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ة اإلخبارية      الخاصةالتقنية مجموعة العمل لالنشر

 بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 

 0202ديسمبر  -ليبيا سبتمبر 

 تحديث سياقي -ليبيا 

 

ي  اديدليعي  
ق
ا بيعيد اةيتيجياجيات واسيعية الينيذيا  ،يد ديعيام ميعيميا اليسيذا  ق و يالية االسيتيسياار السييياتي ي ليبيا منذ عدة سنوات من عدم اليييسي و

تعانق

ق الجماعات المسالحة المشتتة وذات المصالح الخاصةا 0211الحاب األهالية الاليبية     مما أدى إىل ةالة من الجمود ب و

ي 
ي معاداة شديدة من الرصاع والعينيا اليعيشيوان   الشعب الاليبر

ة عيىل   بياإل،يا ية إىل عىل مدى السنوات العشر الما،ية  عانق اليجيجيميات اليميبيا ر

ي اديجيييار األد
ق
ر اليمياا يق األسياسييية وسياهيمي    ي أدت إىل تدمبو وضق

اء ماا ق الاعاية الصحية والمدارس وموارد المياه والمناطق السكنية  والب 

ي 
ق
ىا   ي لالمجتمع وإىل أزمة ا تصادية كبر

  تم اإلعالن عن و ا األعمال العدائية وتاله اتفا  و ا إطال  دار دائم 0202أغسذس  01الوظيفق

ي 
ق
ي جميع مناطق ليبيا  

ق
ي واججتجا ليبيا  ةيث تم تأكيد أول ةالة إصابة بييكيو يييد 0202أكتوبا  02 

 11 -ا لم تكن هذه هي األزمة الوةيدة الب 

ي 
ق
ي ليبيا  

ق
 عيىل االسيتيجيابية ليصزمية الصيحييية اسيميب تيأييبو األزميات السييياسييية واال يتيصياديية النظام الصحي لم يكنك  .  0202مارس  02 

 
 يادرا

وح  ق ا ألزمة يالثة ماتبذة بالمّيل العالمي لالججاة والبق
اعات المسالحةا باإل،ا ة إىل ذلك  كاد  ليبيا ماكز  ق المستماة   أزمة الججاة األوروبية -والبق

 .ةيث ال تزال ليبيا هي النسذة االدتسالية الائيسية لالججاة عبر طريق البحا األبيض المتوسط

  

ة باستماار البعض عىل العودة إىل ديارهم  ةيث  ت خذوط المواججة المتغبو ا أجبر ق أدت سنوات الحاب واألزمات إىل دزوح العديد من الاليبي و

ي وعيميال  اإلصاباتواججوا خذا الذخائا غبو المنفجاة   وتكبد العديد 
ي اليميجيال اإل سيانق

ق
بمين  يييجيم اليعيائيدون واألطيفيال  وكيذليك اليعيامياليون  

ا ييميكين اليعيثيور عيىل مي ييد مين  4.2ماليون من  1.2األمنا ُيعتبر ما يساب من سدس إجماىلي السكان ) ق ي ليبيا من األشخاص المحتياجي و
ق
ماليون(  

ي 
ق
  Humanitarian Needs Overview, 0201التفاصيل  

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021-final.pdf
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  نظرة عامة عىل الصحة النفسية والنفسية االجتماعية

ي الذي MHPSSلصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي )ا ( هو مصذالح ماكب يستخدم لوصا أي دوع من الدعم المحىلي أو الخارجر

(ا من المجم التأكيد IASC )  0224يجدف إىل ةماية أو تع يز الا اه النفسي واالجتماعي و / أو الو اية من اال،ذاابات النفسية أو عالججا 

عىل أن الا اه النفسي واالجتماعي والصحة النفسية متداخالن وال يمكن أن يتواجد أةدهما بدون اآلخا  أةدهما مذالب أساتي لآلخا 

 والعكس صحيحا 

ا أ يادت مينيعيمية الصيحي ي ليبيا  تبف  الصحة النفسية والا اه النفسي االجتماعي مصيدر  ياليق كي يبو
ق
ق االعتبار السيا  المعسد   ي ع و

ق
ة عند األخذ  

ي المعالومات المنججية وغييياب شيبي   
ق
ي ليبيا  هناك دسص  

ق
اعا   ق ي أماكن البق

ق
ي من أمااض دفسية  

ا من كل خمسة أشخاص يعانق
 
العالمية أن واةد
 كامل لالبحثا 

ي الصيحية الينيفيسييية واليدعيم المستوياتالصحة النفسية والتدخالت النفسية االجتماعية تنذوي عىل دجج متعدد 
ق
ا  يما ييىلي هيام اليميسياعيدة  

 (:IASC )  0224النفسي االجتماعي  

ي تم جمعجا من  شاط
ا إىل ال يادات األولية الب 

 
ق أشجا أكتوبا وديسمبر  2W استناد ي ليبيا ب و

ق
( الذي تم إجااؤه   )من يفعل ماذا وأين ومب 

ا لالصحة النفسية والا اه النفسي االجتماعي  0202 ا أساسي 
 
ط ي تعد  ر

  يمكننا أن دالةظ أن الخدمات األساسية واألمن )المستوى األوىل( الب 

ي عام  وذلك باألخص  اليالة أو غبو موجودة
ق
ا(ا   دون داخالي  ي 0202لبعض الفئات الضعيفة )المجاجاون والالجئون والمشر

  وبسمب تفسر

ي مجال 11  –جائحة كو يد
ق
اا ركزت مععم المنعمات والماا ق الاعاية الصحية أ شذتجا  

 
( محدود ي

, صار الدعم المجتمعي )المستوى الثانق

ي تو بو دعم  ينالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي عىل المستو 
ق الوكاالت  مما يعبق كة ب و

الثالثة والاابعة من هام الالجنة الدائمة المشب 

ي منذسة الجنوب ال 
ق
ي مناطق مختالفةا عىل سبيل المثال   

ق
ز وخدمات متخصصةا لوةظ كذلك أد  هناك تغذية غبو متكا ئة لالاعاية  

ّ
ماك

 .يوجد خدمات متخصصة لالصحة النفسية والدعم النفس االجتماعي 

ي الصحة النفسيةا إ
ق
/مختصات   ق ي أغالب الحاالت ال يذهب الناس إىل مختص و

ق
ي المجتمع  لذلك  

ق
ن وصمة اال،ذاابات النفسية موجودة  

ي إىل دموذج تنفيذ مناهج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الم نية عىل  هناك ةاجة وا،حة لالدتسال من دموذج التدخل الذبر

صّور 
ُ
ي تتوىل رعاية األشخاص والمجتمعات المتأياة  وت

ي مجال الصحة النفسية والب 
ق
المبادرة المجتمعية مع  ا  متعددة التخصصات  

ق لالخدمات المصممة من  بل  ق سال ي و  من تصوياهم كمتالس و
ً
ي بدال األشخاص والمجتمعات المتأياة عىل أدجم وكالء و اعىلي تغيبو إيجانر

 اآلخرينا 
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 تحديثات التنسيق -مجموعة العمل التقنية للصحة النفسية و الدعم النفسي االجتماعي 

ي أغسذس 
ق
ي االجيتيمياعي 0202    بيائياسية MHPSS TWG   تم  إعادة تنيشيييط ميجيميوعية اليعيميل اليتيسينييية لياليصيحية الينيفيسييية واليدعيم الينيفيسي

ق الججات الفاعيالية (IMC(. و الجيئة الذ ية الدولية (IOM( المنعمة الدولية لالججاة ق التنسيق ب و المجمة األساسية لمجموعة العمل هي تحس و

ي ليبياا خالل الشجا األول من إعادة تنشيط مجموعة اليعيميل اليتيسينييية  
ق
اتيجيات لتال ية اةتياجات الصحة النفسية   ي تحديد اسب 

ق
والمساعدة  

ي ليييبيييا واةيتييياجيات 
ق
ي  يجيم ةيالية الصيحية الينيفيسييية األوسيع  

ق
و،ع المنسسون من المنعمة الدولية لالججاة والجيئة الذ ية الدولييية جيجيودهيم  

ي 
ق
السكانا بالتوازي مع ذلك  أعاد المنسسون تنشيط آليات التنسيق من خالل تنشيط خمس مكالمات شجرية لالتنسيق مع الججات اليفياعيالية  

ي ليبيا وو،عوا خذة سنوية لعام 
ق
ا تي يع ذليك  0201مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي العامالة   بناًء عىل تحاليل الو،يع اليحياىلي

ي مينيسيسيو ميجيميوعية  2Wوإجااء تحاليل أوىلي لي 2Wإجااء  شاط
ق التنسيق والتعاون  ةرصقّ و جم كيفية تنعيم الخدمات العامةا من أجل تحس و

ا مع مختالا  ادة السذاعات والسذاعات الفاعية وميجيميوعيات اليعيميل  و 11العمل عدة اجتماعات: 
 
اجيتيمياعيات ميع وزارة الصيحية   5اجتماع

ي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  23وأكبر من 
ق
 .مكالمة ينائية مع الججات الفاعالة  

ي تحضبو "دعاة عامة عىل االةتياجات اإل سادية 
ق
ي HRP" و "خيذية االسيتيجيابية اإل سيادييية HNOساهم  مجموعة العمل التسنية  

ق
  
ً
" خياصية

ي است يادات التسييم الينيوعي لييميبيادرة رييتي  "
ق
"ا بياإل،يا ية إىل REACHالسذاعات المتعالسة بالصحة والحماية والتعاليم  كما  دم  مدخالت  

ي 
ق
ذلك  دعم  مجموعة العمل التسنية إةالة األشخاص اليذيين ييعياديون مين ا،يذياابيات الصيحية الينيفيسييية اليحيادة واليذيين واجيجيوا صيعيوبيات  

 .الوصول إىل الاعاية النفسية والعودة إىل المجتمع بعد العالج

ي مجال الصحة النفسية والدعم النفس االجتماعي 
ق
  تم  مشاركة ويائق ومصادر رئيسية  

 
بادتعام ل يادة وتسوية معا ة الججيات اليفياعيالية  أيضا

ي هذا المجالا 
ق
  

ي  ي الليب 
ي المجتمع المدن 

 
 أصوات من الجهات الفاعلة ف

ي الجنوب، مركز تدريب ودعم المرأة 
 
اتحاد المرأة الليبية ف

 أنِت الوطن

سدم أدِ  الوطن أ شذة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  
ُ
ت

ي المنذسة 
ق
وع العنا السائم عىل النوع االجتماعي  

كجزء من مشر

الجنوبية من ليبياا  دم الماكز أ شذة متعددة  مثل جالسات جماعية 

مع النساء لمنا شة الضغوط النفسية  وتربية األطفال  والتحاش 

الجنسي  و،غط األ اان  والتنما  وزواج األطفال والتحديات 

الزوجيةا و ام الماكز بتنشيط جالسات توعية ةول العنا األ ي 

ا  ق  وأياه عىل المااهس و

تم تسديم الدعم النفسي واالجتماعي لالنساء النازةات من مدينة ماز  

ي مخيم أ سام الحريةا تم تو بو جالسات تثسيا دفسي لالمستشارين   
ق
 

كما تم تنعيم ورشة عمل ةول المجارات الحياتية والنفسية 

االجتماعية لصشخاص ذوي اإلعا ة  وتنعيم مخيمات المجارات 

 .سنة 10إىل  5االجتماعية لصطفال من سن 

 

 قصة نجاح: 

ي جميع أدحاء البالد وخارججا )ألماديا( من خالل المكالمات الج
ق
ي الماكز الدعم عن بعد لالعديد من النساء  

ق
ية اتف دم العامالون االجتماعيون  

ي تساليل اإلةساس باالدعزال و 
ق
ي ةاالت معينة  

ق
د ا ساهم هذا الدعم   وجالسات التوعية عىل الااديو )رمضان إف إم( والندوات عبر اإلدب 

 الوةدةا 

. 
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  بال حدود

ي ليبيا 
ق
ق تسديم الاعاية الصحية األولية   وع تحس و كجزء من مشر

 Deutsche Gesellschaft für Internationale بالتعاون مع

Zusammenarbeit )GIZ)  ( ووزارة الصحةMOH أجات بال  )

ةدود ورشة عمل تدريبية عن الصحة النفسية والدعم النفسي 

ي طاابالس من 
ق
تح    0202ديسمبر  0دو مبر إىل  01االجتماعي  

ف  ي الورشة  تعاَّ
ق
ا  02شعار ال صحة بدون صحة دفسيةا   شخص 

ا يكة ل  (FPs( محوري  ي غاب وجنوب غاب  GIZمن البالديات الشر
ق
 

ليبيا عىل أساسيات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي كما 

تم تدري جم عىل بامجة وتنسيق الصحة النفسية والدعم النفسي 

 .االجتماعي باإل،ا ة إىل التدخالت المجتمعية

غذ  ورشة العمل جميع مستويات هام التدخالت لالجنة الدائمة 

ق الوكاالت  كة ب و
ا  ام  بال ةدود بتيسبو  IASC MHPSS المشب 

ي تسييم و،ع 
ق
ق   ورشة العمل بعد أن دعم  األشخاص المحوري و

ي بالدياتجما خالل ورشة 
ق
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  

ي الصحة النفسية و الدعم 
ق
العمل  ةدد األشخاص المحوريون  

خذة عمل محكمة ليتم تنفيذها  MHPSS FPs النفسي اإلجتماعي 

اف بال ةدود  وهد   ورشة العمل إىل  ي مجتمعاتجم تح  إ ر
ق
 

ا كذلك   ام منسق الصحة  ق ق األشخاص المحوري و إ شاء شبكة ب و

النفسية والدعم النفسي االجتماعي بوزارة الصحة ومنعمة بال  

لصشخاص المحوريون لتسوية  WhatsAppةدود بإ شاء مجموعة 

ي دورهم الجديد
ق
 .الشبكة ودعم بعضجم البعض  

ي 
ق
   ام  بال 0202ديسمبر / كادون األول  2باإل،ا ة إىل ذلك و 

ةدود ومنعمة الصحة العالمية بتيسبو جالسة توعية إلبالغ 

ي الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 
ق
األشخاص المحوريون  

( ي GBVةول الصالة المجمة بالعنا السائم عىل النوع االجتماعي
ق
  )

ا العالمية من النشاط ،د العنا السائم عىل  13سيا  ةمالة الي  يوم 

ا بعد الجالسة   دم  بال ةدود الدعم عن ُبعد إىل  النوع االجتماعي

ق لالبدء بتنفيذ خذة العمل المصاغة خالل  األشخاص المحوري و

ي تاورغاء عىل سبيل المثال  بدأ 0201وينايا  0202ديسمبر 
ق
ا  

ي إجااء جالسات توعية ةول أهمية الصحة 
ق
األشخاص المحوريون  

 النفسية والدعم النفسي االجتماعي عىل مستوى المجتمعا 

ي   الهالل األحمر الليب 

ي ) ي تسديم خدمات الدعم النفسي   (LRCشارك الجالل األةما الاليبر
ق
 

من خالل مساطع  يديو  11–واالجتماعي خالل جائحة كو يد

 والمجتمع المحىلي  وعسد 
ق تثسيفية ةول الصحة النفسية لالمصاب و

ي الميدان  وتنفيذ 
ق
ق الزمالء   جالسات مخصصة لدعم المتذوع و

ي الفاوع الي 
ق
لالجالل  23أ شذة توعوية وتثسيفية متعالسة بالجائحة  

ي دورات تدريبية ةول  ا كما أجاى الجالل األةما الاليبر ي األةما الاليبر

ي اجتماعات  12االتصال ألكبر من 
ق
ا داخل الجمعية وشارك  

 
متذوع

ي شمال إ ريسيا 
ق
شبكة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي  

  األوسط التابعة لالتحاد الدوىلي لالصاليب األةما 
ومنذسة الشر

  والصاليب األةما
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 مركز رنوة

ة المذكورة   تم دعم  ي طاابالسا خالل الفب 
ق
يو ا ماكز ردوة مجموعة واسعة من أ شذة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  

ا تشمل أ شذة الماكز:  ي
 األطفال من خالل تو بو التشخيص المجانق

 خدمات إعادة تأهيل مجادية لثالية أطفالا  •

 ورشة عمل مفتوةة مع أولياء أمور األطفال لمنا شة تذور أطفالجم وتدوين المالةعاتا  •

تم إطال  مبادرة: يحق لذفالك الحصول عىل رعاية الصحة النفسية   بجدف تو بو خدمات إعادة التأهيل المجادية لثالية أطفال   •

ي ماكز ردوةا 
ق
 كل شجا  

 

ي الخامسة : مجاب طفل قصة نجاح
ق
ي مااكيز ميخيتياليفية ليميدة عياما  

ق
ا  
 
من العما تم تشخيص إصابت  بالتوةد منذ سن الثالثةا تم دعم  سابس

ي 
ق
ي ماكز ردوة  

ق
ي البداية   كان يواج  العديد من التحديات   مثل عدم السدرة عيىل اليذهياب 0202دو مبر  01بدأت عمالية إعادة التأهيل  

ق
ا  

ي  ي
اشكل مستسل إىل دورة المياه   ومشاكل الالغة والتواصل والحاكات النمذيةا خالل شجا ودصا من إعادة التأهيل   اختفق الصيدى الياليفي ق

ي طالب أشياء   وطالب من والدت  دخول دورة المياه واختف  مععم ةاكات  النمذيةا 
ق
ا   وبدأ    لدي  تمام 

 منظمة فريق الدعم النفسي واالجتماعي 

ي 
ي واالجيتيمياعي بيدعيم مين بيادياميج األميم اليميتيحيدة اإلديميان   ام  ريق الدعم الينيفيسي

ي لييالييسييتييشييارات اليينييفييسييييية 
كيياء آخييرييين بييدعييم إطييال  الييخييط السيياخيين الييمييجييانق و ر

 واالجتماعية والسادوديةا 

 

ي 
ق
يرة   ي واالجيتيمياعي ليص  اليميتيرصق ا لالدعم النيفيسي

 
ا جديد

 
وع أطالس  المنعمة مشر

ي ماةالة تسييم االةتياجات( وهي تعالج العينيا اليسيائيم عيىل الينيوع 
ق
ا   تاهودة )ةالي 

 االجتماعي من خالل ةمالت التوعية المستماةا 
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نقطة  -المنظمة الليبية لإلرشاد النفسي والعالج 

بية والتعليم قية بوزارة التر  االتصال الشر

استجاب  المنعمة الاليبية لإلرشاد والعالج النفسي بفاعالية ألزمة  

ا  يمكننا السضاء عىل  ”ودعم  الحمالة الوطنية  11 –كو يد مع 

ل“ كورودا ق ي المبق
ق
لك آمن لك ولعائالتك  ابق   ق  .تح  شعار مبق

ق  ق اجتماعي و اء وأخصائي و تم تنعيم الحمالة بالتعاون مع خبر

ي مجاالت عالم النفس والدعم 
ق
ومستشارين وشخصيات بارزة  

ائح  بية الخاصة  واستجد   جميع  ر النفسي االجتماعي والب 

المجتمع  وهد   إىل مساعدة أ ااد المجتمع عىل التغالب عىل األيا 

ي لجائحة كو يد ا تم تنفيذ الحمالة من خالل عدة 11 –النفسي السالبر

أ شذة عن بعد باستخدام الوسائط الا مية وموا ع التواصل 

اتصل دحن االجتماعي ومن بينجا بادامج خط مساعدة يسم 

  سمعكا 

 عبر 
َّ
مث
ُ
ات توعوية وتثسيفية ت ي  كان محاضق

أما النشاط الثانق

د  عبر موا ع التواصل االجتماعي والسنوات اإلذاعية المائية 
اإلدب 

ق  ق واألكاديمي و والمسموعة تم إلساؤها من  بل المتخصص و

ق مع المنعمةا   المتعاود و

 

  

 

ات ةيث اشتمال  عىل الو اية والدعم  تنوع  مو،وعات المحاضق

ي األزمات النفسية لمختالا الفئات المستجد ة: األطفال 
ق
  

والمااهسون والبالغون وكبار السنا تم إبداء اهتمام خاص لالستجابة 

ي تسب جا جائحة الكو يد
من خالل معالجة اإلججاد  11-لصزمة الب 

ىلي والسالق والتصدي لالشائعات 
ق الناجم عن الحجا الصحي المبق

 .واألخبار الكاذبة وتحسيق التوعية والمسؤولية االجتماعية

ات ةول مو،وعات مثل  باإل،ا ة إىل ذلك  تم تنعيم محاضق

التنما االجتماعي وتسوية يسا ة التسامح  وكذلك التحدث عن 

المشكالت النفسية المتعالسة بالرصاعا تالتجا مو،وعات ةول تغيبو 

ي لدى األطفال  ومجارات التدريس والتأكيد عىل دور  السالوك السالبر

بية اإليجابية  وكان النشاط األخبو يتعالق بتصميم 
ي الب 
ق
األ ة  

الكتيبات التوعوية وتم عا،  اشكل مستما عبر موا ع التواصل 

 االجتماعي والسنوات المائية األخاىا 

 البيان

يسدم ماكز ال يان لالنساء واألطفال خدمات الصحة النفسية والدعم 

ي طاابالس بالتعاون مع بادامج األمم المتحدة 
ق
النفسي االجتماعي  

ق من العنا السائم عىل  ي والجيئة الذ ية الدولية لدعم الناج و
اإلدمان 

النوع االجتماعي من خالل جالسات  ادية وجماعيةا ساهم  

ي استمات 
ي ةمالة التوعية الب 

ق
ي استجد    13المنعمة  

ا والب  يوم 

هم من  ق والعائدين والمجاجرين واألشخاص المحتج ين وغبو النازة و

ا  ق ي مخيمات النازة و
ق
 الفئات الضعيفة  ةيث تم  األ شذة  

تم تنعيم زيارة إىل مدينة تاهودة لتسديم الدعم النفسي واالجتماعي 

اعا وتم إجااء تسييم  ق ي تعا،  لالبق
لصشخاص والمجتمعات الب 

ي مااكز اإليواء   
ق
لالصحة النفسية والنفسية االجتماعية لالمجاجرين  

ا 
 
ي األماكن العامة أيضا

ق
 كما دعم الماكز أ شذة  
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 أخبار من الفاعلي   الدوليي                                                           

  - IOMالمنظمة الدولية للهجرة 

ذ ق المنعمة الدولية لالججاة )
ُ
ا لالصحة IOMت ا مجتمعي  ( دجج 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي  والذي يجدف إىل تع يز الماودة 

والمساومة والا اه النفسي االجتماعي لص ااد ومجتمعاتجم بعد 

المحنا يجدف هذا النجج إىل تسوية دعم األ ة والمجتمع وشبكات 

ق الوصول إىل خدمات الصحة النفسية والدعم  الاعاية  وتحس و

ا ُيسدم  ريق المنعمة الدولية لالججاة لالصحة  النفسي االجتماعي

النفسية والدعم النفسي االجتماعي مجموعة متنوعة من الخدمات 

ي 
ق
ا   ق والنازةات داخالي  واأل شذة لالمجاجرين والمجاجاات والنازة و

ي ذلك دساط اإلدزال 
ق
ي طاابالس وزوارة  بما  

ق
ية مختالفة   موا ع ةرصق

ي البحا
ق
 .بعد عماليات اإلدساذ  

( MHPSSيسدم  ريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي )

التابع لالمنعمة الدولية لالججاة جالسات المشورة األولية الفادية 

واإلسعا ات النفسية األولية  وجالسات التوعية النفسية 

واالجتماعية  واأل شذة النفسية واالجتماعية السائمة عىل الفنون  

وجالسات مجموعات الدعم  وتيسبو األ شذة الب  يجية لصطفال 

والكبار  وجالسات التثسيا النفسي  والتسييمات النفسية 

واالجتماعية  والدعم النفسي اإلجتماعي عن بعد من خالل خط 

المساعدة التابع لالصحة النفسية و الدعم النفسي اإلجتماعي 

لالمنعمة الدولية لالججاة  و اإلةالة إىل خدمات الحماية والمساعدة 

ة وخدمات رعاية الصحة النفسية المتخصصة إذا لزم األماا  المبا ر

باإل،ا ة إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 

ة  تاكز المنعمة الدولية لالججاة عىل بناء السدرات  وتعميم  المبا ر

ي 
 .الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ودعم التنسيق الوطبق

ي األس وع الذي يس ق اليوم العالمي لالمجاجرين ) 
ق
 IMD الموا ق ل  )

م  المنعمة الدولية لالججاة ورش عمل 0202ديسمبر  11
ّ
  دع

ق  ةول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لالنساء والمااهس و

زت ورش العمل عىل تع يز  درة المجاجرين 
ّ
من جنسيات مختالفةا رك

ق عىل التغالب  اف بسدرات المشارك و
عىل الماودة والمساومة  واالعب 

عىل التحديات  وتع يز آليات التكّيا  مثل شبكات الدعم و الاعاية 

 . األ ية والمجتمعية

م  ريق الصحة النفسية والدعم النفسي 
ّ
عالوة عىل ذلك  دع

االجتماعي التابع لالمنعمة الدولية لالججاة العديد من األ شذة 

ي المجتمع خالل 
ق
اف بمساهمات المجاجرين والمجاجاات   لالعب 

م الفريق يالية أ شذة دفسية واجتماعية 11-جائحة كو يد
ّ
ا دع

ي 
ق
ي جي  14مختالفة  

ق
ي ماكز المنعمة الدولية لالججاة  

ق
ديسمبر  

ي طاابالس  ةيث تبادل مجاجاون من جنسيات مختالفة 
ق
األددلس  

ي المجتمع خالل جائحة  
ق
تجاربييجم وتحدياتجم وآمالجم ومساهماتجم  

 .11-كو يد

 - IMCالهيئة الطبية الدولية 

ق لالجيئة  ق التابع و يسوم مسدمو المشورة النفسية والدعم النفسي االجتماعي واألطباء النفسي و

ي IMCالذ ية الدولية )
ق
ق والمجتمعات المضيفة   ق والمجاجرين والالجئ و ( بدعم النازة و

ي طاابالس  ومرصاتة 
ق
ي تسدم خدماتجا  

مااكز الاعاية الصحية األولية والعيادات الشامالة الب 

وبنغازي وس جاا مسدمو خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي هم جزء من 

التابعة لالجيئة الذ ية الدولية  ويسومون بدعم دمج  (MMUs( الوةدات الذ ية المتنسالة

ي الاعاية الصحية األولية
ق
 .الصحة النفسية  

ُيسدم المستشارون جالسات توعية وجالسات مشورة  ادية  باإل،ا ة إىل اإلةالة إىل الاعاية 

ي الصورة تعجا مستشارة الصحة النفسية و الدعم النفسي 
ق
المتخصصة ةسب الحاجةا  

ي تدعم مع  ريسجا عيادةMHPSSاإلجتماعي 
ي س جاا باإل،ا ة إىل خدمة “الجديد ”   والب 

ق
 

ي 
ق
ق   ا العامال و

 
المجتمع العام   إن  ا  الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي تدعم أيض

ق وعمال النعا ةا  ق الدعم األساسي و ق وعامال و ق الذ ي و ي ذلك العامال و
ق
 الخذوط األمامية  بما  
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ناشيونال   II -اإلنسانية والدمج  -منظمة هانديكاب إنتر

داشودال ي طاابالس   (HI( تنعم منعمة هادديكاب إدب 
ق
جالسات توعية  

ي المنعمات غبو الحكومية المحالية 
ق
ق   ومرصاتة وبنغازي لالعامال و

ي 
ق
ا الجدف من الجالسات هو دعم المجتمع المحىلي  

 
والمستفيدين أيضا

تحديد ا،ذاابات الصحة النفسية وتو،يح دعام اإلةاالت مع 

ق مااكز الاعاية  ي كل مو ع إل شاء آلية إةالة ب و
ق
الججات الفاعالة  

الصحية األولية والمنعمات غبو الحكومية المحالية والمنعمات غبو 

ق  ق النفسي و الحكومية الدوليةا يتم تسديم الجالسات من  بل العامال و

ق لل ق التابع و ي المناطق الثالية HIاالجتماعي و
ق
 . 

د   ةيث  11-اسمب كو يد   تم إجااء بعض الجالسات عبر اإلدب 

تتكون كل جالسة من أربييع إىل خمس جالسات طويالة تاكز موا،يعجا 

عىل اال،ذااب النفسي االجتماعي وا،ذاابات الصحة النفسية األكبر 

ق من خالل تسديم مساطع  يديو لمحاولة تحديد  ا لدى البالغ و
 
شيوع

م تسديم مسارات 
ُ
ي الصحة النفسية ي

ق
عالمات وأعااض كل ا،ذااب  

 . HIاإلةالة لي

  IRC—لجنة اإلنقاذ الدولية
 

ة لال،ذاابات النفسية من  بل IRCتسدم لجنة اإلدساذ الدولية ) ( إدارة  يرية مبا ر

ي 
ق
ي ماا ق الاعاية الصحية األولية  

ق
ق   ق وغبو متخصص و مسدمي رعاية متخصص و

ق و مرصاتةا  ي زلي  
ق
 طاابالس وسو  الجمعة وكذلك  

ي 
ق
كما تسدم لجنة اإلدساذ الدولية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  

ي مرصاتة وتسوم بدعم مبادرات بناء السدرات 
ق
ي منذسة  رص أةمد  

ق
المساةات اآلمنة  

ة      121هناك  ةيث استجد   المنعمة بخدماتجا المبا ر
 
% منجم كادوا  51مستفيدا

 .من النساء

ي طاابالس  تم الوصول إىل  
ق
ي مرصاتة  تم الوصول إىل  125 

ق
 22شخص  أما  

ي الفئة العمرية من  12شخصا من األشخاص الذين تم الوصول إليجم  كان 
ق
  %11 

ا  مع  51إىل  ق باالكتئاب  و  25عام  % يعادون من ا،ذااب ما بعد  11% مصاب و

ق با،ذااب السالقا بالنسبة لمبادرة بناء السدرات  أجاى يالية  12الصدمة و  % مصاب و

ي الصحة النفسية )
ق
ا عىل بادامج رأب الفجوة   ق تدريب  ( لسبعة mhGAPأطباء دفسي و

ق   .أطباء ممارس و

ي الصحة 
ق
ي دجاية التدريب   جم المشاركون مبادئ وأهداف بادامج رأب الفجوة  

ق
 

المبادئ األساسية لالاعاية ومجارات االتصال الفعال عند إجااء  mhGAPالنفسية
مسابالت مع األشخاص ذوي االةتياجات الصحية النفسيةا كما تم إطالعجم عىل 
ةسو  األشخاص الذين يعادون من ا،ذاابات الصحة النفسية وتأيبو وصمة العار 
ق  وتمكنوا من التعاف عىل األعااض الشائعة وا،ذاابات الصحة النفسية  والتميبو
 عن السدرة عىل إجااء التسييم واإلدارة وتو بو التدخالت النفسية 

ً
ا   ضال

 
األكبر تعسيد

واالجتماعية والدوائية ةسب الحاجة والمناسبة لالحاالت التالية: االكتئاب وأعااض 
ها من أعااض الصحة النفسية الجامةا    الذهان واالدتحار وإيذاء النفس وغبو
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 (WIOمنظمة الصحة العالمية)
 

ي دجاية عام 
ق
وع الصحة النفسية و الدعم النفسي اإلجتماعي  (WHO(   بدأت منعمة الصحة العالمية0202  ي تنفيذ مشر

ق
  MHPSS  لمدة

ي والتنمية )الممالكة المتحدة(  بتمويل من مكتب الكومنولث األجنبر
ق ي ليبياا  FCDO- عام و

ق
لتع يز الاعاية الصحية النفسية المجتمعية  

ي 
ق
ي تم إ شاؤها من خالل المشاريييييع السابسة  بجدف سد الفجوات العاجالة  

ية المدربة الموجودة الب  ستستفيد المنعمة من الموارد المشر

ي مختالا المناطق الاليبية
ق
 .خدمات الصحة النفسية  

تجدف التدخالت المخذط لجا إىل تع يز  درة وزارة الصحة عىل تال ية اةتياجات األشخاص الذين يعادون من ةاالت دفسية وتعاطي مواد 

ائح ال ق النتائج الصحية لواةدة من أكبر  ر ي النجاية إىل تحس و
ق
ي ليبيا  بالتنسيق والتعاون مع السذاعات األخاىا سيؤدي هذا  

ق
ن سكااإلدمان  

وع تع يز تنسيق وتوا ا الاعاية الصحية النفسية الاليبية الفعالة ) ا يجدف مشر
 
ي خدمات الاعاية الصحية األولية إىل SCALE،عفا

ق
  )

ي ليبيا )الجنوب والغاب والشر (ا 
ق
 استجداف يالث مناطق جغاا ية  

 قصص حياة                                                                              

 الدعم النفسي االجتماعي    -ACTED(آكتد )

ي ديسمبر 
ق
ي التاسعة من العما من بنغازي  ليبياا  

ق
   0202ليىل  تاة  

ا من  ي الفئة العمرية من  222كاد  جزء 
ق
 12إىل  3طفل مستجدف  

ا والذين استالموا عدة دعم تا يهي / دفسي اجتماعي من آكتد )
عام 

ACTED وع ي إطار مشر
ق
ق وصول األطفال إىل بيئات تعاليمية (   تحس و

ي لماودة ومساومة األطفال
  الذي تم آمنة وشامالة من خالل مااكز بيب 

ي بنغازي وبتمويل من اليوديسا (ACTED( تنفيذه من  بل أكتد
ق
 . 

ي كأةد العائالت المؤهالة 
/ دفسي اجتماعي   لتالف  عدة دعم تا يهي

لا تتذكا والدتجا دجالء:  ق ي المبق
ق
شارك  ليىل العدة مع شسيسّيجا  

ي المدرسةا “
ق
 كاد  ليىل متحمسة لالغاية عندما ذه نا ألخذ العدة  

 

شاركتجا اسعادة مع شسيسجا وشسيستجا األصغا منجا  و الالذين أةباها 

ء من أن يتجادلوا مع بعضجم البعض  ي
 بعض السر

ً
اا كن  خائفة

 
أيض

اا العدة  ةول محتويات العدة  لكن اتضح أن األما عكس ذلك تمام 

ي لالغاية عىل تفاعل أطفاىلي مع بعضجم  ومحتوياتجا كان لجا تأيبو إيجانر

 ." البعض

 

استمتع  ليىل اشكل خاص باستخدام كتب التالوين وأ الم الاصاص 

والتالوين  وكذلك األلوان المائية  ةيث تحب الاسم والتالوينا 

 هي وإخوتجا بسااءة األ شذة المختالفة المدرجة 
 
استمتع  ليىل أيضا

ا تو،ح دجالء: "أشساء ليىل  ي كتّيب  شاط الدعم النفسي اإلجتماعي
ق
 

هم أصغا من أن يساأوا بأدفسجم  لذلك  اأدا الكتيب و منا باأل شذة 

لا الكتيب جميل و  ي  الكثبو من النصائح  ق
ي المبق

ق
ا كنشاط عائىلي  

مع 

ا من تعالم مجارات ةياتية جديدة  المفيدة لصطفالا لسد تمكنا جميع 

بفضال ا أةب مدى تنوع المو،وعات  من الثسة بالنفس إىل غسل 

ا منا شة العديد 
 
نة الصالحةا لسد كان من المفيد جد

َ
اليدين إىل المواط

ي 
ق
ء   ي

ا كل تر من المو،وعات المختالفة ولكن المجمة مع أطفاىلي

ي 
ا لجميع أطفاىلي  وكذلك بالنسبة ىلي ألدبق

 
ا جد

 
الكتيب كان مفيد

ا تصميم الكتيب؛  
 
تعالم  أشياء جديدة من خالل  ااءت ا أة ب  أيض

 
 
 لجم أيضا

 
 لصطفال وصديسا

 
 ."كان موججا

ا عىل وج  الخصوص: 
 
ا واةد

 
أما بالنسبة إىل ليىل  هي تتذكا  شاط

ا النشاط الذي يو،ح كيفية ادتشار الجااييم عبر 
 
 ةس

ُ
"لسد أة ب 

اليدين وكيفية غسل اليدين اشكل صحيح لستل الجااييما لجذا 

ا لتجنب كو يد   لذلك  جم  11-السمب من المجم غسل اليدين كثبو 

ي اليوم "ا 
ق
 اآلن أد  عىلي أن أغسل يديَّ عدة ماات  



 الملحق

 روابط موا ع التواصل اإلجتماعي   المنعمة

IOM 

 روابط موا ع التواصل االجتماعي لاليوم العالمي لالصحة النفسية: 

https://www.facebook.com/IOMLibya/posts/1123212113011022?__tn__=-R   

ي   MHPSS ام  
بالمنعمة الدولية لالججاة ليبيا بمشاركة كتاب صور الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  ق

  https://iommigrationhealth.exposure.co/recovering-hope?source=share-iommigrationhealth ليبيا: 
 

 https://twitter.com/i/status/1212151111341244211 يديو لالمنعمة الدولية لالججاة ليبيا: 
  https://bit.ly/22JAjvK   :محذات بارزة من الميدان لالمنعمة الدولية لالججاة ليبيا : 

 
 

 واليوم العالمي لالمجاجرين: 
 R-https://www.facebook.com/IOMLibya/videos/1041130220232231/?__tn__= 
 R-https://www.facebook.com/IOMLibya/videos/013512143425321/?__tn__= 

UNHCR 

 :الاابط لسصة يشا

-refugees-help-health services-https://www.unhcr.org/news/stories/0202/10/5fe2be412/mental 

libya.html-lives-transform 

 رابط الفيديو هنا: 

https://www.facebook.com/UNHCRTripoli/videos/223252023232523 
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

 CESVIمنظمة  -(  (UNICRالالجئي   

ي ليبيا معا،ون لالخذا اشكل خاص  ةيث 
ق
الالجئون وطال و الالجوء  

تم االتجار بالعديد منجم  وتعا،وا لالعنا الجسدي أو الجنسي 

ي االةتجاز  ةيث العاوف  اسية لالغاية 
ق
ات طويالة   و ضوا  ب 

ا
 
 .وةوادث االدتجاك مويسة جيد

ا  022ُيشى هي واةدة من أكبر من  الجر  وطالب لجوء تالسوا دعم 

يك المفو،ية  لالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي من  ر

هذا العاما اشتمال  المساعدة عىل جالسات  ادية  CESVIمنعمة 

 باإل،ا ة إىل جالسات مشورة جماعيةا 

ي  د ةدث"ا 
ي الماضق

ق
ء تعالمت  من الذ يب هو أن ما ةدث   ي

"تر

ي أن دتعمق  ي ا 
 ال  يشى  "بالذ ع لن دنس ذلك  لكن ال ينبعق

ي ةياتنا  
ق
دحن  ستخدم  كدرس  ألدنا  د دواج  صعوبات أخاى  

ي ب  الغد "ا أ،ا   يشى و ال  
]لكننا[ دحتاج إىل التفكبو  يما سيأن 

لجاا  ق ي مبق
ق
ا عال اتجا  

 
  أيض

ّ
 إن االستشارة ةسن

ي السابق  كن  أبكي أو أغضب منجم  ” 
ق
ا   ي مع أطفاىلي

لسد ساعدتبق

ا ”  ال : “. لكن دوبات الغضب هذه تو ف  اآلن  شخص 
ُ
لسد أصبح 

ا"ا 
 
 مختالف

ي منعمة 
ق
 الو أن  CESVIأخصائيات وأخصائيو العالج النفسي  

جالسات مشورة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي يمكن أن 

ي ليبيا  والذين واججوا 
ق
ي الالجوء    وطالبر

ق تكون مفيدة لالغاية لالجئ و

 .العديد من التحديات أيناء السفا إىل البالد والعي   يجا

SARAI RIZK  

sarizk@iom.int 

+01302411411 

OLIVERA NOVAKOVIĆ 

onovakovic@InternationalMedicalCorps.org 

+01351141401 

  الخاصةالتقنية العمل  اتصال لمجموعةجهات 

 بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIOMLibya%2Fposts%2F1806094116218204%3F__tn__%3D-R&data=04%7C01%7Csarizk%40iom.int%7C068e34711f124b74546e08d8d7235f69%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637495894210
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiommigrationhealth.exposure.co%2Frecovering-hope%3Fsource%3Dshare-iommigrationhealth&data=04%7C01%7Csarizk%40iom.int%7C068e34711f124b74546e08d8d7235f69%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1314858889679077381&data=04%7C01%7Csarizk%40iom.int%7C068e34711f124b74546e08d8d7235f69%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637495894210218134%7CUnknown%7CTWF
https://bit.ly/33JAjvK
https://www.facebook.com/IOMLibya/videos/1279162332464069/?__tn__=-R
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIOMLibya%2Fvideos%2F216590176705608%2F%3F__tn__%3D-R&data=04%7C01%7Csarizk%40iom.int%7C068e34711f124b74546e08d8d7235f69%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637495894
https://www.facebook.com/UNHCRTripoli/videos/446454206364546
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  قبل من المدعومةالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي الخاصة بالتقنية مجموعة العمل 
 

 

 

 

 


