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وضـع الصحـة النفسـية اإلجتماعيـة يف العـراق

تأثر املاليني من العراقيني باالوضاع الغري مستقرة يف العراق واليت تستمر منذ عقود وقد أثر الرصاع والعنف الدائر يف 
املنطقة عىل الشعب العرايق عىل عدة مستويات سواء عىل الصعيد االجتماعي أو االقتصادي أو البدين أو حىت النفيس.1

يتعرض األشخاص لضغط نفيس إجتماعي كبري أثناء الزناعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى وتتداخل هذه 
املعاناة وردود  إن  الطبيعية.  بالحياة  اليومية مما يجعلهم يفقدون إحساسهم  أنشطتهم  الضغوطات مع 
األفعال الخاصة بالفقد والحزن والتعرض للعنف والصدمات واختالل البنية األرسية واملجتمعية وغريها من 
مصادر للضغط لها تأثري هائل عىل الصحة والرفاهية النفسية واالجتماعية لألفراد. والجدير بالذكر بأن يف 
بعض األحيان يمكن أن يتصدى األفراد لهذه املصاعب مما يعزز من مرونتهم النفسية، إال أنه قد ينتج عن 
التعرض لهذه الصعاب ظهور أو تفاقم الضطرابات نفسية عدة. ان انعدام االستقرار املجتمعي واالنفصال عن 
األرسة أو فقدان أحد أفرادها، إىل جانب فقدان سبل كسب العيش والظروف املعيشية القاسية ومحدودية 
الوصول إىل االحتياجات األساسية يضيف إىل اآلثار املدمرة الناجمة عن األزمات اإلنسانية واليت تؤثر عىل الصحة 

النفسية واالجتماعية لألشخاص املترضرين عىل مستوى الفردي واألرسي واملجتمعي.2

اإلنساين قد  الدعم  الذين هم بحاجة إىل  األفراد  أعداد  أن  التقارير قد تشري إىل  أن بعض  الرغم من  وعىل 
انخفضت منذ ذروة أزمة داعش، إال أنه يظل هناك حوايل 4 ماليني أشخاص الذين ال يزالوا بحاجة إىل شكل 
من أشكال التدخالت النفسية واالجتماعية. وهذا يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص األفراد الذين عادوا إىل 

ديارهم وأولئك الذين ظلوا نازحني حىت اآلن.3

للحصول عىل ملحة عامة عىل الوضع الصحي النفيس لسكان العراق، تم استخراج األرقام التالية من أول دراسة 
 )WHO( استقصائية للصحة النفسية يف العراق تم إجراؤها يف عام 2007 بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
حيث تبني أن أكرث من 35٪ من حوايل 9000 فرد ممن قاموا بمئل االستبيان للتقرير الذايت عن صحة األرسة كانوا 
يعانون من "ضغوطات نفسية بليغة". باإلضافة إىل ذلك، وجد أن معدالت انتشار اإلصابة باالضطرابات النفسية 
عىل مدى الحياة عىل حسب النوع هو 1 لكل 7 رجال و1 لكل 5 نساء، وهو أمر مثري للقلق. يف حني أفاد حوايل 

70٪ من املستجيبني الذين يعانون من اضطراب نفيس ما بوجود ميول انتحارية، إال أن أقل من 10٪ منهم هم 
الذين تلقوا دعماً يف شكل من أشكال التدخل النفيس واالجتماعي )Frontieres، MS Healing Iraq. تحديات 
تقديم الرعاية الصحة النفسية يف العراق: أطباء بال حدود؛ 2013( ، دراسة استقصائية للصحة النفسية يف العراق.4

ويشري كل ما سبق إىل األثار البليغة الذي يمكن أن تحدثها حاالت الطوارئ عىل الصحة النفسية والسالمة 
النفسية االجتماعية للسكان املترضرين من جراء الحروب.

السياسـات والخدمـات واملـوارد املتعلقـة بالصحـة النفسـية يف العـراق

يحتاج نظام الصحة النفسية يف العراق ايل الدعم و املساندة ليصبح أكرثة قدرة عيل تلبية االحتياجات النفسية 
واالجتماعية للسكان بشكل كامل. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية قد اعتربت "الصحة النفسية" 
الصحة، طبعة  وزارة  السنوي،  التقرير  الصحة:  )وزارة   .)2011-2009( األساسية السرتاتيجيتها  األولويات  إحدى 
العراق Sadik, S., Bradley, M., Al-Hasoon, S., & Jenkins, R .2008 )2010(، التصور العام للصحة النفسية يف 
العراق. املجلة الدولية ألنظمة الصحة النفسية، 4 )1(، 26.(. باإلضافة إىل ذلك، تضمنت السياسة الوطنية يف 
املجال الصحي يف العراق )2014-2023( التفويض التايل بشأن الصحة النفسية: "تعزيز خدمات الرعاية الصحية 
النفسية والرتويج لها ضمن نهج متكامل بحيث يتم دمجها يف حزم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية 

والتخصصية. من املهم أيضا تعزيز مشاركة املجتمع ودعمه للرعاية الصحية النفسية".5

ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية األرقام التالية تعكس أعداد املوارد البرشية املتمثلة يف القوى العاملة يف مجال 
الصحة النفسية يف العراق؛ لكل 100,000 من السكان يتوفر 0.4 أطباء نفسيون و 0.1 أطباء آخرون مدربون يف 
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مجال الصحة النفسية، 1.5 ممرضون مدربون يف الصحة النفسية و 0.1 من االخصائيني النفسيني و 0.2 من 
األخصائيني االجتماعيني )منظمة الصحة العاملية )2014(. املوجز الُقطري ألطلس الصحة النفسية: العراق.6

وبالتايل من الواضح أن أحد التحديات الرئيسية اليت تم تحديدها هو العدد املحدود من األفراد املدربني بشكٍل 
كاٍف واملتاحني لتقديم الرعاية الصحة النفسية -املتخصص منها والغري متخصص - إىل جانب قلة املوظفني 
النفيس واالجتماعي األسايس واملشورة عىل املستوى  الدعم  الغري مختصني واملؤهلني بدرجٍة كافيٍة لتقديم 

املجتمعي.7

فضالً عن ذلك فإن الفجوة العالجية يف التعامل مع االضطرابات النفسية تقدر بنحو 94٪، األمر الذي يزيد 
من خطورة املوقف )منظمة الصحة العاملية 2014(. الرصاع واألزمة اإلنسانية يف العراق: تقييم مخاطر الصحة 

العامة والتدخالت.8

والدعم  النفسية  للصحة  واسع  نطاق  عىل  فعالة  خدمات  لتقديم  ملحة  حاجة  يشكل  سبق  ما  كل 
الخدمات  عىل  الحصول  يستطيعون  ال  الذين  الخدمة  مستخدمي  لدى  ومقبولة  االجتماعي  النفيس 
غري  مدربني  مهنيني  املجتمع،  يف  )العاملني  آخرين  موظفني  ارشاك  أهمية  إىل  يشري  مما  املتخصصة 
.MHPSS االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  مستويات  مختلف  يف  إلخ(   متخصصني، 
.)Bolton, P. )2013(. Mental Health in Iraq: Issues and Challenges. The Lancet, 381 )9870(, 879-881(

أهميـة املـزج يف خدمـات الصحـة النفسـية

 ادراج غـر املحرتفـني و العاملـني الغـر متخصصـني و العاملـني يف املجتمـع
)الرعايـة املجتمعيـة غـر الرسـمية(

قيمًة  النفسية  الصحة  خدمات  موارد  أهم  من  واحدة  تعترب  البرشية  املوارد  أن  املثبت  من 
)Thornicroft & Tansella ، 1999( وتماشياً مع مفهوم استدامة الخدمات، قامت وزارة الصحة بتوسيع نطاق 
العمل التطوعي واملشاركة املجتمعية يف الرعاية الصحية يف سياستها الصحية الوطنية )السياسة الصحية 

الوطنية لجميع املواطنني العراقيني، 2023-2014(.

إن العاملني يف املجتمعات املحلية املهنيني من غري ذوي التخصص الدقيق وغريهم من املوظفني املحليني 
واملتطوعني قد يكونوا عىل دراية جيدة بالثقافات والتقاليد املحلية. وبالتايل إدراجهم يف خدمات الصحة النفسية 
يدعم أيضا املبادئ األساسية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن تعزيز نظم الدعم املتكاملة. إن األنشطة 

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles-2014/irq.pdf  6

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%202016%20Iraq.pdf  7

http://who.int/hac/crises/irq/iraq_phra_24october2014.pdf  8

وخدمات الصحة النفسية اليت يتم دمجها يف آليات الدعم املجتمعي باستطاعتها أن تصل إىل عدد أكرب من الناس، 
إىل تقليل وصمة العار وتضمن استدامة الخدمات )اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )2010(.

ويدعم ذلك أيضا حقيقة مفادها أن أغلب سبل الدعم النفيس يف حاالت الطوارئ وما بعد الطوارئ يمكن إدارتها 
من خالل الرعاية الذاتية وخدمات الصحة النفسية املجتمعية غري الرسمية كما هو موضح بالهرم )الشكل 1( 
الذي طورته منظمة الصحة العاملية. يمثل الهرم جوانب معينة من خدمات الصحة النفسية من حيث معدالت 

االحتياجات وكمية الخدمات املطلوبة إىل جانب التكاليف الخاصة بمستويات الخدمات املختلفة.

الخدمة وسياسات الصحة  النفسية. مقتبس من حزمة إرشادات  املزيج األمثل لخدمات الصحة   1 الشكل 
النفسية ملنظمة الصحة العاملية )2003( )حزمة إرشادات الخدمة وسياسة الصحة النفسية ملنظمة الصحة 

العاملية. جنيف: منظمة الصحة العاملية ,2003.(

الشكل 1 املزيج األمثل لخدمات الصحة النفسية

منخفضة عالية

عالية العناية الذاتيةمنخفضة

رعاية املجتمع غري الرسمية

خدمات الصحة النفسية من خالل 
الرعاية الصحية األولية

خدمات الصحة 
النفسية املجتمعية

خدمات الطب 
النفيس يف 
املستشفيات العامة

مرافق اإلقامة 
الطويلة والخدمات 

املتخصصة

مقتبس من حزمة إرشادات الخدمة وسياسة الصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية (2003)
(WHO mental health policy and service guidance package. Geneva: World Health Organization; 2003)

ف
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وفقا لتحليل أوضاع خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي الذي أجرته املفوضية السامية لألمم 
الخدمات  العاملني يف  )2015(، وجد أن هناك مجموعة حالية من  الالجئني UNHCR عام  املتحدة لشؤون 
االجتماعية يف الخطوط األمامية وموظفي الرعاية الصحية األولية وموظفي املنظمات غري الحكومية واملتطوعني 
من مجتمع النازحني والذين تم تدريبهم بالفعل عىل تدخالت الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي مثل 
اإلسعافات األولية النفسية. ومن املمكن تعيني هؤالء األفراد لتقديم الخدمات وتقديم الدعم املتمركز الغري 

متخصص.9

املترضرين ودعًما  بالسكان  يلحقوا بأرضارغري مقصودة  أن  تدريًبا كافًيا يمكن  املدربني  املوظفني غري  أن  بيد 
ملبادىء "عدم إلحاق الرضر" و "االستفادة من املوارد والقدرات املتاحة" الواردة يف املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة 

املشرتكة بني الوكاالت )2010(.10

تهدف هذه الوثيقة إىل تقديم مجموعة مقرتحة من املواصفات الخاصة باملؤهالت واملتطلبات اليت يتعني من 
املناسبة  النفيس واالجتماعي  النفسية والدعم  بالعاملني لضمان كفاءتهم لتقديم خدمات الصحة  وجودها 

للسكان املستهدفني.

التدريـب و اإلرشاف

طبقا لدالئل منظمة الهجرة الدولية لتقديم خدمات الصحة النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي يف األزمات و 
الزنوح، فإن التدريب األويل للفرق العاملة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يجب أن يغطي 
املواضيع األساسية يف هذه املجاالت. يجب أن تحتوي هذه التدريبات عىل مقدمة عن املبادئ االساسية للجنة 
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي، أسس الصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتماعي املجتمعي، اإلسعافات النفسية األولية، مهارات االتصال، األسس األخالقية املهنية، 
الرعاية الذاتية و املواضيع الهامة األخرى. يجب أيضا إقامة تدريبات تحفزيية عىل مراحل تحتوي عىل مواضيع 
أكرث تخصصاً طبقا لالحتياجات اليت تظهر من خالل العمل مثل إدارة الحاالت واإلرشاد النفيس و العمل مع 
التماسك املجتمعي وحل املشكالت  الفنية والعمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة و  األطفال و األنشطة 
واألزمات واالعنف املبنية عىل النوع ودعم األقران وغريها. يقوم املرشفون بمساعدة فريق الصحة النفسية والدعم 
النفيس االجتماعي عىل التعلم من الخربات والتقدم يف املهارات و تعزيز جودة الخدمات املقدمة يقوم املرشفون 
كذلك بمتابعة تطور املهارات و املسؤولية األخالقية ويرتبط هذا النوع من األرشاف التقين أيضا باإلرشاف عىل 

الحالة الذاتية والرفاة النفيس ملقدمي الخدمات مما يحسن من نتائج العمل مع املستفيدين. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/who_and_unhcr_mhpss_situation_analysis_krg_march_10_2015_2_1.pdf  9
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/MHPSS%20Protection%20Actors.pdf  10

الغـرض مـن هـذا الدليل اإلرشـادي

أوكلت مجموعة العمل املتخصصة املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي مهمة تحضري هذه 
النفسية  املوارد البرشية يف مجال الصحة  أدارة وبناء قدرات  الدالئل و مهمة وضع مبادىء توجيهية بشأن 
والدعم النفيس االجتماعي للجنة املعنية بشئون بناء القدرات و إدارة املوارد البرشية اليت تشمل يف عضويتها: 

ممثلو وزارة الصحة يف بغداد وأربيل 	 

 	)UPP( منظمة جرس ايل

 	 )IHAO( منظمة مدخل العراق الصحي

 	)WHO( منظمة الصحة العاملية

 	)DARY( منظمة داري اإلنسانية

 	)VIYAN( منظمة فيان اإلنسانية

صندوق األمم املتحدة للسكان 	 

 	)Chair: IOM( )املنظمة الدولية للهجرة )رئيساً للجنة

تهدف املبادىء التوجيهية إىل توفري مرجع موحد لتعيني املوظفني يف أنشطة برنامج الصحة النفسية والدعم 
النفيس االجتماعي عىل مختلف مستويات التدخل مع الرتكزي عىل األدوار والتوصيف الوظيفي واملؤهالت والخربة 
و الكفاءات والربامج التدريبية املوىص بها لضمان توفري خدمات ذات جودة عالية ومتعددة التخصصات للسكان 

املترضرين من حاالت الطوارئ مع االلزتام التام بمبدأ عدم الحاق الرضر.

يتضمـن اطـار العمـل البنـود التاليـة

املسمى الوظيفي.	 

التوصيف الوظيفي: قائمة املهام واملسؤوليات املتوقع أن يضطلع بها الخاصة بالدور الوظيفي.	 

املؤهالت: الحد األدىن من املؤهالت التعليمية املطلوبة.	 

سنوات الخربة: إذا كان الدور يتطلب خربة عمل سابقة يف املجال املعين.	 

املعرفية 	  املهارات؛  الفهم والحكم ومجموعة من  املعلومات ومدى  الكفاءات تعكس  املهارات والكفاءات: 
والفنية والتفاعلية ومجموعة من السمات والسلوكيات الشخصية.

التدريبات املوىص بها: التدريب الذي حققه مقدم الخدمات أو ينبغي أن يحققه يف مرحلة ما من خدماته 	 
الخدمة ووظائفها والكفاءات املطلوبة  ارتباطا وثيقا بمستويات  التدريب  يرتبط  القدرات. ينبغي أن  لبناء 

لتقديم أي خدمة.

املبادئ التوجيهية ملجموعة العمل املتخصصة املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي )MHPSS TWG( حول الحد األدين القيايس للعاملني باملجال
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

النفيس الطبيب 

طبيب برشي حاصل 
عىل تدريب متخصص 

رسمي يف اإلدارة 
الرسيرية لالضطرابات 
النفسية واضطرابات 
تعاطي املواد بما يف 

ذلك األساليب الدوائية 
وغري الدوائية يف مرافق 

رعاية الصحة النفسية 
للمرىض بالعيادات 
الخارجية واألقسام.

إجراء تقييم نفيس دقيق للمرىض مع مراعاة 	 
السياق الثقايف من خالل تقييم الظروف 

النفسية و االجتماعية ووضع خطة عالجية 
مصممة بشكل فردي للمستفيد.

تقديم العالج ملن يعانون من اضطرابات نفسية 	 
بما يف ذلك العالج النفيس ووصف األدوية 

النفسية )عند الحاجة( واملتابعة الدورية.
قبول الحاالت املحولة األكرث تعقيدا 	 

اليت يمكن مساعدتها من قبل غري 
املستويات األقل تخصصاً.

املحافظة عىل نهج متعدد التخصصات من خالل 	 
مراجعة خطط العالج والتقدم املحرز والتشاور 

والتعاون مع أعضاء الفريق اآلخرين )مثل: 
الألخصايئ النفيس، واألخصائيني أو املرشدين 

االجتماعيني / مديري الحاالت و غريهم.
االلزتام باملبادئ التوجيهية واإلجراءات الرسيرية 	 

اليت وضعتها املنظمة ألفضل املمارسات املهنية
تقديم الخدمات بغض النظر عن 	 

العرق أو الجنس أو الدين وااللزتام 
باملبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.

ضمان املحافظة عىل رسية 	 
املرىض واحرتام قراراتهم.

وضع وتنفيذ برامج البحوث الرسيرية.	 
التشجيع واملساهمة يف خلق بيئة 	 

عمل آمنة وتعاونية حيث تحظى الرعاية 
الذاتية ورعاية االزمالء باالولوية.

إرشاف الخدمات املقدمة من قبل 	 
مقدمي الرعاية الصحية الغري متخصصني 

والعاملني باملجال املجتمعي.
دعم التدريبات املقدمة ملقدمي الخدمة يف 	 

مستوى الخدمات املتمركزة الغري متخصصة 
وأنشطة الMHPSS عىل املستوى املجتمعي.

املطلوب
)الدرجة الطبية مطلوبة(	 
إنهاء الفرتة التدريبية 	 

يف الطب النفيس
إتمام التخصص يف 	 

الطب النفيس يف 
أحد الربامج التالية:

البورد العرايق  	
للتدريب عىل 

الطب النفيس
البورد العريب  	

للطب النفيس
ماجستري يف  	

الطب النفيس
طبيب نفيس 	 

مرخص. مسجل 
بوزارة الصحة ونقابة 
األطباء ملزاولة املهنة.

إضافية مؤهالت 
شهادة أو تدريب 	 

يف مناهج العالج 
النفيس الرسيري.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3 سنوات	 

األساسية املهارات 
 	5-DSM / 11 ICD / 10 ICD التمكن من التقييم النفيس واستخدام دالئل
إتقان علم األدوية النفسية و وصف األدوية بناء عيل 	 

قائمة وزارة الصحة لألدوية النفسية والعصبية
القدرة عىل وضع خطة عالجية وإحالة املريض إىل متخصصني 	 

آخرين عند الحاجة أو عند حدوث أعراض جانبية للعالج
القدرة عىل وضع تصور للحاالت من منظور تكاميل	 
خربة يف تقديم خدمات الطب النفيس لألفراد املترضرين، 	 

بما يف ذلك النساء واألقليات واألطفال.

االضافية املهارات 
خربة يف توفري اإلرشاف اإلكلينييك الرسيري أو القيام بتدريبات.	 
خربة سابقة مع املنظمات غري الحكومية الدولية أو املحلية.	 
خربة يف تقديم خدمات الطب النفيس للناجني من التعذيب و / أو عنف الحرب.	 
خربة يف العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.اإلملام و 	 

الدراية بمفاهيم املراقبة والتقييم للمرشوعات.

الشخصية الكفاءات 
االلزتام بحقوق اإلنسان والقيم املهنية الرفيعة والقيم االنسانية.	 
مهارات قوية يف التواصل بني األفراد وتقبل مختلف الثقافات.	 
روح عمل تعاونية والقدرة عىل العمل باستقالل ويف اطار الفريق عىل سواء.	 
االلزتام بمشاركة الخربات مع الفريق.	 
االعتداد بمواقف إيجابية والقدرة عىل التعامل مع التحديات وإيجاد الحلول.	 
القدرة عىل التواصل بشكل واضح وتبسيط املصطلحات املعقدة 	 

يف لغة يستطيع مستخدم الخدمة يف فهمها بشكل واضح.
القدرة عىل توفري الخدمات واالستيارات عن طريق وسائل التواصل عن بعد.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 	 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

حماية البيانات 	 
وإدارتها

 	 mhGAP تدريب
تدريب املدربني 

وتدريب املرشفني
أساليب العالج 	 

النفيس
مهارات التواصل 	 

واالصغاء الفعال 
والتعاطف
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

النفيس االخصايئ 

متخصص يف تقديم 
التدخالت واالستشارات 

النفسية املتخصصة 
ومساعدة املرىض يف 

دمج تجاربهم.

تنفيذ أنشطة متخصصة يف مجال 	 
الصحة النفسية والخدمات النفسية 

واالجتماعية ملجموعات مختلفة
تقديم الدعم النفيس واالجتماعي 	 

الفردي واألرسي والجماعي
االلزتام بأفضل املمارسات املعرتف 	 

بها دوليا للتدخالت النفسية القائمة 
عىل األدلة وإدارة املرىض الذين يعانون 

من مشاكل الصحة النفسية.
ضمان املحافظة عىل رسية 	 

املرىض واحرتام قراراتهم.
دعم التدريب ملوظفي الصحة النفسية 	 

والدعم النفيس االجتماعي
حضور جلسات اإلرشاف الرسيري مع 	 

أخصايئ الصحة النفسية )طبيب نفيس 
أو غريه من أخصايئ علم النفس الرسيري 

من ذوي الخربة( ملتابعة الحاالت.

املطلوب
درجة البكالوريوس 	 

يف علم النفس من 
جامعة معتمدة )العلوم 

الرتبوية والنفسية(.

إضافية مؤهالت 
درجة املاجستري يف 	 

علم النفس أو اإلرشاد 
أو تخصصات الصحة 
النفسية ذات الصلة.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

2-3 سنوات	 

االساسية املهارات 
خربة يف تقديم التدخالت النفسية لألفراد.	 
خربة يف تقديم التدخالت النفسية للنازحني والالجئني.	 
املعرفة بمدراس عالجية مختلفة ذات الصلة بالثقافة.	 
خربة يف إجراء التقييمات، استخدام أدوات االستقصاء ووضع خطط 	 

رعاية فردية للمرىض املتلقني لخدمات الصحة النفسية.
الفهم والقدرة عىل الحفاظ عىل الرسية واحرتام املستفيدين.	 
السلوك اإليجايب واملهين، بما يف ذلك القدرة عىل العمل بشكل جيد يف إطار الفريق.	 

مهارات إضافية
معرفة باملبادئ التوجيهية لـ MHPSS.للجنة الدائمة 	 

املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ.
القدرة عىل إجراء جلسات ارشادية عرب مرتجمني 	 

فوريني / وسطاء ثقافيني عند الرضورة .
القدرة عىل إجراء الجلسات عن بعد.	 

الشخصية املهارات 
العمل بشكل جيد يف العمل الجماعي ويعززه.	 
التمُكن من العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
املرونة والقدرة عىل التعامل مع الضغط بشكل جيد.	 
القدرة عىل التواصل وتوضيح املفاهيم املعقدة بلغة الشخص العادي.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 	 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
اإلسعافات النفسية 	 

)PFA( األولية
املعالجة املطورة 	 

للمشكالت
 	)PM +(
القيم واألخالق	 
مهارات وأساليب 	 

إجراء املقابالت
مهارات اإلرشاد	 
التوثيق	 
مسارات اإلحالة	 
خطة التدخل	 
حماية وادارة البيانات 	 
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

اخصايئ نفيس 
إكلينييك

أخصايئ صحة نفسية 
حاصل عىل تدريب 

إكلينييك متخصص 
يف التشخيص والعالج 

النفيس لالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعاطفية.

إنشاء حزي آمن إلجراء جلسات خاصة ورسية تحرتم السياق املحيل 	 
ويمكن لألفراد وخاصة النساء واألطفال الوصول إليها بأمان.

تقييم احتياجات املنتفع وشكواه ووضع خطة رعاية مع املريض 	 
بناًء عىل تلك االحتياجات، بما يف ذلك اإلحاالت إىل خدمات أخرى.

تقديم املشورة النفسية املناسبة من الناحية الثقافية والعمرية للفرد 	 
و / أو الجماعة وذات الصلة باألشخاص املعرضني للخطر بما يف 

ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص الناجني من العنف القائم عىل النوع 
والنازحني والالجئني وطاليب اللجوء والقرص غري املصحوبني بذويهم.

تعزيز طرق وعملية التكيف لدى املرىض وحشد مواردهم 	 
الداخلية والخارجية ملعالجة املحن الشديدة.

دعم االلزتام بربوتوكوالت اإلحالة واملبادئ 	 
التوجيهية للعنف القائم عىل النوع.

الحفاظ عىل عالقة عمل فعالة والتواصل املنتظم مع أعضاء 	 
الفريق وأعضاء الربامج اآلخرين العاملني يف نفس املرشوع.

اكمال تقارير الحاالت اليومية وجمع البيانات وفًقا 	 
MHPSS لإلرشادات املقدمة من قبل مرشفني خدمات

إحالة املرىض إىل املختصيني اآلخرين عند الرضورة.	 
تقديم دورات تثقيفية نفسية ألفراد عائالت املرىض عند الحاجة.	 
تنظيم وتوفري أنشطة الرعاية الذاتية ودعم األقران للموظفني.	 
االلزتام بأفضل املمارسات املعرتف بها دوليا فيما يتعلق 	 

بالتدخالت النفسية القائمة عىل األدلة وإدارة حاالت 
املرىض الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية.

ضمان املحافظة عىل رسية املرىض واحرتام قراراتهم.	 
حضور جلسات اإلرشاف اإلكلينييك مع أخصايئ الصحة النفسية 	 

)طبيب نفيس أو معالج نفيس اكلينييك اخر ذو خربة( ملتابعة الحاالت.
اإلرشاف عىل مقدمي الرعاية الصحية غري املتخصصني 	 

.)CHWs( والعاملني يف صحة املجتمع
دعم التدريبات املقدمة ملقدمي الخدمات ذات 	 

الصلة من خالل أنشطة نفسية إجتماعية مركزة 
غري متخصصة وعىل مستوى املجتمع. 

درجة البكالوريوس 	 
يف علم النفس 

اإلكلينييك )برنامج 
علم النفس 

اإلكلينييك(
اكمال تدريب رسيري 	 

وعميل يف مركز 
جامعي يتضمن 

1000 ساعة عىل 
األقل من التدريب 

تحت اإلرشاف

أو
حاصل عىل درجة 	 

البكالوريوس يف علم 
النفس مع درجة 
املاجستري يف علم 
النفس اإلكلينييك.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3 سنوات	 

األساسية املهارات 
خربة يف تقديم التدخالت العالجية النفسية. CBT و	 

IPT والعالج السلويك واالسرتخاء و إدارة الضغوط.
معرفة االساليب العالجية املختلفة ذات الصلة بالثقافة	 
خربة يف إجراء التقييمات واستخدام أدوات 	 

االستقصاء وإنشاء خطط رعاية فردية للمرىض 
الباحثني عن خدمات الصحة النفسية.

خربة يف العمل مع األطفال واملراهقني )الشباب(.	 
يثبت فهمه وقدرته عىل الحفاظ عىل الرسية واحرتام املستفيدين.	 
السلوك اإليجايب واملهين، بما يف ذلك القدرة 	 

عىل العمل بشكل جيد يف إطار الفريق.

مهارات إضافية
خربة يف تقديم التدخالت النفسية للمهاجرين 	 

والنازحني والالجئني بما يف ذلك عىل سبيل 
املثال ال الحرص الناجني من التعذيب.

املعرفة يف املبادئ التوجيهية للصحة النفسية و الدعم النفيس 	 
اإلجتماعي للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ.

القدرة عىل إجراء جلسات استشارية عرب مرتجمني 	 
فوريني / وسطاء ثقافيني عند الرضورة.

القدرة عىل إجراء جلسات عن طريق وسال التواصل عن بعد.	 

الشخصية املهارات 
يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي.	 
التمُكن من العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
مرن وقادر عىل التعامل مع الضغط بشكل جيد.	 

اللغات
العربية أو الكردية )اللغة األم( إلزامية. 	 

معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(
املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 	 

وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
أساليب العالج 	 

النفيس
اإلسعافات النفسية 	 

)PFA( األولية
املعالجة املطورة 	 

للمشكالت
 	)PM +( 
القيم واألخالق	 
أساليب ومهارات 	 

إجراء املقابالت
مهارات اإلرشاد	 
التوثيق	 
مسارات اإلحالة	 
خطة التدخل	 
حماية وادارة البيانات 	 
مهارات االتصال 	 

واالستماع النشط

املبادئ التوجيهية ملجموعة العمل املتخصصة املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي )MHPSS TWG( حول الحد األدين القيايس للعاملني باملجال
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

النفيس املعالج 

متخصص يقدم العالج 
النفيس و / أو االرشاد.

إنشاء مساحة آمنة إلجراء جلسات عالجية ذات 	 
خصوصية ورسية تحرتم السياق املحيل ويمكن 

النساء واألطفال خاصة الوصول إليها بأمان.
تقييم احتياجات املريض وشكواه ووضع خطة 	 

رعاية مع املريض بناء عىل تلك االحتياجات، 
بما يف ذلك اإلحاالت إىل خدمات أخرى.

تقديم االستشارات النفسية املناسبة من 	 
الناحية الثقافية للفرد و / أو الجماعة ذات 

الصلة باألشخاص املعرضني للخطر بما يف 
ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص الناجني من 
العنف القائم عىل النوع والنازحني والالجئني 

وطاليب اللجوء والقرص غري املصحوبني بذويهم.
تعزيز طرق وعملية التكيف لدى 	 

املرىض وحشد مواردهم الداخلية 
والخارجية ملعالجة املحن الشديدة.

الحفاظ عىل عالقة عمل فعالة والتواصل 	 
املنتظم مع أعضاء الفريق وأعضاء الربامج 

اآلخرين العاملني يف نفس املرشوع.
القدرة عىل اعداد تقارير الحالة ودراسات الحالة 	 

لغرض املراقبة والتقييم والخربة التعليمية.
إحالة املريض إىل املختصيني 	 

الصحيني اآلخرين عند الرضورة.
توفري جلسات تثقيفية نفسية ألفراد 	 

عائالت املرىض عند الحاجة.
تنظيم وتوفري الرعاية الذاتية وأنشطة 	 

دعم األقران للموظفني.
االلزتام بأفضل املمارسات املعرتف بها 	 

دوليا للتدخالت النفسية القائمة عىل 
األدلة وإدارة حاالت املرىض الذين يعانون 

من مشاكل الصحة النفسية.
املحافظة عىل رسية املرىض واحرتام قراراتهم.	 

حاصل عىل درجة 	 
البكالوريوس يف علم 
النفس اإلكلينييك / 

علم النفس مع درجة 
املاجستري يف العالج 

النفيس أو علم النفس 
اإلكلينييك أو اإلرشاد 

إكمال تدريب عميل 	 
يف علم النفس يف 

مركز جامعي يتضمن 
1000 ساعة عىل األقل 

من التدريب تحت 
اإلرشاف املتخصص..

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3 سنوات	 

األساسية املهارات 
خربة يف اجراء طرق مختلفة من تدخالت العالج النفيس. العالج املعريف 	 

السلويك )CBT( و العالج النفيس البني-شخيص )IPT( و العالج الجماعي.
خربة يف تقديم التدخالت النفسية للمهاجرين والالجئني بما يف 	 

ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص الناجني من التعذيب.

بالثقافة الصلة  املختلفة ذات  العالجية  معرفة االساليب 
خربة يف إجراء التقييمات واستخدام أدوات االستقصاء وإنشاء خطط 	 

رعاية فردية للمرىض الباحثني عن خدمات الصحة النفسية
الفهم والقدرة عىل الحفاظ عىل الرسية واحرتام املستفيدين.	 
السلوك اإليجايب واملهين، بما يف ذلك القدرة عىل 	 

العمل بشكل جيد يف إطار الفريق.

مهارات إضافية
املعرفة باملبادئ التوجيهية لـ MHPSS للجنة الدائمة 	 

املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ.
القدرة عىل إجراء جلسات استشارية عرب مرتجمني 	 

فوريني / وسطاء ثقافيني عند الرضورة. 
خربة سابقة باملنظمات غري الحكومية.	 
خربة يف إجراء الجلسات عن طريق وسائل التواصل عن بعد.	 

الشخصية املهارات 
يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي.	 
التمُكن من العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
مرن وقادر عىل التعامل مع الضغط بشكل جيد. 	 

اللغات
العربية أو الكردية )اللغة األم( إلزامية. معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية.	 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

حماية البيانات 	 
وإدارتها

 	 mhGAP تدريب
تدريب املدربني 

وتدريب املرشفني
أساليب العالج 	 

النفيس
مهارات التواصل 	 

واالصغاء الفعال 
والتعاطف

املبادئ التوجيهية ملجموعة العمل املتخصصة املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي )MHPSS TWG( حول الحد األدين القيايس للعاملني باملجال
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

النفيس املرشد 

يقدم االرشاد األسايس 
لألفراد أو املجموعات 

أو العائالت، بما 
يف ذلك مساعدة 

املستفيدين عىل التعبري 
عن أنفسهم وفهم 

عواطفهم وتعزيز 
قدرتهم عىل حل 

املشاكل واتخاذ القرارات 
وإحداث التغيريات 

املطلوبة يف املواقف 
والسلوك.

ضمان تنفيذ وتعزيز أنشطة الصحة النفسية 	 
والدعم النفيس واالجتماعي عىل مستوى املجتمع.

تقديم املشورة الشخصية والحفاظ 	 
عىل الرسية عند تقديم الخدمات.

إجراء تقييم شامل للمستفيد.	 
تقديم االستشارات األساسية والتدخالت 	 

النفسية املنظمة )املركزة – غري املتخصصة( 
والتثقيف النفيس يف املؤسسات واملجتمعات.

تقييم الحاالت اليت تتطلب اإلحالة 	 
وفق املعايري املويص بها.

تحديد عوامل الضغط الرئيسية 	 
للنساء واألطفال يف املجتمع.

درجة البكالوريوس 	 
يف اإلرشاد )العلوم 
اإلنسانية( أو درجة 

البكالوريوس يف مجال 
العلوم االجتماعية 
أو الرتبية أو العلوم 

اإلنسانية. أو أي مجال 
ولكن بوجود مدة ال 
تقل عن 3 سنوات 
يف تقديم الخدمات 

اإلرشادية تحت إرشاف 
متخصص محرتف.

مؤهل إضايف
درجة املاجستري 	 

يف اإلرشاد.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3 سنوات	 

املهنية األساسية املهارات واملعرفة 
الخربة يف استخدام مختلف عنارص التدخالت بالنسبة للعالج النفيس العالج املعريف 	 

السلويك )CBT( و العالج النفيس البني-شخيص )IPT( و العالج الجماعي.
الخربة يف تقديم التدخالت النفسية للمهاجرين والنازحني والالجئني.	 
معرفة التقنيات العالجية املختلفة ذات الصلة بالثقافة.	 
الخربة يف إجراء التقييمات واستخدام أدوات االستقصاء ووضع خطط 	 

الرعاية الفردية للمرىض الباحثني عن خدمات الصحة النفسية.
الفهم والقدرة عىل الحفاظ عىل الرسية واحرتام املستفيدين.	 
السلوك اإليجايب واملهين بما فيها القدرة عىل العمل بشكل جيد ضمن الفريق و 	 

تقديم الخدمات بصورة تأخذ يف اإلعنبار التنوع الثقايف و الديين و النوعي و غريه.

مهارات إضافية
معرفة املبادئ التوجيهية للصحة النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي اليت 	 

وضعتها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( يف حاالت الطوارىء.
القدرة عىل إجراء جلسات ارشادية عرب املرتجمني 	 

الفوريني / وامليرسين الثقافيني عند الرضورة.
خربة سابقة يف العمل مع املنظمات غري الحكومية.	 
خربة يف إجراء الجلسات عن طريق وسائل التواصل عن بعد.	 

الشخصية املهارات 
يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي. 	 
التمُكن من العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
املرونة و القدرة عىل التعامل مع ضغط العمل بشكل جيد.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 	 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
اإلسعافات النفسية 	 

)PFA( األولية
املعالجة املطورة 	 

للمشكالت
 	)PM +(
املبادئ األساسية 	 

يف تقديم االرشاد
التوثيق	 
نهج حقوق اإلنسان 	 

فيما يخص الصحة 
النفسية و الدعم 

النفيس اإلجتماعي
النهج القائم عىل 	 

املجتمع يف الصحة 
النفسية و الدعم 

النفيس اإلجتماعي: 
دليل املنظمة الدولية 

للهجرة بشأن 
الصحة النفسية 
و الدعم النفيس 

اإلجتماعي يف حاالت 
الطوارئ والزنوح

مسارات اإلحالة	 
حماية وادارة البيانات 	 
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

االجتماعي املرشد 

العمل االجتماعي 
هو مهنة قائمة 

عىل املمارسة ونظام 
أكاديمي يعزز التغيري 
االجتماعي والتنمية 

والتماسك االجتماعي 
وتمكني األشخاص 

وتحريرهم.

قد يسعى األخصايئ 
االجتماعي إىل تعزيز 

رفاه املجتمعات واألفراد 
واألرس والجماعات عن 

طريق إدارة الحاالت 
وإجراء التقييمات 

واإلحاالت واملتابعة عىل 
سبيل املثال.

إجراء تقييم مناسب ومفصل الحتياجات النفسية اإلجتماعية 	 
و / أو دراسات الحالة للمشاركني املستهدفني.

وضع خطة ملخاطبة احتياجات املريض عىل 	 
أساس خطة العالج املوضوعة.

تقديم التدخالت فيما يخص الدعم النفيس اإلجتماعي 	 
مبارشة بصورة فردية و / أو جماعية من الدعم النفيس 

للناجني من الزناعات و الكروب وأفراد أرسهم.
العمل كجزء من فريق متعدد التخصصات جنبا إىل 	 

جنب مع األطباء النفسيني واألخصائيني النفسيني 
وغريهم من موظفي الدعم النفيس اإلجتماعي.

إحالة املرىض إىل املتخصصني أو غريها من 	 
املؤسسات للحصول عىل أنواع أخرى من الخدمات 

باستخدام مسارات اإلحالة اذا لزم األمر.
إنشاء وإدارة مجموعات لدعم األقران بني املشاركني املستهدفني.	 
حفظ السجالت والتوثيق الصحيح الحتياجات 	 

املرىض وتنفيذ التدخالت.
متابعة التقدم املحرز بالنسبة للمستفيدين وكتابة التقارير.	 
عقد جلسات التوعية واألنشطة التثقيفية لتعزيز الصحة النفسية.	 
التمسك باملبادئ األخالقية يف جميع 	 

جوانب العمل مع املشاركني.
إنشاء والحفاظ عىل عالقة مهنية ورسية مع املريض.	 
يساعد يف إجراء تحليل لحاالت العنف القائم عىل نوع 	 

الجنس واحتياجات الالجئني والنازحني فيما يخص الصحة 
النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي يف حالة الطوارىء.

تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية يف مجال اإلسعافات 	 
األولية النفسية وغريها من املهارات اليت تخص الدعم 

النفيس اإلجتماعي ذات الصلة بحاالت الطوارئ.
يعزز استخدام املناهج املجتمعية يف 	 

االستجابة ملشاكل الصحية النفسية. 

درجة البكالوريوس يف 	 
العلوم االجتماعية أو 

أي من مجاالت العلوم 
اإلنسانية مع خربة 

عمل ملدة ال تقل عن 3 
سنوات من توفري إدارة 

الحالة تحت إرشاف 
متخصص محرتف.

درجة البكالوريوس يف 	 
علم النفس الرتبوي.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3-5 سنوات	 

املهنية األساسية املهارات واملعرفة 
القدرة عىل التعامل مع املعلومات الحساسة والرسية.	 
الخربة الفنية املثبتة يف مجال تقييم وتصميم 	 

وتنفيذ أو االستجابة الحتياجات الصحة 
النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي املعمول 

بها واملستحدثة يف حاالت الطوارىء.
اإلملام بالنهج التشاريك القائم عىل االحتياجات 	 

و الخربة يف التعامل مع املجتمعات.
يراعي الثقافة ونوع الجنس والدين والعرق 	 

واالثنية والعمر والقدرة عىل التكيف.

مهارات إضافية
معرفة املبادئ التوجيهية للدعم النفيس اإلجتماعي 	 

و الصحة النفسيةـ اليت وضعتها اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت )IASC( يف حاالت الطوارئ.

القدرة عىل إجراء جلسات ارشادية عرب املرتجمني 	 
الفوريني / والوسطاء الثقافيني عند الرضورة.

خربة سابقة مع املنظمات غري الحكومية.	 
خربة يف إجراء الجلسات عن بعد.	 

الشخصية املزايا 
يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي.	 
يشعر بالراحة يف العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
مرن وقادرعىل التعامل بشكل جيد مع ضغط العمل.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. 	 

معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
اإلسعافات النفسية 	 

)PFA( األولية
املبادئ األساسية يف 	 

تقديم االرشاد
تقييم االحتياجات الخاصة 	 

بـــ الصحة النفسية و الدعم 
النفيس اإلجتماعي

خطة الرعاية	 
متابعة تقدم الحالة ورصدها.	 
نهج حقوق اإلنسان فيما 	 

يخص الصحة النفسية و 
الدعم النفيس اإلجتماعي 

النهج القائم عىل املجتمع 	 
فيما يخص الصحة 

النفسية و الدعم النفيس 
اإلجتماعي: دليل املنظمة 

الدولية للهجرة بشأن 
الصحة النفسية و الدعم 

النفيس اإلجتماعي يف 
حاالت الطوارئ والزنوح

مسارات اإلحالة	 
حماية وادارة البيانات. 	 
املعالجة املطورة للمشكالت	 
 	)PM +(
 	 WHO 2016 Group

 interpersonal Therapy
 IPT for depression
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

الحالة )وظيفة  مدير 
غر مخصصة 

النفيس  للدعم 
اإلجتماعي وحده(

هو الشخص 
املتخصص الذي يقدم 
خدمات إدارة الحاالت 
للمرىض بما يف ذلك 

مجموعة شاملة 
من الصحة النفسية 

والصحة البدنية واملأوى 
والحماية القانونية 

والتمكني االقتصادي 
وسبل العيش 

والشبكات االجتماعية. 
وتقديم الدعم النفيس 
واالجتماعي األسايس 

يف مختلف مراحل 
العملية.

اكمال جميع نماذج إدارة الحالة 	 
وفقا لخطوات إدارة الحالة.

إجراء تقييم شامل.	 
إعداد خطة دعم مع الفرد بالتشاور 	 

مع مختلف مقدمي الرعاية.
رصد ودعم االلزتام بخطة املساعدة.	 
تقديم املشورة األساسية والتدخالت 	 

النفسية والتثقيف النفيس يف املرافق 
واملجتمعات بالتنسيق مع موظفي الصحة 

النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي.
االحتفاظ بسجالت دقيقة 	 

للمستفيدين والحاالت اسبوعياً.
العمل بشكل وثيق مع أعضاء فريق إدارة حاالت 	 

الصحة النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي 
)أخصايئ علم النفس اإلكلينييك والطبيب 

النفيس( لوضع ومتابعة خطط التدخل.
إجراء مسح للخدمات يف منطقة العمل 	 

)حيث يعمل مدير حاالت الصحة النفسية 
و الدعم النفيس اإلجتماعي(.

سيكون مدير الحالة مصدرا أساسيا 	 
لتوفري االحاالت الدقيقة وضمان املتابعة 

الكافية لجميع الحاالت املحالة، بما يف 
ذلك التوصية قبل إحالة املرىض إىل أقرب 
مستشفى لالمراض النفسية عند الحاجة.

إجراء االرشادات األساسية للتوعية 	 
والزيارات املزنلية وتوثيقها.

إعداد التقارير وتقديمها عىل أساس أسبوعي.	 
توجيه العاملني يف مجال التوعية الذين 	 

يقدمون معلومات حول الخدمات املتاحة يف 
املجال التنفيذي للعمالء أو أفراد املجتمع.

بكالوريوس أو ماجستري 	 
يف الخدمة االجتماعية أو 

القانون أو علم النفس 
أو الطب أو التمريض 

أو غريها من العلوم 
اإلنسانية مع التدريب يف 

مجال الصحة النفسية.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

3 سنوات	 

املهنية األساسية املهارات واملعرفة 
يلزتم باالعتبارات األخالقية واملبادئ فيما يتعلق 	 

بالعمل مع السكان املعرضني للخطر..
خربة يف العمل بشكل وثيق مع أعضاء 	 

املجتمع خالل دورة الربنامج
املعرفة واالحرتام والتعاطف مع املجتمعات اليت يعملون معها	 
عدم التميزي واالستعداد إلرشاك الرجال والنساء 	 

والفتيات والفتيان من خلفيات متنوعة وال 
سيما الفئات األكرث تهميشا يف املجتمع.

اإلضافية املهارات 
معرفة املبادئ التوجيهية املتعلقة بــ الصحة النفسية 	 

و الدعم النفيس اإلجتماعي يف حاالت الطوارئ اليت 
.)IASC( وضعتها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

القدرة عىل إجراء جلسات استشارية عرب املرتجمني 	 
الفوريني / والوسطاء الثقافيني عند الرضورة.

الشخصية املزايا 
مهارات جيدة جدا لالستماع والتيسري - القدرة عىل إدارة 	 

وتيسري مناقشات املجموعات مع املشاركني واملسؤولني 
املحليني والرشكاء واملوظفني عىل جميع املستويات. 

يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي.	 
يشعر بالراحة يف العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
مرن وقادر عىل التعامل بشكل جيد مع ضغط العمل.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. 	 

معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
التدريب عىل إدارة حالة الصحة 	 

)MHCM( النفسية
 	)PFA( اإلسعافات النفسية األولية
املعالجة املطورة للمشكالت	 
 	)PM +(
تقييم االحتياجات الخاصة بــ الصحة 	 

النفسية و الدعم النفيس اإلجتماعي
مبادئ وإجراءات إدارة الحالة 	 

املتمركزة عىل املريض
املتابعة واملراقبة	 
مهارات التيسري لجلسات املجموعات	 
نهج حقوق اإلنسان فيما 	 

يخص الصحة النفسية و 
الدعم النفيس اإلجتماعي

النهج القائم عىل املجتمع فيما 	 
يخص الصحة النفسية و الدعم 

النفيس اإلجتماعي: دليل املنظمة 
الدولية للهجرة بشأن الصحة 

النفسية املجتمعية و والدعم النفيس 
االجتماعي يف حاالت الطوارئ والزنوح

مسارات اإلحالة	 
حماية وادارة البيانات 	 
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS الوظيفـيموظفـي  التوصيـف  واملسـؤوليات/  االختصاصـاتاملؤهـالتاملهـام  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

العاملني يف مجال 
املجتمعية  الخدمات 

)املتطوعون يف مجال 
والقائمني  التوعية 

املجتمع  عىل 
والعاملني عىل دعم 
املحلية(  املجتمعات 

يقدم أعضاء املجتمع 
املحيل من غري 

املتخصصني يف مجال 
الصحة النفسية أو 

أخصائيني الرعاية 
الصحية مجموعة 

متنوعة من الخدمات. 
ومن بني األمثلة عىل 

األشخاص الذين 
يعملون يف هذا 

املستوى من تقديم 
الخدمة: املتطوعون 
من املجتمع املحيل 

والعاملون يف املجتمع، 
واملوظفني يف منظمات 

املنارصة، والعاملون 
يف مجال املساعدات 

اإلنسانية وغريهم من 
املهنيني مثل املعلمني 

والرتبويون.

تقديم املعلومات واسداء املشورة بشأن الخدمات 	 
النفسية واالجتماعية املوجودة يف املنطقة الجغرافية 

اليت تعمل فيها وكيفية الحصول عليها.
تحديد الحاالت الفردية من خالل الحضور 	 

املنتظم يف املجتمع املحيل.
تحديد مؤرشات االضطرابات والتعرف عىل 	 

أعراض الصحة النفسية الشائعة، وإحالة املرىض 
إىل املستوى املناسب من تقديم الخدمة.

تقييم ودعم األشخاص يف وقت األزمات.	 
تقديم التوعية املجتمعية للجماعات بشأن 	 

الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتماعي.
املساهمة يف رفع مستوى الوعي حول الصحة 	 

النفسية واملساعدة يف الحد من الوصم. 
دعم إدارة الربنامج يف وضع برامج الصحة النفسية 	 

و الدعم النفيس اإلجتماعي تراعي النهج الثقايف.
بالتعاون مع مدير الحالة واخصايئ الدعم 	 

النفيس اإلجتماعي توفري وتيسري مجموعات 
دعم األقران يف املراكز / املواقع املحلية.

إجراء تقييمات أولية )رسيعة( للحاالت اليت تم 	 
تحديدها وتحديد أولوياتها وفقا ملستوى املخاطر.

مراقبة ودعم املشاركني يف الخدمة وعائالتهم بانتظام 	 
من خالل الزيارات املزنلية، وتقديم التوجيه واملشورة 

والدعم العاطفي والوساطة املجتمعية واإلحاالت.
توثيق الحاالت بانتظام باستخدام مالحظات الحالة 	 

والنماذج األخرى املتفق عليها وتحديث قواعد 
البيانات لضمان وجود سجل شامل للحالة.

تقديم التدخالت النفسية األساسية و / 	 
أو التثقيف النفيس يف املجتمع.

متابعة دعم الحاالت يف املجتمع.	 

أو أي شهادة جامعية 	 
ال تقل عن سنتني من 

العمل املجتمعي.

االبتدايئ  التعليم 
األسايس برشوط

خربة سابقة يف 	 
العمل االجتماعي

تلقى التدريب 	 
املناسب املطبق عىل 

العمل املجتمعي.

الخربة   سنوات 
)الحد االدىن(

سنتني	 

املهارات اساسيه
خربة يف العمل االجتماعي واإلرشاد.	 
خربة يف العمل يف القطاع االجتماعي، ال سيما مع 	 

النازحني داخليا أو الالجئني أو مع الربامج اليت تركز عىل 
ضحايا الحرب مع مهارات وتقنيات اإلرشاد األساسية.

الزتام قوي بحقوق اإلنسان، بما يف ذلك املساواة بني 	 
الجنسني وحماية الطفل وتنفيذ املبادئ اإلنسانية الدولية.

الشخصية املزايا 
يتمتع بروح التعاون والقدرة عىل العمل 	 

بشكل مستقل وكذلك ضمن الفريق.
االلزتام بمشاركة املعرفة والعمل الجماعي.	 
املوقف اإليجايب والقدرة عىل رؤية التحديات إليجاد الحلول.	 
مهارات التعامل مع اآلخرين بشكل وثيق. 	 
القدرة عىل التواصل بوضوح، بما يف ذلك املفاهيم 	 

املعقدة يف لغة الشخص العادي.

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. 	 

معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق 
وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

اإلسعافات النفسية 	 
)PFA( األولية

املعالجة املطورة للمشكالت	 
 	)PM +(
مهارات التيسري	 
نهج حقوق اإلنسان فيما 	 

يخص الصحة النفسية و 
الدعم النفيس اإلجتماعي 
النهج القائم عىل املجتمع 

فيما يخص الصحة 
النفسية و الدعم النفيس 
اإلجتماعي: دليل املنظمة 

الدولية للهجرة بشأن 
الصحة النفسية املجتمعية 

و والدعم النفيس االجتماعي 
يف حاالت الطوارئ والزنوح

التدريب األسايس 	 
عىل الكفاءة النفسية 

واالجتماعية
دورة mhGAP التدريبية 	 

للعاملني يف املجتمع
منظمة الصحة العاملية 	 

)2015( التفكري الصحي: دليل 
لإلدارة النفسية واالجتماعية 

الكتئاب ما بعد الوالدة
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إطار الحد األدين القيايس للعاملني بمجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي

عنـوان وتعريـف 
MHPSS موظفـي 

واملسـؤوليات/  املهـام 
الوظيفـي االختصاصـاتاملؤهـالتالتوصيـف  التدريـب املـوىص بـهاملهـارات/ 

مقدمي خدمات 
الصحية  الرعاية 

–مدربني غر 
متخصصني 

يقدم مقدمي الخدمات 
الرعاية الصحية الغري 

متخصصني يف 
مرافق الرعاية الصحية 

)مثل املمارسني 
العامني وأطباء 

األرسة واملمرضات 
والقابالت وغريهم من 
العاملني( رعاية مركزة 
تتناسب مع تدريبهم 

املحدود. ويمكن 
ملقدمي الخدمات غري 

املتخصصني تقديم 
التدخالت النفسية 

والنفسية االجتماعية 
املدعومة عندما يتم 

تدريبهم واالرشاف 
عليهم بشكل جيد.

اتباع املبادئ التوجيهية 	 
املوحدة لتقييم وإدارة 
الظروف ذات األولوية 

يف البيئات الصحية غري 
 e.g.mhGAP-IG( املتخصصة

.)2.0 version
استشارة املتخصصني 	 

وإحالة الحاالت املعقدة إىل 
مختيص الصحة النفسية.

التعرف عىل االضطرابات 	 
النفسية.

توفري األدوية األساسية 	 
والتدخالت النفسية 

االجتماعية.
الرتبية النفسية 	 

لألرسة واملجتمع.
التدخل يف وقت األزمات.	 
الوقاية من االضطرابات 	 

النفسية وتعزيز 
الصحة النفسية.

البكالوريوس  درجة 
يف االختصاص املعين

الطب.	 
التمريض.	 

األساسية املهارات 
تشخيص وعالج االضطرابات النفسية: معرفة أعراض ومسار االضطرابات النفسية الرئيسية.	 
معرفة األدوية النفسية املتاحة )خاصة تلك املتوفرة عىل مستوى 	 

الرعاية األولية( وآثارها الجانبية املحتملة.
تقييم ومراقبة الحالة النفسية لألفراد وتقييم ومراقبة االستجابة للعالج.	 
تقييم السالمة )مثل تقييم مخاطر االنتحار(. وإدارة قضايا السالمة 	 

)مثل إدارة حاالت العنف املحتمل أو الفعيل(.
توفري التثقيف النفيس للمرىض وأرسهم.	 
املعرفة واملهارات ملعالجة مشاكل الوصم والتميزي اليت يعاين منها 	 

أفراد املجتمع من ذوي االضطرابات النفسية.
فهم حقوق اإلنسان واالستحقاقات القانونية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يف بلدهم.	 
املعرفة األساسية لألساس النظري لنماذج التدخل املختلفة لألزمات،	 
القدرة عىل القيام بأي تدخالت عالجية رضورية، بما يف ذلك تقديم املشورة، 	 

واستخدام األدوية يف حاالت الطوارئ واإلحالة إىل املستشفى إذا لزم األمر.
مجهزين لتحديد عوامل الخطر الشائعة وعوامل الحماية يف مجتمعاتهم.	 
تقديم تدخالت الصحة النفسية اليت ثبت أنها تعزز الصحة النفسية أو 	 

تمنع االضطرابات عىل مستوى الرعاية الصحية األولية.
االلزتام باالعتبارات األخالقية واملبادئ فيما يتعلق بالعمل مع السكان املعرضني للخطر.	 
املعرفة واالحرتام والتعاطف مع املجتمعات اليت يعملون معها.	 
مهارات اإلرشاد األساسية.	 
تقييم ودعم األشخاص يف وقت األزمات.	 

الشخصية املزايا 
يعمل بشكل جيد ويعزز العمل الجماعي.	 
يشعر بالراحة يف العمل يف بيئة متعددة الثقافات.	 
مرون وقادر عىل التعامل بشكل جيد مع الضغط العمل.	 

اللغات
العربية أو الكوردية )اللغة األم( إلزامية. معرفة اللغة اإلنجلزيية مزية قوية. 	 

الكمبيوتر مهارات 
 	.Microsoft Office )Word, Powerpoint, Excel(

املنصات اإللكرتونية لتقديم الخدمات عن طريق وسائل التواصل عن بعد )زووم، سكايب ...(

 	IASC GL
 	MhGAP-IG
اإلسعافات النفسية 	 

)PFA( األولية
املعالجة املطورة 	 

للمشكالت
 	)PM +(
القيم واألخالق	 
أساليب ومهارات 	 

إجراء املقابالت
مهارات تقديم 	 

االرشاد
مسارات اإلحالة 	 
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