
strengthening resilience and peace in syria
تعزيــز إرادة الحيــاة والسالم في سوريـــا





هدفنــا
"بالسالمة" مشروع ُتنّفذه منظمة أبعاد في 

الجمهورية العربية السورية، بتمويٍل من 
ا�تحاد ا�وروبي. يهدف هذا المشروع إلى 

دعم النساء والرجال واليافعين/ات 
السورّيين/ات لتعزيز مرونتهم/ن 

وصمودهم/ن للمشاركة بفعالية في 
مجتمعاتهم/ن على المستوى الفردّي 

والعائلّي وا�جتماعّي.





المكانمدة البرنامج

لبنـان 24
وسوريـا هر

ش

ا�تحاد ا�وروبي

ذه  بتمويل منمشروع ُتنفِّ



بلغت ا�زمة السورّية عامها الخامس (٢٠١٥) من غير انقطاع، وترافقها آثار 
فاجعة.

التأثير في النسيج ا�جتماعي:
• التشــّرد، الهجــرة القســرية، صعوبــة التأقلــم واالندمــاج فــي المجتمعــات 

المضيفة.

نســاء ورجــال ويافعــون/ات ســورّيون/ات يشهدون/يشــهدن ويتعّرضــون   •
/يتعّرضن لشتى أشكال العنف.

• شــّتى أنــواع الخســارة (بمــا فيهــا البشــرّية، المادّيــة، ا�يديولوجّيــة، الثقافّيــة، 
الهويــة، وغيرهــا)، وغيــاب إمكانيــات إقامــة طقــوس الحــداد النفســي علــى 

المستويين العائلّي والمجتمعّي.

ــد  ــى تجني ــاالت إل ــض الح ــي بع ــؤدي ف ــا ي ــة، م ــّية متقطع ــنوات الدراس • الس
المبكــر  والــزواج  البشــر  ا�تجارفــي  المســلحة،  الجماعــات  فــي  ا�طفــال 

أوالقسري.

• قــدرة محــدودة لتقديــم الخدمــات وخصوصــÀ فــي قطــاع الصحــة النفســّية، 
كما أن ا�دوية النفسّية نادرة وباهظة الثمن. 

لماذا هذا البرنامج؟
التأثيــر فــي الصحــة النفســّية والدعــم 

النفسي-ا�جتماعي 

ــاالت  ــي ح ــة ف ــل طبيعّي ــي ردود فع ــة، وه ــز والمحن ــعور بالعج ــرّية، ش ــاة بش • معان
أقصــى  إلــى  والتعــرض  الشــدة،   ا�ســتقرار،  (عــدم  ا�نســانّية  وا�زمــات  الحــروب 

أشكال العنف).

• صعوبــة فــي التوصــل إلــى مرحلــة القبــول فــي عمليــات الحــداد النفســي، مــا يــؤدي 
إلى  صعوبة في تخطي مراحل الرفض والكآبة و\أو الغضب.

ــودي  ــى وج ــاد معن ــل وإيج ــى تحوي ــالت إل ــراد والعائ ــا ا�ف ــي يواجهه ــة الت • الصعوب
�حــداث الشــدة نتيجــة غيــاب الدعــم النفســي ا�جتماعــي أو خدمــات الصحــة 
والمعانــاة  ا�مــراض  نســبة  زيــادة  عنهــا  ينتــج  أن  يمكــن  المتخصصــة،  النفســية 
ــدى  ــى الم ــة عل ــال القادم ــا ا�جي ــن أن تعانيه ــر يمك ــى مخاط ــة إل ــية با�ضاف النفس

البعيد.

بالرغــم مــن خطــورة  العائلــّي والمجتمعــّي  المســتويين  مرونــة وصمــود علــى   •
دعمهــا  ويتوّجــب  الشــّدة  أمــام  إيجابّيــة  فعــل  ردود  وهــي  ا�زمــة-  وامتــداد 

وتعزيزها.

يســتجيب المشــروع إلى كافة ا�بعاد النفس-إجتماعّية لÈزمة ويســعى إلى تمكين ا�فراد 
كمــا المجتمعــات لتطويــر قدراتهــم فــي تحويــل تجاربهــم الســلبّية وإيجــاد معنــى 

لمعاناتهم.
فالمقاربــة المتمحــورة علــى تدعيــم القــوة والمرونــة والصمــود التــي ســتعتمدها منظمــة 
أبعــاد فــي هــذا البرنامج، ســتعّزز قــدرات المجتمعات المتأثرة داخل ســوريا علــى التأقلم مع 
الحاجــات اËنّيــة اّلتــي ســببتها ا�زمــة  وعلــى التعافــي مــن آثــار ا�زمــة والحفــاظ علــى هــذا 

التعافي على المستوى الطويل ا�مد.
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• صعوبــة فــي التوصــل إلــى مرحلــة القبــول فــي عمليــات الحــداد النفســي، مــا يــؤدي 
إلى  صعوبة في تخطي مراحل الرفض والكآبة و\أو الغضب.

ــودي  ــى وج ــاد معن ــل وإيج ــى تحوي ــالت إل ــراد والعائ ــا ا�ف ــي يواجهه ــة الت • الصعوب
�حــداث الشــدة نتيجــة غيــاب الدعــم النفســي ا�جتماعــي أو خدمــات الصحــة 
والمعانــاة  ا�مــراض  نســبة  زيــادة  عنهــا  ينتــج  أن  يمكــن  المتخصصــة،  النفســية 
ــدى  ــى الم ــة عل ــال القادم ــا ا�جي ــن أن تعانيه ــر يمك ــى مخاط ــة إل ــية با�ضاف النفس

البعيد.

بالرغــم مــن خطــورة  العائلــّي والمجتمعــّي  المســتويين  مرونــة وصمــود علــى   •
دعمهــا  ويتوّجــب  الشــّدة  أمــام  إيجابّيــة  فعــل  ردود  وهــي  ا�زمــة-  وامتــداد 

وتعزيزها.

يســتجيب المشــروع إلى كافة ا�بعاد النفس-إجتماعّية لÈزمة ويســعى إلى تمكين ا�فراد 
كمــا المجتمعــات لتطويــر قدراتهــم فــي تحويــل تجاربهــم الســلبّية وإيجــاد معنــى 

لمعاناتهم.
فالمقاربــة المتمحــورة علــى تدعيــم القــوة والمرونــة والصمــود التــي ســتعتمدها منظمــة 
أبعــاد فــي هــذا البرنامج، ســتعّزز قــدرات المجتمعات المتأثرة داخل ســوريا علــى التأقلم مع 
الحاجــات اËنّيــة اّلتــي ســببتها ا�زمــة  وعلــى التعافــي مــن آثــار ا�زمــة والحفــاظ علــى هــذا 

التعافي على المستوى الطويل ا�مد.

بالّتالي،



١. تنميــة  قــدرات ٤٠ مختصــ� فــي الصحة النفســية والدعم 
النفســي ا�جتماعــّي بواســطة المقاربــة المركــزة علــى 

المرونة والصمود للعمل مع المجتمعات المتأثرة.
• رصــد الحاجــات والمــوارد التدريبيــة للمختصيــن/ات فــي مجــال الصّحــة 

النفسّية والدعم النفسي ا�جتماعي 

النفســي  العــالج  مثــال  باســتخدام  موّحــد  تدريبــي  منهــاج   تطويــر   •
الموجز

تطويــر عــدد مــن المــوارد التثقيفيــة فــي مجــال الصّحــة النفســّية   •
والدعم النفس-إجتماعّي

تنظيــم ورش عمــل تدريبيــة مرّكــزة لالخصائييــن/ات حــول المنهــاج   •
الموّحد لتزويدهم/ن  بمعلومات نظرّية ومهارات عملّية

مقدمــي  لــدى  والمــوارد  والمخاطــر   ، لÍحتياجــات  ســريع  تقييــم   •
ــان  ــي لبن ــن/ات ف ــوريا والعاملي ــل س ــة داخ ــات النفس-اجتماعي الخدم
ــب  ــى تدري ــل عل ــات للعم ــر توصي ــورّيين/ت، وتطوي ــن/ت الس ــع الالجئي م

مدربين في مجال تقديم الرعاية لمقدمي الرعاية

مكونات
البرنامج



٢. تدريــب ٤٦٠ عامــل فــي مجــال الصحــة النفســية 
المهــارات ذي  النفس-اجتماعــي علــى  والدعــم 
الصلــة (الدعــم النفســي ا�جتماعــّي، مجموعــات 
ــة  ــة ا�حال ــة، انظم ــات فنّي ــتخدام تقنّي ــم بإس دع
فــي حــاالت الطــوارىء)، وتزويدهــم بالمــوارد التــي 

يحتاجون  إليها
• إصــدار نســخة معّدلــة موائمــة للســياق الثقافــي وا�جرائــي 
الصحــة  الفجــوة فــي  لــرأب  العمــل  "برنامــج  لدليــل  الســوري 
النفسية"   mhGAP وللدعم النفسي ا�ولي �ستخدامها في إطار 

الدعم المرّكز غير المتخصص.

ا�ولــي  النفســي  الدعــم  حــول  تدريبّيــة  عمــل  ورش  تنفيــذ   •
و"برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية" mhGAP وإدارة 
ــم   ــا دع ــي يتبعه ــوع ا�جتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــاالت العن ح
العمــل  فــي  أخصائــي/ة  لـــ160  الميــدان  علــى  عملــي 

ا�جتماعّي.

العمــل  فــي  أخصائــي/ة  لـــ300  تدريبّيــة  عمــل  ورش  تنظيــم   •
ــي  ــم الذات ــات الدع ــم مجموع ــارات تنظي ــول مه ــّي ح ا�جتماع
مــوارد  إلــى  وا�ســتجابة  تحديــد  مــن  لتمكينهــم  لÈهــل 

وحاجات أطفالهم النفسّية.  

• تدريــب 400 مرّبــي/ة علــى مهــارات تحديــد المــوارد والحاجــات 
لÈطفــال  ا�جتماعــّي   النفســي  الدعــم  وتوفيــر  النفســّية 

والقيام بعمليات ا�حالة عند الحاجة. 
تصوير/ أبـعـاد



ــ�  ــن برنامج ــة تتضم ــة إلكتروني ــر بواب ٣. تطوي
ــز القــدرات حــول  تعليميــ� مســتدام� لتعزي
النــوع  القائــم علــى  العنــف  إدارة حــاالت 

ا�جتماعّي في العالم العربّي
التعليمــي  المنهــاج  مضمــون  ومصادقــة  تطويــر   •

الممكنن

فــي  للعاملبــن/ات  عمــل  ورش  •  تنفيــذ 
الخطــوط ا�ماميــة مــع النســاء واليافعــات المعرضــات 
الرعايــة  (تقديــم  الجنــدري  العنــف  مــن  والناجيــات 

لمقدمي الرعاية) 

حــول  إلكترونيــة  دعــم  وحــدة  •  تأســيس 
النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  النفســّية  الصّحــة 
ا�جتماعــّي حيــث يمكــن لــكّل المتدربيــن/ات وغيرهــم 
مــن العامليــن/ات فــي الميــدان التواصــل مباشــرًة مــع 
وأن  المجــاالت  متعــدد  بدعــم  ســيزّودوهم  خبــراء 

يشاركوهم أدوات وموارد أخرى وفقÀ للحاجة

تصوير: مارتا بوغدانسكا
martabogdanska.com



(بحســب  التقنّيــة  ا�ســتجابة  آلّيــات  تعزيــز   .٤
لµخصائييــن/ت  الدولّيــة)  المعاييــر 
العنــف  مــن  الناجيــات  مــع  العاملــون/ات 
القائــم علــى النــوع ا�جتماعــّي، وذلــك مــن 
الطبّييــن  للخبــراء  متخصــص  تدريــب  خــالل 

وومقدمي/ات خدمات الرعاية الشاملة
المخاطــر  تخفيــف  كيفّيــة  علــى  مدربيــن  •  تدريــب 
العيادّيــة  ا�دارة  وحــول  الجنســّي  با�عتــداء  المتعّلقــة 

للناجين/ات من ا�عتداء الجنسي.

حــاالت  إدارة  مهــارات  حــول  مدربيــن  •  تدريــب 
حــاالت  فــي  ا�جتماعــّي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 

الطوارئ وما بعد الطوارئ.



الســالم مــن خــالل  بنــاء  ٥. تعزيــز عملّيــة 
الثقافّيــة والمجتمعّيــة  الهوّيــة  تطويــر 
ا�جتماعــّي  التضامــن  خــالل  ومــن 

بواسطة الفن 
ســوريا  فــي  تغييــر  صانعيــن\ات  مجموعــة   إنشــاء   •
ثقافّيــة  نشــاطات  اجــراء  فــي  قدراتهــم/ن  وبنــاء 

تشّجع على السالم 

علــى  الضــوء  يســّلط  وثائقــّي  فيلــم  •  إنتــاج 
داخــل  ا�يجابّيــة  وا�نوثــة  الرجولــة  خصائــص 

المجتمع السوري

عاّمة/أنشــطة  فعالّيــات  ســّتة  •  تنظيــم 
الــراب،  (النحــت،  الفــن  باســتخدام  مجتمعيــة 
وغيرهــا)   متنّقــل،  سينما\مســرح  الموســيقى، 
ا�ّقــل  علــى  مواطــن/ة  آالف  خمســة  تســتهدف 

برسالة سالم والعنف. 

تصوير/ تمام عزام






