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املهاجرات  املنازل  يف  والعامالت  والالجئات  امُلِضيف  املجتمع 
بهذه  قليلة  معرفة  لهنَّ  سيكون  منهنَّ  فكثري  الخدمات،  إىل 
مقصودة  غري  انيَّة  السكَّ فئتهنَّ  بييأنَّ  اعتقاد  أو  الخدمات 

بالخدمات. 

وأعامل التمكني االقتصادي مهمٌة العرتاض تأثري وجوه الضعف 
ما  الربامج  هذه  مثل  ُتقلِّل  أن  وينبغي  املحيطة.  البيئة  يف 
أمكن التقليل من خطر العنف الجنسايّن عىل املرأة الناتج عن 
الجنسانّية  الشؤون  يف  املرأة  َدْخل  ُينِشئه  قد  الذي  ي  امُلتحدِّ
وللعنف  للجنسانيَّة  شامل  تقدير  بإجراء  وذلك  السائدة، 
الربنامج ورصدها وتقوميها،  املرأة إلِعالِم إعداد  الجنسايّن عىل 
مع توجيٍه تقنّي من الفاعلني يف ميدان العنف الجنسايّن عىل 

املرأة.

ضعف  وجوه  الالجئات  عند  بأنَّ  اإلقييرار  املهم  من  وأخييرياً، 
مات  مقدِّ من  الدعم  لطلب  ارتياحاً  أكرث  َيُكنَّ  وقد  دة،  ُمحدَّ
ما  منه  أتني  الذي  نفسه  املرشب  من  يأتني  الاليت  الخدمات 
امت  اسُتِطيَع ذلك. ثمَّ إنَّ إرشاك األعضاء السوريات من املنظَّ
العمل  أو  األخرى،  الخدمات  أو  املدارك  توسيع  يف  اإلنسانية 
قائدات  أو  الرسميات  غري  السوريات  الخدمات  مات  مقدِّ مع 
املجتمع املحّل، لبناء الثقة مع أفراد مجتمع الالجئني، ميكن أن 

ُيِعني عىل معالجة هذه املسألة. 

apotts@gwu.edu @alina_potts ألينا ُبْتس 
عاملَُة بحوث، يف معهد املرأة العاملي

 rbarada@gm.slc.edu راِسيل َبرََدا 
مستشارٌة يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّنْي والعنف 

مة أبعاد مبنطقة الرشق األوسط  الجنسايّن عىل املرأة، يف منظَّ
وشاميّل إفريقيا 

أنِجال بوراسا 
abourassa@gwu.edu  @ABourassaMPH 

باحثٌة مشاركٌة، يف معهد املرأة العاملي
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 2. معهد بحوث مقرّه جامعة ُجْرج واشنطن 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/
3. سيصدر عاّم قريب مؤلَّف بالنتائج كلِّها راجعه األقران. 

4. اسُتعِمَلت أَداُة تقديٍر من ِمقياس ِكْسَلر للضائقة النفسانيَّة )+K6( لقياس الضائقة 
النفسانيَّة. 

انظر:
  Segal S P, Khoury V C, Salah R and Ghannam J )2018( ‘Contributors

 to Screening Positive for Mental Illness in Lebanon’s Shatila Palestinian
 Refugee Camp’. The Journal of Nervous and Mental Disease 206)1(

)املساهمون يف تحرِّي اإلصابة باملرض العقّل يف مخيَّم شاتياًل لالجئني الفلسطينيِّني يف 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28976407 )لبنان

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة ُبُطرق مجتمعيَّة مقاربة َدْعم الصحَّ
ِدِمرْتُو ِنرِسيِسَيان ومارين راغونو وَهْيَدا ِريَده وغوِلَياِلمو سِكيِنيَنا

ال تسمح قيود التشغيل يف السياقات اإلنسانية دوماً بتخصيص الوقت واملوارد الكافية لألعامل التشاركية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. التي ال غنى عنها يف إنشاء ُطُرق مقاربة مجتمعية لَدْعم الصحَّ

الناس  استقرار  مصادَر  به  املرتبطة  وامُلرِهقات  التَّهجري  ُيقوِّض 
واالنتامء،  باملكان  والشعور  والجامعية،  الفردية  الهوية  مثل 
ة  الصحَّ َدْعم  ُيرِْجَع  أن  وميكن  واالجتامعية.  القانونية  والحالة 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة استعادة اإلحساس بالَعْيش 
الطبيعي، وأن يألََم الجروح الجامعية، وأن يدعم الهوية الفردية 

والجامعية. 

بنياٍت يف عالقات  ولكّن االستجابات اإلنسانية تقوم عموماً عىل 
تقدير  من  أكرث  املََواِضيعيَّة  الخربة  ر  وُتقدَّ فيها.  مساواة  ال  قوة 
يشرتك  ال  أن  ويكرث  ُتفرَض.  األحيان  بعض  ويف  املحلية  املعارف 
وتقوميها،  وتنفيذها  إعدادها  يف  بالربامج  تأثُّراً  األكرث  هم  الذين 
أماَم  حصاً  ال  املانحة  الجهات  أماَم  مسؤولة  املنظامت  وتكون 

الخدمة.  إليها  توصل  التي  باألزمة  رة  املترضِّ املحليَّة  املجتمعات 
املعتقدات  وأنظمة  للثقافات  العقليَّة،  ة  الصحَّ ميدان  ويف 
األمراض،  تصور  يف  شديٌد  تأثرٌي  القوة  )ديناميَّات(  وحركيَّات 
العالجات ووجوه  االستجابات، ومنها  َصْوغ  األعراض، ويف  ومنها 
ل يف الحال النفسانيَّة. لذلك هناك خطر متأصل يف برامج  التدخُّ
األحوال  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
املقتضية للمعونة اإلنسانية، ويتمثل هذا الخطر بتكرار َحَركيَّاٍت 
ة العقليَّة  ل اإلنساين ورعاية الصحَّ لٍة للمشكالت لوجوه التدخُّ حامَّ
واء من خالل أ( الرتكيز عىل وجوه ضعف املهاجرين قرساً،  بالسَّ
للّشدائد  االستجابة  وَفْهم  ب(  وفاعليَّتهم،  صمودهم  وإهامل 
بطريقة مقاربٍة يف الطّب الحيوي، وُيخاَطر بذلك ِبَعدِّ املشاركني 
االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برنامج  يف 
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املعونة  االعتامد عىل  أنظمة  إنشاء  ثمَّ  ج(  نفسانيِّني،  مرىض 
التي ُتِديم حركيَّات القوة التي ال مساواة فيها. 

بدالً من دعم  أنَّه  املخاطر  التغلُّب عىل هذه  وإحدى طرق 
الخاّصة  استجاباتها  بناء  يف  باألزمة  رة  املترضِّ املجتمعات 
أي  مجتمعية؛  مقاربة  طريقة  ُتستعَمل  أن  ينبغي  للشدائد، 
طريقة مقاربة تقوم عىل فهم أن املجتمعات ميكن أن تكون 
تشارك  أن  وينبغي  نفسها،  نفسها وتغيري  رعاية  إىل  سائقاٍت 
ة  الصحَّ لَدْعم  االستجابة  مراحل  جميع  يف  مفيدًة  مشاركًة 

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  

العقليَّة  ة  لَدْعم الصحَّ هذا، وتتميِّز طرق املقاربة املجتمعية 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بأنَّها:

وللتَّامسك  	 للشدائد  الجامعية  االستجابة  أهمية  تعي 
االجتامعي يف تقرير ُحْسن حال الفرد واملجتمع، 

املراعية  	 صات  التخصُّ املتعددة  الدعم  أنظمة  ل  وُتفعِّ
للمجتمعات  القامئة  القوة  امُلعتمَدة عىل وجوه  للسياق، 
املحلية املترضرة، بدالً من االقتصار عىل إيصال الخدمات 

يف االستجابة للَعْجز الناجم عن الطوارئ، 

جميع  	 يف  املحليَّة  للمجتمعات  التشاريكَّ  العمل  وتدعم 
مراحل املشاريع،

الجامعيَّة والنُُّظم  	 البنيات  أو تعزيز  وتقصد إىل استعادة 
الجامعية التي هي رضورٌة للحياة اليومية وُحْسن الحال.1 

مختلفة  درجات  سبع  للهجرة  الدولية  املنظمة  دت  حدَّ وقد 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  املحّل  املجتمع  مشاركة  من 
اأُلَول،  الثالث  الدرجات  ا  أمَّ االجتامعيَّة.2  النفسانيَّة  والحال 
فحني ال يكون للمجتمعات املحليَّة قوة يف اتِّخاذ القرار، إّما 
ُتجَمع  أن  وإما  املعلومات  يف  املحليَّة  املجتمعات  ُتشارََك  أن 
التاليتان  الدرجات  وأما  مشاورتها.  عىل  ُيقَتَصَ  وإما  منها 
فأوالهام حني ُتشارِك املجتمعات املحليَّة يف تخطيط األعامل 
املشاركة  باسم  ُتعرَف  )وهييذه  قليلة  قوتها  تظل  ولكن 
املجتمعات  تشارك  حني  وثانيتهام  »الوظيفية«(  املجتمعية 
املشاركة  )وهي  القرار  ُصْنع  أعامل  يف  تاّمة  مشاركة  املحلّية 
املجتمع  مبِلكيَّة  الباقيتان  الدرجتان  وتتميَّز  »التفاعلية«(. 
املحّل، إذ تتحكم املجتمعات امللحيَّة يف صنع القرار وتعمل 
تكون  إذ  بالتَّمكني،  أيضاً  وتتميزان  ات،  امُلَيرسِّ عمل  الهيئات 
الحاليَّة  لحاجاتها  االستجابة  عىل  قادرة  املحليَّة  املجتمعات 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  أنَّ  عىل  قليل.  خارجي  بدعٍم 
إىل  دوماً  تقصد  أن  ينبغي  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 

فون  درجات متكنٍي للمشاركة املجتمعية، وينبغي أن يكون املوظَّ
واضحني يف شأن قيودهم. 

طريقة مقاربة مجتمعيَّة يف 
ودان  بنغالديش وجنوب السُّ

وجنوب  بنغالديش  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  برامج   ُ وُتبنيِّ
مع  العمل  وأهميََّة  امُلستِمر  التَّشاريكِّ  التقدير  السودان رضورة 
َدْعم  قطاع  يف  الحكوميني  املصلحة  وأصحاب  املدين  املجتمع 
ألجل  وذلك  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
التي  املعارف  تبادل  ومتكني  الخدمات  إيصال  عىل  القدرة  بناء 
ة  ل يف َدْعم الصحَّ ٍل من وجوه التدخُّ ستستمرُّ بعَد كلِّ وجِه تدخُّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. 

التقريب  عىل  ألفاً   720 من  نحٌو  َر  ُهجِّ حيث  بنغالديش،  ففي 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعييم  ِفييرَق  تعمل  الروهينغيا،  من 
عني  النفسانيَّة االجتامعيَّة من املنظمة الدولية للهجرة مع ُمتطوِّ
مع  فيعملون  امُلِضيَفة،  واملجتمعات  الروهينغيا  من  مجتمعيِّني 
املعالجني التقليديني والزعامء الدينيني ومع غريهم. وإذ قد كانت 
دتها املجتمعات  ي لصعوبة املعيشة التي حدَّ إسرتاتيجيات التصدِّ
نن  نت االعتامد عىل الدعم األرسي واالجتامعي والسُّ املحلّية تضمَّ
الدينية املتَّبعة، فقد ركزت الِفرَق عىل تسهيل األعامل الجامعية 
واالحتفاالت.  والشعائر  الثقايف  الرتاث  ِحْفظ  عىل  امُلنصبَّة  التي 
الحوار  وتيسري  جامعية،  مطابخ  إِنشاَء  األعامل  هذه  نت  وتضمَّ
فاء، وإنشاء مركز اسمه مركز الذاكرة  األرسي، وعقد مراسم الشِّ
ملناقشة  آمنة  أحياٌز  األرسي  والحوار  املطابخ  يف  فكان  الثقافية. 
ة، ويضاف إىل ذلك، أنَّ التجمع غري الرسمي يف عمٍل  املسائل امُللحَّ
ز الشعور باالنتامء للجامعة. وقد اشتملت احتفاالت  تقليدي عزَّ
املجتمع  ألفراد  وسمحت  األجيال  بني  قوي  ن  ُمكوِّ عىل  الشفاء 
بالتفاعل مع رواياتهم التاريخية وهويتهم الثقافية واملجتمعية، 
الذاكرة  مركز  وأتاح  االجتامعي.  التواصل  فرص  بزيادة  وكذلك 
وَعرْضها  وإنتاجها  التقليدية  والِحرَف  الفنون  بجمعه  الثقافية 
الشعور  لهم  تحفظ  الروهينغيا  مجتمع  ألفراد  تشاركية  منصًة 
أجيال  ذلك يف  استمرار  تضمن  وكذلك  الثقايف،  والرتاث  بالهوية 

الشباب.

نات  وثبت أن الحفاظ عىل الهوية الجامعية والرتاث الثقايف ُمكوِّ
ة العقليَّة وُحْسن الحال النفسانيَّة  ال غنى عنها يف استعادة الصحَّ
االجتامعيَّة والحفاظ عليهام عند األفراد وعند مجتمع الروهينغيا 

األوسع.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  تؤكد  ما  وكثرياً 
الصحيَّة  الخدمات  أنظمة  بتعزيز  االستدامة  أمَر  االجتامعيَّة 
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واالجتامعيَّة. ففي جنوب السودان، حيث يحتاج سبعة ماليني 
ونصف مليون من الناس )7.5( إىل معونة إنسانية، منهم مليون 
أعشار  وسّتة  مليون  مجموع  من   )1.3( املليون  أعشار  وثالثة 
املليون )1.6( من النازحني الداخليِّني يف البلد، وال ميكن الوصول 
العقليَّة  ة  الصحَّ خدمات  يف  ان  السكَّ من  عريضٍة  فئاٍت  إىل 
يف  هّمه  للهجرة  الدولية  املنظمة  برنامج  يركز  لذلك  القامئة. 
مي  مقدِّ مبشاركة  والدعم،  واملجتمعية  األرسية  البيات  تعزيز 
الخدمات الصحيَّة واالجتامعيَّة العاملني اليوم. هذا ومع تقديم 
أمكنة تشبه  رة يف  امُلهجَّ للمجتمعات  ُمبارِشة  الربنامج خدمات 
له يف سنة 2017 لتشمل بناء  ع نطاق وجوه تدخُّ املخيامت، وسَّ
املجتمعات  ولتخدم  الحكوميِّني،  املصلحة  ألصحاب  القدرات 
الجنسانية  الشؤون  الربنامج ووزارة  امُلِضيفة. وبتعاوٍن قاَم بني 
 35 عىل  اليوَم  الربنامج  يشتمل  االجتامعية،  والرعاية  والطفل 
ُمختّصاً اجتامعياً من وزارة الدولة يف واو يف غريّب بحر الغزال، 
في املنظمة الدولية للهجرة يف  اًم لعمل موظَّ فكان عملهم متمِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وقد أسهم  َدْعم الصحَّ
يف  بالتدريب  الِفرَقة،  لهذه  العملية  والخربة  االحرتاف  يف  هذا 
أثناء العمل الذي يجمع بني العمل االجتامعي ومهارات َدْعم 
معالجة  مثل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الحاالت الفردية، واإلسعاف النفسايّن األويّل، واملشورة األساسيَّة، 

واإلحالة. 

عىل  االعتامد  بناء  عىل  هم  همَّ االجتامعيُّون  ون  املختصُّ ويركز 
الذات والَفاعليَّة عند أفراد املجتمع املحّل. فباستمرار حضورهم 
ومشاركتهم اكتسبوا ثقَة قادة املجتمع املحّل وأفراده، ففسح 
وتعاطي  املبكر  الحمل  مثل  املهمة،  املواضيع  ملناقشة  ذلك 
املخدرات والعنف بني الشباب، ولإلحالة إىل الخدمات املناسبة 

عند الرضورة. 

ة  الصحَّ َدْعييم  فو  وموظَّ االجتامعيُّون  ون  املختصُّ ويتشارك 
تيسري  عىل  العمل  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ومناطق  امُلِضيفة  املجتمعات  يف  األجيال  بني  الحوار  جلسات 
الوطنية  امت  املنظَّ وإما مبعاونة  إما مبارشًة  فيعملون  العودة، 
ص  ُيخصَّ مثلام  األمكنة  من  باب  للشَّ ص  وُيخصَّ الحكومية.  غري 
ن من  ن للتعبري عن مظاملهم، مثل ما يلقاه كبار السِّ لكبار السِّ
عدم االحرتام والتواصل داخل نظام األرسة، وما يلقاه الشباب 
وُيكرِّر  وقتاً  ينجح  ليك  يقتيض  إمنا  العمل  وهذا  اإلهامل.  من 
مع  العمل  إنَّ  ثمَّ  نفسها.  واملجتمعات  األرس  زيارة  فون  املوظَّ
الصحية  الرعاية  في  موظَّ من  وغريهم  االجتامعيِّني  ني  املختصِّ
والخدمات االجتامعية يضع األساس للمشاركة املجتمعية التي 
ة العقليَّة والحال  يسوقها التَّمكني يف إعداد الربامج لَدْعم الصحَّ
املعارف  وُتتَبادل  ثمَّ  من  املوارد  فُتنَقُل  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 

مع الفاعلني الوطنيِّني فيسرتُّون يف تقديم الخدمات مبجرّد خروج 
الرشكاء يف املعونة اإلنسانيَّة.

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  املجتمعيَّة  املقاربة  فطريقة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة رضورٌة يف دعم ُصُمود األفراد واملجتمعات 
ة  الصحَّ َدْعم  إتاحة  التَّهجري، ورضورٌة يف  سياقات  وفاعليَّتهم يف 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة للناس من مشارب مختلفة 
ْعم ُخُلقّياً ومالمئاً للثقافة ومستداماً، ثمَّ هي رضورٌة يف  ليأيت الدَّ
معالجة ُحْسن الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند الفرد واملجتمع 
التي  األوسع  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  البنيات  داخَل 
الطوارئ وبنيات  أن سياقات  رين. وصحيٌح  امُلهجَّ َعْيِش  تؤثر يف 
َدْعم  مقاربة  عىل  تحثُّ  ال  أن  يكرث  عموماً  اإلنسانيَّة  املعونة 
بُطُرق مجتمعيَّة،  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الفاعلون  دخل  إذا  ِفعُله  ممكناً  يظلُّ  املجتمعيَّ  عَم  الدَّ ولكنَّ 
إعداد  أن يتحقق يف  املحليَّة وضمنوا  املجتمعات  العمل مع  يف 
الربامج ما ُيعربِّ عن حاجات املجتمعات املحليَّة نفسها ومواردها. 

contactpss@iom.int  @metonimia غوِلَياِلمو سِكيِنيَنا 
ة العقليَّة واالستجابة النفسانيَّة  رئيٌس، يف القسم العاملي للصحَّ

االجتامعيَّة والتواصل بني الثقافات 

 contactpss@iom.int مارين راغونو 
ة العقليَّة واالستجابة النفسانيَّة  مستشارٌة، يف القسم العاملي للصحَّ

االجتامعيَّة والتواصل بني الثقافات

 dnersisian@iom.int ِدِمرْتُو ِنرِسيِسَيان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  مدير برنامج َدْعم الصحَّ

يف بنغالديش

 hrieder@iom.int َهْيَدا ِريَده 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  مديرة برنامج َدْعم الصحَّ

يف جنوب السودان 
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 Displacement
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