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 أأويل مرشوع قرار

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأنس ياسة 
 الاجامتعيووادلمع النفيس  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاتلبية 

 
 

ن جملس الندوبني،  ا 

ذ ي  الأوىل فقرة ادليباجة) ر ( ا  يف جمال حتياجات الابشأأن  2017س نة عنه جملس الندوبني عرب  اذلي البالغ القلق اال عراب عن  كرريو ذك ِّ

ا حاالت الطوارئ، مبا فهيغريها من عن الزناعات السلحة والكوارث الطبيعية و مجة الاجامتعي الناوادلمع النفيس و  النفس يةالصحة 

روا ذ الهتميش والعزةل والفقر الدقع، مثل ظروف أأخرى أأو الاحتياجات الناجتة عن الهجرة  اجلهود لضاعفة ة حلاجة الس مترة واللح  اب ي ذك ِّ

ىل   هذه الاحتياجات،تلبية ل ادلولية احلركة تضطلع به اذلي ل ك ِّ الهام العمل لابو لشواغل يف هذا اجملالل التصدي الرامية ا 

روا ذ ي  ( ثانية)فقرة ادليباجة ال  الوارد يف طلب ال ويكررما تتأأثر أأثناء معلهم، غالبًا وموظفهيا  ادلولية لتطوعي احلركة النفس يةأأن الصحة ب ذك ِّ

مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد  امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويلاذلي يدعو  2017 س نةلس الندوبني ل قرار جم

ىل للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( واللجنة ادلولية ادلويل(  وادلمع  النفس يةيف جمال الصحة  تلبية احتياجات التطوعني والوظفنيا 

 ،الاجامتعيالنفيس و

روا ذ ي  ( ثالثة)فقرة ادليباجة ال  يف جمال حتياجات الابشأأن تلبية  ادلولية صياغة س ياسة للحركة 2017 س نةطلب جملس الندوبني ل ب ذك ِّ

ىل  النفيس والاجامتعيمع وادل النفس يةالصحة  وا ذ ، ادلولية خمتلف اس تجاابت احلركة حتقيق اتساقمشرتكة وتسهم يف هنوج تستند ا 
النفيس وادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاعىل تلبية  هتاأأن هذه الس ياسة ستسهم يف تعزيز القدرة امجلاعية للحركة وقدر ب يعرتف

 ،جامتعيوالا

لك من  ويطلب، والاجامتعي النفيسوادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاتلبية ل ادلولية  حركةقرتحة للس ياسة الال  عمتدي  -1

انت  ىل  ادلولية حلركةامكو ِّ  النفيسوادلمع  النفس يةالصحة يف جمال تلبية الاحتياجات تنفيذ هذه الس ياسة وتطبيقها يف معلها الرايم ا 

انت أأو عند دمع والاجامتعي   بذكل، قياهماعند  ادلولية احلركةيف أأخرى مكو ِّ

نسانية، بغية تعزيز القدرة زايدة الوارد اخملص  ل 2017 يف س نةجملس الندوبني اليت وهجها عوة ادل يكرر -2 صة لعاجلة هذه السأأةل اال 

 ،والاجامتعي النفيسوادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاتلبية متكهنا من امجلاعية للحركة و 

ادلروس الس تخلصة من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل رصد تنفيذ هذه الس ياسة، وتوثيق التقدم احملرز، مبا يف ذكل  يطلب -3

 .يف هذا الشأأن عن التقدم احملرز 2021يف عام تقرير ا ىل جملس الندوبني رفع ، و اعرتضهتااليت  والتحدايت
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تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة س ياسة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن 

 وادلمع النفيس والاجامتعي النفس ية

 

 ةقدمال (أأ 

عاقة يف مجيع أأحناء العامل النفس يةصحة ال ضطراابتاترب ت ع  ن ما يقرب من أأ فومع ذكل، . من بني الأس باب الرئيس ية العتالل الصحة واال 

ماكنياتبسبب كل وذال يلمتسون الساعدة أأبدًا،  النفس يةالصحة جمال يف معروفة  اضطراابتثليث الأشخاص اذلين يعانون من   قةل ا 

السبب ما جيعل الانتحار ، خشص 800 000 لك س نةينتحر ومص ومتيزي. و عالوة عىل ما حييط بذكل من احلصول عىل الرعاية والعالج، 

ىل أأن جتو الرئييس للوفاة بني الش باب.  الاقتصاد العالي تريليون دوالر لكف ت  الاكتئاب والقلق النامجة عن ضطراابت الادر اال شارة ا 

التلكفة  زهيدةالاجليدة و  شلك من أأشاكل الرعايةيلقون أأي ال  نفس يةاضطراابت ن يعانون من مم %80 ما يزيد عىلن أأ كام . س نوايً أأمرييك 

ىل أأكرث من الضعف النفس يةالصحة تزداد معدالت اضطراابت . و النفس يةالصحة يف جمال  الساكن الترضرين من الزناعات السلحة  بني ا 

ىل تأ لك موارد  .حيث يتعرض الناس لتجارب مؤلة للغاية ،والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ كام أأن حاالت الطوارئ تؤدي ا 

 تدمع الناس عادة.الاجامتعية اليت الأوارص وتفكك  الواهجة قدرة الأشخاص عىلاجملمتعات احمللية أأو تدمريها وتقوض 

والاجامتعية والاقتصادية اال نسانية العواقب ذ تكون العاانة النفس ية البارشة بني الأفراد والأرس. ا   النفس يةلصحة ااعتالل ويتجاوز أأثر 

ن تلبية الاحتياجات يف جمال جممتعات بأأمكلها. و  حملية جامعات نظراً لأن تأأثريها يطالطويةل الأجل وبعيدة الدى،   النفس يةالصحة وذلكل فا 

نسان حبقوق  همومتتع وظائفهم اليومية أأداء البقاء و  ناس من أأجلل ل  والاجامتعي أأمر ابلغ الأمهية لنفيساادلمع و  عىل امحلاية  موحصوهلاال 

 حتقيق التغطية الصحية الشامةل وأأهداف التمنية الس تدامة. يف ا عامل حامس والساعدة؛ كام أأهن

ل معاانهتم عىل و قدرة عىل الصمود ويبدي معظم الناس  واحلصول احملن  عىل مواهجةالشخصية قدراهتم من تفعيل  ن يمتكنواأأ رشط حتمُّ

ىل تلبية الاحتياجات مع الأخذ ابالعتبار أأن البادرة احمللية.  ماهتعىل اخلدمات الأساس ية والوارد اخلارجية مثل دمع أأرسمه وأأصدقاهئم وجممتع ا 

ىل بشلك مناسب تساعد عىل تفادي وادلمع النفيس الاجامتعي  النفس يةالصحة يف جمال  . ويواجه الأطفال أأشد حدةمس توايت تفامق العاانة ا 

اذلي تثريه الاحتياجات  ومصالشلك ي و مبكرًا. النفيس والاجامتعي ادلمع و  النفس يةالصحية يف جمال احتياجاهتم ما مل تلب  خماطر خاصة

والطبيعة اخملفية لتكل الاحتياجات مشالك هامة ينبغي التصدي لها عىل مس توايت  وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةيف جمال الصحة 

 .اذلين خاضوا تكل التجاربالأشخاص مبن يف ذكل ، الفرد والعائةل وامجلاعة احمللية واجملمتع

ن تلبية الا  المتثةل يف  ادلولية للحركةالشامةل من الأهداف  أأساس   النفيس والاجامتعي جزء  وادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات ا 

لأفراد واجملمتعات احمللية. وتقع عىل لة والاجامتعية يالصح  الرعاية منع وختفيف العاانة اال نسانية، وحامية احلياة والصحة والكرامة، وتعزيز

كام أأراضهيا، عىل النفيس والاجامتعي للساكن ادلمع و  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات تلبية الاعاتق ادلول السؤولية الرئيس ية عن 

جيدر اال شارة و . للسلطات كهيئات مساعدة مجلعيات الوطنيةاودامعة هامة، مبا يف ذكل دور مك ِّةل بأأدوار  ادلولية احلركةمكوانت تضطلع 

ىل أأنه ل ، زرك  الاجامتعي الأساس والوترتاوح بني ادلمع النفيس  ،اكمةلتربة يف تقدمي خدمات خمتلفة وم رصيد من اخلكوانت احلركة ادلولية ا 

نسانية الأخرى النفس يةالصحة يف جمال  الأكرث ختصصاً ادلمع النفيس والرعاية وبني  هنا تضطلع مبجموعة من الأنشطة اال  . وعالوة عىل ذكل، فا 

والتخفيف من حدهتا. وابال ضافة ا ىل ذكل، الاجامتعي وتلبيهتا النفيس ووادلمع  النفس يةة الصحيف جمال الاحتياجات  معاجلةاليت تسهم يف 

يف جمال حتياجات بتلبية الاادلول وغريها من اجلهات الفاعةل قيام  يف ادلبلوماس ية اال نسانية لضامنتشارك لية و ادلاحلركة فا ن مكوانت 

 الاجامتعي.والنفيس مع وادل النفس يةالصحة 

 الغرض والنطاق

زاء تنص هذه الس ياسة عىل البادئ والالزتامات ادلنيا اليت تؤطر هنجنا  النفيس مع وادل النفس يةالصحة تلبية الاحتياجات يف جمال ا 

ِّ قدرات ووالايت خمتلف تاكمل وارتاكزًا عىل الاجامتعي.  طار متناسق حتقيق ا ىل هتدف الس ياسة هذه فا ن ، ادلولية احلركةانت مكو  ا 
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ِّ مع دل اً مناس ب اً س ياقيوفر ومتاكمل  والاجامتعي  النفيسادلمع و  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاتلبية من أأجل ادلولية احلركة انت مكو 

 . بطريقة شامةل

 ِّ حتياجات لالتلبيهتا  عند -لجنة ادلولية ال امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل و  - ادلولية انت احلركةوتنطبق هذه الس ياسة عىل مجيع مكو 

 يف س ياقات خمتلفة.ينفذها لك مهنا اليت التنوعة ، وتعرتف ابلأنشطة والاجامتعي لنفيسوادلمع ا النفس يةالصحة يف جمال 

 .2027يس تعرضها جملس الندوبني يف عام جيب أأن و  ،(2003)وحتل هذه الس ياسة حمل س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن ادلمع النفيس 

ف  ماكانته والعمل بشلك منتج داخل  ‘النفس يةالصحة ’وت عر  نسان حتقيق ا  بأأهنا حاةل من الراحة النفس ية والاجامتعية يس تطيع فهيا لك ا 

 1عىل مواهجة احمَلن. ليةأأرسته وجممتعه، ويمتتع بقدرة فع 

العمليات للشخص اذلي يشمل العامل النفيس بني الفرد )أأي العالقات التبادةل هو مصطلح يس تخدم لوصف الاجامتعي" ونفيس ال عامل "ال

داخل العالقات أأو /و التبادةل بني الأفراد عالقاتالأأو /و بيئتهأأو /فعل( وال ودوردشاعر ال فاكر و الأ عاطفية و النفعاالت الاادلاخلية و

 الاجامتعي(. س ياقال  الثقافة )أأيأأو /و امجلاعة

فراد والأرس واجملمتعات احمللية. ‘ادلمع النفيس والاجامتعي’ يشريبيامن  ىل اال جراءات اليت تليب الاحتياجات الاجامتعية والنفس ية للأ  2ا 

ادلمع احمليل أأو اخلاريج  أأنواع يف هذه الوثيقة لوصف أأي نوع من ‘والاجامتعي وادلمع النفيس النفس ية الصحة’س تخدم الصطلح الركب ي  و 

ىل حامية أأو تعزيز   3.اأأو عالهج النفس يةمن الاضطراابت و/أأو الوقاية  الراحة النفس ية والاجامتعيةاذلي هيدف ا 

 

 رشاداتبياانت الس ياسات العامة واال   (ب

انت يتحمل لك  ن من مكو ِّ  النفيس والاجامتعي وفقاً مع وادل النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاتلبية عن سؤولية ال ادلولية احلركة مكو ِّ

انت موارده وقدراته وخرباته. وليك تمتكن و يف س ياق حمدد،  شخصةلواليته ودوره، والاحتياجات والثغرات ال  من  ادلولية احلركةمكو ِّ

وادلمع النفيس والاجامتعي.  النفس يةالصحة القدرة عىل تلبية الاحتياجات يف جمال من  أأساس ياً  حتقيق ذكل، جيب أأن تضمن مس توىً 

وادلمع النفيس  النفس يةالصحة يف معلها عىل تلبية الاحتياجات يف جمال بياانت الس ياسات التالية ادلولية ب وف تسرتشد احلركة وس

 والاجامتعي:

 ومنحاحتياجات الناس، تلف ادلمع النفيس والاجامتعي، وفقًا خمل و  النفس يةصحة الرعاية يف جمال العىل  ، دون حتزي،احلصول ضامن -1

 والاس تجابة البكرةتلبية الاحتياجات الأولوية ل 

وفقا للمبادئ الأساس ية، مع ادلمع النفيس والاجامتعي و  النفس يةالصحة بشلك دامئ عىل تلبية الاحتياجات يف جمال  ادلولية حترص احلركة

حلاحاً حتياجات تلبية الاالأولوية ل  منح  واال جراءات اليت لها أأكرب الأثر. الأكرث ا 

ننا وذلكل،   :ييل س نقوم مبافا 

ادلمع النفيس و  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الابشأأن تلبية  اوقراراهتهتا مجيع أأنشطتستند احلركة ادلولية يف ضامن أأن  •

عوامل اخلطر أأو احلواجز اليت حتول دون تقدمي الساعدة، مبا  وأأ  حمددةتأأثريات التعرض ل أأو  الاحتياجاتا ىل الاجامتعي و

د جي   عدم المتيزي.عدم التحزي اذلي يشمل اال نسانية و أأي بدالالزتام مب س 

                                                      
 منظمة الصحة العالية  1
اللجنة (؛ 2014: مجموعة عالية خمتارة من معليات ادلمع النفيس والاجامتعي" كوبهناغن، ادلامنرك )لقدرة عىل الصموداتعزيز  لدلمع النفيس والاجامتعي "مركز الاحتاد ادلويل   2

 (. 2018وادلمع النفيس والاجامتعي"، جنيف، سويرسا ) النفس يةادلولية:" ارشادات عن الصحة 
رشادات   3  يف حاالت الطوارئوادلمع النفيس والاجامتعي  النفس يةتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة بشأأن كة بني الواكالت اللجنة ادلامئة الشرت ا 
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وادلمع النفيس والاجامتعي، ال س امي  النفس يةتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة بكر عىل خدمات م  يف وقت احلصولضامن  •

الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية عىل أأداء  ةالعاانة وتدهور قدر وذكل لنع تفامق للأشخاص الترضرين من حاالت الطوارئ، 

 .م للمحنومواهجهتم وظائفه

لهيالالنفيس والاجامتعي وضامن وادلمع  النفس يةيف جمال الصحة ف عىل ذوي الاحتياجات حتديد س بل التعرُّ  •  .موصول ا 

 البدنية.الصحة هنا شأأن أأ شمن الأمهية ذاته القدر لها  النفس يةالصحة أأن تعزيز الاعرتاف ب •

 وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةوي الاحتياجات يف جمال الصحة ادلمع والرعاية الشاملني والتاكملني ذلتوفري ضامن  -2

هنج تلبيهتا عرب ، وذلكل ينبغي اجلوانبمتعددة متباينة و النفيس والاجامتعي وادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاغالبًا ما تكون 

الرعاية و  ادلمع النفيسو ، رك زالالاجامتعي والاجامتعي الأساس، وادلمع النفيس وادلمع النفيس توفري ، يشمل س توايتمتعدد ال شامل 

الرجوع يرىج . ]الراحة النفس ية والاجامتعيةو  النفس يةالصحة سالمة عن تدابري أأخرى لتعزيز  ، فضالً النفس يةالصحة يف جمال  التخصصة

ىل   لالطالع عىل وصف تفصييل[الأول الرفق ا 

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

وادلمع  النفس يةيف جمال الصحة مبختلف أأنواعها  من ذوي الاحتياجاتالناس بة للأشخاص  واال رشادات ضامن تقدمي الساعدة •

ىل اخلدمات التاحة.، النفيس والاجامتعي حالهتم ا   وا 

ىل قيام السلطات العامة أأو اجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل  • وادلمع  النفس يةخدمات مناس بة يف جمال الصحة بتوفري ادلعوة ا 

ىل احل؛ أأو والاجامتعي النفيس وادلمع النفيس  النفس يةالصحة من ذوي الاحتياجات يف جمال للأشخاص الفعيل صول ا 

 .عىل اخلدمات الوجودة والاجامتعي

ىل و)من ادلمع النفيس  والاجامتعي وادلمع النفيس النفس يةالصحة يف جمال الاحتياجات خمتلف تقيمي  • الاجامتعي الأساس ا 

دمج الاحتياجات والقدرات والأولوايت يف جمال و خلدمات التاحة. حتديد ا(، و النفس يةالرعاية التخصصة يف جمال الصحة 

نسانية.والاجامتعي  النفيسوادلمع  النفس ية الصحة  يف مجيع معليات تقيمي الاحتياجات اال 

 مجيع اخلدمات اال نسانية والربامج اجلارية و/أأو توفري الاجامتعي يفادلمع النفيس وو  النفس يةتوفري الرعاية يف جمال الصحة دمج  •

انت احلركةوالية لك وذكل وفقاً ل، الاجامتعيالنفيس ووادلمع  النفس يةخدمات مس تقةل يف جمال الصحة  ن من مكو ِّ  .ودوره مكو ِّ

ىل جانب  تلبية النظر يف • وادلمع النفيس  النفس يةاحتياجاهتم يف جمال الصحة تلبية الاحتياجات اال نسانية الأخرى للأشخاص ا 

 سالمة والاعرتاف بأأمهيهتا يف تعزيزالتعلمي وامحلاية، العيشة و  والأأوى والغذاء وس بل البدنية ، مبا يف ذكل الصحةوالاجامتعي

 .الراحة النفس ية والاجامتعيةو  النفس ية الصحة

والراحة النفس ية والاجامتعية، ورضورة النظر يف اختاذ تدابري تريم  النفس يةالصحة و  اخملدراتابلعالقة بني تعاطي  الاعرتاف •

ىل معاجلة  ىل جانب تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة  اخملدراتتعاطي النامجة عن ضطراابت الاا  وادلمع النفيس  النفس يةا 

  .والاجامتعي
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 النفيس والاجامتعيادلمع و  النفس يةالصحة يف جمال نشطة الأ ومشاركهتم وتنوعهم يف مجيع بقدرة الناس عىل الصمود الاعرتاف  -3

ن  حلاقمعليات مشاركة الساكن الترضرين يف ا   الاس تجابة اال نسانية تعزز مشاركة اجملمتع احمليل ومساءلته، وختفف من خطر ا 

 .ةثقافيمن الناحية ال وتكفل تقدمي ادلمع بطريقة مناس بة ومالمئة ، الأذى

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

 النفس ية الصحةيف جمال ذوي الاحتياجات  فرادلأ من جانب ا يف معليات صنع القراردية ضامن الشاركة الاكمةل والتساوية واجمل •

لهيم مقديم الرعايةو أأرسمه وادلمع النفيس والاجامتعي و  حيددوهنا بأأنفسهم وأأفراد اجملمتع احمليل، واحرتام أأولوايت الأشخاص اليت  ا 

، مع الرتكزي بشلك خاص عىل أأكرث الفئات عرضة للمتيزي النفس ية والاجامتعية هتمراحو  النفس ية هتمحصسالمة فامي يتعلق ب 

 والاستبعاد والعنف.

الوظائف يف اخملاطر والتأأثري وأأثر ذكل يف زايدة عوامل فردية متعددة معًا، نتيجة الجامتع تفامق مواطن الضعف النظر يف كيفية  •

 النفس يةالصحة يف جمال  وامحلايةادلمع الشامل بشلك مهنجي للمسامهة يف توفري  اعامتدهاحتليل هذه العوامل و العرفية، وضامن 

 والعتقدات ادلينيةة ل اجلنس يو والي والانامتء اال ثينوالنوع الاجامتعي  السن . وتضم هذه العواملالنفيس الاجامتعيوادلمع 

الاقتصادية واحلاةل الصحية والوضع القانوين ووضع الأقلية واحلرمان من احلرية والاحتجاز والتعرض للعنف، والعوامل الاجامتعية 

 4.العنف القامئ عىل النوع الاجامتعيمبا يف ذكل العنف اجلنيس و 

واللغة ثقافة ل التعلقة ابوانب اجل وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةالصحة يف تلبية الاحتياجات يف جمال  ىراعضامن أأن ي   •

، وكذكل ضامن الأفراد والأرس واجملمتعات احملليةالترضرين من دلى  سلوكوال  واقفوال عاداتالادلينية أأو الروحية و  عتقداتوال 

نسانية يضطلعون بعمليات الاس تجابة الوظفني والتطوعني اذلين حتيل   هذه ة راعاعرفة والهارات الالزمة لابللالحتياجات اال 

 اجلوانب بشلك اكمل.

لهيم قديم الرعايةوم النفيس والاجامتعي وأأرسمهوادلمع  النفس يةيف جمال الصحة ذوي الاحتياجات من لأشخاص امنح  • منربًا  ا 

يالء اهامتم تصون كرامهتمبطريقة للتعبري عن أأنفسهم  اذلين يعانون من مشالك ووهجات نظر الأفراد  راءل   خاص. وينبغي ا 

لهيم  قديم الرعايةوم وأأرسمه النفس ية واحلاةل النفس ية والاجامتعية وأأرسمه ومن يقومون عىل الصحة يف جمال  مشالكممن دلهيم ا 

 .حادة نفس يةاضطراابت مبن فهيم الأشخاص اذلين يعانون من رعايهتم، 

 ضامن حامية السالمة والكرامة واحلقوق -4

اثرة احلفاظ عىل كرامهتم و صون ضامن سالمة الناس و اال خفاق يف قد يؤدي  ىل ا  مع وادل النفس يةكبرية يف جمال الصحة  مشالكحقوقهم ا 

ىل زايدة  ،الاجامتعيوالنفيس  انت الضعف القامئة. ومن خالل أأنشطة امحلاية، ميكن لمواطن وا   معاجلةأأن تسهم يف ادلولية  احلركةكو ِّ

 وضامن تلبيهتا. والتخفيف من حدهتاالاجامتعي النفيس ووادلمع  النفس يةة الصحيف جمال الاحتياجات 

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

 النفس يةالاحتياجات يف جمال الصحة تلبية تعزيز تنفيذ واحرتام الأطر القانونية ادلولية والوطنية ذات الصةل ابلساعدة عىل  •

نسان وقانون الالجئني و مع وادل نساين ادلويلالقانون النفيس والاجامتعي، مبا يف ذكل القانون ادلويل حلقوق اال   .اال 

النفيس والاجامتعي النامجة عن انهتااكت الأطر القانونية وادلمع  النفس يةالصحة يف جمال ومعاجلة الاحتياجات  ديدضامن حت •

 النفس يةالصحة من ذوي الاحتياجات يف جمال خملاطر والهتديدات احملددة اليت يتعرض لها الأشخاص ا حتديدادلولية والوطنية، و 

                                                      
: 2018: جنيف، ادلويلواال دماج يف حاالت الطوارئ، الاحتاد  مراعاة النوع الاجامتعيلحامية و الاحتاد ادلويل ادلنيا للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل تطبيق معايري ل ينبغي   4

-in-inclusion-and-gender-protection-for-standards-Minimum/11/2018/5content/uploads/sites/-https://media.ifrc.org/ifrc/wp
LR.pdf-emergencies. 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
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 .والتصدي لها النفيس والاجامتعيوادلمع 

جراءات  • حلاق  لتقليل خماطر ونطاقاختاذ ا  ىل اب النفس يةالصحة يف جمال  ىالأذا  التعرض لهذه مدى الهتديدات و  تقليللسعي ا 

انت والية ودور وفقًا ل، وذكل بأأقىص قدر ممكن الهتديدات ن من مكو ِّ  احلركة.لك مكو ِّ

  واستبعاد ومتيزيومص من  النفس يةالصحة  لا تثريه الاحتياجات يف جمالالتصدي  -5

النفيس والاجامتعي للومص والمتيزي، مع ما يرتتب عىل ادلمع و  النفس يةيف جمال الصحة كثريًا ما يتعرض الأشخاص ذوو الاحتياجات 

ىل ويسالمهتم وحصهتم وكرامهتم، تؤثر يف ذكل أأحيااًن من عواقب وخمية   وامحلاية الساعدةدمه من اجملمتع ومنعهم من الامتس استبعاؤدي ا 

ننا نعمل . ومن خالل التصدي لهذا الومص والهتميش اال ضافيني، امواحلصول علهي وتعزيز الكرامة  ذىالزيد من الأ وقوع عىل منع فا 

 وعدم المتيزي.حتواء والا

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

فراد والأرس واجملمتعات احمللية من خالل أأنشطة تعزيز  النفس يةاحة والر  النفس يةاال جيابية للصحة اجلوانب نلزتم ابلرتكزي عىل  • للأ

 ، بداًل من اتباع هنج العجز والرض يف معلنا.تلبية الاحتياجات التعلقة هباو  النفس يةالصحة 

 .ام الاس تفادة مهنحتديد أ ليات ادلمع القامئة اليت يعرتف هبا الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية ويثقون هبا وميكهن •

عىل سبيل الثال، مج الأخرى ذات الصةل )االاجامتعي يف جماالت وهيالك الرب ووادلمع النفيس  النفس يةالصحة برامج رعاية دمج  •

زا ىل الومص حة يف برامج التغذية والتعلمي والصحة وامحلاية( من أأجل ا   .يف هذا الصدد احلصول عىل اخلدماتمعن يسعون ا 

الزيد من الناس مع وسائل التواصل الاجامتعي، عرب ، مبا يف ذكل مئومال يقدق بشلك الناسب و ضامن التواصل يف الوقت  •

العزةل تفامق تقيمي خماطر احلرص عىل احلد من الومص. وتتوقف مالءمة أأساليب االتصال عىل الس ياق وامجلهور، مع  من أأجلو 

 .ذىوالأ 

 النفيس والاجامتعي قامئة عىل الأدةل والسامهة فهياوادلمع  النفس يةالصحة جمال يف أأنشطة ج و و تنفيذ هن -6

 تسببت شديدة احلساس ية، وابلتايل ميكن أأن قضااي الاجامتعي عىل ووادلمع النفيس  النفس يةالصحة الأنشطة يف جمال ما تنطوي غالباً 

حلاق أأذى هذه عىل الأدةل والسامهة يف  ةالاجامتعي القامئووادلمع النفيس  النفس يةالصحة يف جمال نشطة الأ  . ومن خالل تطبيقيف ا 

وادلمع النفيس  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات الاالعنيني بتلبية ضامن تدريب مجيع الوظفني والتطوعني الوة عىل ع، الأنشطة

حلاق الأ وجتهزيمه ابلشلك الالمئ والاجامتعي ننا حند من خماطر ا   الكرامة.وتقدميها بشلك يصون خلدمات جودة اونضمن ذى ، فا 

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

 .اهتقيمي الأنشطة يف هذا الصدد و رصد النفيس والاجامتعي، و وادلمع  النفس يةالصحة القامئة عىل الأدةل يف جمال تطبيق الامرسات  •

 لنفيسادلمع او  النفس يةالصحة الاحتياجات يف جمال ابلامرسات والسامهة، حيامث أأمكن، يف البحوث والبياانت التعلقة  •

 والاجامتعي.

 ودمعها والاجامتعي النفيسوادلمع  النفس يةالصحة يف جمال حتياجات تلبية الال  ابالس تعدادالعنيني  مجيع الأشخاصالزتام ضامن  •

رشادات ،رعايةعلهيا للمتفق عايري مب ومىت يتعني  حبدود هماراهتم ومعارفهموتعريفهم ، أأخالقية وهمنية ومدوانت قواعد سلوك وا 

 الزيد من الساعدة. الامتسعلهيم 
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مجليع الوظفني والتطوعني لضامن عدم حدوث الامرسات الضارة عند تلبية  بصورة مس مترةتوفري التدريب واال رشاف والتابعة  •

نسانية النفس يةالصحة  جمال يفحتياجات الا  .وادلمع النفيس والاجامتعي يف الس ياقات اال 

نسانيةيقومون بتلبية الاللموظفني والتطوعني اذلين الاجامتعية لنفس ية ووالراحة ا النفس يةسالمة الصحة حامية  -7  حتياجات اال 

نظرًا  حتياجات اال نسانيةالعنيني بتلبية الاللموظفني والتطوعني  والاجامتعيةالراحة النفس ية و  النفس يةالصحة سالمة كثريًا ما تتأأثر 

تعزيز وحامية ممارسة واجبنا بتوفري الرعاية و للغاية. ومن خالل  مؤلةلتجارب ، عالوة عىل تعرضهم صعبة وجمهدةظروف يف لعملهم 

ننا ال نعزز ةوالاجامتعي ةالنفس ياحهتم ور النفس يةحصهتم  تعزيز عىل أأيضًا نعمل حفسب، بل احة النفس ية السالمة والصحة والر ، فا 

نساين.واس تدامة  اخلدماتجودة   العمل اال 

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

لعارف الطلوبة وهمارات ادلمع النفيس الالزمة اب حتياجات اال نسانيةيقومون بتلبية الا الوظفني والتطوعني اذلينحتيل  ضامن  •

 اجملهدة، والاعتناء بأأنفسهم بفعالية والامتس ادلمع عند احلاجة.الأوضاع للتعامل مع 

عداد  •  لوظفني والتطوعني.من أأجل اد من الضغوط التعلقة ابلعمل ومساعدهتم عىل احلالديرين وغريمه من القادة ا 

ابلهارات الالزمة دلمع الترضرين، ودمج اجلوانب حتياجات اال نسانية قومون بتلبية الاطوعني اذلين يالوظفني والتضامن تزويد  •

 .ةالتدريب الأساس ي برامج الاجامتعية ذات الصةل يف-النفس ية والنفس ية

ضايف تخصص ضامن توفري دمع م  • فراد والأ والاجامتعي  النفيسوادلمع  النفس يةصحة يف جمال الوا  العرضني لأحداث مؤلة  ةفرقللأ

 طبيعة معلهم.سبب ب 

وادلمع  النفس يةالصحة الرعاية يف جمال  خدماتالقامئني عىل تقدمي  لموظفني والتطوعني والرافقليف مجيع الأوقات اية امحلضامن  •

 مبا يف ذكل خالل أأوقات الزناعات السلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. - الاجامتعيالنفيس و

 والاجامتعي وادلمع النفيس النفس يةالصحة عىل تلبية الاحتياجات يف جمال  قدراتالتطوير  -8

ن  الوظفني والتطوعني  اتقدر تعمتد عىل ويه الاجامتعي، ووادلمع النفيس  النفس يةالوارد البرشية يه أأمثن رصيد خلدمات الصحة ا 

نسانيةيقومون بتلبية الااذلين   النفس يةالصحة ال عىل تلبية الاحتياجات يف جم رةقدالتعزيز ب . و حوافزمهو هتم ءىل كفاع، و حتياجات اال 

 الاجامتعي. ووادلمع النفيس  النفس يةلصحة رعاية ايف بناء نظم مس تدامة لادلولية وادلمع النفيس والاجامتعي، ستسهم احلركة 

ننا س نقوم مبا ييل:  وذلكل، فا 

 ضامنو  الاجامتعيووادلمع النفيس  النفس يةالصحة يف جمال  يقدمون ادلمعتدريب وتوجيه ورصد التطوعني اذلين اس مترار ضامن  •

 الاجامتعي.ووادلمع النفيس  النفس يةالصحة متخصصني يف جمال  من قبل هيماال رشاف علمواصةل دمعهم و 

نشاء وتوس يع مسارات التطوير الهين والفرص التعلميية • ىل ا   النفس يةالصحة  العنيني مبجال تطوعنيال و  وظفنيمن أأجل ال ادلعوة ا 

وادلمع النفيس والاجامتعي حمدودة أأو غري  النفس يةالصحة خدمات وادلمع النفيس والاجامتعي يف الس ياقات اليت تكون فهيا 

 (.حاالت ضعف الوارديف عىل سبيل الثال متاحة )
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 الهرم – والاجامتعي وادلمع النفيس النفس يةالصحة تلبية الاحتياجات يف جمال : منوذج 1 الرفق

 

انت مجيع  ه جيب عىلأأن الس توايتال يعين الهنج التعدد  ن التوقع مف. ومع ذكل، س توايتأأن توفر اخلدمات عىل مجيع ال ادلولية احلركة مكو ِّ

انت أأن تقوم  النفيس وادلمع  النفس يةالصحة جمال  يف لرعايةلفامي يتعلق ابلنطاق الاكمل النارصة حاةل و اال  تقيمي و ل ابادلولية احلركة مكو ِّ

ىل الرعاية التخصصة يف جمال الصحة  وصوالً  الاجامتعي الأساسومن ادلمع النفيس بدءًا ، التايل العروض يف الرمس البياينالاجامتعي و ا 

 .النفس ية

 

 

 
 

 

ىل  (1 اذلي يقدمه موظفو ومتطوعو الصليب  الاجامتعي الأساسوادلمع النفيس بدءًا من القاعدة، يشري الس توى الأول من الهرم ا 

تقدمي اال سعافات  الاجامتعي الأساسوادلمع النفيس بون من اجملمتع احمليل. ويشمل بون و/أأو أأفراد مدر  الأمحر/الهالل الأمحر الدر  

 يف العمل اليويم للموظفني والتطوعني، وكذكل والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ  حاالت الطوارئالأولية النفس ية يف

بني  ،اال جيابية النفس يةأأو الصحة  النفس ية تعزيز الصحةبني. وتضم الأنشطة الأخرى يف هذا الس توى و/أأو أأفراد اجملمتع احمليل الدر   الدر 

 الرعاية التخصصة

 النفس يةيف جمال الصحة 

مس توى التدريب 

واال رشاف 

الرمسيني، والهارات 

 ةحالتا والكفاءات

 مع النفيسادل

 رك زمع النفيس والاجامتعي الادل

 مع النفيس والاجامتعي الأساسادل

 احملتاجني لدلمعالنس بة الئوية للأشخاص 

عالج اضطراابت 

 النفس يةالصحة 

منع الزيد من العاانة 

واضطراابت  نفس يةال 

 النفس يةالصحة 

 النفس يةتعزيز الصحة 

اال جيابية والراحة 

 النفس ية والاجامتعية
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ىل تعزيز القدرة عىل الصمود والتالمح الاجامتعي داخل اجملمتعات احمللية ،الشامل التعزيزو هذا عىل  ريوجي ،والأنشطة الرامية ا 

حاةل حتديدالس توى  حلاحًا يف جمال الصحة  الأشخاص ذوي الاحتياجات وا  . وجيب أأن وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةالأكرث ا 

 .أأنشطة ت امرس عىل مس توى الساكنابعتباره  الترضرينالساكن يع مج  الأساسالاجامتعي وادلمع النفيس  يشمل

ىل  (2 اذلي يقدمه موظفو ومتطوعو الصليب الأمحر/الهالل الأمحر  زالاجامتعي الرك  وادلمع النفيس يشري الس توى الثاين من الهرم ا 

مع تركزي خاص عىل امجلاعات  الوقايةأأنشطة  زالاجامتعي الرك  وادلمع النفيس بون من اجملمتع احمليل. ويشمل بون و/أأو أأفراد مدر  الدر  

الاجامتعي الأساس. ومما يتطلبه ادلمع النفيس  اال رشافوالأرس والأفراد العرضني للخطر، ويتطلب مس توى أأعىل من التدريب و 

حاةل حتديدعىل هذا الس توى  ريوجيمس توى اجملموعة. عىل أأنشطة  ا ىل جانب وي درج أأيضًا يف هذا الس توى دمع الأقران  الناس وا 

حلاحًا يف جمال الصحة  ذوي الاحتياجات . ويشمل ادلمع النفيس والاجامتعي الأساس وادلمع النفيس والاجامتعي النفس يةالأكرث ا 

 الساكن الترضرين حيامث أأمكن.من  %100العمليات الوهجة للساكن وينبغي أأن حيصل علهيا 

ىل راشي   (3 بون ن ومتطوعو نموظفواذلي يقدمه  ادلمع النفيسابمس الس توى الثالث من الهرم  ا  التخصصني وغريمه من الهنيني مدر 

 نيالوظفمن أأجل ني الرمسيواال رشاف التدريب من توفري مس توى أأعىل ب وجي وادلمع النفيس والاجامتعي. النفس يةيف جمال الصحة 

ىل الأفراد عىل هذا الس توى وادلمع النفيس والاجامتعي  النفس يةأأنشطة الصحة  اذلين يقدمون نيتطوعال و  ىل ، والأرس وامجلاعاتا  ا 

ىل  الهارات والكفاءات. وينبغي تقدمي ادلمع النفيسجانب حتلهيم مبس توى أأعىل من  مجيع الأفراد والأرس اذلين يعانون من ضائقة ا 

ىل اتعقيدًا و/أأو نفس ية أأشد  عىل هذا عقلية سابقة/متفامقة. وميكن أأن تشمل الأنشطة  اضطراابتلأشخاص اذلين يعانون من ا 

ىل العالج النفيس الأ تتعلق ابدلمع النفيس أأنشطة الس توى  حاةل حتديدو ساس مثل تقدمي الشورة ابال ضافة ا  ذوي  الناس وا 

أأنشطة التوعية ادلمع النفيس داخل مرافق الرعاية الصحية )و ري توفري وجي .وادلمع النفيس النفس يةيف جمال الصحة اللح ة  الاحتياجات

  .احمللية الثقافة مع مراعاة( و/أأو الرافق اجملمتعية الرك زة

ىل  (4 اليت تشمل اخلدمات الرسيرية التخصصة )مبا يف  النفس يةالرعاية التخصصة يف جمال الصحة يشري الس توى الرابع أأو مقة الهرم ا 

وزارة قع السؤولية عن ذكل عىل عاتق وت، الصحيةالرعاية أأنظمة اليت تقدهما ( الناس بة الطب النفيسالرعاية النفس ية و ذكل خدمات 

ة والصحة يالصح الرعاية تدريب مقديم خدمات  النفس ية ةالصحالتخصصة يف جمال  ميكن أأن تشمل الرعايةكام . واحلكومة الصحة

ج البديةل للعالج ادلوايئ، و ، والهنوالاعتبارات النفس ية الاجامتعية-ج اليت تراعي الاعتبارات النفس يةو احملليني عىل الهن النفس ية

عداد مع وأأمهية مرافق الرعاية اجملمتعية )مبا يف ذكل الرعاية الزنلية(  عدادًا اكفياً مقديم الرعاية ا  ىل كام يشمل هذا الس توى . ا  ادلعوة ا 

ىل حتسني عالهجم. كام ت  حادة، و عقلية اضطراابت كرامة الأشخاص اذلين يعانون من صون  كز يف مرا م خدمات متخصصةقد  ا 

الرعاية توىل وت احملتجزين.  يعملون معاذلين  النفس يةيف جمال الصحة ن والتخصص، مبن فهيم العاملني فهياتدريب عرب الاحتجاز 

فضاًل عن الشالك  (تفامقةال سابقة/ال  النفس ية ضطراابتا فهيا حاالت الاادة )مباحل النفس يةالاضطراابت  حاالت معاجلةالتخصصة 

ابلصدمات  التعلق العالجهذا الس توى  شملوي الناجون من التعذيب. يعاين مهنا ابلصدمات النفس ية، مثل تكل اليت تصةل ال 

الشديدي الأفراد  وجيري تقدمي الرعاية وادلمع لعدد منالناجني من التعذيب.  مراكز عالجمبا يف ذكل ادلمع القدم يف  ،النفس ية

انت تنشط . و وظائف يوميةأأداء قدرهتم عىل هتا ومد هتاووتري  يعانون من حمنة تعوق خطورهتا وحدهتا ناذليالترضر  احلركة يف مكو ِّ

من الساكن الترضرين  %5-4وتكون نس بة  الربمة مع السلطات احلكومية. اواتفاقاهت ةمساعدهيئات ك وفقًا لواليهتا ا الس توى هذ

ىل   .النفس يةرعاية متخصصة يف جمال الصحة حباجة ا 

 

 حامية بيئة

دون بيئة خارجية الاجامتعي و النفيسمع وادل النفس يةيس تحيل تلبية احتياجات الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية الترضرة يف جمال الصحة 

فراد والأرس واجملمتعات احملليةاجليدة القامئة عىل البادئ من خالل تقدمي الساعدة  حاميةينبغي هتيئة بيئة ذلكل . حامية ذوي  من للأ

القانونية كياانت ، ومن خالل تعزيز واحرتام الأطر العيارية ذات الصةل وال جامتعيوالا النفيسوادلمع  النفس يةالصحة يف جمال الاحتياجات 

نساين. ادلويل ون القانون ادلويل حلقوق اال نسان والقان - ىل أأ اال  وادلمع النفيس  النفس يةالصحة لربامج ج الهنجي من ادلوجيدر اال شارة ا 
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والاجامتعي يف خطط ومزيانيات التأأهب والاس تجابة حلاالت الطوارئ عىل الصعيد الوطين، والترشيعات الوطنية وقوانني الكوارث، هو 

 هتيئة بيئة موف رة للحامية.يسهم يف كام  من حيث التلكفة ويتسم ابلكفاءةأأسلوب فع ال 

الاحتياجات يف و النفس يةالاضطراابت  من ذوي الناسوال يس تطيع  اميةاحلالبيئة  عنارصمن  اً واحض اً السالمة البدنية عنص وتشلك 

السالمة البدنية وتتصل  الضيق والوهن. أأعراض يعانون منغريمه ممن مع دوهنا،  البقاء عىل قيد احلياة الاجامتعيو لنفيسادلمع اجمال 

مثل حضااي العنف اجلنيس وحضااي  -العرضني للعنف الشديد لأشخاص ابعقلية، واضطراابت اذلين يعانون من  ابلناسًا وثيقاتصااًل 

ما من قبل ي سلبون قد ، بل ميش هؤالء الأفراد داخل أأرسمه وجممتعاهتم احملليةري هت التعذيب أأو سوء العامةل. وغالبًا ما جي حريهتم )ا 

(.  وينبغي حتديد الاحتياجات يف جمال الصحة بقيود بتكبيلهمعىل سبيل الثال  -، أأو من قبل أأرسمه يف الزنل احتجازأأماكن  السلطات يف

امحلاية رة للحامية دد البيئة الوف  اليت هتاطر اخملحتديد من أأجل تسهيل اية امحلالنفيس والاجامتعي يف مجيع معليات تقيمي مع وادل النفس ية

 لوال ذكل.تنعدم  احلصول عىل امحلاية اليت قدس بل وحتديد 
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