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 2017جملس املندوبني 

 حلقة العمل مناقشات تقرير عن 

 الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

 

 رئيسة الصليب الأمحر السويدي  ،Margareta Wahlström :الرئيسة

 مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  ،العالقات ادلولية سؤوةلم  ،Tanya Abu Ghosh :ةاملقرر

  عرض موجز )أألف( 

الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس أأبرزت مشاركهتم يف النقاش أأمهية موضوع وقد كبريا  من املشاركني  حلقة العمل عددا  مجعت 

ضعف الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى. وجرت مناقشة قضااي أأساس ية مثل اليت تظهر نتيجة والاجامتعي 

ورضورة تعزيز خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي،  ،فجوة بني احلاجات والقدرة عىل تقدمي ادلمعالتنايم املعرفة، و قةل و ، الوعي

زايدة مشاركة احلركة ( 1 :قيق ما ييلعىل ت  مهية القيادة العاملية. وأأعرب املشاركون عن الزتاهمم بقرار جملس املندوبني واملسامهة يف العملأأ و 

ماكنياهتا امجلاعية يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيتعزيز و  ( وضع س ياسة للحركة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس 2؛ ا 

يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس ( اس تكشاف س بل تلبية الاحتياجات 3 العامتدها؛ 2019عرض عىل جملس املندوبني يف والاجامتعي ت  

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. أأثناء  وذكل الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرىاليت تظهر نتيجة جامتعي والا

  مالحظات عامة ونقاط أأساس ية )ابء( 

 مالحظات عامة 

 متثيل للك املناطق اجلغرافية. وجود اكن الاهامتم ابملوضوع ملحوظا  من جانب امجلعيات الوطنية والاتاد ادلويل واللجنة ادلولية مع 

ضامن  واليت مشلتالصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي وأأاتحت حلقة النقاش الفرصة ملكوانت احلركة بتقامس اخلربات ودراسات احلاةل بشأأن 

 وخدمات الصحة العقلية املتخصصة.  ،خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي من والأنشطة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ،اجلودة
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 النقاط الأساس ية

ىل مساعدة الناس يف حاالت الزناعات والكوارث والطوارئ واعتبار • الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي  خدمات احلاجة املاسة ا 

 للحياة. ةنقذمن الأنشطة امل 

معوما  بني الاحتياجات الصحية وجود ثغرات كبرية ومتنامية يف احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر كام يف الأنظمة الوطنية  •

 . الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيوالقدرات يف جمال 

يف  نظرعىل مكوانت احلركة أأن ت جيب ادلمع املقدمة.  وأأمناطتعزز احلركة قدراهتا يف هذا اجملال وتعزز أأيضا  املهنجيات جيب أأن  •

يف حاالت الطوارئ دلى مبارشة برامج  ترصفالصدمات يف الأمدين املتوسط والطويل، كام جيب أأن تنظر يف كيفية ال جوانب 

  والاجامتعي.الصحة العقلية وادلمع النفيس 

اليت تشلك الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي القيادة واملنارصة لتعزيز الرتكزي عىل الطابع امللح لتلبية الاحتياجات يف جمال  •

 حراز تقدم يف هذا اجملال.العمل ال  من  اأأساس ي اجزء

 الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.يف جمال  جيب أأن تكون املنارصة جزءا  ال يتجزأأ من نشاط مكوانت احلركة •

 وبعد ذكل.  2019س نة مجعية وطنية بعد انهتاء حلقة العمل ابملسامهة يف مواصةل العمل حىت  33تعهدت  •

 حول أأس ئةل توجهييةاليت أأثريت النقاط الرئيس ية  )جمي( 

لتلبية احتياجات الساكن املنكوبني يف جمال الصحة القامئة حلركة اهنج يف املوجودة وأأوجه التداخل الثغرات : ما يه 1السؤال التوجهييي رمق 

 وتأأمني سالمة املوظفني واملتطوعني وراحهتم؟  العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

 ما وجدوه من تداخل. يتجاوز يف أأنشطهتم من الثغراتعددا  حدد املشاركون يف حلقة العمل  •

جراء مسح لالحتياجات  •  والرشاكء. واملواردمن الرضوري ا 

 من نقص يف عدد املوظفني املعنينيأأيضا  ميكن أأن يكون اس تقطاب متطوعني متخصصني ابلغ الصعوبة، بيامن تعاين مكوانت احلركة  •

ىل التدريب ويؤثر ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.  يف العمل يف هذا اجملال.أأيضا   افتقار املوظفني واملتطوعني ا 

 مكوانت احلركة من قةل الأموال اخملصصة لربامج الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.تعاين  •

فة الحتياجات الش باب والالجئني مكي  تكون الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي من الرضوري جدا  وضع أأنشطة يف جمال  •

 واملهاجرين. كام أأن تقدمي ادلمع للموظفني واملتطوعني أأمر حيوي.

ىل تلبية الاحتياجات   • غري امللباة للأشخاص املس تضعفني اذلين تعمل معهم احلركة، وذكل مثة رضورة ماسة لزايدة الأنشطة الرامية ا 

 .الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعييف جمال 

الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. وجيب احلصول عىل من الرضوري تعزيز املنارصة والتوعية وتعريف احلكومات بقضااي  •

قامة حوار معها.  ،لأهنا تتحمل املسؤولية الأوىل يف هذا اجملال دمع احلكوماتاملزيد من   وينبغي ملكوانت احلركة ا 

 لصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. جيب أأن تعمتد احلكومات س ياسات تتعلق اب •
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 ؟املوجودة يف هنج احلركة القامئةوأأوجه التداخل الثغرات  سدالهادفة ا ىل ما يه التوصيات  :2رمق السؤال التوجهييي 

ىل تتاج احلركة ا ىل • فهم اكمل ملس توى الزتام امجلعيات الوطنية والاتاد ادلويل واللجنة ادلولية يك تمتكن من وضع س ياسة  التوصل ا 

 احلركة.

الأسايس اذلي س تقدمه مكوانت احلركة )ماذا نفعل عندما ال نس تطيع تقدمي اخلدمات جيب أأن تدد الس ياسة مس توى ادلمع  •

 الالزمة؟(.

ىل  • ن تس تكشف أأ معاجلة الاحتياجات اليت مل تمت تلبيهتا. وجيب أأكد املشاركون يف حلقة العمل عىل رضورة تعزيز الأنشطة الرامية ا 

تنفيذ املهام، واس تخدام احللول اليت تعمتد عىل الهواتف احملموةل وعىل  التناوب يفتلفة من خالل مثال  اخمل تعزيز ال احلركة س بل 

 بني. التكنولوجيا، وزايدة أأعداد املوظفني واملتطوعني املتعلمني واملدر  

آاثر الأنشطة يف جمال  أأيضا  احلركة جيب أأن تطور  •  الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعيقياس الآاثر مثل وضع مؤرشات لتقيمي أ

ىل   ضامن اجلودة.سعيا  ا 

ماكنية وضع منوذج خلدمات جيب أأن ت  • طبق يف لك احلركة )تقدمي ادلمع الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ي  س تكشف احلركة ا 

ىل اخلدمات املتخصصة  . (يف مجيع املس توايت من ادلمع النفيس والاجامتعي الأسايس ا 

وامليض قدما  يف  ،الوطنية اليت تود املشاركة كجمعيات وطنية رائدة يف املشاوراتامجلعيات ما يه  :3السؤال التوجهييي رمق 

وضع س ياسة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي عىل مس توى لك احلركة، والعمل عىل اس تكشاف الفرص 

 تظهر نتيجة الزناعات املسلحة والكوارث اليتاليت تتيح تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي 

 ؟2019س نة لعرضها عىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى 

مجعية الصليب الأمحر الكيين،  :امجلعيات الوطنية التاليةلمشاركة بشلك فعال يف العملية املذكورة أأعاله ويه فورا  ل مجعية وطنية  33جسلت 

السلفادوري، والصليب الأمحر الكوس تارييك، ومجعية الهالل الأمحر املالزيي،  والصليب الأمحر جلنوب السودان، ومجعية الصليب الأمحر

غاري، والصليب الأمحر الفرنيس، والصليب الأمحر الفزنوييل، ومجعية الصليب الأمحر البلزيي، والصليب الأمحر الربيطاين، والصليب الأمحر البل

عية الصليب الأمحر لكوت ديفوار، ومجعية الصليب الأمحر الصيين، والصليب الأمحر السلوفايك، والصليب الأمحر الآيسلندي، والصليب ومج 

يفي، دلملالقطري، والهالل الأمحر ا ماييك، ومجعية الصليب الأمحر الغاميب، والصليب الأمحر السويدي، ومجعية الهالل الأمحراالأمحر اجل

ثيويب، والصليب الأمحر الأمرييك، ومجعية الص  ومجعية الصليب الأمحر التميوري، ومجعية الصليب الأمحر الكولوميب، ومجعية ليب الأمحر اال 

ي، والصليب الأمحر كسمبورغالهالل الأمحر الفلسطيين، والصليب الأمحر ادلمناريك، والصليب الأمحر البلجييك، والصليب الأمحر الل 

الأمحر العريب السوري، والصليب الأمحر الهندورايس، والصليب الأمحر اال س باين، ومجعية الصليب الأمحر الغياين، الغواتامييل، والهالل 

 والصليب الأمحر اللبناين. 

  الاس تنتاجات والتوصيات  )دال(

ىل  • ( خطة 3( رؤية مشرتكة، و2و ،( فهم مشرتك1 :تكوينهيدف القرار املتعلق ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ا 

 مشرتكة.  معل

نقاذ الأرواح.جيب النظر ا ىل خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ابعتبارها جزءا  ال يتجزأأ من معليات  •  ا 

  اخلدمات الأخرى.يف الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي خدمات دمج جيب  •
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نتعامل مع الثغرات حفسب بل  وابلتايل، فنحن ال ،و"الطبيعة اخلفية" ملشالك الصحة العقليةليس من السهل التعامل مع الومص  •

 نتعامل أأيضا  مع قضااي ابلغة التعقيد.

 . اتساعا  الفجوة بني الاحتياجات والقدرة عىل تقدمي ادلمع تزتايد  •

 طويةل الأمد دلى مبارشة الربامج. الالصدمات عوارض جيب أأن تعزز احلركة قدراهتا ونوع ادلمع اذلي تقدمه وتأأخذ يف الاعتبار  •

الصحة العقلية املعرفة بقضااي وقةل الوعي/ضعف القيادة رضورية، ومن مث جيب أأن تكون املنارصة جزءا  ال يتجزأأ من امليض قدما  ) •

دلمع النفيس والاجامتعي دلى بقضااي الصحة العقلية وارفع مس توى الوعي علينا وجيب وادلمع النفيس والاجامتعي مسأأةل هامة(. 

ىل تزويد أأن القادة واحلكومات. وجيب أأن تكون الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي مسأأةل ذات أأولية قصوى، و  نسعى ا 

 لأدوات الالزمة ملعاجلهتا. احلركة اب
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