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ي  داخل 

الرسائل الرئيسية للمناصرة الخارجية على المستوى الرفيع بشأن الصحة النفسية والدعم  

 النفسي االجتماعي
 

يات  تحدد هذه الوثيقة الرسائل الرئيسية باإلضافة إلى الخلفية لالستعانة بها من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمع

الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية أثناء مشاركتهم مع السلطات المعنية وصناع القرار ممن لهم دور فاعل في الدعم  

وتوفير الموارد ألنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. وقد يتضمن هذا األمر رؤساء الدول والوزارات الوطنية    السياسي

والجهات المانحة وغيرهم من صناع القرار رفيعي المستوى في الحكومات. وبشكل عام، فإنها تشكل الرسائل الرئيسية للحركة وتطالب  

ية والدعم النفسي االجتماعي، والتي يمكن تكييفها مع بعض المحاورين والسياقات المحددة )حيث تكون  الدول المعنية بالصحة النفس

لخارطة الطريق الخاصة بحركة الصحة    6بعض الرسائل/الطلبات أكثر قابلية للتطبيق من غيرها(، بدعم مجال العمل ذي األولوية  

 )حشد الدعم السياسي للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي(.   2019النفسية والدعم النفسي االجتماعي لعام 

 

 الرسائل الرئيسية 
 

 اآلنلماذا ال يمكن للصحة النفسية ان تنتظر : اتخاذ إجراءات بشأن الصحة النفسية 

حالة من اكتمال السالمة بدنياً  تمثل  الصحة  . ال تكتمل الصحة بدون الصحة النفسية ، نظًرا ألن  ظرت ن تن أالصحة النفسية ال يمكن  

هذا األمر بشكل    19-. وقد أوضح تفشي وباء كوفيد ( دستور منظمة الصحة العالمية)  المرض والعجز   ال مجرد انعدام وعقلياً واجتماعياً  

محددات  وتات االجتماعية واالقتصادية الموجودة مسبقًا ومدى تفاقمها، والتي تعد بمثابة "لقد استطاع أن يسلط الضوء على التفاصارخ.  

الصحة النفسية  سي االجتماعي في الصحة العامة بشكل عام.  مما يوضح مدى أهمية الصحة النفسية والدعم النف  –"  اجتماعية للصحة

"، ومع ذلك فإن استمرار الوباء يمنح الفرصة إلجراء تغييرات على الصحة النفسية على المدى الطويل  19- ليست "ظاهرة ترتبط بكوفيد

األخرى، حيث قد تكون آثار الصحة النفسية    ال سيما في البيئات المتأثرة بالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية  -

 هي األعلى في حين تأتي الوسائل المستخدمة لمعالجة هذه اآلثار في أدنى المراتب. 

ولماذا يجب على الحكومات ومقدمي    - وسط ضغوط الوباء واألولويات األخرى التي تأتي في نفس المرتبة    –   لماذا ال يمكن االنتظار 

 لى مجال الصحة النفسية اآلن؟ الخدمات اآلخرين العمل ع

لتوفير مستوًى صحي أفضل لسكان هذه الدول.    ألن العمل في مجال الصحة النفسية هو جزء ال يتجزأ من مسؤولية الدول  .1

على سبل العيش والتعليم والروابط االجتماعية والتطلعات    19-وكما هو الحال مع األزمات األخرى، تعد اآلثار الثانوية لكوفيد

اآلثار الصحية المباشرة وذلك عند بعض األشخاص. كما أن هذه اآلثار ستمتد لفترة طويلة عقب انتهاء األزمة.    أسوأ من

وبالتالي على    - تحظى هذه اآلثار الثانوية، كونها محددات اجتماعية للصحة، بتأثير كبير على الصحة النفسية لألشخاص  

من حالة صحية نفسية في    سوف يعاني واحد من بين كل ستة أشخاص صحة المجتمع ورفاهيته والمردود االقتصادي له.  

ماكن التي تشهد  واحد من بين كل خمسة ممن يعيشون في ال مرحلة ما من حياته. ويكون هذا العدد قابالً لالرتفاع ليصبح  

 . وتخفي هذه األرقام أشخاص يسعون إلى عيش حياتهم بصحة وكرامة. نزاعات مسلحة 

يتدخالتييدوالراتيي4استثماره،ييكونيهناكيعائديقدرهييدوالريواحدييتمييمقابليكليي.  ألنها فعالة من حيث التكلفة  .2 .ييوتحظى

يفقطيي ى يبآثاريمضاعفةيإيجابيةيحيثيإنهاياليتعوديبالنفعيعلياألفراديالمعنيي  ياالجتماع  يي-يالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس 

يينتمونيإي  
يعليسبيليالمثال،يولكنيتشمليالعائالتيوالمجتمعاتيالت   ليها.يالعائليأويمقدميالرعايةياألساس 

. لقد تم إحراز تقدم كبير في فهم مدى التكافؤ بين الصحة البدنية  ألنها بمثابة فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز المرونة  .3

والنفسية والعالقة بينهما. ال يعتمد التعافي من الجائحة على تلقي اللقاحات وتدابير الصحة العامة األخرى فحسب، بل يعتمد  

في كل من بوروندي إلى كوسوفو ومن    –  التجارب السابقة لنفسية والدعم النفسي االجتماعي.  تشير  أيًضا على الصحة ا

إلى أن اإلخفاق في حماية الصحة النفسية سوف يؤدي إلى تمديد آثار األزمات في المجاالت    - ريالنكا إلى الضفة الغربية  س

الصحية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. سوف يساعد التعامل مع الصحة النفسية المجتمعات على إعادة البناء بشكل  

 أفضل وأكثر صحة وقوة. 

. قد يؤدي اإلخفاق في التعامل مع  مر يمكنه أن يساعد في منع حدوث المزيد من التوتر والتدهور المجتمعيوذلك ألن هذا األ .4

قضايا الصحة النفسية إلى الشعور باإلحباط واليأس للعثور على حلول للخروج من دائرة العنف )بما في ذلك العنف المنزلي(  

ماعي. وقد يكون التأثير الكامل لمثل هذا التدهور واضًحا بمرور  والصراع والسلوك الذي يضر بالتماسك والتضامن االجت 

 الوقت فقط، عندما يكون اإلجراء "متأخًرا للغاية". 

ي

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.cdc.gov/nccdphp/dch/programs/healthycommunitiesprogram/tools/pdf/SDOH-workbook.pdf
https://www.cdc.gov/nccdphp/dch/programs/healthycommunitiesprogram/tools/pdf/SDOH-workbook.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30432-0/fulltext
https://www.who.int/publications/i/item/building-back-better-sustainable-mental-health-care-after-emergencies?msclkid=0a5e3ef9a9e411ec8a5200dbafe69116
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 الطريق نحو المستقبل 

يمضاعفةيالجهوديي  
ى
يالستغالليهذهياللحظةيالتاريخيةيف يالموارديومدىيالتأثي  تتحمليالحكوماتيوالجهاتيالمانحةيالمسؤوليةيوتوفي 

اعاتيوالكوارثيواألزماتييلتعزيزيالصي ى يخضمياليى  
ى
حةيالنفسيةيوالرفاهيةيالنفسيةيواالجتماعية،ياليسيمايلألشخاصيالذينييعيشونيف

يبشأنيالصحةيالنفسيةيوالدعميي يممارسةيدورهايالفاعليمنيخالليتنفيذيقراريالمؤتمريالدول   
ى
اإلنسانيةياألخرى.يوقديبدأتيالحركةيف
يالذييأخذتهيعليعاي ياالجتماع  اكيمعيالحكومات.يالنفس  اماتهاييي1تقهايباالشي  ى يعليالحكوماتيالوفاءيبالي  ى منيخالليييي2باختصار،ييتعي 

يهيكليي  
ى
الخدماتيف إليها،يومنيخالليضمانيدمجيهذهي يوالوصولي االجتماع  ي النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي يخدماتي توفي  زيادةي

:ي.ييالصحةيالوطنية  
يباآلت  يلذلكيفإنناينوص 

ي
 3خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  توفيرضمان   -1

 
أخرىيكافيةيي ومواردي يةي بشر مواردي وجودي ضماني ي  

ى
ف األولي الخطوةي تتمثلي

يي  لتوفي    
يعتى مماي ،ي االجتماع  ي النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي خدماتي

المهرة ي ى الموظفي  وتدريبي منييتمويلهاي هايكجزءي توفي  يجبي الواقعي ي  
ى
وف .ي

"البدي الصحيةي هاييالرعايةي والتعليميوغي  االجتماعيةي والرعايةي المعتادةي نية"ي
النفسيةيي الصحةي لخدماتي الكاملي النطاقي تغطيةي وكذاي الخدمات،ي مني

يكجزءيمنيمدىياستمراريةيالرعاية.يي ياالجتماع  يوالدعميالنفس 
ي

يتسميكليفرديبأنيلديهياحتياجاتيمختلفةيعنياآلخرين،يلذلكيليسيهناكي
اوحيهذهيالخدماتيينهجيموحدييمكنهيأنييتناسبيمعيي الجميع؛يويجبيأنيتي 

النفسيةيي الصحيةي والرعايةي ي األساس  ي االجتماع  ي النفس  الدعمي ي ى بي 
يأوقاتي  

ايإليخدماتيمختلفةيفى
ً
المتخصصة.يقدييحتاجينفسيالشخصيأيض

يمختلفة.ي
ي

األزمات.يي ي  
فى ي حت  بالمرونة،ي األشخاصي الصحة يتسمي تقدم  أن  ي 

ينبغ  ال 
االجتماعي  النفسي  والدعم  ستقبل  النفسية 

ُ
)"ي ي  سلب  أمر  انها  عىل   

 
ً
م إرادة األشخاص وحقوقهم فضال كضحية"(؛ بل إنها  نشطة ، وتحير

ي مواجهة الشدائد.  
 
اليتسىعيالصحةيالنفسيةييعن أنها تعزز من مرونتهم ف

يإلي"إصالح"يمشكلةيما،يولكنهايتتيحيلألشخاصي ياالجتماع  والدعميالنفس 
خالليي مني الوظيفيةي حياتهمي ياستئنافي ى اليقي  عدمي حاالتي معي التعاملي

يوالصعوبات.ي
ي

هميعندمايي ى يتجارب  هميالحياتية؛يوتحفي   
يللحركةيحوليدعمياألشخاصيفى ياالجتماع  يتمحورينطاقيعمليالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس 

يتحاوليالظروفيعرقلةيتقدمهميالمحرز.ي

 
1 -support-psychosocial-and-health-mental-report-progress-matters-health-https://www.ifrc.org/article/mental

activities-within 
بشأن الرعاية الصحية على المستوى العالمي، وقرار جمعية الصحة العالمية رقم   2019لعام  74/2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم على سبيل المثال، في  2

القرار الصادر في  المؤتمر الثالث  باإلضافة إلى  2030لعام  الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وكذلك  91-حول مواجهة فيروس كوفيد 2020لعام  73.1

 (. 2019) والثالثين لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر لعام
لسياسة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للحركة.   6و  2ويرتبط ذلك بشكل خاص ببيانات السياسة رقم  3

Movement_MHPSS_Policy_Eng_single.pdf )pscentre.org(   

https://undocs.org/en/A/RES/74/2
https://undocs.org/en/A/RES/74/2
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf
https://www.who.int/sdg/targets/en/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/02/Movement_MHPSS_Policy_Eng_single.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/02/Movement_MHPSS_Policy_Eng_single.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/02/Movement_MHPSS_Policy_Eng_single.pdf
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ي
 4خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعيإلى  الوصولضمان  -2

ي
يييييعد الوصول  

يالثاتى يأمسيييي-إليهذهيالخدماتيالعنرصياألساس   
حيثياليفائدةيمنيتقديميالخدماتيإذايكانياألشخاصيالذينيهميفى

يأنهييجبيإزالةيالعوائقيالرئيسيةيأماميالوصوليي-الحاجةيإليهايالييستطيعونيالوصوليإليهايي  
يتجربةيحركةييلهذهيالخدماتييمماييعتى .يتشي 

ييجبيإزالتهايتتضمن:ي  
يالصليبياألحمريوالهاللياألحمريإليأنيالعوائقيالرئيسيةيالت 

ي

يالخدمة،يإنيوجدتيعلياإلطالق؛ي • يالمسافةيالماديةيمنيمقدم 

يالخدماتي • يبمقدم  هايمنيي-نقصيالوع  يمجاالتيالصحةيوالرعايةياالجتماعية/الحمايةيوالتعليميوغي   
يالمجاالت؛يفى

نت؛ي • ياإلني  يذلكياالستشارةيعير  
يتكلفةيالخدمات،يبمايفى

يو/أوينقصيالوثائق؛يي •  
يالوضعيالقانوتى

،يعليسبيليي • ياالجتماع  يتمنعياألشخاصيمنيالبحثيعنيالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس   
وصمةيالعاريواألعرافيالثقافيةيالت 

يبعضيالمجتمعاتيأنياألشخاصيالذينيي  
ييالمثال،يجرتياألعرافيفى ياالجتماع  حتاجونيإليالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس 

الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم    هميأشخاصيإماييعانونيمني"الجنون"يأوي"اللعنة"يأويأنهمي"ضعفاء".يإنيضمان

معالجة وصمة العار  يمكن لقادة المجتمع أن يكونوا بمثابة عامل رئيسي في  بالوصول اليها فقط؛    النفسي االجتماعي ال يتعلق 

 والتمييز واإلقصاء التي تمنع أولئك الذين يشعرون بالمعاناة من الوصول إلى الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي؛

قيوديالقوىيالعاملةيواإلرهاق،يمماييؤدييإليانخفاضيالجودةيأوينطاقيمحدوديمنيالخدماتيعليسبيليالمثال،يإنيوجودي •

يالمشاركةيالمستمرةيالمطلوبةييعدديقليليمنيالكوادريال ييعملونيبماييفوقيطاقتهميوالييمكنهميتوفي  ى يأنيالموظفي   
مؤهلةييعتى

 للتعامليمعيمشكالتيالصحةيالنفسية؛ي

يالخدماتيوأصحابيالمصلحةيعليسبيليالمثال،يألغراضياإلحاالت.ي • يمقدم 
ى يضعفيالتنسيقيبي 

 
 لسياسة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للحركة.  5و  4و  1ويرتبط ذلك بشكل خاص بإرشادات السياسة  4

 أمثلة: 

ينواذيبويعليبرنالرعاية الصحية النفسية المتخصصة:    
يفى يالمجاليالصح   

يفى ى ،يبتدريبيالعاملي  ،يبدعميمنيالصليبياألحمريالفرنس   
يموريتانيا،يقاميالهاللياألحمريالموريتاتى  

امجيرأبييفى
يالصحةيالنفسية،يوهويأداةيمعتمدةيمنيمنظمةيالصحةيالعالميةيي  

يالمخدراتينييتتكونيمنيتدخالتيللوقايةيمالفجوةيفى االضطراباتيالنفسيةيوالعصبيةيواالضطراباتيالناتجةيعنيتعاط 
يمجاليالصحةيالنفسية.يي  

يفى ى يالمدربي  ى يالمتخصصي   
ييوجديفيهاينقصيفى  

يذلكيعندياألطفال،يوالمخصصةيللسياقاتيالت   
ياآلنياستقبالياألشخاصيوتقديمييوإدارتها،يبمايفى ى يمكنيللعاملي 

يوحداتيالصحةيالنفسيةييييالمزيديمنيالدعميالمناسبيلمنيهم  
يهذهيالخدماتيالمتخصصةيفى يالمجتمعاتيالمحلية.يوبشكليعام،ييتميتوفي   

يحاجةيماسةيلذلكيوتميالتعرفيعليهميفى  
فى

ياألوضاعياإلنسانيةيبسببينقصيالكوادريالمؤهلةيلذلك.ي  
يمتوفرةيأوييتعذريالوصوليإليهايفى  بالمستشفيات،يوغالًبايمايتكونيغي 

. تتواصل فرق اللجنة الدولية للصليب األحمر بشكل  ريا، عقٌد من الزمن مع الصراع المسلح خّلف ورائه الماليين بجراح خفية وقدرة محدودة على التئامها. في سوالدعم النفسي: 

، أو ممن تعرض أفراد عائالتهم للفقدان  يومي مع األشخاص الذين فقدوا أحد أطرافهم، أو الذين أجبروا على الفرار من منازلهم )عدة مرات(، أو ممن شهدوا وفاة أحد أفراد أسرتهم

ذو طبيعة طبية نفسية وليس معياريًا أو معقول التكلفة.    فقط  ية، فإنهم يجدون صعوبة بالغة في طلب الدعم الذي يكون, اذا وجد  أو االحتجاز. حتى في حال إقرارهم بمعاناتهم النفس

ان توفير رعاية صحية توى المحلي لضمتسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر، في شراكة وثيقة مع الهالل األحمر العربي السوري، إلى تعزيز قدرة األخصائيين النفسيين على المس

لية للصليب  ، تم دمج خدمات الصحة النفسية لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية في مراكز إعادة التأهيل البدني في كٍل من حلب ودمشق. تعمل اللجنة الدو2019نفسية جيدة. منذ عام 

 حاالت إلى رعاية الصحة النفسية المتخصصة. األحمر مع األخصائيين النفسيين ومديري الحاالت لتوفير الدعم النفسي المرّكز واإل

تهتم باالحتياجات العاطفية والنفسية االجتماعية   نلألمريكيتي، كانت فرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في الجمعيات الوطنية  19-منذ تفشي وباء كوفيدالدعم النفسي المركز:  

ل الخطوط الساخنة. ومن خالل هذا األمر، تعرض الموظفون أيًضا إلى عبء عاطفي كبير. ولغرض تعزيز وحماية الرفاهية النفسية المتزايدة للسكان بطرق مختلفة، ال سيما من خال

" وتم تنفيذها بالتعاون مع مقدمي الرعاية  ايةلديهم، قام المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بالترويج الستراتيجية تعاون إقليمي تحمل اسم "رع

ومن خالل هذه االستراتيجية، تمكنت الجمعيات الوطنية مثل الصليب األحمر الكوستاريكي أو األرجنتيني من تقديم دعم  .  youhavemysupportالجمعيات الوطنية ومبادرة #

يفي، من خالل تنظيم جلسات جماعية افتراضية حول التنفيس عن العواطف والتي ساعدت األقران للجمعيات الوطنية األخرى في المنطقة، مثل الصليب األحمر اإلكوادوري والبول

 العاملين في الخطوط األمامية على التأقلم والتعامل مع أولئك الذين يعانون من المشاعر الصعبة والضغوطات. 

عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي حالة مزرية من البطالة والفقر، فضاًل عن نقص يواجه الشباب في جنوب السودان بسبب حالة الصراع والدعم النفسي واالجتماعي الساسي:  

يؤدي إلى احتياجات نفسية اجتماعية شديدة.    الخدمات العامة والبنى التحتية المتدهورة. ويواجهون تحديات في التعليم وبناء الشبكات االجتماعية واكتساب المهارات االجتماعية، مما

األخرى، للسماح للشباب    األحمر في جنوب السودان، بدعم من الصليب األحمر الدنماركي والسويسري، العديد من األنشطة مثل الرياضات واأللعاب واألنشطة الترفيهيةينفذ الصليب  

 بالحصول على مساحة لتعزيز العالقات الجديدة والتنفيس والتعبير عن مشاعرهم على نحو آمن وصحي.
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يعي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتما دمجضمان   - 3

الوطنيةيييييعد دمج الصحيةي ياألنظمةي  
ى
يف ياالجتماع  النفس  النفسيةيوالدعمي الصحةي الرعاية/الحمايةياالجتماعيةيييي-خدماتي وكذلكي

األخرىيي إليهايييي-والتعليميواألنظمةي يوالوصولي االجتماع  ي النفس  النفسيةيوالدعمي الصحةي يخدماتي ايلضمانيتوفي 
ً
ثالث عنرًصايحاسًماي

ييي5لطويل.يواستدامتهايعليالمدىياي
ي

يمجاليالصحةيالنفسيةيي  
ى
يف ى ايكافًيايمنيالمتخصصي 

ً
ييوفريفقطيعدد يالخدماتيالصحيةيالمعتادةيأنيالنظاميالصح   

ى
ياالندماجيف  

الييعتى

ييتبنونينهًجاييركزيعليالمريضيي يالنظاميعلينحويكل   
ى
يمجاليالرعايةيالصحيةيف  

ى
يف ى ايأنيالعاملي 

ً
،يولكنيأيض ياالجتماع  والدعميالنفس 

الصحة الشاملةييييوالذيييتضمني الصحيةي يكجزءيمنيالرعايةي ياالجتماع  النفس  يتعلقيييي-النفسيةيوالدعمي المثبتةيفيماي نظًرايألهميتهاي

يبالصحةيي يمنيالوع  يمجاليالرعايةيالصحيةيلديهميمستوىيأساس   
ى
يف ى يأنيجميعيالعاملي   

بالصحةيالعامةيلألفراديوالمجتمعات.يوهذاييعتى

يالذييي ياالجتماع  "يبماييتجاوزيتخصصاتهميالتقنية،يمماييسمحيلهميباإلحالةيإلييالنفسيةيوالدعميالنفس  ي"رعايةيالمرصى  
ى
دمجونهيف

يعنديالحاجة.يي ياالجتماع  يمجاليالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس   
ى
يف ى يالمتخصصي 

يمجاليالرعاية/الحمايةياالجتماعية،يوالتعليم،يواألنظم  
ى
يف ى ايضمانيجاهزيةيالعاملي 

ً
يالدمجيأيض  

ةياألخرىيللتعرفييوعلينطاقيأوسع،ييعتى

(يعليي ى يالمحدداتياالجتماعيةيللصحةي)مثلياألطعمةيالغذائيةيوالمياهيالنظيفةيونماذجياألدوارياالجتماعيةيوالموجهي  عليكيفيةيتأثي 

ييتمكنوايمنياتخاذيإجراءاتيلتعزيزيالصحةيالنفسيةيواالستجابةيإليي يالصحةيالعامةيله.يهذايحت  الصحةيالنفسيةيللشخص،يوبالتال 

يسواءيكانيهذاياألمريمنيخاللهميو/أويمنيخاللياإلحالةيإليالخدماتيالمناسبة.يي-ياتيالصحةيالنفسيةيبطريقةيشاملةيتحد

 

 خلفية 

 

 عن أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الخاصة بالحركة

مليون متطوع    13.1المتخصصين في المجال اإلنساني و  دولة، حيث تجمع بين    192تعمل حركة الصليب األحمر والهالل األحمر في  

 لتشكيل أكبر حركة إنسانية حول العالم، والتي توفر اإلغاثة في حاالت النزاع والكوارث والحاالت الطارئة وغير الطارئة. 

 
ايي
ً
لعامييووفق للحركةي ي العالم  ي االجتماع  ي النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي تقدميي2021الستطالعي العالم،ي أنحاءي يجميعي  

فى منيييي155،ي

الصحةيي أشكاليخدماتي يمني
ً
األحمريشكال والهاللي األحمري الصليبي يلجمعياتي الدول  الدوليةيواالتحادي واللجنةي الوطنيةي الجمعياتي

ي ياالجتماع  يهؤالء،يهناكييالنفسيةيوالدعميالنفس  ى %ييقدمونيخدماتياإلسعافاتياألوليةيالنفسيةيكجزءيمنياستجابتهميي79.يومنيبي 

يأنيييي88.000)معيوجوديماييقربيمنيي ى يحي   
(،يفى ى يالماضيي  ى ،يوي68فرديتميتدريبهميعليمدىيالعامي  %يي46%ييقدمونيالدعميالنفس 

النفسية الصحةي خدماتي علي المجتمعي ي  
فى الفاعلةي للجهاتي التدريبي الحاالتيييييقدموني مواجهةي عندي .ي االجتماع  ي النفس  والدعمي

يلجمعياتيالصليبياألحمريوالهالليي87الطارئة،يتضمنيي %يمنيالجمعياتيالوطنيةيواللجنةيالدوليةيللصليبياألحمريواالتحاديالدول 

هناكيي الطارئة.ي للحاالتي استجابتهاي مني يكجزءي االجتماع  ي النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي يخدماتي توفي  يياألحمري افيكبي  اعي  اي
ً
أيض

.يلذلكيفإنيي ى يوالمتطوعي  ى %يمنيالجمعياتيالوطنيةيواللجنةيالدوليةيللصليبياألحمريواالتحاديي79بأهميةياالهتماميبرفاهيةيالموظفي 

يالخطوطياألمامية.يي  
يفى ى يلجمعياتيالصليبياألحمريوالهاللياألحمريلديهايخدماتيتهدفيإليرعايةيالعاملي  يالدول 

ايلنفسيالتقرير،
ً
يعليي50يخططييييووفق ياالجتماع  يالعاميلخدماتيالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس  يلزيادةيالتوفي  ى %يمنيالمستجيبي 

يمنياألحيان،يإاليأنيعنارصيالحركةيتعمليي يكثي   
مدىيالسنواتيالقليلةيالمقبلة،يمماييدليعليأنهيعليالرغميمنيقلةيالموارديواألمواليفى

اماتهايوأدوارهاييييعليتقديميمجموعةيواسعةيمنيخدماتيوأنشطة ى والي  لتوجهاتهاي اي
ً
يوفق االجتماع  ي النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي

يالمساعدة.ي

ي

  

 
 لسياسة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للحركة.  3و  2ويرتبط ذلك بشكل خاص ببيانات السياسة  5

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-global-MHPSS-report.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-global-MHPSS-report.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-global-MHPSS-report.pdf
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 حول االستثمار في الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي عالميًا

يمنيي ياإلصدارياألخي   
ى
يالموضحةيف ياالجتماع  يالوصوليإليخدماتيالصحةيالنفسيةيوالدعميالنفس   

ى
أطلسييجاءتيمعدالتيالتقدميف

يقيميالتقدمييعىل نحو غي  مرض    النتحار(لجميعياألهدافي)باستثناءيمعدليايييالصحةيالنفسيةيالصادريعنيمنظمةيالصحةيالعالمية .يتشي 

يعليييي2030إليتعذريإمكانيةيالوصوليإلياألهدافيالعالميةيخالليعاميييي2020لعاميي يجماع  اميعالم  ى يحاليإذايمايكانيهناكيالي   
ى
إاليف

يالدولياألعضاءيي ى يالقادمةيبي  ي استثمارات ضخمة وجهود موسعة عىل مستوى الدمدىيالسنواتيالعشر
 
فيماييتعلقييييولللدخول ف

يي  
ى
يوبرامجيوخدماتيالصحةيالنفسية.يتمتيمشاركةينفسيالمخاوفيف ى يالخاصيبمنظمةييبسياساتيوقواني  تقريريالصحةيالنفسيةيالعالم 

ييونيويييالصحةيالعالمية  
ى
يأهميةيالعم2022الصادريف  

يهذهيالوثيقة.ي.يومنيهنايتأت   
ى
يليوفقيالتوصياتيالواردةيف

يبعضياألرقامي ي:يةالصاعقفيماييل 

يذلكيييي-ي،يكانيماييقربيمنيملياريشخصيي2019خالليعاميي •  
ى
يحوليالعالميي14بمايف ى يعانونيمنياضطراباتيييي-%يمنيالمراهقي 

ينفسية.ي

يكليي • ى يمنيحالةيمنيبي 
يوفاةيأكير  

ى
يف يتركزتينسبةييحالةيييي100وكانياالنتحاريهويالسببيالرئيس  ى يحي   

ى
%يمنيالوفياتيي58وفاة،يف

يأشخاصيتقليأعمارهميعنيي ى يي50الناجمةيعنياالنتحاريبي 
ً
يعاما

يلإلعاقة،يحيثيتتسببيفيماييمثليسنةيواحدةيمنيكليستيمنيسنواتيالعيشيي • لياالضطراباتيالنفسيةيالسببيالرئيس 
ّ
تشك

يمعياإلعاقةي

سنة،يييي20سنواتيإليييي10بليعموميالسكانيبمايمعدلهيييموتياألشخاصيالمصابونيباضطراباتيصحيةينفسيةيشديدةيق •
.يي
ً
يبسببيأمراضيبدنيةييمكنيالوقايةيمنهايغالبا

وسيكورونا.ي25ارتفعتيمعدالتياإلصابةيباالكتئابيوالقلقيبنسبةيي • يفي   
ي%يخالليالعامياألوليمنيتفسر

يجميعيأنحاءيالعالميالييتلقونيخدماتيالصحةي71 •  
يبالذهانيفى ى يالنفسية.ي%يمنيالمصابي 

يوعليالرغميمنيهذايالواقعيالمرير،يفإنيمايتظهرهيالبياناتيالحاليةيهو:ي

ييبلغيييياإلنفاق العام عىل الصحة النفسيةتراجعيمستوياتيي • (يونادًرايمايي2.1)متوسطيعالم  يالحكوم  %يمنياإلنفاقيالصح 
يالبلدانيمنخفضةيومتوسطةيالدخل.ي  

ييحدثيهذاياإلنفاقياليسيمايفى

يالمساعداتيالصحيةيالدوليةيييي%1  يتم تخصيص أقل من • يللصحة النفسية. منيإجمال 

النفسيةيي • الصحةي يمجالي  
يفى ى العاملي  يبلغيمتوسطيعددي ،ي العالم  المستوىي السكان،يمعيتباينيييي100000لكليييي13علي مني

)منيي ي العالم  الصعيدي لكل  شديديعلي المختصي    اثني   من  السكان   100000أقل من  الدخلييييمن  البلدانيمنخفضةي ي  
فى

يمنيووص يإليأكير
ً
يالبلدانيذاتيالدخليالمرتفع(.يي60وال  

يفى

العالمية28هناكيي • الصحة  منظمة  ي 
 
ف األعضاء  الدول  من  فقط  يييي%  النفس  والدعمي النفسيةي الصحةي بدمجي قامواي ممني

يكأحديالعوامليللتأهبيللكوارثيو/أويالحديمنيمخاطريالكوارث.ي ياالجتماع 

ي منظمة الص25  هناك •
 
يتقديميخدماتييييحة العالمية% فقط من الدول األعضاء ف  

ممنيقاموايبدمجيالصحةيالنفسيةيفى
يالرعايةيالصحيةياألولية.ي

يالمتوسط،يي •  
يكلييي2،يويتميإنفاقييمن السكان   100000من مرافق الصحة النفسية المجتمعية لكل   0.64هناك   فى ى منيبي 

ييي3 النفسيةيلصالحيمستشفياتيالطبيالنفس  يعليالصحةي يمنييدوالراتيمخصصةيلإلنفاقيالحكوم 
ً
القائمةيبذاتها،يبدال ي

يتقدميخدماتيأفضليلألفرادي.ي  
يإنفاقهايعليخدماتيالصحةيالنفسيةيالمجتمعيةيالت 

ي
ي

ي

ي

https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703
https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

