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 معلومات أأساس ية

دارة مبعلومات رئيس ية س ياقية تساعد عىل اختاذ قرار اعامتد س ياسة  ن الغرض من وثيقة املعلومات الأساس ية هذه هو تزويد جملس الإ اإ

 .ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات النفس ية والا الصحة تلبية احتياجاتاحلركة بشأأن 

ىل 2017يف القرار اذلي اعمتده س نة دعا جملس املندوبني حيث  ىل  ةالاجامتعيوالاحتياجات النفس ية النفس ية  احتياجات الصحة تلبية اإ اإ

عرض عىل جملس املندوبني ت  ليك  الاجامتعية، -والاحتياجات النفس يةي الصحة النفس ية  تاحتياجا  وضع س ياسة للحركة بشأأن تلبية 

 ليعمتدها، وبذكل توفري أأساس لرمس هذه الس ياسة. 2019يف س نة 

ن  برشية واجامتعية واقتصادية واسعة  علهيا أ اثريرتتب  اليت مل جتر تلبيهتا ةالاجامتعي-وكذكل النفس يةلصحة النفس ية لالكبرية الحتياجات لاإ

وقةل امحلاية  ،لأس باب خمتلفة، مبا فهيا الومص الشديد ابلعار اذلي حييط ابلصحة النفس ية هذه الاحتياجات ل ت لىبو النطاق وطويةل الأجل.

ماكنيات احلصول عىل اخلدمات، ونقص قدرات القوة العامةل املهنية، وعدم كفاية املواردا لتلبية  ليت حيظى هبا الأشخاص املترضرون، وقةل اإ

احتياجات الصحة النفس ية  نحها الأولوية. ومتثل مسأأةل تلبيةمل و  ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةاحتياجات الصحة النفس ية 

فيف مهنا، وحامية حياة جزءا أأساس يا من أأهداف احلركة الأوسع املمتثةل يف منع املعاانة البرشية والتخ  ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس ية

والاحتياجات لنفس ية . وتثري احتياجات الصحة اةالاجامتعي عايهتموحصهتم وكرامهتم، والهنوض بصحة الأفراد والأرس وامجلاعات ورالأفراد 

ن حالت الطوارئ قلقا خاصا. وترى احلركة مللأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها  ةالاجامتعي النفس ية

ن هناك حاجة ملحة ملضاعفة اجلهود من أأ   تلبيهتا. جلاإ

توفري توجيه عام ملكوانت احلركة خبصوص طريقة تنظمي والغرض من هذه الس ياسة هو املسامهة يف حتسني اس تجابة احلركة عن طريق 

 والاحتياجات النفس يةمبزيد من التنس يق والتاكمل والتكيف مع الس ياق والشمولية لتلبية احتياجات الصحة النفس ية  الاس تجابة، تمتزي

 ، مع الاعرتاف يف الوقت نفسه ابلقدرات واملهام املتاكمةل خملتلف مكوانت احلركة.ةالاجامتعي

 ويوىص جملس املندوبني ابل يت:

ودعوة مجيع مكوانت احلركة  ةالاجامتعي -ةم النفس يحتياجات النفس ية والا احتياجات الصحةاعامتد س ياسة احلركة بشأأن تلبية  -أأول

ىل تنفيذ الس ياسة وتطبيقها يف معلها يف جمال تلبية   ؛ةالاجامتعي -ةم النفس يحتياجات الصحة النفس ية والا  ا احتياجات ادلولية اإ

ىل مواصةل العمل عىل زايدة املوارد اخملصصة ملعاجلة  -اثنيا لقدرة امجلاعية للحركة هذه القضية الإنسانية هبدف تعزيز ادعوة مكوانت احلركة اإ

 ؛ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةالنفس ية  احتياجات الصحةعىل تلبية 

ىل  -اثلثا   ىل متابعة التقدم وتوثيقه، مبا يف ذكل ادلروس املس تخلصة والصعوابت القامئة، ورفع تقرير اإ دعوة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اإ

 يذ هذه الس ياسة.بشأأن تنف  2021جملس املندوبني يف س نة 

 مقدمة  (1

ن  اليت مل جتر تلبيهتا أ اثر برشية واجامتعية واقتصادية واسعة  ةالاجامتعي-ةم النفس يكذكل الصحة النفس ية و الكبري يف جمال الحتياجات لاإ

هذه الاحتياجات لأس باب خمتلفة، مبا فهيا الومص الشديد ابلعار اذلي حييط ابلصحة النفس ية وقةل امحلاية  ول ت لىبالنطاق وطويةل الأجل. 

ماكنيات احلصول عىل اخلدمات، ونقص قدرات القوة العامةل املهنية، وعدم كفاية املوارد لتلبية  اليت حيظى هبا الأشخاص املترضرون، وقةل اإ

. وعىل الرمغ من الاعرتاف ابلحتياجات القامئة يف جمال نحها الأولويةمل و  ةالاجامتعي -جات النفس يةوالاحتيااحتياجات الصحة النفس ية 

يف العامل، وابلعمل املهم اذلي تنجزه خمتلف مكوانت احلركة لتلبية تكل  لك مجموعة وجممتعيف  ةالاجامتعي ةالنفس يوكذكل الصحة النفس ية 

للأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  ةالاجامتعي ةالنفس ي كذكل الاحتياجات ية و ، تثري احتياجات الصحة النفس  الاحتياجات

يف احلركة ادلولية. فتؤدي حالت الطوارئ املذكورة اىل تفامق  اوالكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ، مبا فهيا الهجرة، قلقا خاص

ىل زايدة احتياجات الصحة النفس ية اية ي  مواطن الضعف القامئة وتثري شواغل حمددة يف جمال امحل  -ةالنفس يوالاحتياجات رحج أأن تؤدي اإ

يف س ياق معني. وتتجاوز تكل الاحتياجات، يف حالت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ،  ةالاجامتعي
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الت النفس ية بعد حالت الطوارئ. وتفيد تقديرات منظمة الصحة احلملحوظ. وكثريا ما تتضاعف معدلت بشلك القدرة عىل الاس تجابة 

أأشخاص يعانون من حاةل نفس ية بعد نزاع. وحىت عند وجود خدمات للصحة النفس ية،  5العاملية بأأن أأكرث من خشص واحد من بني لك 

شامةل وفعاةل يف جمال الصحة النفس ية، كام  ويقل عدد املامرسني املتخصصني القادرين عىل تقدمي خدماتكثريا ما يكون نطاقها حمدودا. ف 

أأن خدماهتم متقطعة. ول يتلقى ثالثة أأرابع الأشخاص اذلي يعانون من ظروف نفس ية حادة أأي عالج يف البدلان ذات ادلخل املنخفض 

أأن املتطوعني واملوظفني  كاممنظمة الصحة العاملية. وذكل طبقا  واملتوسط حيث تقع معظم الزناعات املسلحة وحالت الطوارئ الأخرى، 

ىل تلبية وا سارة وادلمارويواهجون اخل  وادث مأأساويةيشهدون ححيث معلهم  يتأأثرون أأثناءكثريا ما  لإصاابت واملوت بيامن يسعون اإ

 طويةلاحتياجات الساكن املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ. كام أأهنم قد يعملون ساعات 

 يف ظل ظروف صعبة للغاية.

جزءا أأساس يا من أأهداف احلركة الأوسع املمتثةل يف منع  ةالاجامتعي -ةالنفس يوالاحتياجات احتياجات الصحة النفس ية  ومتثل مسأأةل تلبية

. ويقوم ةالاجامتعي عايهتموحصهتم وكرامهتم، والهنوض بصحة الأفراد والأرس وامجلاعات ورالأفراد املعاانة البرشية والتخفيف مهنا، وحامية حياة 

اليت  احمَلنالاجامتعي، وتعزيز أ ليات التغلب عىل -لنفيساملتطوعون واملوظفون، يوميا، بدمع الساكن والأفراد عن طريق توفري ادلمع ا

ىل خدمات الصحة النفس ية أأو توفريها هلم عند احلاجة. حاةل الأشخاص اإ  يس تعملها الأفراد وامجلاعات، وتعزيز القدرة عىل الصمود، واإ

 -الاحتياجات النفس يةكذكل لصحة النفس ية و ابحلاجة امللحة ملضاعفة هجودها لتلبية هذه الاحتياجات يف جمال اادلولية وتعرتف احلركة 

 .ا، ويه ملزتمة بتحسني اس تجابهتا العاملية لهةالاجامتعي

 وحاةل التنفيذ الراهنة( السابقة)وصف الأنشطة  املعلومات الأساس ية (2

ن الغرض من وثيقة املعلومات الأساس ية احلالية هو تزويد جملس املندوبني مبعلومات رئيس ية س ياقية دلمع اعامتد س ياسة احلركة بشأأن  اإ

 عن طريق قرار. ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةالنفس ية  احتياجات الصحةتلبية 

. واكن هذا القرار ةالاجامتعي النفس يةالاحتياجات و النفس يةالصحة  احتياجاتتلبية عن  7اعمتد جملس املندوبني القرار رمق ، 2017يف 

حرصا. ويعرب  ةالاجامتعي ةالنفس يالنفس ية وكذكل الاحتياجات أأول قرار تعمتده احلركة بأأرسها وتكرسه لالحتياجات يف جمال الصحة 

زاء احتياجاتجملس املندوبني عن ابلغ قلقه  النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث  ةالاجامتعي النفس ية والاحتياجاتالصحة النفس ية  اإ

زي الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ، مبا فهيا تكل املرتتبة عىل الهجرة، ويعرتف برضورة مضاعفة اجلهود لتلبيهتا. وعىل الرمغ من الرتك

رين من الزناعات املسلحة وغريها من حالت للأشخاص املترض  ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالصحة النفس ية احتياجات عىل 

ىل أأن القرار رمق  يعرتف أأيضا ابجملموعة املتنوعة من خدمات وبرامج الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي  7الطوارئ، جتدر الإشارة اإ

ف مثل الهتميش والعزةل والفقر املدقع. وقد اليت تقدهما امجلعيات الوطنية ابلفعل، مبا فهيا اخلدمات اليت تليب الاحتياجات النامجة عن ظرو

لب من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أأن تعاجل ابلتحديد مسأأةل احتياجات املتطوعني واملوظفني يف جمال الصحة  ط 

 . ةالاجامتعي الاحتياجات النفس يةكذكل النفس ية و 

لب مهنا أأن تضع س ياسة لتلبية وللمسامهة يف تناسق خمتلف اس تجاابت احلركة ادلو  والاحتياجات النفس ية  احتياجات الصحةلية، ط 

عدادها عرب معلية تعاون تشارك فهيا امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  ةالاجامتعي النفس ية ج مشرتكة جيري اإ ىل هن  استنادا اإ

 . 2019عرض هذه الس ياسة املقرتحة للحركة عىل جملس املندوبني ليعمتدها يف اجامتع س نة بشلك فعال. وس ت  

عداد هذه الس ياسة املعروضة يف هذا القرار هبدف اعامتدها، هو حصيةل معلية صياغة مشرتكة. فقد طرح الاحتاد ادلويل واللجنة  ن اإ اإ

دلولية ركة ااحلر السويدي، مرشوعا للحركة دلمع هذه العملية يدعى "مرشوع الأمح ادلمناريك والصليبادلولية ابلتعاون مع الصليب الأمحر 

 لصليب الأمحر والهالل الأمحر ملعاجلة أ اثر الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ عىل الصحة النفس ية واحلاةلل 

من أأمانة الاحتاد ادلويل واملركز املرجعي لالحتاد ادلويل يف جمال  فنيةذو خربة معل ". وشارك يف هذه العملية فريق النفس ية الاجامتعية

ىل الفريق املرجعي للحركة اذلي جيمع ما يزيد عىل  مجعية  25ادلمع النفيس الاجامتعي، واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية، ابلإضافة اإ

 وطنية.
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 التحليل (3

 .ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةالنفس ية  تلبية احتياجات الصحةلحركة بشأأن لس ياسة قرار احلركة الرمسي ابعامتد  ،القرار اهذ يضم

وي نتظر أأن تسامه هذه الس ياسة يف حتسني اس تجابة احلركة عن طريق توفري توجيه عام ملكوانت احلركة خبصوص طريقة تنظمي اس تجابة 

، ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةل والتكيف مع الس ياق والشمولية لتلبية احتياجات الصحة النفس ية تمتزي مبزيد من التنس يق والتاكم

مع الاعرتاف يف الوقت نفسه ابلقدرات واملهام املتاكمةل خملتلف مكوانت احلركة. وتقدم الس ياسة احلد الأدىن من املعايري والالزتامات 

ومن  يف ظل الرعاية املس مترة. ةالاجامتعي - والاحتياجات النفس يةالنفس ية حتياجات الصحة ة اواملواقف اليت حتدد مهناج احلركة يف تلبي

ىل تعزيز قوة احلركة ادلولية للصليب الأمحر  شأأن هذه الس ياسة أأيضا أأن تساعد عىل تعزيز الاتساق والتعاون يف احلركة وأأن تؤدي من مث اإ

ىل حتسني أأعامل الوقاية والهالل الأمحر وحتسني مركزها للتأأثري يف  رمس الس ياسة العاملية يف هذا اجملال. وس يؤدي ذكل يف هناية املطاف اإ

سة واملساعدة وامحلاية لصاحل الساكن املترضرين يف لك أأحناء العامل وحتسني رعاية املوظفني واملتطوعني ودمعهم. وعليه، ستسامه هذه الس يا

 . ةالاجامتعي - ةم النفس يحتياجات احتياجات الصحة النفس ية والا يف تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل تلبية

تشلك جزءا أأساس يا من أأهداف احلركة  ةالاجامتعي -ةم النفس يحتياجات احتياجات الصحة النفس ية والا وتعرتف الس ياسة بأأن تلبية

وحصهتم وكرامهتم، والهنوض بصحة الأفراد والأرس وامجلاعات الأفراد الأوسع املمتثةل يف منع املعاانة البرشية والتخفيف مهنا، وحامية حياة 

ىل  . وس يجري حتقيق هذه الأهداف عن طريق توفري املساعدة وادلمع املناس بني للس ياقةالاجامتعي عايهتمور والاضطالع بأأنشطة تريم اإ

الهنوض ابلصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية، وضامن امحلاية وتعزيز الظروف الترشيعية واملؤسس ية والأخالقية الالزمة لضامن 

 .ةالاجامتعي- والاحتياجات النفس يةامحلاية والوقاية ووسائل التخفيف والعالج يف جمال احتياجات الصحة النفس ية 

حمل س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن ادلمع  ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةالصحة النفس ية  تلبية احتياجاتل س ياسة احلركة بشأأن وحت

 (.2003النفيس الاجامتعي )

 
 التبعات من حيث املوارد (4

. ةالاجامتعي ةم النفس يالاحتياجات النفس ية وابعامتد هذه الس ياسة، تعزيز معلها امجلاعي يف جمال تلبية احتياجات الصحة تنوي احلركة، 

براجمها وأأنشطهتا ومواردها البرشية حسب ، من حيث املوارد الالزمة مكوانت احلركةلك مكّون من وقد ينطوي ذكل عىل تبعات عىل 

نفس ية وادلمع النفيس . وتقرتح الس ياسة أأن تضمن لك مكوانت احلركة توفري مساعدة أأساس ية يف جمال الصحة ال املوضوعاملكرسة لهذا 

طار خدماهتا وبراجمها الإنسانية، وأأن تدّ  رب بعض موظفهيا ومتطوعهيا و/أأو الاجامتعي، حسب احلاجة، بطريقة فردية أأو متاكمةل، يف اإ

 أأفراد اجملمتعات احمللية عىل توفري املساعدة الأساس ية يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي.

ىل زايدة املوارد اخملصصة  2017جملس املندوبني يف س نة اليت وهجها عوة ادلكام يكرر القرار  عاجلة هذه املسأأةل الإنسانية هبدف تعزيز ملاإ

 .ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالقدرة امجلاعية للحركة عىل تلبية احتياجات الصحة النفس ية 

بالغ جملس املندوبني و/أأو ا (5  ملؤمتر ادلويل هبذا املوضوع(التنفيذ والرصد )أأي كيف س يجري اإ

يعمتد جناح هذه الس ياسة عىل تنفيذها الفعيل وتطبيقها املتسق من قبل مكوانت احلركة. وينتظر من لك مكوانت احلركة تنفيذ الس ياسة 

ىل تلبية احتياجات الصحة النفس ية  ذه الس ياسة أأيضا . وعلهيا تطبيق هةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةوتطبيقها يف معلها اذلي يريم اإ

. ويطلب من ةالاجامتعي ةم النفس يالاحتياجات عن التعاون مع مكوانت أأخرى أأو دمعها من أأجل تلبية احتياجات الصحة النفس ية و

ىل جملس املندوبني يف   .2021اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل رصد تنفيذ الس ياسة ورفع تقرير بذكل اإ
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 والتوصيات اتالاس تنتاج (6

 جملس املندوبني ابل يت:يوىص 

ودعوة مجيع  ةالاجامتعي -الاحتياجات النفس يةكذكل اعامتد س ياسة احلركة بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمايل الصحة النفس ية و  -أأول

ىل تنفيذ الس ياسة وتطبيقها يف معلها يف جمال تلبية   ؛ةالاجامتعي -والاحتياجات النفس يةالصحة النفس ية  احتياجاتمكوانت احلركة ادلولية اإ

ىل مواصةل العمل عىل زايدة املوارد اخملصصة ملعاجلة هذه القضية الإنسانية هبدف تعزيز القدرة امجلاعية للحركة  -اثنيا دعوة مكوانت احلركة اإ

 ؛ةالاجامتعي -ةم النفس يالاحتياجات النفس ية و احتياجات الصحةعىل تلبية 

ىل دعوة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل -اثلثا   ىل متابعة التقدم وتوثيقه، مبا يف ذكل ادلروس املس تخلصة والصعوابت القامئة، ورفع تقرير اإ  اإ

 بشأأن تنفيذ هذه الس ياسة. 2021جملس املندوبني يف س نة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


