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19 شهرا من الكوفيد-19

املنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( هــي وكالــة األمــم املتحــدة للهجــرة و تلتــزم مببــدأ أن الهجــرة اإلنســانية واملنظمــة 
تفيــد املهاجريــن واملجتمــع. وكمنظمــة حكوميــة دوليــة، تعمــل املنظمة الدوليــة للهجرة مــع رشكائهــا يف املجتمع 
ــجيع  ــرة وتش ــا الهج ــم قضاي ــز فه ــرة وتعزي ــغيلية للهج ــات التش ــة التحدي ــاعدة يف مواجه ــل: املس ــن أج ــدويل م ال

التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة مــن خــال الهجــرة والحفــاظ عــى الكرامــة اإلنســانية ورفاهيــة املهاجريــن. 

اآلراء املعــر عنهــا يف هــذ ا التقريــر هــي آراء املؤلفــن وال تعــر بالــرورة عــن آراء املنظمــة الدوليــة للهجــرة. و إن 
املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومــات العامــة فقــط. األســامء والحــدود ال تعنــي املصادقــة 
أو القبــول الرســمي مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة. تســعى املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق إىل الحفــاظ 
ــة  ــامل ودق ــأن اكت ــة بش ــة أو ضمني ــة رصيح ــدم أي مطالب ــا ال تق ــكان، ولكنه ــدر اإلم ــات ق ــذه املعلوم ــة ه ــى دق ع

ومامئــة املعلومــات املقدمــة مــن خــال هــذا التقريــر.

املنظمة الدولية للهجرة
مجمع يونامي )ديوان ٢( املنطقة الدولية، بغداد، العراق

 iomiraq@iom.int
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 ملزيد من املعلومات عن برنامج MHPSS التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق،
hmarzouk@iom.int :يرجى االتصال بحاتم مرزوق 
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املنظمة الدولية للهجرة

املنظمة الدولية للهجرة )IOM( 2020  التأهب واالستجابة لـ COVID-9	 التابع للمنظمة الدولية للهجرة: تقارير اإلنجازات 2020. املنظمة الدولية للهجرة ، جنيف. 	

ــاس ، ج. . 2 ــيا ، يس البورد-كاردين ــو ، إن.برييز-بالينس ــه بينيتيز-أغوديل ــس ، جي ــادو ، إم مارتينيز-غونزالي ــه هورمينو-هولج ــز ، إي ــز ، إم جيميني ــه ، إي.نافارو-خيميني ــواريز ، يف جي كليمنتي-س
ــتدامة، 3	 )6( 	322. ــاملة. االس ــة ش ــة رسدي ــة: مراجع ــية العام ــة النفس ــى الصح ــة COVID-9	 ع ــري جائح Aguilera ، 	202 ، تأث

3 . .2020-20	9 األنشــطة  عــى  عامــة  نظــرة   – للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  العــراق  يف  االجتامعــي  النفــي  والدعــم  النفســية  الصحــة  برنامــج   202	 للهجــرة   الدوليــة   املنظمــة 
املنظمة الدولية للهجرة ، بغداد.

منظمة الصحة العاملية )2020a )WHO ، تأثري كوفيد-9	عى الخدمات النفسية والعصبية وتعاطي املواد املخدرة: نتائج التقييم الرسيع(. منظمة الصحة العاملية  جنيف.. 	

منظمة الصحة العاملية ، b2020 ، العاملون يف الخطوط األمامية و COVID-9	: التعامل مع اإلجهاد. منظمة الصحة العاملية ، جنيف. 	

املقدمة: برنامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  .1 

للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق واالستجابة لكوفيد-19    

)MHPSS( 1.1 جائحة كوفيد-19 وتأثريها عىل الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

أدت الجائحــة إىل تفاقــم العديــد مــن مواطــن الضعــف التــي تواجــه املهاجريــن 

ــا وغريهــم مــن األشــخاص يف حالــة التنقــل املســتمر. وعــى وجــه التحديــد   حاليً

زادت مــن تعرضهــم لألمــراض والتحديــات ذات الصلــة بصحتهــم النفســية وتجــارب 

التمييــز والوصــم1.

ــوط  ــال للضغ ــن ردود أفع ــا ب ــة م ــاه االوبئ ــية  تج ــال  النفس ــاوت ردود األفع تتف

الخــوف  وتشــمل  الحــاالت  هــذه  مثــل  يف  ومعتــادة  طبيعيــة  تكــون  والتــي 

والغضــب والحــزن واإلحبــاط إىل ردود أفعــال أكــر خطــورة تتمثــل يف القلــق 

واالكتئــاب واألعــراض املرتبطــة بالصدمــات النفســية. باإلضافــة إىل ذلــك،  ال يقتــر 

ــاء،  ــراد األرسة واألحب ــمل أف ــد  ليش ــل ميت ــان، ب ــرد باألم ــعور الف ــى ش ــق ع القل

ــع.  ــد الوض ــن تعقي ــد م ــه أن يزي ــذي ميكن ــر ال االم

كــام أدت الجائحــة إىل تفاقــم التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة املوجــودة 

ــن  ــة م ــتويات إضافي ــة مس ــش وإضاف ــبل العي ــى س ــري ع ــال التأث ــن خ ــبقا م مس

ــن٢.  ــا IDP والعائدي ــن داخلي ــخاص النازح ــل األش ــن مث ــكان املترضري ــات للس التحدي

ــات  ــى الخدم ــم ع ــأن حصوله ــاس بش ــاوف الن ــد مخ ــذه تتزاي ــات كه ــال اوق وخ

بشــأن  والقلــق  عيشــهم  وكســب  وظائفهــم  عــى  والحفــاظ  كايف  بشــكل 

مســتقبلهم. وكذلــك توجــد مخــاوف أخــرى ذات الصلــة بالصحــة الجســدية بســبب 

ــاح  ــى اللق ــول ع ــة الحص ــه وإمكاني ــرق انتقال ــد-9	 وط ــريوس الكوفي ــة ف طبيع

والتباعــد الجســدي ووصمــة العــار املرتبطــة بالعــدوى. عــاوة عــى ذلــك، رمبــا 

ــرات  ــادة التوت ــاد إىل زي ــن الب ــرية م ــزاء كث ــروض يف أج ــول املف ــر التج أدى حظ

ــف  ــدالت العن ــاع مع ــذا يف ارتف ــى ه ــة ويتج ــاة األرسي ــب الحي ــف جوان يف مختل

ــامل٣. ــن الع ــة م ــاء مختلف ــا يف أنح ــاغ عنه ــم اإلب ــي ت ــزيل الت املن

كان لجائحــة الـــكوفيد-9	 أيًضــا تأثــري  بالــغ عــى خدمــات الصحــة النفســية والدعــم 

ــراءات  ــكلت االج ــد ش ــتفيدين وق ــا للمس ــي )MHPSS( وإيصاله ــي االجتامع النف

االحرتازيــة مثــل التباعــد الجســدي وتقييــد الحركــة تحديــات إضافيــة أمــام تقديــم 

ــق  ــي MHPSS يف املناط ــي االجتامع ــم النف ــية والدع ــة النفس ــات الصح خدم

ــدوى.  ــر الع ــا مخاط ــزداد فيه ــات أو ت ــص إىل الخدم ــن نق ــاين م ــت تع ــي كان الت

ــايس يف  ــر أس ــية كعن ــة النفس ــد الصح ــه وبتحدي ــم توضيح ــا ت ــر إىل م وبالنظ

ــف  ــراق بتكيي ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي ــت املنظم ــكوفيد-9	، قام ــتجابة لـ االس

أفضــل  وتطبيــق  املحليــة  الحكومــات  بتعليــامت  لامتثــال   MHPSS أنشــطة 

مامرســات الصحــة العامــة وإدراج أســاليب التواصــل عن بعــد يف تقديــم الخدمات.  

كــام قدمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق العديــد مــن األنشــطة التــي 

ــاء٤. ــة للوب ــية واالجتامعي ــب النفس ــة العواق ــدف إىل معالج ته

1.2 كوفيد-19 والصحة النفسية للعاملني يف الخطوط االمامية

نظــرًا للــدور الــذي يلعبــه العاملــون يف الخطــوط االماميــة ملكافحــة كوفيــد-9	، 

تُعــد هــذه الفئــة مــن املجموعــات املعرضــة للخطــر.  ويرجــع هــذا نتيجــة لســاعات 

ــى  ــك ع ــراً بذل ــري مؤث ــط كب ــت ضغ ــم تح ــام يضعه ــاقة م ــة والش ــل الطويل العم

تــؤدي إىل  بالتــايل قــد  البدنيــة والنفســية واالجتامعيــة والتــي  ســامتهم 

عواقــب ضــارة  عــى صحتهــم النفســية. تشــمل بعــض هــذه العواقــب عــى 

ســبيل مثــال اإلرهــاق الشــديد )ظاهــرة االحــرتاق النفــي( واالنخــراط يف آليــات 

ــن أو  ــات أو التدخ ــن الكحولي ــة م ــات مفرط ــتهاك كمي ــة كاس ــري صحي ــف الغ التكي

ــا  ــاد أيض ــول لاجه ــرض املط ــبب التع ــن أن يس ــك ميك ــرى. كذل ــدرة أخ ــواد مخ م

ــق.  ــاب والقل ــل االكتئ ــائعة مث ــية الش ــات النفس ــم االضطراب ــور و/أو تفاق إىل ظه

نوعيــة  تدهــور  إىل  هــذا  يــؤدي  أن  ميكــن  كوفيــد-9	،  جائحــة  ســياق  ويف 

الرعايــة الصحيــة وســامة العاملــن وخــرق بروتوكــوالت الرعايــة الطبيــة املقدمــة 

ــة  ــر االصاب ــادة مخاط ــايل إىل زي ــة  وبالت ــة بالجائح ــة املعني ــادئ التوجيهي واملب

بالعــدوى وتعريــض قــدرات النظــام الصحــي وفــرق االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 

ــر . للخط

ــتوين  ــى املس ــة ع ــوط األمامي ــن يف الخط ــطة MHPSS العامل ــاعد أنش ستس

الشــخيص واملهنــي عــى حــد ســواء مــن خــال الســعي إىل تحديــد املشــاكل 

ــال اســتخدام  النفســية واالجتامعيــة وتعزيــز الصحــة النفســية )عــى ســبيل املث

آليــات التكيــف املامئــة( وتحديــد مصــادر الضغــط والتعامــل معهــا بشــكل إيجــايب 

الصحــة  خدمــات  إىل  اإلحالــة  تتطلــب  التــي  النفســية  الصحــة  حــاالت  وتحديــد 

النفســية املتخصصة.وهــذا مــن شــانه أن يســمح بالكشــف املبكرعــن مشــاكل ذات 

الصلــة بالصحــة النفســية مثــل األرق واالكتئــاب والقلــق واإلرهــاق الشــديد والحــد 

مــن  تأثريهــا عــى كل مــن العاملــن يف الخطــوط األماميــة واألفــراد الذيــن 

تٌقــدم الخدمــات لهــم. ميكــن أن يشــمل ذلــك املــرىض املصابــن بـــكوفيد-9	 أو 

مقدمــي الرعايــة لهــم أو حتــى الســكان العاديــن الذيــن لديهــم مخــاوف وقلــق 

بشــأن الوبــاء.

ــون إىل  ــة يحتاج ــوط األمامي ــن يف الخط ــأن العامل ــه ب ــد التوج ــبق يؤي ــا س كل م

ــتهدفت  ــايل، اس ــية. وبالت ــم النفس ــر بصحته ــق األم ــا يتعل ــاص عندم ــامم خ اهت

ــد يف  ــه التحدي ــى وج ــة ع ــذه الفئ ــراق ه ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي املنظم

ــة5. ــة للجائح ــتجابة الطارئ ــن االس ــزء م ــة بـــ MHPSS كج ــطتها املتعلق أنش
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387 الدعم املجتمعي واالرسي

338 التوعية والدعوة ودعم الوصول اىل الخدمات االساسية

1,219 الخدمات املركزة الغري متخصصة

340 الخدمات املتخصصة
%15

%53

%17

%15

الخدمات املتخصصة
املجموعاالناثالذكور

210130340

8917االحالة اىل إستشارات الصحة النفسية

202121323إستشارات الصحة النفسية املتخصصة

الخدمات املركزة الغري املتخصصة
املجموعاالناثالذكور

6086111219

445363628دورات الدعم النفيس االجتامعي

284674مجموعات الدعم

95181276املشورة الفردية

)PFA( 402161االسعافات االولية النفسية

مستويات تدخل املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف مجال  .2 

MHPSS الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  

ضمن إطار برنامج االستجابة  لكوفيد-19 قدمت أنشطة MHPSS للمنظمة الدولية للهجرة الخدمات إىل 2574 فرد.

2.1 الخدمات املتخصصة

ــخاص  ــة  لألش ــية االكلينيكي ــورة النفس ــية واملش ــارات النفس ــم االستش ــم تقدي ت

ــاكل  ــلوكية او مش ــاكل س ــديدة  او مش ــية ش ــات نفس ــن إضطراب ــون م ــن يعان الذي

يف عاقاتهــم االجتامعيــة ان كانــت موجــودة مســبقا أو قــد نشــئت مــن اإلجهــاد 

ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــة يف املنظم ــات املتخصص ــو الخدم ــل مقدم ــديد. تعام الش

مــع مجموعــة واســعة مــن اضطرابــات الصحــة النفســية )MH(. وتدخلــوا برسعــة 

يف الحــاالت العاجلــة – وهــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا الكشــف عــن االفــراد 

ــن. ــهم أو اآلخري ــذاء أنفس ــر إي ــن لخط املعرض

وأُجريت هذه االستشارات من خال  وسائل التواصل املبارش والعمل عن بعد.

2.2 الخدمات املركزة الغري متخصصة

حــددت فــرق MHPSS التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق 9	2	 فــرًدا 

ــز وغــري متخصــص مــن خــال املراكــز املجتمعيــة  وإحــاالت  بحاجــة إىل دعــم مركّ

الخــط الســاخن »صحتــك أهــم«  واإلحــاالت مــن وحــدات أخــرى مثــل مراكــز الرعايــة 

الصحيــة األساســية املحليــة )PHCs(. وقــام فريــق مــن االخصائيــن النفســين 

واالجتامعيــن املُدربــن بتنفيــذ هــذه األنشــطة مــن خــال االستشــارات عــن بعــد 

والتفاعــات املبــارشة لتعزيــز  املرونــة النفســية  وتقديــم الدعــم والتثقيــف 

النفــي وآليــات التكيــف اإليجابيــة ونــر مــواد التوعيــة ذات الصلــة بكوفيــد-9	 

ومــا إىل ذلــك.
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املنظمة الدولية للهجرة

كانــت إحــدى الوســائل الشــائعة التــي اســتخدمها فريــق MHPSS التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة أثنــاء االستشــارات هــي برنامــج معالجــة املشــاكات املطــورة  

ــر  ــق والتوت ــاب والقل ــن باالكتئ ــخاص املصاب ــا األش ــتهدف أيًض ــة ويس ــاكل بفعالي ــل املش ــى ح ــراد ع ــاعدة األف ــتخدامه ملس ــم اس ــل يت ــر PM+ تدخ )PM+(. ويعت

باإلضافــة إىل قدرتــه عــى تحســن جوانــب مهــارات حــل املشــاكل والصحــة النفســية الشــاملة للســامة النفســية االجتامعيــة.

معالجة املشاكالت املطورة أثناء کوفید-19

الدعم املجتمعي واالرسي
املجموعاالناثالذكور

102285387

549مناقشات املجموعات

97281378أنشطة إجتامعية/ ثقافية/دينية

التوعية والدعوة
املجموعاالناثالذكور

126212338

110196306إذكاء الوعي

161632إجتامعات التنسيق الخارجية

ــة  ــي املرتبط ــط النف ــاالت الضغ ــت ح ــة، كان ــارات الفردي ــق باالستش ــام يتعل وفي

ــا الرئيســية التــي متــت ماحظتهــا وتقديــم الدعــم لهــا.  ــكوفيد-9	 مــن القضاي بـ

بعــض مــن األســباب التــي نجمــت عنهــا هــذه الضغــوط هــي اإلصابــة بالعــدوى و 

العــزل واالضطــرار بقيــام دورمقــدم الرعايــة ألفــراد األرسة املصابــن بـــكوفيد-9	 

والتأثــر بالعنــف املنــزيل أثنــاء اإلغــاق. وشــملت القضايــا الرئيســية األخــرى، 

اإلجهــاد النــاىشء مــن عــدم االســتقرار وفقــدان ســبل كســب العيــش واملشــاكل 

املتعلقــة بــاألرسة  واملعانــاة مــن أعــراض االكتئــاب والقلــق واالنعــزال االجتامعــي  

ومشــاكل النــوم مثــل األرق والكوابيــس وقلــة الرتكيــز والتحديــات الســلوكية التــي 

يظهرهــا األطفــال غريهــا. 

تــم أيًضــا تقديــم املشــورة الجامعية وأنشــطة الدعــم إىل العائــات أو مجموعات 

األفــراد الذيــن يختــرون ذات التحديــات وهــذا بعــد أن تــم إبــاغ املســتفدين بذلــك 

والحصــول عــى موافقتهــم لانضــامم لهــذه املجموعــات. تضمنــت املواضيــع 

كوفيــد-9	  بإصابــات  املتعلقــة  واملخــاوف  القلــق  مناقشــتها،  متــت  التــي 

وصعوبــات التعبريعــن املشــاعر والتكيــف بإيجابيــة مــع االجهــاد. وتــم تنظيــم 

ــر  ــة ع ــات مراس ــاء  مجموع ــم إنش ــرتخاء وت ــات االس ــم تقني ــرة  لتعل دورات متكك

وســائط التواصــل االجتامعــي لتبــادل النصائــح حــول كيفيــة التعامــل بفعاليــة مــع 

ــن. ــال واملراهق ــد األطف ــلوكية عن ــات الس التحدي

2.3 الدعم املجتمعي واالرسي

النفســية  و  العقليــة  صحتهــم  عــى  الحفــاظ  األشــخاص  معظــم  يســتطيع 

ــي واألرسي.  ــم املجتمع ــى الدع ــول ع ــاعدة للحص ــوا املس ــة إذا تلق االجتامعي

ــة  ــات الجامعي ــال املناقش ــن خ ــد- م ــن بُع ــو ع ــراد- ول ــن األف ــع ب ــاعد الجم وس

واألنشــطة االجتامعيــة أو الثقافيــة عــى تخفيــف الوقــت املضنــي الــذي كانــوا 

يواجهونــه أثناءفــرتات الحظــر وقــت الجائحــة. وقــد ركــزت مناقشــات املجموعــات 

ــرتخاء  ــات االس ــة وتقني ــطة التعليمي ــة واألنش ــف اإليجابي ــرتاتيجيات التكي ــى اس ع

واألنشــطة الرتفيهيــة.

2.4 التوعية ودعم الوصول اىل الخدمات االساسية

التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق بدعــم   MHPSS قــام فريــق 

املســتفيدين للحصــول عــى الخدمــات األساســية مــن خــال زيــادة الوعــي 

ــة.  ــلطات الحكومي ــة والس ــة واملحلي ــامت الدولي ــع املنظ ــيق م ــاالت والتنس واإلح

وكان هــذا أســايس يف جميــع األنشــطة املقدمــة، خصوًصــا خــال وقــت الجائحــة. 

مبجهــود منظمــة الهجــرة الدوليــة يف تييســري الوصــول إىل الخدمات األساســية 

ــرى. ــل األخ ــتويات التدخ ــى مس ــل  ع ــط أق ــاك ضغ ــي،  كان هن ــع الوع ورف

ــة  ــة الدولي ــع للمنظم ــع )CwC( التاب ــل يف املجتم ــق التواص ــع فري ــيق م بالتنس

للهجــرة يف العــراق، قــام فريــق MHPSS بإســتحداث منشــورات ومقاطــع فيديو 

ــح حــول كيفيــة  ــة بالجائحــة. وشــمل ذلــك نصائ تتضمــن رســائل  MHPSS ذات الصل

الحفــاظ عــى الروتــن الصحــي أثنــاء أوقــات الحظــر وطــرق التعامــل مــع  الضغــوط 

الناجمــة عــن التغطيــة املســتمرة لألوضــاع املتعلقــة بالجائحــة فضــا عــن القــدرة 

عــى التمييــز بــن الشــائعات والنصائــح الطبيــة الغــري الدقيقــة بشــأن كوفيــد-9	.  

ــت  ــة أبلغ ــا دورات توجيهي ــراق أيًض ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي ــت املنظم أقام

  MHPSS ــق ــا فري ــي يقدمه ــات  MHPSSالت ــواع خدم ــا  بأن ــن خاله ــاركن م املش

باإلضافــة إىل معلومــات عــن طــرق التواصــل مــع أفــراد مقدمــي الخدمــات أثنــاء 

ــاق. اإلغ

باإلضافــة إىل تقديــم دورات توعويــة  لعــدد مــن موظفــي املراكــز الصحيــة 

األساســية والتــي تركــزت عــى املفاهيــم الخاطئــة حــول الصحــة النفســية، 

وجلســات الدعــم النفــي واالجتامعــي ملقدمــي الرعايــة ملســاعدتهم عــى 

التعامــل مــع أطفالهــم والتوعيــة بأعــراض بعــض الحــاالت النفســية كاالكتئــاب 

والقلــق وتعزيــز مهــارات الرعايــة الذاتيــة والتعامــل مــع الضغــوط.
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هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. وال تنطوي الحدود واألسامء املبينة والتسميات املستخدمة عى هذه الخريطة عى تأييد أو قبول رسمي من املنظمة الدولية للهجرة.

بناء قدرات الرشكاء
املجموعاالناثالذكور

145145290
التدريب واإلرشاف عىل املنظامت غري الحكومية / منظامت 

املجتمع املدين
41014

تدريب موظفي املنظمة الدولية للهجرة وجهات التنسيق 

عىل الدعم النفيس واالجتامعي
402262

101113214تدريب املؤسسات الحكومية

محافظة األنبار	 

محافظة بغداد 	 

محافظة دهوك  	 

محافظة أربيل   	 

محافظة كركوك   	 

األنبار

 دهوك

 أربيل 

كركوك

 بغداد

2.5 األنشطة الخاصة ببناء قدرات موظفي املنظمة الدولية للهجرة و رشكاءها

ــن  ــا املحلي ــات ملوظفيه ــراق تدريب ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي ــت املنظم قدم

واملنظــامت  املحليــة  الحكومــة  وموظفــي  املجتمعيــة  التنســيق  وجهــات 

ــامن  ــم لض غــري الحكوميــة وموظفــي منظــامت املجتمــع املــدين بشــكل منتظ

التدريبــات املهــارات  القــدرات املحليــة. تضمنــت  التعليــم وتنميــة  اســتدامة 

النفســية واالجتامعيــة  واالســعافات النفســية األوليــة املقدمةعــن بعــد )مزيــد 

مــن التفاصيــل يف الصفحــة 0	 تحــت عنــوان PFA التدريــب عــن بعــد( والوصــم 

لـــ كوفيــد-9	  النفــي  النفســية  واألثــر  الخاطئــة حــول الصحــة  واملفاهيــم 

اإلعاقــات  ذوي  دمــج  وأســاليب  الجائحــة  أثنــاء  بالعمــل  املرتبطــة  والضغــوط 

بخدمــات الصحــة النفســية.

املواقع الجغرافية ألنشطة املنظمة الدولية للهجرة يف مجال  .3 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أثناء االستجابة لكوفيد -19      

 أثناء االستجابة لجائحة كوفيد -9	، كان برنامج الصحة النفسية والدعم النفي االجتامعي التابع

 للمنظمة الدولية للهجرة فعاال يف خمس محافظات يف املواقع التالية:
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املنظمة الدولية للهجرة

رابط املبادىء التوجيهية  باللغات الثالث

ــت  ــم تُرجم ــة ث ــة اإلنجليزي ــرة باللغ ــة ألول م ــادئ التوجيهي ــرشت املب نُ

الحقــا إىل اللغتــني  العربيــة والكرديــة.

الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي أثناء االستجابة  .4 

لكوفيد – 19:  اإلنجازات الرئيسية   

 4.1 تطوير دليل ارشادات منظمة الهجرة الدولية بالعراق لتقديم خدمات الصحة

 النفسية والدعم النفيس االجتامعي عن بعد

نظــرا للتحــول مــن التفاعــات املبــارشة إىل التواصــل عــن بُعــد مــع املســتفيدين، 

وجــدت حاجــة ملحــة لوضــع مبــادىء توجيهيــة للموظفــن الذيــن يقدمــون 

  MHPSSمختلــف أنــواع  الخدمــات  الخاصــة بـــ

كان الهــدف الرئيــي للمبــادئ التوجيهيــة هــو التحســن مــن قــدرة موظفــي 

ــى  ــاعدتهم ع ــال مس ــن خ ــي م ــي االجتامع ــم النف ــية والدع ــة النفس الصح

ــى  ــا ع ــوء أيض ــليط الض ــع تس ــد م ــن بُع ــل ع ــاليب العم ــد أس ــى فوائ ــرف ع التع

املهــارات والخطــوات الرئيســية املطلوبــة لتقديــم خدمــة ناجحــة وفعالــة. 

ــد والطــرق  ــا بعــض التحديــات املرتبطــة بالعمــل عــن بُع ويســتهدف الدليــل أيًض

ــا.  ــب عليه للتغل

وقــد صيغــت الوثيقــة عــى شــكل خطــوات تدريجيــة مــام يجعلهــا متاحــة 

الخــرة واملهــارات. وتغطــي  مــن  للموظفــن ذوي املســتويات املختلفــة 

ــل  ــة التواص ــع ومنص ــداد موق ــا إع ــن ضمنه ــع م ــن املواضي ــد م ــة العدي الوثيق

وجدولــة املواعيــد مــع املســتفيدين والنصائــح بشــأن إدارة املســائل املتعلقــة 

بالرسيــة والخصوصيــة والعمــل عــر اإلنرتنــت مــع املجموعــات وغــري ذلــك.  

ــات  ــراد ذوي اإلعاق ــام األف ــات أم ــل العقب ــاص لتقلي ــم خ ــص قس ــم تخصي ــام ت ك

الجســدية. وتــم تســليط الضــوء عــى االعتبــارات الثقافيــة واألخاقيــة فضــاً عــن 

ــة  ــدم الخدم ــن  مق ــب كل م ــن جان ــل م ــع العم ــة موق ــة ورسي ــامن خصوصي ض

واملســتفيد.

ــات  ــل جلس ــة )مث ــة وجامعي ــات فردي ــد جلس ــن بع ــة ع ــات املقدم ــملت الخدم ش

ــدة(.  ــارات جدي ــم مه ــة وتعل التوعي

ويف الحــاالت التــي مل يكــن فيهــا اســتخدام أســاليب تقديــم الدعــم يف مجــال 

ــة  ــدى املنظم ــو MHPSS  ل ــل موظف ــهولة، تواص ــا بس ــد متاًح ــن بع MHPSS ع

الصــارم  التقيــد  مــع  للخطــر  املعرضــن  باألفــراد  مبــارشة  للهجــرة  الدوليــة 

ــا.  ــوىص به ــة امل ــري الوقائي بالتداب

مل تؤثــر التفاعــات املبــارشة املحــدودة عــى املســتفيدين الذيــن يتلقــون 

الدعــم النفــي واالجتامعــي فحســب، بــل أثــرت أيضــا عــى أنشــطة بنــاء قــدرات 

تــم عقــد دورات  للهجــرة. وبنــاء عــى ذلــك،  الدوليــة  موظفــي املنظمــة 

ــة  ــات االلكرتوني ــال املنص ــن خ ــتويات م ــف املس ــن مختل ــن م ــة  للموظف تدريبي

ــم  ــف القائ ــن والعن ــال واملراهق ــل MHPSS لألطف ــة )مث ــع مختلف ــول مواضي ح

عــى نــوع الجنــس والدعــم يف مجــال MHPSS  ملوظفــي الرعايــة الصحيــة 

ــن  ــة م ــل إيجابي ــردود فع ــك ب ــل ذل ــد قوب ــا(.  وق ــة وغريه ــاء الجائح ــن أثن العامل

قبــل املتدربــن لعــدد مــن األســباب: تقليــل الوقــت املســتهلك بالتنقــل ونفقاتــه 

وإتاحــة املــواد العلميــة بســهولة عــر اإلنرتنــت وقــد ســاعد  اجتــامع املوظفــن 

ــا  ــارة أيض ــت االش ــم. ومت ــبكة اتصاالته ــز ش ــى تعزي ــاد ع ــاء الب ــف أنح ــن مختل م

ــاالت  ــاركة الح ــال مش ــن خ ــكلت م ــي تش ــم الت ــة التعل ــن تجرب ــتفادة م إىل االس

ــة . ــياقات مختلف ــا يف س ــت مواجهته ــي مت ــص الت والقص

ولكــن العمــل مــن خــال منصــات اإلنرتنــت وكــام كان متوقعــا، يحمــل معــه بعــض 

ــب  ــة بالجان ــب مرتبط ــت يف الغال ــي كان ــه. والت ــة ب ــه. خاص ــة ب ــات الخاص التحدي

الفنــي للعمــل عــن بُعــد، مثــل مشــاكل االتصــال باإلنرتنــت و األعطــال الغــري 

املتوقعــة التــي قــد تحــدث لألجهــزة وانقطــاع التيــار الكهربــايئ يف بعــض 

األحيــان. وعــى الرغــم مــن صعوبــة هــذه التحديــات إال أنهــا وفــرت للموظفــن 

الفرصــة للتعــرف عــى مــا ميكــن توقعــه وكيفيــة حــل املشــاكل املامثلــة 

ــهم.  ــد بأنفس ــن بُع ــم ع ــم الدع ــد تقدي ــا عن وإصاحه

4.1.1 وضع املبادئ التوجيهية: االجراءات والجدول الزمني:

بدايــًة، تــم إجــراء دراســة نظرية معمقــة للوثائــق املوجــودة حول أســاليب العمل 

عــن بُعــد يف إعــدادات  MHPSS  وبعــد ذلــك تــم تجميــع املعلومــات وتحليلهــا. 

ــي  ــن موظف ــة م ــى عين ــة ع ــادئ التوجيهي ــودة األوىل للمب ــت املس ــم وزع ث

MHPSS   للتأكــد مــن مــدى توافــق املحتــوى مــع ظــروف العمــل الفعليــة. وتــم 

ــأن  ــة بش ــة الراجع ــة  التغذي ــزة ملناقش ــة مرك ــات جامعي ــراء مناقش ــك إج ــد ذل بع

محتــوى املبــادىء التوجيهيــة وتقديــم املزيــد مــن التوصيــات لتحســينها.

.

https://iraq.iom.int/publications/internal-guidelines-remote-mhpss-working-modalities-0
https://iraq.iom.int/publications/internal-guidelines-remote-mhpss-working-modalities-0
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19 شهرا من الكوفيد-19

االتحــاد الــدويل للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )IFRC( ، 2020 ، اإلســعافات األوليــة النفســية عــن بُعــد أثنــاء التوجيــه املؤقــت لتفــي فــريوس كورونــا. االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب . 6
األحمــر والهــال األحمــر ، كوبنهاكــن

4.2 التدريب عىل اإلسعافات األولية النفسية عن بُعد للعاملني يف الخطوط األمامية يف مراكز الرعاية الصحية األساسية

اإلســعافات األوليــة النفســية )PFA( هــو برنامــج مخصــص للتعــرف عــى األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن الضغــوط النفســية املرتبطــة باألزمــات واالســتجابة لهــا. إنهــا 

ــعور  ــى الش ــي ع ــن األمل النف ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــاعدة االش ــة ملس طريق

بالراحــة والدعــم مــن أجــل مواجهــة التحديــات بشــكٍل أفضــل.  وينطــوي أســاس 

هــذا الرنامــج عــى رعايــة الفــرد املصــاب بــأمل نفــي واالهتــامم بــردود فعلــه 

ــاكل  ــل املش ــارات ح ــاء مه ــل بن ــاء مث ــد االقتض ــة عن ــاعدة الفعلي ــم املس وتقدي

واملســاعدة يف الحصــول عــى االحتياجــات األساســية أو إحالــة األفــراد للحصــول 

عــى املزيــد مــن املســاعدة. وميكــن تقديــم اإلســعافات األوليــة النفســية قبــل 

أو أثنــاء أو مبــارشة عقــب التعــرض لألزمــات6. 

وقدمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق دورات تدريبيــة يف اإلســعافات 

ــي  ــاع الطب ــن بالقط ــة والعامل ــن باملنظم ــن العامل ــية للموظف ــة النفس األولي

يف الخطــوط األماميــة. تلقــى العديــد مــن موظفــي املنظمــة الدوليــة للهجــرة 

 PFA ــات يف ــك تدريب ــد ذل ــم بع ــوا بدوره ــن قدم ــى PFA. والذي دورات )TOT( ع

إىل العاملــن يف الخطــوط األماميــة مبراكــز الرعايــة الصحيــة األساســية يف 

ــب  ــارك وكان التدري ــب 6	2 مش ــى التدري ــد تلق ــامالً، ق ــة. وإج ــم املحلي مناطقه

ميتلكهــا  التــي  املعلومــات  حســب  عــى  ثــاث  أو  يومــن  يســتغرق  الواحــد 

ــم.  ــروف توافره ــب وظ ــن التدري ــاركن ع املش

ــن  ــل ع ــائل التواص ــتخدام وس ــى اس ــاً ع ــر تقب ــوا أك ــتفيدين كان ــض املس “بع

بُعــد ألنهــم يشــعرون بقــدر أكــر مــن الراحــة يف الحديــث عــن مشــاكلهم يف 

إطــار أكــر خصوصيــة” 

MHPSS موظف الــ   -

4.3 الخط الساخن “صحتك أهم”

قدمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق الدعــم اىل )IHCHR( لتنفيــذ 

مــروع حــول إذكاء الوعــي بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعي 

واســتجابة MHPSS لـــكوفيد -9	 مــن خــال خدمــة الخــط الســاخن بقيــادة مجموعة 

مــن CSOs واألطبــاء وغريهــم مــن املهنيــن العاملــن يف املجــال الطبــي وكان 

هــدف الخــط الســاخن مخاطبــة املخــاوف الطبيــة الخاصــة  بجائحــة  كوفيــد-9	 

ــوارىء  ــاالت الط ــتجابة يف ح ــة واالس ــة بالوقاي ــئلة املتعلق ــى االس ــة ع واإلجاب

والعــاج. وقــد َمكــن الدعــم الــذي قدمتــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة الخــط 

ــي  ــم النف ــية والدع ــة النفس ــتهدف الصح ــاص يس ــزء خ ــداد ج ــن إع ــاخن م الس

ــاالت.  ــورة واالح ــم املش ــري تقدي ــم تيس ــن ث ــي وم االجتامع

4.3.1 الخدمات املقدمة

      MHPSS الخط الساخن لــــ

ــن يف  ــن العامل ــن املهني ــم م ــاء وغريه ــيون واألطب ــون النفس ــى األخصائي تلق

مجــال الرعايــة الصحيــة املدربــن عــى تقديــم الدعــم النفــي االجتامعــي 

األســايس اتصــاالت مــن األشــخاص الذيــن يلتمســون املســاعدة املتعلقــة بجائحــة 

ــي  ــم إىل مقدم ــاالت بإحالته ــز االتص ــي مراك ــام موظف ــم ق ــن ث ــد– 9	 وم كوفي

الخدمــات املناســبن بنــاء عــى احتياجاتهــم. كــام قدمــت املنظمــة الدوليــة 

للهجــرة املســاعدة إىل ممثــي IHCHR  تدريبــا للمدربــن  TOTبشــأن اإلســعافات 

.)rPFA ( ــد ــن بُع ــية ع ــة النفس األولي

واتخذت املواد التي تستهدف إذكاء الوعي االشكال التالية:

النفــي 	  الدعــم  تثقيفيــة تقــدم رســائل  مقاطــع  موجــزة لفيديوهــات 

مبســط. شــكل  يف  االجتامعــي 

ــن 	  ــزة ع ــائل موج ــدم رس ــي تق ــة  الت ــة الكرتوني ــوم توضيحي ــات ورس ملصق

الرعايــة الذاتيــة واســرتاتيجيات التعامــل بفعاليــة مــع الضغــوط  الناتجــة عــن 

ــة. الجائح

فيــام يــي عينــات مــن املــواد التــي تــم نرهــا مــن خــال منصــات وســائل 

املــروع.  تنفيــذ  أثنــاء  املختلفــة  االجتامعــي  التواصــل 

https://www.facebook.com/sahtak.sa/videos/199620235043471/
https://www.facebook.com/sahtak.sa/videos/956893311483655/
https://www.facebook.com/sahtak.sa/videos/1286887698310960/
https://www.facebook.com/sahtak.sa/videos/384108822586854/
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كان التوزيع العمري للمستفيدين عىل النحو التايل

%0.8

10-1

%5

20-11

%55

30-21

%20

40-31

%19

+ 40

األرقام الرئيسية:  

وشعر 50 يف املائة من املستفيدين بالخوف من املوت،  بينام أجاب 

الخمسون باملائة اآلخرون بالنفي.  

تلقى 71 يف املائة منهم دعم ُمركز و25 يف املائة منهم خدمات متخصصة 

وتلقى 3 يف املائة منهم كالهام. 

%50

%71

%25

%3

%50

عاىن ستون يف املائة من ضغوط نفسية اجتامعية بعد الجائحة، يف 

حني اجاب 40 يف املائة بخالف ذلك. 

ومل يكن لدى غالبية املستفيدين )81%( أي أفكار انتحارية، يف حني أبلَغ %19  

منهم عن معاناتهم وتم إحالتهم إىل الخدمات املتخصصة وفقا لذلك. 

%60

%81

%19

%40

4.3.2 أهداف املبادرة شملت ما ييل:    

الدعــم النفــي االجتامعــي لألشــخاص الذيــن تــرضروا مــن كوفيــد -9	  	 

ســواء بصــورة مبــارشة عــن طريــق العــدوى أو بصــورة غــري مبــارشة بســبب  

ــلوكهم . ــهم وس ــبل عيش ــى س ــة ع ــري الجائح تأث

ــتمرة 	  ــورة مس ــد-9	 بص ــة كوفي ــاء جائح ــية اثن ــة النفس ــي بالصح إذكاء الوع

والرتكيــز عــى مخاطبــة املفاهيــم الخاطئــة والوصــم لتحقيــق فهــم أفضــل 

للمــرض وتدابــريه الوقائيــة والحجــر الصحــي وغــري ذلــك مــن املســائل ذات 

الصلــة .

مواجهــة املعلومــات املضللــة والشــائعات واألخبــار املزيفــة التــي انتــرت 	 

برسعــة يف بوابــات وســائل اإلعــام. 

مخاطبــة مشــاعر الوصــم التــي قــد تؤثــر عــى األشــخاص الذيــن أصيبــوا بــــ 	 

كوفيــد-9	 وعائاتهــم واملتخصصــن يف تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 

ــة . ــوط األمامي ــن يف الخط ــوارىء املتواجدي ــاالت الط يف ح

4.3.3 وصف األنشطة:

واألطبــاء  واألخصائيــن   االجتامعيــن  األخصائيــن  مــن  ُمــدرب  فريــق  شــارك 

ــن  ــرتة م ــد للف ــن بُع ــات ع ــم الخدم ــا لتقدي ــوا مًع ــة وعمل ــين يف الحمل النفس

طلبــات  الســاخن  الخــط  تلقــى  املجمــل  ويف   .2020 األول  كانــون  إىل  أيلــول 

مســتفيد.   		6	 مــن  والنفســية  االجتامعيــة  النفســية  لاستشــارات 

ــي  ــام كان الباق ــور بين ــن الذك ــات م ــتخدمي الخدم ــن مس ــة م وكان 60 يف املائ

مــن اإلنــاث.
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19 شهرا من الكوفيد-19

%48

 الجنس

العمر

متوسط العمر = 31

%52

39-20

%65

4.4 تقييم االحتياجات وتأثري كوفيد -19 عىل السالمة النفسية واالجتامعية لعينة مختارة من املستفيدين.

قــد  النفســية  الصحــة  عــى  الجائحــة  هــذه  آثــار  معالجــة  أن  إىل  وبالنظــر 

ــة  ــراء دراس ــراق إج ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي ــررت املنظم ــة، ق ــددت كأولوي ُح

ــة   ــار الجائح ــم آث ــل لفه ــم مفص ــراء تقيي ــوز 2020 الج ــهر مت ــتقصائية يف ش اس

عــى الصحــة النفســية واالجتامعيــة لألفــراد. 

ــة 8	3 فــرد مــن مخيــامت دهــوك وســنجار  ــر هــذا التقييــم، متــت مقابل ويف اث

ــل موظفــي MHPSS. وقــد متــت صياغــة أســئلة الدراســة  وحســن شــام مــن قب

باالســتعانة بــأدوات تقييــم احتياجــات MHPSS الخاصــة باملنظمــة الدوليــة للهجرة 

ــة  ــة والدميوغرافي ــات االجتامعي ــة:  املعلوم ــام التالي ــن األقس ــف م ــي تتأل والت

األساســية للعينــة وتقييــم املعرفــة باملعلومــات املتعلقــة مبــرض كوفيــد-9	  

وأثــر كوفيــد -9	 عــى الســلوكيات والســامة  النفســية واالجتامعيــة وآليــات 

التكيــف وأوضــاع املســتفيدين الذيــن يعانــون مــن حالــة صحيــة نفســية مــن 

ــاس. األس

4.4.1 أهداف التقييم: 

ــة  ــة الدولي ــت املنظم ــة, قام ــذه الجائح ــة له ــية واالجتامعي ــار النفس ــم اآلث لفه

ــة: ــداف التالي ــق األه ــح لتحقي ــراء مس ــتحداث وإج ــراق بإس ــرة يف الع للهج

ــة 	  ــال املختلف ــردود األفع ــة ك ــلوكيات معين ــى س ــة ع ــري الجائح ــم تأث تقيي

للضغوطــات املرتبطــة بالكوفيــد 9	 وأمــور أخــرى متعلقــة بالصحــة النفســية

 تقييم أثر الجائحة عى الصحة النفسية  	 

تقييم أثر الجائحة عى مهارات التكيف وأنظمة الدعم االجتامعي	 

تحديــد الصعوبــات املحتمــل أن يواجههــا األفــراد الذيــن يعانــون مــن حــاالت 	 

صحيــة نفســية موجــودة مســبقا

تحديد االحتياجات التي مل تتم تلبيتها للسكان خال هذه األوقات.	 

4.4.2 األرقام الهامة املستخلصة من التقييم:

فيام يتعلق بتوزيع العينة بن الجنسن، بلغت نسبة اإلناث 2	 يف املائة بينام بلغت نسبة الذكور 8	 يف املائة.

وبالنظر إىل التوزيع العمري فإن 	6 يف املائة من املستفيدين تراوحت أعامرهم ما بن الـ20 والـ39 عاًما. وكان متوسط عمر العينة 	3 عاًما. 



13

املنظمة الدولية للهجرة

%4 %6

 %10

 %50

 %34

 تعرض

للعنف املنزيل

منهم من الزوجات

من األطفال

العنف املنزيل

مصادر الضغوط املرتبطة مبرض كوفيد-19 :

خضعــوا 	  أو    )%3	( بانفســهم  أنفســهم  عزلــوا  الذيــن  ألولئــك  بالنســبة 

ــاعر  ــم مش ــن اختباره ــم ع ــة منه ــغ  		 يف املائ ــي )6%( ، أبل ــر الصح للحج

املتعلقــة  األفــكار  بعــض  مــن  األشــخاص  هــؤالء  عــاىن  كــام  الخــوف، 

بالوصمــة املجتمعيــة لإلصابــة بـــ كوفيــد- 9	 والخــوف مــن اســتبعادهم مــن 

ــا  ــرض كورون ــم مل ــة فحصه ــتبه يف أن نتيج ــة إذا اش ــم املحلي مجتمعاته

ايجابيــة.  

كان مــا يقــرب مــن نصــف املشــاركن )8	%( منهــم قلــق بشــأن صحتــه 	 

الشــخصية أو صحــة أرستــه لعــدة أســباب. ويشــمل ذلــك اإلصابــة بـــ كوفيد-9	 

ــة  ــراض مزمن ــن أم ــون م ــن يعان ــراد الذي ــد األف ــم عن ــد يتفاق ــرض ق وأن امل

أخــرى. وباالضافــة اىل ذلــك، أعــرب 38 يف املائــة منهــم عــن قلقهــم 

إزاء عــدم تلقــي الرعايــة الطبيــة املناســبة يف املخيــامت حــال إصابتهــم 

بالفــريوس.

تأثري كوفيد -19 عىل األشخاص الذين يعانون من مشاكل 

الصحة النفسية املوجودة سابقا:

ــة 	  ــخيص 7	 يف املائ ــم تش ــا، ت ــت مقابلته ــي مت ــة الت ــق بالعين ــام يتعل في

منهــم باالكتئــاب ســابقا و20 يف املائــة يعانــون مــن القلــق و8	 يف املائــة 

منهــم يعــاين مــن االضطرابــات املرتبطــة بالتوتــر و6 يف املائــة باضطــراب 

.)PTSD( مــا بعــد الصدمــة

وشــمل نــوع الدعــم الــذي تــم تلقيــه:  الدعــم النفــي واالجتامعــي 	 

وجلســات اإلرشــاد والوصفــات الطبيــة. تــم تحديــد ســبعة وســتن يف املائــة 

ــاج  ــذون الع ــا ويأخ ــي م ــراب نف ــون باضط ــم مصاب ــى أنه ــة ع ــن العين م

الــدوايئ. والجديــر بالذكــر أن 	9 يف املائــة منهــم كان ملتزًمــا بأخــذ العــاج 

وقــت اجــراء التقييــم .

ملزيــد مــن البحــث يف تأثــري الجائحــة عــى أولئــك الذيــن يعانــون مــن 	 

اضطرابــات الصحــة النفســية، ُســئل املشــاركون عــام إذا كانــوا يواجهــون 

ــاب %22  ــا؛ أج ــوا اليه ــا احتاج ــات عندم ــى الخدم ــول ع ــات يف الحص صعوب

)أحيانــا( و20% )مطلقــا(. )دامئــا(، 	2% )غالبــا(، 	%3 

العنف املنزيل أثناء جائحة كوفيد-19

ــات  ــال أوق ــامل خ ــاء الع ــع أنح ــد ازداد يف جمي ــزيل ق ــف املن ــراً إىل أن العن نظ

الحظــر املفروضــة، تــم أيضــا تقييــم معــدالت العنــف املنــزيل بالعينــة املختــارة. 

ووجــد أنــه مــن ضمــن الذيــن تعرضــوا إىل العنــف املنــزيل، 0	% منهــم كانــوا مــن 

النســاء الــايت تعرضــن للعنــف مــن قبــل أزواجهــم وحــوايل 	3% منهــم كانــوا 

مــن األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف مــن قبــل أفــراد أرسة أخــرون. وكان مــن بــن 

أنــواع العنــف التــي أرتكبــت، اإلســاءة اللفظيــة )		%(، واالعتــداء الجســدي )%28(، 

ويف بعــض الحــاالت كاهــام )	%2(.

وملعرفــة املزيــد عــن أوضــاع العنــف املنــزيل، ُســِئَل املشــاركون عــام إذا كانــت 

ــم  ــاب )60%( منه ــف، أج ــذا العن ــن ه ــد م ــا للح ــم اتخاذه ــراءات ت ــة إج ــاك أي هن

بالنفــي. وبنــاءا عــى ذلــك، تــم االستفســار عــن األســباب خلــف عــدم اتخــاذ أيــة 

اجــراءات لذلــك. وتضمنــت األســباب: قبــول االعتــذار والتقيــد باألعــراف والتقاليــد 

ــرى.    ــور أخ ــن أم ــن ب ــاين م ــال الج ــن ردود أفع ــوف م ــة والخ املجتمعي

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد أفــاد 3 مــن املشــاركن )أي 9% مــن الذيــن عانــوا 

مــن العنــف األرسي( بــأن خدمــات MHPSS التــي تقدمهــا املنظمــة الدوليــة 

للهجــرة لعبــت دوراً ايجابيــاً يف تقديــم جلســات االستشــارة  ملعالجــة الضغــوط 

الناجمــة عــن العنــف.
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19 شهرا من الكوفيد-19

أعراض القلق

الخوف من األشخاص املصابون بــ كوفيد-19  

واملعروف أن نتيجتهم ايجابية

الخوف من املوت

الخوف من املرض زيادة االنشغال باألعراض الجسدية أكرث من املعتاد

ظهور فرتات مفاجئة لخفقان القلب وضيق يف التنفس و الشعورباملوت الوشيك والتعرق 

االرتعاش دون وجود عامل مؤثر واضح

الخوف من املعاناة 

صعوبة السيطرة عىل القلق 

%18

%41

%24

%18

%24
%29

%16

%22

%28

%28

%7

%27

%37

%29

%45

%24

%15

%20

%41

%56

%15

%25

%3

%7

%19

%33

%20%27

الضغط النفيس الناجم عن وضع الكوفيد -19:

لتقديــر شــدة الضغــوط النفســية التــي عــاىن منهــا املشــاركون، تــم اســتهداف بعــض املــؤرشات لتحديــد مشــاعر وأفــكار وســلوكيات وشــكاوى األشــخاص الذيــن أجــري 

معهــم التقييــم معهــم مقابــات يف الثاثــن يومــا الذيــن ســبقوا تاريــخ التقييــم. وفيــام يــي عــرض يوضــح النتائــج الرئيســية للتقييــم:

دامئاً أحيانا غالباً  مطلقا



15

املنظمة الدولية للهجرة

أعراض االكتئاب

الشعور بالحزن معظم الوقت 

فقدان االهتامم بالحياة 

فقدان االستمتاع باألنشطة

الشعور بالغضب أكرث من املعتاد

مشاعر اليأس أو العجز

%11

%38

%34

%18

%11

%15

%48

%19

%9

%41

%31

%12

%38

%31

%19%43

%31

%19

%7

%27

دامئاً أحيانا غالباً  مطلقا
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19 شهرا من الكوفيد-19

األعراض الجسدية

األعراض االدراكية 

العنف املنزيل أثناء جائحة كوفيد-19

زيادة اآلالم الجسدية الغري مرتبطة مبرض طبي

صعوبة يف النوم

صعوبة الرتكيزعىل األنشطة اليومية 

تغريات يف الشهية 

 النسيان أكرث من املعتاد

 )عىل سبيل املثال ، وضع األشياء يف غري موضعها، 

ونسيان التواريخ املهمة ، وما إىل ذلك(

%46

%6

%20

%28

%40

%3

%17

%40

%36

%11

%23

%30

%6

%27

%51

%29

%40 %20

%11 %1

دامئاً أحيانا غالباً  مطلقا
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املنظمة الدولية للهجرة

 عينة من املنشورات وامللصقات التي تحمل رسائل MHPSS املتعلقة بوباء کوفید-9	. 

املرفق



iraq.iom.int

iomiraq@iom.int @IOMIraq

مجمع يونامي )ديوان 2(

املنطقة الدولية،

بغداد، العراق

املنظمة الدولية للهجرة – العراق

2021 (IOM) ©املنظمة الدولية للهجرة

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة
إلكرتونية أو تقنية أو تصوير أو تسجيل أو غري ذلك دون الحصول عىل إذن كتايب مسبق من النارش.
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