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 س ياسة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن 
 ة الاجامتعي ة النفس يحتياجات  والا  النفس يةالصحة   احتياجات   تلبية

 
 

 ا ن جملس املندوبني،

ذ ي   ر  ا   الاحتياجات   و  النفس يةالصحة    حتياجات  البشأأن    2017س نة  عنه جملس املندوبني عرب   اذلي  البالغ القلق  اال عراب عن   كرريو ذك ِّ

يف  يت تنشأأ الا الاحتياجات حاالت الطوارئ، با في غريها من عن الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية و مجة النا ةيالاجامتع  ةالنفس ي

روا ذ الهتميش والعزةل والفقر املدقع، مثل ظروف آأخرى يف آأو الهجرة س ياق  ىل ملضاعفة ة حلاجة املس مترة وامللح  اب ي ذك ِّ اجلهود الرامية ا 

هذه تلبية ل للصليب الأمحر والهالل الأمحر ادلولية احلركة تضطلع به اذلي ل ك ِّ الهام املعمل لابو لشواغل يف هذا اجملالل التصدي 

 الاحتياجات،

روا ذ ي   طلب ال ويكررما تتأأثر آأثناء معلهم، غالبًا وموظفيا  ادلولية ملتطوعي احلركةوالراحة النفس ية الاجامتعية  النفس يةأأن الصحة ب ذك ِّ

مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويلاذلي يدعو  2017 س نةلس املندوبني ل الوارد يف قرار جم

ىل للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( واللجنة ادلولية )الاحتاد ادلويل(   النفس يةيف جمال الصحة  تلبية احتياجات املتطوعني واملوظفنيا 

 ،ةالاجامتعي النفس يةالاحتياجات كذكل و 

كر بتعهد احلركة ابلتصدي دمان سلوك اال  و ابلعالقة بني اس تخدام العقاقري  وا ذ يعرتف والصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية، وي ذ 

اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشون للصليب  29، با يف ذكل القرار رمق سلوك اال دمانو  لموادل الاس تخدام الضارلظاهرة 

 الأمحر بعنوان "ماكحفة تعاطي اخملدرات"

روا ذ ي    حتياجاتوالا النفس يةالصحة احتياجات بشأأن تلبية  ادلولية صياغة س ياسة للحركة 2017 س نةطلب جملس املندوبني ل ب ذك ِّ

أأن هذه الس ياسة ستسهم ب  وا ذ يعرتف،  اخملتلفة ادلولية  اس تجاابت احلركةتنس يق  مشرتكة وتسهم يف  هنوج تستند ا ىل    ةالاجامتعي  ةس يالنف 

 ،ةجامتعيالا والاحتياجات النفس ية النفس يةالصحة احتياجات عىل تلبية  هتايف تعزيز القدرة امجلاعية للحركة وقدر 

انت من    ويطلب ،  ةالاجامتعي  ةالنفس يالاحتياجات  و  النفس يةالصحة    احتياجاتتلبية  ل ادلولية    حركةقرتحة لل س ياسة املال   عمتدت  -1 ِّ لك مكو 

 ةالاجامتعي والاحتياجات النفس ية النفس ية احتياجات الصحةتلبية تنفيذ هذه الس ياسة وتطبيقها يف معلها الرايم ا ىل  ادلولية حلركةا

انت  هاآأو عند دمع  ِّ  بذكل، قياميف ال  ادلولية احلركةيف آأخرى مكو 

صة ملعاجلة هذه املسأأةل اال نسانية، بغية تعزيز القدرة زايدة املوارد اخملص  ل 2017 يف س نةجملس املندوبني اليت وهجها عوة ادل كررت -2

لك امجلعيات الوطنية، دعو تو  ،ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات والا النفس يةالصحة  احتياجاتتلبية متكهنا من امجلاعية للحركة و 

طار احلركة اخلاص ابلصحة يف ا  تعريفه كام ورد  يس"ي آأساجامتعا نفس دمع "توفري والاحتاد ادلويل، واللجنة ادلولية، ا ىل ضامن 

ىل ، و الاجامتعي النفس ية وادلمع النفس  أأعامل والاضطالع ب الأخرى، اال طاراهتم عىل توفري اخلدمات عىل مس توايت تطوير قدر ا 

 اال طار. املعروضة يفالاجامتعي نفس  ال معالصحة النفس ية وادللك جماالت  يتعلق بفمي حاةل واملنارصة يمي واال  التق 

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

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

 ة الاجامتعي   النفس ية حتياجات  والا 

 
 ة قدم امل  - آأ 

 ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالنفس ية الصحة حتياجات اتلبية تشري س ياسة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن 

تصنيف وتلبية احتياجات تتعلق ب للس ياسة  تبياان ةمثاني عرضا ىل الأنشطة اليت اضطلعت هبا مكوانت احلركة يف مجيع الس ياقات. وت

 . ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالنفس ية الصحة الساكن املترضرين واملوظفني واملتطوعني يف جمال 

حتياجات والا  النفس ية  الصحةاحتياجات  "تلبية  بعنوان  ، قراراً  2017احلركة ادلولية قد اعمتدت آأثناء اجامتع جملس املندوبني س نة  واكنت  

 ةالنفس يحتياجات النفس ية والاالصحة  الحتياجاتابلرضورة امللحة لتعزيز الاس تجابة امجلاعية للحركة آأق ر واذلي " ةالاجامتعي النفس ية

  ."ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالنفس ية الصحة احتياجات بشأأن تلبية ادلولية س ياسة للحركة "وطالب بوضع  ةالاجامتعي

والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد   ،امجلعيات الوطنية  -  ةانت احلركة الثالثتنطبق هذه الس ياسة عىل مكو  

تعرتف يه والاجامتعي.  النفس النفس ية وادلمع لصحة يف آأنشطهتا اخلاصة اب - واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( ،ادلويل(

ىل   لك مهنا،املولكة ا ىلاخملتلفة وفقًا للمهام  س ياقاتال  مجيعيف هذه املكوانت نفذها ت اليت  كةل لبعضها البعضاملالأنشطة تنوع ب  وتسعى ا 

طار دامع ملكوانت   . الاجامتعي النفس النفس ية وادلمع الصحة من خالل ضامن جودة الاس تجابة يف جمال  ةالثالثاحلركة توفري ا 

 الس ياسة ما ييل: هذه وتشمل 

 .الاجامتعي النفس النفس ية وادلمع الصحة عرض عام لالحتياجات يف جمال  •

 .للحركة والهنج املتبع ةالاجامتعي ةالنفس يوكذكل الاس تجابة النفس ية الصحة جمال  الاس تجابة يف •

 .مثانية بياانت خاصة ابلس ياسة مع التوجيات ادلامعة لها •

ليا.  املهنية والأطر واال رشادات وتسرتشد ابملعايري تامتىش هذه الس ياسة مع الزتامات احلركة وس ياساهتا وقراراهتا ذات الصةل وتستند ا 

 1العاملية ذات الصةل. 

 .2027يس تعرضها جملس املندوبني يف عام وسوف  ،(2003وحتل هذه الس ياسة حمل س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن ادلمع النفس )

 ة الاجامتعي   ة س يالنف الاحتياجات  ة ولنفس يا  ة حتياجات الصحافهم  

مرورًا ، لصحة النفس ية اال جيابيةبدءاً ابعىل سلسةل من احلاالت  ةالاجامتعي ةالنفس يالاحتياجات النفس ية والصحة  تتواجد احتياجات

عاقة.  الأ زمنة و املنفس ية  ال ضطراابت الاوصواًل ا ىل  و ،  أأشاكل معتدةل ومؤقتة من املعاانةب ن تلبية احتياجات  شد ا   النفس يةالصحة  وذلكل فا 

فرادل آأمر ابلغ الأمهية ةالاجامتعي النفس يةالاحتياجات و من آأجل البقاء وآأداء وظائفهم اليومية ومتتعهم حبقوق اال نسان وحصوهلم عىل  لأ

الصحة النفس ية وادلمع وتشلك  .حتقيق التغطية الصحية الشامةل وآأهداف التمنية املس تدامةا عامل حامس يف كام آأهن  .واملساعدةامحلاية 

يف وجود جممتعات سلمية يف مجيع البدلان بغض النظر عن وضعها مه تسا اليت  عامليالعام عنرصاً من عنارص الصاحل الالنفس الاجامتعي 

 الاجامتعي والاقتصادي. 
 

 Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in (2007) الواكالت بني املشرتكة ادلامئة اللجنة: التالية عتشمل املراج 1
Emergency Settings IASC( 2018؛ اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، جنيف )؛ منظمة جامتعيالا -النفس وادلمع النفس ية الصحة بشأأن  التوجيات  

 (  2013جنيف ) ،الصحة العاملية

Mental Health Action Plan 2013–2030, WHO: Geneva. والعرشين للصليب الأمحر،  "ماكحفة تعاطي اخملدرات" للمؤمتر ادلويل اخلامس  29؛ القرار

 1986جنيف، 
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ال آأهنا حقيقية وملحة ويف بعض لحوظةليست دامئًا م ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةوابلرمغ من آأن احتياجات الصحة النفس ية  ، ا 

ومع . من بني الأس باب الرئيس ية العتالل الصحة واال عاقة يف مجيع آأحناء العامل النفس يةصحة ال ضطراابتاترب ت ع همددة للحياة. و احلاالت 

 ةاجامتعي ةنفس ي ودلهيم احتياجات النفس يةالصحة جمال يف معروفة  اضطراابتن ما يقرب من ثليث الأشخاص اذلين يعانون من أأ فذكل، 

ماكنياتبسبب كل وذال يلمتسون املساعدة آأبداً،  ومص ومتيزي. من هبذه القضااي عالوة عىل ما حييط احلصول عىل الرعاية والعالج،  قةل ا 

شلك من آأشاكل يلقون آأي ال  نفس يةاضطراابت ن يعانون من مم %80 ما يزيد عىل رت منظمة الصحة العاملية آأنقد   2019يف عام 

 اذلي يشلكو عىل الانتحار    خشص800,000  لك س نة  قدميويف الوقت نفسه،  .  النفس يةالصحة  يف جمال  التلكفة    زهيدةالاجليدة و   الرعاية

 .للوفاة بني الش بابالثاين السبب الرئيس 

عىل الصحة النفس ية والراحة النفس ية هائةل وطويةل الأمد  بأ اثر    الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ  وتتسبب 

اضطراابت الصحة النفس ية ا ىل حد كبري بعد حاالت الطوارئ وخاصة يف حاالت الزناعات املسلحة. وتزداد الاجامتعية. وتزداد معدالت 

  ، صدقاء هلمآأ آأو  رسهتمآأ  آأو يفقدون آأفراداً من، عىل سبيل املثال، عن آأرسمه لأفرادآأيضًا الصعوابت النفس ية الاجامتعية عندما ينفصل ا

حاالت الطوارئ ا ىل تأ لك وتؤدي  للعنف وال يس تطيعون احلصول عىل املساعدة. ونيتعرضتصبح ظروف العيش عصيبة و آأو عندما 

تكون و   عادة.  الأفرادالاجامتعية اليت تدمع  الأوارص  وتفكك    املواهجة  قدرة الأشخاص عىل اجملمتعات احمللية آأو تدمريها وتقوض  الأرس و موارد  

 . جممتعات بأأمكلهاو  حملية جامعاتتأأثريها  يطالو والاجامتعية والاقتصادية طويةل الأجل وبعيدة املدى، اال نسانية العواقب 

واحلصول احملن  عىل مواهجةالشخصية قدراهتم من تفعيل  ن يمتكنواآأ رشط حتمُّل معاانهتم عىل و قدرة عىل الصمود  الأفرادويبدي معظم 

ا ىل تلبية مع الأخذ ابالعتبار آأن املبادرة احمللية.  ماهتآأرسمه وآأصدقاهئم وجممتعمن مع ادلعىل اخلدمات الأساس ية واملوارد اخلارجية مثل 

آأشد مس توايت تفامق املعاانة ا ىل مناسب تساعد عىل تفادي مبكر و بشلك  ةالاجامتعي ةالنفس ي حتياجاتوالا النفس ية احتياجات الصحة

وقد مبكًر. يف وقت  ةالاجامتعي ةالنفس يكذكل احتياجاهتم و  النفس يةاحتياجاهتم الصحية ما مل تلب  . ويواجه الأطفال خماطر خاصةحدة

مزمنة يف الصحة النفس ية ويصبحون حباجة ا ىل حيدث آأحيااًن آأن تتفامق آأوضاع الأشخاص اذلين يعانون من اضطراابت شديدة و/آأو 

ضافية. غري آأن خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفس والاجامتعي احمللية خت ضع لضغط شديد يف مجيع الس ياقات آأو قد تكون مساعدة ا 

بسبب موقعها، آأو  وحىت عندما تكون اخلدمات متوفرة، ميكن آأن يكون احلصول عليا يف غاية الصعوبة .عىل اال طالقغري موجودة 

 صحة النفس ية. شالك الآأو الومص املرافق مل  ،تلكفهتا، آأو بسبب قضااي آأمنية، آأو قةل الوعي

 احلركة ادلولية والهنج املتبع    اس تجابة 

ن تلبية  املمتثةل يف منع  ادلولية للحركةالشامةل من الأهداف  آأسايس   جزء   ةالاجامتعي والاحتياجات النفس ية النفس يةالصحة حتياجات اا 

يشمل و  ،واجملمتعات احملليةوالأرس لأفراد لة والاجامتعية يالصح  الرعاية وختفيف املعاانة اال نسانية، وحامية احلياة والصحة والكرامة، وتعزيز

ادلول قيام  ادلبلوماس ية اال نسانية لضامنيف تشارك احلركة ادلولية و .  اذلين ينشطون يف مجيع الس ياقاتني واملتطوعنياملوظفآأيضًا ذكل 

، كام تشارك يف تطوير املعايري واملامرسات ةالاجامتعي حتياجات النفس يةوالا النفس ية الصحةحتياجات ابتلبية وغريها من اجلهات الفاعةل 

 ادلولية من آأجل ضامن جودة الرعاية يف ظروف شديدة الصعوبة. 

آأراضيا، عىل للساكن  ةالاجامتعي الاحتياجات النفس يةو النفس ية الصحةاحتياجات تلبية وتقع عىل عاتق ادلول املسؤولية الرئيس ية عن 

 . للسلطات كهيئات مساعدة مجلعيات الوطنيةاودامعة هامة، با يف ذكل دور مك ِّةل بأأدوار  ادلولية احلركةمكوانت تضطلع بيامن 
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 الأساس ية وتعاريفها   املصطلحات 

ف املصطلحات التالية وفقًا الس تخداهما يف هذه الس ياسة ويف احلركة ادلولية بشلك عام.  تعر 

 "الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي" 

ىل  آأنواع لوصف آأي نوع من" الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي"س تخدم مصطلح ي  ادلمع احمليل آأو اخلاريج اذلي هيدف ا 

 2.اآأو عالهج النفس يةو/آأو الوقاية من الاضطراابت  الراحة النفس ية والاجامتعيةحامية آأو تعزيز 

 " النفس ية "الصحة  

ف  ماكن "بأأهنا  الصحة النفس يةمنظمة الصحة العاملية ت عر  دراك ا  اخلاصة والتكي ف مع حاالت اته يحاةل من العافية يس تطيع فيا لك فرد ا 

 ."التوت ر العادية والعمل بشلك منتج ومفيد واال سهام يف جممتعه احمليل

 نفس الاجامتعي"  ال  " 

الأفاكر عاطفية و الانفعاالت البني الفرد )آأي العمليات ادلاخلية والعالقات املتبادةل هو مصطلح يس تخدم لوصف  الاجامتعي النفس 

 .(الاجامتعي س ياقال  الثقافة )آأيآأو /وواجملمتع احمليل  املتبادةل مع الأفراد، عالقاتالو  ،فعل( وبيئتهواملشاعر وردود ال

 " ادلمع النفس الاجامتعي "

 الحتياجات الاجامتعية والنفس ية للأفراد والأرس واجملمتعات احمللية.املتعلقة ابا ىل اال جراءات  الاجامتعي النفس  ادلمع يشري

 
 يف حاالت الطوارئ( بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي 2007مقتبس بترصف من ا رشادات اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت )  2

Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings IASC Geneva, 
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طار احلركة ادلولية   ابلصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي    اخلاص ا 

انت احلركة ادلولية بتلب  ن من مكو  طار خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي  وتفويضاته.وفقًا دلوره  ةوالاجامتعي والاحتياجات النفس يةية الاحتياجات اخلاصة ابلصحة النفس ية يقوم لك مكو  وميثل منوذج الهرم آأدانه ا 

توايت يليب احتياجات خمتلف يف مجيع الس ياقات. ويكن العنرص الأسايس لتنظمي خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي يف وضع نظام دمع تكييل متعدد املس    لأفراد والأرس واجملمتعات احملليةااملطلوبة لتلبية احتياجات  

انت احلركة ادلولية آأن توفر اخلدمات عىل مجيع املس توايت. ومع ذكل، مفن امجلاعات. و ِّ ال يعين الهنج املتعدد املس توايت آأنه جيب عىل مجيع مكو 

انت احلركة ابلتقيمي واال حاةل واملنارصة فمي يتعلق ابلنطاق الاكمل للرعاية يف ِّ النفس الاجامتعي جمال الصحة النفس ية وادلمع  املتوقع آأن تقوم مكو 

  املعروض يف المنوذج، بدءاً من ادلمع النفس الاجامتعي الأسايس وصواًل ا ىل الرعاية املتخصصة يف جمال الصحة النفس ية.

جلة الأفراد اذلين يعانون من اضطراابت مزمنة  يشمل اخلدمات الرسيرية املتخصصة ومعا –آأي املس توى الأعىل للهرم  – الرعاية املتخصصة يف جمال الصحة النفس ية

من بني آأمثةل   يف الصحة النفس ية، واذلين يعانون من اضطراابت شديدة خالل فرتات زمنية طويةل حبيث جيدون صعوبة يف آأداء وظائف احلياة اليومية. ويذكر

عية، ويف  مراكز عالج الناجني من التعذيب والهنوج البديةل لعالج اال دمان. وتقدم اخلدمات يف ا طار آأنظمة ادلوةل للرعاية الصحية والرعاية الاجامت :الأنشطة املنفذة

 مرافق الاحتجاز.  

ىل  الأفراد والأرس اذليشمل آأنشطة الوقاية والعالج املقدمة ا ىل  –وهو املس توى الثالث من الهرم  –ادلمع النفس  ين يعانون من ضائقة نفس ية آأشد تعقيداً وا 

مثل تقدمي املشورة آأو    :نشطة املتعلقة ابدلمع النفس الأسايسيف الصحة النفس ية. ويذكر من بني آأمثةل الأنشطة املنفذة الأ   الأشخاص املعرضني لال صابة ابضطراابت

 شطة التوعية املناس بة، آأو داخل املرافق اجملمتعية املراعية للثقافة احمللية. العالج النفس ويه خدمات تقدم عادة داخل مرافق الرعاية الصحية مع آأن 

مع تركزي خاص   ،يشمل تعزيز الصحة النفس ية اال جيابية والراحة النفس ية الاجامتعية وآأنشطة الوقاية -املس توى الثاين من الهرم  - ادلمع النفس والاجامتعي املرك ز 

والعمل عىل مس توى اجملموعة. وميكن آأن يقدم ادلمع النفس  دمع الأقران :املعرضني للخطر. ويذكر من بني آأمثةل الأنشطة املنفذةعىل امجلاعات والأرس والأفراد 

بون وخاضعون لال رشاف و/آأو آأفراد مدر بون من اجملمتع احمليل. الاجامتعي املركز    موظفون ومتطوعون من الصليب الأمحر/الهالل الأمحر مدر 

يشمل آأنشطة تعزيز الصحة النفس ية اال جيابية والراحة النفس ية الاجامتعية، والقدرة عىل الصمود،  –املس توى الأول من الهرم  - النفس الاجامتعي الأسايس ادلمع 

علمي، وجيب آأن تكون متاحة مجليع الساكن  والتفاعل الاجامتعي، والتالمح داخل اجملمتعات احمللية. وغالبًا ما تدمج آأنشطة هذا املس توى يف قطاعات الصحة وامحلاية والت 

اال سعافات الأولية النفس ية، والأنشطة الرتفيية. وميكن آأن يقدم ادلمع النفس الاجامتعي الأسايس    : املترضرين، حيامث آأمكن ذكل. ويذكر من بني آأمثةل الأنشطة املنفذة

بون من الصليب الأمحر/الهالل الأمحر و/آأو آأفر   اد مدر بون من اجملمتع احمليل. موظفون ومتطوعون مدر 
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 رشادات العامة واال    ة بياانت الس ياس  - ب  

  .الاجامتعي النفس  وادلمع النفس ية الصحة خلدمات تقدميها يف ادلولية احلركة معل توجه اليت  لس ياسةل  بياانت مثانية توجد

حتياجات والا  النفس يةالصحة  احتياجات      تلبية  ات تتعلق ب مسؤوليمن امجلعيات الوطنية، والاحتاد ادلويل، واللجنة ادلولية،  تحمل لك  ت 

 ملا ييل:  وفقاً  ةالاجامتعي النفس ية

 ،مهنا والتفويضات احملددة للكالأدوار  •

 ، اليت تعمل فيااخلاصة  اتس ياقال يف  احملددةفجوات والالاحتياجات   •

 .اليت ميلكها لك مهنا رباتاخلقدرات و الوارد و امل •

 والاس تجابة املبكرة للوقاية  الأولوية    ومنح ادلمع النفس الاجامتعي،  و   النفس يةصحة  الرعاية يف جمال العىل    ، دون حتزي، ضامن احلصول  -1

 ملبادئ الأساس يةابالستناد ا ىل ا  ةالاجامتعي  النفس يةالاحتياجات  و  النفس ية  تلبية احتياجات الصحةبشلك دامئ عىل    ادلولية  حترص احلركة

 ، ومتاش يًا معها

ننا وذلكل،   :ييل س نقوم بافا 

 ةالاجامتعي  الاحتياجات النفس يةو  النفس يةالصحة    احتياجاتتلبية  بشأأن    اوقراراهتة احلركة ادلولية  مجيع آأنشطتستند  ضامن آأن   •

واحلواجز اليت حتول دون تقدمي املساعدة،  ،وعوامل اخلطر ،حمددةتأأثريات التعرض ل و  للأفراد،اخملتلفة  الاحتياجاتتقيمي ا ىل 

د وت مناس بة للس ياق املعين، ومراعية لالعتبارات الثقافية، تكون آأن و  عدم التحزي اذلي يشمل اال نسانية و آأي بدالالزتام ب س 

 عدم المتيزي.

وادلمع النفس والاجامتعي، ال س مي للأشخاص املترضرين من  النفس يةالصحة بكر عىل خدمات م  يف وقت  احلصولضامن  •

م آأداء وظائفهالصعوابت يف و  من املِّحنملزيد من التعرض الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية منع والسعي ا ىل . حاالت الطوارئ

 التكيف.عىل  مقدرهتمو 

الاجامتعية  والاحتياجات النفس يةاخلاصة ابلصحة النفس ية الحتياجات والوقاية فمي يتعلق ابالاعرتاف بأأمهية الكشف املبكر  •

ا ىل تكييف الهنج املتعلق ابلتوعية والوقاية والعالج ابتداء من امحلل السعي و اليت تظهر آأثناء الطفوةل والتشديد عىل ذكل. 

  املراهقة.س نوات  وخالل الس نوات الأوىل من الطفوةل وحىت 

والعوامل الاجامتعية  واملعتقدات ادلينيةة ل اجلنس يو وامليالعريق والانامتء والنوع الاجامتعي  السنالنظر يف عوامل مثل  •

والاحتجاز والتعرض والانفصال عن الأرسة الاقتصادية واحلاةل الصحية والوضع القانوين ووضع الأقلية واحلرمان من احلرية 

يد من زي هذه العوامل الفردية لعدد من  متع  جي العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي. وميكن آأن  للعنف، با يف ذكل العنف اجلنس و 

ماكنية التعرض الضطراابت الصحة النفس ية و  دراج تقيمي هذه العوامل يف تأأكد من ال حيث ينبغي علينا ؤثر يف احلياة اليومية. يا  ا 

 صياغة الربامج.

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

 ةالنفس يحتياجات والا النفس يةالصحة احتياجات  ا ىل جانب تلبية اخملدراتالاضطراابت النامجة عن تعاطي  ا ىل معاجلة

 .ةالاجامتعي

لي الالنفس والاجامتعي وضامن  وادلمع    النفس يةيف جمال الصحة  ف عىل ذوي الاحتياجات  حتديد س بل التعرُّ  • ادلعوة و   .موصول ا 

عىل   وادلمع النفس والاجامتعي  النفس يةالصحة  من ذوي الاحتياجات يف جمال  لأشخاص  اصول  ا ىل توفري اال ماكنيات الفعلية حل

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

  والاحتياجات النفس ية  النفس يةالصحة  للأشخاص اذلين يعانون من احتياجات ادلمع والرعاية الشاملني واملتاكملني توفري ضامن  -2

 ة الاجامتعي 

يوىص ابتباع وذلكل  عوامل خمتلفة كثرية. وتتوافق معا ىل حد كبري  ةالاجامتعي والاحتياجات النفس ية النفس يةالصحة  تتباين احتياجات

ادلمع النفس الاجامتعي الأسايس، توفري ذكل يشمل و  لتعزيز الصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية. س توايتهنج شامل متعدد امل 

  .النفس يةالصحة يف جمال  املتخصصةالرعاية و  ،ادلمع النفس و ، رك زاملوادلمع النفس الاجامتعي 

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

 ةالنفس يالاحتياجات و النفس ية احتياجات الصحةيعانون من  اذلينللأشخاص وكرمية مناس بة بطريقة  ضامن تقدمي املساعدة •

حالهتم ا ىل اخلدمات املتاحةهلم و املعلومات الالزمة  توفريو  ،ةالاجامتعي  .عند الاقتضاء ا 

وادلمع   النفس يةناس بة يف جمال الصحة  امل دمات  اخلبتوفري  ادلعوة ا ىل قيام السلطات العامة آأو اجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل   •

 النفس ية احتياجات الصحةاذلين يعانون من للأشخاص  عىل اخلدمات املوجودة الفعيلصول احل تأأمنيو ، الاجامتعي النفس

مؤهلني يف احلاالت اليت ال  فوريني من جانب مرتمجنيالفورية وادلعوة ا ىل توفري الرتمجة  .ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات والا

 اللغة احمللية.  ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات والا النفس ية احتياجات الصحةالأشخاص الني يعانون من  يتحدث فيا

)من ادلمع النفس الاجامتعي الأسايس ا ىل   الاجامتعي  وادلمع النفس   النفس يةالصحة  يف جمال  الاحتياجات  آأشاكل  خمتلف  تقيمي   •

 با يف ذكل تكل اليت تقدهما مك وانت احلركة املتاحةواخلربات خلدمات حتديد ا(، و النفس يةالرعاية املتخصصة يف جمال الصحة 

يف مجيع معليات تقيمي الاجامتعي  النفسمع وادل النفس ية دمج الاحتياجات والقدرات والأولوايت يف جمال الصحةو  ادلولية،

 الاحتياجات اال نسانية.

ومهنا خدمات وبرامج   املس مترةوالربامج   مجيع اخلدمات  الاجامتعي يفادلمع النفس  و   النفس يةتوفري الرعاية يف جمال الصحة دمج   •

والصحة البدنية، والتغذية، واملأأوى، واملاء والرصف الصحي، والغذاء، وس بل العيش، والتعلمي، ونرش املعلومات،  ،امحلاية

انت احلركةلك  تفويضاتوذكل وفقًا  ،وتقدمي ادلمع للأرس املشتتة وآأرس املفقودين ِّ ن من مكو  ِّ  .ودوره مكو 

 ة الاجامتعي   النفس ية الأنشطة و   النفس ية ومشاركهتم وتنوعهم يف مجيع آأنشطة الصحة عىل الصمود    الأفراد بقدرة  الاعرتاف  -3

ن  تعزز  ،الاس تجابةآأنشطة يف  ةالاجامتعي النفس يةحتياجات والا النفس ية احتياجات الصحةالأشخاص اذلين يعانون من مشاركة ا 

حلاق للس ياق املعين ومراعية لالعتبارات  وتكفل تقدمي ادلمع بطريقة مناس بة، الأذى مشاركة اجملمتع احمليل ومساءلته، وختفف من خطر ا 

 .ةثقافيال 

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

 والاحتياجات النفس ية النفس ية احتياجات الصحةشخاص اذلين يعانون من لأ لدية ضامن املشاركة الاكمةل واملتساوية واجمل •

ليم مقديم الرعايةو آأرسمه و  ةالاجامتعي حيددوهنا واحرتام آأولوايت الأشخاص اليت  ،القراريف معليات صنع  وآأفراد اجملمتع احمليل ا 

الفئات عرضة للمتيزي ، مع الرتكزي بشلك خاص عىل آأكرث  النفس ية الاجامتعية  هتمراحو   النفس ية  هتمحصسالمة  فمي يتعلق ب بأأنفسهم  

 والاستبعاد والعنف.

واللغة ثقافة ل املتعلقة ابوانب اجل ةالاجامتعي النفس يةحتياجات والا النفس ية احتياجات الصحةا يف تلبية  ىراعت  ضامن آأن  •

، وكذكل ضامن واجملمتعات احملليةالأفراد والأرس  املترضرين من  دلى    سلوكوال   واقفوامل  عاداتالادلينية آأو الروحية و   عتقداتوامل 

 هذه اجلوانب بشلك اكمل.راعاة عرفة واملهارات الالزمة ملابملاملوظفني واملتطوعني حتيل  
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ليم قديم الرعايةوم وآأرسمه ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات والا النفس ية الصحة من احتياجاتاذلين يعانون  لأشخاصامنح  •  ا 

الأشخاص اذلين يعانون ووهجات نظر  راءآ  الاس امتع ا ىل  من الرضوري جداً . و تصون كرامهتمبطريقة منرباً للتعبري عن آأنفسهم 

ليم قديم الرعايةوم وآأرسمه ةالاجامتعي النفس يةحتياجات والا النفس ية من احتياجات الصحة بن فيم الأشخاص اذلين ، ا 

ابلتجارب وينبغي آأن تسرتشد آأنشطة الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي   .و/آأو مزمنة  حادة  نفس يةاضطراابت  يعانون من  

 احلية اليت يعيشها الأفراد. 

 ضامن حامية السالمة والكرامة واحلقوق  -4

اثرة احلفاظ عىل كرامهتم و  وصونلأفراد اضامن سالمة اال خفاق يف قد يؤدي   النفس يةكبرية يف جمال الصحة  مشالك حقوقهم ا ىل ا 

ىل زايدة    ،ةالاجامتعي  ةالنفس يكذكل املشالكت  و  انت  الضعف القامئة. ومن خالل آأنشطة امحلاية، ميكن ملمواطن  وا  ِّ ادلولية   احلركةكو 

 .اخلدمات ابلأذى، وضامن عدم تسبب امهن  قليلآأو الت  مخاطرتفادي التعرض لل  آأن تسهم يف

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

 النفس ية احتياجات الصحةتنب ظهور تعزيز تنفيذ واحرتام الأطر القانونية ادلولية والوطنية ذات الصةل ابملساعدة عىل  •

القانون ادلويل حلقوق اال نسان و  اال نساين ادلويلالقانون ، با يف ذكل والتخفيف مهنا وتلبيهتا ةالاجامتعي النفس يةحتياجات والا

اذلين يعانون من مشالك يتعرض لها الأشخاص . ومن الرضوري جداً حتديد اخملاطر والهتديدات اخلاصة اليت وقانون الالجئني

 . ، والتصدي لهاةالاجامتعي املشالكت النفس يةكذكل حادة و/آأو مزمنة يف جمال الصحة النفس ية و 

ملعاانة النفس ية التسبب ابو  النفس يةلصحة اب ىالأذا حلاق  نطاقتضييق و والتقليل مهنا اطر اخملفادي لتالالزمة جراءات اال  اختاذ  •

 للتفويضوفقًا ، وذكل بأأقىص قدر ممكن التعرض لهذه الهتديداتمدى الهتديدات و  تقليلالسعي ا ىل من خالل  الاجامتعية،

انت لور ادلو  ِّ ن من مكو  ِّ  احلركة.لك مكو 

   متيزي ال ستبعاد و الا ومص و لل التصدي   -5

للومص والمتيزي، مع ما  ةالاجامتعي والاحتياجات النفس ية النفس ية الصحةاحتياجات اذلين يعانون من كثرياً ما يتعرض الأشخاص 

احلصول دمه من اجملمتع ومنعهم من استبعاؤدي ا ىل ويسالمهتم وحصهتم وكرامهتم، تؤثر يف يرتتب عىل ذكل آأحيااًن من عواقب وخمية 

ننا نعمل  . ومن خالل التصدي لهذا الومص والهتميش،  وامحلاية  املساعدةعىل   حتواء وتعزيز الكرامة والا  ذىاملزيد من الأ وقوع  عىل منع  فا 

 وعدم المتيزي.

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

للأفراد والأرس واجملمتعات احمللية من خالل الاجامتعية  احة النفس يةوالر  النفس يةاال جيابية للصحة اجلوانب ابلرتكزي عىل الالزتام  •

 رض يف معلنا.، بداًل من اتباع هنج العجز واملوالوقاية النفس يةآأنشطة تعزيز الصحة 

 .م الاس تفادة مهناآ ليات ادلمع القامئة اليت يعرتف هبا الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية ويثقون هبا وميكهن العمل من خالل  •

التخفيف مج الأخرى ذات الصةل من آأجل اوادلمع النفس الاجامتعي يف جماالت وهيالك الرب  النفس يةالصحة برامج رعاية دمج  •

 .الصحة النفس ية وادلمع النفس الاجامتعي حلصول عىل خدماتاملتصل ابالومص من 

وتكييفها لتكون ،  مئومال  يقدق بشلك  يف الوقت املناسب و توفري املعلومات املتعلقة ابلصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية   •

. لس ياق وامجلهور)با يف ذكل وسائل التواصل الاجامتعي( وفقًا ل آأساليب االتصال  يمت اختيار  و   مالمئة جملموعات حمددة مس هتدفة.

ا ىل التأأثري اال جياب يف املواقف والسلوك تاه وينبغي آأن هتدف الرسائل اخلاصة ابلصحة النفس ية والراحة النفس ية الاجامتعية 
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العزةل تفامق وعدم تعريضهم خلطر ، ةالاجامتعي والاحتياجات النفس يةالصحة النفس ية  من احتياجاتالشخاص اذلين يعانون 

 .الومصو 

النفس الاجامتعي  وادلمع    النفس يةالصحة  جمال  يف  قامئة عىل الأدةل  املعرتف هبا دوليًا والعىل املعايري واملامرسات    بنية العمليات امل تنفيذ   -6

 تطويرها   واملسامهة يف 

جراءات ولهذا ميكن لال  شديدة احلساس ية، قضااي وادلمع النفس الاجامتعي عىل  النفس يةالصحة الأنشطة يف جمال ما تنطوي غالبًا 

الصحة آأنشطة  . ومن خالل تطبيقذىالأ يف ا حلاق حسن النية لكهنا تفتقر ا ىل املعلومات الصحيحة آأن تتسبب اليت تتخذ عن 

يع املوظفني مجل  املنتظم تدريبال ضامن الوة عىل ع، هذه الأنشطةعىل الأدةل واملسامهة يف  ةوادلمع النفس الاجامتعي القامئ النفس ية

ننا حند من وتهزيمهواال رشاف عليم  ،ةالاجامتعي النفس يةحتياجات والا النفس ية الصحة بتلبية احتياجاتاملعنيني واملتطوعني  ، فا 

 الكرامة.وتقدميها بشلك يصون خلدمات جودة اونضمن ذى خماطر ا حلاق الأ 

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

 

 النفس يةلصحة اخلاصة ابحتياجات  تلبية الاوالاس تجابة وادلمع يف    الاس تعدادابملشاركة واملعنيني  مجيع الأشخاصالزتام  ضامن   •

جيب آأن . و سلوكال هنية ومدوانت قواعد امل خالقية و الأ  رشاداتاال  و رعاية لامعايري ابتباع  ،ةالاجامتعي ةالنفس يوالاحتياجات 

 املزيد من املساعدة. الامتسومىت يتعني عليم  حبدود هماراهتم ومعارفهميعرتف املوظفون واملتطوعون 

 مجليع املوظفني واملتطوعني لضامن عدم حدوث ممارسات ضارة عند تلبية بصورة مس مترةتوفري التدريب واال رشاف واملتابعة  •

ابملهارات  ،من خالل التدريب واملناجه املالمئة ،وتزويدمه ،ةالاجامتعي ةالنفس يحتياجات والا النفس ية الصحةاحتياجات 

 ضطالع بدورمه.الواملعارف الالزمة ل

 النفس يةكذكل و  النفس يةجمال الصحة  يفقامئة عىل الأدةل وال دولياً  هبا املعرتف واملامرسات املعايري عىل املبنية العملياتتنفيذ  •

 بشلك منتظم من آأجل ضامن جودة الرعاية.  اهتقيمي رصد الربامج و و . ةالاجامتعي

الصحة ابالحتياجات واملامرسات يف جمال املتعلقة ويف الأحباث والابتاكرات البياانت مجع ، يف ذكل املسامهة، حيامث آأمكن •

 .وفقًا لال رشادات الأخالقية ةالاجامتعي ةلنفس يا كذكلو  النفس ية

 للموظفني واملتطوعني  الاجامتعية  لنفس ية والراحة ا   النفس يةالصحة حامية   -7

، صعبة وجمهدةظروف يف اذلين يعملون للموظفني واملتطوعني  الراحة النفس ية الاجامتعيةو  النفس يةالصحة سالمة كثرياً ما تتأأثر 

ومتارس احلركة ادلولية . نظراً لطبيعة العمل يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفس والاجامتعي ،للغاية مؤملةلتجارب  ونتعرضوي 

ضامن عىل آأيضًا نعمل حفسب، بل للموظفني واملتطوعني احة النفس ية السالمة والصحة والر  تعزيز ليس فقط بتوفري الرعاية اواجب 

 .اليت نقدهما اخلدماتجودة 

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

اجملهدة، والاعتناء بأأنفسهم الأوضاع  ملعارف املطلوبة وهمارات ادلمع النفس الالزمة للتعامل مع  اباملوظفني واملتطوعني  حتيل   ضامن   •

 احلاجة.بفعالية والامتس ادلمع عند 

عداد  •  ملوظفني واملتطوعني.من آأجل اد من الضغوط املتعلقة ابلعمل ومساعدهتم عىل احلاملديرين وغريمه من القادة ا 

والاحتياجات النفس ية  الصحة    اذلين يعانون من احتياجاتالأشخاص  ابملهارات الالزمة دلمع  املوظفني واملتطوعني  ضامن تزويد   •

 .ةالتدريب الأساس ي برامج الاجامتعية ذات الصةل يف-النفس يةاجلوانب النفس ية و الصحة ، ودمج جوانب ةجامتعيالا النفس ية
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با  الاجامتعي،النفس النفس ية وادلمع الصحة  خدماتاليت تقدم  ملرافقالموظفني واملتطوعني و لاية يف مجيع الأوقات امحلضامن  •

 يف ذكل خالل آأوقات الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ.

ضايف تخصص ضامن توفري دمع م  • املعرضني لأحداث مؤملة الفرق للأفراد و الاجامتعي  النفس وادلمع  النفس يةصحة يف جمال الوا 

 طبيعة معلهم.سبب ب 

 الاجامتعي   وادلمع النفس   النفس ية الصحة  يف جمال    قدرات التطوير  -8

ن  املوظفني  اتقدر عىل هذه اخلدمات  تعمتدو وادلمع النفس الاجامتعي،  النفس يةخلدمات الصحة آأمه قمية املوارد البرشية يه ا 

 وادلمع النفس الاجامتعي  النفس يةلصحة  رعاية ايف بناء نظم مس تدامة لادلولية  ستسهم احلركة  و   .حوافزمهو هتم  اءىل كفاعو واملتطوعني  

 . والتشارك يف العمل مع السلطات العامة واجلهات املعنية  وادلمع النفس الاجامتعي  النفس يةالصحة  رات يف جمال  قدالتعزيز  من خالل  

ننا س نقوم با ييل:  وذلكل، فا 

 ، وادلمع النفس الاجامتعي النفس يةالصحة خدمات يقدمون املتطوعني اذلين املوظفني و تدريب وتوجيه ورصد اس مترار ضامن  •

 وادلمع النفس الاجامتعي. النفس يةالصحة متخصصني يف جمال  من قبل يماال رشاف عل مواصةل دمعهم و  ضامنو 

نشاء وتوس يع مسارات التطوير املهين والفرص التعلميية •  النفس يةلصحة اباملعنيني  تطوعنيامل و  وظفنيمن آأجل امل ادلعوة ا ىل ا 

وادلمع النفس الاجامتعي حمدودة آأو غري متاحة   النفس يةالصحة  خدمات  وادلمع النفس الاجامتعي يف الس ياقات اليت تكون فيا  

 (.حاالت ضعف املوارديف عىل سبيل املثال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


