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 موجز عرض  

،  2019 ديسمرباكنون الأول/يف    مجموعة من الالزتاماتاعمتدت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(  

املؤمتر ادلويل   اعمتده اذلي  2القرار الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي. وترد هذه الالزتامات يف  احتياجاتلتلبية 

 اذلي يتضمن س ياسة احلركة. و  2019جملس املندوبني لعام  اذلي اعمتده 5والقرار ن والثالث والثالث

التقدم احملرز يف الوفاء ابللزتامات والطموحات املعمتدة.    2022املعروض عىل جملس املندوبني لعام    التقرير املرحل هذا  يُقّيِ و 

الرئيس ية احملددة   التقرير الضوء عىل التحدايت  النتاجئ  اليت حتول دون  ويسلط  ويقدم    ،2023حبلول عام    املرتقبةحتقيق 

الأنش يغطي  املدة  منتصف  عن  تقرير  وهو  ملواهجهتا.  والإجنازات  توصيات  نفذت  اليت  حققتطة  عايم    اليت   2020يف 

 .2023عام اجامتع جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف نعقاد ل . ويُمهد2021و

الس ياسة والقرارات يف شلك   تفعيل  للتنفيذوقد مت  النواجت   س تةحتدد    خارطة طريق  أأولوية وحتدد  جمالت معل ذات 

. وأأنشئت مخسة أأفرقة عامةل تواصل تنفيذ الأنشطة اليت تركز عىل جمالت حمددة خاصة 2023حبلول عام    رتقبةامل  واحلصائل

واحد بسبب الرتابط بيهنام.  معل  يف جمال    6و  5الأولوية    اجمال العمل ذو   ُأدمج ابلصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. و 

داخليا    نرش هذه الس ياسة والتوعية هباعىل   2020، انصب الرتكزي يف عام  2019وبعد اعامتد الس ياسة والقرارات يف عام  

عداد خارطة طريق التنفيذ. كام شهد عام    ،وخارجيا يف وقت واحد اليت أأخرت   ،19- جاحئة كوفيد   ءبد  2020وعىل تعريف واإ

عداد خارطة الطريق، حيث ركزت مكوانت احلركة عىل الاس تجابة للعواقب النفس ية السلبية املزتايدة لهذه الأزمة. ول   اإ

 تزال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف حالت الطوارئ أأولوية. 

وطنية تقريبا ومكوانت أأخرى للحركة يف   مجعية  30، وشاركت  2021مةل امخلسة أأنشطهتا يف عام  اوقد بدأأت الأفرقة الع

  تبادل املعرفة وادلروس املس تخلصة واخلربات املكتس بة متكن الأفرقة العامةل احلركة من  و واحد أأو أأكرث من هذه الأفرقة.  

من أأنشطة الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف مجيع أأحناء العامل، وقد سلط أأعضاؤها الضوء عىل كيفية مسامهة 

 ذكل يف حتسني التعاون والانسجام والرتكزي الإضايف عىل الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي داخليا.

 عناص ، اليت تضمنت حتديد  مجموعة من الأدوات واملوارد واملواد التدريبية وبدأأت الأفرقة العامةل أأيضا العمل عىل وضع  

لزامية عن ادلمع النفيس والاجامتعي الأسايس، وقامئة معمتدة من الأدوات واملوارد دلمع امجلعيات الوطنية،   دورة تدريبية اإ

مبا يف ذكل التقياميت، والرصد والتقيي والبحث واحملتوى التدرييب اخملصص للمديرين والقادة حول الصحة النفس ية والرفاه 

وا  للموظفني  عىل  النفيس الاجامتعي  التالية  الس نوات  يف  الرتكزي  وسينصب  ونرشملتطوعني.  واملوارد   اإطالق  الأدوات 

دماجوالتدريب، مع الرتكزي بوجه خاص عىل ضامن   جراءات معل القطاعات    النفس يةالصحة    اإ وادلمع النفيس الاجامتعي يف اإ

 ظم احلركة ومعلياهتا.التقنية الأخرى ونُ 

املزيد من  أأيضا عىل اإرشاك  2022. وسينصب الرتكزي يف عام ام للتنس يق والإدارةهيلك مس تد ومثة حاجة ماسة اإىل متويل  

 يف هيئات التنس يق والإدارة ويف الأفرقة العامةل. الأخرى   حلركة ا امجلعيات الوطنية ومكوانت  

https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/02/Movement_Roadmap_AR_FINAL_Single.pdf
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 مقدمة  ( 1

النفيس الاجامتعي   النفس ية والرفاه  الصحة  ن  املسلحة    لبقاء  أأمران حاسامناإ الزناعات  املترضرين من  الأشخاص 

الطوارئ   الطبيعية وغريها من حالت  اليويم والكوارث  وأأداهئم  تلبية وتعافهيم  أأن عدم  أأدةل واحضة عىل  . وهناك 

نسانية واجامتعية واقتصادية سلبية بعيدة   احتياجات الصحة النفس ية والاحتياجات النفس ية الاجامتعية لها أ اثر اإ

الأفراد واجملمتعات احمللية واجملمتع كلك، وأأن تلبية هذه الاحتياجات أأمر ابلغ الأمهية   يفالأجل، تؤثر  املدى وطويةل  

 لتحقيق التغطية الصحية الشامةل وأأهداف التمنية املس تدامة. 

الصحة النفس ية   احتياجاتاليت تليب    مجموعة من الالزتامات، اعمتدت احلركة  2019ديسمرب  اكنون الأول/ويف شهر  

ن والقرار وملؤمتر ادلويل الثالث والثالثاذلي اعمتده ا  2ادلمع النفيس والاجامتعي. وترد هذه الالزتامات يف القرار  و 

اعمتده   5 املندوبني    اذلي  ي2019 عاميف  جملس  الس ياسة عىل مجيع   ضم ، واذلي  احلركة. وتنطبق هذه  س ياسة 

اد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد أأي امجلعيات الوطنية، والاحت  -املكوانت الثالثة للحركة  

 ادلويل(، واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(.  

 تلبية احتياجات ل   هجود احلركة امجلاعية، هبدف تعزيز  خارطة طريق للتنفيذوقد مت تفعيل هذه الالزتامات يف شلك  

هنجا اسرتاتيجيا  الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي مبا يامتىش مع الس ياسة والقرارات. وتدمع خارطة الطريق  

وحتدد أأنشطة رئيس ية للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل    ،س تة جمالت معل ذات أأولوية وحتدد    ،للتنفيذ  منسقا

. وقد أأنشأأ عدد من امجلعيات  2023حبلول عام    املرتقبة  صائلواحلواللجنة ادلولية واحلركة كلك، كام حتدد النواجت  

  دمج جمال العملالوطنية ومكوانت احلركة مخسة أأفرقة عامةل دلمع الالزتام العام للحركة بتنفيذ خارطة الطريق. وأُ 

 بسبب ترابطهام. 6و 5 ذوا الأولوية
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والنتاجئ  و  الأولوية  ذات  العمل  عامة عن جمالت  أأدانه حملة  التوضيحي  الرمس  الوطنية    املرتقبةيقدم  امجلعيات  من 

 . 2023واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل واحلركة كلك حبلول عام 

 معلومات أأساس ية  ( 2

يف وقت مبكر    2019م  الاجامتعات ادلس تورية للحركة لعا  حصائل ُعرضت فكرة وضع خطة مشرتكة دلمع تنفيذ  

يوجد يكن  مل  أأو معلية    أ نذاك  يف املرشوع، ولكن  الوطنيللمشلك  امجلعيات  عداد خارطة    ةوافقة. وشاركت  اإ يف 

والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف ظل تنس يق   MOMENTالطريق عرب اجملموعة املرجعية للحركة املعنية مبرشوع  

الرمغ من  عىل  عىل خارطة الطريق. و   MOMENTرشوع  مل   ت اللجنة التوجهييةووافق.  MOMENTمرشوع  

جيابي  لقيتأأن خارطة الطريق ليست ملزمة رمسيا للجمعيات الوطنية، فقد   الزتم العديدون بدمع تنفيذها،  و .  ارد فعل اإ

مجلعيات الوطنية من مجيع املناطق يف الأفرقة العامةل امخلسة. ومع ذكل، انهتى   عن اممثال    120وشارك أأكرث من  

، وُأنشئت جلنة توجهيية مؤقتة وهيئة للتنس يق اإىل جانب الأفرقة العامةل  2020يف عام    MOMENTمرشوع  

هيية من لالإرشاف عىل خطة الطريق وتنس يق تنفيذها. وتتأألف اللجنة التوج   2021أأبريل  نيسان/اليت ُأنشئت يف  

مجعيات الصليب الأمحر ادلامنركية والسويدية واللبنانية، واللجنة ادلولية، والاحتاد ادلويل، واملركز الاحتاد ادلويل  

1 

2 

3 

4 

5 

مس توى أأسايس من ادلمع النفيس الاجامتعي ضامن 

ودمج الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي عرب 

 خمتلف القطاعات

 2023احلصائل حبلول 

نشاء مس توى أأسايس من ادلمع النفيس والاجامتعي  اإ

يف امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، 

النفيس اعتبارات الصحة النفس ية وادلمع  ودمج

 الاجامتعي يف اخلدمات الإنسانية الرئيس ية الأخرى. 

 جمالت العمل ذات الأولوية

هنج مشويل للصحة النفس ية وادلمع النفيس تطوير 

بني أأطراف احلركة، وابلتعاون مع اجلهات الاجامتعي 

 الفاعةل الأخرى

اإىل خدمات ذات جودة للصحة  زايدة الوصول

طار معل  النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي عرب اإ

احلركة اخلاص ابلصحة النفس ية وادلمع النفيس 

 الاجامتعي يف س ياقات معل خمتارة
الصحة النفس ية والراحة النفس ية  حاميةاحلرص عىل 

 وتعزيزهام  للموظفني واملتطوعنيالاجامتعية 
جياد بيئة معل وحاضنة والعمل عىل اس تدامهتا دامعة  اإ

 عرب احلركة
  

تدخالت الصحة النفس ية وادلمع  الربهنة عىل أأثر

النفيس الاجامتعي من خالل البحث والأدةل واملتابعة 

 والتقيي

تدخالت الصحة النفس ية وادلمع النفيس  توثيق أأثر

 أأوسعالاجامتعي، والأساليب املبتكرة عىل نطاق 

للصحة النفس ية وادلمع النفيس حشد املوارد تعزيز 

 الاجامتعي مضن الاس تجابة الإنسانية
اخملصصة للصحة النفس ية وادلمع  املوارد املالية زايدة

 النفيس الاجامتعي

للصحة النفس ية وادلمع النفيس  الس يايسحشد ادلمع 

الاجامتعي يف حالت الطوارئ عىل املس توايت العاملية 

 والإقلميية والوطنية

دخال مضن  2املنصوص علهيا يف القرار رمق  الالزتامات اإ

 6 الس ياسات الوطنية وادلولية وأأطر العمل القانونية
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املرجعي لدلمع النفيس الاجامتعي. وتضم هيئة التنس يق أأعضاًء من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومركز الاحتاد 

 عىل الأقل. 2022س تواصل الهيئتان معلهام حىت هناية عام و امتعي. ادلويل املرجعي لدلمع النفيس الاج 

جنازات عايم    تقرير عن منتصف املدة هو  هذا التقرير و  وميهد لجامتع جملس املندوبني    ، 2021و   2020يغطي أأنشطة واإ

فرقة العا   خبمسة تقارير مرحلية فردية . ويسرتشد  2023واملؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام   مةل، وتقرير تقيي مرشوع  للأ

MOMENT  ،  بشأأن ادلولية  واللجنة  ادلويل  الاحتاد  بني  املشرتك  ادلراسة  19- كوفيد جاحئة  والتقرير  وتقريري   ،

 .  2021و   2019  الاجامتعي للحركة بأأرسها لعايم الاس تقصائية لدلمع النفيس وادلمع النفيس  

 التحليل/التقدم احملرز  ( 3

 2020  عام   أألف( التقدم احملرز يف

 نرش الس ياسة )قرار جملس املندوبني( وقرار املؤمتر ادلويل 

تتضمن    ُأعدت للنرش  املواد  طار معل    مقاطع مجموعة من  الس ياسة واإ يقدم  فيديو متحركة قصرية وعرضا منوذجيا 

والإنلكزيية والفرنس ية والعربية.    الإس بانيةالصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي والقرار وخارطة الطريق ابللغات  

 بنجاح هبدف زايدة الوعي واملعرفة ابلقرار والس ياسة مشاراك  120أأكرث من    شارك فهيان عرب الإنرتنت  ونُظمت ندوات

والفرنس ية   العربية  ابللغات  الإنرتنت  عرب  ندوات  ُعقدت  كام  القادمة.  الس نوات  الطريق يف  خارطة  اإطالق  ودمع 

، مبا يف ذكل تسجيالت  املنشورةواد  امل. وترد مجيع  نفس هيام  ، بناء عىل الشلك واحملتوى2021والإس بانية يف عام  

 . ش بكة الإنرتنتدوات عرب الإنرتنت، عىل موقع مركز الاحتاد ادلويل املرجعي لدلمع النفيس الاجامتعي عىل الن

 رفيعة املس توى  ال ومبادرات املناصة    19- الاس تجابة جلاحئة كوفيد  

يف مجيع احمللية  الصحة النفس ية والرفاه النفيس والاجامتعي للمجمتعات    يفتأأثري سليب قوي    19-اكن جلاحئة كوفيد

قلق الناس وخماوفهم من فقدان أأحباهئم، ومن املرض، وزايدة العبء عىل أأنظمة الرعاية    ت أأحناء العامل، حيث أأاثر 

جزء   ُخصصحىت اليوم. ونتيجة ذلكل،  قامئة  رئيس ية  الشواغل  ال   منخملاوف  الصحية والاجامتعية. ول تزال هذه ا

عداد خارطة الطريق  2020كبري من عام   ولكنه   ،لس تجابة مكوانت احلركة الفورية للجاحئة، مما أأدى اإىل تأأخري اإ

، شارك  2020همد الطريق أأيضا لتعزيز الرتكزي عىل الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. وخالل خريف عام  

 The"  بعنوان  تقريرا مشرتاك  واقادة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف العديد من الفعاليات الرفيعة املس توى ونرش 

greatest need was to be listened to”: The importance of mental health and 

psychosocial support during COVID 19( "  ىل الإصغاء: أأمهية الصحة كرب حاجة يه احلاجة اإ اكنت أأ

 (. 19- النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي أأثناء جاحئة كوفيد

 2021  عام   ابء( التقدم احملرز يف 

هو التعبئة الواسعة النطاق ملكوانت احلركة يف    2019منذ اعامتد القرار والس ياسة يف عام    احملقق  اكن الإجناز الأكرب

مجيع أأحناء العامل من أأجل التعاون وتبادل املعارف والرؤى واختاذ الإجراءات لتعزيز الصحة النفس ية وادلمع النفيس  

 الاجامتعي يف حالت الطوارئ. 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/10/Covid19_Report_061020.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/10/Covid19_Report_061020.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Global-Survey-Report-on-MHPSS-Activities-in-the-Movement.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/11/Arabic-Movementwide-MHPSS-survey-report-2021.pdf?wpv_search=true
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/11/Arabic-Movementwide-MHPSS-survey-report-2021.pdf?wpv_search=true
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/11/Arabic-Movementwide-MHPSS-survey-report-2021.pdf?wpv_search=true
https://pscentre.org/movement-resource-room-mhpss-policy-and-resolution/
https://pscentre.org/movement-resource-room-mhpss-policy-and-resolution/
https://pscentre.org/movement-resource-room-mhpss-policy-and-resolution/
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/10/Covid19_Report_061020.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/10/Covid19_Report_061020.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/10/Covid19_Report_061020.pdf
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وطنية ومكوانت احلركة الأخرى يف دمع أأنشطة واحد أأو أأكرث من    مجعية  47، شاركت  2021وحبلول هناية عام  

فرقة العامةل امخلسة، مبا يضمن تأأثري الأنشطة يف املنظامت واجملمتعات يف مجيع أأحناء العامل. وفامي واصلت جاحئة  الأ 

عىل    ةمعززو   ةمس تدامبصورة  رتكزي  ال  رضورة تعطيل أأنشطة الأفرقة العامةل، فقد بيّنت بوضوح أأيضا    19-كوفيد

الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف حالت الطوارئ، ومتكني الأعضاء من العمل عىل ختصيص املزيد من  

يف  الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي  والرتكزي خاصة عىل    ، املوارد للصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي

 لت الطوارئ. العاجةل يف حا ةالاس تجاباملزيد من معليات 

: ضامن مس توى أأسايس من ادلمع النفيس الاجامتعي ودمج الصحة النفس ية وادلمع النفيس  1  الأولوية   ذوجمال العمل  

 الاجامتعي عرب خمتلف القطاعات 

سايس الأ   القدرمجيع مكوانت احلركة    أأن توفراإىل ضامن    1مل املعين مبجال العمل ذي الأولوية  اهيدف الفريق الع

لنفيس الاجامتعي. ويشمل ذكل ضامن متكن امجلعيات الوطنية/مكوانت احلركة من تقيي الاحتياجات  من ادلمع ا

ابلإضافة اإىل ذكل،  ووالإحاةل واملناصة عرب الطيف الاكمل لإطار احلركة للصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي.  

 جامتعي يف القطاعات الأخرى. الفريق العامل عىل ضامن دمج الصحة النفس ية وادلمع النفيس الا يعكف

يف   العامل  الفريق  جنح  معايري    وضع وقد  من  الأدىن  الأسايس    وعناصاحلد  تقدي التدريب  النفيس    عىل  ادلمع 

دراك أأمهية همالأساس ية    العناصدقيقة. وتضم    60و  30بني  مدته  ترتاوح    ، وهو تدريبالاجامتع ارات الإصغاء اإ

والتواصل ادلامع والرعاية اذلاتية. وقد ُأعدت قامئة ابملوارد احلالية يف جمال التدريب الأسايس ونرشت، مع الرتكزي يف  

دماج تقدي عىل ادلعوة اإىل    2022عام   الصحة النفس ية وادلمع    عىل تلبية احتياجاتالتدريب الأسايس الإلزايم    اإ

 انت احلركة. مجيع مكو  اإىلالنفيس الاجامتعي 

وابلإضافة اإىل ذكل، قام الفريق العامل جبمع التقياميت احلالية لدلمع النفيس الاجامتعي، وأأدوات الرصد والتقيي، 

قامئة الأدوات واملوارد   وأأرسلت.  وتصديقها  لك رشاكء احلركة والواكلت ادلولية الأخرىاليت وضعها  وخطط التأأهب  

عىل دمج خيارات    2022الرتكزي يف عام  مع  ية وادلمع النفيس الاجامتعي،  رشاكء ش بكة الصحة النفس    اإىللحقا  

 القامئة يف الأدوات احلالية. 

العمل   احلركة،  2  الأولوية   ذوجمال  أأطراف  بني  النفيس الاجامتعي  وادلمع  النفس ية  للصحة  تطوير هنج مشويل   :

 يف س تة س ياقات ذات أأولوية   وابلتعاون مع اجلهات الفاعةل الأخرى 

اإىل تعزيز التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة يف س تة    2 الفريق العامل املعين مبجال العمل ذي الأولوية  يسع 

تقيي    حولس ياقات ذات أأولوية. ويشمل ذكل ضامن التعاون بني امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  

وادلعوة فامي يتعلق ابلنطاق   والإحاةلجامتعي،  الالنفيس  الاحتياجات، والاضطالع بأأنشطة الصحة النفس ية وادلمع ا

 . الاجامتعي لإطار معل احلركة يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاكمل 

 - المين وسوراي والعراق وأأوكرانيا  ويه    –وقد حدد الفريق العامل س تة س ياقات ذات أأولوية ختص أأربعة مهنا بدلاان  

. وقامت 19-كوفيد  جاحئة  يف كولومبيا وادلمع بني الأقران خبصوص  19-كوفيدهام جاحئة    -موضوعني  خيص س ياقان  فامي  

طار احلركة بشأأن الصحة النفس ية وادلمع اجلهات الفاعةل يف لك س ياق بتطوير وعرض أأنشطهتا ع ىل لك مس توايت اإ

الأنشطة  مع  النفيس الاجامتعي،   عاماملنجزة  بيان  ويف  الهرم.  من  مس توى  ترشين    وحىت  2020 يف لك  شهر 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/06/mhpss-framework.pdf
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، مت تبادل ادلروس املس تخلصة والتحدايت املتعلقة ابلتعاون املشرتك بني مكوانت احلركة بشأأن  2021نومفرب  الثاين/

،  2022ت ذات الأولوية يف عروض تلهتا مناقشات. ومن املقرر عقد اجامتعات تقنية للك س ياق يف عام  الس ياقا

 املواضيعية )اليت س ُتحدد لحقا(. اجملالتحيث س ُتدرس 

: احلرص عىل حامية الصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية للموظفني واملتطوعني  3  الأولوية   ذوجمال العمل  

 وتعزيزهام 

الأولوية ذي  العمل  مبجال  املعين  العامل  الفريق  النفيس   3  يعمل  والرفاه  النفس ية  ابلصحة  ضامن الاعرتاف  عىل 

الإدارة    حتل وجود النظم الالزمة لتحقيق ذكل، و ضامن  الاجامتعي للموظفني واملتطوعني كأولوية يف احلركة بأأرسها، و 

 ملعارف واملهارات الالزمة دلمع هذه اجلهود. ابوالقادة 

واملوارد الالزمة لتدريب املديرين والقادة    االتدريب وحمتواه  وقد بدأأ الفريق العامل معهل لتحديد واختيار أأساليب

للمساعدة    علهياوالتفاق   التدرييب. وصيغت رسائل رئيس ية  قادة احلركة وفرق   عىلوتطوير احملتوى  الزتام  ضامن 

دارهتا بتعزيز الصحة النفس ية والرفاه النفيس الاجامتعي للموظفني واملتطوعني. ويف عام   لرتكزي ، سينصب ا2022اإ

دارةعىل نرش الرسائل الرئيس ية، واعامتد وتطوير أأدوات التدريب/املوارد   امجلعيات الوطنية والاحتاد   اخملصصة لفرق اإ

 ، وادلعوة اإىل الاعرتاف بأأولوية حتقيق رفاه املوظفني واملتطوعني يف احلركة بأأرسها.وقادهتا ادلويل واللجنة ادلولية

نة عىل أأثر تدخالت الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي من خالل البحث  : الربه 4 الأولوية  العمل ذو جمال 

 والأدةل واملتابعة والتقيي 

الأولوية    احلصيةلتمتثل   العمل ذي  املعين مبجال  العامل  للفريق  املتوقعة  الصحة   4الإجاملية  أأنشطة  أأثر  توثيق  يف 

عىل نطاق أأوسع داخل احلركة وخارهجا عىل حد سواء.   النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي والهُنج الواعدة ونرشها

 ويركز الفريق العامل عىل مساعدة احلركة عىل توثيق أأمثةل عىل معليات الرصد والتقيي والبحوث. 

تحديد التوجهيات القامئة ملساعدة املامرسني عىل املشاركة يف البحوث التشغيلية اليت ستسهم يف ضامن  ب وقد بدأأ  

الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. ويف الوقت   يف تلبية احتياجاتقيام اجلهات الفاعةل بتوثيق أأثر أأنشطهتا  

عالية اجلودة داخل احلركة، ويه هممة ستس متر  التقيي  مع أأمثةل عىل مبادرات الرصد وال جبنفسه، بدأأ الفريق العامل  

 اإىل جانب اجلهود املبذوةل لنرش مبادرات الرصد والتقيي عىل نطاق أأوسع.  2023و 2022يف عايم 

وش بكة  (  RC3قميت صالت مع أأفرقة تنس يق البحوث القامئة )مثل احتاد حبوث الصليب الأمحر والهالل الأمحر )وأُ 

يف مجع   بفاعليةركز الإقلميي لبحوث الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي( اليت ستس تخدم  البحوث التابعة للم

 ونرش املعلومات املتعلقة مببادرات الرصد والتقيي.  

العمل   الأولوية جمال  النفيس الاجامتعي مضن الاس تجابة  :  6و   5  ذوا  النفس ية وادلمع  للصحة  املوارد  تعزيز حشد 

  الس يايس للصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي وحشد ادلمع   الإنسانية 

بسبب الرتابط بني هذين اجملالني. وهيدف    6و  5لقد ُدمج الفريقان العامالن املعنيان مبجايل العمل ذوي الأولوية  

عي الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتمن حيث  حتياجات  الاالفريق العامل اإىل زايدة املوارد اخملصصة لتلبية  هذا  

نسانية وادلعوة اإىل الهنوض ابلصحة النفس ية والرفاه النفيس الاجامتعي كأولوية  قلميية ووطنية. اإ  وحصية عاملية واإ
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يف حتديد الأساس املرجعي للحركة وصياغة التوجه الاسرتاتيجي   2021ومتثلت اإحدى الأولوايت الرئيس ية لعام  

شاركة يف منتدايت صياغة املعايري والس ياسات الاسرتاتيجية. ومشل ، وحتديد مواقع ادلعوة وامل ةاملوارد املطلوب  لتمنية

الالزمة  الرئيس ية واخلطوات  الأولوايت  الإنسانية حتدد  لدلبلوماس ية  املوارد وخطة  ذكل وضع اسرتاتيجية حلشد 

أأيضا وضعاحلصائللتحقيق   ذكل  ادلولية   ثالث  . ومشل  اللجنة  تس تخدهما  ليك  الرئيس ية  الرسائل  من   مجموعات 

 .اخلارجيةو/أأو  اجلهات املعنية ادلاخليةوالاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف اإرشاك 

،  2021أأكتوبر  ترشين الأول/لقد اكنت القمة الوزارية العاملية الثالثة للصحة النفس ية، اليت اس تضافهتا فرنسا يف  و 

. وأأوفدت احلركة ممثلني لها يف هذه املناس بة وسامهت يف تسليط الضوء 2021منصة هممة للمناصة العاملية يف عام  

لصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. وس يواصل الفريق العامل  لرتوجي  العىل الرسائل الرئيس ية اليت تدعو اإىل  

الاضطالع مبناصة الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف مناس بات تنس يق املشاركة وتعزيز حشد املوارد و

 . 2022طوال عام  اجلهات املعنيةاحلركة ومع خمتلف 

 التحدايت والفرص  جي(  

علام عدم وجود هيلك مس تدام للقيادة والتنس يق،    هو   2021عام  دها  اليت شه أأحد التحدايت الرئيس ية    لقد اكن

القدرة عىل  يف    اسلبي  تأأثرياعدم وجود هيلك مس تدام    ويؤثر.  2020تنس يق منذ هناية عام  لل بأأن هناك هيئة مؤقتة  

فرقة العامةل. ويف هناية    ويفاختاذ قرارات اسرتاتيجية بشأأن خارطة الطريق   ، 2021عام  توفري التنس يق وادلمع للأ

اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ومركز الاحتاد ادلويل املرجعي لدلمع النفيس الاجامتعي والصليب    لك من  أأعرب

، وتعهد  والصليب الأمحر السويدي عن الزتامه الاكمل ابلهنوض هبيلك القيادة والتنس يق لعام اإضايف  ادلامنريكالأمحر  

وطويل الأجل ابلقيادة والتنس يق لتعزيز الصحة النفس ية وادلمع النفيس   بتطوير الزتام مس تدام  لك من هذه اجلهات

  .2023 الاجامتعي يف احلركة بأأرسها بعد عام

. وينطبق هذا عىل لك من الهيلك العام  2021يف عام    المتويل واملوارد أأفرقة عامةل الضوء عىل نقصعدة  وسلطت  

  انهيك   ،برشية(ال وارد ) امل  لشحلتنس يق خارطة الطريق والأفرقة العامةل اليت تاكحف من أأجل اكتساب الزمخ نظرا  

عن الوقت اذلي يكرسه أأعضاء الفريق العامل لهذا العمل عىل أأساس طوعي. وشهدت عدة أأفرقة عامةل مشاركة 

عام  من  متفاوتة   هناية  الأمحر  2021أأعضاهئا. ويف  الصليب  الزتم  واللجنة   ادلامنريك،  السويدي  الأمحر  والصليب 

ومركز   ادلويل  والاحتاد  ادلويلالاادلولية  الاجامتعي  حتاد  النفيس  لدلمع  املؤقتة   املرجعي  التنس يق  هيئة  بمتويل 

 جديدة. لبحث عن فرص متويل ابو ،2022ومزيانيات أأنشطة الفريق العامل لعام 

رشاك مجموعة واسعة من امجلعيات    اأأبلغت عهن  اليتالتحدايت    أأش يع ويمتثل   الأفرقة العامةل يف الصعوابت املرتبطة ابإ

. وقد اختارت بعض الأفرقة العامةل واملناطق الزمنية واللغات  اجلغرافية  من خمتلف املناطقالوطنية ومكوانت احلركة  

املشاركة الواسعة، ولكن الافتقار اإىل الرتمجة ل يزال    لإاتحةطق زمنية خمتلفة  منا  أأوقات  يف  هاتنظي الاجامتعات نفس 

العامةل يف كثري من الأحيان عىل    يطرح أ خرين من    تفرغمشلكة، حيث تعمتد الأفرقة  أأعضاء  أأو  قادة مشاركني 

 الفريق العامل لتوفري الرتمجة. 
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ىل  ويؤدي الافتقار اإىل   لكرتونية لتبادل املوارد والأدوات ونرشها اإ اتحةمنصة اإ الكثري من العمل حاليا بسهوةل   عدم اإ

ةل نفسها، مما أأدى اإىل  تأ زر قوي بني الأفرقة العام  حتقيقللجهات الفاعةل داخل احلركة وخارهجا. وقد أأعاق ذكل أأيضا  

لكرتونيةنقص يف املعلومات والتعاون. ويُعد اإطالق منصة   .2022أأولوية يف عام  اإ

 دال( اخلطوات الالحقة 

لقد الزتمت مكوانت احلركة الرئيس ية املعنية بتخصيص موارد برشية وأأموال لهيئة التنس يق املؤقتة ومزيانيات لأنشطة 

فرقة العامةل لعام  . وعالو 2022الأفرقة العامةل لعام   بدمع وتنس يق   2021ة عىل ذكل، الزتمت القيادة املشرتكة للأ

مشاركة امجلعيات الوطنية ومكوانت احلركة الأخرى يف تنفيذ جمالت العمل الس تة ذات الأولوية ملدة عام اإضايف. 

نفيذ، س تقوم الأفرقة  وبعد حتديد ووضع الأدوات واملوارد للك جمال من جمالت العمل يف اإطار خارطة طريق الت 

اس تخدامب العامةل   ونرشها  بدء  واملوارد  مدى    الأدوات  عىل  أأخرى  تقنية  جمالت  ودجمها يف  بأأرسها،  احلركة  يف 

 الس نوات املقبةل. 

الرئيس ية   الالزتامات  اعامتد  عن  النامج  الزمخ  من  الرمغ  احتياجاتوعىل  النفيس   بتلبية  وادلمع  النفس ية  الصحة 

.  الوفاء هبذه الالزتاماتوخماطر كبرية فامي يتعلق ابلإطار املؤقت احلايل تؤثر يف    حتدايت   الاجامتعي، ُكشف عن 

لزتامات اب  ويتوقف الوفاءعدم كفاية المتويل والمتثيل.  و ضعف القيادة والتنس يق    بنيواخملاطر    التحدايتوترتاوح هذه  

الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي عىل منوذج متثيل ومس تدام للقيادة والتنس يق   بتلبية احتياجاتاحلركة  

. وذلكل يقرتح وضع منوذج مشرتك للقيادة والتنس يق لتنظي  تنفيذ خارطة الطريقعىل نطاق احلركة قادر عىل ضامن  

حركة الصليب  ركز  وعة اتبعة مل فريق قيادة وفريق تنفيذ ومجم   تأألف منحبيث ي تنفيذ خارطة الطريق،  معلية  وتنس يق  

الأمحر   والهالل  الصحي الاجامتعي.  املعينالأمحر  وادلمع  النفس ية  ابلصحة   ابلصحة  معنية  قيادة  مجموعة  وس ُتنشأأ 

كام ستُنفذ معلية موازية   ،2022النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي، يف اإطار هنج مرحل يُزمع تنفيذه خالل عام  

ادل مركز الاحتاد  النفيس املرجعي  ويل  لتحويل  لدلمع  الأمحر   الاجامتعي  احلايل  الصليب  مركز مشرتك حلركة  اإىل 

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي.   معين ابحتياجاتوالهالل الأمحر 
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 التنفيذ والرصد  ( 4

للوفاء   الطريق  خارطة  مبوجب  الأنشطة  تنفيذ  معلية  برصد  املؤقتة  التنس يق  وهيئة  العامل  الفريق  أأعضاء  يقوم 

والقرارات.   الس ياسة  علهيا يف  املنصوص  تقريرابللزتامات  هو  التقرير  املدة  وهذا  تقرير هنايئ    وس يعد  ،منتصف 

أأجريت دراسات اس تقصائية عىل نطاق احلركة بشأأن الصحة 2023عام  يف  ملندوبني  جملس ا  ليعرض عىل . وقد 

 2023ستُس تمكل بدراسة اس تقصائية هنائية يف عام    2021و  2019النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف عايم  

 لتوثيق التقدم احملرز يف احلركة بأأرسها.  

 

 2021  يف عامرسها  أأ فيس الاجامتعي يف احلركة ب عن الصحة النفس ية وادلمع الن  دراسة اس تقصائية 

النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف احلركة بأأرسها يف عام   أأول دراسة اس تقصائية عن الصحة   2019ُأجريت 

و و  لقياس  همام  مرجعيا  أأساسا  احملرز يف    تتبع وفرت  عام    تطبيقالتقدم  والقرارات. ويف  الس ياسة  ،  2021وتنفيذ 

الصحة النفس ية    تلبية احتياجاتمنتصف املدة وفرت معلومات عن التقدم احملرز يف    يفأأجريت دراسة اس تقصائية  

 يف احلركة.  واجملالت الالزم حتسيهناالاجامتعي نفيس وادلمع ال 

بدمع من    ،2021ديسمرب  اكنون الأول/يف    حول التقدم احملرز يف احلركة معل    حلقةالتنس يق املؤقتة    نظمت هيئة

بتلبية الوفاء ابلزتامات احلركة    لتقيي ومناقشة التقدم احملرز يف   والسويدية  وادلامنركيةامجلعيات الوطنية الربيطانية  

تنفيذ    والرتكزي عىل  2019لعام    ةالصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي منذ الاجامتعات ادلس توري  احتياجات

ماملو  مدينة  ( خشصيا يف  20التق  عدد قليل فقط من الأشخاص )  ،19-كوفيد  احئةج  خارطة الطريق. وبسبب

 . عرب الوسائل الإلكرتونيةاجللسات  يفأ خرين من احلركة بأأرسها  خشصا 60أأكرث من  شاركابلسويد، بيامن 

ة كيفية دمع عمل ملناقشالاملس توى ملديري وقادة احلركة عرب الإنرتنت يف اإطار حلقة    ةرفيعونُظمت جلسة حوار  

املناقشات اليت دارت يف هذه  وتعزيز تنفيذ خارطة طريق الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. وأأاتحت  

براز الإجراءات ذات الأولوية   كشف عن الثغراتال للقادة وكبار املديرين فرصة  اجللسة   وتقيي التقدم احملرز واإ

زي عىل جمالني اثنني من جمالت خارطة الطريق ذات الأولوية  لتنفيذ خطة العمل يف هذه اجملالت. وانصب الرتك

 :  وهام املديرون والقادة دورا همام يؤديحيث 

 القطاعات؛   عرب خمتلف وادلمع النفيس الاجامتعي    النفس ية الصحة    خدمات   الأسايس من   القدر   دمج ضامن   ( 1

 . وتعزيزهام  واملتطوعني الاجامتعي للموظفنيالصحة النفس ية والرفاه النفيس حامية  احلرص عىل ( 2
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أأن مكوانت   اإىل  يشري  مما  جيابيا،  اإ اجتاها  النتاجئ  وتبني 

النفيس ا وادلمع  النفس ية  الصحة  خدمات  تقدم  حلركة 

الاجامتعي بشلك مزتايد يف حالت الطوارئ وأأهنا قادرة  

الأكرث   النفس ية  الصحة  خدمات  اإىل  الناس  حاةل  اإ عىل 

توس يع   تعزتم  احلركة  مكوانت  غالبية  وأأن  ختصصا، 

الصحة النفس ية وادلمع النفيس   لتلبية احتياجاتأأنشطهتا  

أأن نقص المتويل، يف    اتضح، فقد  الاجامتعي. ومع ذكل

 تظهر، اكن أأمه مشلكة. كام  2021و  2019لك من عايم  

عدد   يف  ملحوظة  زايدة  ادلراسة الاس تقصائية  بياانت 

احلركة  يف  الاجامتعيني  والأخصائيني  النفس  علامء 

عىل  املدربني  واملتطوعني  املوظفني  عدد  وتضاعف 

 (. PFA) الإسعافات الأولية النفس ية الاجامتعية

لهيا ادلراسة الاس تقصائية عىل مس توى احلركة لعام    املقابل ويوحض الشلك   اإ بشأأن الصحة    2021بعض النتاجئ اليت توصلت 

 النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

، اعمتدت احلركة مجموعة من الالزتامات ملعاجلة احتياجات الصحة النفس ية والاحتياجات  2019ديسمرب  اكنون الأول/يف  

مخسة أأفرقة عامةل عىل    تعكفالنفس ية الاجامتعية. وقد مت تفعيل هذه الالزتامات يف شلك خارطة طريق للتنفيذ، حيث  

 . 2023عام تعزيز الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف احلركة حبلول 

من أأجل تلبية قد ُأحرز منذ اعامتد الس ياسة والقرارات الرامية اإىل تعزيز معل احلركة    تقدما كبرياويبني هذا التقرير أأن  

تفعيل الالزتامات يف خارطة طريق    أأرىسالصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف حالت الطوارئ. وقد    احتياجات

نشاء الأفرقة العامةل امخلسة أأساسا متينا لتعزيز الرتكزي عىل الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي يف حالت   التنفيذ واإ

 الطوارئ يف احلركة بأأمكلها.  

نفيس الاجامتعي عرب مجموعة واسعة  خارطة طريق التنفيذ طموحة يف حماولهتا لتعزيز الرتكزي عىل الصحة النفس ية وادلمع ال و 

من جمالت العمل، وغالبا ما تتطلب مشاركة مع اجلهات الفاعةل واملنظامت الرئيس ية خارج جمال الصحة النفس ية وادلمع  

 النفيس الاجامتعي للحركة، وهو جمال حيتاج اإىل دمع مس متر من مجيع مكوانت احلركة. 

رشاكت احلركة الأخرى يف أأنشطة الأفرقة العامةل، وهناك طموح كبري  من مكوان عدد  مجعية وطنية و   47  توقد سامه  ابإ

احلركة  أأكرب من مكوانت  الأدوات واملوارد    عدد  العامةل ومجعت مجموعة من  الأفرقة  القادمة. وقد طورت  الس نوات  يف 

احلركة   أأنشطة  دلمع  احتياجاتوالتعاريف  الاجامتعي  لتلبية  النفيس  وادلمع  النفس ية  ادلروس  وسهل  ،الصحة  تبادل  ت 

 بني مكوانت احلركة يف مجيع أأحناء العامل. املكتس بة املس تخلصة واخلربات
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  ببدء اس تخدام وتبادل املعارف عرب احلركة، وس تقوم    حتسني التعاونويف الس نوات املقبةل، س تواصل الأفرقة العامةل ضامن  

   الأدوات واملواد التدريبية واملوارد اليت مت تطويرها ابلفعل. ونرش

دلمع وتنس يق الأنشطة يف  وهيلك تنفيذي منصة مس تدامة للقيادة والتصالويكشف التقرير عن احلاجة اإىل وضع ومتويل 

 .2022يف عام  وسينصب الرتكزي الرئييس عليهاإطار خارطة طريق التنفيذ. وقد اخُتذت اخلطوات الأوىل لتحقيق ذكل، 

دراج القرارات والس ياسات املتعل  كبند من بنود جدول أأعامل جملس املندوبني  قة ابلصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي  وأأخريا، يوىص ابإ

 .  2023واملؤمتر ادلويل يف عام  


