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 موجز 

النفس ية والاجامتعية راحة أ اثر فادحة عىل الصحة النفس ية والبالزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ تتسبب 

يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي بشلك مّطرد  الاحتياجاتوتزداد  فراد املترضرين مهنا والأرس واجملمتعات احمللية. للأ 

القيود وجند أأن وغالبًا ما يواجه الأشخاص اذلين يعانون أأصاًل من مشالك يف الصحة النفس ية حتدايت كبرية.  الت،بسبب هذه احل

احلصول عىل خدمات جيدة، واملوارد البرشية احملدودة املتوفرة خلدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، وعدم املفروضة عىل 

ىلحامية الأشخاص املترضرين،  ضافة اإ تسامه مجيعها يف تنايم الفجوة القامئة بني الاحتياجات  ،لصحة النفس ية الومص املرافق للك ما يتعلق اباإ

ىل خمتلف القطاعات ويكون لها هذا الوضع  انعاكساتوالاس تجابة. ومتتد  نسانية واجامتعية واقتصادية أ اثر اإ  واسعة النطاق. طويةل الأمد و اإ

تعزيز الاس تجابة امجلاعية لتلبية احتياجات الأشخاص رضورة ملحة يف )احلركة ادلولية( وترى احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي. 

سقة مع ادلول واجلهات املعنية الأخرى من أأجل سد الفجوات اخلطرية يف خدمات ت اجلهود املشرتكة وامل بذل احلركة بوقع جيد دلمع وتمتتع 

ىل العمل وعرض أأن ولهذا ترى اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي. قرار الظرف مناسب لدلعوة اإ

جراءات التالية: ع عىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. هذا املوضو بشأأن  ىل اختاذ الإ  ويدعو القرار املقرتح ادلول ومكوانت احلركة اإ

 .اجملمتعيةو  وتعزيز الاس تجابة احمللية ضامن احلصول املبكر عىل خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي،" 1"

  .يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي شخاصشامل ومتاكمل لتلبية احتياجات الأ ضامن الرعاية وادلمع عىل حنو " 2"

النفيس من خالل ضامن حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الأذى الوقاية من " 3"

 كرامهتم.  صونو الطوارئ، 

 جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي.بناء قدرات العاملني يف " 4"

 . ةلأشخاص املعنيني بتلبية الاحتياجات الإنسانيحامية الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية ل" 5"

 قدمة امل (1

املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها الزناعات  بشلك خطري نتيجة 1تزتايد الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي

ذ يتعرّ  ،من حالت الطوارئ واملمتلاكت  ، أأو خسارة ادلايرخشص عزيز ض الناس لتجارب أألمية مثل الانفصال عن الأحباء أأو فقداناإ

                                                 
دراك اإماكانته اخلاصة والتكيّف مع حالت التوتّر العادية بأأهنا " "الصحة النفس ية"تعّرف منظمة الصحة العاملية  1 حاةل من العافية يس تطيع فهيا لك فرد اإ

حاةل من اكامتل السالمة بدنيًا وعقليًا واجامتعيًا، ل جمرد  يه " ،وفقًا ملنظمة الصحة العاملية ،"الصحة"والعمل بشلك منتج ومفيد والإسهام يف جممتعه احمليل. و

 انعدام املرض أأو العجز". 

اذلي يشمل العمليات ادلاخلية من  شخصاملتبادةل بني الفرد )أأي "العامل النفيس" لل  اتالعالق يف الإشارة اإىل"  النفيس والاجامتعي"صفة س تخدم هنا ت 

توجهيات قتبس من م . س ياق الاجامتعي(ال انفعالت وأأفاكر ومشاعر وتفاعالت(، وبيئته، والعالقات املتبادةل مع الأفراد ومع جممتعه احمليل و/أأو ثقافته )أأي 

 . ICRC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support ،الاجامتعي-الصحة النفس ية وادلمع النفيسبشأأن اللجنة ادلولية 

أأوسع مجموعة ممكنة من اجلهات الفاعةل والتشديد عىل رضورة وجود مقارابت متنوعة لتوحيد " "الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعيعبارة  س تخدمت 

 .   وممكةل لبعضها البعض توفر رعاية مس مترة شامةل
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نسانية ومهنا العنف اجلنيس والقامئ عىل نوع اجلنس، والتعذيب ، وغريها من أأشاكل وس بل العيش، أأو التعرض لنهتااكت خطرية للكرامة الإ

تعقيدات حالت الطوارئ وطول مدهتا. ونتيجة ذلكل، ميكن أأن  زايدوغالبًا ما تتكرر هذه الأوضاع عىل مر الس نني مع تسوء املعامةل. 

ىل الظهور لصحة النفس ية اضطراابت اتعود بعض  ة لهذه أأخرى كنتيجة مباش اضطراابت أأو ربا تتفامق، كام ميكن أأن تظهر القامئة مس بقًا اإ

بيامن تتعرض املوارد املادية اليت حيتاهجا املترضرون للصمود أأو التعايف  ،اجملمتعيادلمع الرعاية الاجامتعية و نظم  تأ لك. وت العصيبة التجارب

ىل مغادرة منازهلم ويرتافق ذكل يف غالب الأحيان ابنقطاع الأوصال، وغياب ل املعلومات، وعدم معرفة لرضر أأو التدمري. ويضطر الكثريون اإ

 القامئة. النفس ية زيد من الضغوط الأمر اذلي يل، الحتجاز املهني واملطوّ التعرض ل، و وانيةالعدظهور أأوضاع الهجرة وس ياساهتا، و 

ىل  الطوارئ. وسوف كرث من الضعف يف حالت أأ ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية، ترتفع معدلت اضطراابت الصحة النفس ية بني الساكن اإ

املنخفضة أأو املتوسطة  يعاين أأكرث من خشص واحد من لك مخسة أأشخاص من مشالك يف الصحة النفس ية بعد حاةل نزاع. ويف البدلان

، أأكرث من ثالثة أأرابع الأشخاص املصابني أأخرى حالت طوارئو ادلخل اليت تعاين من عدد كبري من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية 

اابت خطرية يف الصحة النفس ية ل يتلقون أأي عالج. وأأظهرت الأحباث معدلت خمتلفة لنتشار الاضطراابت يف الصحة النفس ية ابضطر 

جراءات الالزمة. احملدد وفقًا للس ياق  ، ولكن التقديرات العامة املقدمة واحضة با يكفي يك نتخذ الإ

الأشخاص اذلين يعانون من حالت ذكل أأن من الاس تجابة الإنسانية.  رجةمشلكة ينبغي معاجلهتا يف املراحل احلجمرد وليست هذه 

رث الطوارئ هذه ولس امي الأطفال  الأحداث الصادمة مثل العنف وفقدان الأحباء يس مترون يف مراحل تعافهيم ومس تقبلهم يف محل اإ

ىل زايدة يس والاجامتعي والانفصال. وقد تؤدي الاحتياجات غري امللباة يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النف دمان و اإ اللجوء تعاطي مواد الإ

ىل  تؤثر يف الوظائف املعرفية وفرص التعلمي واحلصول عىل س بل العيش، وتؤثر سلباً يف الصحة اجلسدية للساكن املترضرين كام الانتحار، اإ

وجند أأن ضعف الاستامثر يف جمال الوقاية وتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع . والأجل املتوقع حلياهتم ونوعية حياهتم

 النفيس والاجامتعي، والقيود املفروضة عىل احلصول عىل خدمات جيدة، واملوارد البرشية احملدودة املتوفرة خلدمات الصحة النفس ية وادلمع

ىل ين، النفيس والاجامتعي، وعدم حامية الأشخاص املترضر ضافة اإ تسامه مجيعها يف تنايم  ،لصحة النفس يةللك ما يتعلق ابالومص املرافق اإ

ىل أ اثر عدم تلبية الاحتياجات الفجوة القامئة بني الاحتياجات والاس تجابة. ومتتد  فراد والأرس. اإ أأكرث من املعاانة النفس ية املباشة للأ

ىل اجملمتعات احمللية واجملمتع بأأرسه واسعة النطاقيه طويةل الأمد و ة قتصاديالاجامتعية والانسانية والإ اثر ال  و فالنتاجئ   . ابلنس بة اإ

قرار العاملي بأأن الصحة النفس ية يه جزء ل يتجزأأ من الصحة، وبأأمهية تلبية احتياجات زدادوي الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي  الإ

ىل وجود اسرتاتيجيات  .وغريها من حالت الطوارئالزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية يف  قرار تنايم الأدةل اليت تشري اإ ويدمع هذا الإ

فامي يواجه الناس أأوجه ضعف متعددة اس مترت يف الازدايد ، فعاةل للوقاية وامحلاية من أأجل تلبية هذه الاحتياجات. غري أأن الاحتياجات 

ن وح وتغرّي ومتشابكة انمجة من بني أأمور اخرى عن العنف والزن  وادلمع النفيس  نفس يةالصحة ال تلبية الاحتياجات يف جمال  املناخ.  اإ

نسانية وحصوهلم يه  والاجامتعي عوامل حامسة يف احلياة اليومية للناس ويف بقاهئم عىل قيد احلياة كام يه حامسة يف متتع الناس حبقوقهم الإ

 عىل امحلاية واملساعدة. 

 اخللفية  (2

ن تلبية احتياجات   نفس يةالصحة ال يف جمال  الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئاملترضرين من الأشخاص اإ

نسانية وختفيفها، وحامية احلياة الاكمنة يف ادلولية لحركة العامة لهداف الأ وادلمع النفيس والاجامتعي يه جزء أأسايس من  جتنب املعاانة الإ

وحتقيقًا لالس تجابة الإنسانية للحركة، يقدم املوظفون دلى الأفراد واجملمتعات احمللية.  ، وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعيةوالكرامة والصحة

ىل الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية   توفري خدمات متتد من ادلمع النفيس وادلمع النفيس والاجامتعي الأساس ينيمن خالل واملتطوعون ادلمع اإ
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ىل خدمات الرعاية الأكرث ختصصًا يف جمال الصحة من مثل تعزيز أ ليات املواهجة الفردية واجملمتعية القامئة، وبناء القدرة عىل الصمود،  اإ

 النفس ية. وجيب الاعرتاف بدور املتطوعني اكطراف فاعةل أأساس ية من اجملمتع احمليل يف هذه الاس تجابة.

يف جمال  الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئشخاص املترضرين من الأ احتياجات تلبية حددت احلركة لقد 

تلبية الاحتياجات "،  7 رمق ومن خالل القرار.  2017 كأولوية للعمل يف جملس املندوبني لس نة وادلمع النفيس والاجامتعي نفس يةالصحة ال 

تمتتع احلركة بوقع جيد دلمع اجلهود ، تعهدت احلركة بتعزيز هجودها يف هذا اجملال. و "والاجامتعييف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس 

سقة مع ادلول واجلهات املعنية الأخرى من أأجل سد الفجوات اخلطرية يف خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي. ت املشرتكة وامل 

واحلركة ملزتمة بلفت  .2019عامتدها يف اجامتع جملس املندوبني لس نة دلولية يف هذا اجملال لتوجه لك أأعامل احلركة ا مقرتحة س ياسة مثةو 

ر هذا القرار التعهدات املقدمة يف ىل هذا املوضوع والتصدي للومص والمتيزي يف ما يتعلق ابلصحة النفس ية. ويطوّ اإ انتباه العامل بشلك أأكرب 

"العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك ملنع  3 رمقالقرار  ادلويل الثاين والثالثني، أأياملعمتدة يف املؤمتر ات القرار 

سالمة املتطوعني واملوظفني " 5"مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية معًا "، والقرار رمق  4حدوثه ومواهجته"، والقرار رمق 

ىل  الإنسانيني وأأمهنم ، والبنك 2020-2013العمل اذلي أأجنزته منظمة الصحة العاملية عرب تنفيذ خطة معل الصحة النفس ية ". ويستند اإ

ىل املعنية ابلصحة العقلية العاملية الوزارية ادلويل، ومنظامت اجملمتع املدين، والقمة  . كام يامتىش القرار مع أأخرى يف هذا اجملال مبادراتواإ

ذ يركز عىل تعزيز الرعاية يف جمال الصحة النفس ية للأشخاص املترضرين من  الزناعات املسلحة والكوارث أأهداف التمنية املس تدامة اإ

غفال أأحد"ابلتغطية الصحية الشامةل وبرانمج الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ كجزء من الالزتام   . "عدم اإ

 التحليل  (3

ىل الأولوايت والتدابري العملية لضامن خدمات تشري  الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي املناس بة فقرات منطوق القرار املقرتحة اإ

ىل التدابري اليت تسامه يف حتسني الوقاية وامحلاية   يف جماليف الأجل الطويل للأشخاص املترضرين من حالت الطوارئ هذه، كام تشري اإ

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، والتخفيف من الاحتياجات يف هذا اجملال. 

 واجملمتعية ضامن احلصول املبكر عىل خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي وتعزيز الاس تجابة احمللية  -أأولً 

والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ، وقد تراودمه الزناعات املسلحة  يف حالت ةنفس يضغوط الأشخاص من أأغلب يعاين 

ىل حد املعاانة من اضطراابت فعلية يف الصحة ل صمشاعر اليأأس والقلق أأو اخلجل أأو فقدان الأمل أأو فقدان الس يطرة. ولن ي معظمهم اإ

اسرتاتيجيات بتفعيل  مهنم من التعايف عىل الصمود يف هذه احلالت، وسوف يمتكن عدد كبري ةقدر عادة الالنفس ية لأن الناس يظهرون 

واجملمتع احمليل. غري أأن أأشخاصاً أ خرين س يحتاجون  ءصدقاالأ و  ةرس الأ مصود خشصية وشيطة حصوهلم عىل اخلدمات الأساس ية والأمن ودمع 

ىل خدمات أأكرث تركزياً  ىل  الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعييف اإ ضافة اإ . ولكن احلصول والأمن ساس يةاخلدمات الأ احلصول عىل اإ

. وقد ثبت يف الوقت نفسه أأن الكشف املبكر لالضطراابت والتدخل وتوفري الرعاية املناس بة يف هذا اجملال حمدود للغاية ادلمع عىل خدمات

ىل تعزيز الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعيةيميكن أأن  ىل اضطراابت  بشلك فعال، ؤدي اإ واحليلوةل دون تطور الضغوط النفس ية اإ

ىل  الأطفال.   أأكرث خطورة. ويرتدي ذكل أأمهية خاصة ابلنس بة اإ

الصحة عىل تقدمي خدمات  ،واللجنة ادلولية ،والاحتاد ادلويل ،وامجلعيات الوطنية ،وجوب تركزي ادلولقرتح فقرات منطوق القرار تولهذا 

ىل اس تجابة قامئة عىل اجملمتعات احمللية ،يف مرحةل مبكرة والاجامتعيالنفس ية وادلمع النفيس  وتعزيز القدرة عىل الصمود.  ،والاستناد اإ

عية لتلبية وينبغي أأن تركز هذه اجلهود يف املقام الأول عىل تفعيل البىن احمللية القامئة وتعزيزها، وعىل اسرتاتيجيات الصمود ونظم ادلمع اجملمت 

ىل ظواهر أأكرث خطورة. وجيب أأن ترتافق هذه اجلهود ابستامثرات الاحتياجات الفور ية الأساس ية واحليلوةل دون تطور الضغط النفيس اإ

ىل طويةل الأجل يف  ماكنيات وصولها اإ النظم الوطنية اخلاصة ابلصحة ومواهجة حالت الطوارئ. وتمتتع احلركة، بفضل وجودها حمليًا واإ
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تياجات الفورية للأفراد والأرس واجملمتعات احمللية يف ح ملتطوعني وأأفراد اجملمتع احمليل، بوقع جيد لتلبية الاالناس وقاعدهتا القوية املمثةل اب

جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، وذكل ابلتنس يق والتاكمل مع اجلهات الفاعةل الأخرى. وتشلك امجلعيات الوطنية، بصفهتا 

 ة يف العمل الإنساين، شياكً هامًا لدلول يف تقدمي هذه الاس تجابة احمللية. هيئات مساعدة للسلطات العام

  الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعيلتلبية احتياجات الأشخاص يف جمال ضامن الرعاية وادلمع عىل حنو شامل ومتاكمل  -اثنيًا 

ىل الصحة النفس ية الإجيابية الظواهر تبدأأ من من مجموعة اضطراابت الصحة النفس ية تشمل  النفس ية والاضطراابت  اخلفيفةاملعاانة لتنتقل اإ

ىل خلل خطري يف الترصفات الشخصية. اليت تصبح التدرجيية  ضاماًن لتلبية احتياجات الناس بصورة شامةل، و وأأحيااًن مزمنة وقد تصل اإ

فرتة طويةل عرب نظام من ادلمع الشامل متعدد تقدم املساعدة خالل جيب أأن يكون ادلمع النفيس والاجامتعي املقدم جزءاً من رعاية مس مترة 

ىل الاس تجابة يات معل املس توايت. ويتطلب ذكل دمج الاهامتم ابلصحة النفس ية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية يف  تلبية الرامية اإ

س تجابة وس بل املعيشة، والتعلمي. عالوة عىل ذكل، جيب أأن تكون الا احتياجات أأساس ية أأخرى مثل الصحة اجلسدية، واملأأوى، والغذاء،

نفس ية والاجامتعية، يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي متعددة املس توايت تشمل الرعاية الاجامتعية، وتعزيز الراحة ال 

ىل وصوًل اضطراب الصحة النفس ية، و  ةالنفس ياملعاانة والوقاية من  عمتد الهنج متعدد ي العالج املتخصص لضطراابت الصحة النفس ية. و اإ

حاةل داخلية قوية فامي بني خمتلف المئاملس توايت عىل القدرات امل ة املتاحة يف لك مس توى من املس توايت، وعىل وجود ش باكت اإ

  ملس توايت. ويعين ذكل الاستامثر يف خمتلف املس توايت ويف اخلدمات التمكيلية با يف ذكل يف أأنظمة الصحة والرعاية الاجامتعية احمللية.ا

ىل جانب اضطراابت الصحة النفس ية  ظهرغالبًا ما ت  اضطراابت حصية أأخرى مثل الأمراض غري املعدية وفريوس نقص املناعة اإ

صاابت، ومهنا العنف اجلنيس والقامئ عىل نوع اجلنس.  البرشية/الإيدز، وميكن أأن تصيب بشلك خاص الأشخاص املعرضني للعنف والإ

النامجة ضطراابت الاوينبغي النظر يف معاجلة  وهناك صةل ما بني تعاطي مواد الادمان والصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية،

ىل جانبتعاطي اخملدرات عن  قرار ابلتقاطع فامي بني الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي.  تلبية اإ وجيب الإ

ىل  ،لوضع الصحيعوامل اخلطر مثل العمر، ونوع اجلنس، ومواطن الضعف، والعوامل الاجامتعية والاقتصادية، واخمتلف  والانامتء اإ

دراهجا الأقليات،  جراءات يف مجيع واإ لأكرث بصحة جيدة هب والوقاية والاس تجابة والانتعاش من أأجل ضامن تاكفؤ فرص العيش أأ التاإ

 الأفراد هتميشًا واس تضعافًا. 

ادلولية، عاماًل حاسامً يف تلبية الاحتياجات  وأأ لية مهنا سواء احمل  ،مواهجهتاالتأأهب حلالت الطوارئ و قوية يف أأنظمة وخطط وجود شلك ي 

جمال الصحة النفس ية وادلمع الإنسانية بصورة شامةل أأثناء حالت الطوارئ. وميكن أأن تكون تلبية احتياجات الأشخاص املترضرين يف 

وقوانني مواهجة الكوارث وخطط التأأهب وأ ليات النفيس والاجامتعي أأكرث فعالية من خالل ضامن دجمها بشلك مهنجي يف القوانني الوطنية 

للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر املؤمتر ادلويل أأولك ، 2003الاس تجابة والانتعاش والتنس يق يف حالت الطوارئ. ومنذ العام 

ىل  مهنا وقدم عدد كبري  . الاحتاد ادلويل، بساعدة والنصح بشأأن قوانني مواهجة الكوارثاملساعدة هممة تقدمي امجلعيات الوطنية ادلويل( اإ

ىل سلطات بدلاهنا عىل مدى الس نوات الالحقة. ومتكل أأيضًا اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية تفويضًا  وجساًل بذكل مساعدة فنية واسعة اإ

 طوياًل يف دمع القوانني الوطنية ومتابعة امتثال الس ياسات للقانون ادلويل الإنساين. 
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قاية من الأذى النفيس من خالل ضامن حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من الو    -اثلثاً 

 حالت الطوارئ، واحلفاظ عىل كرامهتم. 

جامتعية، الانفس ية وال  الظروفو يف الصحة النفس ية تؤثر يتسبب الفشل يف ضامن سالمة الناس وكرامهتم وحقوقهم يف مشالك كبرية 

الصحة فامق مواطن الضعف القامئة. عالوة عىل ذكل، يؤدي العنف املوجه ضد خدمات الرعاية الصحية، با يف ذكل خدمات يسامه يف تو 

ىل انقطاع خدمات حيوية ينبغي احرتاهما وحاميهتا.  الزناعات املسلحة وحالت الطوارئالاجامتعي، أأثناء النفس ية وادلمع النفيس و الأخرى، اإ

لقانون ادلويل من اوتشلك حامية الصحة، با يف ذكل الصحة النفس ية، وضامن احلصول عىل الرعاية الصحية بدون حتزي، جانبًا أأساس يًا 

عات املسلحة فقط. كام يشلك توفري خدمات الصحة النفس ية وحاميهتا جزءًا ل يتجزأأ من احلق يف حتقيق واجب التطبيق يف الزنا الإنساين

املنصوص عليه يف صكوك خمتلفة من القانون ادلويل حلقوق الإنسان. وتتضمن اتفاقية وهو احلق أأعىل معيار من الصحة ميكن احلصول عليه 

عاقة أأحاكمًا هامة تتعلق حبامية وتعزيز الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية. ومن  الأمم املتحدة بشأأن حقوق الأشخاص ذوي الإ

مشالك من ، وفقًا لالقتضاء، من أأجل املساعدة يف معليات الوقاية الاكمل لهاوتأأمني الاحرتام املهم تطبيق هذه الأطر القانونية ادلولية 

وميكن أأن .  ، والتقليل مهنا، ومعاجلهتالأشخاص املترضرين واجملمتعات احمللية املترضرةالصحة النفس ية واملشالك النفس ية الاجامتعية ل

 ة بطريقة فعاةل وغري متحزية. المئاحلصول عىل اخلدمات وامحلاية امل تساعد أأيضًا القوانني الوطنية املتعلقة ابلصحة النفس ية يف ضامن

وجيب أأن حتظى  ،أأو الإصابة قصاءللعنف أأو الإ  ضابلتعرّ هتديدات خطرية يواهجون يعاين بعض الأفراد من مواطن ضعف خاصة أأو 

ص اذلين يعانون أأصاًل من اضطراابت يف الصحة حاجهتم للحامية وادلمع النفيس والاجامتعي بأأولوية قصوى. وتشمل هذه اجملموعة الأشخا

والنساء احلوامل  ،ن عن أأرسمهووالأطفال املنفصل اضطراابت خطرية، والأطفال بن فهيم القارصون غري املصحوبني بذوهيممن النفس ية أأو 

 ة. خلاصالأطفال وأأفراد الأرس املشتتة وتقدمي ادلمع املالمئ حلاجاهتم اضامن حامية واملرضعات. ومتتكل احلركة خربات خاصة بشأأن 

ا يف ذكل ب ،الومص والمتيزيو نبذ ل وغالبًا ما يواجه الأشخاص اذلين دلهيم احتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، ا

قصاءمن اضطراب يف الصحة النفس ية. ويتسبب ذكل يف املزيد من الأذى و  هتممعاانبسبب العنف وحىت احلرمان من احلرية  من اجملمتع  الإ

يف جمال  واحلصول علهيا. ومن الأمهية باكن أأن ترتافق تلبية الاحتياجات املساعدة نعالبحث وقد حيول دون حماوةل هؤلء الأشخاص 

الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي ابلعمل عىل التصدي للومص والإقصاء والمتيزي. وجيب أأن تراعي مثل هذه املبادرات العوامل 

ىل أ راء الأشخاص اذلين يعانون من مشالك يف الصحة ا رغام أأي مهنم عىل كشف معلومات ل يرغب يف الثقافية وتس متع اإ لنفس ية بدون اإ

ا. وينبغي الرتكزي عىل العنارص الإجيابية للصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية بدًل من اعامتد "هنج معاجلة املرض" اذلي قامسهت

ىلي  ىل  ميكن أأن اً املشالك النفس ية ابعتبارها جعز  نظر اإ دامة يؤدي اإ  الومص.اإ

ذا مل تنفذ بوعي وحساس ية ميكن ذ أأهنا تتناول مواضيع ابلغة  ،أأن تتسبب خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي ابلأذى اإ اإ

ىل التقليل من تكل اخملاطر وضامن كرامة الناس وجودة اخلدمات املقدمة، يتعني عىل ادلول وامجلعيات الوطنية والاحت اد احلساس ية.  وسعياً اإ

"عدم بدأأ م جنة ادلولية أأن تشجع الالزتام ابملعايري الواجبة التطبيق يف جمال الرعاية، والإرشادات الأخالقية واملهنية با يف ذكل ادلويل والل 

حلاق الأذى"،  رشادات اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت، واملعايري والإرشادات ذات الصةل عىل املس توى اسفريومعايري مرشوع اإ ، واإ

أأجل وينبغي تشجيع املشاركة الاكمةل واملتساوية والفعاةل للأشخاص اذلين يعانون من اضطراابت يف الصحة النفس ية من . 2الوطين

                                                 
 اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت :  2

"IASC guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings." Geneva, Switzerland (2006); 
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، مساعدهتم عىل قيادة التغيريات املس تقبلية يف س ياسات الصحة النفس ية وتقدمي اخلدمات. وتعزز املشاركة املساءةل أأمام الساكن املترضرين

حلاق الأذى، وتضمن تقدمي ادلمع ابلطريقة املالمئة ثقافيًا. وتقلل من خطر   اإ

ويتعني عىل ادلول ومكوانت احلركة ان تستمثر يف البحوث والطرق املبتكرة لتحسني مجع البياانت املتعلقة ابحتياجات الصحة النفس ية 

يف ذكل عرب التكنولوجيا الرمقية خالل مجيع  وتوثيق الأنشطة الفعاةل، واس تكشاف طرق معل جديدة باوادلمع النفيس والاجامتعي، 

 مراحل الرعاية املس مترة. 

 بناء قدرات العاملني يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي  –رابعًا 

املوظفني واملتطوعني خلدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت تعمتد عىل قدرات الأمه رصيد التشلك املوارد البرشية 

الصحة النفس ية وادلمع النفيس  شخاص اذلين دلهيم احتياجات يف جمالوهماراهتم ودوافعهم لتعزيز الصحة النفس ية وتقدمي ادلمع للأ 

ط تسع عاملني جد يف املتوسيو ملوارد البرشية الالزمة يف هذا اجملال عىل املس توى العاملي: ف هائةل فامي يتعلق ابوالاجامتعي. غري أأن الفجوة 

واملمرضني، والأخصائيني يف عمل النفس، والعاملني الاجامتعيني( للك النفس يني، الأطباء هذا الرمق يف جمال الصحة النفس ية )ويشمل 

: ففي البدلان منخفضة ادلخل هناك أأقل من عاملني اثنني يف جمال الصحة النفس ية وفقًا للبدلان أألف خشص، ولكن الأرقام ختتلف 100

ذات ادلخل املرتفع. وتتعاظم انعاكسات هذه الفجوة يف يف البدلان  أألف خشص 100للك عاماًل  72جند أألف خشص، بيامن  100 للك

تعجز غالبًا أأنظمة الصحة بيامن  ،الاحتياجاتحينئذ حالت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ حيث تتناىم 

والاجامتعي أأمرًا حاسامً لإجناز مجيع العنارص اليت للصحة النفس ية وادلمع النفيس اخملصصة ويبقى تعزيز املوارد البرشية  .3عن مواهجة الوضع

ذا أأردان أأن تس تويف اخلدمات هذه املعايري، من الرضوري أأن  يتضمهنا هذا القرار.  ، ن يف جمال الصحة والرعاية الاجامتعيةوعامليكون الواإ

نسانية الأخرى،   اً وخيضعونجيد اً تدريبمدربني والعاملون الاجامتعيون احملليون، واملوظفون واملتطوعون يف امجلعيات الوطنية واملنظامت الإ

. وجيب أأن خيضع هؤلء لتدريب يتيح هلم حتديد و/أأو تلبية ، وميتلكون احلساس ية والوعي الثقايف واملهارات املطلوبةاملالمئشاف لالإ 

ىل اخلدمات اإ بدءًا من خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي الأساس ية ووصوًل ويقدمون اخلدمات الالزمة، تياجات خمتلف اجملموعات، اح 

 الصحة النفس ية. رعاية الأكرث ختصصًا يف جمال 

     الاحتياجات الإنسانيةلأشخاص املعنيني بتلبية حامية الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية ل –خامسًا 

نسانية يف ظروف صعبة ومعقدة وأأحيااًن خطرية. ويتحملون عب و يعمل املوظفون  ىل تلبية الاحتياجات الإ ئًا املتطوعون اذلين يسعون اإ

مه غالبًا و( 2، )ملساعدة املنقذة للحياة وادلمع النفيس للساكن املترضرينالأحداث صادمة أأثناء تقدميهم  ايتعرضو حيمتل أأن ( 1: ) ثالثياً 

( 3والأحزان اليت تصيب الأشخاص اذلين يقدمون ادلمع هلم، ) أ يسن يعانوا من نفس املأأ وحيمتل  ،اجملمتعات احمللية املترضرةجزء من 

ىل . وتضاف مجيع هذه اكيفالتدريب ال المئة و املوارد املغالبًا ل ميلكون و ،يعملون ساعات طويةل يف ظروف ابلغة الصعوبةو  العوامل جممتعة اإ

ىل معدلت عالية من املاملرتامك واملزمن، وتشري الأ هجاد الإ  تلبية الاحتياجات ل  صفوف املوظفني واملتطوعني العاملني يف ةالنفس ي عاانةحباث اإ

لتحقيق أأثر شطًا حيواًي يف مجيع القطاعات الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية لهذه املوارد البرشية الإنسانية. وتشلك حامية 

ىل نتاجئ أأفضل  لقوى العامةلالراحة النفس ية لبذكل تأأمني  وميكن. يف اجملال الإنساين ومس تدام لفعا ماكنية تنفيذ برامج أأعىل جودة تؤدي اإ واإ

جراءات للهنوض ابيف دمع الساكن املترضرين. ولهذا يطلب هذا القرار من ادلول  والراحة ة النفس ية لصحومن مكوانت احلركة أأن تتخذ اإ

وادلمع النفيس الصحة النفس ية احملددة يف جمال حاجاهتم وتلبية  ،الحتياجات الإنسانيةلأولئك اذلين يس تجيبون لالنفس ية والاجامتعية 

 .والاجامتعي

                                                 
 متاح عىل املوقع التايل :  .2018: امليثاق الإنساين واملعايري ادلنيا يف الاس تجابة الإنسانية، الطبعة الرابعة، جنيف، سويرسا،  دليل أأسفريمجعية أأسفري . 
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 ال اثر املرتتبة عىل املوارد  (4

الزناعات الفجوة الكبرية يف خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص املترضرين من  عاجلةترى احلركة ادلولية أأن م

املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ، تتطلب زايدة الاستامثر يف هذا اجملال. وينبغي ختصيص املزيد من املوارد من 

( توفري املوارد البرشية خلدمات 2، )الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعييف جمال  ياجملمتعو  ادلمع املبكر احمليلتقدمي ( 1أأجل ما ييل: )

( تعزيز البحث والابتاكر لتحسني فعالية الاس تجابة . غري أأن هذا القرار اذلي هيدف 3الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، )

ىل زايدة  لنفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية، ل يفرض عىل ادلول وعىل مكوانت احلركة أأي الستامثرات يف جمال الصحة اكبرية لاإ

 الزتامات مالية. 

 التنفيذ واملراقبة  (5

ىل لك  مهنا ينهتيي القرار املقرتح بفقرات ملنطوق القرار تربز اخلطوات اليت ينبغي أأن تتخذها ادلول ومكوانت احلركة وفقًا للمهام املولكة اإ

جراء الأحباث والتومواضيع الرتكزي املؤسس ية. وتشمل مثل هذه اخلطوات  ليالت، وتعزيز املعارف واملهارات والقدرات، وتبادل اخلربات حاإ

مكوانت احلركة. ويتطلب ذكل تقدمي ادلمع لتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية املعنية، والتعاون والتنس يق  بني خمتلفملامرسات السلمية وا

ىل   لزتام أأكرب.التعهد ابمع لك اجلهات املعنية من أأجل ادلفع اإ

 اخلالصة والتوصيات  (6

ىل  الأشخاص املترضرين من احتياجات تلبية "ن قرار ويعمتد املؤمتر ادلويل الثالث والثالث، يوىص بأأن أ نفاً احملددة الاحتياجات استنادًا اإ

ىل  ."وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةيف جمال الصحة الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ  ويدعو القرار اإ

جراءات التالية:   اختاذ الإ

 .واجملمتعية وتعزيز الاس تجابة احمللية املبكر عىل خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي،ضامن احلصول " 1"

 يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي.  شخاصضامن الرعاية وادلمع عىل حنو شامل ومتاكمل لتلبية احتياجات الأ " 2"

ية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت النفيس من خالل ضامن حامالأذى الوقاية من " 3"

 كرامهتم.  وصونالطوارئ، 

 بناء قدرات العاملني يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي." 4"

 ت الإنسانية. لأشخاص املعنيني بتلبية الاحتياجاحامية الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية ل" 5"

 

 

 

 

 


