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آب/أغسطس عواقب وخيمة على العديد من الجبهات وكان لها أثر مباشر على الظروف المعيشية والصحة الجسدية والنفسية لألشخاص    4في  وقع  يروت الذي  بلقد خلّفت مأساة انفجار مرفأ  
ولبنانيين والجئين ونازحين    رجال ونساء وأطفالاألشخاص كافة، من  المتضررين. إّن التداعيات على مستوى الصحة النفسية بدأت في الظهور للتو، ولكن من المرجح أن تزداد احتياجات  

ا بشدة على الصحة النفسية مبثقله  اقد ألقت  انتبشكل هائل في األشهر والسنوات القادمة، خاصةً وأّن لبنان يمّر بأزمة اقتصادية حادة وأزمة صحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كا
 لكافة هؤالء.

جتماعي النفجار بيروت مجاالت ذات األولوية في المرحلة األولى كما وترمي الا-يالقطاعات لتوفير استجابة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسوتبرز خطة العمل الوطنية المتعددة  
 إلى توجيه عملية التخصيص الفعال للموارد. 

 

 الهدف

 اجتماعية لجميع األشخاص )بمن فيهم الفتيان والفتيات والمراهقون والبالغون وكبار السن( الذين يعيشون في لبنان  -االستجابة بفعالية الحتياجات الصحة النفسية والنفس

 الذين تضرروا من انفجار بيروت تماشياً مع المبادئ الواردة أدناه. و

 

 

 المبادئ 

 

إعادة بناء رعاية صحية نفسية أفضل ومستدامة بعد
حاالت الطوارئ

ية ضمان الدعم لعملية إصالح قطاع الصحة النفس➢
اجات وبناء نظام صحة نفسية مستدام يستجيب لح

.جميع االشخاص في لبنان

التنسيق الفعّال

اجاتتفعيل االستجابة السريعة والفعالة لالحتي➢

إشراك جميع االطراف المعنية➢

تجنب االزدواجية➢

فسية المبادئ األساسية لالستجابة في مجال الصحة الن
االجتماعي في حاالت الطوارئ -والدعم النفسي

(إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت)

حقوق اإلنسان واإلنصاف➢

المشاركة➢

ائية بما في ذلك اتباع االجرائات الوق)عدم اإلضرار •
(لفيروس كورونا المستجد

البناء على الموارد والقدرات المتاحة•

أنظمة دعم متكاملة ومتعددة الطبقات•

ين أو عدم التحيّز وعدم التمييز ضد الجنسية أو الد•
.الجنس أو غير ذلك

https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85377/9789241564571_eng.pdf;jsessionid=00520FFF013DB400DA313FF3E2C8A52C?sequence=1
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I.   التنسيق 

جتماعي )على سبيل المثال، االسعافات النفسية األولية والخدمات المتخصصة والمدربين  الا- يفي إطار فريق العمل المعني بالصحة النفسية والدعم النفس  الموارد والخدماتتحديد   .1

   1وما إلى ذلك(

 الخطوط األمامية.  العاملين في ى اإلسعافات النفسية األولية علىلنصائح والرسائل الرئيسية القائمة علللقيام بنشر االعاملة على األرض  مسح لمنظمات اإلغاثة .2

ومنها حماية الطفل بما )   العمل  جموعات موكافةً    لقطاعاتا  وذلك عبر  في االستجابةمشاركة  من قبل جميع الجهات ال  تنسيق األنشطة، وتقييم االحتياجات، وتخصيص الموارد  .3

 ( ، والتعليم، والصحة الجنسية واإلنجابية، وما إلى ذلك. المعيشةوالشباب، والصحة، وجتماعي، الا- يلجنة الدعم النفسيتضّمن 

 في القطاعات األخرى وفي عمليات تقييم االحتياجات ذات الصلة.    جتماعي الا-يصحة النفسية والدعم النفس دمج ال .4

 . لالنضمام إلى آليات التنسيق الرسمية جديدةالمبادرات تنسيق  مع الال .5

دة للخدمات عبر مستويات هرم اللجنة الدائمة بشكل يستهدف المنظمات المزّو   في أعقاب األحداث الصادمة العلمية القائم على األدلةالنفسي ونشر توجيهات بشأن الدعم   تطوير .6

 . (IASC pyramid)  المشتركة بين الوكاالت

 .  من األزمات  التعافيجهود كجزء من  ير نظام مستدام للصحة النفسيةاتخاذ خطوات لمواصلة تطو .7

II. جتماعيالا-ي النفس والدعم  النفسية الصحة  خدمات 

 2القطاعات. كافة من قبل العاملين في الخطوط األمامية وذلك عبر حسب الحاجة( PFAضمان توفير اإلسعافات األولية النفسية ) .1

ولية خاصة باألطفال  األنفسية  ال سعافات  اال  إدراج نصائح حول، مع تكييفها مع السياق الحالي ومنظماتالمن قبل كافة  مشتركة لالسعافات النفسية األولية ليتم استخدامها    مواد تدريبيةوضع   -

 االسعافات النفسية األولية عبر الهاتف. باإلضافة إلى إتاحة 

 خالل ترجمة المواد إلى اللغات ذات الصلة. جانب, ال سيما من عّمال االالدعم النفسي االولي للالمعلومات والحصول على ضمان إمكانية  -

 توفير تدريب للتذكير باالسعافات النفسية األولية.   -

األو  إرسال  - ذات  المواقع  في  الحاجة  القطاعات حسب  مختلف  من  األولية  النفسية  االسعافات  مدّربين على  األمامية  الخطوط  المناطق  عاملين على  في  تّم نصبها  التي  الخيم  في  )مثالً  لوية 

 المتضررة؛ وفي المستشفيات الميدانية التي هي قيد االنشاء؛ وما إلى ذلك(. 

-  

 . العلمية ربية األطفال تستند إلى األدلةحول ت لالهل  داعمة برامجوفير ت .2
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للدعم النفسي والوقاية من االنتحار    الخط الوطني الساخنخدمات الصحة النفسية إلى  التوجيه الى    نفسي والذين يحتاجون إلى التحدث أو إلى    يقاألشخاص الذين يعانون من ض  إحالة  .3

 ( 1564على الرقم - ة)خط الحيا

 . (24/7بدواٍم كامل ) الخط الساخنتشغيل ، بما في ذلك تأمين  "خط الحياة "  دعم الخط الوطني الساخن - 4

المراهقين والشباب المتضررين من االنفجار )مع التركيز على تطبيع ردود الفعل المتوقعة في حاالت   الوصول إلىوضمان  توسيع نطاق الحملة الوطنية للصحة النفسية للشباب - 5

 طلب المساعدة( من خالل رسائل مبتكرة وإلكترونية.متى يجب الضيق و

االضطرابات النفسية   التعّرف علىحول تتمحور  من جميع القطاعات ذات الصلة  ملين في الخطوط األماميةاللع للتذكير بالمعلومات ودورات تدريبية جديدة إجراء دورات تدريبية   - 6

 آمن. األشخاص إلى الخدمات بشكلٍ  وإحالة 

( لتقديم الدعم المتخصص في مجال الصحة النفسية عند الحاجة إلى األشخاص العيادي  في علم النفس  اختصاصيين)أطباء نفسيون و  في الصحة النفسيةيين  صصاتخإتفعيل قائمة    -  7

 المتضررين من االنفجار. 

كانوا موظفين أو متطوعين( وللمهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية المشاركين في أفي الخطوط االمامية )سواء    جتماعي للعاملينالا-يالدعم النفس وضمان توفير الرعاية   .8

 : يتضّمنبما  لك االعالميين(,ذ)بما في  2لقطاعاتلاالستجابة وذلك بشكل عابر 

 توفير نصائح وموارد الرعاية الذاتية للعاملين في الخطوط األمامية   -

 الذي سيتم وضعه( إنشاء فرق دعم )وفقا للمخطط الوطني الموحد  -

 تخصصة في مجال الصحة النفسية عند الحاجة م  خدماتإلى  الوصولضمان  -

 ذي الصلة   ميثاق الوطنيالعلى المنظمات تنفيذ إجراءات لتعزيز وحماية الصحة النفسية في مكان العمل بما يتماشى مع  -

 بعد تقييم المخزون والمشتريات المتبقية القابلة لالستعمال.ضمان توفر وإتاحة أدوية الصحة النفسية الالزمة  - 8

مبنية   من خالل ضمان توفر موظفين مناسبين وتدريب مناسب وذلك بهدف توفير تدخالت  الصحة النفسية في خطط إعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية األولية المتضررة  دمج  -  9

 .  الوطني استخدام المواد المسببة لإلدمان، والربط بالخدمات المتخصصة بما يتماشى مع نموذج الرعايةضطرابات اال االستجابة في مجال الصحة النفسية و  على االدلة العلمية

فريق متعدد التخصصات من المهنيين المتخصصين في مجال    ا)يتوفر فيهم  توسيع مركزين من مراكز الرعاية الصحية األولية ليصبحا مركزين مجتمعيين للصحة النفسية  -  10

 المواد المسببة لإلدمان بما يتماشى مع النموذج الوطني.  واضطرابات استخدامفرق التوعية( بهدف تقديم خدمات قائمة على األدلة في مجال الصحة النفسية  هما ب بطويتم رالصحة النفسية  

 (. يه والخارجالداخلية  على مستوى الخدمات )  األم والصحة الجنسية واإلنجابيةخدمات صحة  ضمنية  نفسالصحة ال دمج - 11

 : على النطاق الوطني العامةفي المستشفيات الداخلية النفسية   رعياة للصحةة المخصصة للاألسر  عدد  زيادة  -12

 الحكومي للصحة النفسية توفر عالجاً داخلياً في المستشفيات الحكومية بدءاً من إعادة فتح قسم الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الفتتاح أقسام مواردوحشد الالمناصرة  -

 الرعاية الصحية النفسية الداخلية في مستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى أوتيل ديو.  قسم إلعادة تأهيل  مواردالدعوة إلى حشد ال -

mhworkplace.moph.gov.lb
mhworkplace.moph.gov.lb
mhworkplace.moph.gov.lb
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III المعلومات  نشر 

 التي قد يحتاجها األشخاص المتضررون.   تعزيز الوصول إلى المعلومات العامة .1

ا)  نشر رسائل رئيسية متعلقة بالصحة النفسية .2 بالنوع االجتماعي  العتباراتتراعي  التواصل    شاملةً تكون  و  المتعلقة  لبنان( من خالل وسائل  المتواجدين في  لجميع األشخاص 

 ونقاط المعلومات )إلخ( حول: سلسلة االتصاالت و  ةاالجتماعي، والظهور على التلفزيون واإلذاع

 البالغين واألطفال  عندة بعد حدث صادم طبيعيردود الفعل ال  . أ

 ألشخاص المتضررين  لعم تقديم الدما يجب فعله أو تجنبه عند  . ب

 وكيف يمكننا أن ندعم بعضنا البعض يفة التعامل مع الضغط النفسيسائل حول كيفر . ت

 نصائح لألهل ولمقدمي الرعاية حول دعم األطفال للتكيّف مع الحدث الصادم  . ث

 الرضع واألطفال الصغار ل تغذية نصائح للنساء الحوامل واألمهات الجدد المتضررات من االنفجار مع تعميم الرسائل حو .ج

 لرعاية الذاتية للعاملين في الخطوط األمامية والمتطوعين وغيرهم من المشاركين في االستجابةحول انصائح  .ح

 لضيق الجسدي/العاطفي وعملية إعادة التأهيل )الجسدية والنفسية(  ا ثر أالتثقيف النفسي لمقدمي الرعاية بشأن  .خ

   مواضيع أخرى حسب الحاجة. .د

بناًء على اإلسعافات النفسية األولية ونشرها على نطاق واسع    الخطوط األمامية في مجال اإلغاثة حول كيفية دعم األشخاص بعد وقوع حدث صادموضع نصائح للعاملين على   .3

(  العربية/باإلنكليزيةالخ(: للبالغين )  االجتماعي،تواصل  وسائل الو،  2على الخطوط األمامية، والمنظمات غير الحكومية من جميع القطاعاتالعاملين  )من خالل العاملين الميدانيين و

 ة(  العربي /باإلنكليزيةولألطفال )

  (. لعربيةا/اإلنكليزيةتراعي المعايير المهنية واألخالقية )ب  نشر نصائح للمراسلين اإلعالميين حول كيفية القيام بتغطية حدث صادم بطريقة .4

 

 

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/How%20to%20support%20someone%20after%20a%20traumatic%20event-PFA%20based%20tips-Eng.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/How%20to%20support%20someone%20after%20a%20traumatic%20event-PFA%20based%20tips-Ar.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/How%20to%20help%20children%20cope%20with%20a%20traumatic%20event%20EN.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/How%20to%20help%20children%20cope%20with%20a%20traumatic%20event%20AR.pdf
https://www.facebook.com/nmhplebanon/photos/a.111210607026346/182625849884821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nmhplebanon/photos/a.111210607026346/182624189884987/?type=3&__tn__=-R
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 : قائمة مواد التوعية الوطنية التي أعدت حتى اآلن: 1الملحق 

  (العربية/باإلنكليزية) بعد حدث صادم ألشخاص المتضررينلدعم توفير الما يجب فعله وما يجب تجنّبه عند  . أ

 (ةلعربيا/باإلنكليزية) (على خصوصية الشخص المتضررحفاظ لنصائح للمتطوعين في عمليات تنظيف األحياء المتضررة )الحترام ول  . ب

  (العربية/باإلنكليزيةللبالغين بعد حدث صادم وكيفية التكيّف ) طبيعيةردود الفعل ال  . ت

 (لعربيةا/باإلنكليزيةال بعد حدث صادم ونصائح لمقدمي الرعاية حول كيفية دعمهم )لألطفطبيعية ردود الفعل ال  . ث

 )باإلنكليزيةاألطفال للتكيّف مع الوضع الحالي )كيفية دعم  .ج

  (العربيةباإلنكليزية/ ) هلعمع نوبات ال   نصائح للتعامل .ح

  (لعربيةا/باإلنكليزيةبعد حدث صادم )واالنفصال عن الذات عن الواقع  االنفصالنصائح للتعامل مع  .خ

  ( العربية /باإلنكليزيةنصائح للتعامل مع األرق وهو أمر طبيعي بعد وقوع حادث صادم ) .د

 ( العربية/باإلنكليزية)نصائح لالشخص الذين لديهم اضطراب نفسي مسبقا للتعامل مع الضغط النفسي بعد حدث صادم  .ذ

 (لعربيةانصائح للنساء الحوامل واالمهات الجدد حول التعامل مع الضغط النفسي بعد حدث صادم ) . ر

 ( العربية/باإلنكليزية)نصائح لدعم شخص يمر بفترة حداد  . ز

 (  العربية/اإلنكليزية)ب مادث ص دبعد حن نطلب الدعم من اختصاصي في الصحة النفسية متى يجب ا . س

 العربية(/باإلنكليزية)ما الذي يجب معرفته حول تدخالت الصحة النفسية بعد حدث صادم  . ش
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