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ي�صادف  2011ال�سنة الدولية للمتطوعني ،وهو �أحد
م�شاريع املركز املرجعي للدعم النف�سي يف االحتاد
الدويل لل�صليب الأحمر ،والذي ينطوي على تطوير
مبادئ توجيهية وجمموعة �أدوات لتقدمي الدعم
النف�سي للمتطوعني يف حاالت الطوارئ ل�ضمان
العي�ش الكرمي لهم على املدى البعيد.
ويعترب املتطوعون �أ�سا�س ًا لعمل حركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ،وميثلون الغالبية العظمى
من  97مليون �شخ�ص* ي�شاركون يف �أعمال الهالل
الأحمر وال�صليب الأحمر ،فمن غريهم ومن غري
ذلك ال�شعور القوي بالت�ضامن وراء جهودهم،
من ال�صعب �أن نتخيل حجم خ�سارتناحيث مت
�إنقاذ عدد ال يح�صى من الأرواح وجعلها �أف�ضل
وت�أثرت ب�أ�شخا�ص لهم قلوب كبرية ..ويبلغ عدد
امل�ستفيدين من �أعمال املتطوعني واملوظفني ،اكرث
من  250مليون �شخ�ص كل عام * .وي�ؤخذ كل جهد
بعني االعتبار من الرعاية املجتمعية املنزلية �إىل
اال�ستجابة الطارئة يف �أعقاب الكوارث الطبيعية.
لقد عزز العمل التطوعي البنية االجتماعية يف
املجتمعات املحلية التي يعمل بها.

حماية �صحتهم وعي�شهم الكرمي ،حيث �أن خ�سارة
املتطوعني �أو املوظفني ب�سبب ال�ضغوط العاطفية،
ال يفيدهم وال ينفع �أي�ض ًا امل�ستفيدين من خدماتهم
الذين ي�سعون وراء الك�سب .وكما نعلم �أن العمال
االجتماعيني �ضعيفني ،وخا�صة يف مثل هذه
احلاالت امل�ضطربة للغاية ،كما هي احلال عند
ال�صراعات �أو الكوارث الطبيعية ،مثلهم مثل
امل�ستفيدين منهم الذين من املفرت�ض م�ساعدتهم
يف مثل تلك الأحوال .ولذلك ،فقد جعل املركز
املرجعي للدعم النف�سي لالحتاد الدويل �أمر تعزيز
مرونة املتطوعني يف حاالت الطوارئ من �أولوياته
كما يو�ضح املقال بعنوان “حماية متطوعينا” فيما
بعد ذلك.
ف�سواء كان ذلك تعزيز ًا للتعايف من خالل الريا�ضة
والأن�شطة الرتفيهية واالجتماعية للأطفال �أو
البالغني يعد متطوعي الإحتاد الدويل جزء من
املوارد القيمة ،.على �سبيل املثال ،يف �أعقاب
ال�صراع يف قيزاغ�ستان� ،أو تقدمي دعم ًا عملي ًا
للم�صابني و الناجني بعد انفجار قنبلة �أوغندا.
لذلك ،يعد بناء القدرات و�ضمان وجود �إطار من
الدعم النف�سي للموظفني واملتطوعني يف جميع
اجلمعيات الوطنية� ،أمر يف غاية الأهمية ،وعليه،
يحر�ص مركز الدعم النف�سي على ن�شر �أف�ضل

املمار�سات و على دعم اجلمعيات الوطنية يف
جهودها الرامية �إىل تعزيز مرونة املتطوعني.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام.
نانا فيدمان
هي رئي�سة املركز املرجعي للدعم النف�سي
االجتماعي يف االحتاد الدويل.

•ملزيد من املعلومات واحلقائق الأخرى ،يرجى الرجوع
�إىل كتيب الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر التايل والذي
ميكن العثور عليه على موقع االحتاد الدويل التايل :

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/
who/at_glance en.pdf

وهو فيلم من �إعداد االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر بالتعاون مع م�ؤ�س�سة طوم�سون
رويرتز للدعم النف�سي ،يف �أعقاب كارثة ت�سونامي يف املحيط الهندي التي �أودت بحياة
�أكرث من � 226،000شخ�ص ًا  .من بني ثناياالدمار ،جاءت ق�ص�ص الأمل للخروج من
امل�أ�ساة بالأمل والرحمة والكرامة .يرجى م�شاهدة الفيديو
على املوقع http://tsunami.trust.org/ :

هيئة التحرير :
نانا فيدمان وكارينا �سورين�سن

للإطالع على املركز النف�سي على موقعي الفي�سبوك وتويرت! نرحب باالن�ضمام �إىل جمتمعنا على الإنرتنت ومتابعة �أخر امل�ستجدات والأخبار
والأحداث اخلا�صة مبركز الدعم النف�سي على مواقع الفي�سبوك وتويرت  www.facebook.com /IFRC_PS_Centreو

تنويه � :إن الآراء التي مت الإعراب عنها ،هي خا�صة بامل�ساهمني ولي�س بال�ضرورة ناجتة عن املركز النف�سي لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

هل تريد �أن ت�ساهم؟ نحن نرحب ب�أفكارك ور�سائلك ومقاالتك...
�أر�سل لنا ر�سالة عن طريق الربيد �إلكرتوين �إىل  psychosocial.center@ifrc.orgوملعرفة املزيد حول املركز النف�سي
وعملنا ،يرجى ت�صفح املوق WWW.IFRC.ORG/PSYCHOSOCIAL

�صورة الغالف:
وهي �صورة �صبي يحلق بطائرة ورقية عند خيم النازحني ،يف خميم �سافوكادي� ،سري النكا (.)2007
والتقطت ال�صورة من قبل د .مادزارفيك  /مفو�ضية الأمم املتحدة لالجئني
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www.twitter.com

لقد �سمح لنا موقع  WeAllEdit.comبا�ستخدام الربجميات على الإنرتنت لرتجمة املجلة ب�سال�سة.
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التعايف من خالل الريا�ضة
برامج الأن�شطة الريا�ضية والنف�سية واالجتماعية يف مناطق الأزمات
بيد كاترين كونن وكلوديا �ستورا

على الرغم من االعرتاف الدويل ب�أهمية الن�شاط البدين واللعب ودوره يف التعليم الكلي ،مت تقليل �أهمية الدور الريا�ضي ك�أداة يف
الربامج الإن�سانية والإمنائية ،وا�ستخدم ب�شكل قليل وبطريقة منهجية .ومع ذلك ،يف الآونة الأخرية ،زاد االهتمام بزيادة املنظمات
الإمنائية التي تت�ضمن برامج ريا�ضية و�أن�شطة بدنية �أكرث تواترا يف ذخرية براجمهم.
الكونغوليني الالجئني (جمهورية الكونغو الدميقراطية) مع�سكر كاال كومبوبيا  ،زامبيا ( .)2003امل�صور برينغ ن  /املفو�ضية – جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ()UNCHR

منذ

بداية ال�صراع يف بريوت الذي جرى
يف �صيف عام � ،2006أعيد فتح اجلروح اخلا�صة
باحلرب الأهلية اللبنانية يف الثمانينات ،وزاد
خطر ا�ستئناف احلرب الأهلية �إىل حد كبري.
وقد كان لهذا التوتر �أثار �سلبية على احلياة
اليومية للأطفال وال�شباب ب�شكل ملحوظ .ولكن،
قد مت تنظيم يف اثنتني من مدار�س ال�ضاحية ،يف
جنوب �ضواحي بريوت ،وبالتعاون مع الأكادميية
ال�سوي�سرية للتنمية ( )SADومنظمة �أم النور
اللبنانية  ،تدريب للأطفال وال�شباب بني �سن
 7و  18لكرة القدم وكرة الطائرة وكرة ال�سلة
وكرة اليد ،من �أجل التغلب على ال�ضغط النف�سي
وتعزيز �إعادة الت�أهيل النف�سي واالجتماعي ،وقد
�شارك بالفعل �أكرث من � 120شخ�صا يف وقت
الفراغ املنظم هذا ،ومت تقييم هذه الأن�شطة على
�أنها عالج حقيقي لل�ضغط النف�سي.
ويف بي�سالن يف �أو�سيتيا ال�شمالية يف رو�سيا ،مت
افتتاح مركز االلعاب والريا�ضة للأطفال .وذلك
بعد هجوم جمموعة من الرجال والن�ساء امل�سلحني
مدر�سة يف �أيلول ،2004 ،حيث قتلوا الكثري من
املحليني .وكذلك يف دار فور يف ال�سودان ،مت
�إن�شاء برنامج لكرة الطائرة خا�ص بالن�ساء يف
خميمات الالجئني يف  ،2007ويف �أوغندا ،يلعب
الكثري من �أطفال اجلنود ال�سابقني كرة القدم يف
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دوري الأطفال .وي�شارك ما يزيد على  40000من
الفتيان والفتيات يف �أن�شطة الدوري التي تهدف
�إىل �إزالة احلواجز االجتماعية واالقت�صادية
والدينية.
�إدماج الريا�ضة
تظهر هذه امل�شاريع والعديد من التدخالت النف�سية
الأخرى يف �أماكن خمتلفة من العامل ،ت�ساعد
الأن�شطة الريا�ضية وااللعاب املنظمة التا�س بالتغلب
على الأثار الناجتة من الأزمات م�ؤدية بذلك �إىل
العديد من الفوائد الإيجابية والريا�ضية والنف�سية
والنف�سية االجتماعية وال�صحة االجتماعية وتلعب
الأن�شطة الريا�ضية وااللعاب دورا هاما على
ال�صعيد النف�سي واالجتماعي يف تعزيز بناء العمل
اجلماعي واحرتام الأخرين و الت�سامح و تقبل
القواعد  ،كما ي�ساعد على تعزيز روح الفريق وبناء
الثقة واالحرتام املتبادل ،و�إعادة بناء الرتابط
االجتماعي .ولذلك ،ف�إنه لي�س من املفاجئ دخول
التعليم من خالل الريا�ضة و�صراع امل�صاحلة فعلى
�سبيل املثال� ،أظهر م�شروع التعاي�ش الريا�ضي
للأطفال اليهود والعرب يف منطقة اجلليل �شمال
�إ�سرائيل �أن الريا�ضة والن�شاط اجل�سدي يوفرا
فر�ص للتوا�صل عرب احلدود كما يعززا التعاي�ش
امل�شرتك ب�سالم واحرتام.

�إن �إمكانات الريا�ضية لي�ست بالأمر اجلديد
بالن�سبة لعلماء الريا�ضة ،ولكنها اكت�سبت
تقدير املنظمات احلكومية والإن�سانية م�ؤخر ًا.
ويف عام � ،2003أبرز جمل�س �أوروبا دور
م�ساهمة الريا�ضة يف التخفيف من حدة عواقب
الكوارث الإن�سانية من خالل ما ي�سمى بالبالون
الأحمر ،حيث تلعب الأن�شطة الريا�ضية دور ًا
هام ًا يف جمال م�ساعدة الأطفال وال�شباب على
وجه اخل�صو�ص يف التعامل مع الأزمات التي
ميرون بها .كما يعد م�شروع البالونات احلمراء
التابع ملجل�س �أوروبا ودولها الأع�ضاء وغريها
من املنظمات الدولية ،والذي مت تبنيه من قبل
جلنة الوزراء فكرة مبدعة جللب الريا�ضة
والرتبية والتعليم �إىل حياة ال�شباب امل�ضطربني
داخليا ،كما يهدف �إىل تو�صيل القيم الأ�سا�سية
للريا�ضة مثل اللعب املتعادل والتعاون وامل�شاركة
واالحرتام ،وال �سيما لأولئك الذين يعي�شون يف
ظروف �صعبة� ،سواء كانوا الجئني يف الداخل
�أو غريهم من الالجئني يف املخيمات امل�ؤقتة �أو
�أماكن الإقامة اجلماعية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شدد امل�ست�شار اخلا�ص للأمم
املتحدة والأمني العام للريا�ضة من �أجل التنمية
وال�سالم ،ويلفريد ليمكه  ، ،يف عام  “ 2006على
�أهمية ت�شجيع الأمم املتحدة با�ستخدام الريا�ضة

�أي�ض ًا ك�أداة يف حاالت الطوارئ مثل ال�صراع
والعواقب التي تليه“ .

اال�سرتخاء و تركيز االهتمام بعيد ًا عن جتارب
اخل�سائر وغريها من امل�شاكل العميقة.

تو�سيع الإمكانيات

تفعيل العمل

لقد مت تو�سيع نطاق التدخالت املمكنة داخل
العامل الإن�ساين ويف ميدان التنمية على حد
�سواء ،وذلك عن طريق تفعيل الإمكانات الهائلة
الكامنة يف الريا�ضة من حيث التوا�صل مع النا�س
من خمتلف الأعمار والفئات والقدرات املتفاوتة.
وتنبع هذه الإمكانات من ال�شعبية العاملية يف
املمار�سات الريا�ضية ،و يف املقابل �إمكانية
تطبيقها على �أو�ضاع متنوعة ،حتى يف �أوقات
الأزمات ،كما ميكن ت�صميم منهاج لأن�شطة
اجل�سدية لكي تتنا�سب تقريبا مع كل جمموعة
م�ستهدفة .ويت�ضرر الأطفال وال�شباب يف الغالب
من الأزمات ب�سبب منو �شخ�صياتهم ووجهات
نظرهم.
ويقدم التفاعل عند املمار�سات الريا�ضية بيئة
�آمنة ومنظمة و �أليفة بالن�سبة لهم ،كما ت�ؤثر ب�شكل
�إيجابي �أي�ض ًا على تنمية القدرة على التكيف
وتي�سر اال�ستقرار العاطفي االجتماعي ،ف�ضال
عن �أنه ي�ساعد يف بناء وغر�س الثقة بني الآخرين.
ومع ذلك ،تتيح امل�شاركة يف الريا�ضة للكبار
وامل�سنني فر�صة احل�صول على فرتات ق�صرية من

و�إذن ،ما الذي يجب �أن ت�شمله حزمة
التدريب املحرتفة ومتعددة التخ�ص�صات
لتخفيف ال�صدمات وتطوير مبادرات بناء
املجتمع ال�شاملة للم�شاركني بحيث تزودهم
بربامج ريا�ضية جيدة التنظيم والتخطيط؟
�إن ا�ستمرار ا�شرتاك املوظفني يف برامج
مناطق الأزمات على جانب من الأهمية،
وال ينبغي التقليل من دور املدرب ،ويجب �أن يكون
رئي�س امل�شروع على علم باال�ستخدام الفعال
للريا�ضة باعتبارها عالج و �أداة م�صاحلة ،عالوة
على معرفته التقنية بالربامج الريا�ضية وكيفية
توظيف املهارات والقدرات الفردية يف الأن�شطة
البدنية وتكييف جل�سات تبعا لتلك املهارات.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن يعرف كيفية �إن�شاء
النوع ال�صحيح من الأن�شطة ذات العالقة ب�أعمار
امل�شاركني ،حيث تختلف �آليات املواجهة باختالف
التطور املعريف والعاطفي و البدين لل�شخ�ص .ومن
الق�ضايا الهامة الأخرى التي حتتاج �إىل االهتمام،
هي �أ�سلوب التدري�س والأبعاد املختلفة للقواعد
واللوائح وكيفية �إن�شاء و اختيار املعدات وكيفية
التعامل مع البيئات املختلفة �أي�ض ًا .وحيث �أن نوع

5

الريا�ضة املمار�سة يعك�س املعايري الثقافية والدينية
واالجتماعية والأديان ،فتنفيذ �أي برنامج ريا�ضي
يحتاج �إىل احرتام الثقافة املحلية وكذلك البيئات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية الأو�سع .حيث
تختلف �أدوار اجلن�سني واجلوانب الدينية للغاية ،ال
�سيما من �سياق حملي �إىل �آخر .ولذلك ،من املهم
جدا اتباع القواعد الثقافية لتنفيذ برنامج ن�شاط
ما يف مثل تلك املنطقة.
توفري التدريب
من �أجل بناء ج�سر بني الريا�ضة وتدخالت ما بعد
وقوع الكوارث� ،أجرى املجل�س الدويل للريا�ضة
والعلوم والرتبية البدنية ( )ICSSPEحلقات
تدريبية لتمكني امل�ستجبني للكوارث من ت�صميم
وتنظيم وتقدمي برامج ريا�ضية ونف�سية واجتماعية
يف املراحل الأوىل من اال�ستجابة للكوارث.
وتهدف ور�شات العمل التدريبية الأ�سبوعية بعنوان
“الريا�ضية يف تدخالت ما بعد وقوع الكوارث “
�إىل اجلمع بني املمار�سني من خلفيات مهنية
متنوعة و�إ�ضافة جمموعة من العنا�صر اجلديدة

�إىل جمموعة �أدوات اال�ستجابة للكوارث .وتبحث
حلقات العمل يف االحتياجات النف�سية االجتماعية
للمدربني من �أجل بناء وتطوير مهاراتهم يف
التكييف مع الأزمات ومتكينهم من تلبية احتياجات
الأ�شخا�ص املت�ضررين من الكوارث.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف عام  ،2009قام االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
من خالل املركز املرجعي للدعم النف�سي
االجتماعي (مركز الدعم النف�سي) واملجل�س
الدويل للعلوم الريا�ضية والرتبية البدنية
()ICSSPEبالتوقيع على االتفاقية التي تو�ضح
االلتزام امل�شرتك للتعاون من �أجل تنمية فعالة
ومناهج عالية امل�ستوى للتداخالت النف�سية
االجتماعية املبنة على املجتمع
وذلك عن طريق الأن�شطة الريا�ضية والبدنية
يف الكوارث وعمليات التعايف .وتقوم ال�شراكة
بني  ICSSPEومركز الدعم النف�سي مبدئيا
على الرتكيز على ثالثة جماالت رئي�سية من
التعاون  -1 :بناء املعرفة وم�شاركة الروابط بني
الريا�ضة والن�شاط البدين و العي�ش الكرمي النف�سي

واالجتماعي ؛  -2تنمية القدرات والكفاءات عند
املمار�سني يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي،
و -3ت�أييد االت�صاالت و حتليل ال�سيا�سات لزيادة
الوعي ال�ستخدام الريا�ضة والن�شاط البدين
يف التداخالت النف�سية االجتماعية للعمليات
الإن�سانية.

ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال
بال�سيدة كاترين كونن على املوقع الإلكرتوين
kkoenen@icsspe.org.

• كونن كاترين هي مديرة املن�شورات وال�ش�ؤون
العلمية يف املجل�س الدويل للعلوم الريا�ضية
والرتبية البدنية ( ،)ICSSPEوكلوديا �ستورا
هي طالبة دكتوراه يف �إدارة ال�صراعات الدولية يف
جامعة والية كيني�سا ،الواليات املتحدة الأمريكية.

م�ستقبل م�شرتك

لعب و�أداء الأطفال يف ن�شاط «الف�ضاء �صديقا» والذي
نظمته منظمة �إنقاذ الطفولة يف قرية قاي�شتاك كيزيل
بالقرب من بلدة �أو�ش .امل�صور �سانيا يوبا�سيك.

�أن�شطة الدعم النف�سي االجتماعي يف �أو�ش ،قيزاغ�ستان
بيد �ساجنا بوبا�سيك وم�ساهمة �أ�سيل تا�ستنوفا*

قدمت جمعية الهالل الأحمر يف قيزاغ�ستان الإمدادات الطبية �إىل امل�ست�شفيات يف خمتلف �أنحاء �أو�ش ،مل�ساعدتهم على التعامل مع العدد
الكبري من اجلرحى .و�شملت تلك الإمدادات احلقن وال�ضمادات ومعدات للأنظمة الطبية والقفازات واجللوكوز وامل�سكنات والنقاالت
وال�شرا�شف ومكونات غذائية .و�أدى ذلك ،وفق تفوي�ض اللجنة الدولية للهالل الأحمر �إىل ا�ستجابة فورية من احلركة ،مما �أدى �إىل بت�صعيد
عملياتها الطارئة ب�سرعة بالتعاون الوثيق مع ال�صليب الأحمر يف قيزاغ�ستان.

العودة
بعد ا�ستقرار الأو�ضاع ،بد�أ النازحون يف العودة ،و
بد�أت معها عمليات �إعادة الت�أهيل والتعايف .وبعد
مرور �شهرين ،مل يعد الو�ضع يف املناطق املت�ضررة
�إىل عهده ال�سابق متاما ،حيث ال تزال م�شاعر
الأمان غري متوفرة وا�ستمر التوتر بني النا�س من
خمتلف الأعراق و الوجهات ال�سيا�سية.
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�إيران .الأوالد يلعبون كرة ال�سلة يف مدينة بام التي دمرت متاما بعد الزلزال ( .)2004امل�صور ف .كونز

وتزايدت احتياجات ال�سكان يف املناطق املت�ضررة
النف�سية واالجتماعية ،ذلك ما مت ذكره من قبل
املجتمعات �أنف�سهم وكذلك الوكاالت الإن�سانية على
�أر�ض الواقع ،وكليهما جتاوزا القدرات القائمة على
اال�ستجابة .ومت تقدير حاجة � 100000شخ�ص ًا �إىل

الدعم النف�سي االجتماعي ب�سبب التجربة الأخرية
من العنف والدمار.

الأحمر والهالل الأحمر و اجلمعيات ال�شقيقة مثل
الهالل الأحمر الرتكي وال�صليب الأحمر الأملاين.

حيث تعاين املجتمعات من اخلوف واحلزن والقلق
وعدم اليقني مما �أثر ب�شكل كبري على م�سارهم يف
التعايف وعرقل غايتهم يف الو�صول �إىل اخلدمات
ال�ضرورية.

فبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية يف الغذاء
ومواد النظافة وامل�ستلزمات الطبية ، ،منذ
بداية الأزمة� ،شارك املتطوعون يف تقدمي الدعم
النف�سي للمجموعات والأفراد املحتاجني والذين
عانوا ب�شكل مبا�شر من الأحداث املجهدة ،و
قدموا امل�ساعدات الأولية النف�سية بالإ�ضافة
�إىل الأطعمة ومواد النظافة ،حيث �أن الكثري
من النا�س كانوا يف حالة �صدمة بعد م�شاهدتهم
موجة العنف العرقي القوية والغ�ضب والدمار
خالل ا�سبوع واحد.

دعم املحتاجني
وقد كانت جمعية الهالل الأحمر الوطنية يف
قيزاغ�ستان من �أوائل املنظمات الإن�سانية التي وفرت
امل�ساعدة لل�سكان املت�ضررين ،اللجنة الدولية الدائمة
لل�صليب الأحمر واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
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املنهج ال�شمويل
يعمل موظفني ومتطوعني الدعم النف�سي يف
اجلمعية الوطنية  ،التي يرعاها مندوب الربنامج

النف�سي للإحتاد الدويل ،جاهدين لتطوير برنامج
�شامل لت�سهيل تعايف النا�س يف املجتمعات املت�ضررة
من خالل جمموعة متنوعة من الأن�شطة ت�ستهدف
الفرد والأ�سرة واملجتمع .كما تركز ب�صفة خا�صة
على برنامج الفئات الأكرث �ضعفا وهم الأطفال
وكبار ال�سن وذوي ال�صعوبات ال�صحية والالجئني
والأ�شخا�ص الذين جنوا من العنف و�إ�ساءة
املعاملة .وقام املوظفني و املتطوعني من جمعية
الهالل الأحمر القزغ�ستاين بتعزيز معارفهم
ومهاراتهم يف جمال الدعم النف�سي ،واعتمدوا
املبادئ والأ�ساليب التي يقدمها االحتاد الدويل
من خالل دورة تدريبية بعنوان “ الدعم النف�سي
االجتماعي املبني على املجتمع “.

لعدد من الأن�شطة االجتماعية
وجمموعات امل�ساعدة الذاتية
بالتعاون مع �أع�ضاء املجتمع .عالوة
على ذلك� ،سعت فروع جمعيات
الهالل الأحمر يف �أو�ش وجالل
�أباد يف اجلنوب �إىل بناء وتدريب
فرق الدعم النف�سي االجتماعي
يف مناطق �أخرى ،من �أجل الو�صول �إىل كافة
املحتاجني وتقدمي امل�ساعدة للمجتمعات املت�ضررة
ب�شكل جماعي وفردي وتقدمي تدريب و�أن�شطة
اجتماعية وتربية نف�سية و�أن�شطة متعلقة بربامج

�أخرى للهالل الأحمر مثل �إدارة الأزمات والعناية
ال�صحية وم�شروع خا�ص بالن�ساء فقط .ولكن يف
نف�س الوقت ،كانوا بحاجة �إىل االهتمام ب�أنف�سهم
والتعامل مع خماوفهم و�ضغوطاتهم ،حيث �أنهم

جزءا من املجتمعات املت�ضررة �أي�ضا .فالن�سبة
لهم �إن م�ساعدتهم للآخرين هي و�سيلة مل�ساعدة
�أنف�سهم �أي�ض ًا!
�إعادة بناء الثقة
يف �أعقاب ال�صراع واندفاع العنف يف حزيران
وحتى بعد مرور �شهرين� ،سيطر اخلوف والقلق
واحلزن وانعدام ال�شعور بالأمان مبا يتعلق
مب�ستقبلهم القريب ،يف املجتمعات املحلية .وفقدت
بع�ض العائالت ب�شكل م�أ�ساوي �أفراد �أ�سرهم ،كما
فقد العديد من الأ�سر منازلهم وم�صادر دخلهم،
و�شرد ع�شرات الآالف
من النا�س �أو هاجروا
ب�شكل دائم ب�سبب
التوترات العرقية،
خ�سروا
وبالتايل
الدعم
�شبكات
االجتماعي .ولكن
بقي نظام الدعم
التقليدي �ضمن الأ�سر
واملجتمعات املمتدة
ب�شكل قوي وكما �أو�ضح
زولهمور� ،شاب متطوع
يف الهالل الأحمر:
“لقد كنت �سعيدا
لر�ؤية املجتمع ،على الرغم من الدمار والأمل و
اخل�سارة ،يحافظ على هدف امل�ستقبل امل�شرتك،
و ال�صداقات املتما�سكة و احلياة جنبا �إىل
جنب ،ال�شعب القريغي�سي وال�شعب الأذربيجاين

ويقوم املوظفني واملتطوعني من جمعية الهالل
الأحمر يف فرع �أو�ش حاليا بتنفيذ برنامج يف
القرى وال�ضواحي املت�أثرة من الأزمات وعلى
وجه التحديد بلدتي مادي وقزغ�ستان .وقد قاموا
بتقدمي الدعم اجلماعي والفردي والتخطيط
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�سانيا بوبا�سيك،هي مندوبة برنامج الدعم النف�سي االجتماعي يف االحتاد الدويل يف قيزاغ�ستان .وتعمل �أ�سيل تا�ستنوفا كمن�سقة
�إقليمية للمعلومات و املبادئ والقيم ،وهي املمثلة الإقليمي لآ�سيا الو�سطى يف االحتاد الدويل يف �أملاين ،يف كازاخ�ستان.

وغريهم .ي�ساعدون بع�ضهم البع�ض يف هذه
الظروف الع�صيبة .ويت�شارك اجلريان يف الأطعمة
وغريها .وللأ�سف ،لي�ست هذه هي الق�ضية يف
جميع املجتمعات ،فتلك التي ت�أثرت ب�شدة من جراء
ال�صراع ،كانت بحاجة �إىل مزيد من الوقت و �إىل
اتخاذ خطوات �صغرية �إىل الأمام لإعادة ت�أ�سي�س
روابط دعم املجتمع املحلي و�إعادة بناء الثقة بني
النا�س .ورغم ذلك ،ا�ستمرت التوترات االجتماعية
والتباعد بني خمتلف املجموعات العرقية ،ومنعت
ق�ضايا الأمن الو�صول ال�سهل للمتطوعني يف الهالل
الأحمر �إىل جميع املجتمعات املحلية املت�أثرة� ،إال
�أنهم يحاولون جادين جتنيد املتطوعني القادرين
على الو�صول �إىل جميع الفئات املحتاجة ،بغ�ض
النظر عن الأ�صل العرقي ونوع اجلن�س والعمر
واحلالة االجتماعية.
�أماكن �آمنة للأطفال
لقد عانى الأطفال يف املجتمعات املت�ضررة الكثري
من اخلوف وال�صدمة وانعدام الأمن �أثناء الأزمة،
لذلك قرر الهالل الأحمر يف جمهورية قيزاغ�ستان
�أن يقدم لهم بع�ض الأمان والأماكن املريحة
للتعايف واال�ستعداد لبدء العام الدرا�سي .فقد مت
تنظيم مع�سكر �إعادة
ت�أهيل الأطفال يف
�إي�سيكول ل 54طف ًال
من الذين عانوام
ال�ضغوطات خالل
الأزمة و �أ�شرف عليهم
املتطوعون من ثالثة
جنوب
مقاطعات
قيزاغ�ستان .و�شملت
برامج �إعادة ت�أهيل
خمتلف
الأطفال
الأن�شطة املنظمة،
مثل العالج عن طريق
الفن واللعب والأحداث
الثقافية .وبالن�سبة �إىل الأطفال الذين ال ميكنهم
ال�سفر �إىل �إي�سيك كول ،نظم فرع الهالل
الأحمر يف �أو�ش ،خميم �إعادة ت�أهيل وعدد من
الأحداث الثقافية ،مثل احلفالت املو�سيقية والأداء
امل�سرحي ،بالتعاون مع مدينة امل�سرح يف �أو�ش.
احلفاظ على الأمل
بحلول اخلريف وال�شتاء ،توافدت الأ�سر

الأطفال وال�شباب من مناطق �أو�ش وجالل �أباد املت�ضررة من نزاع حزيران يف ف�صل ال�صيف لإعادة الت�أهيل يف خميم بحرية �إي�سيك
كول .امل�صور ايغور �سابوجينكوف.

واملجتمعات املحلية ملحاربة القلق واحلفاظ
على وجودهم الأ�سا�سي .ومع ذلك ،يتطلعون
�إىل امل�ستقبل مبنظور �إيجابي وي�صلون من �أجل
ال�سالم يف منطقتهم على الرغم من اال�ضطراب
والإ�شاعات واملعلومات اخلاطئة التي تبطئ
من عملية التعايف .رغم ذلك ،وكما ذكر �أحد
متطوعني الدعم النف�سي يف الهالل الأحمر:
“ مير النا�س يف منطقتي �أو�ش وجالل �أباد يف

مرحلة التكييف ملا بعد الأزمة وميكن �أن يعملوا
ب�شكل جيد يف الوقت احلايل ،ولكن مع مرور
الوقت ،رمبا يواجهون ظروف �أ�صعب وجب على
الهالل الأحمر التواجد وامل�ساعدة ومتكينهم
من التكييف ومواكبة التحديات التي تواجه
املجتمع ب�أ�سره
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�صمود الأطفال واملجتمعات املحلية
مقال م�صور من غزة وال�ضفة الغربية �أعدت ال�صور والن�صو�ص بيد جريوم
جرميود ،مندوب الدعم النف�سي االجتماعي
الو�ضع املتوتر
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،كان لآثار العنف الع�سكري وعمليات التفتي�ش
الليلية وامل�ضايقات عند نقاط التفتي�ش وهجمات امل�ستوطنني وقيود احلركة� ،أثر
�سلبي نف�سي عميق على العي�ش الكرمي للأطفال وللقائمني على رعايتهم .وت�شري
الدرا�سات �إىل �أن الأطفال يعانون من انعدام الأمان واالن�سحاب وعدم القدرة
على النوم والتبول ال�سريري والكوابي�س والعدوانية وعدم القدرة على الرتكيز
والعالقات املتوترة والعنف اجل�سدي واملجتمعي والعاطفي يف املنزل واملدر�سة.
وقد مت تنفيذ الدعم النف�سي من قبل الهالل الأحمر الفل�سطيني وكذلك من قبل
احتاد ال�صليب الأحمر الدمنركي والفرن�سي والأي�سلندي والإيطايل.

الر�صد والتقييم
قد مت تكري�س االهتمام واجلهود ال�شاملة مبا يتعلق باملقايي�س الكمية والنوعية لآثار
الربنامج على نف�سية وعي�ش امل�ستفيدين .وقد مت حتديد نتائج كل برنامج معرف
ومتوقع مب�ؤ�شرات حمددة تقا�س بو�سائل م�صممة ت�سمح بالتدقيق الت�صليبي قبل
وبعد امل�سح للأطفال والأهايل و�أوراق املالحظات للمعلمني ومناق�شات جمموعات
الرتكيز واملقابالت الرئي�سية

اجتماعات الأهايل
قد �أظهرت البحوث �أن العمل مع البيئة االجتماعية
للأطفال له ت�أثري �إيجابي على العي�ش الكرمي
الأطفال وقدرتهم على التكيف مع الأزمات .لذلك،
م�شاركة ذوي الأطفال امل�شاركني يف الربنامج يف
اجتماعات الأهايل التي تتناول احتياجات الأهل.
حيث ت�سهم هذه االجتماعات بزيادة دعم الأهايل
الذين هم �أنف�سهم يعانون من ال�ضغط وميلكون
الأثر الأكرب ،ب�شكل خا�ص على بيئة الأطفال
الأ�صغر �سن ًا املنزلية ،حيث يتعامل املو�ضوع مع
حاالت الأطفال واحلماية ،بالإ�ضافة �إىل تلبية
احتياجات الأهايل �أنف�سهم ،ب�شكل جزئي.

ور�شات العمل النف�سية االجتماعية
وتت�ألف ور�شات العمل النف�سية واالجتماعية من �أن�شطة نف�سية و تعليمية منظمة مما
يتيح للم�شاركني �إعكا�س خربات احلياة احلقيقية وامل�شاعر عند مواجهة العنف ،من
خالل الألعاب وامل�سرح والرق�ص والكتابة ،ف�ضال على الر�سم� .أما الهدف الثاين ،فهو
م�ساعدتهم على تطوير �آليات الدفاع والت�صدي ملواجهة العنف .كما ت�ساعد ور�شات
العمل �أطفال املدار�س على اللعب ،ال�ستعادة الثقة يف �أنف�سهم ،ولتطوير التفاعل مع
�أقرانهم بناء َا على الثقة والت�سامح.
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ور�شات العمل املجتمعية
تعد ور�شات العمل املجتمعية ب�شكل رئي�سي ،عمل �إبداعي يف طبيعته
ويقدم للأطفال فر�ص “اال�شرتاك يف �أن�شطة �إبداعية وترفيهية
منا�سبة لأعمارهم و امل�شاركة بحرية يف احلياة الثقافية و الفنون
“ كما ورد يف (املادة  31يف اتفاقية حقوق الطفل) .ت�صنف هذه
الور�ش حتت عناوين خمتلفة ؛فنية واجتماعية وثقافية وزيارات
و�أعمال تطوعية وريا�ضات .كما توفر هذه الور�ش �إمكانية التفاعل
املجتمعي بني معلمي الأطفال و�أفراد املجتمع ،وبالتايل تقوية
الن�سيج االجتماعي.
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جل�سة للناجني من الفي�ضانات يف املنطقة الو�سطى
امل�صور مريومي جاكوم ،م�ست�شار يف ال�صليب الأحمر الكيني

بعد انفجار القنبلة
توفري الدعم النف�سي االجتماعي بعد تفجريات �أوغندا
بيد �أليك�س �سي�سيمبوا

ال تزال ليلة  11حزيران  2010حية يف �أذهان �أكرث من  30مليون �أوغندي ،لي�س لأنها ليلة نهائيات ك�أ�س العامل يف جنوب �أفريقيا ،ولكنها
ليلة التفجريات االنتحارية املفاجئة التي �ضرب فيه مكانني يف مدينة كمباال ،واحد يف نادي الركبي يف كمباال والآخر يف بار ومطعم القرية
الأثيوبية .ومت ت�أكيد وفاة � 76شخ�صا وجناة عدة �أ�شخا�ص �آخرين يعانون من جروح خطرية..

واحلق احلادث الإ�صابات البدنية بال�ضحايا و�أخرى غري
مرئية على نطاق وا�سع لكال الناجني و�أ�سر املفقودين.
ولبت جمعية ال�صليب الأحمر الأوغندية النداء ،من
خالل توفري الإ�سعافات الأولية واملواد غري الغذائية
�إىل م�ست�شفى موالجو ،م�ست�شفى الإحالة الوطني،
ف�ضال عن دعم ال�ضحايا و�أفراد العائالت� .إن تلبية
اال�ستجابة النف�سية لهذه الكارثة هي �إحدى �أهم
الأن�شطة التي تعهد بها ال�صليب الأحمر الأوغندي،
بدعم من �أ�صدقاء متخ�ص�صني من ال�صليب الأحمر
الكيني ،حيث جتمع  15م�ست�شار متخ�ص�ص يف فرق

امل�شرحة .ومت تفعيل مركز الدعم النف�سي االجتماعي
يف امل�ست�شفى على الفور ،وبد�أت الفرق بتقدمي
امل�شورة والبحث عن �أفراد العائالت وتقدمي خدمات
الإحالة .ومت ت�شكيل خم�س جمموعات �أخرى من �أربعة
م�ست�شارين يف كل جمموعة متنقلة لإجراء زيارات
الرعاية املنزلية �إىل �أ�سر املفقودين .وكان الو�ضع
متوترا يف امل�ست�شفى واملنازل يتخلله اخلوف والغ�ضب
والي�أ�س واالنزعاج .وقدم الدعم النف�سي املنزيل
امل�ساعدة وامل�شورة وزيارة  32وتقدمي اخلدمات لهم
مثل احل�صول على �شهادات الوفاة ومتابعة �أمور بنك
املتوفى ،من بني غريها من امل�ساعي.

يظهر يف ال�صورة الأوىل ،امل�ست�شارين املتطوعني ل�صليب الأحمر الأوغندي م�ستمعني �إىل �أحد �أقارب �ضحايا انفجار قنبلة يف مركز
الدعم النف�سي االجتماعي لل�صليب الأحمر الذي �أن�شئ يف م�ست�شفى موالجو الإحالة الوطني يف كمباال.
يظهر يف ميني ال�صورة :فريق عمل مكون من متطوعي ال�صلي الأحمر الأوغندي من فرع �شمال كمباال �أثناء عنايتهم بال�ضحايا يف
م�ست�شفى موالجو الإحالة الوطنية يف كمباال .امل�صور جاكلني زاودي  /ال�صليب الأحمر الأوغندي.

مهمتها تقدمي ون�شر الدعم يف مراكز خمتلفة لتقدمي
الدعم النف�سي االجتماعي .و�إحدى هذه الفرق كان
متمركزا ب�شكل ثابت يف م�ست�شفى موالجو ،مع خم�سة
م�ست�شارين لتقدمي الدعم �إىل الأ�صدقاء احلزينني
و�أقارب املتوفيني� ،سواء يف مرا�سم الدفن �أو يف
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وكانت التعبئة و�إن�شاء ال�شبكات مع مقدمي اخلدمات
الأخرى واملهنيني جزءا هاما من مبادرة اال�ستجابة
ال�شاملة .وباملجمل� ،شملت هذه اجلهات الفاعلة
الأطباء النف�سانيني يف م�ست�شفى موالجو الوطنية
ورابطة اال�ست�شارة الأوغندية وهيئة اململكة املتحدة

االحتياجات الأ�سا�سية .من ما مكن ال�صليب الأحمر
الأوغندي من التعاون وتبادل اخلربات بطريقة
املنفعة املتبادلة ،ويف املطلق ،التوا�صل مع عدد متزايد
من امل�ستفيدين قدر الإمكان.
َ
واجتذب الرد على التفجريات اهتمام كبريا من
االعالم وخا�صة ،مثل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده
الأمني العام ال�صليب الأحمر الأوغندي ،لإعالم الأمة
حول م�ستجدات اال�ستجابة للمبادرات وكيف �سيتم
تن�سيقها .عالوة على ذلك ،قامت �صحيفة وطنية
بعر�ض عدة ق�ص�ص عن الدعم النف�سي ،و�أجري
برناجمني حواريني �إذاعيني .و�أخريا ولي�س �آخر،
انعقاد حديث هاتفي على الهواء مبا�شرة يف برنامج
تلفزيوين ملدة �ساعة.
كونها املرة الأوىل لل�صليب الأحمر الأوغندي يف توفري
الدعم النف�سي االجتماعي يف كارثة ذات �صلة بقنبلة
مثل هذه ،قد مت تعلم الكثري من الدرو�س واخلربات
من حيث دعم الأقران والتن�سيق وتعبئة املوارد
واال�ستجابة على نحو كاف الحتياجات الناجني و�أ�سر
املفقودين .وكان العديد من املهنيني وعلماء النف�س
وامل�ست�شارين على ا�ستعداد لتقدمي م�ساعدتهم املهنية
تطوعا .مما زاد قدرة ال�صليب الأحمر الأوغندي
يف جمال تعبئة املتطوعني املحرتفني وبالتايل تعزيز
قدرتها على تقدمي الدعم النف�سي ل�ضحايا الكوارث.
وكان ال�صليب الأحمر الأوغندي ممتنا للم�ست�شارين
الـ  ،،15الذين تطوعوا فورا طلبهم وكذلك �صندوق
الطوارئ للإغاثة يف حاالت الكوارث للإحتاد الدويل
التي تدعم هذا التداخل بالإ�ضافة �إىل ال�شركاء
وخا�صة جمعية �أوغندا اال�ست�شارية وم�ست�شفى
موالجو

احلد من مواطن ال�ضعف من خالل القوة
الإن�سانية
وحدة الدعم النف�سي االجتماعي – كينيا
بيد هيلن �أ .موقافويا

ت�سعى جمعية الهالل الأحمر الكينية �إىل تعميم تدخالت الدعم النف�سي كجزء من اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،والتي تلبي االحتياجات
النف�سية واالجتماعية للأفراد .والهدف من وراء ذلك هو التخفيف من �آثار الكوارث� ،سواء كانت من �صنع الإن�سان �أو الطبيعية ،من خالل
تدخالت وقائية وعالجية .وبحكم كونها منظمة �إن�سانية رائدة ،قد مت اختبار �آليات اال�ستجابة جلمعية الهالل الأحمر الكيني عدة مرات
والقت جناحا متزايدا .ففي حال وقوع كارثة ،تكون �أ�سلحة اجلمعية الثالثة ؛ اخلدمات الطبية الطارئة ووحدة الدعم النف�سي وفريق البحث
عن املفقودين ،دائما يف حالة ت�أهب ق�صوى.
تعمل وحدة الدعم النف�سي االجتماعي يف جمعية
ال�صليب الأحمر الكيني حتت رعاية دائرة ال�صحة
واخلدمات االجتماعية .وت�شمل الوحدة العديد
من الوظائف منها احلماية و�إعادة الت�أهيل ومتكني
املجتمع املحلي والتن�سيق و�إن�شاء �شبكات والدعم
النف�سي .ومن خالل هذه ا لوحدة ،ت�سعى جمعية
ال�صليب الأحمر الكيني �إىل تعميم تدخالت الدعم
النف�سي كجزء من اال�ستجابة حلاالت الطوارئ التي
تلبي االحتياجات النف�سية واالجتماعية للأفراد.
والهدف هو تخفيف �آثار الكوارث� ،سواء كانت
من �صنع الإن�سان �أو من الطبيعية ،من خالل
الإجراءات الوقائية والعالجية .وتتميز الآثار
الب�شرية للكوارث بعدم ت�أدية الوظائف االجتماعية
الطبيعية وفقدان القيادة والتوجيه وعدم كفاية

نظم ال�صحة والطوارئ  ،ولذلك يرتك الناجني يف
حالة من االرتباك والي�أ�س ،وبالتايل تربز احلاجة
لتخفيف �آثار ال�ضعف .ويعد برنامج الدعم النف�سي
االجتماعي نهج متكامل ومرتبط مع الربامج
والوحدات الأخرى ،مثل متابعة حاالت الطوارئ
الطبية ال�صحية وفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /
الإيدز ومركز حاالت الطوارئ ،لت�شكيل �شبكة جيدة
من اال�ستجابات.
فريق الدعم النف�سي االجتماعي
بحكم كونها �إحدى املنظمات الإن�سانية الرائدة،
مت و�ضع �آليات اختبار اال�ستجابة جلمعية ال�صليب
الأحمر الكيني عدة مرات والقت الكثري من النجاح.
ففي حال وقوع كارثة ،تعمل �أ�سلحة اجلمعية الثالثة؛
اخلدمات الطبية يف الطوارئ ووحدة الدعم النف�سي

واالجتماعي وفريق املتابعة وهم يف حالة ت�أهب
ق�صوى دائمة .وتت�ضمن اخلطوات الأولية حت�ضري
مكتب اال�ستجابة من قبل فريق املتابعة و الدعم
النف�سي ووظيفته الأ�سا�سية هي ت�سجيل تفا�صيل
الأفراد واملجتمعات املت�ضررة من �أجل توجيه فرق
اال�ستجابة يف تفقد �أحباءهم .ورمبا تعم الفو�ضى
يف مكتب اال�ستجابة عند �إحالة الأقارب �إىل
امل�ست�شفيات وامل�شارح بعد وفاة �أحباءهم .وهنا
ي�أتي دور فريق الدعم النف�سي الذي�سرعان ما يبدء
بالتحدث مع �أولئك املنكوبني ممهد َا ملا ينتظرهم،
ويقدم الدعم ب�أ�شكال متعددة مثل مرافقة املنكوبني
�إىل امل�شارح ،ورمبا متتد خدماتهم لوقت الدفن،
كما يقدم احلماية االجتماعية ،وخا�صة عند وجود
�أيتام و �أولئك الذين فقدوا معيلهم الوحيد.
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الدعم النف�سي ك�إجراء ل�سد الفجوة
�إن من �أهم اال�سرتاتيجيات امل�سيطرة يف ال�صليب
الأحمر الكيني  ،التن�سيق والتوا�صل  ،حيث يتم
الت�أهيل امل�سبق من قبل املهتمني من خالل
التخطيط .ففي حالة الكارثة ،تكفي مكاملة
هاتفية لتحديد م�ستوى التدخل و املوارد املطلوبة
من حيث العدد واللوازم واملعدات واخلدمات
اللوج�ستية من بني �أمور �أخرى .وتتم التحديثات
يف الوقت املنا�سب من مركز تن�سيق الطوارئ
ويتم ذلك على الهاتف ،حيث يتم تبليغ فريق
الدعم النف�سي لال�ستجابة �أن هناك كارثة و�أنه
يجب عليهم التواجد يف املوقع.
ومن ثم يجتمع كافة �أ�صحاب العالقة مبن فيهم
امل�ست�شارين وامل�ساعدين الطبيني والأطباء
النف�سانيني والأخ�صائيني النف�سيني واملنظمات
الدينية والعاملني يف دور رعاية الأطفال
لت�شكل �شبكة من املوارد لتوفري الدعم النف�سي
االجتماعي .وتعد م�ست�شفى كينياتا الوطني
ورابطة كينيا النف�سية ،وجمعية �أنقذوا �أرواحنا
و �أناباكان و كينيا مل�ساعدة ال�صم وم�ست�شفى
نريوبي للن�ساء و�أخوية الأمم املتحدة وجمعية
املعوقني ج�سديا يف كينيا ومركز امل�شورة �أماين
وم�شروع القدم جايبور و�شعبة ال�صحة العقلية،
هم من بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني الذين
نتعامل معهم العمل حيث يجلب اجلميع خرباتهم
�إىل املوقع التباع نهج متكامل.
م�ساعدة امل�ساعدون
«�إنه من غري املمكن م�سح دموع النا�س دون �أن
تت�سخ الأيدي « .من فحوى هذه اخللفية� ،سعت
جمعية ال�صليب الأحمر الكيني �إىل و�ضع الأنظمة
يف املكان ال�صحيح ،للت�أكد من �إعطاء امل�ستجيبني
الدعم الالزم و التدخل يف الوقت املنا�سب واحلد
من عوائد الآثار التي قد يتعر�ضون لها .ومن �أجل
�إعدادهم عاطفيا وج�سديا ونف�سيا ،مت حت�ضري
جل�سات حمادثة قبل و�أثناء وبعد التدخالت.
وهذا �أمر هام للإح�سا�س مب�شاعرهم وتقييم
قدراتهم على التوا�صل وتقدمي الدعم عند
الزام .كما تهدف �إىل �ضمان وحماية عي�شهم
الكرمي على املدى البعيد ،مما ي�ؤدي يف نهاية
الأمر الو�صول لأكرب عدد من امل�ستفيدين .ويعفى
�أولئك امل�ستجيبني الذين حتملوا �أق�صى طاقتهم
من االهتمام مبهام �أخرى .ويحال بع�ضهم �إىل
�إجراءات العالج ال�سريري للحد من تعر�ضهم
ال�ضطرابات ما بعد ال�صدمة النف�سية.
وبهدف تقدير جهود امل�ستجيبني و املتطوعني،
تنظم جمعية ال�صليب الأحمر الكيني فريق
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يهدف �إىل �إن�شاء �أحداث اجتماعية ،حيث يتم
تبادل اخلربات وحتليل نقاط القوة وال�ضعف
والفر�ص والتهديدات وتوجيه ال�سيا�سة وغريها
من الإجراءات الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل توثيق
�أف�ضل املمار�سات وا�ستخال�ص املعلومات من
خالل الدورات .ويتوج هذا يف م�أدبة غداء تكرميا
لتفانيهم ،وتعطى الأولوية لهم يف حال وجود
فر�ص عمل يف املجتمع.
وت�ساعد الإحاالت يف ت�سريع وت�سليم اخلدمة
وخلق نوع من الت�آزر ،حيث تعمل جمعية ال�صليب
الأحمر الكيني بالت�شديد على القدرات التقنية
للم�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات للفئات ال�ضعيفة
�أثناء الأزمات عن طيب خاطر .وت�شمل هذه
اخلدمات وال تقت�صر على اجلراحات الت�صحيحية
وتوفري معدات و�أجهزة العظام ورعاية ما قبل
وما بعد الوالدة واحل�ضانة والإدارة ال�سريرية
ال�ضطرابات ما بعد ال�صدمة والت�أهيل وتوفري
املعينات الب�صرية �إىل احلاالت التي تتطلب
ذلك ،ويتم �أي�ض ًا متكني و�سائل ال�ضغط واملدافعة
من خالل اال�ستفادة من ال�شبكات التي جتعل
مهاراتهم و مواردهم متاحة.
توفري الإغاثة
�إن توفري اللوازم خالل حاالت الطوارئ هو
الن�شاط الأ�سا�سي لل�صليب الأحمر الكيني.
حيث تتعهد وحدة اال�ستجابة والت�أهب للكوارث
بتوزيعات وا�سعة النطاق �إىل املناطق املت�ضررة
من الكوارث .وهذا يقدم نقطة دعم وتدخل لفريق
الدعم النف�سي االجتماعي ملعاجلة االحتياجات
النف�سية .ويف مناطق النزوح الوا�سعة ت�ستمر
املمار�ساتويتم ت�أمني املوارد من نداءات الطوارئ
من ال�شركاء واملانحني املحليني والدوليني وعادة
ما تكون اللوازم الإغاثية غري كافية لتلبية جميع
احتياجات النا�س ولكنها �إجراء م�ؤقت حلني
اتخاذ التدابري اال�سرتاتيجية على املدى البعيد.
زمالء الدعم النف�سي يف ما وراء احلدود
ي�صل ال�صليب الأحمر الكيني �إىل ما هو �أبعد
من احلدود الكينية من خالل تفانيه يف تقدمي
الدعم التقني للجمعيات الوطنية ال�شقيقة.
ومن الأمثلة على ذلك ،جمعية ال�صليب الأحمر
الأوغندي .حيث �أيدت جمعية ال�صليب الأحمر
الكيني ال�صليب الأحمر الأوغندي خالل كارثة
الفي�ضانات يف �أوغندا التي تبعها انهيار �أر�ضى،
ودفن القرية ب�أكملها حتت الأنقا�ض ،خملف ًا �أكرث
من  20قتي ًال .وكان ال�صليب الأحمر الكيني �أي�ضا

متواجد ًا يف كمباال� ،أوغندا ،بعد تفجريات 11
حزيران  2010التي خلفت �أكرث من  64قتي ًال.
دعم الفئات ال�ضعيفة
تعترب القدرة على تلبية احتياجات الفئات
ال�ضعيفة وال �سيما الن�ساء والأطفال وذوي
االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن خالل حاالت
الطوارئ ،م�ؤ�شر قوي على اال�ستجابة ال�شاملة،
�إال �أن هذا هذا يبقى حتديا لكثري من موظفي
الإغاثة وجمعية ال�صليب الأحمر الكيني بدون
ا�ستثناء .ولتلبية هذه التحديات مت و�ضع التدابري
ل�ضمن ت�صنيف �أدوات التقييم تبليغ �آليات
اال�ستجابة ،من �أجل ح�صولها على نف�س القدر
من االهتمام وي�ؤدي ذلك �إىل العمل ب�شكل وثيق
مع ال�شركاء والقيام بح�سابات فعلية لتحديد
ال�شمولية.
ويعد �إن�شاء وحدة احلماية ،وهي عالمة فارقة يف
تاريخ العمل الإن�ساين للجمعية .حيث �أن جلمعية
ال�صليب الأحمر الكيني لي�ست جديدة يف جمال
ق�ضايا احلماية حيث ميتد تاريخه �إىل حقبة ما
قبل اال�ستقالل يف الوقت الذي �أن�شئ فيه مركز
جمعية ال�صليب الأحمر الكيني للأطفال املعاقني
ج�سدي ًا يف �إمبو ومقر املقاطعة ال�شمالية ال�شرقية
الذي يت�سع لـ  50طفال .بد�أ بيت الأطفال جومو
كينياتا للمعوقني ج�سديا كم�شروع للم�ساعدة
الذاتية جلمعية ال�صليب الأحمر الكيني.
وي�ستقبل البيت الأطفال املعوقني ج�سديا داخل
البلدية ويف �ضواحيها ،و يهدف �إىل االهتمام
بالإعاقة البدنية مثل عدم وجود طرف �أو �أكرث
من الأطراف وغريها من الت�شوهات اخللقية.
�أما مركز الأطفال الثاين فهو مركز ونريي
للطفولة ،الذي �أن�ش�أ يف عام  .1963ويت�ضمن 21
طفال يف الوقت احلا�ضر ،يف حني يزور  60طف ًال
املركز من وقت لأخر� ،إما بخ�صو�ص برنامج
التغذية �أو ملتابعة برنامج التدريب املهني .ويكمن
التحدي الرئي�سي يف اقتناء املعدات الأ�سا�سية
مثل ماكينات اخلياطة و�أدوات النجارة ومعدات
ت�صفيف ال�شعر و�أجهزة الكمبيوتر لت�سهيل
التدريب الذي ميكن �أن يكون مبثابة ا�سرتاتيجية
لتعزيز تكامل املجتمع.
وتقع فئة ال�صم �ضمن الفئات ال�ضعيفة التي
من ال�سهل املرور عليها بدون مالحظتها من ما
ي�ؤدي �إىل معاناة ال داعي لها وخماطر كامنة.
لذلك يت�أكد ال�صليب الأحمر الكيني ،خالل
عمليات الطوارئ من و�ضع الآليات اخلا�صة
لتوعية ال�سلطات ،وبالتايل �إزالة موانع التوا�صل،
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عن طريق توفر املرتجمني وو�ضع �أ�شخا�ص
يف املخيمات و�أن يتوفر يف التلفزيون والإذاعة
موظفني مدربني على لغة الإ�شارة ،وخ�صو�صا
خالل الن�شرات الأخبارية ،حيث يتمكن ال�صم
من فهمها .لقد كانت هناك حاالت لدينا ،تعر�ض
فيها ال�صم لإ�صابات و�أذى خالل �أعمال ال�شغب
حتى من جانب �شرطة مكافحة ال�شغب ب�سبب عدم
�سماعهم نداءات الإنذار ،وهذا خط�أ ال يقع على
عاتقهم .وال زالت جمعية ال�صليب الأحمر الكيني
تعمل مع �شركاء م�ساعدة ال�صم يف كينيا لتلبية
احتياجات الأطفال ال�صم خ�صو�صا ،يف حاالت
الطوارئ وغريها من احلاالت غري الطارئة.
ذوي االحتياجات اخلا�صة
ت�شري التقديرات ،على ال�صعيد العاملي� ،إىل �أن
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة (املعوقني)
ميثلون حوايل  % 10من �سكان العامل� ،أي
ما يقارب  650مليون ن�سمة .و�أ�صبحت تلبية
احتياجات �أولئك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
حاالت الطوارئ من النواحي الهامة للجمعية
وحمورا رئي�سيا يف جدول �أعمالها يف ال�سنوات
الأخرية .على �سبيل املثال ،من خالل توفري
معدات و�أجهزة العظام ،بالتعاون مع املنظمات
غري احلكومية حملية .كما تركز اجلمعية �أي�ضا

على مبتوري الأطراف من خالل التعاون مع
م�شروع القدم جايبور ،حيث تقدم للمبتورين
حياة جديدة من خالل تركيب طرف ا�صطناعي
لهم.
ال�صحة اجلن�سية والإجنابية
حيث �أنه من ال�صعب مراقبة املمار�سات
ال�صحية العامة واحلماية �ضد الأمرا�ض ،نظرا
ملبادرة النا�س بالفرار يف �أعقاب الكوارث،
�أ�صبح تعميم ال�صحة اجلن�سية والإجنابية �أمر
�ضروري .ففي ال�سابق ،كان انتقال ال�سكان �إىل
خميمات النازحني ،يعني بال�ضرورة انهيار
ال�شبكات االجتماعية وزيادة ال�ضعف .لذلك،
عملت جمعية ال�صليب الأحمر الكيني بالتعاون
مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان على خطة
طموحة لتعميم ال�صحة اجلن�سية والإجنابية
يف اال�ستجابة حلاالت الطوارئ .وا�ستطاعت
املبادرة ر�سم االبت�سامات على وجوه كثرية،
وال �سيما الن�ساء ،وبعد الفي�ضانات الأخرية يف
كينيا .كان لتوزيع حزم الكرامة بني ال�سكان
النازحني ،الأثر الإيجابي على حياة النا�س من
خالل املراقبة العامة ملعايري النظافة واحل�صول
على مواد ال�صحة الإجنابية مثل الواقي الذكري
و�أ�سا�سيات ال�صحة وغريها.

وقد �أثبت توفري الدعم النف�سي للناجني
وامل�ستجيبني �أمر ُا حيويا يف حتقيق التعايف
و�إعادة الأعمار ،حيث قطعت الرتبية النف�سية
�شوطا طويال يف تعزيز مهارات ال�صمود
واملرونة ال�ضرورية للتعايف والتكيف .وبعد
التدخل� ،أعربت الغالبية من الناجني عن
تفا�ؤلهم ب�سبب تفعيل �إمكاناتهم ومتكينهم من
الت�صدي للتحديات وامل�ضي قدما يف احلياة.
فمن خالل العالج اجلماعي ،متكن النا�س
من م�شاركة �أفكارهم وتبادلها ،وبالتايل
تقليل حوادث االنتكا�س و امل�شاعر ال�سلبية،
ال �سيما ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة الذي يعد من
�سمات الكوارث الكبرية.
وا�ستهدفت التدخالت الأطفال �أي�ض ًا ،حيث
�أعرب بع�ضهم عن خماوفه من تزايد الأمطار
الذي ميكن �أن يت�سبب باخلراب ،وكان البع�ض
الأخر قلق ب�شكل خا�ص ،عند العودة من
املدر�سة ،حول �سالمة �أحبائهم و�أهاليهم .وقد
مت التعامل مع الأطفال من خالل جمموعة
العالج الفردي لالطمئنان .ووعد الأطفال
وعود ًا فردية �أي�ض ًا باملواظبة على احل�ضور �إىل
املدر�سة .وبدا وا�ضحا �أن الأطفال كانوا �سعداء
ب�أن هناك �أ�شخا�ص �آخرون خارج �أ�سرهم على
ا�ستعداد وقادرين على م�ساعدتهم يف مواجهة
هذه التحديات
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النريان امل�أ�ساوية
خلفت النريان يف كينيا �سل�سلة من الندوب والذكريات امل�ؤملة
بيد هيلني �أ .مواجنوفا

�شهدت كينيا �سل�سلة من الأحداث امل�ؤ�سفة �أثناء القرن املا�ضي ،ولكن يف ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،زادت الكوارث يف تنوعها وتواترها
و�شدتها و�أثارها .ومن الكوارث الرئي�سية تلك املت�صلة باملناخ كالفي�ضانات واجلفاف وحوادث النقل (حوادث ال�سكك احلديدية والطرقية
واجلوية) ،ف�ضال عن احلرائق والهزات الأر�ضية �أحيانا.
�أثناء تلك الكوارث ،برز ب�شكل ملحوظ دور
فريق الدعم النف�سي االجتماعي وكان ال غنى
عن هذا الفريق يف تهدئة امل�شيعني الغا�ضبني
وجمع املعلومات من عمال الإنقاذ ب�شكل دوري
والتو�سط من �أجل ال�سالم بني �أفراد الأ�سرة
الواحدة وتقدمي امل�شورة الفردية يف حاالت
خا�صة و�إمتام الإحاالت للإدارة ال�سريرية،خالل
�أعمال العنف التي تلت االنتخابات وعلى �سبيل
املثال ،كان ال�صليب الأحمر الكيني قادر ًا
على تن�سيق الدعم النف�سي لل�سكان النازحني،
والو�صول �إىل رقم قيا�سي تراكمي من 16000
�شخ�ص .تقليديا ،ومتت اال�ستعانة مبثل هذه
التقنية من م�صادر خدمات خارجية من خالل
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ال�شبكات االجتماعية .ولكن يف فرتة عنف ما
بعد االنتخابات ،اندلعت �سل�سلة من امل�صائب
يف العام التايل ،ات�سمت بكرثة احلرائق التي
خلفت مئات اجلرحى وامل�شردين.
وكان كانون الثاين � 2009شهر ًا لن ين�ساه
الكثري ،ففي  28منه ال�ساعة  3:00بعد الظهر،
�شب حريق يف و�سط بلدة ناكيومات يف �سوبر
ماركت يف احلي التجاري املركزي يف نريوبي.
وبعد �أربعة �أيام يف  31كانون الثاين ،ح�صلت
م�أ�ساة �أخرى ،وهي ا�شتعال �شاحنة وقود بعد
وقوع حادث بالقرب من مركز كيبوجا يف
�شانغوان يف مقاطعة مولو .وكان احلريقني
هما الأكرث تدمريا� ،سواء من حيث ال�شدة �أو

احلجم ،ف�ضال عن التحديات الهائلة اللذان
�شكالها جلهود اال�ستجابة .وتذكرنا هذه
احلرائق بالعديد من حرائق العام ال�سابق
عندما ا�شتعلت النريان خالل فرتة عنف ما
بعد االنتخابات الأخرية.
ووقعت م�أ�ساة حريق مولو على طول الطريق
ال�سريع ناكورو� ،إلدوريت ،على بعد  230كم
من نريوبي و 3كم من مركز �ساجلا التجاري
يف منطقة مولو ،حيث انقلبت الناقلة بجانب
حفرة يف غابة وتناثرت حمتوياتها ،ووا�صل
ال�شباب ات�صاالتهم على الهواتف املحمولة
لنهب الوقود .وعلى وجه ال�سرعة ،جتمع
النا�س من اجلوار يف ال�ساحة مع الأوعية

البال�ستيكية وحاويات حممولة �أخرى .وعلى
الرغم من وجود �ضباط ال�شرطة لل�سيطرة على
احل�شد و�إيقافه عن جمع الوقود ،كان احل�شد
هو امل�سيطر وبينما كان النا�س يت�صارعون
جاهدين للح�صول على الوقود ،وقع انفجار
والتهمت النار ثالث مائة �شخ�ص على الفور
(مبن فيهم من الرجال والن�ساء والأطفال)،
و�أ�ضاء تهم مثل امل�صابيح امل�شتعلة .وكانت
اخلدمات الأولية من امل�ستجيبني تتلخ�ص يف
حماولة �إخماد احلريق والبحث عن الناجني
وعمليات الإنقاذ .حيث كانت امل�شاهد تعج
بالفو�ضى ،وم�س�ألة توفري الإ�سعافات الأولية
النف�سية �شكلت حلظة حا�سمة لفريق الدعم
النف�سي االجتماعي كنتيجة للم�ستوى العايل
من اله�سترييا وال�صدمة التي مل تكن قد
�شهدت من قبل.
ومتيز دور فريق الدعم النف�سي يف التخفيف
من الكوارث والتعامل مع العواقب منذ البداية.
وتركزت الأن�شطة الرئي�سية يف البحث عن
املفقودين اال�ست�شارة واملعافاة من ال�صدمات
النف�سية بعد وفاة �أقاربهم .وم�شى الأ�صدقاء
والعائالت حول اخليام التي �أقيمت يف مكان
احلادث حماولني احل�صول على معلومات
عن �أحبائهم ،ويف الواقع كانت موا�ساة �أ�سر
املفقودين مهمة �صعبة مع وجود �أغلبية كبرية
من املهام الأخرى ومن ما �أثار ده�شة العديد
قدرة امل�ست�شارين هي القدرة على �إجناز كافة
املهمات من موا�ساة للمعزين وتقليل املحاوالت
االنتحارية وتخفيف حدة القلق وا�ستعادة
الهدوء ولو للحظة وت�سهيل ا�ستخال�ص
املعلومات من اجلل�سات مع كل من امل�ستجيبني و
املعزين ،وتوفري املعلومات �إىل و�سائل الإعالم.
وكان امل�شهد مري ًعا .لقد احرتق � 373شخ�صا
ولقي � 130شخ�ص ًا حتفهم على الفور ،وكان
�أغلبهم �شبان يف مقتبل العمر� ،أما �أولئك
الذين جنوا فقد كانت حروقهم بني �شديدة
جدا (�أكرث من  80يف املائة من اجل�سم) �إىل
حروق طفيفة .وكان جانب التل قامتا ومقفرا
يتخلله �صوت بكاء الأرامل و�أ�سر امل�صابني
ب�صدمات نف�سية .وكان عدد الأرامل والأيتام
مربكا ،وخ�سرت �أكرث من � 50أ�سرة معيلها
الوحيد .وقد ح�ضر مرا�سم الدفن اجلماعي
للجثث الـ  78يف يوم � 9شباط  2009يف قرب
جماعي يف موقع احلادث رئي�س احلكومة وغريه
من كبار امل�س�ؤولني  ،ومت توزيع  50م�ست�شار بني
احل�ضور لتخفيف الو�ضع العاطفي ال�شديد.

ووا�صلت جمعية ال�صليب الأحمر الكيني
بالتعاون مع وزارة الربامج اخلا�صة على �إمتام
برامج الت�أهيل يف املجتمعات املت�ضررة بهدف
ا�ستعادة احلياة الطبيعية.
ويف حالة �سوبر ماركت ناكومات و�سط البلدة
 ،يف اليوم الثالث ،ت�صاعدت �سحب الدخان،
الداكنة و�شقت طريقها يف ال�سماء ،وكانت

نوبات ملدة � 24ساعة وملدة خم�سة �أيام على
التوايل ومتيزت تلك الفرتة باالرتباك والكرب
والي�أ�س واله�سترييا والغ�ضب والتهديدات
االنتحارية الفرتة وت�ضمنت �أف�ضل املهارات يف
جمال ا�ست�شارات ال�صدمات لتهدئة امل�شيعني
الغا�ضبني والناجني حيث كانت اجلثث تتوافد
واحدة تلو الأخرى ،ومن ثم تنقل �إىل م�شرحة

جل�سة للناجني من الفي�ضانات يف املنطقة الو�سطى امل�صور مريومي جاكوم ،م�ست�شار يف ال�صليب الأحمر الكيني

الر�سالة وا�ضحة� ،إن فر�ص احل�صول على
امل�ساعدة �ضئيلة وكذلك فر�ص م�ساعدة مزيدا
من الناجني على ا�ستعادة احلياة قد ت�ضاءلت،
وكانت ال�ضريبة هي احلزن والي�أ�س .ومهمة
رجال الإنقاذ وا�ضحة� ،أال وهي ا�سرتداد جثث
املوتى التي �أحرقت و�صعب التعرف عليها.
وكانت هناك اعتبارات ثقافية يجب �أن ت�ؤخذ
يف عني االعتبار ،وهي �أن عدم دفن القتلى
يف بع�ض املجتمعات مياثل لعنة �أنزلت بكامل
املجتمع ،مما �أدى �إىل نوبات من القلق والعذاب
لأن النا�س يخ�شون �أن ي�سكنون ب�أرواح املوتى.
وعندما �شرع فريق اال�ستجابة يف هذه البعثة
ال�صعبة ،عربت وجوههم عن كل �شيء ،ومل تكن
باملهمة ال�سهلة منذ بداية جل�سة ا�ستخال�ص
املعلومات النف�سية قبل الذهاب �إىل املوقع.
وت�ألف الفريق التقني من م�ست�شارين نف�سيني
وممر�ضات نف�سيني وقادة دينيني ومعاجلي
�أطفال،الذي مت توظيفه يف موقع االنقاذ
وامل�شرحة� .أما يف اخليمة ،كانت جمموعة كبرية
من الأن�شطة والتي �أ�صبحت يف بع�ض الأحيان،
فوق طاقة امل�ست�شارين الذين يعملون يف

املدينة حلفظها من �أجل اختبارات احلم�ض
النووي وحتديد الهوية.
عندما يتعلق الأمر بالتدخالت النف�سية ،علمتني
التجربة �أن ح�سن النية موجود ويرجع الأمر يل
لال�ستفادة من ذلك� .أقوم بالتخطيط
لل�شركاء وح�شد املوارد وتي�سري الأمور
اللوجي�ستية وتوفري الأنظمة والتن�سيق وتوثيق
�أف�ضل املمار�سات و�أخري َا التاكد من تقدير
م�شاركات وم�ساهمات ال�شركاء وعملت
املداخالت عجائب مع الفئات ال�ضعيفة بوجود
احلد الأدنى من املوارد ونقل القوة الإن�سانية
�إىل العمل على الأهداف الفورية على املدى
الطويل والق�صري.
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ر�سم بياين لـ  186اجلمعيات الوطنية باملنطقة واملجموع

حماية متطوعي الإحتاد الدويل
الدعم النف�سي االجتماعي ملتطوعي جمعيات الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر
بيد �أ�ستا يرت /م�ست�شارة يف مركز الدعم النف�سي

�شهدت كينيا �سل�سلة من الأحداث امل�ؤ�سفة �أثناء القرن املا�ضي ،ولكن يف ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،زادت الكوارث يف تنوعها وتواترها
و�شدتها و�أثارها .ومن الكوارث الرئي�سية تلك املت�صلة باملناخ كالفي�ضانات واجلفاف وحوادث النقل (حوادث ال�سكك احلديدية والطرقية
واجلوية) ،ف�ضال عن احلرائق والهزات الأر�ضية �أحيانا.
الدعم النف�سي االجتماعي ملتطوعيهم
كل جمعية وطنية يف الإحتاد الدويل م�س�ؤولة عن
عمالها ،مدفوعي الآجر وغري مدفوعيه .وقد ذكر
هذا بو�ضوح مبوجب البند  3.8يف �سيا�سة الدعم
النف�سي  2003للإحتاد الدويل “ :يقوم االحتاد
الدويل و اجلمعيات الوطنية بتوفري الدعم النف�سي
بو�صفه التزام طويل الأمد يعتمد عليه ل�ضمان تنفيذ
اجلوانب النف�سية لعمل الإغاثةوت�شكيل فرق حا�سم

بالن�سبة لل�سكان واملتطوعني واملوظفني املت�ضررين
من الكوارث“ .
ويعمل املركزاملرجعي للدعم النف�سي االجتماعي
(مركز الدعم النف�سي) لالحتاد الدويل على
تطوير القدرات النف�سية للجمعيات حتى يتمكنوا
من توفري الدعم النف�سي االجتماعي للم�ستفيدين
واملوظفني واملتطوعني .وبو�ضع هذا الهدف الأ�سمى
يف االعتبار مت �إطالق ا�ستطالع ملراكز الدعم

�إنهاء  120متطوع من جميع فروع (الهالل الأحمر العراقي) ملدة خم�سة �أيام التدريب الإن�ساين يف �إطار اجلهود
الرامية للت�أهب للكوارث .ال�صورة من قبل االحتاد الدويل.

18

النف�سي يف جميع �أنحاء العامل جلمع نظرة عامة
عن ال�سيا�سات واملمار�سات الفعلية (�أو عدمها)
من خمتلف اجلمعيات الوطنية .ونقدم هنا ملحة
عامة عن نتائج اال�ستطالع مع التو�صيات اخلتامية.
الدعم ال�شامل للمتطوعني
يهدف مركز الدعم النف�سي �إىل و�ضع معايري
عاملية لتطوير منتجات وخدمات لت�شكيل نظام
الدعم النف�سي �شامل
للمتطوعني .ومن �أجل القيام
بذلك ،يجب فهم كيفية
معاجلة اجلمعيات الوطنية
حاليا الحتياجات املتطوعني
وهذا �أمر بالغ الأهمية ،لكي
نعرف كيف ميكن دعم قدرات
كافة اجلمعيات ،وبذلك ،كانت
اخلطوة الأوىل يف هذه العملية
هي تقرير �إر�شادي عن الو�ضع
احلايل من ثالث �شعب� ،أوال،
تقييم احتياجات اجلمعيات
الوطنية واملتطوعني للدعم
النف�سي االجتماعي �أثناء
حاالت الطوارئ بالإ�ضافة �إىل
مدى توفر هذا الدعم .وثانيا،
كان الهدف حتديد خمتلف
�أدوات الدعم النف�سي املتاحة
للمتطوعني ،وثالث ًا ،حتليل
التقديرات احلالية والتقارير
وتقييم تلك الأدوات.

املنهجية
مت البحث يف هذا التقرير من خالل مزيج من
الأ�ساليب .فقد مت توزيع ا�ستطالع على الإنرتنت
يف خم�س لغات ،وورد حوايل  350من الردود
ال�صاحلة والفريدة من نوعها ,و�أجاب  92من �أ�صل
 186جمعية وطنية.وقد وزعت الأ�سئلة النوعية
ملجموعات خمتارة من اجلمعيات امل�شرتكة فعليا
يف تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي للمتطوعني،
بهدف جمع املزيد من التفا�صيل حول عمل الدعم.
و�أخريا� ،أجريت مقابالت مع �أ�شخا�ص التوا�صل
يف املناطق مبا يتعلق بالدعم النف�سي االجتماعي
واملعلومات الأ�سا�سية املقدمة عن معظم اجلمعيات
املتبقية.
وبهذه الطريقة ،مت جمع املعلومات من نحو
 90يف املائة من اجلمعيات الوطنية يف املحيط
الهادي و�أوروبا وال�شرق الأو�سط ومناطق �شمال
�أفريقيا .وكان معدل اال�ستجابة يف �أفريقيا و
الأمريكتني �أقل من ذلك ،حيث مت جمع املعلومات
من � 50%إىل  % 60من اجلمعيات.
الأ�سئلة الرئي�سية والنتائج والتو�صيات
من �أجل و�صف الدعم النف�سي االجتماعي يف
اجلمعيات الوطنية واحل�صول على التو�صيات
للم�ستقبل ،مت درا�سة �سبع ق�ضايا رئي�سية ،ومت و�ضع
تو�صيات لكل نقطة.
 .1توفري الدعم النف�سي االجتماعي يف اجلمعيات
الوطنية
كما يتبني يف ال�شكل البياين ال�سابق ،من املعروف
�أن ن�صف اجلمعيات الوطنية تقدم الدعم
النف�سي االجتماعي ،وتدعم غالبية اجلمعيات

كل من امل�ستفيدين واملتطوعني .و تختلف طريقة
تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي للمتطوعني
اختالفا كبريا ،وغالبا ما تكون االحتياجات
مدفوعة ب�أن�شطة �شائعة وبعيدة عن الأن�شطة
الوقائية التي جتري قبل حالة الطوارئ �أو احلالة
احلرجة .كذلك تختلف نظم الدعم �أي�ض ًا .وت�ستند
التو�صية العامة من نتائج امل�سح �أنه ينبغي ت�شجيع
اجلمعيات الوطنية التي ال توفر الدعم النف�سي
االجتماعي يف الوقت احلا�ضر  ،فالتوجيه امل�ستند
�إىل املعرفة �أمر �ضروري ،ويجب تطويره من خالل
حتليل النماذج امل�ستخدمة حالي ًا.
 .2توقيت و�أهداف توفري الدعم
تقدم بع�ض اجلمعيات النف�سية االجتماعية
دعم ًا م�ستمر ًا ؛ قبل و�أثناء وبعد حاالت الطوارئ
واحلاالت احلرجة ،والبع�ض الأخر يقدم الدعم
ب�شكل متقطع� ،أو كما ذكر من قبل ،تقدم �أ�شكال
من الدعم على �أ�سا�س االحتياجات .ويختلف
توقيت الدعم والقائمني عليه من جمعية �إىل �آخر،
ورغم متاثل الأهداف �إىل حد ما� ،إال �أن الرتكيز
ما زال على بناء قدرات للمتطوعني والعي�ش
الكرمي الفردي والعمل اجلماعي .وبدا وا�ضحا من
خالل اال�ستطالع� ،أن بع�ض اجلمعيات حتتاج �إىل
امل�شورة ب�ش�أن املكان والكيفية ،بحيث يتم تركيز
جهود دعمهم النف�سي االجتماعي وتفعيلها وزيادة
كفاءتها ،باالعتماد على القدرات احلالية و�أنواع
الدعم التي تقدمها اجلمعية الوطنية بالفعل.
 .3معلومات عن الدعم و�أهلية احل�صول عليه
تقدم معلومات عن الدعم املتاح للمتطوعني من
خالل عدد من قنوات خمتلفة ،منها جل�سات

الإيجاز واالجتماعات كما ت�ستخدم ت�صريحات
املعلومات املكتوبة ،ويختلف �أولئك الذين يقدمون
املعلومات النف�سية بني اجلمعيات الوطنية وفيها.
كما تختلف �أي�ض ُا معايري الأهلية ،ولكن يف
معظم احلاالت ،يكون املتطوعني الذين �سوف
ي�شاركون �أو �شاركوا يف نوع معني من اال�ستجابة
�أو غريها من الأعمال الإن�سانية ،م�ؤهلني لذلك.
وبناء على هذا ،ف�إن مركز الدعم النف�سي ،ين�صح
بتقدمي توجيهات ب�ش�أن و�سائل �إعالم املتطوعني،
ل�ضمان �أن جميع امل�ؤهلني على علم بالدعم املتاح.
 .4ا�ستخدام �أدوات الدعم النف�سي االجتماعي
تنتج العديد من اجلمعيات الوطنية مواد عن
املعلومات الأ�سا�سية ،وقد مت توفري بع�ض الكتيبات
واملن�شورات وما �إىل ذلك ،وال �سيما بالن�سبة لدعم
املتطوعني� ،إال �أن الأغلبية اعتمدوا على مواد
االحتاد �أو بب�ساطة على �أ�ساليب وتقنيات توفري
الدعم .وطلب عدد كبري منهم م�ساعدة �إ�ضافية
بهدف تكييف املواد لتنا�سب الو�ضع املحلي. .
ولذلك ،ف�إنه يو�صى برتجمة وتكييف املواد
املعيارية املتبعة .وعلى ال�صعيد امل�ستمر� ،سيكون
من اجليد جمع وا�ستعرا�ض نطاق املواد املوجودة
حالي ًا ،جلمع نظرة عامة على ما هو متاح
ولتفح�ص مدى جودته �أي�ضا.
 .5التقديرات والتقييمات و التقارير
ي�شاد ب�أهمية التقديرات والتقييمات ،ولكنها مهمة
�صعبة للغاية يف بع�ض احلاالت  ،وحيث �أن العديد
من املهتمني قد بلغوا عن �صعوبة هذا املجال و�أنه
بحاجة �إىل حت�سني .ولكن على الأغلب ،امل�ؤ�شرات
غري موجودة ،وكذلك اخلطوط الأ�سا�سية ،مما

19

درا�سة حالة  :كيف توفر جمعية ال�صليب
الأحمرالكولومبيالدعمالنف�سيملتطوعيها

عمال ال�صليب الأحمر الكيني �أثناء البحث يف موقع انفجار نريوبي .ال�صورة من قبل االحتاد الدويل.

يجعل عملية االجراءات �صعبة .ومن املهم تطوير
ون�شر املبادئ التوجيهية التي تطبق على عمليات
التقييم وامل�ؤ�شرات التي ت�ستخدم لقيا�س �أثار
الدعم النف�سي االجتماعي.
 .6الدعم النف�سي االجتماعي يف ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات
هناك ارتباط قوي بني وجود الدعم النف�سي يف
ال�سيا�سات �أو اال�سرتاتيجيات ،وتنفيذ مثل هذا
الدعم .وقد �أفاد حوايل  % 60من �أ�صل  92جمعية
وطنية قامت باال�ستجابة على امل�سح اال�ستطالعي
عرب الإنرتنت ،حيث �أدرج الدعم النف�سي
االجتماعي يف �سيا�ساتها و ا�سرتاتيجياتها وذكر
 %50من اجلمعيات الوطنية ب�أن دعم املتطوعني
قد �شملوا يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.
وبالتايل ،فمن الوا�ضح �أن �إ�ضفاء الطابع
الر�سمي على الدعم النف�سي االجتماعي يعزز
من توفري الدعم النف�سي االجتماعي وجودته على
ما يفرت�ض .لذلك يجب ت�شجيع اجلمعيات على
�شمل الدعم النف�سي االجتماعي يف ال�سيا�سات و
اال�سرتاتيجيات.
 .7اعتقادات خا�صة بالدعم النف�سي االجتماعي
�إن االعتقادات اخلا�صة بالدعم النف�سي
االجتماعي �إيجابية للغاية ،حيث ترى اجلمعيات

20

الوطنية ب�أن الدعم النف�سي االجتماعي �سواء
كان ب�صفة عامة �أو بالن�سبة للمتطوعني هو
ق�ضية هامة .ومع ذلك ،ي�ستدعي الأمر يف كثري
من الأحيان ،حلول كارثة �أو �أي نوع �آخر من
حاالت الطوارئ لإبراز هذه الأهمية .ففي كثري
من البلدان ال تزال احلاجة قائمة �إىل تقليل
الو�صمة املرتبطة بالدعم النف�سي االجتماعي.
وهناك �إجماع قوي بني امل�شاركني يف ا�ستطالع
الإنرتنت ب�أن حاالت الطوارئ ت�ؤثر على حياة
النا�س وعلى �أن الدعم النف�سي االجتماعي
يجب �أن يكون جزءا من اال�ستجابة التالية ،كما
�أن هناك اتفاق قوي �أي�ضا على �أن املنظمات
التطوعية لديها التزامات جتاه متطوعيها،
و�أنها يجب �أن توفر التدريب والدعم� .أما يف
ما يتعلق باحتياجات املتطوعني للدعم ،يبدو �أن
الآراء تختلف ب�شكل �أكرث ،حيث �أن الكثري من
املتطوعني ال يدركون حاجتهم للدعم ،رغم �أنهم
يدركون حاجة الآخرين لهذا الدعم.
ويجب �أن ي�ساعد مركز الدعم اجلمعيات التي
ال تزال بحاجة �إىل العمل �ضد و�صمة الدعم
النف�سي .ويجب علينا �أن ن�شجع �أي�ضا ن�شر �أهمية
الرعاية الذاتية وموا�صلة املنا�صرة يف العمل
للجمعيات الوطنية اللواتي ال يقدمن الدعم
النف�سي االجتماعي.
وهناك الكثري من الأمثلة التي يتم تقدميها

للمتطوعني يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي
وجماالت التح�سني بعد تقرير الدعم النف�سي
للمتطوعني حيث ميكن درا�سة هذه النتائج
والتو�صيات ،كخطوة �أوىل يف عملية �إن�شاء نظام
دعم �شامل للمتطوعني .ويكمن التحدي يف
متابعة االحتاد الدويل للتو�صيات و�إن�شاء التوجيه
القائم على املعرفة ،وال�شد على يد اجلمعيات
الوطنية يف م�ساعيهم لدعم املتطوعني .ومن
جانبهم ،تقع على عاتقهم مهمة القيام بتح�سني
و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي على دعم املتطوعني،
حتى يت�سنى جلميع املتطوعني معرفة كيفية
و�ضع �أقنعتهم من البداية ،وفهم الواقع وراء
قيامهم بذلك.

وما زال التقرير الكامل قيد املراجعة ،ومبجرد االنتهاء
من ذلك� ،سوف يكون متاح على املوقع ال�شبكي ملركز
الدعم النف�سي.

الأدوات واملداخالت امل�ستخدمة لدعم املتطوعني
لدى برنامج ال�صليب الأحمر الكولومبي للدعم
النف�سي هدفني متعلقني بال�سكان ،الأول ،وهو
متطوعي ال�صليب الأحمر والآخر هم موظفيه.
حيث تهدف اجلمعية الوطنية �إىل توفري الدعم
النف�سي االجتماعي ،لي�س فقط يف حاالت الطوارئ
والكوارث بل يف جماالت �أخرى مثل فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز والعنف واملنزيل
والالجئني والنازحني والرعاية التطوعية .ولذلك،
ي�شمل برنامج الدعم النف�سي االجتماعي على
اجتاه يدعى ال�صحة
النف�سية لل�صليب الأحمر.
بحيث ت�شمل فروع جمعية
ال�صليب الأحمر الكولومبية
على فريق �أو �شخ�ص على
علم بالربنامج ويعمل
مع �شبكة الدعم النف�سية
االجتماعية.
وهناك ثالثة م�ستويات من
التدريب �ضمن الربنامج؛
امل�ستوى الأول وهو �أ�سا�سي
للغاية ،ويركز على تقدمي
و توجيه وحتديد عوامل
اخلطر املت�صلة بال�صحة
العقلية و�إحالة املهنيني
وحمالت التوعية� .أما
امل�ستوى الثاين ،فريكز
على اال�ست�شارة امل�ستندة
�إىل املجتمع وحلقات العمل
النف�سية االجتماعية وامل�ساعدات النف�سية الأولية،
يف حني �أن امل�ستوى الثالث مهني.هنالك جمموعات
دعم نف�سي اجتماعي للمتطوعني واملوظفني يف كل
فرع من فروع جمعية ال�صليب الأحمر الكولومبي
تعمل على تنمية الأن�شطة.
ويتعرف املتطوعني على الدعم املتاح من خالل
جمموعات الدعم النف�سي االجتماعي ،التي
تقدم معلومات عن الربنامج .ومن ثم يتم �إحالة
املتطوعني الذين يحتاجون �إىل دعم متخ�ص�ص
�أكرث �إىل املهنيني.

متلك جمعية ال�صليب الأحمر الكولومبي جمموعة
�أدوات نف�سية واجتماعية مع جمموعة خمتارة
من املواد والقراءات ،ولديها �أي�ضا عدة �إر�شادات
وقواعد و�سيا�سات تركز على الدعم النف�سي
االجتماعي ،اللجنة الدائمة لل�صحة النف�سية
(الن�سخة الإ�سبانية النهائية) ،واملبادئ التوجيهية
الوطنية للدعم النف�سي و �سيا�سة ال�صحة الوطنية
امليدانية العقلية ،وال�سيا�سة الوطنية النف�سية
لل�صليب الأحمر الكولومبي وال�صحة العقلية
للموظفني كروز روجا.

�سيا�سة الدعم النف�سي االجتماعي
قد مت ت�شكيل الدعم النف�سي االجتماعي للمتطوعني
يف �سيا�سة الدعم النف�سي االجتماعي للجمعية
الوطنية ،حيث مت حتديد فئتني م�ستهدفتني ؛
الأ�شخا�ص املت�أثرين بحاالت الطوارئ والكوارث
والعنف �أو الذين يعي�شون يف ظروف �سيئة،
واملتطوعني واملوظفني امل�شرتكني يف التدخالت
الإن�سانية .ويذكر �أن الدعم النف�سي االجتماعي
ينبغي �أن ي�صمم لينا�سب احتياجات الأ�شخا�ص
املعنيني ،و �أنه يجب دعمهم �أثناء التكيف مع

يف �أعقاب الزلزال الذي �أثر تقريبا على  4.8كيلومرت مربع من مزارع النب يف  25يناير ، 1999وقد �شارك  400متطوعا من ال�صليب
الأحمر الكولومبي يف �أن�شطة الإنقاذو�إخراج ال�ضحايا من حتت الأنقا�ض ونقل امل�صابني �إىل املركز الطبي يف املنطقة.
ال�صورة من قبل االحتاد الدويل.

تقييم الدعم النف�سي االجتماعي للمتطوعني
لقد مت �إجراء بع�ض البحوث التي تتناول الدعم
النف�سي للمتطوعني يف الفروع ،وكان هناك درا�سة
لل�صحة العقلية يف عام � 2008أي�ض ًا .و قد �أن�شئت
جمعية ال�صليب الأحمر الكولومبي �أدوات لقيا�س
عوامل اخلطر وخماطر احلماية يف جمال ال�صحة
العقلية.

الأو�ضاع اجلديدة وذلك بتعزيز مهارات التكيف
والتعايف.
و�ضمن ال�سيا�سة ،تلتزم اجلمعية الوطنية
باالعرتاف بدور وقيمة املتطوعني ،لتوفري الدعم
النف�سي االجتماعي لهم ،كما تقدم لهم فر�صة
التدريب والإر�شاد من قبل خمت�صي الدعم
النف�سي االجتماعي
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املركز النف�سي االجتماعي

دمج الدعم النف�سي االجتماعي

وقد �أن�شئ املركز النف�سي االجتماعي للإحتاد الدويل يف عام  1993وفق التفوي�ض الوظيفي من
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،وحتت رعاية ال�صليب الأحمر الدمنركي
والذي يقع يف كوبنهاغن ،الدامنرك .ووظيفته الأ�سا�سية باعتباره» مركز التميز « هو تطوير املعرفة
ذات الأهمية اال�سرتاتيجية و�أف�ضل املمار�سات التي �ستو�ضح العمليات امل�ستقبلية لالحتاد الدويل
واجلمعيات الوطنية.

م�ستجدات ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا
بيد با�ساين باملبي ،مدير الدعم النف�سي االجتماعي الوطني لل�صليب الأحمر يف جنوب �أفريقيا

بعد مراجعة مقررات جمعية ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا  ،كان من الوا�ضح �أن الدعم النف�سي االجتماعي ي�شكل جزء �أ�سا�سي ًا م�شرتك ًا
يف جميع �أنظمة التدريب .وتعترب اال�ستعانة مب�صادر خارجية ،نهج ًا غري م�ستدمي ًا ومكلف ًا ولي�س �ضروري ًا ،و�أن دمج الدعم النف�سي واالجتماعي
يعترب تقنية فعالة ب�شكل �أكرب وحل م�ستدمي.
وقد مت النظر �إىل الدعم النف�سي االجتماعي كعن�صر
�شام ًال وحيويا يف جميع امل�شاريع اجلارية حاليا من قبل
جمعية ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا .ولذلك ،ف�إن
الر�ؤية هي �أن يكون الدعم النف�سي مدموج بالكامل يف
ملف الربنامج الذي يديره ال�صليب الأحمر يف جنوب
�إفريقيا .لذلك مت اتخاذ قرار توظيف م�شروع الدعم
النف�سي االجتماعي بعد مراجعة كافة الدورات التدريبية
التي تديرها جمعية ال�صليب الأحمر اجلنوب �أفريقي،
وهذا يعني ت�أكيد كافة نظم التدريب على عن�صر الدعم
النف�سي االجتماعي يف براجمهم ،وك�شفت املراجعة �أن
معظم برامج التدريب التي تتم اال�ستعانة لها مب�صادر
خارجية ،متوفرة يف التدريب الداخلي جلمعية ال�صليب
الأحمر يف جنوب �إفريقيا .وقد �صمم امل�شروع لكي ينفذ

برنامج الدعم النف�سي االجتماعي كجزء من الرعاية املنزلية
املجتمعية يف بريتوريا جنوب �أفريقيا.
ال�صورة من قبل ديفيد م�ست�شار يف االحتاد الدويل

يف خم�س من املقاطعات الت�سع يف جنوب �أفريقيا ،وقد
مت متويل م�شروع الدعم النف�سي االجتماعي من جانب
االحتاد الأوروبي من خالل ال�صليب الأحمر الفنلندي ومت
�إطالقه مرة �أخرى يف  2007مع الكثري من التوقعات.
ومع �أن التقدم املحرز حتى الآن كان مليء بالعقبات،
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وبالتايل فقد كان حتقيقه �أمر بطيئا .ومل تقدم
معظم برامج التدريب دورات يف الدعم النف�سي
االجتماعي لأنه كان ينظر �إليه باعتباره احلقل
ً
متاما،
الذي ي�ست�ضيف برنامج تدريب منف�صل
بدال من �أن يكون برنامج تكميلي للربامج القائمة.
وكانت “ظاهرة ال�سيلو ”،بالن�سبة ملراجعة جمعية
ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا �أكرب جزء هام يف
الدعم النف�سي االجتماعي .وملن يجهل هذا امل�صطلح،
ال�سيلو يف الأ�صل حاويات كبرية ت�ستخدم يف املزارع
لتخزين احلبوب مثل القمح .وبلغة اليوم ،قد �أ�صبح يطلق
على جمموعات العمل املختلفة التي تعمل ب�شكل م�ستقل
بحيث يعيق الكفاءة مما يجعل الو�صول �إىل الهدف
امل�شرتك م�ستحي ًال ،لأن كل جمموعة تركز موقع اهتمامها
ب�شكل �شامل .وقد تباط�أ دمج جزء كبري من
برنامج الدعم النف�سي االجتماعي ،نتيجة
لهذه الظاهرة بالتحديد ،وهكذا قررت جمعية
ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا ببذل املزيد
من اجلهود.
فمن الآن ف�صاعدا ،يجب على جميع التدريبات
�أن حتتوي على عن�صر الدعم النف�سي
االجتماعي ،من �أجل �ضمان منهج �شامل
وامل�ساهمة يف اال�ستدامة على املدى الطويل
لكافة وجميع امل�ساعي .وبهذه الطريقة ،يتعزز
العي�ش الكرمي للموظفني واملتطوعني ،وت�ضمن
قدرتهم على التعامل مع الأو�ضاع واحلاالت
املتقلبة وعلى امل�ستوى الأمثل يف جميع الأوقات،
يف حني ينظر �إىل احتياجات امل�ستفيدين
وحاالتهم قدر الإمكان ب�ضمري .و�أنا على يقني من �أن
هنالك ثقة ب�أن �إدارة التدريب �ستحقق مهمة الدمج
على م�ستوى عايل ،وهو �أمر هام لعن�صر الدعم النف�سي
االجتماعي يف جميع الدورات التدريبية.
ودعت املراجعة �أي�ضا �آيل احلاجة �إىل و�ضع �سيا�سة
�صحية لهذا العام لكل من املوظفني واملتطوعني .وقد
نفذت تلك املراجعة يف �شباط املا�ضي ،لتحديد طرق
لدمج الدعم النف�سي االجتماعي بطريقة م�ستدامة .ويف

الوقت احلا�ضر ،يتلقى املتطوعون فر�ص متزايدة من
الدعم النف�سي االجتماعي �أكرث من املوظفني .و�سوف
توفر �سيا�سة الدعم النف�سي و�سيا�سة العي�ش الكرمي
املبادئ التوجيهية لتدخالت الدعم النف�سي االجتماعي
التي �ستقدم للموظفني واملتطوعون على حد �سواء .وهذا
�سيدعم الروح املعنوية للفريق امل�ستهدف ويب�شر بتحقيق
تغيري م�ستدام و�سلوكي.
ومن املتوقع ب�أن يكون ت�أثري الدعم النف�سي
ً
ً
وقويا عندما يتكامل كليا
جليا
االجتماعي
يف جميع �أنحاء البالد .ومن �أجل ر�صد التقدم املحرز،
يتوقع بالتايل من فروع ال�صليب الأحمر يف جنوب
�إفريقيا بتقدمي خطة لدمج الدعم النف�سي االجتماعي
�إىل املدير الوطني للدعم النف�سي واالجتماعي ،لكي
يتم �ضمها �إىل اخلطة الت�شغيلية للر�صد و التقييم
التابعة لل�صليب الأحمر اجلنوب �أفريقي ،كجزء من
�إحداث التطورات التي ت�شمل الإنتاجات الأخرية
من �أقرا�ص الفيديو الرقمية وكتب “طاولة القهوة” التي
ت�سلط ال�ضوء على الآثار الناجتة عن م�شروع الدعم
النف�سي االجتماعي �إىل الوقت احلا�ضر ،مع ملحات
عن � 20إىل  30من امل�ستفيدين واملتطوعني واملوظفني
الأع�ضاء.
و�أقر �أي�ضا من قبل ال�صليب الأحمر يف جنوب �إفريقيا
�أثناء عملية املراجعة� ،أن اال�ستعانة مب�صادر خارجية
لغايات التدريب �أو اخلدمات اال�ست�شارية ،مبا يتعلق
بالدعم النف�سي االجتماعي �أمر مكلف وغري م�ستدام،
ولكنهمعززين مرة �أخرى الأ�سباب الكامنة وراء دمج
الدعم النف�سي االجتماعي يف جميع دورات تدريبية
احلالية.
و�أخريا� ،سوف تقوم جمعية ال�صليب الأحمر يف جنوب
�إفريقياة على جتديد مذكرة التفاهم اخلا�صة بها
بالتعاون مع مقدمي اخلدمات املعنيني يف قطاع الدعم
النف�سي االجتماعي ،والتي �سوف ت�شمل زيارات لر�صد
مواقع امل�شاريع وتقييم جوانب و�أن�شطة ال�شراكة جلميع
التدخالت املخطط لها .وهناك الكثري مما نتطلع �إليه
يف امل�ستقبل

وقد �أن�شئ املركز بهدف ت�شجيع وتوجيه وتعزيز مبادرات الدعم النف�سي االجتماعي التي تقوم بها
جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على ال�صعيد العاملي .واعتمدت ورقة �سيا�سة االحتاد
الدويل للدعم النف�سي االجتماعي يف �أيار  ،2003وو�ضعت �أ�س�س التدخالت لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ويف عمليات اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ويف تنفيذ برامج التنمية على املدى البعيد �ضمن هذه
ال�سيا�سة� .إن هدف تفوي�ض املركز النف�سي االجتماعي هو دمج الدعم النف�سي االجتماعي يف جميع
اجلمعيات الوطنية .وكما جاء يف اجتماعات الت�شاور ب�ش�أن مراكز اجلمعية الوطنية و�شبكات الدعم،
بتكليف من جمل�س �إدارة االحتاد الدويل يف �آذار  ،2007يوفر املركز بنية مرنة وخالقة قادرة على
تطوير ون�شر اخلربات.

املبادئ الأ�سا�سية ال�سبعة
مت الإعالن يف فيينا يف  ،1965عن املبادئ ال�سبعة الأ�سا�سية التي
جتمع بني جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية ،و
اللجنة الدولية الدائمة لل�صليب الأحمر واالحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،ب�أنهم ي�ضمنون ا�ستمرارية حركة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ويف عملهم الإن�ساين.
الإن�سانية
ولدت حركة الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر الدولية ،من الرغبة
يف تقدمي امل�ساعدة دون متييز �إىل اجلرحى يف ميدان املعركة،
املجاهدين ،بكامل قدرتها الوطنية والدولية ،ملنع وتخفيف املعاناة
الب�شرية �أينما وجدت .بهدف حماية احلياة وال�صحة و�ضمان
احرتام الإن�سان .كما �أنها تعزز التفاهم املتبادل وال�صداقة والتعاون
وال�سالم الدائم بني جميع ال�شعوب.
عدم التحيز
عدم التمييز على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق �أو الدين �أو املعتقدات
�أو الطبقة �أو الآراء ال�سيا�سية .وت�سعى �إىل تخفيف معاناة الأفراد،
وا�ضعة ن�صب عينيها احتياجاتهم ،حيث تعطي الأولوية للحاالت
الطارئة وامللحة من اال�ستغاثة.
احليادية
من �أجل اال�ستمرار يف التمتع بثقة اجلميع ،ال تتحيز احلركة لأي من
اجلوانب اخلا�صة باالعتداءات �أو اجلداالت ال�سيا�سية �أو العرقية �أو
الدينية �أو �إيديولوجية الطابع .اقر�أ املزيد عن مبد�أ احلياد.
اال�ستقاللية
احلركة م�ستقلة ،ويجب على اجلمعيات الوطنية من خالل العوامل
امل�ساعدة يف اخلدمات الإن�سانية اخلا�ضعة حلكوماتهم وقوانني
البلدان يف كل منها ،مع املحافظة الدائمة على ا�ستقالليتها بحيث
تكون قادرة يف جميع الأوقات على العمل وفقا مبادئ احلركة.

املركز النف�سي االجتماعي  -االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
عناية /ال�صليب الأحمر الدمنركي
 27بليجدام�شفيج
�صندوق بريد 2600
� 2100أو�سرتوبو
كوبنهاغن
الدامنارك
هاتف 004535259200 :
الربيد الإلكرتوين psychosocial.centre @ ifrc.org :
موقع الإنرتنت http://www.ifrc.org/psychosocial :

اخلدمة التطوعية
هي حركة �إغاثة طوعيه ولي�ست ربحية ب�أي �شكل من الأ�شكال .اقر�أ
املزيد عن مبد�أ اخلدمة التطوعية.
الوحدة
يجب �أن تتواجد يف كل بلد ،جهة واحدة فقط لل�صليب الأحمر �أو
الهالل الأحمر ،.ويجب �أن تكون متاحة للجميع .ويجب �أن ت�ستمر يف
عملها الإن�ساين يف جميع �أنحاء �أرا�ضيها.
العاملية
تت�ساوا احلركة الدولية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر ،بالن�سبة
جلميع اجلمعيات بالو�ضع وم�شاركة امل�سو�ؤليات والواجبات بعدل من
خالل م�ساعدة بع�ضهم البع�ض يف جميع �أنحاء العامل.

