( الحوامل دعم) الوالدة قبل ما فترة المبكرة الطفولة تشمل[85] بالنسبة

نًعلىًرعايتهمً)علىًسبيلًالمثال،ًاألمهاتًالمصاباتًبحالةًصحيةًعقليةًحادة(،ًينبغيًتقديمًتدخالتًاألبوةًالمعرضينًللخطرًوالقائمي

لرعايةًواألمومةًالتيًتشجعًعلىًتنميةًالرعايةًقبلًالوالدةًوبعدهاًوالتفاعلًبينًاألمًوالطفل،ًبماًفيًذلكًالتحفيزًالنفسيًوالتعلمًالمبكرًوا

 والطفل، األم صحة برامج في أو المجتمع، في الجارية البرامج إطار في البرامج هذه مثل تقديم يمكن[87]سريعةًاالستجابة.ً

 جميع تكون أن لضمان الالزم الجهد بذل ينبغي[88]. المبكرة الطفولة مرحلة تنمية مراكز في أو التغذية، برامج في أو

 . وسالمتهم الرعاية مقدمي ظروف أيضا ً تراعي وأن اإلعاقات، لذوي وميّسرة متاحة المبكرة الطفولة برامج

 . الدعم لمقدمي الرعاية واألسر:10.6[89]

 يمكن أو الدعم هذا يضعف أو يقوى قد[91].  ورفاهيتهم األطفال حماية مصادر أهم هم الرعاية ومقدمو األسر[90]

ً يصبح أن حتى  شدائدهم مع باتزان التعامل ىعل الرعاية ومقدمي األسر مساعدة إن [92]. طارئة حالة حدوث بعد مختال 

 مع مشتركة بأنشطة بالقيام ينصح[93]. وأطفالهم هم النفسية لسالمتهم حيوي أمر يعد الصالحة لألبوة قدراتهم إرساء وإعادة

 من يعانون الذين واألطفال للرضع خاص بشكل مهم هذا[94]. الرعاية ومقدمي األطفال بين الروابط لتعزيز كوحدة األسرة

 إتاحة إن[95]. العقلية الصحية الحاالت من يعانون الذين واألمهات واآلباء الذهنية، واإلعاقة بالنمو المرتبطة المشاكل

 والوعي البناءة، والرعاية التعايش ووسائل اإليجابية واألمومة األبوة عن ثقافي ا مالئمة معلومات على الحصول وتيسير

 مفيدة خطوات كلها تعتبر األسرة، أفراد أحد فقدان بعد للحزن تقليدية مراسم ةإقام على الناس ومساعدة الضارة، بالممارسات

 .النفسية والسالمة العقلية الصحة دعم في

 (:SSPMM. رصد وتقييم الصحة الّقلية والدعم النفسي )10.7[96]

ا التشاركي والتقييم الرصد يعتبر[97]  يشارك أن المهم ومن[98]. اإلنسانية البرامج إعداد في الجيدة الممارسة من جزء 

 مشاركة ينبغي. والنفسية العقلية الصحة برامج أهداف تحديد في بنشاط اآلخرون المصلحة وأصحاب المتضررون السكان

 قياس ينبغي كما[99]. التدخالت من المستفيدة والمجتمعات فراداأل مع مناسبة، أشكال في والتقييم، الرصد معلومات

 في بما بعدها، وما االستبيانات قبل ما بيانات مثل) الكمية البيانات جمع طرق بين بالجمع والنفسية العقلية الصحة مؤشرات

 باستخدام) النوعية البيانات قيست التي والطرق ،(دقيقة بيانات توفر التي والنسب المئوية والنسب واألرقام التعدادات ذلك

 بشأن تفصيلية إرشادات تتوفر [100](. المجتمع في المستنيرة الرئيسية والمالحظات والمقابالت الدراسة مجموعات مناقشات

  المشتركوالتقييمللرصد IPMI عمل إطار صياغة ضمن( SSPMM) النفسي والدعم العقلية الصحة برامج وتقييم رصد

 

 (PSMCCومهارات،ًوكفاءاتًموظفيًومتطوعيًبرامجًالصحةًالعقليةًوالدعمًالنفسيً)ً  أخالقيات، .10.8[101]

 والدعم العقلية الصحة برامج أنشطة جودة على مباشر أثر لها والمتطوعين الموظفين وكفاءة ومهارة سالمة إن[102]

 فيما مطلوبة األخرى القدرات بناء ومبادرات بالتدري أن كما[103]. الرعاية ومقدمي لألطفال بالنسبة ونتائجها النفسي

 الجنسي، واالعتداء االستغالل ومنع الطفل، حماية أنشطة في العقلية الصحة حاالت من يعانون الذين األطفال إدراج يخص

 واآلمنة تعةالمم المشاركة تدعم التي القوية التيسير ومهارات الداعمة االتصال مهارات وأنشطة الطفل، وحماية الطفل، وتنمية

 أن لضمان مكانها في اإلشراف آليات تكون أن يجب[104]. الرعاية ومقدمي المتضررين لألطفال والكريمة والشمولية

 بأمان جديدة مهارات أي لتطبيق الكافي الدعم لديهم وأن األخالقية، المعايير أعلى على يحافظون والمتطوعين الموظفين

 خالتالتد خدمات لمقدمي الرصين اإلشراف يساعد ذلك، على عالوة[105]. الفردية الحاالت إدارة بشأن التوجيه ولتقديم



 

 . المحتملة األضرار من واألطفال المساعدين األفراد يحمي أنه كما الصحيحة، البروتوكوالت اتباع ضمان على النفسية

 

 والمتطوعين الموظفين سالمة. 10.9[106]

 النفسي والدعم العقلية الصحة برامج وأنشطة الحماية تدخالت تنفيذ على القائمون والمتطوعون الموظفون يتعرض[107]

(SSPMM )البشرية، والمعاناة الوحشية واألعمال للعنف التعرض ذلك في بما لإلجهاد، المسببة العوامل من واسع لنطاق 

ً . واإلنهاك المتراكم التوتّر معاناة خطر في يضعهم وهذا. اآلمنة غير والبيئات المتزايدة العمل مطالب عن فضال 

علىًدرجةًعاليةًمنًالشدةًالتيًتحدًمنًقدراتهمًاألدائيةًاألساسيةًأوًمنًالقدرةًعلىًعندماًتكونًمعاناةًالموظفينًأوًالمتطوعينً[108]

اًعلىًأنفسهمًأوًغيرهم،ًيجبًعليهمًالتوقفًعنًالعملًوتلقىًالرعايةًالفوريةًمنًأخصائيً القيامًبعملهم،ًأوًأنهمًأصبحواًيشكلونًخطر 

ً ًمحترف. ًعقلية  معالجتها، يلزم حاسمة مسألة والمتطوعين الموظفين ةسالم من يجعل الخطر عوامل تراكم إن[109]صحة

ا وجعلها والموظفين المتطوعين رعاية لدعم الالزمة اآلليات تطبيق ويجب  اإلدارة قِبل من التنظيمية الثقافة من يتجزأ ال جزء 

 .العليا
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http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html
https://www.womensrefugeecommission.org/disabilities/resources/1289-youth-disabilities-toolkit
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf
http://www.mhpss.net/
http://www.mhpss.net/

