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 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

 (7)حلقة العمل 
 

 عرض موجز
 

 املوضوع يف حملة

ىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت  الزناعات املسلحة والكوارث  ترتتب عىلهتدف حلقة العمل ا 

ىل أ قىص خرى، مبا يف ذكل ظاهرة الهجرة. الطبيعية وحاالت الطوارئ ال   وعادة ما يتعرض ال شخاص اذلين نعمل معهم لتجارب مفجعة ا 

دان خشص عزيز أ و فقدان دايرمه أ و ممتلاكهتم أ و س بل عيشهم أ و كرامهتم أ و يتعرضون للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل احلدود مثل فق

 مضنالنوع الاجامتعي أ و لويالت احلروب أ و التعذيب.  فأ ين تقع تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي 

 أ ولوايت معلنا اال نساين؟

 علومات أ ساس ية م

ىل تعدد الاحتياجات يف جمال الصحة  تؤدي الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ ال خرى، مبا فهيا ظاهرة الهجرة، ا 

عىل  العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف صفوف ماليني الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف أ حناء العامل. وينجر عن ذكل تأ ثري ابلغ

ذ أ ن الرضر املبارش ال يلحق ابل فراد حفسب، بل ابجملمتعات احمللية والساكن واجملمتعات كلك ومبتطوعينا وموظفينا  نساين، ا  الوضع اال 

 امليدان.  يف

ال أ هنا ال تزال ال ترب أ ولوية يف تُع  وعىل الرمغ من تنايم الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف الوقت الراهن، ا 

ولتحسني الاس تجابة اال نسانية لتلبية هذه الاحتياجات النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من اجملال اال نساين. 

حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل ظاهرة الهجرة، يتعني الالزتام بشلك أ كرب من أ جل حتقيق التناسق والتعاون بني مكوانت حركة 

 ال محر والهالل ال محر.  يبالصل 

جزء رئييس من وبدأ ت امجلعيات الوطنية يف تنفيذ ال نشطة املتعلقة ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف أ واخر الامثنينات وذكل ك

وادلمع النفيس والاجامتعي،  وتضطلع اليوم أ كرث من نصف امجلعيات الوطنية يف أ حناء العامل بتنفيذ أ نشطة الصحة العقليةأ نشطهتا احمللية. 

ما يف شلك برامج منفصةل أ و مضن أ نشطة الصحة والتأ هب للكوارث وامحلا مجعية وطنية  39وقدمت ية وغريها من ال نشطة اجلوهرية. ا 

العنف س نة  ادلمع يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف حاالت الزناعات املسلحة والاضطراابت ال هلية وانتشار أ عامل

طار تلبية هذه الاحتياجات، وسعت اللجنة ادلولية للصليب ال محر نطاق براجمها املتعلقة ابلصحة العقلية وادلمع النفيس 2016 .  ويف ا 

مجعية وطنية  85، أ جرت 2016وس نة من اسرتاتيجيهتا يف جمال الصحة. والاجامتعي وأ ضفت علهيا تنوعا، وأ صبحت الآن جزءا ال يتجزأ  

تدريبية يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي لفائدة املوظفني واملتطوعني، مثل ادلمع النفيس يف حاالت الطوارئ،  دورة
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والعناية ابملتطوعني، وادلمع النفيس والاجامتعي للش باب يف مرحةل ما بعد الزناع، وادلمع النفيس والاجامتعي لل شخاص املنفصلني عن 

ويف حني أ عربت مكوانت احلركة عن الزتاهما بتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن   أ فراد عائلهتم.

ىل الآن هنج مشرتك للحركة ملعاجلة هذه املسأ ةل وال س ياسة موحدة تشمل لك  ال أ نه ال يوجد ا  املترضرين يف عدة مناس بات، ا 

 احلركة.  مكوانت

ذ نقر بأ ن هن ىل تعزيز التناسق والتعاون بني مكوانت احلركة من حيث تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع وا  اك حاجة ا 

ن اليت تظهر نتيجة الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل ظاهرة الهجرةالنفيس والاجامتعي  ، فا 

يضا كيفية حتسني هذا اجلانب من معلنا.  وستسامه حلقة العمل يف تعميق النقاشات عىل هامش القرار حلقة العمل الثالثة ستناقش أ  

 (.من جدول أ عامل جملس املندوبني 10)البند املقرتح املتعلق هبذا املوضوع واذلي س ُيعرض عىل جملس املندوبني العامتده 

 أ هداف حلقة العمل

ىل 1 طار احلركة عند تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ( اال قرار ابحلاجة ا  تعزيز التناسق والتعاون يف ا 

 الطوارئ ال خرى، مبا يف ذكل ظاهرة الهجرة. اليت تظهر نتيجة الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت

طار لس ياسات احلركة لتلبية الاحتياجات يف 2 صدار توصيات حول س بل سد الثغرات اليت وقع حتديدها يف هنج احلركة، وصياغة ا  ( ا 

ت الطوارئ ال خرى، مبا يف اليت تظهر نتيجة الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاال جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

 واملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  2019لعرضها عىل جملس املندوبني لعام  ذكل ظاهرة الهجرة.

طار احلركة ومع ادلول، يف ضوء جملس املندوبني لعام 3 واملؤمتر  2019( حتديد امجلعيات الوطنية الرائدة يف ضوء املشاورات اجلارية يف ا 

 الثالثني. ادلويل الثالث و 

 مراجع تتعلق بواثئق معل رمسية وقرارات سابقة جمللس املندوبني واملؤمترات ادلولية وغريها من الواثئق

 

معاجلة الآاثر النفس ية والاجامتعية للزناعات املسلحة والعنف ـ فعالية جانبية خالل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ال محر 

 ال محر والهالل

 )5R/15IC/32( وأ مهنم تطوعي العمل اال نساينم سالمة للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني:  5لقرار ا

 2003الاحتاد ادلويل، س ياسة ادلمع النفيس والاجامتعي" ـ 

  2020ويل حىت عاماسرتاتيجية الاحتاد ادل

 2018ـ2015 اللجنة ادلولية للصليب ال محر،اسرتاتيجية 
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