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 معلومات أأساس ية

 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي"بشأأن س ياسة احلركة "مرشوع عنارص القرار املقرتح حول  يقدم

اليت طلب جملس  الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيتلبية  بشأأنس ياسة احلركة اخلطوط العريضة حملتوى 

 . وتضم عنارص القرارمرشوع عنارص س ياسة احلركةالقرار  بعنارصرفق ن( اعامتدها رمسيا وتنفيذها. و 7)القرار  2017مندويب احلركة لس نة 

 .هل نص هنايئ تقدميدون فقراته الفردية  مضموناملقرتح 

ىل تكوين فكرة  مجموعة أأوىل من مجع من أأجلأأعضاء جملس املندوبني  للتشاور معهذه الوثيقة  شاطروت   املالحظات والتعليقات، سعيًا ا 

ذا اكن عنأأولية    .ابال جامعاملوضوع مقبواًل وحيظى  جلوهرالهنج املقرتح  ما ا 

 : التالية يف الاعتبارالأس ئةل  أأخذدلى تقدمي التعليقات واملالحظات عىل هذه الوثيقة، يرىج 

 لفقرات ديباجة القرار ومنطوقه؟هل توافقون عىل العنارص املقرتحة  •

دراهجا يف القرار؟ من املناسبهل مثة عنارص غري مذكورة ترون  •  ا 

 هل توافقون عىل العنارص املقرتحة لس ياسة احلركة؟ •

دراهجا من املناسبهل مثة عنارص غري مذكورة ترون  •  ؟ا 

ىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة والعقلية  يف سعهياهل توفر مشاريع عنارص هذه الس ياسة توجهيات اكفية لمك وللحركة  • ا 

 وادلمع النفيس والاجامتعي؟

فّصةل بشأأن صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وسوف ت تاح فرصة التعليق عىل صياغة  ال ننتظر يف هذه املرحةل أأن تصلنا تعليقات م 

يل" للقرار متاحًا.  حمددة يف مرحةل الحقة، مبجرد أأن يكون "املرشوع الأوَّ

 قدمةم

. واكن هذا القرار تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيعن  7 رمق اعمتد جملس املندوبني القرار، 2017يف 

النفيس والاجامتعي حرصا. ويعرب جملس املندوبني  وادلمع لصحة العقليةجمال االحتياجات يف ل وتكرسهحلركة بأأرسها تعمتده اأأول قرار 

زاء الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغري  ها عن ابلغ قلقه ا 

الاحتياجات ف برضورة مضاعفة اجلهود لتلبيهتا. وعىل الرمغ من الرتكزي عىل من حاالت الطوارئ، مبا فهيا تكل املرتتبة عىل الهجرة، ويعرت 

يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ، جتدر اال شارة 

ىل أأن اليت تقدهما امجلعيات امج الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي جملموعة املتنوعة من خدمات وبر اب يعرتف أأيضا 7القرار رمق  ا 

لب من امجلعيات والفقر املدقع. وقد ط   العزةلالوطنية ابلفعل، مبا فهيا اخلدمات اليت تليب الاحتياجات النامجة عن ظروف مثل الهتميش و 

تياجات املتطوعني واملوظفني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أأن تعاجل ابلتحديد مسأأةل اح 

لب مهنا أأن تضع س ياسة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة خمتلف اس تجاابت احلركة ادلولية، ط   تناسقوالاجامتعي. وللمسامهة يف 

ىل هن   عدادها عرب ع العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي استنادا ا  تشارك فهيا امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل لية تعاون ج مشرتكة جيري ا 

واللجنة ادلولية بشلك فعال. وس تعرض هذه الس ياسة املقرتحة للحركة اليت ترد مشاريع عنارصها يف مرفق هذه الوثيقة، عىل جملس 

 . 2019املندوبني ليعمتدها يف اجامتع س نة 
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 فقرات ادليباجة 

حدى فقرات ديباجة هذا القرار  تّذكرأأن ميكن  : فقرة ادليباجة  عنه جملس املندوبني س نة القلق البالغ اذلي عرّب عن  التعبريوتعيد ا 

بشأأن الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث  2017

ظروف أأخرى مثل الهتميش أأو الناجتة عن الهجرة،  الاحتياجاتالطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا فهيا 

كر أأيضا ابحلاجة املس مترة وامللحة ملضاعفة اجلهود من أأجل التصدي للمخاوف يف . وميكن أأن يذّ والعزةل والفقر املدقع

 .هذا اجملال والعمل املهم اذلي تضطلع به احلركة ادلولية لتلبية هذه الاحتياجات

لهيا جملس املندوبني يف قراره رمق  : املسوّغ نسانية اليت أأشار ا  قامئة، وعىل احلركة  2017يف س نة  7ال تزال الاحتياجات اال 

وتبذل أأغلبية مكوانت احلركة ابلفعل ادلولية أأن تواصل هجودها ملضاعفة العمل اجلاري لتلبيهتا عىل الصعيد العاملي. 

لية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص املترضرين من حاالت هجودا لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العق 

 الطوارئ، فضال عن املترضرين خارج حاالت الطوارئ.

حدى فقرات ادليباجة بأأن الصحة العقلية ملتطوعي واحلركة وموظفهيا غالبا ما تتأأثر أأثناء أأداء علهم فقرة ادليباجة:  ،ميكن أأن تّذكر ا 

اذلي يدعو امجلعيات الوطنية والاحتاد  2017ورد يف قرار جملس املندوبني لس نة أأن تكرر الطلب اذلي كام ميكن 

ىل تلبية احتياجات املتطوعني واملوظفني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.   ادلويل واللجنة ادلولية ا 

نساينت عد حصة متطوعينا وموظفينا  :املّسوغ . وتقع أأساس يان الس تدامة اجلهود اال نسانية للحركة وراحهتم يف جمال العمل اال 

 عىل لك مكوانت احلركة مسؤولية حامية حصة مواردها البرشية وراحهتا.

بصياغة س ياسة لتلبية الاحتياجات يف  2017كر بطلب جملس املندوبني لس نة ميكن ال حدى فقرات ادليباجة أأن تذّ   فقرة ادليباجة:

ىل هن  جمال الصحة العقلية وادلمع الن خمتلف اس تجاابت احلركة.  تناسقج مشرتكة وتسامه يف فيس والاجامتعي تستند ا 

كام ميكن أأن تعرتف بأأن من شأأن مثل هذه الس ياسة أأن تسامه يف تعزيز اال ماكنيات امجلاعية للحركة وقدرهتا عىل 

 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.

ر ابلأساس الرمسي وبطلب صياغة س ياسة للحركة والاعرتاف بأأن من شأأن مثل هذه فقرة أأن تذكّ أأن هذه المن ش :املّسوغ

الس ياسة أأن تسامه يف تعزيز اال ماكنيات امجلاعية للحركة وقدرهتا عىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية 

 وادلمع النفيس والاجامتعي.

 فقرات منطوق القرار

تعمتد احلركة، يف فقرة املنطوق الأوىل، الس ياسة املقرتحة للحركة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية  : القرارمنطوق فقرة 

وادلمع النفيس والاجامتعي. وميكن أأن تطلب من لك مكوانت احلركة أأيضا تنفيذ هذه الس ياسة وتطبيقها يف 

ىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة ال  عقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، أأو عند مساعدة علها الرايم ا 

 حلركة عىل القيام بذكل. يف امكوانت أأخرى 

تضم هذه الفقرة القرار الرمسي للحركة ابعامتد الس ياسة وتشدد عىل واجب تنفيذ وتطبيق مكوانت احلركة  :غّو املس

لس ياسة احلركة سواء أأاكنت تشارك مبارشة يف الأنشطة اليت تغطهيا الس ياسة أأو تساعد مكوانت أأخرى 

 عىل القيام بذكل. 
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حدى فقرات املنطوق أأن تكرر ادل :فقرة منطوق القرار ىل زايدة املوارد  2017عوة اليت وهجها جملس املندوبني يف س نة ميكن ال  ا 

اخملصصة ملعاجلة هذه املسأأةل اال نسانية، بغية تعزيز اال ماكنية امجلاعية للحركة وقدرهتا عىل تلبية الاحتياجات 

 يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.

للمتكن من تلبية الاحتياجات املشخصة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، ينبغي للحركة  :غّو املس

ماكنياهتا وادلول وهجات أأخرى أأن ختصص املزيد من املوارد.  ومن الرضوري أأن تزيد احلركة مواردها لتعزيز ا 

 وقدراهتا عىل تلبية هذه الاحتياجات.

حدى فقرات املنطوق من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مراقبة تنفيذ هذه الس ياسة ورفع ميكن أأن  :فقرة منطوق القرار تطلب ا 

ىل جملس املندوبني عن التقدم احملرز يف س نة   .2021تقرير ا 

يطلب من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف هذه الفقرة رصد تنفيذ الس ياسة واملساعدة عىل ضامن تطبيقها   :املسوغ

 .عامليا
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 رفقامل

 والاجامتعي يسالاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفعنارص مقرتحة لس ياسة احلركة بشأأن تلبية 

 متهيد 

متهيد ما ييل  : سيتضمن ال

اليت ع امللح للمسأأةل، والاحتياجات اخلاصة بعرض املشلكة، ووصف طبيعة الاحتياجات والاجتاهات الرئيس ية احلالية ]الطا •

، والآاثر الاجامتعية والاقتصادية لالحتياجات الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرىتظهر نتيجة 

دمان، والانتحار، والبياانت املتوفرة اخل..[؛  اليت مل تمت بعد تلبيهتا، والصةل بتعاطي مواد اال 

 اال جاابت اخملتلفة املطلوبة؛ •

 دلولية وخمتلف مكوانهتا والقمية اليت يضيفها علها؛ادلور الفريد للحركة ا •

 يسيف جمال الصحة العقلية وادلمع النف أأمهية املبادئ الأساس ية للحركة والعمل اال نساين املبين عىل املبادئ يف تلبية الاحتياجات •

 ؛والاجامتعي

ماكانهتا واملسامهة يف تقدمي دمع أأكرث تناسقًا عىل ال  •  يسالصحة العقلية وادلمع النفصعيد العاملي يف جمال طموح احلركة يف تعزيز ا 

 . والاجامتعي

ىل  جتنب املعاانة اال نسانية وختفيفها أأيامن وجدت، وحامية احلياة والصحة، وضامن احرتام وتدمع هذه الس ياسة احلركة ادلولية يف هممهتا الرامية ا 

 ،والعمل عىل الوقاية من املرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعيةاال نسان خاصة يف أأوقات الزناع املسلح وحاالت الطوارئ الأخرى، 

 . وفقا للمبادئ الأساس ية يف مجيع الأوقاتوالعمل 

دراهجا يف المتهيد؟  ترون من املفيدأأخرى  عنارصهل هناك   ا 

 املقدمة  -أألف

 حتديد اال طار 

عالن مواقف  طار الس ياسة من خالل ا   يسيف جمال الصحة العقلية وادلمع النفة يف فهم احلركة لالحتياجات أأساس يحيدد هذا القسم ا 

 وقد يشمل ذكل ما ييل:. والاجامتعي

عادة تأأكيد احلق يف المتتع ابلصحة • نسان احلق يف المتتع بأأعىل مس توى من الصحة ميكن بلوغه بدنيًا وعقليًا  1ا   : للك ا 

عادة تأأكيد املسؤولية الأوىل لدلول بتلبية الاحتياج •  يسوادلمع النفات اال نسانية مبا يف ذكل الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية ا 

لهيا )ومهنا دور امجلعيات الوطنية والاجامتعي مساعدة  كهيئات، وادلور املمكل وادلامع ملكوانت احلركة يف املهمة املولكة ا 

قرار بأأن  جمرد غياب الاضطراابت العقلية بل تعّرف بأأهنا حاةل من الراحة النفس ية بأأهنا ال تعّرف  الصحة العقليةللسلطات(. اال 

ماكانته والعمل بشلك منتج داخل أأرسته وجممتعه،  نسان حتقيق ا  واهجة م ويمتتع بقدرة فعلية عىلوالاجامتعية يس تطيع فهيا لك ا 

                                                 
نسان ، دون متيزي بسبب 1948)منظمة الصحة العاملية،  الصحة يه حاةل من اكامتل السالمة بدنيًا وعقليًا واجامتعيًا، ال جمرد انعدام املرض أأو العجز 1 ( ويه حق أأسايس للك ا 

ذا مل تتوفر الصحة، ال ميكن  فراد العنرص أأو ادلين أأو اللون أأو اجلنس ية أأو اجلنس أأو الأصل. وا  ماكانهتم وقدراهتم كأعضاء يف اجملمتع نشطني ومنتجني ومسؤولني.  للأ  حتقيق اكمل ا 
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 ذكل الاكتئاب النفيس، والتأأثري يف أأداء الوظائف، . وتبقى الصحة العقلية اال جيابية ومجموعة اضطراابت الصحة العقلية مبا يفاحمَلن

عاقة، لكها عنارص أأساس ية لتكوين مفهوم شامل  . 2واملرض، واال 

ي س تخدم لوصف العالقات املتبادةل بني الفرد )أأي "العامل النفيس" للشخص اذلي  ادلمع النفيس والاجامتعيالاعرتاف بأأن  •

ات فعل( وبيئته، والعالقات املتبادةل بني الأفراد، والعالقات داخل ر ومشاعر وردّ يشمل العمليات ادلاخلية من انفعاالت وأأفاك

اجملمتع احمليل، و/أأو الثقافة )أأي الس ياق الاجامتعي(. ويكون ادلمع النفيس والاجامتعي أأساس يًا للحفاظ عىل حصة بدنية وعقلية 

آليات هامة للتصدي  فراد أ   3يبة.يف الأوقات العص  للمحنجيدة وهو يوفر للأ

قرار بأأن مصطلحي الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، رمغ العالقة الوثيقة وحىت التداخل فامي بيهنام، يعربان، ابلنس بة  • اال 

نساين، عن مقارابت خمتلفة ولكهنا  ىل عدد كبري من العاملني يف اجملال اال  . وختتلف التعريفات الصحيحة لهذين املصطلحني متاكمةلا 

خمتلف مكوانت احلركة وحىت داخل لك مهنا، وفامي بني خمتلف الاختصاصات املهنية، وخمتلف البدلان. والغرض من  فامي بني

هو توحيد أأوسع مجموعة ممكنة من اجلهات الفاعةل والتشديد عىل  ،الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي: املصطلح املرّكب

  4رضورة وجود مقارابت متنوعة وممكةل لبعضها البعض توفر رعاية مس مترة شامةل. 

ة، يشالكن عوامل هامة تسامه يف متتع الناس حبقوقهم الأساس ية الاجامتعي ةالنفس ي الراحةالصحة العقلية و الاعرتاف بأأن سالمة  •

 عىل امحلاية واملساعدة. ويه عوامل حامسة يف الأداء اليويم والبقاء عىل قيد احلياة. وحصوهلم 

يه عامل حامس يف حتقيق "التغطية الصحية  الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيالاعرتاف بأأن تلبية الاحتياجات يف جمال  •

 الشامةل" والتمنية املس تدامة. 

 عريف الصحة العقلية وطرق الوقاية والعالج يف هذا اجملال. الاعرتاف بأأمهية الاستامثر يف ت •

 قدراهتمالاعرتاف بأأن غالبية الأفراد يظهرون القدرة عىل الصمود ويس تطيعون حتّمل معاانهتم رشط أأن يمتكنوا من تفعيل  •

 لأصدقاء وامجلاعة احمللية. ، وحيصلوا عىل اخلدمات الأساس ية واملوارد اخلارجية مثل دمع العائةل وااحملنالشخصية يف مواهجة 

والطبيعة اخملفية لتكل الاحتياجات  وادلمع النفيس والاجامتعيالاعرتاف ابلومص اذلي تثريه الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية  •

 ابعتبارها مشالك هامة ينبغي التصدي لها عىل مس توايت الفرد والعائةل وامجلاعة احمللية واجملمتع. 

يف لك  وادلمع النفيس والاجامتعين حامية املوظفني واملتطوعني واملرافق اليت تقدم خدمات الصحة العقلية الاعرتاف بأأمهية ضام •

 الأوقات، مبا يف ذكل يف حاالت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى. 

الاعرتاف ابلعالقة بني تعاطي مواد اال دمان وسالمة الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية، ورضورة النظر يف اختاذ  •

ىل جانب تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية  ىل معاجلة اضطراابت تعاطي املواد ا   . وادلمع النفيس والاجامتعيتدابري تريم ا 

ض دراج مواقف ا   افية أأو تغيري أأو حذف أأي موقف من املواقف املقرتحة؟ هل ينبغي ا 

 الغرض من الس ياسة

  .حيدد هذا القسم الغرض من الس ياسة

                                                 
2 nes, WHO Mental Health Atlas and IFRC Mental Health Guiding Principles documentICRC MHPSS Guideli 

جامتعي، الا -، والتوجهيات بشأأن الصحة النفس ية وادلمع النفيس   manual Strengthening ResilienceIFRC PS Centreمود  دليل الاحتاد ادلويل لتعزيز القدرة عىل الص 3

 .ICRC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support اللجنة ادلولية ،  

4 IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
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تقدم الس ياسة توجهيات عامة ملكوانت احلركة تتعلق بكيفية تصممي اس تجابة للحركة تكون أأكرث تناسقًا وتاكماًل مع الس ياق  •

دراك التام وادلمع النفيس والاجامتعي، وأأكرث مشولية يف تلبية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة العقلية ومالءمة هل املعين ، مع اال 

طار هنجنا  لهيا. ويه حتدد املعايري والالزتامات ادلنيا اليت حتدد ا  لقدرات لك من خمتلف مكوانت احلركة وطبيعة املهام املولكة ا 

 . وادلمع النفيس والاجامتعييف تلبية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة العقلية 

 النطاق 

ي عىل من ت  ليهحيدد هذا القسم نطاق الس ياسة؛ أأ  . نطبق الس ياسة وما تستند ا 

يف تلبيهتا لالحتياجات يف  -امجلعيات الوطنية، والاحتاد ادلويل، واللجنة ادلولية  -تنطبق الس ياسة عىل مجيع مكوانت احلركة •

ىل الأنشطة املتنوعة اليت ينفذها لك مهنا ل وادلمع النفيس والاجامتعيجمال الصحة العقلية  لك من تلبية احتياجات ، وتتعّرف ا 

 . وادلمع النفيس والاجامتعيالساكن املترضرين واملوظفني واملتطوعني، يف جمال الصحة العقلية 

وادلمع النفيس " خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي"تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية  تشمل •

ىل امحلاية، والتوعية، والوقاية، ، وتعزيز اخلدمات احمللية يف هذا اجملال، فضاًل عوالاجامتعي جراءات الهادفة ا  ن املنارصة واال 

 والعالج. 

لهيا.  •  تامتىش الس ياسة مع الزتامات احلركة وس ياساهتا وقراراهتا، وتستند ا 

ىل املعايري املهنية واال رشادات الواجبة التطبيق، والأطر العاملية ذات الصةل  • ىلتستند أأيضاً الس ياسة ا  ضافة اال شارة ا    (.1املرفق )ا 

 املبادئ التوجهيية  –ابء 

وادلمع حيدد هذا القسم القاعدة اليت تشلكها املبادئ الأساس ية للحركة وغريها من املبادئ العامة اليت توجه علنا يف جمال الصحة العقلية 

 . ويشمل ذكل ما ييل:  النفيس والاجامتعي

 املبادئ الأساس ية للحركة  •

 كة مجيع أأنشطة احلركة وقراراهتا. توجه املبادئ الأساس ية للحر 

ىل  نسانية وعدم التحزيالناس، وتعكس الالزتام مببدأأي  احتياجاتتستند اخليارات والأولوايت يف علنا اال نساين ا  عدم اذلي يشمل  اال 

غي أأن تتاح للك نبامجلاعات املهمشة. وي . وتكون املرافق والسلع واخلدمات اال نسانية متاحة مجليع الناس بدون متيزي، مبن فهيم أأفراد المتيزي

حلاحًا.  نسانية، وتعطى الأولوية للحاالت الأكرث ا   فرد دليه احتياجات فرص متساوية ومنصفة ابحلصول عىل اخلدمات اال 

 النوع الاجامتعي والتنوع  •

عاقة، وامليل اجلنيس، والوضع ا ن النوع الاجامتعي وغريها من عوامل التنوع مثل العمر، واال  لصحي، والوضع الاجامتعي، والهجرة و/أأو ا 

اكر المنطية الوضع القانوين، والانامتء العريق، والعقيدة ادلينية، واجلنس ية )أأو انعدام اجلنس ية(، واملعايري الاجامتعية وانعدام املساواة والأف

الطبيعية والأزمات، وتأأثرمه هبا، وقدرهتم  القامئة عىل النوع الاجامتعي، حتدد مجيعها مدى ضعف الناس أأمام حاالت الطوارئ والكوارث

ىل هذه العوامل  دماهجا يف مجيع اجلهود املبذوةل يف  –اليت يه أأيضًا نقاط قوة  -عىل مواهجهتا والتعايف مهنا. وجيب التعّرف ا  وحتليلها وا 

وادلمع النفيس والاجامتعي. وجيب أأن تتعّرف  التأأهب والوقاية واملواهجة والتعايف، ومبا يف ذكل تلبية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة العقلية

آليات التصدي والقدرات اخلاصة هبم، وقدرهتم عىل الصمود، مع احلفاظ ىل الأولوايت اليت حيددها الأفراد بأأنفسهم، وأ  هذه اجلهود وتستند ا 

 عىل الكرامة واحرتام التنوع والترصف بدون أأي متيزي. 
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حلاق الأ " •  "ذىعدم ا 

الأنشطة اال نسانية حقوق الناس وكرامهتم. مفن احملمتل أأن يؤدي النشاط يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس جيب أأن حترتم مجيع 

حلاق الأذى لأنه يتعلق بقضااي ابلغة احلساس ية. ويشلك عدم وجود أأدةل علمية كثرية داعة لهذا النشاط، خالفًا ملا هو ىل ا   والاجامتعي ا 

عامل خطر. كام أأن املعرفة ابملامرسات القامئة املدعومة ابلأدةل قد تكون حمدودة كذكل.  الأخرى، متوفر يف الأنشطة والاختصاصات

حلاق الأذى من خالل التحديث املس متر لقاعدة الأدةل املتعلقة ابملامرسات الفعاةل، وتصممي العمليات اال نسان  ية ونس تطيع التخفيف من خطر ا 

جراء عليات التقيمي، وتعزيز الوعي ابخلصوصيات الثقافية، وتمنية الكفاءات. بناء عىل معلومات تتوفر يف الوقت املنا  سب، وا 

 والكفاءات املهنية  –الصحية والعمل الاجامتعي و الطبية  رعايةأأخالقيات ال •

ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي،  مجيع الأشخاص املعنيني ابال عداد والاس تجابة وادلمع يف جمال الاحتياجات اخلاصةيتعني عىل 

أأن يلزتموا ابملعايري املتفق علهيا يف جمال الرعاية، واال رشادات الأخالقية واملهنية، ومدوانت السلوك. ويشمل ذكل الأشخاص املعنيني 

لهيا يف املس توى املطلوب )مع ابلتدريب واال رشاف عىل املس تجيبني. فينبغي أأن يمتتعوا ابلكفاءات الالزمة لتويل التقيمي والعمل  يات املشار ا 

رشاف املناس بة. وينبغي أأن  ىل الرعاية املس مترة وادلمع املتعدد املس توايت(، والبحث عن مس توايت اال  الوعي مجيعًا  يعكسوااال شارة ا 

ملام ابلس ياق املعين، والاس تقرار العاطفي، ويدركوا حدود معرفهتم ومىت ي اب ىل ذكل، العتبارات الثقافية، واال  ضافة ا  نبغي الامتس املساعدة. ا 

رشاف هجة أأخرى.   جيب أأن يمتتع املهنيون ابلتدريب املناسب وخيضعوا ال 

 الرعاية املس مترة وادلمع املتعدد املس توايت  •

وادلمع قد يكون للناس احتياجات خمتلفة ومعقدة تتطلب اس تجابة مشولية. ولهذا ينبغي أأن تكون الاس تجابة يف جمال الصحة العقلية 

النفيس والاجامتعي شامةل وتسامه يف تلبية احتياجات أأساس ية أأخرى مثل الصحة والغذاء والتعلمي، لكام اكن ذكل ممكنًا. وتسعى أأيضًا 

ىل التخفيف من الومص والمتيزي كوس يةل للوقاية. وجيب أأن تنظر مكوانت احلركة يف تقدمي اخلدمات من خالل هنج  الاس تجابة الشامةل ا 

ملس توايت مرتبط برعاية مس مترة. وال يتوقع يف هذا الهنج أأن تسامه اجلهات الفاعةل يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي متعدد ا

جراء مسح للخدمات املتاحة وخاصة ما يتعلق  الاس تجابةيف  عند لك مس توى من املس توايت، ولكن يتعني عىل مكوانت احلركة ا 

ىل تأأمني مسارات اال حاةل املناس بة واس مترار الرعاية. ابالحتياجات اليت ال تس    تطيع تلبيهتا، سعيًا ا 

 املشاركة  •

ىل املشاركة الاكمةل واملتساوية والفعاةل مجليع أأفراد اجملمتع احمليل والأشخاص املعنيني بعمليات صنع القرار وابلأن  شطة اليت تشري املشاركة ا 

ن  ىل أأقىص قدر ممكن. تؤثر يف حياهتم. وجيب أأن يسعى العمل اال  نسانية ا  ىل زايدة مشاركة الساكن املترضرين يف الاس تجابة اال  ساين ا 

حفىت يف حاالت الطوارئ، ي ظهر عدد كبري من الناس، مبن فهيم الأشخاص اذلين يعانون من اضطراابت يف الصحة العقلية، ما يكفي من 

عادة البناء غاثة وا  . وتشلك املشاركة يف أأنشطة الطوارئ ركزية أأساس ية حلق الأشخاص يف العيش القدرة عىل الصمود للمشاركة يف هجود اال 

غاثة يف حاالت  مت تأأكيده ، وهو حقبكرامة يف مدونة سلوك احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية يف اال 

حلاق الأذى، ويضمن تقدمي ادلمع ابلطريقة املالمئة الطوارئ. ويعزز الهنج التشاريك املساءةل أأمام الساكن املترضرين،  ويقلل من خطر ا 

 ثقافيًا. 

ىل املوارد والقدرات املتاحة  •  الاستناد ا 

أأسايس  دلى لك الأفراد والعائالت واجملمتعات احمللية املترضرة أأصول أأو موارد داعة للصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية. ومثة مبدأأ 

ىل القدرات احمللية، ودمع الاعامتد عىل اذلات، وتعزيز املوارد املوجودة أأصاًل. وغالبًا ما تؤدي ا نساين هو الاستناد ا  لربامج يف العمل اال 

ىل تقدمي خدمات غري مالمئة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي وذات اس تدامة حمدودة. مفن  املوهجة واملنفذة من اخلارج ا 

 املهم الاس تفادة، حيامث أأمكن ذكل، من قدرات احلكومة واجملمتع املدين عىل حد سواء. 
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 مراعاة الس ياق الثقايف/ الوعي الثقايف  •

أأن تسبب خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي الأذى لأن من احملمتل أأن تتناول مواضيع حساسة خاصة ابلس ياق ميكن 

رف الثقايف املعين. وجيب أأن يمتتع املتطوعون واملوظفون العاملني يف اجملال اال نساين ابحلساس ية والوعي الثقايف، ويكونوا مزودين ابملعا

للتأأكد من أأن اخلدمات املقدمة مكيّفة لتتالءم مع الثقافة، واللغة، واملعتقدات ادلينية والروحية، والعادات السائدة،  واملهارات املطلوبة

 واملواقف، وسلوك الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية املترضرة.

  ملوظفني واملتطوعنيالاهامتم اب •

ىل تلبية الاحتياجات اأأن يس تفيد مجيع ب جي ال نسانية من قدر أأدىن من التدريب، واال عداد، وادلمع، واملتابعة. مفن املمكن اذلين يسعون ا 

نسانية بعض الضغوط، وميكن أأن يأأن يوّ  ىل أأشخاص مه يف حاةل معاانة شديدة ويترصفون  ؤديدل العمل لتلبية الاحتياجات اال  تقدمي ادلمع ا 

ىل  أأحيااًن بغضب وعدوانية، يذاء املوظفني واملتطوعني. ومبا ا  أأن املوظفني واملتطوعني مه غالباً جزء من اجملمتعات احمللية املترضرة من حاالت ا 

 مجموعة من ريالطوارئ، جيب وضع نظم دمع تنظميية لتعزيز السالمة والرفاه، ومعاجلة خمتلف عوامل اال هجاد، وتشجيع الرعاية اذلاتية، وتوف

رشاف عىل الأنشطة. وتتطل ب مثل هذه الس ياسات واملوارد املراقبة واملراجعة املنتظمتني من أأجل ضامن املوارد مهنا دمع النظراء، واال 

ىل تأأمني الفعالية.  ماكنيات الاس تفادة من اخلدمات والسعي ا  ىل ممارسات غري مفيدة، وتعزيز ا   عدم اللجوء ا 

ضافة أأي مبدأأ توجهييي أأو تغيري بعضها؟   هل ينبغي ا 

 ادلمع النفيس والاجامتعي هنج احلركة يف جمال الصحة العقلية و  –جمي 

ميه. ويشمل  ىل توضيح هنج احلركة يف تلبية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي وحتديد مفاه هيدف هذا القسم ا 

 . ةمنوذجًا يصف ويوجه عل احلركة ادلولية يف هذا اجملال عند مس توايت خمتلف

ن تلبية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يه جزء أأسايس من أأهداف احلركة العامة الاكمنة يف  جتنب ا 

نسانية وختفيفها، وحامية احلياة والصحة دلى الأفراد واجملمتعات احمللية. وتتحقق هذه  ، وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعيةوالكرامة املعاانة اال 

ىل تعزيز الصحة العقلية والسالمة النفس ية ا لأهداف من خالل تقدمي املساعدة وادلمع املناس بني للس ياق املعين، وتنفيذ أأنشطة تريم ا 

ج، انة، والعالوالاجامتعية، وتأأمني امحلاية، وتعزيز الأطر املعيارية واملؤسس ية والبيئة الأخالقية الالزمة لضامن امحلاية، والوقاية، وختفيف املعا

 يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. 

، حسب احلاجةينبغي ملكوانت احلركة أأن تؤمن ادلمع الأسايس يف جمال الصحة العقلية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية  •

 عىل حنو منفصل أأو بشلك متاكمل، يف لك خدماهتا وبراجمها اال نسانية.

ىل اعامتد وتنفيذ س ياسات وقوانني حملية ووطنية قوية يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس ينبغي ملكوانت احلركة أأن تدعو ا   •

والاجامتعي، وتكون رائدة يف تقدمي خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي مبا يف ذكل اس تخدام هنج مبتكرة تستند 

ىل املساعدة اذلاتية ومعرفة تأأثري الصدمات.   ا 

دلى مكوانت احلركة و/أأو بعض أأفراد اجملمتعات احمللية تدريبًا يف اال سعافات  العاملنياملوظفون واملتطوعون  جيب أأن ميتكل •

الأولية النفس ية و/أأو أأشاكل أأخرى من ادلمع يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي وفقًا لالحتياجات والثغرات 

دراج اال سعافات ا  ال سعافات الأولية.عىل الأولية النفس ية يف مجيع برامج التدريب واملوارد املتاحة. وجيب ا 

نسانية مبكرة ويف الوقت املناسب، مبا يف ذكل أأثناء الطفوةل، من أأجل جتنب املزيد من املعاانة وتدهور  • جراء عليات ا  يوىص اب 

 . احملنالقدرة عىل الأداء وعىل مواهجة 
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 والاجامتعي: الهرم  العقلية وادلمع النفيسمنوذج تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة 

 

 

ىل  (1 سايسبدءًا من القاعدة، يشري املس توى الأول من الهرم ا  اذلي يقدمه موظفو ومتطوعو الصليب  ادلمع النفيس الاجامتعي الأ

تقدمي اال سعافات  سايسادلمع النفيس الاجامتعي الأ الأمحر/الهالل الأمحر املدربون و/أأو أأفراد مدربون من اجملمتع احمليل. ويشمل 

الأولية النفس ية يف حاالت الطوارئ كام يف العمل اليويم للموظفني واملتطوعني و/أأو أأفراد اجملمتع احمليل املدربني. وتضم الأنشطة 

ىل تعزيز القدرة عىل الصمود والتالمح الاجامتعي داخل اجملمتعات  الأخرى يف هذا املس توى تعزيز الصحة والأنشطة الرامية ا 

سايسكون ياحمللية. وجيب أأن    % من الساكن املترضرين. 100لنس بة  متاحاً  ادلمع النفيس الاجامتعي الأ

ىل  (2 اذلي يقدمه موظفو ومتطوعو الصليب الأمحر/الهالل الأمحر  ادلمع النفيس الاجامتعي املركزيشري املس توى الثاين من الهرم ا 

أأنشطة الوقاية من سوء احلاةل الصحية مع  ادلمع النفيس الاجامتعي املركزاملدربون و/أأو أأفراد مدربون من اجملمتع احمليل. ويشمل 

ب واملراقبة مما يتطلبه ادلمع تركزي خاص عىل امجلاعات والأرس والأفراد املعرضني للخطر، ويتطلب مس توى أأعىل من التدري

 النفيس الاجامتعي الأسايس. وي درج أأيضًا يف هذا املس توى دمع الأقران. 

ىل  (3 يف جمال دربون وغريمه من املهنيني الأخصائيني املستشارون امل اذلي يقدمه  ادلمع النفيسيشري املس توى الثالث من الهرم ا 

أأن يتوفر ادلمع النفيس مجليع الأفراد ومجيع الأرس اليت تعيش معاانة نفس ية  الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. وجيب

 أأكرث خطورة. ويقدم داخل املرافق الصحية و/أأو املرافق الاجامتعية احمللية حسب ما هو مالمئ عىل الصعيد الثقايف. 

ىل  (4 اليت تشمل اخلدمات الرسيرية  لصحة العقليةالرعاية املتخصصة يف جمال ايشري املس توى الرابع أأو املس توى الأعىل من الهرم ا 

املتخصصة )مبا يف ذكل خدمات الطب النفيس( املقدمة يف الأنظمة الصحية. ويضم هذا املس توى العالج املتصل ابلصدمات 
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ىل  4النفس ية مبا يف ذكل ادلمع املقدم يف مراكز عالج الناجني من التعذيب. وتكون نس بة  جة % من الساكن املترضرين حبا5ا 

ىل   . رعاية متخصصة يف جمال الصحة العقليةا 

ىل خمتلف أأشاكل ادلمع يف جمال الصحة العقلية ىل اذلين حيتاجون ا  ىل تأأمني املساعدة واملعلومات و/أأو خدمات اال حاةل املناس بة ا   سعيًا ا 

ىل تلبية الاحتياجات يف  جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي واملساعدة النفس ية والاجامتعية، يتعني عىل مكوانت احلركة السعي ا 

جراء عليات التقيمي الصحيحة لالحتياجات واليت تشمل حتديد توافر مقديم  يف مجيع املس توايت. ويتطلب ذكل من مجيع مكوانت احلركة ا 

ىل هجات أأخرى بشلك مبارش، و/أأ  اخلدمات، وتقدمي اخلدمات الهامة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي حاةل املعنيني ا  و ا 

ىل حتسني  من مقديم اخلدمات املؤهلني. ويف حال غياب اخلدمات املناس بة )يف أأي مس توى من املس توايت(، تدعو مكوانت احلركة ا 

وادلمع النفيس  اخلدمات العامة أأو خدمات اجملمتع املدين، وس بل التطوير املهين، وتنفذ أأنشطة التعريف والوقاية يف جمال الصحة العقلية

 الاجامتعي. 

 وبناء القدرات  توضيح ادلور املساعد

نساين  ميكن أأن توافق امجلعيات الوطنية، بصفهتا هجات مساعدة لسلطاهتا العامة، عىل دمع هذه السلطات يف حتّمل مسؤولياهتا يف اجملال اال 

ق التام مع املبادئ الأساس ية للحركة ادلولية ومع الالزتام ابملهام بقدر ما تتيحه املوارد والقدرات املتوفرة، رشيطة أأن تقوم بذكل ابلتواف

ىل بناء قدرات احلكومة وامجلعية الوطنية عىل حد سواء من أأجل تقدمي ادلمع ىل احلركة وبنظاهما الأسايس. ومن املهم أأن يصار ا   املولكة ا 

 املدروس يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي. 

 محلاية وغريها من أأشاكل املساعدة والبيئة املؤاتية العالقة اب

نساين  –من أأجل ضامن احرتام حقوق الأفراد هبدف احلفاظ عىل أأمهنم وسالمهتم البدنية وكرامهتم  –تأأمني امحلاية  هو يف صلب العمل اال 

للحركة وميكن أأن تسامه يف الوقاية من مشالك الصحة العقلية واملشالك النفس ية الاجامتعية، والتقليل مهنا، ومعاجلهتا. كام يشمل ضامن 

ىل تقل امحلاية اختاذ اال جراءات الالزمة للحد من خطر اال صابة ابلأذى اجلسدي والنفيس الاجامتعي ومدى اتساعه، من خالل   يلالسعي ا 

ذا مل تعاجل مشالك الصحة العقلية واملشالك النفس ية والاجامتعية  ماكنية التعرض لها. وا  ىل أأقىص حد ممكن والتخفيف من ا  الهتديدات ا 

عاقة التعبري عن احلاجة ل لحامية ابلشلك الصحيح، ميكن أأن تثري أأيضًا خماطر قد حتول دون احلصول عىل امحلاية، عىل سبيل املثال، عرب ا 

زاء اذلين يعانون من مشالك يف الصحة العقلية ومشالك نفس ية واجامتعية، يه  أأو حتديدها. ويعترب أأن الومص والمتيزي والأحاكم املس بقة ا 

 حتدايت أأساس ية يواهجوهنا يف احلصول عىل خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي وامحلاية وغريها من أأشاكل املساعدة. 

 ضعف خاصة ومساعدهتممواطن الأشخاص اذلين يعانون من  حامية

ىل الأفراد أأو مجموعات الأفراد اذلين أأصبحوا مس تضعفني بسبب حاالت أأو أأوضاع  شارة ا  يس تخدم مصطلح "مواطن الضعف اخلاصة" لال 

ت احلركة الأشخاص اذلين يعانون من تعرضوا لها، خالفًا لأوجه الضعف أأو العجز الاكمنة. ووفقًا دلورها وبراجمها اخلاصة، تساعد مكوان

أأشاكل خمتلفة من مواطن الضعف اخلاصة. وقد تتصدى بعض مكوانت احلركة الحتياجات الأشخاص الأكرث ضعفًا يف اجملال الاجامتعي، 

 بيامن ميكن أأن هتمت مكوانت أأخرى ابحتياجات الأشخاص اذلين يعانون من مشالك يف الصحة العقلية أأو حضااي التعذيب. 

ضافة أأو تغيري  لتلبية أأي يشء يتعلق بهنج احلركة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي أأو ابلمنوذج املقرتح هل ينبغي ا 

 ؟ والاجامتعي الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس

 املهيئة الس تجابة احلركة  رصانالع  -دال

 حيدد هذا القسم العنارص اليت من شأأهنا دمع وتوجيه طريقة عل مكوانت احلركة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس

 والاجامتعي. 

ما تكون غالبًا  اموجودة ولكهن اال دراك بأأن الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يه دامئاً انطالقًا من  •

عليات التقيمي تشمل النظر يف الاحتياجات من أأن  ،س تجاابت احمللية أأو ادلوليةالاختطيط  عند ،خمفية، من امللح التأأكد
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.  يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي اخلاصة ابلأفراد والأرس وامجلاعات احمللية املترضرةوالقدرات والأولوايت 

ومن غري الرضوري دراسة انتشار الظاهرة للبدء بتقدمي  ،ابت الصحة العقلية عنرصًا هامًا يف الأزماتوتبقى معدالت اضطرا

الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف موضوع ينبغي اس تخدام هنج تشاركية رسيعة وعند الاقتضاء، دمج و اخلدمات. 

 أأةل طبية واحدة. عليات التقيمي الأخرى. كام ينبغي عدم حرص التقيمي يف مس

زاء اذلين يعانون من مشالك يف الصحة العقلية  • جيب أأن تعمل مكوانت احلركة سواًي ملواهجة الومص والمتيزي والأحاكم املس بقة ا 

زاء أأرسمه/ ومقديم الرعاية هلم.   ومشالك نفس ية واجامتعية، وا 

املالمئة. وجيب أأن تنظر علية نقل املعارف واملهارات يف العوامل اخلاصة  املوارد البرشية وس بل بناء القدراتجيب تأأمني  •

ابلس ياق، وتتضمن اال رشاف عىل تطبيق املهارات املنقوةل عرب علية متابعة منتظمة. ويمتزي التدريب الفعال بعملية مس مترة 

ال ابملراقبة واال رشاف. وجيب أأن يمتتع تتطلب، من خالل املامرسة واملتابعة عن كثب، أأن يقوم مدربون مؤهلون يف هذا اجمل

املتطوعون، والعاملون الصحيون يف اجملمتع احمليل، والأخصائيون يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، ابلثقة 

 والاجامتعي. واملعرفة واملهارات الالزمة لالضطالع مبهاهمم يف وضع وتنفيذ الربامج اخلاصة ابلصحة العقلية وادلمع النفيس 

جراء مسح للخدمات املتعددة املس توايت وذات اجلودة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس يتعني عىل مكوانت احلركة  • ا 

واس تخدام الهنج التشاركية لضامن حصول الأشخاص احملتاجني لأشاكل خمتلفة من ادلمع يف جمال الصحة العقلية  والاجامتعي

 وادلمع النفيس والاجامتعي عىل املساعدة واملعلومات و/أأو خدمات اال حاةل املالمئة. 

العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، من أأجل  لأنشطهتا يف جمال الصحة املراقبة والتقيمييتعني عىل مكوانت احلركة تأأمني عليات  •

وتكييفها، وفقاً لهنج مدعوم ابلأدةل. وجيب أأن تستند الأنشطة يف جمال الصحة  متكيهنا من التعريف ابس تجابهتا، وبناهئا، ومتابعهتا،

ىل عليات مراقبة وتقيمي مدعومة ابلأدةل من أأجل ضامن جودة ا لرعاية. وجيب، حيامث أأمكن العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ا 

دارهتا.  ىل اللغات احمللية وا   ذكل، ترمجة جداول موحدة ومقبوةل ثقافيًا ا 

والبياانت القامئة عىل الأدةل يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس  البحوث تبقى مكوانت احلركة ملزتمة ابملسامهة يف مجموعة •

 لأدةل وتبادلها )لكام أأمكن ذكل(. والاجامتعي، من خالل مجع البياانت املدعومة اب

ىل عدد أأكرب من  بتكرةتعرتف احلركة بأأمهية اس تخدام طرق االتصال وش باكت التواصل الاجامتعي امل  • من أأجل الوصول ا 

  دقيقاً تقياميً أأن جتري  الأشخاص وتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. غري أأن عىل احلركة

 . من العزةل ومزيد من الأذى زيداملتسبب و مثل هذه املنابر عن اس تخدام  أأيضاً  تنجمميكن أأن اليت اطر مخلل

 

 

 

 

 

 


