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اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. مالحظات إرشادية: التصدي لالنتحار يف األوضاع اإلنسانية. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2022.

الترجمات:

ستُنرش جميع الرتجامت الكاملة عىل املوقع اإللكرتوين للمجموعة املرجعية الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفيس التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. إذا أردت 

mhpss.( :طلب تنسيق الرتجامت، يرجى التواصل مع املجموعة املرجعية الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ عرب الربيد اإللكرتوين

.)refgroup@gmail.com

إذا أعددت ترجمة أخرى لهذا العمل أو أجريت تعديالً عليه، يرجى االنتباه لألمور التالية:

ال ميكنك وضع شعارك )أو شعار وكالة متويل( عىل العمل.	 

إذا أجريت تعديل عىل العمل )أي تعديالت عىل النص أو الصور(، ال يُسمح باستخدام شعار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. ال يُسمح بوجود ما يفهم منه أن 	 

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت تؤيد منظمة أو منتًجا أو خدمًة ما.

عليك ترخيص ترجمتك أو تعديلك يف النص األصيل مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي عينه أو ما يعادله. نقرتح إدراج الصيغة CC BY-NC-SA 4.0 أو 3.0. ستجد هنا 	 

.https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses  :قامئة بالرتاخيص املقبولة

يجب إضافة صيغة إخالء املسؤولية هذه باللغة املرتجم إليها: »مل تُِعّد هذه الرتجمة/التعدالت اللجنة   الدامئة  املشرتكة   بني   الوكاالتIASC(  (. وليست اللجنة   الدامئة  	 

املشرتكة   بني   الوكاالت  مسؤولة   عن   محتوى  أو دقة  هذه  الرتجمة. اسم املنظمة باللغة االنجليزية: ")Inter-Agency Standing Committee )IASC". مالحظات إرشادية: 

التصدي لالنتحار يف األوضاع اإلنسانية، الرتخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO« هي النسخة امللزم بها واألصلية «

:)CC BY-NC-SA 3.0 IGO( نرُش هذا العمل مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي غري التجاري .)اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2022 © 

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo. مبوجب  رشوط   هذا   الرتخيص ، يجوز  لك إعادة صياغة العمل أو ترجمته   أو إجراء تعديل عليه ألغراض  

 غري   تجارية ،  رشط  االستشهاد   بالعمل   بصورة   مناسبة .

مع الشكر الجزيل ملنظمة طفل الحرب هولندا وذلك ملراجعتها للرتجمة العربية

mailto:mhpss.refgroup@gmail.com
mailto:mhpss.refgroup@gmail.com
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
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متيل حاالت الطوارئ اإلنسانية إىل الحدوث يف أغلب األحيان يف البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل، والتي قد تكون أقل استعداداً ملنع االنتحار واالستجابة له، نظراً لوجود 

موارد برشية ومخصصات ميزانية محدودة لخدمات الصحة النفسية وأنظمة إبالغ مناسبة، 

ومحدودية الوعي بالصحة النفسية عىل مستوى املجتمع. 

باإلضافة إىل ذلك، قد يعاين السكان املترضرون من حاالت الطوارئ اإلنسانية من ضغوط 

تتعلق بالسياق ميكن أن تزيد من خطر االنتحار، مثل الصعوبات االقتصادية، وفقدان 

1. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

2. املرجع نفسه

املوارد، والعنف واإلساءة، والعزلة االجتامعية. يف الوقت نفسه، قد يكون الوصول إىل 

الدعم األرسي والرعاية الصحية العقلية املناسبة محدوداً، كام أن الوصمة املتعلقة بالصحة 

منترشة.  النفسية 

هناك أيضاً حاجة قوية ملزيد من البيانات والبحوث حول مخاطر االنتحار يف هذه 

السياقات، باإلضافة إىل الوقاية الفعالة من االنتحار واملرحلة التي تليها للسكان املترضرين 

من حاالت الطوارئ يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل2 . 

 مقدمة: 

التصدي لالنتحار يف األوضاع اإلنسانية

عىل الصعيد العاملي، يفقد أكرث من 

 700 000
شخص حياتهم بفعل االنتحار كل عام1. 

االنتحار هو

 رابع 

أكرث سبب شيوعاً للوفاة بني الشباب )الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و29 عاماً( حول العامل. 

مقابل كل شخص ميوت بفعل االنتحار، يوجد

 20 آخرون 

يُقّدر أنهم حاولوا االنتحار.

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لديها أكرب 

عدد من حاالت االنتحار، بنسبة تصل

إىل %75 
من جميع حاالت االنتحار. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
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عوامل الخطر والحامية

يف حالة السكان املتأثرين باألزمة، قد يفكر بعض األشخاص يف إنهاء حياتهم. ميكن عمل الكثري لتقليل فرص لجوء الشخص إىل إيذاء نفسه أو االنتحار وتحديد األشخاص املعرضني للخطر. 

ميكن أن توجد عوامل الخطر والحامية عىل مستويات مختلفة، مبا يف ذلك املستوى الفردي، والعالقات، واملجتمع املحيل، واملجتمع.

العوامل التي تؤثر عىل خطر االنتحار3

العوائق التي تحول دون الوصول إىل الرعاية الصحية )عدم قدرة األشخاص املترضرين من األزمات اإلنسانية عىل الوصول 

إىل الرعاية بسبب عوائق مثل التكاليف املرتفعة، والتنقل، وانعدام الثقة تجاه مقدمي الخدمات، والوصمة املتعلقة بطلب 

املساعدة(.

الوصول إىل وسائل إيذاء النفس؛ والتقارير اإلعالمية غري املالمئة؛ والوصمة املرتبطة بسلوك البحث عن خدمات الصحة.

الكوارث، والحرب والرصاع؛ والضغوطات املتعلقة بالتطبع الثقايف والتهجري؛ والتمييز؛ والعنف )مبا يف ذلك العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي(، واألحداث الصادمة واالعتداءات.

الشعور بالعزلة ونقص الدعم االجتامعي؛ والرصاع يف العالقة، والخالف أو الخسارة، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي )مبا يف 

ذلك العنف املرتبط بالرشيك الحميم(.

محاوالت االنتحار السابقة؛ واألمراض العقلية؛ واالستخدام الضار للكحول واملواد األخرى؛ والخسارة املالية أو خسارة العمل؛ 

واليأس؛ واألمل املزمن؛ وتجارب الطفولة السلبية؛ واإلعاقة؛ والتاريخ العائيل املتعلق باالنتحار؛ والعوامل الوراثية والبيولوجية.

كل خسارة يف األرواح هي مأساة، وجهود منع االنتحار رضوري إلنقاذ األرواح. تتضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة العمل الشاملة للصحة النفسية ملنظمة الصحة 

4 هدفاً لتقليل معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار العاملي مبقدار الثلث بحلول عام 2030. كام هو مبني يف أحدث أطلس ملنظمة الصحة العاملية للصحة النفسية 
العاملية 2030-2013 1

. 

5
)2020(، فان التقدم الذي تم إحرازه بنهاية عام 2019 ميثل انخفاض بنسبة 10% يف معدل االنتحار منذ عام 2013 

3. مقتبس عن: منظمة الصحة العاملية )2014(. منع االنتحار: رضورة عاملية.

4. منظمة الصحة العاملية )2021(. خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2030-2013. 

5. منظمة الصحة العاملية )2021(. أطلس الصحة النفسية 2020. 

6. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

7. منظمة الصحة العاملية )2018(. االسرتاتيجيات الوطنية ملنع االنتحار: التقدم املحرز، وأمثلة، واملؤرشات.

8. منظمة الصحة العاملية )2019(. منع االنتحار: مجموعة أدوات إلرشاك املجتمعات.

9. منظمة الصحة العاملية )2016(. دليل عميل إلنشاء وصيانة أنظمة مراقبة ملحاوالت االنتحار وإيذاء النفس.

10. منظمة الصحة العاملية )2012(. إجراءات الصحة العامة للوقاية من االنتحار.

وضعت منظمة الصحة العاملية إرشادات عاملية ملساعدة الحكومات 

يف وضع اسرتاتيجيات وطنية شاملة للوقاية من االنتحار7، وإرشاك 

املجتمعات يف الوقاية من االنتحار8، وإنشاء أنظمة مراقبة إليذاء النفس 

والحفاظ عليها9 ، وإنشاء منوذج للصحة العامة للوقاية من االنتحار. يف 

عام 2021، أطلقت منظمة الصحة العاملية وثيقة ”ِعش الحياة“، وهي 

دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار10 عىل مستوى الدولة. ُوضِعَت هذه 

املذكرة التوجيهية لتكون متسقة مع وثيقة ”ِعش الحياة“، مع تعديالت 

واعتبارات محددة لألوضاع اإلنسانية.

منظمة الصحة العاملية 2021 مكونات وثيقة "ِعش الحياة" 6

الفرد

العالقات

األنظمة الصحية

املجتمع

املحيل املجتمع 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/national-suicide-prevention-strategies-progress-examples-and-indicators
https://www.who.int/publications/i/item/suicide-prevention-toolkit-for-engaging-communities
https://www.who.int/publications/i/item/practice-manual-for-establishing-and-maintaining-surveillance-systems-for-suicide-attempts-and-self-harm
https://www.who.int/publications/i/item/9789241503570
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كيف تقرأ هذه املذكرة التوجيهية

تهدف هذه املذكرة التوجيهية إىل دعم منفذي الربامج واملنسقني وغريهم يف األوضاع اإلنسانية ، كام وتجمع بني مجموعة واسعة من األساليب، واألدوات، والوثائق املرجعية وأمثلة الحاالت. 

ميكن استخدام الرسم البياين أدناه للتنقل عرب املحتوى واختيار األقسام األكرث صلة لقراءتها:

1. التنسيق والتقييم بني الوكاالت....................................................................................6

يجب البدء يف أقرب وقت ممكن وقبل البدء يف تنفيذ أنشطة الربنامج:

1.1. التنسيق والتعاون عرب العديد من القطاعات واألطراف الفاعلة................7

2.1. تقييم السياق، واالحتياجات، واملوارد لتوجيه الربامج..............................12

2.  املكونات األساسية لكافة الربامج...............................................................................................18

تبدأ يف بداية أنشطة الربنامج وتستمر:

1.2. املنارصة ورفع الوعي....................................................................................................................................19

2.2. املراقبة، والرصد، والتقييم.............................................................................................................................23

3.2. رعاية املوظفني واملتطوعني ورفاههم.............................................................................................................27

4.2. كفاءات املوظفني واملتطوعني.......................................................................................................................28

3. قامئة األنشطة الرئيسية الفعالة ملنع االنتحار وبرامج التدخل................................................................................. 30
تحديد أولويات أنشطة الربنامج واختيارها والتخطيط لها من القامئة:

1.3. الحد من الوصول إىل وسائل االنتحار.............................................................................................................................................31

2.3. ضامن االتصاالت والتغطية اإلعالمية املسؤولة................................................................................................................................33

3.3. بناء قدرات العاملني يف الخطوط األمامية وقادة وممثيل املجتمع املحيل...........................................................................................35

4.3. تقديم رعاية الصحة النفسية كجزء من خدمات الصحة العامة........................................................................................................40

5.3. بناء املهارات الحياتية بني الشباب.................................................................................................................................................41
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منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2022(. مسودة: منع االنتحار وتخفيف مخاطر االنتحار يف أوضاع اللجوء: مجموعة أدوات متعددة القطاعات 
لعمليات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. 

منظمة الصحة العاملية )بدون تاريخ(. موارد منع االنتحار. 

منظمة الصحة العاملية )بدون تاريخ(. التعلم اإللكرتوين: إرشاك املجتمعات يف منع االنتحار. 

منظمة الصحة العاملية )بدون تاريخ(. التعلم اإللكرتوين: منع إيذاء النفس/االنتحار. متكني مقدمي الرعاية الصحية األولية. 

املركز املرجعي للدعم النفيس االجتامعي التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2021(. منع االنتحار. 

املركز املرجعي للدعم النفيس االجتامعي التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2021(. منع االنتحار أثناء كوفيد-19.

منظمة الصحة العاملية )2021(. يوم الصحة النفسية يف منظمة الصحة العاملية 2021. الرسائل الرئيسة يف مسألة االنتحار.

منظمة الصحة العاملية )2019(. دليل تدخل برنامج رأب الفجوة يف الصحة - اإلصدار 2.0: لالضطرابات العقلية، والعصبية، وتعاطي املخدرات يف البيئات الصحية غري املتخصصة. يقدم 
إرشادات للعاملني الصحيني غري املتخصصني يف تقييم وإدارة حاالت االنتحار وإيذاء النفس

 )IASC( املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .)اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007 

حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ

اإلرشادات واملوارد الرئيسية العامة

العراق ص. 10

األردن ص. 21

بنجالديش ص. 33

األرايض الفلسطينية املحتلة ص. 10

أوكرانيا ص. 21

أوغندا ص. 38

الحدود الرتكية/السورية ص. 11

بنجالديش ص. 25

الهند ص. 38

جنوب السودان ص. 21

العراق ص. 32

مرص ص. 38

أمثلة مستمدة من امليدان

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_1
https://accesswho.campusvirtualsp.org/engaging-communities-preventing-suicide
https://accesswho.campusvirtualsp.org/engaging-communities-preventing-suicide
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers-2022
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers-2022
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/09/suicide_prevention_sept_21.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/09/suicide_prevention_sept_21.pdf
https://pscentre.org/?resource=suicide-prevention-during-covid-19
https://pscentre.org/?resource=suicide-prevention-during-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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 .1 

لتنسيق   ا

 والتقييم 

بني الوكاالت
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كيف؟ملاذا؟ التنسيق والتعاون هام جزءان أساسيان من جميع أنشطة 

الوقاية من االنتحار. حدد فرق العمل أو مجموعات التنسيق 

املوجودة وقرر:

االنضامم والتنسيق مع مجموعة قامئة تركز عىل منع االنتحار،	 

دعم إدراج الرتكيز عىل الوقاية من االنتحار يف مجموعة موجودة )مجموعات 	 

العمل الفنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أو فريق عمل الصحة 

النفسية الذي تقوده الحكومة(، 

قيادة أو دعم بدء مجموعة جديدة تركز عىل منع االنتحار.	 

11. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

.e2033565:)1(4 .املفتوحة JAMA تقييم السلوك االنتحاري بني األفراد املصابني باضطراب طيف التوحد يف الدمنارك. شبكة .)12. كولفز كيه، وفيتزجريالد يس، ونوردنتوفت إم، وود، إس جيه، وإرالنغسن، آيه. )2021

االنتحار قضية معقدة وتتطلب جهود الوقاية يف 

السياقات اإلنسانية التنسيق والتعاون بني قطاعات 

متعددة وجهات معنية ليك تكون فعالة. تبادل الخربات 

و املهارات بني األشخاص العاملني يف قطاعات متعددة 

ويعملون بشكل فعال مع ما هو متاح بالفعل11 )تحديد آليات ومامرسات 

االستجابة املجتمعية القامئة، ودمج الوقاية من االنتحار يف برامج أخرى مثل 

خدمات الصحة النفسية كجزء من الرعاية الصحية العامة، تضمن االستجابات 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وإدارة الحاالت واملساحات اآلمنة وبرامج 

ومبادرات حامية الطفل لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة( أن تكون املبادرات 

شاملة ومتكاملة بشكل جيد وأكرث احتاملية لتحقيق أهدافها املرجوة12.  

1.1. التنسيق والتعاون عرب العديد من القطاعات واألطراف الفاعلة 

اللغة التي يجب تجنبها
"ارتكاب االنتحار" )تشري هذه العبارة إىل 

عنرص إجرامي أو آثم يف الفعل، مام قد 

يزيد من الوصمة ويثني األشخاص عن طلب 

املساعدة(

اإلشارة إىل االنتحار عىل أنه "ناجح" أو 

"مكتمل" أو "غري ناجح" أو "محاولة 

فاشلة" 

وصف أو إضافة محتوى مريئ للطريقة 

املستخدمة يف إكامل االنتحار

وصف االنتحار مبصطلحات مثرية 

أو مبهرة 

اللغة التي يجب استخدامها

تأكد من اختيار الكلامت الصحيحة عند التحدث عن االنتحار ومنع االنتحار 

وصف طرق دقيقة لطلب املساعدة 

واملوارد املتاحة

تقديم حقائق حول االنتحار 

دون تكهنات

االنتحار أوالسلوك االنتحاري، 

تويف بفعل االنتحار أو بسببه

وصفه بأنه "مات منتحراً" أو 

حياته/حياتها" "أنهى 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774853
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774853
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ما الذي يتعني عىل األطراف الفاعلة أخذه يف االعتبار؟

تشتمل الُنهج متعدد القطاعات عىل أكرث من 

قطاع واحد، مثل الصحة، والتعليم، والرعاية 

االجتامعية، والحامية، والزراعة، والشؤون 

الدينية، والقانون، والدفاع. يف األوضاع 

اإلنسانية، ميكن أن يشمل ذلك الوزارات 

التي ترشف عىل دعم الالجئني واملهاجرين 

والنازحني داخلياً أو موظفي إدارة الكوارث، 

ويجب أن يشمل مجموعات التنسيق ذات 

الصلة أو التحالفات مثل الصحة، والحامية، 

والتعليم، واملأوى، وسبل العيش، وغريها. 

تشمل نُُهج األطراف الفاعلة املتعددة التعاون مع األطراف الفاعلة يف املجتمع واملنظامت 

غري الحكومية واألشخاص من املجتمعات املترضرة، مبا يف ذلك أولئك الذين عاشوا تجربة 

يف ظروف صحية نفسية. من املفيد الحصول عىل التغذية الراجعة من األشخاص الذين 

عينهم املجتمع كقادة وخرباء، وليس فقط أولئك الذين تم تعيينهم كقادة بواسطة هياكل 

االستجابة اإلنسانية ومن أجلها. يف حالة وجود وصمة تتعلق بالصحة النفسية، ميكن إرشاك 

هؤالء الرشكاء "املطلعني" يف مناقشات رفع الوعي وذلك لتوفري املعلومات وتبديد الخرافات 

حول االنتحار. 

يجب إرشاك الشباب وأولئك الذين يعملون مبارشة مع الشباب، مبا يف ذلك مرشدو 

املدارس واملمرضات والجهات الفاعلة املحلية يف مجال الصحة والحامية، واألندية الرياضية 

وجمعيات الشباب يف تصميم ومراجعة التدخالت ويف عمل حمالت التوعية وهياكل 

االستجابة. يجب أيضاً إرشاك أولياء األمور ومقدمي الرعاية. ميكن للشباب أن يلعبوا دوراً 

حيوياً يف إرشاك أقرانهم، وميكن دمجهم يف األنشطة كمتحدثني، ومستشارين، ومدربني، 

وموجهني لألقران. 

قد يساعد مترين تخطيط األطراف الفاعلة )إنشاء جدول يوضح األدوار املختلفة لهم، 

والخربة/املوارد والشبكات( يف توضيح دوافع ومهارات وإمكانيات األطراف الفاعلة املحتملني 

يف املجتمع.
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13)MHPSS TWGs( مجموعات العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

يجب أن تشارك مجموعات العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، والتي تعمل عرب القطاعات، يف سياقات بحيث يكونوا متاحني 

وميكنهم تقديم الدعم. مجموعة العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي تستطيع:

	 

دعم مشاركة األطراف الفاعلة )االرتباط بالحكومة ومع تحالفات إنسانية محددة أو مناطق املسؤولية )AORs(، مع ضامن تلبية احتياجات املجموعات مثل 

املترضرين من العنف القائم عىل النوع االجتامعي واألشخاص ذوي اإلعاقة(؛

	 

استضافة فريق عمل أو مجموعة عمل فرعية مكرس ملنع االنتحار لقيادة وتنسيق األنشطة وإتاحة الفرصة لالهتامم املتفاين وبناء القدرات والتنسيق؛

	 

تحديد الخدمات املتاحة والدعم للوقاية من االنتحار واالستجابة له ومشاركة تقارير التخطيط الناتج والتي تحدد االحتياجات والثغرات، وتطوير أدلة 

الخدمة؛

	 

عند تحديد الثغرات يف التقييم/تحليل الوضع، ضع خططاً للمنارصة وقم بتنسيق توفري الخدمات الكافية للتدخل )مبا يف ذلك إدارة األزمات( واملتابعة؛

	 

قم بعمل مسح ملقدمي الخدمات ذوي الصلة والتأكد من أن إجراءات منع االنتحار واالستجابة له هي جزء من تطوير خطط اإلحالة واملخططات االنسيابية. 

يجب أن تكون مسارات اإلحالة منظمة بشكل واضح ويجب أن تضمن الرسية يف عملية اإلحالة؛

	 

نرش وتعزيز رسائل املنارصة ودعم اإلقبال عىل حمالت التوعية من قبل الجهات الفاعلة يف مختلف القطاعات التي تشارك أو تتعاون مع الفريق التقني 

للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، جنباً إىل جنب مع استضافة املناسبات املتعلقة بالحمالت ذات الصلة؛

	 

دعم املراقبة، والرصد، والتقييم واملساعدة يف تحديد الوكاالت ذات القدرة الثابتة عىل استقبال البيانات التي تم جمعها من أنشطة املراقبة؛

	 

استضافة و/أو تنسيق املناقشات ومؤمترات بناء القدرات مثل التوجيهات والدورات التدريبية أو ورش العمل بدعم من مجموعة العمل الفرعية املخصصة 

املنفذين؛ والرشكاء 

	 

دعم رسد اإلجراءات بعد أفعال االنتحار أو إيذاء النفس مع إرشاك الجهات الفاعلة املعنية وذلك لفهم العوامل املساهمة بشكل أفضل، وتجميع الدروس 

املستفادة، واملنارصة للتغيريات الالزمة وجهود الوقاية من االنتحار؛

	 
ضامن دعم ما بعد الحادثة ألفراد األرسة واألصدقاء وأفراد املجتمع املتأثرين بأعامل االنتحار أو إيذاء النفس.

13. باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

https://mhpssmsp.org/
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يف العراق، بعد 40 عاماً من الضغوط املرتبطة بالحرب، والعقوبات، والرصاع األهيل، أصبح معدل االنتحار املتزايد أزمة صحية 

عامة14. شكلت مجموعات العمل التقنية للصحة النفسية والدعم االجتامعي الوطنية لجنة فرعية يف متوز/يوليو 2019 لتنسيق 

جهود منع االنتحار املختلفة. ويرتأس اللجنة الفرعية منظمة محلية، منظمة Azhee، تدعمها املنظمة الدولية للهجرة - 

العراق. نظمت منظمة Azhee املؤمتر الوطني األول ملنع االنتحار يف أيلول/سبتمرب 2019، ونتيجة ملجموعات العمل يف 

هذا املؤمتر، قدمت املنظمة الدولية للهجرة الدعم للجهات الحكومية من أجل تطوير املسودة األوىل لالسرتاتيجية الوطنية 

ملنع االنتحار والتي هي حاليًا قيد املراجعة و املوافقة من قبل الحكومة العراقية15. 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة، يواجه السكان اآلثار النفسية لألزمة اإلنسانية املستمرة إىل جانب الوصمة املرتبطة باالنتحار. 

تأسست اللجنة الوطنية ملنع االنتحار يف عام 2018 وتتألف من ممثلني من وزارة الصحة، وزارة الرتبية والتعليم العايل، وزارة 

األوقاف )الشؤون الدينية(، مكتب النيابة العامة، وزارة الصحة، وحدة حامية األرسة بالرشطة و وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن، ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية. قررت 

اللجنة أن هناك حاجة ماسة إىل اسرتاتيجية شاملة متعددة القطاعات ملنع االنتحار، وتم وضع اسرتاتيجية وطنية ملنع االنتحار 

للفرتة بني 2021 و2026. تشمل األهداف االسرتاتيجية الرصد الفعال ملعدالت االنتحار لتحسني تحديد األفراد املعرضني 

للخطر، مبا يف ذلك األطفال الشباب، والتوجهات الشائعة يف السلوك االنتحاري، وتحسني دقة تسجيالت الحاالت وتسجيالت 

الوفيات يف املستشفيات، وتدريب املتخصصني يف الرعاية الصحية العامة وقادة وممثيل املجتمع املحيل مثل الزعامء الدينيني 

يف الكشف عن عالمات التفكري يف االنتحار وعوامل الخطر، والتعامل مع الوصمة املحتملة املتعلقة باالنتحار يف مرافق الرعاية 

الصحية والتعليمية. تحدد اإلسرتاتيجية الوطنية أيضاً الحاجة إىل بذل جهد تعاوين من قبل مجموعة من األفراد واملنظامت 

ومساهامتهم املحتملة، مثل الرشطة واملدارس وأفراد األرسة ووسائل اإلعالم والقادة الدينيني واملوظفني العاملني يف املرافق 

الصحية16. 

أمثلة مستمدة من امليدان

14. منظمة الصحة العاملية. تزايد حاالت االنتحار يف العراق ُيقلق خرباء الصحة العامة وسط جائحة كوفيد-19

15. مرزوق ح ع )2021(. أنشطة منع االنتحار التي يضطلع بها برنامج املنظمة الدولية للهجرة يف العراق للدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي. التدخل. 19)2(: 255  - 260.

16. جرب س، وهلبيش إم )2021(. عملية وضع خطة وطنية ملنع االنتحار يف سياق العنف السيايس. التدخل 14-208:19.

http://www.emro.who.int/iraq/news/an-increasing-number-of-suicide-cases-in-iraq-worries-public-health-experts-amid-covid-19-pandemic.html
http://www.emro.who.int/iraq/news/an-increasing-number-of-suicide-cases-in-iraq-worries-public-health-experts-amid-covid-19-pandemic.html
https://www.interventionjournal.org/downloadpdf.asp?issn=1571-8883;year=2021;volume=19;issue=2;spage=255;epage=260;aulast=Marzouk;type=2
https://www.interventionjournal.org/downloadpdf.asp?issn=1571-8883;year=2021;volume=19;issue=2;spage=255;epage=260;aulast=Marzouk;type=2
https://www.interventionjournal.org/text.asp?2021/19/2/208/325809
https://www.interventionjournal.org/text.asp?2021/19/2/208/325809
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 اإلرشادات واملوارد الرئيسية:

 التنسيق والتعاون عرب العديد من القطاعات واألطراف الفاعلة

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. الجزء أ: محاور وثيقة ”ِعش الحياة“ األساسية: التعاون متعدد القطاعات.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 1.1 تنسيق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي داخل القطاعات 

وعربها و1.2 تصميم، وتخطيط، وتنسيق برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

بذلت منظمة الصحة العاملية، عىل الحدود الرتكية/السورية، يف منطقة غازي عنتاب جهوداً تعاونية من خالل مجموعات 

العمل التقنية املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، إلجراء تحليل للوضع، مام يشري إىل زيادة يف التبليغ 

عن االنتحار يف شامل غرب سوريا. أنشأ الفريق التقني فرقة عمل لتحديد أولويات جهود الوقاية واالستجابة، مبا يف ذلك 

ورشة عمل لبناء القدرات لضامن تلقي العاملني النفسيني والعاملني يف مجال الرعاية الصحية والحامية، التدريب واإلرشاف 

لالستجابة بفعالية. قامت منظمة الصحة العاملية بتطوير وعمل تدريبات واإلرشاف عىل موضوعات تتعلق بالوقاية من 

االنتحار واالستجابة ملتخصصني إضافيني يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. قاد تعاون الصحة النفسية 

و الدعم النفيس االجتامعي ومنظمة الصحة العاملية ورشة عمل تدريب املدربني لعدد 21 متخصصاً يف الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي ممن يتحدثون اللغة العربية. وضع املدربون واملتدربون خطة لالستجابة لالنتحار مصممة 

للسياق بناًء عىل البيانات وردود فعل الخرباء. تتضمن هذه الخطة إجراءات التشغيل املعيارية )SOPs(، واملوافقة عىل 

استخدام الخدمات واملعلومات، وأسئلة تقييم االنتحار وإيذاء النفس لتحديد مستوى الخطر، ومجموعة خيارات القرارات التي 

تحدد اإلجراءات التي يتم اتخاذها وعينة من خطة السالمة. تم وضع جدول مبستويات مخاطر وإحاالت وإجراءات واضحة بناًء عىل 

مستوى الخطر الذي يجب عىل العاملني يف مجال الرعاية مراعاته لالستجابة بفعالية، ومعلومات حول وقت االتصال باملرشف. تم دمج خطة 

االستجابة يف تدريب العاملني يف الخطوط األمامية واستخدمت كإطار عمل ليتم دمجه يف خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي القامئة، مبا 

يف ذلك تخطيط الخدمات من أجل اإلحاالت.

أمثلة مستمدة من امليدان

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
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2.1. تقييم السياق، واالحتياجات، واملوارد لتوجيه الربامج 

ميكن أن يوفر التقييم الرسيع أو تحليل املوقف خلفية رئيسية 

حول االنتحار و منعه لدولة أو إقليم أو مجتمع مترضر، وهو 

رضوري من أجل تخطيط أنشطة منع االنتحار الخاصة بالسياق، 

وضامن فعاليتها وتوفري التدخالت حيث توجد حاجة ماسة يف 

األوضاع اإلنسانية. 

تحديد ما إذا كانت هناك تحليالت للوضع الحايل أو تقييامت 

أخرى تركز أو تتضمن معلومات عن االنتحار وإيذاء الذات )من 

قبل الحكومة أو الجهات الفاعلة اإلنسانية(. استخدم املعلومات 

املوجودة قدر اإلمكان قبل جمع معلومات جديدة.

عادًة ما تركز تحليالت األوضاع أو التقييامت الرسيعة يف األوضاع اإلنسانية عىل: 

كيف؟ملاذا؟

فهم سياق البلد )األطر القانونية 

الوطنية( والخطط 

فهم تصورات، وتجارب، ومواقف 

السكان املستهدفني فيام يتعلق 

باالنتحار

توثيق القدرات واملوارد داخل 

الحالية  املجتمعات املعنية، والخدمات 

النفسية والحامية/الرعاية  للصحة والصحة 

االجتامعية

جمع اآلراء حول الفجوات والفرص 

يف الربامج الحالية

يتطلب إجراء استبيانات دقيقة وفعالة تخطيطاً دقيقاً وموارد وخربات كافية لجمع وتخزين وتحليل البيانات. يف السياقات اإلنسانية، يصعب تلبية هذه يتطلب إجراء استبيانات دقيقة وفعالة تخطيطاً دقيقاً وموارد وخربات كافية لجمع وتخزين وتحليل البيانات. يف السياقات اإلنسانية، يصعب تلبية هذه 

املتطلبات، وبشكل عام ال يوىص باستخدام االستبيانات كأداة روتينية لجمع املعلومات الحساسة حول األفكار والسلوكيات االنتحارية.املتطلبات، وبشكل عام ال يوىص باستخدام االستبيانات كأداة روتينية لجمع املعلومات الحساسة حول األفكار والسلوكيات االنتحارية.

ميكن استخدام األساليب، واألدوات، واألسئلة املدرجة هنا لتحليل/تقييم الوضع الخاص باملنع والوقاية من االنتحار أو ميكنها أن تكون أيضاً جزءاً من تقييم الصحة النفسية والدعم 	 

النفيس االجتامعي األوسع واألكرث عمومية.

يركز تحليل/تقييم املوقف الرسيع عىل جمع املعلومات األساسية املطلوبة للتخطيط للخطوات التالية. يوىص باستكامله يف غضون أسابيع قليلة.	 

يحتاج املوظفون واملتطوعون الذين يجمعون بيانات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من السكان املترضرين إىل معرفة كيفية اتباع املبادئ األخالقية وتوصيات السالمة 	 

واستخدام مهارات إجراء املقابالت األساسية الفعالة، كام انه يجب أن يكون لديهم مهارات الدعم النفيس االجتامعي األساسية )مبا يف ذلك اإلحالة لخدمات إضافية(. 

هناك حاجة إىل التنسيق مع األطراف الفاعلة واملجموعات ذات الصلة )مجموعات العمل التقنية املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفرق العمل املعينة؛ انظر أيًضا 	 

القسم 1.1( لضامن التعاون فيام يتعلق بأنشطة منع االنتحار الفعالة. 

يجب إتاحة جميع التقارير من خالل مجموعة العمل التقنية املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وغريها من املجموعات ذات الصلة لتجنب االزدواجية وإلثراء 	 

اإلنسانية. االستجابة 
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األطر السياسية والقانونية واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية

ما هو اإلطار القانوين يف الدولة حول االنتحار 

واإلبالغ اإللزامي؟

هل هناك اسرتاتيجية وطنية مخصصة )مبا يف ذلك 

امليزانية املخصصة( ملنع االنتحار؟

هل منع االنتحار مذكور يف الخطط األخرى القامئة ذات الصلة 

مثل خطط الصحة النفسية ،تعاطي الكحول واملواد املخدرة أو 

األمراض غري املعدية؟

هل السكان املترضرون من حالة الطوارئ 

اإلنسانية مشمولون يف هذه الخطط؟

الرئيسة االعتبارات 

التقييم أسئلة 

ما هو الوضع القانوين لالنتحار ومحاوالت االنتحار وما هي التبعات القانونية لألفراد 	 

القضائية(؟ )األحكام 

ما هو نطاق إلغاء تجريم االنتحار ومحاوالت االنتحار وغريها من أعامل إيذاء النفس 	 

عندما يكون ذا صلة؟

ما هي القوانني الوطنية املتعلقة باإلبالغ اإللزامي واملعالجة النفسية داخل املستشفيات 	 

النفسية )األشخاص الذين أعربوا عن نية املوت(؟

هل توجد ترشيعات أو سياسات موجودة ذات صلة بالوقاية من االنتحار )خدمات 	 

الصحة النفسية، والحد من االستخدام الضار للمخدرات والكحول، والتوظيف، والتغطية/

التأمني الصحي الشامل، وخدمات الرعاية االجتامعية(؟

ما هي أنشطة منع االنتحار التي تم تضمينها وتحديدها كأولوية يف االسرتاتيجيات 	 

الوطنية؟ والخطط 

ما هي األنشطة الوطنية الجارية ملنع االنتحار التي ميكن استخدامها، أو تكييفها، أو توسيع 	 

نطاقها لتشمل السكان املترضرين من حاالت الطوارئ؟

تأكد من أن الخدمات متاحة لجميع الفئات، مبا يف ذلك املهاجرين الذين غالباً ما يكونون 	 

ضعفاً بسبب اللغة، أو اإلقصاء من النظام الصحي الوطني، أو عوائق أخرى

املناقشات واملقابالت مع مصادر 

املعلومات الرئيسية )مع الحكومة، 

ووكاالت األمم املتحدة، ومجموعات العمل 

التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي(

البحث يف األدبيات ومراجعتها للخطط واالسرتاتيجيات 

الوطنية؛ انظر أيضاً روابط ملنظمة الصحة العاملية 

لالسرتاتيجيات الوطنية17ومنصة MiNDbank عرب 

اإلنرتنت التابعة ملنظمة الصحة العاملية18.

17. منظمة الصحة العاملية )2018(. االسرتاتيجيات الوطنية ملنع االنتحار: التقدم املحرز، وأمثلة، واملؤرشات. 

18. منظمة الصحة العاملية )بدون تاريخ(. منصة MiNDbank عرب اإلنرتنت التابعة ملنظمة الصحة العاملية: هناك حاجة إىل مزيد من الشمولية يف مجال اإلعاقة والتنمية. 

https://www.who.int/publications/i/item/national-suicide-prevention-strategies-progress-examples-and-indicators
https://www.mindbank.info/
https://www.mindbank.info/
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البيانات املتاحة يف األوضاع اإلنسانية

عدد الوفيات بسبب االنتحار	 

عدد أو مدى حوادث إيذاء النفس 	 

 طرق االنتحار ومحاوالت االنتحار )التضحية بالنفس(	 

 التفاصيل الدميوغرافية لألفراد )الجنس والعمر واملنطقة الجغرافية(	 

عوامل الخطر املشتبه بها أو العوامل املسببة لالنتحار )مبا يف ذلك الضغوطات املحددة(	 

الدعم والتدخالت التي تم تلقيها )يف الرعاية الصحية أو غريها من األماكن(	 

جودة أو تكرار التقارير يف وسائل اإلعالم.	 

ما هي البيانات واملعلومات األخرى املتوفرة 

حول االنتحار وإيذاء النفس؟ 

هل هناك ملفات شخصية أو مجموعات معينة من األشخاص ضمن الوضع 

اإلنساين أكرث عرضة للخطر )مثل جنس معني، أو فئة عمرية، أو مجموعة إثنية، 

أو األشخاص يف مواقع جغرافية محددة(؟

األساليب واألدوات لجمع املعلومات

التقييم أسئلة 

الرئيسة االعتبارات 

كيف وبواسطة من يتم التأكد من االنتحار؟ ضع يف اعتبارك كيف ميكن أن يؤثر التأكد عىل اإلبالغ عن 	 

حاالت االنتحار ونوعية البيانات املتاحة وإمكانية اإلبالغ الناقص )فيام يتعلق بالوصمة واإلطار القانوين(.

كيف وبواسطة من يتم تسجيل االنتحار وإيذاء النفس واإلبالغ عنهام؟ هل يوجد نظام تتبع غري 	 

رسمي يف البلدان التي يتم فيها تجريم االنتحار؟

ما هي املتغريات التي يتم تصنيف البيانات عىل أساسها؟	 

احصل عىل البيانات وفقاً ملا ييل:	 

أ( السياق )الوطني، واملناطق، واملقاطعات، وخدمات املرىض املدخلني للمستشفى، وخدمات 

العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، ومرافق االحتجاز، ومخيامت الالجئني، وما إىل ذلك(؛

ب( املجموعات السكانية )مجموع السكان ومصنفة حسب النوع االجتامعي، والفئات العمرية، 

واملجموعات العرقية، والجامعات الدينية، وحالة املهاجرين، والحالة الحرضية والريفية واالجتامعية 

واالقتصادية، واألشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية واألشخاص ذوي اإلعاقة(.

احسب  املعدالت )الوفيات أو الحاالت لكل 000 100( باإلضافة إىل األرقام لتحديد املجموعات 	 

السكانية الفرعية املتأثرة بشكل غري متناسب.

مراجعة البيانات متعددة السنوات لتحديد امليول والتوجهات.	 

املراجعة املكتبية وتحليل ملصادر البيانات املتاحة )أنظمة املعلومات 

 proGres الصحية، وسجالت الوفيات، وأنظمة رصد الحامية مثل

V4، والبيانات الرتاكمية من نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي )GBVIMS(، وأنظمة حامية الطفل(.

املناقشات واملقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسية من أفراد املجتمع ومقدمي 

الخدمات )مقدمي خدمات الصحة النفسية ومقدمي خدمات الصحة العامة 

املدربني عىل الصحة النفسية وموظفي الرعاية الصحية العامة العاملني يف 

غرف الطوارئ والرعاية االجتامعية ومقدمي خدمات الحامية، مبا يف ذلك 

متخصصو العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل(. 
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املجتمعية التصورات 

ما هو تصور املجتمع حول االنتحار ومنع االنتحار بني السكان 

املتأثرين ومقدمي الخدمات )املعرفة، والوصمة، ووجهات النظر 

والدينية(؟ الثقافية 

ما هي طرق التأقلم وطلب املساعدة وما هي العوائق التي تحول 

دون تلقي الرعاية لألشخاص الذين لديهم أفكار انتحارية و/أو حاالت 

الصحة النفسية ذات الصلة )االكتئاب(؟

التقييم أسئلة 

الرئيسة االعتبارات 

ضع يف اعتبارك العوائق )املعرفة واملواقف( التي ميكن مواجهتها عند التحضري لتنفيذ األنشطة، وقم بإعداد الحلول ملعالجة هذه العوائق.	 

ضع يف اعتبارك طرقاً للبناء عىل املوارد الحالية وطرق التكيف.	 

ما هي أكرث وسائل االنتحار املستخدمة شيوعاً؟

ما مدى سهولة اإلتاحة أو الوصول إىل أكرث وسائل االنتحار 

شيوًعا؟ 

هل السكان املترضرون موجودون بالقرب من النقاط الساخنة 

املحتملة؟

التقييم أسئلة 

الرئيسة االعتبارات 

هل توجد مواقع محددة )األنهار، أو السكك الحديدية، أو الجسور، أو املباين الشاهقة( 	 

مرتبطة بحاالت االنتحار السابقة؟ 

هل السكان املترضرون موجودون بالقرب من هذه املواقع املحددة؟	 

ب واألدوات لجمع املعلومات
األسالي

مقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسية 

ومجموعات النقاش املركز.

مراجعة البيانات )نظام إدارة املعلومات 

وأنظمة إدارة بيانات الصحة النفسية والدعم 

التشغيلية(. االجتامعي  النفيس 

املعلومات املتوفرة حول التوجهات يف األوضاع اإلنسانية

األساليب واألدوات لجمع املعلومات

املراجعة املكتبية )مبا يف ذلك املؤلفات من علامء االجتامع 

واألنرثوبولوجيا(. 

املناقشات مع مقدمي الخدمة الذين يخدمون السكان املترضرين.

مقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسية ومجموعات النقاش املركز مع أفراد 

املجتمع ومقدمي الخدمات )ميكن أن يكون هؤالء أفراد املجتمع العام أو 

مجموعات مختارة عن قصد مثل قادة وممثيل املجتمع املحيل وموظفي الرعاية 

الصحية واالجتامعية واملوظفني الرتبويني والرشطة والقادة الروحيني واملعالجني 

التقليديني واألشخاص الذين ميثلون الفئات املعرضة للخطر؛ وممثيل وسائل 

اإلعالم والناجني من السلوك االنتحاري وأفراد عائالت األشخاص الذين 

ماتوا عن طريق إنهاء حياتهم(.
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املوارد املتاحة والدعم

تحديد الخدمات الحالية )العامة والخاصة( )يف قطاع الصحة، واملجتمع املحيل 	 

والقطاعات األخرى ذات الصلة، وخطوط املساعدة أو خدمات حامية البالغني 

واألطفال( والنظر يف مدى توافر الخدمات القامئة واالستفادة منها وجودتها وكيفية 

تعزيزها.

تحديد الثغرات يف الخدمات املتاحة والتعرف عىل أي قضايا تتعلق بإمكانية الوصول 	 

)مبا يف ذلك بني مجموعات معينة(.

تأكد من أن الخدمات واملواد متاحة باللغات ذات الصلة ليسهل عىل املهاجرين 	 

والالجئني الذين ال يتحدثون اللغة )اللغات( املحلية الوصول إليها.

أين توجد فرص لبناء القدرات؟ تضمني التدريب قبل الخدمة والتدريب املهني جنباً 	 

إىل جنب مع التطوير املهني املستمر.

أين ميكن تعزيز الربط واإلحالة بني الخدمات/العاملني يف املجتمع؟	 

من هي الجهات الفاعلة التي تنفذ بالفعل أنشطة املنع من االنتحار أو تقدم 	 

الخدمات وميكن إرشاكها )أيضاً القسم 1.1.(؟

ما هي الجهات الفاعلة التي تنفذ بالفعل أو صممت مواد تدريبية ميكن البناء عليها؟	 

ما هي حالة التنفيذ املخطط لها أو الجارية للتدخالت أو الركائز الفعالة 

ملنع االنتحار من قبل الحكومة أو الجهات الفاعلة اإلنسانية؟ )انظر منظمة 

الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“(

ما هي العوائق التي تواجه القوى العاملة الصحية واملهن ذات الصلة يف 

توفري التعرف املبكر، والتقييم، واإلدارة، واملتابعة، واإلبالغ عن إيذاء النفس؟

ما هي القدرات والفجوات الحالية يف املعرفة واملهارات )يف الرعاية الصحية، والرعاية 

االجتامعية، والتعليم، والقضاء، ومجموعات مستخدمي الخدمة( عند االستجابة ملخاطر 

االنتحار؟

هل هناك أي مجموعات أو جمعيات موجودة ملستخدمي الخدمة و/أو 

األشخاص الذين عاشو التجربة، وما هو الدعم الذي يقدمونه؟

هل مقدمو الرعاية الصحية والرشطة وغريهم ممن يستجيبون لحاالت الطوارئ االنتحارية 

مدربون عىل تقليل خطر االنتحار الوشيك )تقليل الوصول إىل وسائل االنتحار(؟

هل توجد مبادرات حالية لبناء القدرات من أجل التعرف املبكر ،التقييم 

،اإلدارة واملتابعة، والتي تشمل العامل عىل املستوى املحيل اإلقليمي، 

ما هي الخدمات ووسائل الدعم ذات الصلة )الرسمية وغري الرسمية( املتاحة والتي ميكن لألشخاص والتعليمي، والصحي، واألمني؟

املعرضني لخطر االنتحار، أو الذين حاولوا االنتحار، أو الذين فقدوا أناس بسبب االنتحار )خدمات 

الصحة النفسية املتخصصة، ومقدمي الخدمات العامني املدربني عىل تقييم االنتحار وإدارته، وأي 

عاملني يف مجال الصحة، أو الرعاية االجتامعية، أو غريهم من العاملني املجتمعيني املدربني عىل الدعم 

النفيس االجتامعي األسايس واإلحالة( الوصول إليها؟

هل مقدمو الرعاية الصحية مدربون عىل إدارة حاالت الطوارئ الطبية املتعلقة باالنتحار )التسمم 

الحاد مببيدات الحرشات(؟

األساليب واألدوات لجمع املعلومات

التقييم أسئلة 

الرئيسة االعتبارات 

هل هناك حمالت توعية سابقة تم تنظيمها عىل املستويني الوطني أو 

اإلقليمي، وما هو تأثري هذه الحمالت؟

هل الخدمات واملواد املتاحة ميكن الوصول إليها وشاملة لجميع الفئات السكانية 

املترضرة من األزمة اإلنسانية )تتوفر املعلومات للوصول إىل الخدمات باللغات ذات 

الصلة وبأشكال مختلفة مثل سهلة القراءة والصوت(؟

أدلة الخدمة 

 4Ws تخطيط الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

)من يفعل ماذا، وأين، ومتى(

تحليل الفجوات من خالل باقة الخدمات الدنيا املتعلقة بالصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي

مناقشات مع مجموعات العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي ومناقشات مجموعة التنسيق األخرى.

املناقشات مع العاملني املعنيني )الصحة، والحامية، والتعليم، واألمن/الرشطة، 

والرعاية االجتامعية، ووزارات التعليم(.

املناقشات مع مختلف ممثيل املجتمع املحيل )الشباب، والرجال، 

والناجني/الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة(
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اإلرشادات واملوارد الرئيسية: تقييم السياق، واالحتياجات، 

واملوارد لتوجيه الربامج

أمثلة توضيحية لتحليالت املوقف التي تركز عىل أو تشمل منع االنتحار

 منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

الجزء أ: محاور وثيقة ”ِعش الحياة“ األساسية: تحليل الوضع.

منظمة الصحة العاملية )2014(. منع االنتحار: رضورة عاملية. املربع 8. إجراء تحليل الحالة: مثال التحليل الرباعي )SWOT( )ص. 68(.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 2.1 تقييم احتياجات وموارد الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي لتوجيه الربامج، و1.2 تصميم وتخطيط وتنسيق برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. بيان 

العمل 1.2.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2022(. مسودة: منع االنتحار وتخفيف مخاطر االنتحار يف أوضاع اللجوء: مجموعة أدوات متعددة القطاعات لعمليات املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. يتضمن هذا املورد قامئة مفصلة باألدوات والنامذج املقرتحة لتحليالت الوضع/التقييامت الرسيعة.

عباس م ج، والحمريي ن، ورزاق ع، وناوش ش، وأبلبي إل )2018(. الدراسة الوطنية العراقية لالنتحار: تقرير عن بيانات االنتحار يف العراق يف 2015 و2016. مجلة االضطرابات 

الوجدانية. 15)229(: 62-56. 

الهيئة الطبية الدولية )2017(. دراسة حالة ملنع االنتحار يف بورتوريكو.  

دي الرا إم. )2019(. تحليل منظمة الصحة العاملية لوضع غازي عنتاب الذي تم إجراؤه يف شامل غرب سوريا )بيانات الدراسة االستقصائية عرب اإلنرتنت(. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306693/
https://internationalmedicalcorps.org/wp-content/uploads/2017/07/Puerto-Rico-MHPSS-Case-Study.pdf
https://internationalmedicalcorps.org/wp-content/uploads/2017/07/Puerto-Rico-MHPSS-Case-Study.pdf
https://www.dropbox.com/sh/nr89ay0d8fnrvb1/AAAe3GPK4t5k_QBV8oLhbMNKa?dl=0&preview=MHPSS+Technical+Working+Group_Manuel+De+Lara_2019_NWS+Suicide+Survey.pdf
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األساسية  املكونات 

 لكافة الربامج 
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1.2 املنارصة ورفع الوعي

ينبغي لرفع مستوى الوعي وتطوير الرسائل الرئيسية إرشاك األطراف الفاعلة الرئيسية )انظر القسم 1.1(، والبناء عىل نتائج التقييم/تحليل املوقف )املفاهيم الخاطئة الشائعة، واملوارد املتاحة: انظر 

القسم 2.1( وميكن أن يغطي مواضيع، مثل: 

االنتحار وما يرتبط به من عوامل الخطر والحامية	 

عالمات التحذير والتعرف املبكر عىل السلوكيات االنتحارية )مبا يف ذلك الفروق العمرية والجندرية واملجموعات السكانية الفرعية(	 

دعم الفئات املعرضة للخطر	 

الشائعة	  الخاطئة  املفاهيم 

الطرق اإليجابية للتعامل مع الضغوط النفسية واألفكار االنتحارية	 

كيفية مساعدة ودعم األشخاص الذين لديهم أفكار أو سلوكيات انتحارية	 

الدعم املقدم بعد الحادثة، مبا يف ذلك نصائح حول دعم األرس الثكىل. 	 

التأكد من أن تبقى الرسائل إيجابية ومتفائلة دامئاً. 

من املهم تضمني املعلومات حول مكان وكيفية الوصول إىل املساعدة )معلومات عن أرقام الخطوط الساخنة املحلية املتاحة للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، ومراكز الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي أو وخدمات الصحة النفسية املحلية، وخطوط املساعدة لحامية الطفل19(. 

19. منظمة الصحة العاملية )2018(. منع االنتحار: مجموعة أدوات املشاركة املجتمعية. 

ضع يف اعتبارك إرشاك العديد من األطراف الفاعلة مثل 

وسائل اإلعالم، ووزارات الصحة، وآليات تنسيق الشؤون 

اإلنسانية )مبا يف ذلك مجموعات العمل التقنية للصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي، ومجموعة الصحة، 

وحامية الطفل، ومناطق مسؤولية العنف القائم عىل النوع االجتامعي(، 

أو األشخاص ذوي الخربة الحياتية، أو ممثيل الجمهور املستهدف )الشباب، 

والرجال، والناجني/الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

واألشخاص ذوو اإلعاقة(، أو املنظامت غري الحكومية واملؤثرون يف املجتمع 

املحيل )الزعامء الدينيني أو قادة املجتمع املحيل، واملعالجني التقليديني، 

وشبكات دعم األقران من الشباب(، أو أبطال الصحة النفسية )املشاهري ذوي 

التجربة الحياتية ذات الصلة(.

زيادة الوعي ملنع االنتحار يف األوضاع اإلنسانية أمر أسايس 

لجذب االنتباه إىل االنتحار باعتباره مشكلة صحية عامة 

خطرية وميكن الوقاية منها وهي تستهدف كل من العاملني 

يف املجال اإلنساين والسكان املترضرين.

ميكن للمنارصة أن تساهم يف زيادة كفاءة التعاون متعدد القطاعات، 

وتخصيص املوارد ووضع السياسات لتعزيز تدابري املنع من االنتحار والتأثري 

عىل مختلف صناع القرار والسياسات واألطراف املعنية األخرى.

ملاذا؟
كيف؟

التاريخان السنويان البارزان ملنع االنتحار هام:

10
 أيلول/سبتمرب

اليوم العاملي ملنع االنتحار

10
 ترشين األول/أكتوبر
اليوم العاملي للصحة النفسية

اعتمدت الجمعية الدولية للتصدي لالنتحار عام 2003 اليوم العاملي للتصدي لالنتحار )WSPD(، بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية. يركّز العارش من 

سبتمرب/أيلول من كلَّ عام عىل تنبيه العامل بهذه املسألة وعىل تخفيف أثر الوصمة ونرش الوعي بني املنظامت والحكومات واألشخاص، والرسالة املوحدة 

فيه أنه ميكن منع حدوث االنتحار.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272860/9789241513791-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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تأكد من أن الرسائل مناسبة وأنها تتناول األساطري واملفاهيم الخاطئة وتستخدم لغة غري حساسة أو تحريضية. اخترب الرسائل أوالً مع املجموعات املستهدفة 

واألشخاص الذين عاشو التجربة )انظر القسم 1.1( وراقب عن كثب وقّيم كيفية فهم الرسائل وكّيف الرسائل بناًء عىل التغذية الراجعة.

كّيف األساليب والرسائل للتأكد من أنها ذات صلة وميكن الوصول إليها من قبل السكان املستهدفني يف السياق اإلنساين والنظر يف: 

مختلف الفئات العمرية )قد يفضل كبار السن طرق اتصال مختلفة عن املراهقني( والجندر؛ 	 

التكوين االجتامعي الدميوغرايف واللغوي للمجتمع )الرسائل باللغات السائدة؛ ومتثيل الصور والرسائل للمجتمع، أي اإلثنية، والجنسانية، ووضع الهجرة، والدين، وما إىل ذلك(؛	 

معرفة القراءة والكتابة بني السكان )استخدام الرسائل اللفظية أو املرئية، مثل الرسائل القامئة عىل الصور(؛ 	 

طرق متعددة للوصول إىل السكان املستهدفني اعتامداً عىل السياق )وسائل التواصل االجتامعي، والبث اإلذاعي، واملناسبات واملناقشات املجتمعية، والنرشات واللوحات اإلعالنية(؛ 	 

إمكانية الوصول والشمولية لجميع فئات املجتمع املحيل، مبا يف ذلك األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة والناجون/الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي )عىل سبيل املثال، 	 

مراعاة العوائق التي تواجه االتصال وضامن إتاحة املعلومات واملواد بأشكال يسهل الوصول إليها، وسهلة القراءة، وباللغات ذات الصلة(

دمج التوعية والرسائل الرئيسية مع الخدمات املتاحة والدعم الذي قد تصل إليه الفئات املعرضة للخطر، مثل: 

الصحية	  الخدمات 

أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي يقودها املجتمع 	 

األنشطة الجامعية للصحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لألطفال واملراهقني	 

أماكن ومساحات التعلم والتعليم النظامي وغري النظامي	 

خدمات الحامية، مبا يف ذلك املساحات اآلمنة للنساء والفتيات	 

نقاط التسجيل أو التحقق، ومواقع التوزيع، ونقاط تقديم الخدمة.	 

تُستخَدم املنارصة إلحداث تغيري عىل ما ييل: 

	 

تخصيص املزيد من التمويل لتدابري منع االنتحار، مبا يف ذلك متويل املانحني؛

	 

دمج منع االنتحار يف خطط املدارس وأماكن العمل واألنظمة الصحية؛

	 

السياسات )مبا يف ذلك إلغاء تجريم االنتحار( وتقديم املوارد والدعم للفئات الضعيفة؛

	 

إجراءات محددة ملنع االنتحار )انظر القسم 1.3 حول الحد من الوصول إىل الوسائل و القسم 2.3 حول 

االتصاالت والتغطية اإلعالمية املسؤولة(؛

	 

اإلجراءات التي تساعد عىل ضامن أن تستهدف االستجابة اإلنسانية تقليل الحزن وتعزز الصحة 

النفسية، والرفاه، والدعم للسكان املترضرين.
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يف جنوب السودان، وبعد خمس سنوات من الحرب األهلية ومع تعرض الدولة ألزمة نقص حاد يف الغذاء، دعمت 
املنظمة الدولية للهجرة برنامجاً جرى فيه بث العروض املوسيقية والدرامية عرب محطات اإلذاعة املحلية. وهي تهدف 

إىل تعزيز تدابري منع االنتحار وبناء الوعي املجتمعي باملبادرات أو اإلجراءات البسيطة، مثل التواصل واالستفسار عام 

إذا كان الشخص بخري ودعم اآلخرين يف التعبري عن مخاوفهم واالستامع لهم. وقد صممت املنظمة الدولية للهجرة 

الرسائل الرئيسية حول الوقاية من االنتحار ونرشتها لتثقيف أفراد املجتمع املحيل وتوعيتهم بشأن الوقاية من 

االنتحار، وكذلك بشأن الحد من الوصمة تجاه األشخاص الذين حاولوا االنتحار وعائالتهم20.

يف األردن، الذي كان مضيفاً منذ فرتة طويلة لالجئني عىل مدى عقود، يوجد حالياً حوايل 1.3 مليون الجئ سوري )000 
672 الجئ مسجلني رسمياً(، يعيش 80% منهم تحت خط الفقر. وباإلضافة إىل ذلك، يعيش 15% من األردنيني تحت خط 

الفقر، كام تستضيف البالد مليوين الجئ فلسطيني. اشرتكت )الجمعية األملانية للتعاون الدويل( واملفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني والسفارة الهولندية والهيئة الطبية الدولية يف األردن يف مرشوع لتيسري ورش العمل واملعارض 

التي متكن األشخاص الذين لديهم تجربة معيشية سابقة مع السلوك االنتحاري من استخدام الفن كشكل من أشكال 

التعبري للعمل معاً وتقديم أعاملهم يف املعارض لزيادة الوعي باالنتحار وإعطاء صوت وشكل من أشكال التعبري ألولئك 

الذين لديهم تجربة معيشية مع األفكار والسلوكيات االنتحارية21.

يف أوكرانيا، ويف سياق الحرب املستمرة فيها، نظمت الهيئة الطبية الدولية حملة لزيادة الوعي بشأن إيذاء النفس 
ومنع االنتحار بني املراهقني والشباب. درّب فريق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي العاملني يف مجال التوعية 

املجتمعية، الذين قدموا جلسات توعية حول إيذاء النفس والوقاية من االنتحار عىل مستوى املجتمع املحيل. ركزت 

منشورات املعلومات عىل رشح كيفية التعرف عىل ما إذا كان لدى الشخص نوايا باالنتحار، وكيفية التواصل بطريقة 

مناسبة وكيفية مساعدتهم يف العثور عىل دعم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وتضمنت أرقام هواتف 

الخطوط الساخنة الوطنية لألزمات. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت فرقية مرسحية من الشباب الهواة من قرية يف 

املنطقة القريبة من خط االتصال عروضاً مرسحية للمراهقني والشباب يف مواقع مختلفة لتثقيف الناس حول كيفية 

تقديم رسائل األمل ألولئك الذين قد يحتاجون إىل الدعم.

أمثلة مستمدة من امليدان

20. املنظمة الدولية للهجرة - جنوب السودان )2020(. تقرير الربع 3 للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

21. فرانسيس آيه )2015(. أزمة الالجئني يف األردن. مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل.

https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-mental-health-psychosocial-support-quarter-3-report-2020
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-mental-health-psychosocial-support-quarter-3-report-2020
https://carnegieendowment.org/2015/09/21/jordan-s-refugee-crisis-pub-61338
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اإلرشادات واملوارد الرئيسية: زيادة الوعي واملنارصة

منظمة الصحة العاملية )2021(. يوم الصحة النفسية يف منظمة الصحة العاملية 2021. الرسائل الرئيسة يف مسألة االنتحار.

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 1.3 للجهات املعنية اإلنسانية وأفراد املجتمع 

بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ومنارصة اعتبارات وإجراءات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي؛ و3.3 نرش الرسائل الرئيسية 

لتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي.  

منظمة الصحة العاملية )2019(. اليوم العاملي ملنع االنتحار 2019 – 40 ثانية من العمل.  

منظمة الصحة العاملية )2014(. منع االنتحار: رضورة عاملية. )بدون تاريخ( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(

منظمة الصحة العاملية. منع االنتحار: معلومات للصحفيني وغريهم ممن يكتبون عن االنتحار. )بدون تاريخ( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(

االتحاد العاملي ملنع االنتحار.  

منظمة الصحة العاملية. منع االنتحار.

مشاركة الشباب واملنارصة التي يقودوها : اليونيسيف )2020(. الصحة النفسية للمراهقني مهمة.

اليونيسيف اململكة املتحدة )2019(. مجموعة أدوات منارصة الشباب.

مثال ملقطع فيديو لنرش الوعي: االتحاد العاملي للتصدي االنتحار )2022(. اليوم العاملي للتصدي لالنتحار: إيجاد فسحة أمل باألفعال.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. 

بيانا العمل 1.8 و2.8.

تشمل عوامل خطر االنتحار الشائعة يف األوضاع اإلنسانية نقص 

الدعم االجتامعي والرتابط االجتامعي. وقد يطغى عىل األشخاص 

الذين يعيشون يف مثل هذه األوضاع شعور باليأس وفقدان األمل، 

وقد يفقدون اإلحساس بـ "الوكالة" وينمو لديهم موقف عميق 

من التبعية والخمول. وميكن لهذا أن يؤجج العديد من املشكالت 

االجتامعية، مبا يف ذلك التفكري يف االنتحار. تتمثل العنارص الرئيسية ملنع االنتحار يف تعزيز 

الرفاه املجتمعي وإنشاء شبكات مجتمعية ميكنها أن تعزز بيئات توفر الحامية والدعم 

وشعور بالرتابط االجتامعي. 

يجب تصميم األنشطة املحتملة التي تعزز الدعم االجتامعي، والتي ميكن دمج الرسائل 

الرئيسية والتوعية فيها، باالشرتاك مع املجتمعات املحلية وميكن أن تشمل ما ييل:

إنشاء مساحات ومراكز مجتمعية آمنة ميكن أن تكون مبثابة أماكن لألمل واإليجابية 	 

والرتابط االجتامعي؛ 

دعم املبادرات املجتمعية التي تعزز التضامن والتامسك االجتامعيني؛	 

تيسري األنشطة الثقافية والرتفيهية التي يعرفها الناس، ال سيام تلك التي تجمع رشائح 	 

املجتمع املحيل من مختلف األجيال معاً.

تأكد من أن جميع هذه األنشطة مناسبة للعمر والجنس لضامن مساحات مجتمعية آمنة 

لألطفال واملراهقني.

من املحتمل أن تكون هناك زيادة يف الطلب عىل الخدمات والدعم من خالل تحسني الوعي بالصحة النفسية. ويعني هذا 

أنه ينبغي للموظفني أن يكونوا مستعدين لتلبية الزيادة يف الطلب أو أن يكونوا قادرين عىل اإلحالة إىل الخدمات والدعم 

املناسبني، إىل جانب الجهود املبذولة لزيادة الوعي.

تيسري األنشطة لزيادة التامسك املجتمعي والدعم املتبادل

تنبيه: تأكد من أنك تستطيع تلبية الطلب عىل الخدمات والدعم

أنشطة باقة الحد األدىن من الخدمات يف مجال الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي: 

3.3 نرش الرسائل الرئيسية لتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفيس 

االجتامعي؛ 

4.3 أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي يقودها 

املجتمع؛ 

 5.3 تقديم أنشطة النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة

 )ECD(؛ 

6.3 تقديم أنشطة جامعية للصحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي 

لألطفال؛ 

7.3 دعم مقدمي الرعاية لتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفيس 

االجتامعي لألطفال؛ 

8.3 تقديم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف املساحات 

اآلمنة للنساء والفتيات.

mhpssmsp.org/en

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/10/default-calendar/world-suicide-prevention-day
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/10/default-calendar/world-suicide-prevention-day
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide-prevention-journalists.pdf
https://iasp.info/resources/World_Suicide_Prevention_Day/2019/
https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_1
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf.
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf.
https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf
https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Youth-Advocacy-Toolkit.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
http://mhpssmsp.org/en
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تعمل جهود الرصد والتقييم عىل تقييم ما إذا كانت 

أنشطة الوقاية واالستجابة تحقق النتائج املرجوة. هناك 

حاجة إىل التقييم عىل املدى الطويل باستخدام مجموعة 

متنوعة من املؤرشات لتحديد ما إذا كانت التغيريات 

امللحوظة مرتبطة بأنشطة الوقاية )تعزيز معرفة ومواقف 

ومامرسات موظفي الصحة/الصحة النفسية وزيادة عدد األشخاص الذين 

يستخدمون الخدمات الداعمة( وميكن أن تساعد يف تحسني الربامج.  

تتوفر قامئة شاملة باملؤرشات املصممة لحاالت 

الطوارئ يف دليل تنفيذ وثيقة ”ِعش الحياة“ التابعة 

ملنظمة الصحة العاملية22 وإطار الرصد والتقييم التابع 

للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي23.

استخدم البيانات ذات الصلة مبسؤولية 

يجب استخدام البيانات التي تم جمعها يف املقام األول لالسرتشاد بها يف تطوير أنشطة الربامج وتسليط الضوء عىل أي آثار سلبية للضغوط املتعلقة بالسياق عىل رفاه املجتمع املحيل أو 

منارصة توسيع نطاق موارد الوقاية واالستجابة. ينبغي النظر بعناية يف الرضورة واملخاطر والتبعات األخالقية قبل املوافقة عىل استخدام البيانات التي تم جمعها لالتصاالت الخارجية، مبا يف 

ذلك إبالغ الحكومات أو الجهات املانحة. يجب تضمني أي استخدامات محتملة للبيانات يف مواد املوافقة املستنرية، والتي يجب أن تكون متاحة يف صورة مكتوبة و/أو شفهية بلغة السكان 

املترضرين حسب االقتضاء.  

يجب مشاركة الدروس املستفادة من خالل برامج الرصد والتقييم )من خالل مجموعات العمل مجموعة العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، مع 

الجهات الفاعلة الوطنية( للمساعدة يف االسرتشاد بها يف جهود منع االنتحار األخرى.

مخاطر جمع البيانات وسالمتها

يجب أن يأخذ تصميم أنظمة املراقبة يف االعتبار فائدة ورضورة جميع البيانات التي تم جمعها، باإلضافة إىل املخاطر الكامنة عىل املجتمع املترضر بأكمله، وال سيام أولئك الذين قد 

يواجهون محنة نتيجة لجمع البيانات )الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وكبار السن، واألطفال، والشباب(. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي النظر يف السياق القانوين لالنتحار يف 

البالد حتى تكون البيانات املجمعة غري محددة الهوية/مجهولة الهوية وال ميكن تعقبها من أجل منع تجريم الناجني. يجب جمع البيانات الرضورية لتدخالت الصحة العامة املوجهة عىل 

النحو املتفق عليه من قبل املجتمع املترضر فحسب. 

2.2. املراقبة، والرصد، والتقييم 

ملاذا؟
كيف؟

إجراء تحليالت مستمرة للمخاطر 

لتقييم طرق جمع البيانات وطرق 

التخزين واستخدام البيانات. يجب أيضاً 

مراجعة تأثريات التغيريات والتحديات 

بالسياق.  املتعلقة 
إعطاء األولوية إلتاحة هذه البيانات 

للمجتمع املحيل الذي تم جمعها منه. 

ميكن فعل ذلك من خالل العروض التقدميية 

املجتمعية، أو البث اإلذاعي، أو الوسائل 

األخرى التي يفضلها املجتمع املحيل نفسه. 

تأكد من أن الكيان املضيف مستقر نسبياً، ورسي، وراسخ 

يف هذا السياق عند اختيار نظام أسايس الستضافة البيانات 

وصيانتها. ومتتع هذا الكيان بسجل من املامرسات األخالقية إلدارة 

 البيانات أكرث أهمية من قدرته التقنية. 

تحقق من استعداد الوكالة املضيفة ملواصلة الرشاكة املستمرة 

والهادفة مع املجتمع املحيل املترضر.

22. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

23. املجموعة املرجعية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ )2021(. اإلصدار 0.1 من مجموعة أدوات رصد وتقييم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-m-and-e-mov-toolkit
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-m-and-e-mov-toolkit
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دعم أنظمة املراقبة

يُعزى نقص املعرفة الكافية حول االنتحار يف السياقات اإلنسانية جزئياً إىل ضعف مراقبة البيانات وأنظمة التسجيل الخاصة باالنتحار وإيذاء النفس. املعلومات التي تم جمعها من خالل 

أنشطة املراقبة والرصد تسرتشد باسرتاتيجيات الصحة العامة والتدخالت املستهدفة لتصميم الربنامج وتنفيذه.

ميكن أن توفر املراقبة نظرة ثاقبة عىل نطاق وحدة السلوكيات االنتحارية والعوامل الرئيسية التي تدفعها، وميكن أن تلقي الضوء بدرجة أكرب عىل آثار الضغوط املتعلقة بالسياق 	 

 عىل االنتحار. 

تظل املراقبة فعالة ومناسبة مع تطور السياق وأن يظل املجتمع املحيل املتأثر واألطراف الفاعلة الرئيسية مرتاحني ملامرسات جمع البيانات وتخزينها ويقبلونها.

املراقبة: ما يجب تسجيله

بيانات عن عدد حاالت االنتحار وإيذاء النفس )مصنفة عىل األقل حسب الجنس والعمر والطريقة(. 	 

اإلجراءات املتخذة )اإلحالة إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، والتدخل الذي تستخدمه العائالت أو أفراد املجتمع املحيل، والعوامل السببية املحددة، مثل 	 

الضغوط الشخصية أو السياقية، ووعي األرسة واآلخرين لشدة املخاطر، ونقطة اتصال الخدمة األولية(.

املراقبة: مصادر املعلومات

مراجعة النظم الحالية لجمع البيانات الروتينية، مثل التسجيل املدين واإلحصاءات الحيوية )CRVS( ومرافق 	 

الرعاية الصحية وسجالت الرشطة.

ضع يف اعتبارك منذجة أو دمج نظام مراقبة يف نظام وظيفي قائم:	 

االسرتاتيجيات الوطنية للوقاية من االنتحار، مبا يف ذلك رصد املخاطر ومراقبتها )يُفّضل هذا عندما ال 	 

يؤدي دمج االسرتاتيجية الوطنية إىل زيادة املخاطر عىل املجتمع املحيل املترضر(؛

أنظمة جمع البيانات املحلية املستخدمة )الربامج عىل مستوى الوكالة، ونظام إدارة معلومات 	 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي، ونظام املعلومات الصحية للمفوضية السامية لشؤون 

الالجئني – سجل الوفيات ودليل اسفري، و4.2 منوذج اإلبالغ عن مراقبة نظام معلومات اإلدارة 

.24)HMIS( الصحية الروتينية

الرشاكة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة اإلنسانية واملجتمعية التي من املحتمل أن يكون 	 

لديها رؤية فريدة ألنظمة جمع البيانات الحالية، واملخاطر املرتبطة بجمع البيانات الحساسة يف 

السياق، ومكان جمع البيانات حول الوفيات الناتجة عن االنتحار، ومحاوالت االنتحار، وإيذاء النفس. 

سيختلف هذا حسب الثقافة والسياق ويجب تقييمه بصورة مستقلة يف كل وضع محدد. قد تشمل 

هذه الجهات الفاعلة جهات فاعلة يف أدوار تتعلق بالصحة النفسية وغريها )املسؤولني عن الدفن، 

وسجالت املواليد والوفيات، وأنشطة مجتمعية معينة، وما إىل ذلك(. قد تشمل الجهات الفاعلة 

املجتمعية الزعامء الدينيني وقادة املجتمع املحيل، والقابالت، وغريهم. 

توعية املوظفني بشأن استخدام املراقبة، مع مراعاة الرتدد املحتمل أو الوصمة املجتمعية 	 

املتعلقة باإلبالغ عن حاالت االنتحار وإيذاء النفس وتسجيلها.

24. اسفري )2018(. كتيب اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة 

اإلنسانية. 

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_006
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_006
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تطوير نظام إدارة املعلومات يف بنغالديش

يعيش مسلمو الروهينغيا الذين فروا من ميامنار يف مخيامت لالجئني يف كوكس بازار يف بنغالديش منذ عام 201725. 

طورت املجموعة الفرعية املشرتكة بني القطاعات ملنع االنتحار نظام إدارة معلومات مخاطر االنتحار لألغراض 

اإلنسانية )HSR-IMS( االستجابة لالجئني الروهينغيا. وقد اسرتشدت باملبادئ التوجيهية العاملية لسجالت الوفيات 

واألمراض وصممت عىل غرار هيكل نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي26. تجمع املجموعة 

الفرعية املشرتكة بني القطاعات ملنع االنتحار بيانات عن التفكري يف االنتحار، ومحاوالت االنتحار، والوفيات 

الناجمة عن االنتحار، باستخدام برنامج مجموعة أدوات KoBo لجمع البيانات27. ويجري تبسيط جمع البيانات 

من خالل الوكاالت املوقعة التي توافق عىل جمع البيانات بانتظام ومسؤولية. وتضم املعلومات التي تم جمعها 

بيانات حول السلوك االنتحاري لكشف املزيد عن نطاق وحدة وانتشار السلوكيات االنتحارية لهذا املجتمع املحيل. 

سيتم تجريب نظام إدارة معلومات مخاطر االنتحار لألغراض اإلنسانية من خالل املجموعة الفرعية ملنع االنتحار بني 

القطاعات التابعة ملجموعة عمل الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي مبدخالت من الوكاالت املوقعة. 

أمثلة مستمدة من امليدان

اإلرشادات واملوارد الرئيسية: الرصد والتقييم 

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. نشاط باقة الخدمات الدنيا 2.2 تطوير نظام الرصد والتقييم وتنفيذه.

منظمة الصحة العاملية )2018(. منع االنتحار: مجموعة أدوات املشاركة املجتمعية. الفصول 1–3 و5–6، الصفحات 1–30، و35–43.   

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. 

بيان العمل 2.2

25. منظمة العمل ضد الجوع )2021(. أزمة الروهينغيا: تستمر التحديات يف كوكس بازار.

26. نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي )2021(. نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي. مناذج االستالم واملوافقة. 

27. مجموعة أدوات KoBo. أدوات بسيطة وفعالة وقوية لجمع البيانات. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272860/9789241513791-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272860/9789241513791-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://www.actionagainsthunger.org/story/rohingya-crisis-challenges-coxs-bazar-continue
https://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/
https://www.kobotoolbox.org/
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اإلرشادات واملوارد الرئيسية: املراقبة

أمثلة توضيحية عىل املراقبة، والرصد، والتقييم

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

منظمة الصحة العاملية )2021(. منع االنتحار: مورد لتسجيل حاالت االنتحار.

منظمة الصحة العاملية )2014(. منع االنتحار: مورد لتسجيل حاالت السلوك االنتحاري غري املؤدي للوفاة، الصفحات 21-6. 

منظمة الصحة العاملية )2016(. دليل عميل إلنشاء وصيانة أنظمة مراقبة ملحاوالت االنتحار وإيذاء النفس. الفصول 2–5 والصفحات 13–56.

منظمة الصحة العاملية )2018(. منع االنتحار: مجموعة أدوات املشاركة املجتمعية. الفصول 1–3 و5–6، الصفحات 1–30، و35–43.  

سويك إم إف، وبارلو آيه، وغوكليش إن، وآخرون. )2014(. املراقبة املجتمعية وإدارة الحاالت ملنع االنتحار: نظام أمرييك هندي بدأ قبلياً. الجريدة األمريكية للصحة العامة. 104 )ملحق 

.23 - 18:)3

فليشامن آيه، وبريتولويت جيه إم، ووارسمان دي، وآخرون. )2008(. فعالية التدخل الرسيع والتواصل مع من يحاولون االنتحار: تجربة عشوائية منضبطة يف خمسة بلدان. نرشة منظمة 

الصحة العاملية. 86)9(:709-703.

هاروز إي إي، وديكر إي، ويل يس )2018(. أدلة عىل برامج منع االنتحار واالستجابة له مع الالجئني: مراجعة منهجية وتوصيات.

فيجايكومار إل، وباثاري إس، وجاين إن، وآخرون. )2020(. تنفيذ نظام للمراقبة الشامل لتسجيل حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف املناطق الريفية يف الهند. مجلة يب إم جاي أوبن. 

.9-1:)11(10;2020

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44757/9789241502665_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112852/9789241506717_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112852/9789241506717_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/9789241549578_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/9789241549578_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272860/9789241513791-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272860/9789241513791-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035881/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18797646/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18797646/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18797646/
https://www.unhcr.org/5e15d3d84.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e038636
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e038636
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e038636
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3.2. رعاية املوظفني واملتطوعني ورفاههم

 اإلرشادات واملوارد الرئيسية:

 رعاية املوظفني واملتطوعني ورفاههم 

 باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. 

نشاط باقة الخدمات الدنيا 3.2 رعاية املوظفني واملتطوعني الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. بيان 

العمل 4.4.

يُعترَب رفاه املوظفني واملتطوعني أمراً مهامً بصفة خاصة يف حاالت 

األزمات اإلنسانية، ألنه يؤثر عىل قدرتهم عىل أداء دورهم 

ودعم السكان املترضرين. وغالبًا ما تُحدث أي حادثة انتحار بني 

املوظفني أو السكان املترضرين ردود فعل عاطفية قوية، والدعم 

األويل أمر بالغ األهمية.

ميكن أن يكون املوظفون واملتطوعون الذين يقدمون الخدمات 

والدعم يف ظروف مجهدة وصعبة للغاية )االستجابة يف حاالت 

الطوارئ الحادة وتوفري الرعاية أثناء تفيش األمراض املعدية( أكرث 

عرضة لالنتحار. النظر يف أهمية توفري الرعاية والدعم املناسب 

للموظفني.

يتمثل أحد املكونات املهمة لرفاه املوظفني واملتطوعني يف ضامن 

وجود تدابري آمنة وعالية الجودة ملنع االنتحار قبل وقوع أي 

حادث.

يتضمن ذلك توفري بيئة آمنة يتم فيها تشجيع املوظفني عىل 

الوصول إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

الرسية، مع توفري الوصول إىل املوارد واألدوات الخاصة بالتأقلم الصحي 

والرفاه، وضامن توفري ظروف عمل داعمة ومناسبة، وإجراء اإلرشاف والتسجيل 

الحد  املنتظمني، وتشجيع شبكة أو مجموعة داعمة من األقران. ويشمل أيضاً 

من الوصول إىل وسائل االنتحار يف أماكن العمل )عىل سبيل املثال، األدوية أو 

السموم، مع تركيب حواجز عىل األسطح، انظر أيضاً القسم 1.3(.

ملاذا؟
كيف؟

https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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 4.2. كفاءات املوظفني واملتطوعني

االنتحار موضوع معقد وحساس، وقد يكون ملن يعملون 

عىل منع االنتحار واالستجابة له معتقدات ثقافية وسياقية 

معينة تؤثر عىل وجهات نظرهم حول االنتحار. وباإلضافة 

إىل ذلك، قد يتعرض املوظفون ملستويات متزايدة من 

الضغط النفيس عند دعم األفراد الذين يحتاجون إىل 

دعم عاجل. لذلك، من املهم أن يجري دعم املوظفني ليقدموا الدعم لألفراد 

املعرضني للخطر بكفاءة. 

قبل تنفيذ أي برنامج، تأكد من توجيه املوظفني واملتطوعني 

وتدريبهم.
ملاذا؟

كيف؟

ينبغي دعم املوظفني واملتطوعني بشأن ما ييل:

	 
اللغة املناسبة الستخدامها )انظر القسم 1 بشأن اعتبارات اللغة(؛ 

	 
حامية الرسية، وقيود الرسية والسالمة )انظر القسم 1.1 حول تحليل الوضع(؛ 

	 

تقييم مخاطر إيذاء النفس أو االنتحار، مبا يف ذلك العالمات التحذيرية املتعلقة باملخاطر الوشيكة، مبا يف ذلك عوامل الخطر عىل 

املستوى الفردي، وعوامل العالقة، وعوامل الخطر املجتمعية وعوامل الخطر عىل املستوى االجتامعي والصحي، فضالً عن عوامل 

الخطر الخاصة بالشباب )انظر املثال من منصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس )ENACT( أدناه(؛

	 

تقييم عوامل الحامية التي قد تقلل من املخاطر الوشيكة أو قصرية املدى إليذاء النفس واالنتحار؛

	 

كيفية تقديم الدعم األسايس لألشخاص املتأثرين باألفكار االنتحارية أو األشخاص الذين فقدوا أناس بسبب االنتحار )انظر القسم 

4.3(، مبا يف ذلك التعاطف، وعدم إطالق األحكام، وإصدار بيانات التحقق، واستخدام املهارات النفسية االجتامعية األساسية، وتنفيذ 

مبادئ عدم التمييز واإلدماج، ومشاركة األطفال ومصالحهم الفضىل، وتعزيز سالمة الناس وكرامتهم وحقوقهم وتجنب تعريضهم 

ملزيد من األذى، وضامن وصول الناس إىل املساعدة املحايدة حسب الحاجة ودون متييز، وتعزيز قدرة األطفال عىل الصمود يف العمل 

اإلنساين؛

	 

ما هي الخدمات ووسائل الدعم املتاحة وكيفية اإلحالة إىل خدمات الصحة النفسية )معلومات االتصال مبقدمي الخدمات، ومسارات 

اإلحالة، واإلجراءات املنسقة والتعاونية والوصول اآلمن( وإىل الخدمات ووسائل الدعم األخرى املطلوبة )الدعم املايل وخدمات 

الحامية(؛

	 

يجب االتفاق عىل مسارات اإلحالة والتواصل بشأنها مع مجموعات العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

ومجموعات التنسيق األخرى ذات الصلة )التعليم، وحامية األطفال، ومناطق مسؤولية العنف القائم عىل النوع االجتامعي( وأن تكون 

جزءاً من التخطيط )4Ws( وأدلة الخدمة )انظر أيضاً القسم 1.1(. 
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اإلرشادات واملوارد الرئيسية: كفاءات املوظفني واملتطوعني

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. نشاط باقة الخدمات الدنيا 4.2 دعم كفاءات الصحة النفسية والدعم النفيس 

للموظفني واملتطوعني. االجتامعي 

تتضمن منصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس )EQUIP( أداة تفاعلية لتقييم الكفاءات يف تقييم االنتحار وإيذاء النفس باإلضافة إىل 

تخطيط السالمة. وميكن عىل منصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس، استخدام الكفاءة رقم 7 لتحديد السلوكيات الضارة املحتملة باإلضافة إىل مهارات 

املساعدة األساسية واملتقدمة املتعلقة بكفاءات الحد من مخاطر االنتحار. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام الكفاءة رقم 3 لتقييم احرتام الرسية 

ENACT-( وكذلك مناقشة متى قد يلزم كرس الرسية يف سياق الحد من مخاطر االنتحار. ويف أقسام تعزيز تقييم العوامل العالجية الشائعة عن بُعد

Remote(، جرى تصميم كفاءات الرسية وتقييم االنتحار والدعم لتقديم الخدمات النفسية واالجتامعية عن بُعد )االتصاالت الصوتية أو املرئية(. 

يحتوي الدليل التدريبي ملهارات املساعدة التأسيسية ملنصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس )FHS(، يف الوحدة رقم 8، عىل مواد تدريبية حول كفاءات الحد من 

مخاطر االنتحار، مبا يف ذلك تقييم االنتحار ومخاطر األذى األخرى ووضع خطة السالمة. تتضمن الوحدة رقم 3 تدريباً عىل الرسية، مبا يف ذلك وقت وكيفية املناقشة 

عندما يتعذر ضامن الرسية يف سياق الحد من مخاطر االنتحار يف حاالت الطوارئ.

يتضمن تعزيز تقييم العوامل العالجية الشائعة عن بُعد دورة تدريبية حول "التقييم عن بعد ودعم األشخاص ذوي السلوكيات االنتحارية". يشمل هذا: القسم 1: االستعداد لتقييم 

السلوكيات االنتحارية عن بعد؛ الوحدة 2: االستعداد لتقييم السلوكيات االنتحارية عن بعد؛ الوحدة 3: االستجابة للسلوكيات االنتحارية والتصدي للعوائق التي تحول دون تقديم الدعم 

عن بُعد. 

املركز املرجعي للدعم النفيس االجتامعي التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2021(. منع االنتحار.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. بيانات 

العمل 1.4 حتى 4.4.

لقطة شاشة ألداة تقييم الكفاءة لتعزيز تقييم العوامل العالجية الشائعة عىل منصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس )EQUIP-ENACT(، الكفاءة رقم 7: تقييم وإدارة مخاطر االنتحار وإيذاء النفس

تتمثل إحدى طرق دعم املوظفني لتطوير املهارات املذكورة أعاله يف تدريب وتقييم الكفاءات يف مهارات املساعدة التأسيسية عىل النحو املبني يف 

 .)EQUIP( منصة ضامن الجودة يف الدعم النفيس

يجب أن يكون املوظفون واملتطوعون قادرين أيضاً عىل الوصول إىل شخص يتمتع بخربة أعىل للحصول عىل الدعم املنتظم، وطرح األسئلة، وطلب 

املشورة )املرشف أو أخصايئ الصحة النفسية(.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://equipcompetency.org/
https://equipcompetency.org/
https://equipcompetency.org/
https://equipcompetency.org/
https://equipcompetency.org/en-gb/node/929#section-1
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/09/suicide_prevention_sept_21.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/09/suicide_prevention_sept_21.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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األنشطة الرئيسية الفعالة ملنع 

االنتحار وبرامج التدخل
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1.3. الحد من الوصول إىل وسائل االنتحار

يشكل الحد من الوصول إىل وسائل االنتحار أحد أهم 

الطرق القامئة عىل األدلة والفعالة والشاملة ملنع 

االنتحار. وقد تبني أن تقييد الوصول إىل وسائل االنتحار 

يحد من االنتحار املرتبط بها، فضالً عن تقليل معدالت 

االنتحار اإلجاملية يف بعض البلدان )حيث قد تكون هناك بدائل أقل فتكاً(. 

ميكن أن يكون التفكري والسلوك االنتحاريني مندفعني، وغالبية األشخاص الذين 

ينخرطون يف السلوك االنتحاري متناقضون بشأن الرغبة يف العيش أو املوت – 

وهذا سبب آخر يجعل تقليل الوصول إىل الوسائل املميتة أمراً أساسياً.

تختلف أساليب االنتحار ومحاوالته حسب الوضع اإلنساين 

وتعكس ما ميكن الوصول إليه من وسائل. وبوجه عام، تشمل 

طرق االنتحار الشائعة الشنق، واألسلحة النارية، والتسمم 

الذايت باملبيدات28.

يجب أن يركز التقييد الفعال للوسائل يف األوضاع اإلنسانية عىل األساليب 

التي:

	 تسبب أكرب عدد من الوفيات و/أو أكرث الوسائل فتكاً

	 األكرث استخداماً )انظر القسم 2.1 حول تحليل املوقف(.

تحديد وإرشاك األطراف الفاعلة/الجهات الفاعلة اإلنسانية واملجتمعية الرئيسية من أجل التشاور التعاوين حول اإلجراءات املجتمعية املجدية لتقييد أو تقليل الوصول إىل وسائل 	 

االنتحار األكرث شيوعاً وفتكاً.

تقييد الوصول إىل الوسائل املستخدمة يف األوضاع اإلنسانية مثل:	 

تقييد الوصول املجتمعي إىل األسلحة النارية29	 

تقييد الوصول إىل مبيدات اآلفات شديدة الخطورة	 

تركيب حواجز يف مواقع القفز املحتملة	 

تعديل نقاط الربط يف األوضاع املؤسسية أو أماكن االحتجاز	 

تقييد وصف األدوية عالية السمية	 

إزالة األغراض القاتلة املوجودة يف منازل األفراد املعرضني للخطر )السكاكني، وشفرات الحالقة، والكريوسني، واملبيدات الحرشية، والحبال(.	 

الحد من إتاحة الوسائل املستخدمة يف األوضاع اإلنسانية، عيل سبيل املثال:	 

الحد من كمية املبيعات الفردية لألدوية السامة واملواد السامة األخرى، مثل املبيدات الحرشية30	 

الحد من كمية أدوية املنبهات العقلية الصادرة لألفراد املعرضني للخطر و/أو تعيني فرد آخر لإلرشاف عىل األدوية وإدارتها حسب التعليامت.	 

ملاذا؟
كيف؟

28. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

29. لوبني جي، وويربيلوف إن، وهالربين دي، وشموشكيفيتش إم، ووايزر إم، ونوبلر إتش واي )2010(. انخفاض معدالت االنتحار بعد تغيري السياسة التي تقلل من الوصول إىل األسلحة النارية لدى املراهقني: دراسة وبائية طبيعية. 

السلوك االنتحاري لتهديد الحياة. 40)5(:424-421. 

30. كنايب دي دبليو، وتشانغ إس إس، وداوسون آيه، وآخرون. )2017(. منع االنتحار من خالل تقييد وسائل االنتحار: تأثري فرض القيود عيل املبيدات الحرشية لالنتحار يف رسيالنكا يف الفرتة من 2008 حتى 2011. مجلة بلوس ون. 

.0172893:)3(12

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21034205/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21034205/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21034205/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172893
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172893
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172893
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172893


32

موارد رئيسية

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. الجزء ب: التدخالت الرئيسية الفعالة ملنع 

االنتحار: تقييد الوصول إيل وسائل االنتحار، الصفحات 63-58.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. نشاط باقة الخدمات الدنيا 2 1.3 توجيه الجهات الفاعلة اإلنسانية وأفراد املجتمع بشأن الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي ومنارصة اعتبارات وإجراءات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

منظمة الصحة العاملية )2012(. إجراءات الصحة العامة ملنع االنتحار: إطار عمل.  

يف العراق، بدأ مكتب الصحة النفسية بوزارة الصحة بعمل دراسة وطنية حول االنتحار )2015-2016( بالتعاون مع باحثني 

دوليني. كلفت وزارة الداخلية أفراد الرشطة باستكامل االستامرات املتعلقة بالوفيات الفردية يف والياتهم القضائية التي تم 

اعتبارها انتحاراً واملتابعة مع العائالت يف الحاالت التي يفتقرون فيها إىل البيانات. واُستخِدَمت النتائج لتحديد معدالت 

االنتحار بني السكان والفئات السكانية الفرعية )العمر والنوع االجتامعي(، والطرق الشائعة املستخدمة، والعوامل 

الطبية، وعوامل الصحة النفسية، وعوامل االنتحار، والعوامل املتسببة يف الوفيات عن طريق االنتحار؛ كام تم تحديد 

الفئات املعرضة للخطر. وقد تم االسرتشاد بالدروس املستفادة يف وضع سجل وطني لحاالت االنتحار. وأشارت الدراسة إىل 

الحاجة إىل فرض القيود عىل وسائل االنتحار بالنسبة لألسلحة النارية والكريوسني )املتعلق باالنتحار حرقاً( يف جهود منع 

االنتحار يف املستقبل.

أمثلة مستمدة من امليدان

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75166/9789241503570_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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تلعب املنافذ اإلعالمية دوراً هاماً يف التأثري عىل الرأي العام 

وميكنها دعم حمالت منع االنتحار، لكن ميكنها أيضاً أن 

تساهم يف زيادة معدالت االنتحار. 

ثبت أن التغطية الدامئة للحاالت البارزة التي تتضمن وصفاً تفصيلياً ألساليب 

االنتحار تزيد من خطر السلوك االنتحاري31. ميثل التصوير الخيايل لالنتحار 

الذي ال ميثل الواقع بدقة إشكالية مامثلة. 

ميكن ملنافذ اإلعالم أن تصل إىل أعداد كبرية من الناس يف الوقت 

نفسه وميكن أن تصل إىل مجموعات محددة من األشخاص اعتامداً 

عىل املنفذ )القنوات اإلعالمية أو البث اإلذاعي الذي تصل إليه 

املترضرة(.  املجتمعات 

ميكن لوسائل اإلعالم أن تعزز جهود منع االنتحار من خالل نقل الرسائل 

الرئيسية ورسائل األمل، ومن خالل زيادة الوعي )انظر القسم 1.2( وتغطية 

املوضوع بحساسية ودقة. 

يُوىص باتخاذ اإلجراءات التالية لتغطية املوضوع بحساسية وأهمية:

تحديد األطراف الفاعلة والجهات الفاعلة الرئيسية يف الوضع اإلنساين داخل وسائل اإلعالم وداخل الحكومة من أجل التعاون واملشاركة )انظر القسم 1.1(، مبا يف ذلك املنظامت 	 

اإلعالمية الوطنية واإلقليمية أو املحلية والجهات التنظيمية ورشكات وسائل التواصل االجتامعي.

تحديد مجال الرتكيز اإلعالمي مثل الصحافة، أو الرتفيه، أو وسائل التواصل االجتامعي وتطوير الرسائل الرئيسية باالشرتاك مع منافذ اإلعالم. 	 

املشاركة مع وسائل اإلعالم بشكل استباقي، وليس مجرد االستجابة للتقارير الحساسة أو غري اآلمنة. 	 

مراعاة األوقات املهمة من الناحية االسرتاتيجية إلعداد التقارير: عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون التدريب جزءاً من التدريب التعريفي للموظفني الجدد أو ميكن تخطيط فعاليات 	 

إعالمية أليام محددة )انظر القسم 1.2(.

ينبغي أال تكون املحادثات حول التقارير الحساسة عن موضوعات االنتحار عقابية أو مطلقة لألحكام، بل ينبغي أن تكون تعاونية وأن تستند إيل املسؤولية املشرتكة عن مسؤولية 	 

إعداد التقارير األخالقية واألثر اإليجايب الذي ميكن أن يحدثه إعداد التقارير املسؤولة يف منع االنتحار.

2.3. ضامن االتصاالت والتغطية اإلعالمية املسؤولة

يف بنغالديش، استضافت املجموعة الفرعية املشرتكة بني القطاعات ملنع االنتحار تدريباً افرتاضياً ملدة نصف يوم 

حول "إعداد التقارير عن االنتحار ومنعه للصحفيني واإلعالميني املحرتفني". وقد تقرر بتوجيه من خبري وطني يف 

الوقاية من االنتحار أن مامرسات إعداد التقارير عن باالنتحار نادراً ما تلتزم بإرشادات منظمة الصحة العاملية عىل 

الصعيد الوطني. وتم تطوير محتوى التدريب بالرشاكة مع أعضاء املجموعة الفرعية بهدف وضع هذه اإلرشادات 

يف سياقها ونرشها عىل الصعيد الوطني. وجرى توزيع دعوات التدريب من خالل الشبكات املهنية واألكادميية 

للمهنيني اإلعالميني البنغالديشيني، مبن فيهم املشاركون يف االستجابة اإلنسانية للروهينغيا. وقد يرّست هذه املبادرة 

إقامة صالت بني املهنيني اإلعالميني العاملني يف وسائل اإلعالم الوطنية، واألطباء النفسيني األكادمييني، واالستجابة 

اإلنسانية يف كوكس بازار وشجعت الصحفيني عيل املتابعة واملنارصة يف شبكاتهم، مبا يف ذلك برامج التدريب املهني.

أمثلة مستمدة من امليدان

ملاذا؟
كيف؟

31. منظمة الصحة العاملية )2017(. منع االنتحار: مورد للمهنيني اإلعالميني.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-17.5
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 اإلرشادات واملوارد الرئيسية: 

ضامن االتصاالت والتغطية اإلعالمية املسؤولة
 منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. نشاط باقة الخدمات الدنيا 1.3 توجيه الجهات الفاعلة اإلنسانية وأفراد املجتمع 

بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ومنارصة اعتبارات وإجراءات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

منظمة الصحة العاملية )2019(. منع االنتحار: مصدر لصانعي األفالم وغريهم من العاملني عيل املرسح والشاشة. 

منصة إيفرميايند )Everymind( )2020(. إطار ذهني للمهنيني اإلعالميني. 

منظمة الصحة العاملية )2017(. منع االنتحار: مورد للمهنيني اإلعالميني. 

مركز موارد منع االنتحار )2013(. االستجابة لرصخات طلب املساعدة: أفضل املامرسات للتكنولوجيا اإللكرتونية.

إعداد التقارير عن االنتحار )دون تاريخ(. أفضل املامرسات والتوصيات إلعداد التقارير عن حاالت االنتحار.  

جمهورية لبنان، وزارة الصحة العامة )2019(. دليل عميل للمهنيني اإلعالميني بشأن تغطية الصحة النفسية وتعاطي املخدرات.  

32. منظمة الصحة العاملية )2017(. منع االنتحار: مورد للمهنيني الطبيني. 

33. سورنسون يس يس وآخرون. )2022(. أداة تقييم التصوير اإلعالمي لالنتحار )TEMPOS(: تطوير وتطبيق مقياس تصنيف جديد للحد من عدوى االنتحار. املجلة الدولية لبحوث البيئة والصحة العامة، 19)5(، 2994.

وضع االسرتاتيجيات التي سيجري استخدامها لزيادة إعداد التقارير املسؤولة

 
سيساهم بناء عالقات جيدة مع األطراف الفاعلة يف وسائل اإلعالم، مثل إرشاكهم بنشاط يف أنشطة التوعية، يف إقامة عالقة أكرث وداً يف التحضري للتدريب أو وضع السياسات. 	

املوافقة عىل استخدام املوارد املوجودة وتكييفها أو وضع سياسات ومبادئ توجيهية جديدة بشأن إعداد التقارير املسؤولة.  	

تأكد يف حالة وجود إرشادات وسياسات وتدريبات من أنها محدثة وتحتوي عىل أحدث املامرسات الفضىل املسرتشدة باألدلة. 	

تطوير مجموعة املعلومات الصحفية التي توفر املوارد لوسائل اإلعالم أو تفاصيل االتصال بخرباء منع االنتحار ليستخدمها اإلعالميون عند تغطية أي خرب عن االنتحار. 	

بالنسبة لوسائل التواصل االجتامعي، مراعاة تسليط الضوء عىل مسارات اإلحالة، واملعلومات عن كيفية الوصول إىل خدمات الصحة النفسية واملوارد األخرى الخاصة بالسكان  	

يف الوضع اإلنساين.

االتفاق عىل آليات املساءلة لرصد البالغات التي متثل إشكالية وإدارتها. 	

تطوير األنظمة للتعرف عىل املامرسات الجيدة وإبرازها، أو ترشيح منافذ اإلعالم لجوائز التميز الحالية. 	

تطوير التدريب والتعاون فيه للعاملني يف مجال اإلعالم، وطالب اإلعالم، والوحدات اإلعالمية للمنظامت غري الحكومية واألطراف الفاعلة الرئيسية األخرى عىل تنفيذ كتيب موارد 	 

منظمة الصحة العاملية للمهنيني اإلعالميني32. تذكر أن األشخاص املوجودين يف وسائل اإلعالم قد يتأثرون بقصص االنتحار أو قد تؤثر عليهم شخصياً.

رصد كافة األنشطة وتقييمها )أنظر القسم 2.2(. قد تشمل املؤرشات تغيريات يف التقارير اإلعالمية املثرية أو عدد من األمثلة عىل التقارير املسؤولة. وخطّط لنرش النتائج الرئيسية 	 

لتشجيع توسيع نطاق استيعاب املبادرات أو لتكون مبثابة دروس مستفادة للمهنيني اآلخرين. ميكن أن تساعد أدوات تقييم التقارير اإلعالمية عن االنتحار يف رصد االلتزام بإرشادات 

التقارير اآلمنة داخل قطاع إعالمي أو منفذ إعالمي معني33.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://www.who.int/publications/i/item/preventing-suicide-a-resource-for-filmmakers-and-others-working-on-stage-and-screen
https://everymind.org.au/resources/mindframe-for-media-professionals
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-17.5
https://www.sprc.org/resources-programs/responding-cry-help-best-practices-online-technologies
https://reportingonsuicide.org/
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Practical%20Guide%20for%20Media%20Professionals%20on%20the%20Coverage%20of%20Mental%20Health%20and%20Substance%20Use.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-17.5
https://doi.org/10.3390/ijerph19052994
https://doi.org/10.3390/ijerph19052994
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 3.3. بناء قدرات العاملني يف الخطوط األمامية وقادة وممثيل املجتمع املحيل

لتحديد مخاطر االنتحار، واإلحالة إىل الخدمات املناسبة، 

من األهمية مبكان تدريب العاملني يف الخطوط األمامية يف 

مختلف القطاعات )العاملني يف الصحة، والتعليم، والرعاية 

االجتامعية(، باإلضافة إىل قادة وممثيل املجتمع املحيل عىل 

التعرف بأمان عىل األفراد املعرضني لخطر االنتحار، وتقديم أو حشد الدعم 

لهم، وتقديم اإلحالة واملتابعة34. 

ميكن اختيار العاملني املحتملني يف الخطوط األمامية وقادة 

وممثيل املجتمع املحيل اسرتاتيجياً يف الوضع اإلنساين، مثل 

العاملني يف مناطق جغرافية عالية الخطورة أو القادرين عىل 

بناء القدرات يف املناطق الريفية أو التي يصعب الوصول إليها.

ميكن أن يشمل العاملون يف الخطوط األمامية وقادة وممثيل املجتمع املحيل:

العاملون الصحيون )مثل العاملني الطبيني يف حاالت الطوارئ، أو األطباء العامني، أو املمرضات، أو العاملني الصحيني املجتمعيني، أو األخصائيني االجتامعيني(، ال سيام أولئك الذين 	 

يعملون يف الوحدات التي يحتمل أن تتعامل مع األفراد املعرضني للخطر مثل أولئك الذين يتعاملون مع اضطرابات تعاطي املخدرات، أو األمل املزمن، أو األمراض املزمنة؛

عامل القطاعات األخرى وغريهم من قادة وممثيل املجتمع املحيل مثل عامل خدمات الطوارئ )الرشطة ورجال اإلطفاء واإلسعاف أو العاملني يف خط األزمات(؛ وموظفو قطاع التعليم 	 

)املعلمني(؛ والذين يقدمون خدمات حامية الطفل و الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي؛ والذين يقدمون االحتياجات األساسية/سبل العيش؛

قادة وممثيل املجتمع املحيل )األشخاص الذين من املحتمل أن يتعاملوا مع األفراد املعرضني للخطر( أو األشخاص ذوي التأثري يف املجتمع )قادة املجتمع املحيل، والقادة، مبا يف ذلك 	 

الشباب األكرب سناً، وعامل النقل العام، ومصففي الشعر، وسائقي سيارات األجرة، والزعامء الدينيني(.

كيف؟ملاذا؟

يجب أن يتضمن التدريب: 
	 

فهم املواقف الثقافية والتقليدية التي تؤثر عىل تحديد األشخاص املعرضني للخطر وكذلك عوامل الخطر والحامية ورعايتهم؛ 

	 

الوعي باملجموعات التي قد تكون معرضة للخطر بصفة خاصة، اعتامداً عىل السياق اإلنساين املحدد ودور العامل )الالجئون وطالبو اللجوء من األقليات الجنسية 

والجنسانية، والناجون من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والعسكريون الحاليون أو السابقون، واملراهقات الحوامل(؛

	 
ضامن أن تكون املعلومات والخدمات ميرسة وشاملة ملختلف املجموعات السكانية املترضرة؛

	 
الوعي بالعالمات الشائعة إليذاء النفس/االنتحار من أجل تحديد األفراد املعرضني للخطر؛ 

	 
املهارات األساسية لتقييم املخاطر وإدارتها، مبا يف ذلك يف األزمات )كيفية السؤال عن إيذاء النفس والتعرف عىل اإلصابات الذاتية أو التسمم الذايت(؛

	 

الدعم النفيس االجتامعي األسايس )مثل تطبيق مبادئ اإلسعاف النفيس األويّل، وتقديم التثقيف النفيس حول االنتحار، وتعبئة املصادر األرسية واملجتمعية للدعم 

االجتامعي، ودعم األشخاص الذين فقدوا أناس بسبب االنتحار(؛

	 

اإلحالة إىل رعاية الصحة النفسية )غري املتخصصني الذين تم تدريبهم عىل منع االنتحار وتقديم التدخالت املناسبة باستخدام برنامج رأب الفجوة يف الصحة - دليل 

التدخالت اإلنسانية التابع ملنظمة الصحة العاملية )انظر القسم 5.3( أو الخدمات األخرى الالزمة(، مبا يف ذلك مسارات اإلحالة، وأشكال وإجراءات اإلحالة ذات الصلة 

)املوافقة ومشاركة املعلومات(، واملتابعة املستمرة؛

ينبغي أن يكون بناء القدرات مستمراً ومستداماً. النامذج التي تعزز االستدامة هي منوذج تدريب املدربني، وتقديم الدعم واإلرشاف املستمرين، والتخطيط للتدريب التنشيطي.

34. فيجايكومار إل، وموهانراج آر، وكومار إس، وجياسيالن يف، ورسيرام إس، وشامنوغام إم )2017(. االتصال واستخدام تخطيط السالمة – تدخل املتطوعني املجتمعيني للحد من السلوك االنتحاري بني الالجئني. املجلة الدولية للطب 

النفيس االجتامعي، 63)7(، 597-589.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
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املوارد ذات الصلة باالستجابة لألفكار االنتحارية يف سياق االستجابة 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي:

اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي )GBVIMS( )2017(. املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي. االستجابة ملخاطر االنتحار بطريقة تركز عىل الناجني/الناجيات وتخطيط السالمة. انظر الصفحات 70-74 لالطالع عىل تقييم مخاطر االنتحار، الجزء 6 

من امللحق للسالمة من االنتحار.

كيف تدعم الناجني/الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عندما ال يتوفر يف منطقتك جهة فاعلة معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي – دليل الجيب. 

منطقة مسؤولية العنف القائم عىل النوع االجتامعي )2020(. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ. 

منطقة مسؤولية العنف القائم عىل النوع االجتامعي، صندوق األمم املتحدة للسكان )2021(. دليل كوفيد-19حول خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي عن بُعد التي تركز 

عىل إدارة الحاالت عرب الهاتف والخطوط الساخنة. انظر القسم الرابع: إرشادات الخدمات عن بُعد للتعامل مع العمالء االنتحاريني يف مكاملات الخط الساخن للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

تشمل العوامل التي تساهم يف خطر االنتحار بني طالبي اللجوء والالجئني حاالت الصحة النفسية )االكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة املصاحبني ألمراض 

أخرى وتعاطي الكحول(، والوصول حديثاً إىل بلد مضيف )األشهر الستة األوىل(، والتهديد املتصور برفض طلب اللجوء ورفض طلب اللجوء بعد فرتة انتظار 

طويلة35. ميكن أن يكون األشخاص املحتجزون أكرث عرضة لخطر االنتحار والتفكري يف االنتحار36. 

بناء قدرات املوظفني العاملني مع طالبي اللجوء والالجئني وضامن تقديم الدعم والتدخالت، ال سيام عرب املراحل املختلفة )وقت الوصول، وأثناء  من املهم جداً 

وقت االنتظار ووقت قرار اللجوء، ووقت إعادة التوطني أو العودة إىل الوطن(. 

ينبغي تعزيز عوامل الحامية، التي تشمل التعليم املبكر للغة وثقافة البلد املضيف؛ والتوفري املبكر لألنشطة االقتصادية والتعليمية؛ وضامن االتصال والتواصل 

مع شبكات الدعم االجتامعي؛ وإرشاك املجتمعات والجهود اإلعالمية لخلق بيئة ترحيبية وداعمة لطالبي اللجوء والالجئني.

تتعرض الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي )مبا يف ذلك الناجيات من عنف الرشيك الحميم( لخطر متزايد من التفكري يف االنتحار أو املوت عن طريق 

االنتحار. تشري بعض التقديرات إىل أن ثلث اإلناث اللوايت يتوفني بفعل االنتحار قد عانني من عنف الرشيك الحميم37. والناجيات من عنف الرشيك الحميم معرضات 

بصفة خاصة لخطر الوفاة بفعل االنتحار، وقد ثبت أن هذا الخطر يزداد بالنسبة للناجيات الاليت عانني من أمناط السلوك القرسي واملسيطر وعنف الرشيك الحميم 

عايل الخطورة )الخنق غري املميت واستخدام األسلحة38(. تزداد هذه املخاطر عند حدوث االنفصال، كام هو الحال أيضاً يف حالة قتل الرشيك الحميم39. 

من املهم تدريب قادة وممثيل املجتمع املحيل عىل االستجابة بصورة داعمة وبطريقة تركز عىل الناجني/الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذين 

يعربون عن أفكار أو نوايا انتحارية وإحالتهم إىل الجهات الفاعلة املتخصصة يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي. من املهم تدريب الذين يساعدون الناجني/

الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ويدعموهم عىل التحديد، والدعم األسايس، واإلحالة )األشخاص الذين يعملون كجزء من خدمات إدارة حاالت 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي، واألشخاص الذين يعملون يف املساحات اآلمنة للنساء والفتيات، والعاملني يف مجال الرعاية الصحية املدربني عىل اإلدارة الرسيرية 

لالغتصاب(.

تقليل املخاطر بني طالبي اللجوء والالجئني

تلبية احتياجات الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

35. وارسمان دي )2017(. خطر االنتحار بني الالجئني وطالبي اللجوء. مجلة الطب النفيس األورويب، 41)إس1(ن إس35–إس36. 

36. غارجلو آيه، وتسيتور إف، ويل غروتغيل إف، ومارغريتا جي )2021(. سلوكيات إيذاء النفس لطالبي اللجوء والالجئني يف أوروبا: مراجعة منهجية. املجلة الدولية لعلم النفس. 56)2(:98-189. 

 .)DTI( تكلفة العنف األرسي. لندن: الوحدة املعنية باملرأة واملساواة .)37. والبي إس. )2004

38. إيتكني آر ومونرو يف )2018(. العنف األرسي واالنتحار: استكشاف الروابط بينهام وبني قاعدة العمالء والقوى العاملة بني الالجئني. لندن، جامعة وارويك، كلية الحقوق: الالجئون. 

39. برنامج املعارف واملامرسات املتعلقة بالضعف )VKPP( )2021(. جرائم القتل املنزيل وحاالت انتحار الضحايا املشتبه بها أثناء جائحة كوفيد-19 2020–2021. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvaor.net/gbviems
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.167
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.167
https://dx.doi.org/10.1002/ijop.12697
https://dx.doi.org/10.1002/ijop.12697
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/55255/1/cost_of_dv_report_sept04.pdf
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/55255/1/cost_of_dv_report_sept04.pdf
http://wrap.warwick.ac.uk/103609/1/WRAP-Domestic-abuse-and-suicide-Munro-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1013128/Domestic_homicides_and_suspected_victim_suicides_during_the_Covid-19_Pandemic_2020-2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1013128/Domestic_homicides_and_suspected_victim_suicides_during_the_Covid-19_Pandemic_2020-2021.pdf
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ميكن أن تساعد الخطوط الهاتفية يف األزمات يف التخفيف من الضيق الذي قد يعاين منه الشخص وميكن أن تقلل من حدة هذه املشاعر لتمكني حل املشكالت واتخاذ 

اإلجراءات العملية التي يجري أخذها يف االعتبار استجابًة للمشكالت الشخصية. وقد تساعد الخدمات الرسية التي تقدمها خطوط املساعدة يف األزمات يف التغلب عىل 

عائق الوصمة التي تحيط باالنتحار ومشكالت الصحة النفسية التي قد متنع الشخص من طلب املساعدة.

ميكن لخطوط الهاتف يف األزمات أن تساعد يف اآليت: 

 توفري الوصول عىل مدار 24 ساعة للموظفني املدربني عىل تقييم االنتحار والتدخل؛	 

 إجراء تقييم شامل لخطر االنتحار، وتقديم الدعم، وتوفري اإلحاالت، ووضع خطة للسالمة، وإرسال التدخل الطارئ، إذا لزم األمر؛	 

 التواصل مبارشًة مع فرق األزمات املتنقلة املحلية؛ 	 

 تجنب الزيارات غري الرضورية إىل أقسام الطوارئ؛ 	 

 التدخل عندما ال يكون املتصل راغباً يف ضامن سالمته أو قادراً عىل ذلك.	 

اعتبارات إضافية:

ضع يف اعتبارك بناء قدرات منع االنتحار لدى موظفي الخط الساخن اآلخرين يف األزمات، مثل الخطوط الساخنة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل.	 

نادراً ما تضم خطوط املساعدة يف األزمات يف األوضاع اإلنسانية موظفني مدربني عىل تقييم االنتحار والتدخل للشباب خصيصاً. ويجب إعطاء األولوية للتدريب الذي يركز عىل 	 

األطفال واملراهقني ملوظفي خط املساعدة وإقامة روابط قوية مع خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املجتمعية.

ضامن االعتبارات املتعلقة بالسياق مثل الوصول إىل الهواتف )التي قد تكون محدودة للنساء أو الشباب( والقيود املحتملة يف شبكات االتصال.	 

املصادر ذات الصلة

رشيان الحياة الوطني ملنع االنتحار )2021(. رعاية املتابعة. مورد إلنشاء خط لألزمات والقامئة املرجعية لخط املساعدة.  

منطقة مسؤولية العنف القائم عىل النوع االجتامعي وصندوق األمم املتحدة للسكان )2021(. دليل كوفيد-19حول خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي عن بُعد التي تركز عىل 

إدارة الحاالت عرب الهاتف والخطوط الساخنة. انظر القسم الرابع: كيف تتعامل مع عميل انتحاري. 

إنشاء خط هاتفي للمساعدة يف األزمات

https://followupmatters.suicidepreventionlifeline.org/follow-up-starts-here/
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://gbvaor.net/covidphonehotline
https://gbvaor.net/covidphonehotline
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يف أوغندا، حيث يعيش 40% من الجئي جنوب السودان، وجدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهي وكالة 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة، أن عدد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار بني الالجئني قد تضاعف يف عام 2019 مقارنًة بالعام 

السابق40. وبدعم من املفوضية، أدارت املنظمة غري الحكومية املحلية املنظمة النفسية االجتامعية العابرة للقارات أوغندا 

برنامجاً ملنع االنتحار وصل إىل 9,000 الجئ وأوغندي محيل يف مخيم بيدي بيدي لالجئني وحوله يف عام 2019. وقدمت، من 

بني اسرتاتيجيات الدعم األخرى، املشورة حول كيفية إدارة األفكار السلبية، والتواصل للحصول عىل املساعدة، واملشاركة 

يف األنشطة االجتامعية. كام جرى تنفيذ برامج لتقليل الوصمة حول الصحة النفسية وتدريب مقدمي الرعاية الصحية 

املجتمعيني41. واملستشارين 

أجريت دراسة يف عام 2017 بني الرسيالنكيني الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني يف جنوب الهند لتقييم 

جدوى التدخل الذي يستخدم املساعدة الذاتية املجتمعية والدعم االجتامعي للحد من السلوك االنتحاري. يتطلب التدخل 

االتصال واستخدام تخطيط السالمة )CASP(. وقد شارك متطوعون من املجتمع املحيل يف برنامج تدريبي مدته 20 ساعة 

إلدارة التقييامت وتنفيذ التدخل بني الالجئني. زار هؤالء املتطوعون األفراد الذين تحدد أنهم معرضون لخطر كبري وقدموا 

الدعم العاطفي لهم وتعاونوا معهم إلنشاء بطاقات تخطيط السالمة التي تضمنت عالمات التحذير واسرتاتيجيات التأقلم، 

إىل جانب الدعم املتاح. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ميكن تنفيذ التدخل بسهولة وأنه ميكن استخدامه للحد من السلوك 

االنتحاري بني الالجئني42. 

يف مرص، أعربت املنظامت الداعمة لالجئني وطالبي اللجوء عن قلقها إزاء ارتفاع عدد محاوالت االنتحار والوفيات. ميكن للمواقف الثقافية 
أن تدفع العائالت واملجتمعات إىل إخفاء أولئك املعرضني للخطر.  وبعد االنتحار، غالباً ما يكون هناك اعرتاف بأن هذا الشخص كان يُظهر 

عالمات االكتئاب أو اليأس، بل وقام مبحاوالت أخرى لالنتحار. ناقشت املجتمعات هذا األمر واتفقت عىل أن زيادة الوعي ميكن أن 

تساعد يف جهود الوقاية. قام معهد الخدمات النفسية واالجتامعية والتدريب بالقاهرة )بستيك – برنامج تابع ملنظمة أرض اإلنسان( 

بتدريب العاملني النفسيني الالجئني عىل تنظيم ورش عمل للتوعية باللغات املحلية يف مواقع املجتمع املحيل. تضمنت ورش العمل 

بيانات حول االنتحار، ومحادثات عن أسباب اليأس والفقد، ويرّست النقاشات مع طرح األسئلة ملساعدة املشاركني عىل اكتساب 

فهم أفضل للمواقف الثقافية )عىل سبيل املثال، ما هي مواقف مجتمعك تجاه األشخاص الذين ميوتون باالنتحار، وكيف يؤثر 

هذا عىل الشخص الذي لديه أفكار انتحارية ويحتاج إىل املساعدة؟ كيف تؤثر هذه املواقف عىل األرس واملجتمعات عند مساعدة 

شخص لديه أفكار انتحارية؟(. جرى تعليم املتدربني بأهمية الوقاية وأخذ العالمات التحذيرية عىل محمل الجد. تعلموا 

"الذهاب – طرح األسئلة – االستامع – االهتامم – التشجيع – املراجعة – املتابعة": الذهاب إىل الشخص املعرض للخطر عىل 

الفور والتأكد من سالمته؛ وطرح األسئلة لتحديد املخاطر؛ واالستامع إىل ما يقوله، واالهتامم به وإرشاك نظام الدعم االجتامعي، 

وتشجيعه عىل السامح لهم ولآلخرين باملساعدة؛ وإحالته إىل املهنيني للحصول عىل مساعدة إضافية، واملتابعة! 

أمثلة مستمدة من امليدان

40. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2020(. ارتفاع يف حاالت االنتحار بني الجئي جنوب السودان يف أوغندا.

41. املرجع نفسه.

42. فيجايكومار إل، وموهانراج آر، وكومار إس، وجياسيالن يف، ورسيرام إس، وشامنوغام إم )2017(. االتصال واستخدام تخطيط السالمة – تدخل املتطوعني املجتمعيني للحد من السلوك االنتحاري بني الالجئني. املجلة الدولية للطب 

النفيس االجتامعي، 63)7(، 597-589.

https://www.unhcr.org/news/stories/2020/1/5e2afb5b4/suicides-rise-among-south-sudanese-refugees-uganda.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
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 اإلرشادات واملوارد الرئيسية:

 بناء قدرات العاملني يف الخطوط األمامية وقادة وممثيل املجتمع املحيل

أمثلة توضيحية لبناء القدرات عىل منع االنتحار:

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. الجزء أ: ركائز وثيقة ”ِعش الحياة“ األساسية: 

بناء القدرات والجزء ب: التحديد املبكر ألي شخص متأثر بالسلوكيات االنتحارية، وتقييمه، وإدارة حالته، ومتابعته.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 2.3 توجيه العاملني يف الخطوط األمامية وقادة املجتمع 

املحيل يف مهارات الدعم النفيس االجتامعي األساسية؛ و13.3 تقديم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من خالل خدمات إدارة الحالة .

منظمة الصحة للبلدان األمريكية. منع إيذاء النفس/االنتحار: متكني مقدمي الرعاية الصحية األولية. 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية )بدون تاريخ(. إرشاك املجتمعات يف منع االنتحار.

املركز املرجعي للدعم النفيس االجتامعي التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2022(. نبضات قلب اإلنسانية: منع االنتحار يف الصليب األحمر والهالل األحمر 

)مدونة صوتية(.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت 

الطوارئ. بيان العمل 1.4-1.4.

هاروز إي إي، وديكر إي، ويل يس )2018(. أدلة عىل برامج منع االنتحار واالستجابة له مع الالجئني: مراجعة منهجية وتوصيات. جنيف: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

هاروز إي إي، وديكر إي، ويل يس وبولتون يب، وسبيغل، يب، وفينتيفوغل يب )2020(. أدلة عىل اسرتاتيجيات منع االنتحار مع السكان النازحني: مراجعة منهجية. التدخل، 8)1(:44-37.

فيجايكومار إل، وموهانراج، آر، وكومار إس، وجياسيالن يف، ورسيرام إس، وشامنوغام إم. )2017(. االتصال واستخدام تخطيط السالمة – تدخل املتطوعني املجتمعيني للحد من السلوك 

االنتحاري بني الالجئني. املجلة الدولية للطب النفيس االجتامعي. 63)7(:597-589.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers-2022
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/virtual-course-engaging-communities-preventing-suicide-2020
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://www.unhcr.org/en-au/5e15d3d84.pdf
https://www.interventionjournal.org/article.asp?issn=1571-8883;year=2020;volume=18;issue=1;spage=37;epage=44;aulast=Haroz
https://www.interventionjournal.org/article.asp?issn=1571-8883;year=2020;volume=18;issue=1;spage=37;epage=44;aulast=Haroz
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764017723940
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يف األوضاع اإلنسانية، عادًة ما تكون هناك فجوة واسعة يف عالج 

الصحة النفسية، بالنظر إىل االحتياجات املتزايدة ونقص مقدمي 

خدمات الصحة النفسية املؤهلني. وغالباً ما تكون حاالت الصحة 

النفسية مثل االكتئاب وتعاطي الكحول واملخدرات أكرث انتشاراً 

يف األوضاع اإلنسانية وميكن أن تساهم يف خطر االنتحار. وميكن 

لنظام رعاية الصحة النفسية الذي يعمل جيداً، مبا يف ذلك التدريب املناسب للموظفني، 

أن يساهم يف منع االنتحار43.

دمج تقديم رعاية الصحة النفسية يف خدمات الرعاية الصحية العامة من 

خالل تدريب مقدمي الخدمات واإلرشاف عليهم يف تقييم وإدارة ومتابعة 

حاالت الصحة النفسية ذات األولوية، مبا يف ذلك االنتحار )انظر برنامج 

رأب الفجوة يف الصحة - دليل التدخالت اإلنسانية التابع ملنظمة الصحة 

العاملية/املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو برنامج رأب 

الفجوة يف الصحة التابع ملنظمة الصحة العاملية اإلصدار 2.0(.

ضع يف اعتبارك وضع بروتوكوالت تدخل مفصلة وتدريب موظفي الصحة والصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي عىل استخدامها44.

ميكن أن يشعر األشخاص بالعزلة ويتعرضون لخطر متزايد بدرجة كبرية ملزيد من 

محاوالت االنتحار بعد االتصال بالخدمات الصحية يف أعقاب محاولة انتحار. وتعترب 

رعاية املتابعة املنهجية والرسيعة رضورية وقد ثبت أنها تقلل من خطر االنتحار. 

يجب أن يكون دعم ما بعد الحادثة متاحاً لألشخاص الذين حاولوا االنتحار أو فقدوا 

أناس بسبب االنتحار45.

4.3. تقديم رعاية الصحة النفسية كجزء من خدمات الصحة العامة 

الجديدة  والبيئات  النفسية،  الصحة  أو مشكالت  الجسدية  واإلصابة  واإلساءة/اإلهامل،  والكوارث،  النزاعات،  بفعل  للتأقلم  كآلية  الشباب،  بني  املخدرة، خاصًة  املواد  تعاطي  يزيد  أن  ميكن 

املوجودة مسبًقا وزيادة خطر  الضعف  ونقاط  الخطر  إىل تضخيم عوامل  يؤدي ذلك  أن  املالية(، وميكن  و/أو  )االجتامعية  املوارد  والتهميش، وفقدان  وامللل  الالجئني(،  )مخيامت  والصعبة 

االنتحار. ميكن معالجة تعاطي املخدرات والكحول عىل مستوى الرعاية الصحية العامة )انظر أيضاً برنامج رأب الفجوة يف الصحة - دليل التدخالت اإلنسانية( وميكن لألنشطة عىل مستوى 

املجتمع املحيل أن تدعم البيئات الخالية من الكحول واملخدرات )خالل الفعاليات الخاصة مثل الفعاليات الرياضية للشباب( ووضع سياسات للحد من بيع الكحول.

التصدي لظروف تعاطي املخدرات46

ملاذا؟
كيف؟

اإلرشادات واملوارد الرئيسية: تقديم رعاية الصحة النفسية كجزء من 

خدمات الصحة العامة

منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. الجزء ب: التدخالت الفعالة الرئيسية يف وثيقة 

”ِعش الحياة“: التحديد املبكر ألي شخص متأثر بالسلوكيات االنتحارية، وتقييمه، وإدارة حالته، ومتابعته.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 10.3 تقديم رعاية الصحة النفسية كجزء من خدمات 

الصحة العامة؛ و11.3 تقديم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي كجزء من الرعاية الرسيرية للناجني/الناجيات من العنف الجنيس وعنف الرشيك الحميم؛ 

و12.3 بدء أو تعزيز تقديم التدخالت النفسية. 

منظمة الصحة العاملية. تطبيق برنامج رأب الفجوة يف الصحة للعاملني الصحيني غري املتخصصني يف تقييم وإدارة إيذاء النفس/االنتحار. 

منظمة الصحة العاملية )2019(. وحدة إيذاء النفس/االنتحار يف دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة التابع ملنظمة الصحة العاملية واملواد التدريبية املرتبطة به: كتيبات تدريب 

برنامج رأب الفجوة يف الصحة.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. 

بيانات العمل 5.6-1.6.

43. فليشامن آيه، وبريتولويت جيه إم، ووارسمان دي، ودي ليو دي، وبولهاري جاي، وبوتيغا إن جاي، ودي سيلفا دي، وفيليبس إم، وفيجايكومار إل، وفارنيك آيه، وشليبوش إل، وثانه إتش يت يت. )2008(. فعالية التدخل الرسيع والتواصل مع من يحاولون االنتحار: 

تجربة عشوائية منضبطة يف خمسة بلدان. نرشة منظمة الصحة العاملية، 86)9(، 709-703.

44. االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2021(. منع االنتحار أثناء كوفيد-19.

45. فيجايكومار إل )2016(. االنتحار بني الالجئني – سخرية من اإلنسانية )افتتاحية(. األزمات: مجلة التدخل يف األزمات ومنع االنتحار، 37)1(، 4-1. 

46. كاين جاي يس، وغرين إم يس )2018(. معالجة اضطرابات تعاطي الكحول واملواد املخدرة بني الالجئني: مراجعة مكتبية لُنُهج التدخل. جنيف: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://apps.apple.com/gb/app/mhgap-ig-2-0-app-e-mhgap/id1291414206
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://doi.org/10.2471/BLT.07.046995
https://doi.org/10.2471/BLT.07.046995
https://doi.org/10.2471/BLT.07.046995
https://pscentre.org/?resource=suicide-prevention-during-covid-19.
https://pscentre.org/?resource=suicide-prevention-during-covid-19.
https://psycnet.apa.org/record/2016-16411-001
https://psycnet.apa.org/record/2016-16411-001
https://www.unhcr.org/protection/health/5c064a8d4/addressing-alcohol-substance-use-disorders-among-refugees-desk-review-intervention.html
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3.5. بناء املهارات الحياتية بني الشباب

الشباب فئة معرضة بصفة خاصة لخطر الوفاة باالنتحار. 

عىل الصعيد العاملي، ميثل االنتحار رابع سبب رئييس 

للوفاة بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 

47. ومتثل املراهقة )10 أعوام إىل 19 عاماً( فرتة حرجة الكتساب  و19 عاماً

املهارات االجتامعية والعاطفية التي تشكل األساس للصحة النفسية الحقاً. 

ومتثل املراهقة أيضاً فرتة خطر لظهور حاالت الصحة النفسية، حيث تحدث 

نصف الحاالت بحلول سن الرابعة عرشة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون 

املراهقون يف األوضاع اإلنسانية أكرث عرضة لخطر اإلصابة بحاالت الصحة 

النفسية بسبب الظروف املعاكسة التي ميكن أن تعطل منوهم املعريف، 

والعاطفي، واالجتامعي، والبدين.

أماكن التعليم نقطة اتصال رئيسية للشباب. يف األوضاع 

اإلنسانية، قد يكون العديد من الشباب خارج املدرسة 

وقد ال يتمكنون من الوصول إىل مساحات التعلم 

املناسبة، وغالباً ما يكونون من بني الفئات األكرث ضعفاً. ومن املهم أن تصل 

الربامج إىل الفئات املستهدفة من خالل تنفيذ التدريب عىل املهارات الحياتية 

االجتامعية والعاطفية يف املدارس، ومساحات التعلم غري الرسمية، واألماكن 

الرتفيهية، والربامج املهنية، وبرامج املهارات الحياتية أو نوادي الشباب48. ضع 

يف اعتبارك أيضاً الدمج مع األنشطة الجامعية للصحة النفسية والرفاه النفيس 

االجتامعي لألطفال )انظر نشاط باقة الحد األدىن للخدمات 6.349(، أو األنشطة 

يف مراكز الشباب أو الربامج ذات الصلة التي ميكن الوصول إليها واملكيفة 

الرقمي.  لالستخدام 

ومن املهم مراعاة آليات دعم األقران بني األطفال والشباب يف هذه األوضاع، ال سيام بالنظر إىل أن األطفال واملراهقني غالباً ما يكون لديهم الوكالة والقدرة عىل تطوير املهارات لدعم 

أصدقائهم. ومن املهم التأكد من أنهم يستطيعون فعل ذلك بأمان مع اإلرشاف الوثيق من البالغني واالهتامم بصون األطفال50.

تحديد املبادرات الحالية لبناء املهارات الحياتية للشباب عىل املستويات الوطنية أو اإلقليمية والكتيبات واملواد املوجودة التي جرى استخدامها وتكييفها بالفعل مع السكان املستهدفني.	 

تقييم االحتياجات التدريبية وقدرات املوظفني العاملني يف أوضاع مختارة )من خالل املشاورات مع املعلمني وغريهم من العاملني يف مجال التعليم ومع السلطات التعليمية مثل 	 

مسؤويل وزارة التعليم(.

التعرف عىل عوامل الخطر املحتملة وطرق دعم مجموعات محددة من الشباب )عىل سبيل املثال، الشباب/املراهقني ذوي اإلعاقة(.	 

ذكّر املعلمني أو مقدمي الرعاية بأن التحدث عن االنتحار مع الشباب لن يزيد من خطر االنتحار ولكنه سيسمح للشباب بالشعور بارتياح أكرب للتواصل معهم للحصول 

عىل الدعم عند الحاجة.

حدد تدخالً قامئاً عىل األدلة للشباب )انظر أيضاً قسم املوارد أدناه(.

كّيف الربنامج مع املجتمع والسياق املستهدفني، مبا يف ذلك االعتبارات املناسبة للعمر 

)ما إذا كان يتناول الخرافات املحيطة باالنتحار وما إذا كان يعالج العوامل الخاصة 

بالسياق والتي تعيق إدارة السلوكيات االنتحارية(. 

ميكن إلرشاك موظفي قطاع التعليم والعاملني املستهدفني اآلخرين يف تكييف 	 

التدريب مع السياق املحيل أن يعزز الحافز وفعالية التدريب )باالسرتشاد بالثقافة 

والسياق وإرشاك املراهقني يف املناقشات والتغذية الراجعة لالسرتشاد بذلك يف 

اللغة واستخدامها(. تصميم 

إرشاك الشباب يف عمليات التكيف، والتصميم، وإعطاء تغذية راجعة مبكرة عن 	 

الربنامج )عن مواقف الطالب تجاه الصحة النفسية، وكيفية تحديد عوامل الخطر 

املؤدية لالنتحار، والكيفية التي يتواصلون بها بشأن عالمات التحذير، والسلوكيات 

الشائعة لطلب املساعدة، وأفضل السبل إلرشاك أقرانهم(.

ملاذا؟
كيف؟
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تأكد من أن املدارس لديها خطة عمل قامئة لدعم الطالب وروابط مناسبة بخدمات الصحة النفسية التي ميكنها إحالة الطالب املعرضني للخطر إليها. إنشاء مسارات إحالة واضحة 

لألشخاص املعرضني لخطر االنتحار وملقدمي الرعاية، مبا يف ذلك خدمات الصحة النفسية لألطفال واملراهقني حيثام وجدت والخدمات وأشكال الدعم األخرى املطلوبة )خدمات الصحة 

والحامية االجتامعية وحامية الطفل(. 

وبدالً من الرتكيز بصورة رصيحة عىل االنتحار، يُوىص بأن تستخدم الربامج نهجاً إيجابياً للصحة النفسية51. تهدف الوقاية الفعالة من االنتحار يف املدارس إىل تحسني الوعي بالصحة النفسية 

وتقليل الوصمة، وستعزز عوامل الحامية مثل مهارات حل املشكالت، واتخاذ القرار، والتفكري النقدي، وإدارة اإلجهاد، والتنظيم االنفعايل، وتقدير الذات، والوعي الذايت، وتحديد املساعدة 

والتعاطف والعالقات الشخصية الصحية52.

االستدامة

تحديد الفرص لبناء القدرات عىل املدى الطويل، مثل تضمني املهارات الحياتية االجتامعية والعاطفية يف املناهج التعليمية ويف تدريبات ما قبل الخدمة أو التدريب املستمر )التطوير املهني 

للمعلمني(.

يشمل تنفيذ برامج املهارات الحياتية االجتامعية والعاطفية القامئة عىل األدلة يف 

املدارس ما ييل:

 	
أنشطة لزيادة الوعي بالصحة النفسية بني الشباب؛

 	

تدريب قادة وممثيل املجتمع املحيل ملوظفي قطاع التعليم حول كيفية خلق بيئة مدرسية داعمة، وكيفية التعرف عىل عوامل 

الخطر والعالمات التحذيرية للسلوك االنتحاري، وكيفية تقديم الدعم للشباب الذين يشعرون باألىس، وكيفية اإلحالة بصورة 

تعاونية إىل الدعم اإلضايف؛

 	

تيسري بيئة مدرسية آمنة )برامج مكافحة التنمر، ومبادرات زيادة التواصل االجتامعي، وتدريب املوظفني عىل خلق بيئة 

داعمة(؛

 	
إنشاء وتعزيز الروابط بخدمات الدعم الخارجية )رعاية الصحة النفسية(، وتقديم هذه املعلومات للطالب؛

 	

إنشاء دعم خاص للطالب املعرضني للخطر، مثل الذين حاولوا االنتحار سابقاً، أو الذين فقدوا أناس بسبب االنتحار، أو من 

ينتمون لفئات معرضة لخطر االنتحار )بسبب امليل الجنيس أو األقلية الجنسانية(؛

 	

تقديم سياسة وبروتوكوالت واضحة للموظفني عند تحديد خطر االنتحار )مبا يف ذلك ضامن عدم الكشف عن هوية الطالب 

ومن ينبغي وال ينبغي إبالغهم بتفاصيل الطالب(، واإلبالغ عن محاولة انتحار أو انتحار بني املوظفني أو الطالب، ودعم أي 

طالب للعودة إىل املدرسة بعد محاولة انتحار؛

 	
إرشاك الوالدين لزيادة وعيهم بالصحة النفسية وعوامل الخطر؛

 	

التثقيف بشأن االستخدام السليم لإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي )االستخدام اآلمن لإلنرتنت، واستخدام وسائل التواصل 

االجتامعي لبناء دعم اجتامعي صحي، والتعرف عىل األنشطة غري الصحية عرب اإلنرتنت مثل التنمر واالستجابة لها(؛

 	

تطوير مبادرات للتصدي لعوامل الخطر األخرى التي تهدد الشباب )العنف األبوي، والصدمات األرسية، وتعاطي املخدرات(.

47. منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان.

48. تضمنت نسخة 2012 من املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين )CPMS( "املعيار 17: مساحات صديقة لألطفال". جرت االستعاضة عن هذا املعيار، يف إصدار عام 2019، بـ ”املعيار 15 األوسع نطاقاً: األنشطة الجامعية 

لرفاه الطفل“. تتضمن األنشطة الجامعية املنظمة لرفاه الطفل )املعروفة أحياناً باسم الربامج "املوجهة" أو "اليدوية"( سلسلة من الجلسات امليرسة واملخطط لها وفقاً ملنهج يتضمن أهدافاً واضحة للصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي.

49. باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. نشاط باقة الحد األدىن للخدمات 6.3 تقديم أنشطة جامعية للصحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لألطفال.

50. اليونيسيف )2021(. أنا أدعم أصدقايئ: مجموعة موارد من أربعة أجزاء لألطفال واملراهقني لدعم صديق يف محنة.

51. يتضمن نهج الصحة النفسية اإليجايب الرتكيز عىل تعزيز نقاط القوة لدى الطالب وقدراتهم ومساعدتهم عىل تطوير مهارات جديدة لتحسني الصحة النفسية بوجه عام بدالً من الرتكيز بصفة خاصة عىل االنتحار.

52. منظمة الصحة العاملية )2014(. منع االنتحار: رضورة عاملية.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://mhpssmsp.org/
https://mhpssmsp.org/
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
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الرئيسية:  املوارد والتوجيهات 

بناء املهارات الحياتية بني الشباب
منظمة الصحة العاملية )2021(. وثيقة ”ِعش الحياة“: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. الجزء ب: التدخالت الفعالة الرئيسية يف 

وثيقة ”ِعش الحياة“: تعزيز املهارات الحياتية االجتامعية والعاطفية لدى املراهقني.

باقة الحد األدىن لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. أنشطة باقة الحد األدىن للخدمات 6.3 تقديم أنشطة جامعية للصحة العقلية والرفاه النفيس 

االجتامعي لألطفال؛ و8.3 دعم العاملني يف مجال التعليم لتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لألطفال؛ و12.3 بدء أو تعزيز تقديم التدخالت النفسية.

منظمة الصحة العاملية )2021(. مبادئ توجيهية بشأن التدخالت التعزيزية والوقائية للمراهقني: مساعدة املراهقني عىل االزدهار. 

منظمة الصحة العاملية )2000(. منع االنتحار: مورد للمعلمني واملوظفني اآلخرين العاملني يف املدارس. 

فرقة األمل )2021(. ما هي فرقة األمل؟ 

مركز موارد منع االنتحار )2002(. تعزيز املهارات الحياتية والقدرة عىل الصمود. 

املؤسسة األمريكية ملنع االنتحار ومركز موارد منع االنتحار )2011(. بعد االنتحار: مجموعة أدوات للمدارس. 

معهد كارولينسكا )2021(. برنامج إنقاذ ومتكني حياة الشباب يف أوروبا )SEYLE(: إنقاذ حياة الشباب ومتكينهم يف أوروبا.

بردية )2018(. بناء مدارس وكليات أكرث أماناً من االنتحار: دليل للمعلمني واملوظفني.

منظمة أنقذوا األطفال )2017(. اإلسعافات األولية النفسية 2: التعامل مع االستجابات الصادمة لدى األطفال. 

تعاطي املخدرات وإدارة خدمات الصحة النفسية )2012(. منع االنتحار: مجموعة أدوات للمدارس الثانوية.

مصادر القوة )بدون تاريخ(. 

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(. املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. 

بيان العمل 1.7.

موارد رئيسية: منظمة الصحة العاملية و اليونيسيف: 

)HAT( مساعدة املراهقني عىل االزدهار

وضعت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف معاً مبادئ توجيهية ملساعدة املراهقني عىل االزدهار، وهي تقدم توصيات مدعومة باألدلة بشأن التدخالت النفسية االجتامعية لتعزيز 

الصحة النفسية، والوقاية من حاالت الصحة النفسية، والحد من إيذاء النفس والسلوكيات الخطرية األخرى بني املراهقني. وقد جرى تصميم املبادئ التوجيهية ليتم تقدميها عرب منصات 

مختلفة مثل املدارس، أو الرعاية الصحية أو االجتامعية، أو املجتمع املحيل، أو الوسائط الرقمية. تتضمن املبادئ التوجيهية مجموعة من التدخالت – مجموعة أدوات مساعدة املراهقني 

عىل االزدهار – والتي تم تطويرها لدعم تفعيل املبادئ التوجيهية. تصف مجموعة األدوات الربامج التي تُظهر أدلة عىل تعزيز الصحة النفسية لدى املراهقني أو تقليل عوامل الخطر 

املتمثلة يف االضطرابات النفسية، وتعاطي املخدرات، وإيذاء النفس. تركز مجموعة األدوات عىل: 1. تحسني القوانني والسياسات، و2. تحسني البيئات داخل املدارس واملجتمعات املحلية 

وعرب اإلنرتنت لتعزيز الصحة النفسية للمراهقني وحاميتها، و3. دعم مقدمي الرعاية، و4. تحسني املهارات النفسية للمراهقني. 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66801/WHO_MNH_MBD_00.3.pdf?sequence=1
https://hopesquad.com/
https://www.sprc.org/comprehensive-approach/life-skills
https://headspace.org.au/assets/School-Support/Compressed-Postvention-Toolkit-May-2012-FA2-LR.pdf
https://ki.se/en/nasp/seyle-saving-and-empowering-young-lives-in-europe#:~:text=The%20Saving%20and%20Empowering%20Young,for%20adolescents%20in%20European%20schools
https://ki.se/en/nasp/seyle-saving-and-empowering-young-lives-in-europe#:~:text=The%20Saving%20and%20Empowering%20Young,for%20adolescents%20in%20European%20schools
https://papyrus-uk.org/wp-content/uploads/2018/08/toolkitfinal.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/pfa-ii-dealing-traumatic-responses-children/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/pfa-ii-dealing-traumatic-responses-children/
https://store.samhsa.gov/product/Preventing-Suicide-A-Toolkit-for-High-Schools/SMA12-4669
https://sourcesofstrength.org/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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53.  غوبتا إس. )2020(. مراجعة األدبيات: االنتحار وإيذاء النفس يف األوضاع اإلنسانية. مراجعة غري منشورة إلثراء عمل املجموعة الفرعية املوضوعية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول التصدي لالنتحار وإيذاء النفس يف 

األوضاع اإلنسانية. 

54.  منظمة الصحة العاملية )2021(. ِعش الحياة: دليل تنفيذي للوقاية من االنتحار يف البلدان. 

55. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2022(. مسودة: منع االنتحار وتخفيف مخاطر االنتحار يف أوضاع اللجوء: مجموعة أدوات متعددة القطاعات لعمليات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

شكر وتقدير

تم تطوير محتوى هذا المنشور من قبل المجموعة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ 

)المجموعة المرجعية لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي(. 

تود المجموعة المرجعية لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظمة الصحة 

العالمية )WHO( والهيئة الطبية الدولية )IMC( لمساهمتها القيادية في تطوير نشر وتنسيق و تحرير المراجعات. 

تعرب المجموعة المرجعية عن امتنانها للمدخالت القيمة التي وردت من أعضاء المجموعة الموضوعية المخصصة لتطوير المنشورات: الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 ،)IFRC( المركز النفسي واالجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،)GIZ(

 MHPSS( تعاونية الخدمات النفسية واالجتماعية ،)MdM( منظمة أطباء العالم ،)JHU( جامعة جونز هوبكنز ،)IRC( لجنة اإلنقاذ الدولية ،)IOM( المنظمة الدولية للهجرة

Collaborative(، ومعهد التدريب في القاهرة )PSTIC(، منظمة إنقاذ الطفولة، مركز كارتر، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )UNHCR(، األمم المتحدة 

صندوق السكان )UNFPA(، طفل الحرب هولندا. حظي هذا المنشور بمدخالت قيمة إضافية من قبل وكاالت المجموعة المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت والوكاالت الشريكة، بما في ذلك منظمة أطباء بال حدود )MSF(، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية )PAHO(، وجامعة بالو ألتو، وتروكير، وصندوق األمم المتحدة 

الدولي لرعاية الطفولة )UNICEF(، وكذلك الممارسين األفراد والخبراء والشركاء األكاديميين.

تم تنفيذ التصميم بواسطة ذا إنك لينك.

كيف تم تطوير هذه المالحظة التوجيهية

تم تعريف االنتحار و إيذاء النفس من قبل المجموعة المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC( على أنه مشكلة كبيرة في البيئات اإلنسانية الصعبة 

وقليلة الموارد، مع الحاجة إلى المزيد من اإلرشادات واألدوات العملية لدعم موظفي وبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

تستند هذه الوثيقة إلى الموارد الموجودة، والتي تم تطوير بعضها في نفس فترة الوثيقة الحالية، على سبيل المثال مراجعة األدبيات التي تم تفويضها بواسطة سولينا غويبتا 

)2020(53، ووثيقة من يعِيش الحياة54، ومسودة وثيقة منع االنتحار والتخفيف من آثاره في بيئة الالجئين:  مجموعة أدوات للعمل متعدد القطاعات55.

تم الحصول على مدخالت فنية إضافية من أشخاص يعملون في مجاالت موضوعية مختلفة )مثل األطفال وحماية الطفل والعنف القائم على الجنس(.

خضعت المذكرة التوجيهية لعدة جوالت من المراجعات الفنية من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تدعم برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للحصول على 

تعليقات قيمة من الجهات الفاعلة على المستوى القطري واإلقليمي والمقر الرئيسي. وشمل ذلك مراجعتين كاملتين من قبل جميع أعضاء المجموعة المرجعية لدى اللجنة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

للتواصل وتقديم المالحظات حول هذا المنشور، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى بريد المجموعة المرجعية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ 

.mhpss.refgroup@gmail.com :التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
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