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تقديم الدراسة

فــي إطــار مشــروعها حــول » تطويــر أجنــدة للصحــة النفســية فــي المناطــق المهمشــة فــي تونــس« والــذي ينــدرج 
فــي غايــة تمكيــن ســكان المناطــق الحدوديــة واألحيــاء الشــعبية وخاصــة الشــباب مــن حقهــم فــي الصحــة النفســية 
وخدماتهــا، برمجــت منظمــة انترناشــونال الــرت إجــراء تشــخيص معّمــق حــول شــروط ولــوج الشــباب فــي هــذه 
المناطــق لهــذا الحــق. وأنجــزت فــي مرحلــة أولــى، بالتعــاون مــع فريــق مــن الباحثيــن مــن ذوي االختصاصــات 
ـّيـــان2.، شــملت الشــباب بيــن 18 و29 ســنة بالقصريــن  نــات1، اثنــان منهــا َكـمِّ المختلفــة، دراســة ثالثيــة الُمكوِّ
الشــمالية وتطاويــن الشــمالية وحــي الكباريــة بتونــس العاصمــة ، وتركــزت علــى تمثــالت الشــباب لصحتهــم 
النفســية والجســدية ولمعلوماتهــم حــول االضطرابــات النفســية وظــروف وصيــغ معالجتهــا، وعلــى مــدى تعرضهــم 
لصعوبــات نفســية وكيفيــة تعاملهــم معهــا بمــا فيهــا تجربتهــم مــع خدمــات الصحــة النفســية، وتحديــد وقــع ذلــك 

علــى مســاراتهم ومســألتي اإلدمــان والعنــف كمــا يرونهمــا ويعيشــونهما.

فــي المرحلــة الثانيــة موضــوع دراســتنا هــذه، ســعينا إلــى التعــرف علــى تمثّـــل الشــباب لحاجياتهــم فــي مجــال 
الصحــة النفســية وخدماتهــا، باســتعمال مقاربــة نوعيــة تشــاركية مــن خــالل »مجموعــات بؤريــة« أو مــا ُأطِلــق 

 .)Focus Group( »عليــه فيمــا بعــد مصطلــح »مجموعــات التركيــز

أعتمدت كل مجموعة بؤرية على دليل مقابلة يحتوي على المداخل التالية: 

⃝<⃝ تمثالت الصحة النفسية وخدمتها 
⃝<⃝ الصعوبات / العوائق/ القيود في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية

⃝<⃝ توقعات انتظارات الشباب من خدمات الصحة النفسية
⃝<⃝ التدخالت المستقبلية لالستفادة من خدمات الصحة النفسية بالطريقة المثلى  

1.1 المجموعات

شــملت الّدراســة »6 مجموعــات بؤريــة« وقــع تنظيمهــا مناصفــة مــع شــبان وشــابات موزعيــن علــى 6 بلديــات 
مــن منطقتيــن حدوديتيــن: القصريــن وتطاويــن، المدرجتــان ضمــن المشــروع واللتــان تشــهدان غيابــا كليــا أو شــبه 

كلــي لخدمــات الصحــة النفســية. 

ــن الشــمالية، دراســة  ــن الشــمالية وتطاوي ــة والقصري ــي الكباري ــة بالمخاطــر ف ــي الهوامــش، الصحــة النفســية والســلوكات المحفوف 1( شــباب ف
انترناشــونال األرت، 2022

2( دراسة ميدانية حول الصحة النفسية للشباب والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الكبارية والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية
   - القلق كأحد مؤشرات الصحة النفسية لدى الشباب: مخرجات بحث ميداني في األأحياء الشعبية والمناطق الداخلية 

ن الثالــث فهــو بحــث كيفــي: »مســارات ســجنية لشــباب مــن الكباريــة والقصريــن الشــمالية وتطاويــن الشــمالية: عــن الحــق فــي الولــوج  أمــا المكــوِّ
إلــى الصحــة الجســدية والنفســية« 
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 تشكلت في كل والية ثالث مجموعات شبابية على النحو التالي: 

• مجموعة إناث
• مجموعة ذكور 

ناث( • مجموعة مختلطة )ذكور واإ

وتــم توزيــع أعمــار المشــاركين بأكبــر قــدر ممكــن مــن اإلنصــاف بيــن ســن 18 و29 عامــا.  كمــا أخذنــا بعيــن 
االعتبــار، عنــد اختيــار المتطوعيــن، نشــاطهم االجتماعــي - االقتصــادي ومســتوى تعليمهــم لضمــان أكبــر قــدر 
ممكــن مــن التمثيليــة النوعيــة للشــباب فــي كل واليــة، مــن أجــل إبــراز أكثــر عــدد ممكــن مــن وجهــات النظــر 

حــول الموضــوع. 

1.2 الشباب المشارك في المجموعات

شــارك 55 شــابا وشــابة فــي الدراســة، بمتوســط عمــر عــام يســاوي 23.6 ســنة، مناصفــة بيــن القصريــن )27( 
وتطاويــن )28( مــن جهــة وبيــن اإلنــاث )27( والذكــور )28( مــن جهــة أخــرى، مــع اختالفــات محــدودة فــي 

التوزيــع داخــل كل جهــة:  

تتكون عينة الشــباب في والية القصرين من 12 شــابة بمتوســط عمر يســاوي 22.9 ســنة، و15 شــابا بمتوســط 
عمــر يبلــغ 24.2 ســنة، مــع متوســط عمــر عــام فــي حــدود 23.5 ســنة. بالمقابــل تتكــون عينــة الشــباب فــي واليــة 
تطاويــن مــن 15 شــابة بمتوســط عمــر يســاوي 24.4 ســنة، و13 شــاب بمتوســط عمــر يســاوي 23 عامــا، مــع 

متوســط عمر عام ال يتجاوز 23.7 ســنة.

أمــا توزيــع المشــاركين حســب نشــاطهم االجتماعــي واالقتصــادي )حســب تعريفهــم ألنفســهم(، فيختلــف نســبيا 
بيــن الجهتيــن: 

⃝<⃝ فــي تطاويــن نصــف المشــاركين عاطلــون عــن العمــل )29%( أو يعملــون )21%(، ونصفهــم الثانــي 
إمــا نشــطاء فــي المجتمــع المدنــي )32%( أو طلبــة )%18( 

⃝<⃝ في القصرين، )15%( فقط من المشــاركين عاطلون عن العمل و )7%( فحســب يعملون، في حين 
يبلــغ المواصلــون لتعليمهــم )33%( مــن المشــاركين )22% تالميــذ و11% طلبــة(. أمــا نشــطاء المجتمــع 

المدنــي فترتفــع نســبتهم إلــى%45 .  

2. أهم النتائج والمخرجات
مّكنــت المقاربــة الكيفّيــة للمجموعــات البؤريــة مــن تقييــم تمثّــالت المشــاركين وانتظاراتهــم وحاجياتهــم بخصــوص 

الصحــة النفســية وخدماتهــا.
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1.2  تمّثالت المشاركين للصحة النفسية 

ــدة للصحــة النفســية بــل إنهــا تميــزت بكثــرة  ال يبــدو أن للمشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة المختلفــة صــورة موحَّ
التــراوح بيــن التمثّـــل الســلبي والتمثّـــل اإليجابــي. فعنــد ســؤالهم »شــنوا يجــي لبالــك كــي تســمع صحــة نفســية؟«،  
كانــت المصطلحــات المســتعَملة ثريــة ومتنوعــة عمومــا ســواء فــي المجــال الســلبي أو اإليجابــي، وذلــك فــي 
جــل المجموعــات. وقــد وردت بعــض المصطلحــات فــي أكثــر مــن مجموعــة: ورد مصطلــح الـ»راحــة« فــي 
معظــم المجموعــات )5 مــن مجمــوع 6(، ولكــن تلتهــا 4 كلمــات ذات منحــى ســلبي: »الضغــط أو الضغوطــات 
ثــم »اكتئــاب أو dépression« و»مشــاكل« و »المخــدرات أو إدمــان«   أو stress« و)4 مجموعــات(، 
)3  مجموعــات لــكل مصطلــح(.  مــن جهــة أخــرى كانــت بعــض المصطلحــات ذات المنحــى الســلبي كثيــرة 
التواتــر فــي المجموعــات التــي وردت فيهــا )»مشــاكل« و »الضغــط« وكذلــك كلمــة »الروتيــن« رغــم أنهــا لــم تــرد 
إال فــي مجموعتيــن فقــط(، وفــي نفــس الوقــت كان تواتــر مصطلــح الـ»راحــة« ذي المنحــى اإليجابــي مشــابها 
أو أكبــر وفــي صياغــات عديــدة: »راحــة البــال«، »مرتــاح«، »مرتــاح فــي ذاتــو«، »أّي حاجــة تخّلــي اإلنســان 
مرتاح«، »à l’aise« وخاصة عبارة »الراحة النفسية« )3 مجموعات(. وقد الحظنا نزوعا أكثر إلى التمثل 
الســلبي لــدى شــباب القصريــن علــى عكــس مــا ميــز شــباب تطاويــن مــن نــزوع أكثــر إلــى التمثــل اإليجابــي، 
باســتثناء مجموعــة شــبان تطاويــن مــن الذكــور التــي جّســمت تمثّـــال ســلبيا واضحــا خاصــة مقارنــة بمجموعــة 

اإلنــاث أو المجموعــة المختلطــة. 

وعمومــا فإنــه رغــم تنــّوع التعبيــرات اإليجابيــة الواضحــة فــي تمثــل الصحــة النفســية )تــوازن، ســعادة، شــخصية 
قويــة، تصالــح مــع الــذات، ترفيــه، تفــاؤل، طمــوح، plaisir، هــدوء، اســتقرار نفســي...(، فــإن بعضهــا يبقــى ذا 
منحــى إيجابــي نســبي باعتبــاره جــاء فــي صيغــة نفــي للمنحــى الســلبي )»ماعنــدوش مشــاكل«، »مــا يخّمــم فــي 
شــي«، حــل المشــكلة النفســية، غيــاب المشــاكل النفســية، ...(. وتبقــى التعبيــرات الســلبية الواضحــة حاضــرة 
بقــوة خاصــة لــدى الشــباب الذكــور فــي تطاويــن )الحالــة االجتماعيــة الســيئة، صدمــات، تجــارب اجتماعيــة 
مؤلمــة، الشــذوذ، الســلوكيات الخطيــرة( وشــباب القصريــن مــن الجنســين )الهجــرة، األمــراض النفســية، الكراهيــة، 
الصدمــات، الفشــل، الفــراغ، عمليــات االنتحــار، manque de communication، عنــف، »كيفهــا كيــف 
أي مــرض«، »تتحكــم فــي مصيــر العبــد وفــي حياتــو«، »تؤثــر علــى المعامــالت بيــن العبــاد بالخائــب«، عــدم 

وجــود تهيئــة للصحــة النفســي، خلــط بيــن الصحــة النفســية وأمــراض األعصــاب، ...(.

وقــد يجــد هــذا الحضــور القــوي للتمثــالت الســلبية تفســيره جزئيــا علــى األقــل فيمــا وجدتــه دراســة انترناشــونال 
ألــرت3 مــن نســب مرتفعــة مــن الشــباب قّيمــوا ســلبا حالــة صحتهــم النفســية )27.2%(4 أو صرحــوا بأنهــم أحســوا 
بالحاجــة للذهــاب إلــى إخصائــي نفســاني أو طبيــب نفســي فقــط فــي الســنة األخيــرة )26.8%(5  أو أقــروا أن 

3( شــباب فــي الهوامــش، الصحــة النفســية والســلوكات المحفوفــة بالمخاطــر فــي الكباريــة والقصريــن الشــمالية وتطاويــن الشــمالية، انترناشــونال 
الــرت، 2022

4( صفحة 83 
5( صفحة 85
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جائحــة الكوفيــد أثــرت علــى حالتهــم النفســية )45.8%(6  أو أنهــم تعرضــوا ســابقا لمشــكالت نفســية )%36( 7، 
وهــي ِنَســب -علــى ارتفاعهــا- قــد تكــون أدنــى مــن الواقــع ألســباب شــتى يتعلــق بعضهــا بعــدم الرغبــة فــي اإلفصــاح 

عــن التعــرض لمثــل هاتــه الوضعيــات.

2.2 أهم العوائق الحائلة دون الولوج لخدمات الصحة النفسية

يمثّـــل انعــدام الخدمــات أو ندرتهــا الشــديدة العائــق الرئيســي بإجمــاع كافــة المجموعــات الشــبابية فــي كلتــا 
الواليتيــن. لكــّن وجودهــا حتــى بالوفــرة المطلوبــة ال يعنــي بالضــرورة غيــاب حواجــز ال تقــل أهميــة فــي الحيلولــة 
دون الحصــول علــى الخدمــة المالئمــة.  وقــد تواتــر إبــراز العديــد مــن المعوقــات، المؤسســاتية والمجتمعيــة، فــي 

جــل المجموعــات ولــو بصفــة متباينــة نســبيا:

الحواجــز المؤسســاتية: يأتــي عــدم َتوّفــر مواصفــات الجــودة، أو عــدم التأكــد مــن توفرهــا، فــي طليعــة مــا يمنــع 
الحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة ويســبِّب العــزوف عــن اإلقبــال علــى الخدمــات الموجــودة، حيــث أنــه ورد 
فــي كافــة المجموعــات. وهــذه العقبــات مــن وجهــة نظــر الشــباب متنوعــة أهمهــا إشــكاليات »الثقــة« فــي »كفــاءة 
المختصيــن« ومواكبتهــم للمســتجدات وتوفيــر التكويــن المســتمر لهــم وفــي مــدى احترامهــم الســرية المهنيــة ومــدى 
تملكهــم للمهــارات التواصليــة )5 مجموعــات مــن جملــة 6(، إشــكاليات تصــل لــدى البعــض إلــى حــد »األخطــاء 
الطبيــة« والتشــكيك فــي »الضميــر المهنــي« واالتهــام باالســتغالل المالــي حســب عــدد مــن المشــاركين . كمــا 
أن أكثــر مــن مجموعــة اعتبــرت الصيــغ الســائدة حاليــا فــي المستشــفى حواجــز هامــة خاصــة فــي مســتوى اإلدارة 
واإلدارييــن ولكــن أيضــا اإلطــار العامــل فــي العيــادات بصفــة عامــة، فــي حيــن اكتفــى البعــض بصياغــات عامــة 

مــن شــاكلة »عــدم مالءمــة الخدمــات للحاجيــات«.  

ــل غيــاب آليــات التوجيــه واإلعــالم وانعــدام المعلومــة حــول خدمــات الصحــة النفســية ومكانهــا عائقــا  كذلــك مثّـ
تواتَــر ذكــره فــي أغلــب المجموعــات، تمامــا ِمثْـــل العائــق المالــي المعبَّــر عنــه تــارة بغيــاب المجانيــة وطــورا 
بالكلفــة العاليــة، وهــو مــا ســبق أن بّينتــه الدراســة الســابقة النترناشــونال ألــرت: يعتقــد ِتباعــا 71.9% و%73.7 
جــراءات الولــوج إلــى التعهــد  مــن الشــباب أن عــدم توّفــر المعلومــات )حــول هيــاكل الرعايــة الصحيــة النفســية واإ

النفســي( والكلفــة الماليــة، مــن أســباب عــدم الذهــاب الــى االستشــارة النفســية8.

ــر إبــراز هاتــه العوامــل فــي كل المجموعــات بصفــة الفتــة، وتمحــورت أساســا حــول  ــل المجتمعيــة: تواتَـ العراقي
ضعــف »ثقافــة الصحــة النفســية« أو عــدم وجودهــا مــن جهــة، وخاصــة »الوصــم واألحــكام المســبقة والصــورة 
النمطيــة« مــن جهــة ثانيــة. مــن ذلــك مــا صــرح بــه أحــد المشــاركين: » ياخــي مهبــول بــش تمشــي لـــ psy؟ «. 
ويتناغــم هــذا مــع مــا انتهــت إليــه الدراســة الكميــة الســابقة الذكــر مــن أن 83.2% مــن الشــباب يعتقــدون أن 

الخــوف مــن الوصمــة9 ســبب امتنــاع عــن الذهــاب الــى االستشــارة النفســية. 

6( صفحة 84
7( صفحة 92
8( صفحة 90
9( صفحة 90
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يجسم الرسم البياني عدد 1 بصفة ملّخصة هذه العقبات:  

الرسم البياني 1: خريطة ذهنية10 للعراقيل التي تحول دون انتفاع الشباب بخدمات الصحة النفسية.

3.2 الحلول المقترحة من طرف المشاركين

تنقســم تصــورات الشــباب للحلــول والتدخــالت الممكنــة مــن أجــل تمتــع أفضــل بخدمــات الصحــة النفســية إلــى 
مجاليــن: 

مختلف الهياكل المكونة لمنظومة خدمات الصحة النفسية والمتدخلة في تعزيزها:

⃝<⃝ الهياكل الصحية  )بمفهومها الواسع وبقطع النظر عن الطرف المشرف عليها( وتتمثل في المستشفيات، 
الصحيــة  الُمركَــّــبات(  )أو  والمراكــز  الخاصــة،  والعيــادات  األساســية(،  الصحــة  )مراكــز  و»المســتوصفات« 

المختصــة بالشــباب أو بعــالج االدمــان أو بإعــادة التأهيــل النفســي، ومراكــز اإلدمــاج االجتماعــي.

فكار والمعلومات في شكل رسوم بيانية يسمى الخرائط الذهنية أو الخارطة العقلية
أ

10( تمثل بصري لال

ٮ�ل الع�اڡ�

ٮ�اب ع�
دمات الح�

إٮ�عدام
ودة ح�

دمات الح�

ٮ�معٮ�ةمؤسساٮ�ٮ�ة مح�

إٮ�عدام �لٮ�ات
ٮ�ه الٮ�وح�
و االعالم

ة ٮ��لڡ�
العالج

الص�ر
مطٮ�ة الٮ�

األحاكم
ة ڡ� المسٮ�

الوصم

ود عدم وح�
ة الصحة اڡ� ٮ�ڡ�

سٮ�ة ڡ� الٮ�

مر الٮ�ٮ�
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⃝<⃝ الهياكل األخرى كما يوضحها الرسم البياني التالي: 

)UTICA( واتحاد الصناعة والتجارة )UGTT( المنظمات المهنية التي وقع ذكرها هي االتحاد العام التونسي للشغل *

الرسم البياني عدد 2: الهياكل األخرى المشاركة في النهوض بالصحة النفسية للشباب   

أنواع الخدمات المطلوب توفيرها ومعاييرها ومجاالت دعمها: 

⃝<⃝ التدخالت: 3 أصناف:

الوقاية، اإلنصات والتقّصي، واالحاطة والعالج )الرســم البياني 3(، يؤكد الشــباب على أن تســتجيب لـمعايير 
األداء الناجع: الجودة العامة، الجودة الفنية والنجاعة، واالتاحة وســهولة الوصول )الرســم البياني 4(.

المعاهد
�المدارس

��اض
ال  األطڡ�

ال�لٮ�ات
وم�اكز

الٮ�ك��ن

ضاءات ڡ�
ٮ��ٮ�ة ٮ�رڡ�

م�اكز
إعادة 

الٮ�أهٮ�ل

اب �ر الشٮ� د�
ة اڡ� �ر الٮ�ڡ�  و د�

لدٮ�ات الٮ�
معٮ�ات  الح�

مات  ط� �المٮ�
ٮ�ة* المهٮ�

اإلعالم

م�اكز
اف اإلٮ�ڡ�

و الم�اكز
ٮ�ة األمٮ�

المؤسسات
ٮ�صادٮ�ة االڡ�
�الشراكت

د�ٮ��ات المٮ�
ه��ة الح�

ولة، (الم�أة، الطڡ�
ال��اضة،الٮ�علٮ�م،

 الصحة، ...)  

هٮ�ا�ل
�ى أح�
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الرسم البياني عدد 3: الخدمات المطلوب توفيرها حسب شباب الواليتين 

الرسم البياني عدد 4: معايير نجاعة الخدمات حسب شباب الواليتين 

سٮ�ة  ڡ� دمات الصحة الٮ� ح�

اٮ�ة وڡ�

اء  أطٮ�
صائٮ��ن  و إح�

ٮ��ن ساٮ� ٮ�ڡ�

إٮ�صات 
يص  ٮ�ڡ�
ٮ�ه ٮ�وح�

سٮ�ة إحاطة ٮ�ڡ�
عالج

مٮ�اٮ�عة

ٮ�ه ٮ�رڡ�
رعاٮ�ة

ٮ�ف/ٮ�وعٮ�ة ٮ��ڡ�

ٮ�ماعٮ��ن مرشدٮ�ن اح�
مرشدٮ�ن

ع�مد

ودة الح�
العامة

ودة الح�
ٮ�ة ٮ� الڡ�

اعة ح� �الٮ�

االٮ�احة
وسهولة
الوص�ل

سٮ�ة ڡ� دمات الصحة الٮ� معاٮ��ر ح�

اءة كڡ�
ٮ�ص صح�ح ٮ�شح�

إٮ�صات
اع ٮ� اعل �إڡ� وٮ�ڡ�

/عالج  ا���� أٮ�ر إٮ�ح�
عال/مٮ�اٮ�عة ڡ�

رة معلومة مٮ�وڡ�
ماكن سهل د�ن ٮ���ز 

مح�ج 
ٮ�ت مالئم ٮ�وڡ�

ٮ�ة/����  اٮ� ة مح� ٮ��لڡ�
ا�ل المٮ�ٮ�

رة أد��ة مٮ�وڡ�

اطار عام م��ح ومطمئن
ة ة ٮ�عامل حسٮ� ط��ڡ�

س��ة مضموٮ�ة
ة ڡ� د�ن أحاكم مسٮ�
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 أما فيما يتعلق بدعم توفر الخدمات وتطوير أدائها ونجاعتها، والنهوض بالصحة النفسية عموما، فقد 
استحضر الشباب إجراءات متنوعة ُيْمكن تبويبها في 6 مجاالت رئيسية: إستراتيجية ناجعة الستقطاب 

األطباء واألخّصائيين، تنمية مهارات المهنيين، رقمنة الخدمات، حمالت المناصرة، التوعية وتنمية قدرات 
الشباب.

ويوضح الرسم البياني عدد 5 أهم مكونات هاته المجاالت:

الرسم البياني عدد 5: أشكال التدخل المقترحة من طرف المشاركين

3. التوصيات
التوصيــة 1: توفيــر خدمــات الصحــة النفســية كشــبكة متكاملــة تغطــي بصفــة متكافئــة كافــة جهــات البــالد، 
وتشــمل الخطــوط الثالثــة للصحــة ومختلــف هيــاكل القــرب لبقيــة القطاعــات، مــع ضمــان جودتهــا وتذليــل 

صعوبــات الولــوج اليهــا

• ادراج الصحــة النفســية كأحــد مجــاالت مهــام الخــط األول للصحــة، بمكوناتهــا الثالثــة )الوقايــة؛ التقصــي 
والتشــخيص االولــي؛ تعهــد الحــاالت غيــر المعقــدة وضمــان التعهــد مــن طــرف األطــراف المعنيــة للحــاالت التــي 

تتطلــب التوجيــه، مــع مواصلــة المســاهمة فــي المتابعــة النشــيطة لهاتــه الحــاالت(. وهــو مــا يســتوجب:

دماٮ�ها سٮ�ة وٮ�ط��ر ح� ڡ� الٮ�هوض ٮ�الصحة الٮ�

الٮ�وعٮ�ة
مٮ�ة وٮ�ٮ�

د�ات الڡ�

ٮ�ة إسٮ��اٮ�ٮ�ح�
عة ٮ�اح�

طاب إلسٮ�ڡ�
األدٮ�اء

صائٮ��ن �االح�

مٮ�ة ٮ�ٮ�
مها�ات

ٮ��ن المهٮ�

مات  ط� لدى المٮ�
ٮ�ة المهٮ�

إلد�اج الصحة 
سٮ�ة �أول��ة  ڡ� الٮ�

ٮ�أماكن العمل

ٮ�ر  لدى السلط لٮ�وڡ�
اٮ�ها: دمات ومٮ�طلٮ� الح�

ٮ�صٮ�ن المح�
اضاءات المالئمة  الڡ�

ٮ�ات االماكٮ�
اب ٮ�سهٮ�ل ول�ج الشٮ�

ٮ�ة حمالت مٮ�داٮ�
اإلعالم السم��� الٮ�ص�ي

وسائل الٮ��اصل 
ٮ�ما��� اإلح�

رة اشات مصع� ٮ��ادي وٮ�ڡ�
مٮ�ة  الٮ�ك��ن ���� الٮ�ٮ�

ٮ�ز الٮ�ش��ة �الٮ�حڡ�

اصرة المٮ�
حمالت
ٮ�مع مح�

�� مد��

د�اسات
ٮ�ق لٮ�دڡ�

ٮ�ص الٮ�شح�
ٮ�ات �الحاح�

ة  مٮ� الرڡ�
ام  - إرساء ٮ�ط�
ٮ���� رڡ���� ٮ�وح�
- عٮ�ادات عن 
ٮ�عد/ٮ�الهاٮ�ف

عالة  امٮ�ٮ�ا�ات ڡ�
�وف عمل ط�

مالئمة

الٮ�ك��ن المسٮ�مر
 ٮ�ك��ن مهين 

الصحة عىل ط�ق 
الٮ�عامل 

�الٮ��اصل
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⃝<⃝ تأهيــل األطبــاء العاميــن والقابــالت والممرضيــن فــي مراكــز الصحــة األساســية والمستشــفيات المحليــة 
بخطــة رســكلة ناجعــة وتكويــن مســتمر فعلــي وفاعــل.  

⃝<⃝ توفيــر إخصائييــن نفســيين فــي الهيــاكل الصحيــة العموميــة لكافــة الدوائــر الصحيــة وبالعــدد الضــروري 
حســب عــدد الســكان المتعهــد بهــم.  

⃝<⃝ توفيــر إطــارات إنصــات وتقصــي مبكــر وتوجيــه وتعهــد مقتــدرة وبالوفــرة الضروريــة بمختلــف الهيــاكل 
األخــرى المعنيــة التربويــة والتعليميــة والشــبابية والثقافيــة واالجتماعيــة والبلديــة والرياضيــة والنســائية والمعنيــة 
بالطفولة أو المختصة ببعض الفئات الهشــة أو الفئات ذات المخاطر العالية في محال الصحة النفســية، 

وتمكينهــا مــن متطلبــات الفعــل الناجــع.

• تعميــم أقســام الطــب النفســي والطــب النفســي لألطفــال والمراهقيــن والشــباب بكافــة المستشــفيات الجهويــة 
حــداث أقســام عاليــة االختصــاص باألقاليــم الصحيــة فــي غــرب البــالد وجنوبهــا، مــع ضمــان  بمراكــز الواليــات، واإ

إمكانيــات وتوفيــر ظــروف حســن أداء وظائفهــا.

• تفعيــل آليــات ناجعــة للتنســيق بيــن الخطــوط الثالثــة ومختلــف المتدخليــن، ضمانــا الســتمرارية التعهــد الفــردي 
ونجاعــة الخدمــات الجماعيــة.

ــة فــي مجــال الصحــة النفســية تشــمل  ــة وتوعوي ــة وتثقيفي ــل اســتراتيجية تواصلي ــة 2: وضــع وتفعي التوصي
أساســا

• تخصيص أنشطة وخطط لصالح أوسع الشرائح االجتماعية )ومختلف الفئات العمرية( من خالل: 

⃝<⃝ وسائل اإلعالم والشبكات التواصل االجتماعي.
⃝<⃝ الشركاء المحليين من الجمعيات والمؤسسات واألفراد. 

⃝<⃝ مهنيي الصحة النفسية )الرموز العلمية تضفي مصداقية كبيرة مما يزيد من امكانية حصول تغيير
    السلوك(.

• إدراج التربيــة والتثقيــف فــي مجــال الصحــة النفســية فــي كافــة المؤسســات التعليميــة العموميــة والخاصــة أساســا 
فــي إطــار البرامــج التعليميــة وبمقاربــة جديــدة دامجــة لمفاهيــم ومحــاور الصحــة النفســية فــي الوحــدات التــي تُــدّرس 

فــي جميــع مســتويات التعليــم.

• إفــراد الفئــات ذات المخاطــر العاليــة )مثــل متعاطــي المخــدرات، المنقطعــون عــن الدراســة، فاقــدو الســند 
العائلــي، الجانحــون( فــي مجــال الصحــة النفســية ببرامــج خاصــة مالئمــة.
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التوصية 3: التدريب وبناء القدراّت

• التدريــب وبنــاء القــدرات للشــباب فــي مجــال الصحــة النفســية، وتطويــر وقيــادة حمــالت التوعيــة، وتقنيــات 
التواصــل القــادر علــى تغييــر العقليــات والســلوكات فــي المجــال. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التدريــب، إلــى جانــب هدفــه األساســي )اكتســاب المهــارات(، يمثّــل فرصــة لمشــاركة 
الشــباب فــي الحيــاة االجتماعيــة، وتمكينهــم مــن أخــذ زمــام المبــادرة بطريقــة فعالــة فــي حمــالت التوعيــة، وتنميــة 
َتَحفّــُــَزهم لَتَحّمــل المســؤولية كفاعليــن فــي المجتمــع، وهــو مــا مــن شــأنه فــي حــد ذاتــه أن ُيقلــل مــن مخاطــر 

اضطرابــات صحتهــم النفســية.

• التدريــب وبنــاء القــدرات للعامليــن فــي مجــال الصحــة النفســية، والــذي يهــدف إلــى دعــم َتَملّــُــِكهم للطابــع 
اإلنســاني لمهنتهــم، ورســكلة مهاراتهــم وتطويرهــا باســتمرار مــن أجــل ضمــان التكيــف بشــكل أفضــل مــع الســياق 
الديموغرافــي والنفســي واالجتماعــي الــذي مارســون فيــه مهنتهــم بغايــة ضمــان تلبيــة احتياجــات الشــباب مــن 

حيــث الرعايــة والدعــم. 

• بناء القدرات المؤسساتية من خالل: 

⃝<⃝ تحديد االختالالت المؤسساتية التي تؤثر على ظروف عمل المهنيين ورفاههم، وبالتالي تدهور 
    أدائهم. 

⃝<⃝ توفير المعدات الالزمة لعمل مهنيي الصحة النفسية.
⃝<⃝ رقمنة بعض خدمات الصحة النفسية مثل خدمات التوجيه والمعلومات.

• بنــاء قــدرات الهيــاكل واألفــراد والمجموعــات المشــتغلة حديثــا فــي مجــال خدمــات الصحــة النفســية بمــا فيهــا 
الشــركات الناشــئة العاملــة فــي الميــدان.

التوصية 4: استراتيجية مناصرة محددة األهداف وشاملة ومتعددة األطراف من بين عناصرها 

• حملة مناصرة تهدف الى هيكلة المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيم خدمات الصحة النفسية

• حملــة مناصــرة مــن أجــل بنيــة تحتيــة تســمح بالوصــول بشــكل أفضــل إلــى الهيــاكل التــي توفــر الخدمــات 
والمهنييــن.  للمواطنيــن  الصحيــة 

• حمالت مناصرة لتوفير خدمات شاملة وناجعة، ُمعمَّمة في كل البالد، في مجال الصحة النفسية. 

ــدوري مــن أجــل تحســين  ــم ال ــَكل والمســتمر والتقيي التوصيــة 5: ضمــان التنســيق والتعــاون والتكامــل المهي
خدمــات الصحــة النفســية ومــن أجــل تدخــالت أكثــر فعاليــة ونجاعــة:

• بين مختلف الهياكل اإلدارية المتدخلة والمعنية.

• بين مختلف مقدمي الخدمات الميدانيين في مختلف مستويات التدخل ومجاالتها وقطاعاتها.
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