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مقدمة
ظــل موضــوع الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
اجتماعــي يســتحوذ علــى قســط متزايــد مــن اهتمــام 
ــخمسة  ــة بالصحــة العامــة خــال الـ الجهــات المعني
عشــر عامــاً الماضيــة. وتشــير البيانــات الحاليــة 
إلــى أن 450 مليــون شــخص حــول العالــم يعانــون 
مــن اضطرابــات ســلوكية أو اضطرابــات تتعلــق 

ــية. ــة النفس بالصح
وانصــب تركيــز الصحــة العامــة فــي الســنوات 
ــدالً  ــذي يســببه المــرض ب ــى العــبء ال ــرة عل األخي
مــن التركيــز علــى العــدد اإلجمالــي للمصابيــن 
النفســية،  الصحــة  اضطرابــات  وتمثــل  بــه. 
عــن  الناجمــة  وتلــك  العصبيــة،  واالضطرابــات 
تعاطــي المخــدرات نحــو 10-15% مــن العــبء 
منظمــة  ألطلــس  ووفقــاً  لألمــراض.  العالمــي 
الصحــة العالميــة للصحــة النفســية2011، فــإن نســبة 
دون  تتــرك  التــي  النفســية  الصحــة  اضطرابــات 
عــاج تتــراوح بيــن 35% و50% فــي البلــدان ذات 
ــدان  ــي البل ــن 76% و85% ف ــع، وبي الدخــل المرتف
ذات الدخــل المتوســط إلــى المنخفــض. وُيعــزى أكثر 
ــار،  ــى االنتح ــنوياً إل ــاة س ــة وف ــن 800,000 حال م
مــا يجعلــه يحــل فــي المرتبــة الثانيــة مــن األســباب 
ــراوح  ــن تت ــخاص الذي ــدى األش ــاة ل ــية للوف الرئيس
أعمارهــم بيــن 15و29 عامــاً. ومــن بيــن األســباب 
الرئيســية العشــرين المرتبطــة بمؤشــر »ســنوات 

العيــش فــي حالــة عجــز« ، تتعلــق تســعة منهــا 
واالضطرابــات  النفســية،  الصحــة  باضطرابــات 
العصبيــة، وتلــك الناجمــة عــن تعاطــي المخــدرات.

وتقــدم هــذه الوثيقــة نظــرة شــاملة عــن االحتياجــات 
التــي تلبيهــا برامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــس-

اجتماعــي التــي تنفذهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــة  ــة متعمق ــارئ رؤي ــدم للق ــت لتق ــر. وُصمم األحم
ــم النفس-اجتماعــي  ــية والدع ــة النفس ــج الصح لبرام
العنــف  وحــاالت  المســلح  النــزاع  حــاالت  فــي 

ــرى. األخ

ويشير مصطلح الصحة النفسية والدعم 
النفس-اجتماعي إلى نطاٍق واسٍع من 

األنشطة التي تنفذها اللجنة الدولية لمعالجة 
االضطرابات النفسية والنفس-اجتماعية 
التي تسببها النزاعات المسلحة وحاالت 

العنف األخرى أو ُتفاقمها.
وتهدف أنشطة الصحة النفسية والدعم 

النفس-اجتماعي إلى حماية السامة 
النفس-اجتماعية وتعزيزها، والوقاية من 

اضطرابات الصحة النفسية ومعالجتها عند 
حدوثها.
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الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي لعائالت المفقودين

ــاً  ــاً أم ميت ــه حي أن يجهــل المــرء إذا كان أحــد أحبائ
 Boss,( لهــو أمــر يســتعصي علــى الفهــم العاطفــي
ــي شــّل  ــد تتســبب ف ــة مؤلمــة ق ــا تجرب 2002(. إنه
حيــاة عائــات المفقوديــن وتركهــا ُعرضــة ألشــكال 
متنوعــة مــن الصعوبــات النفســية والنفس-اجتماعية.
وعــادة مــا تســيطر علــى هــذه العائــات حاجة ماســة 
ــاء  لعــدم نســيان أحبائهــا، فهــي تســعى جاهــدة لإلبق
ــات  ــن الصعوب ــى الرغــم م ــة عل ــم حي ــى ذكراه عل
التــي قــد تنجــم عــن  النفســية والنفس-اجتماعيــة 
ذلــك. وقــد تنشــأ أيضــاً اضطرابــات نفس-اجتماعيــة 
عائــات  أفــراد  بيــن  العاقــات  فــي  ومشــاكل 
ــا  ــة. وعندم ــم المحلي ــن أو داخــل مجتمعاته المفقودي
يحــدث هــذا داخــل المجتمــع المحلــي تتعــرض تلــك 

ــة. ــة كامل ــات لعزل العائ
تــم تُطّويــر »نهــج المرافقــة«، الموضــح فــي الكتّيــب 
المفقوديــن،  أســر  مرافقــة  عنــوان  يحمــل  الــذي 
ــددة المجــاالت  ــاملة ومتع ــتجابة ش ــم اس ــدف تقدي به
الحتياجــات عائــات المفقوديــن. وأعــّدت وحــدة 
الخدمــات الصحيــة هــذا الكتّيــب بالتشــاور مــع وحــدة 
ــن  ــن المفقودي ــث ع ــة والبح ــط العائلي ــادة الرواب إع
فــي الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن، 

ــي  ــون الدول ــد أســهم قســم القان ــة. وق ووحــدة الحماي
الشــرعي  الطــب  خدمــات  ووحدتــا  والتعــاون، 
واألمــن االقتصــادي فــي وحــدة المســاعدة، وكذلــك 
قســم اإلعــام وإدارة المعلومــات بتقديــم مســاعدات 

ــة. قيم

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

وجود أعراض مصاحبة لاكتئاب والقلق	 
وجود شكاوى عضوية دون تشخيص 	 

لحالة طبية معروفة
شعور باإلحباط	 
العيش في ظل حالة من عدم القدرة على 	 

اتخاذ القرار، وعدم التكيف والحزن 
الدائم، إذ تظل العائات في وضع 

»االنتظار«
وجود اضطرابات في العاقات داخل 	 

العائات
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أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية 
والدعم النفس-اجتماعي:

مجموعات الدعم النفس-اجتماعي 	 
)تبادل التجارب مع عائات أخرى 

فقدت أحد أفرادها(
جلسات جماعية لتبادل المعلومات 	 

وتطوير المهارات الحياتية 
أنشطة توعية للمجتمع المحلي	 

تمثــل برامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
ــة، ألن  ــج المرافق ــي نه ــياً ف ــاً أساس ــي مكّون اجتماع
الكثيــر مــن العائــات تواجــه صعوبــات نفســية 
أحباءهــا.  تفقــد  عندمــا  حرجــة  ونفس-اجتماعيــة 
وليــس الهــدف األساســي ألنشــطة الصحــة النفســية 
والدعــم النفس-اجتماعــي »حــل« مشــاكل العائات، 
العمليــة.  حياتهــا  اســتئناف  فــي  مســاعدتها  بــل 
ولتحقيــق ذلــك، صممــت البرامــج لتقديــم الدعــم 
الــذي تحتاجــه العائــات كــي تتعايــش مــع حالــة 
الغمــوض وعــدم اليقيــن التــي تكتنــف وضعهــا.
ــس- ــم النف ــية والدع ــة النفس ــدف أنشــطة الصح وته
ــي اســتخاص  ــات ف ــى مســاعدة العائ اجتماعــي إل
ــأس،  ــد الي ــى ح ــة إل ــا الغامض ــن تجاربه ــزى م مغ
وداخــل  العائــات  أفــراد  بيــن  العزلــة  وتقليــل 
الدعــم  أنشــطة  وتكتســي  المحليــة.  المجتمعــات 
النفس-اجتماعــي أهميــة محوريــة فــي هــذه العمليــة.
ويأخــذ نهــج اللجنــة الدوليــة فــي الحســبان الماحظــة 
ــن تعيــش  ــأن عائــات األشــخاص المفقودي ــة ب القائل

صعوبــات نفســية.
وتتضمــن هــذه البرامــج آليــات لمتابعــة الصحــة 
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي لقيــاس التغيــرات 
التــي تطــرأ علــى األعــراض المصاحبــة لاكتئــاب، 

والقلــق، واأللــم السيكوســوماتي )النفسي-الجســدي(، 
المتعلقــة  والذكريــات األليمــة، ولتقييــم الجوانــب 
ــة  ــات المتاح ــر البيان ــة. وُتظه ــاة اليومي ــير الحي بس
حــدوث تحســن دائــم فــي الصحــة النفســية فــي جميــع 
ــج الصحــة النفســية  ــا برام ــذ فيه ــي تنف المناطــق الت
والدعــم النفس-اجتماعــي. وفــي حيــن يقــدم نهــج 
المرافقــة إطــاراً عامــاً، فــإن مكــّون الصحــة النفســية 
والدعــم النفس-اجتماعــي يمكــن تطويعــه ليائــم كل 

ــى حــدة. ــة عل ــة وكل ثقاف حال

أشكال االستجابة في مجال الصحة 
النفسية والدعم النفس-اجتماعي:

أنشطة فردية موجهة للسامة 	 
النفسية للعائات

زيارات عائلية ودعم لألفراد األكثر 	 
عزلة نفسياً وجغرافياً 

اإلحالة إلى مقدمي الخدمات 	 
المحليين للحصول على دعم نفسي 

أكثر تخصصاً
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الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي لضحايا العنف

أثنــاء  كاملــة  ســكانية  مجموعــات  تتعــرض  قــد 
األخــرى  العنــف  وحــاالت  المســلحة  النزاعــات 
إلصابــات جســدية وصدمــات نفســية نتيجــة للعنــف.
ــس- تهــدف تدخــات الصحــة النفســية والدعــم النف
اجتماعــي الــى تلبيــة االحتياجــات الماســة التــي تنشــأ 
نتيجــة الصدمــات النفســية التــي يســببها العنــف. 
وعلــى الرغــم مــن أن برامــج الصحــة النفســية 
أي  لتســاعد  صممــت  النفس-اجتماعــي  والدعــم 
متضــرر مــن العنــف، إال أن هنــاك تركيــزاً خاصــاً 
فــي بعــض الحــاالت علــى ضحايــا العنــف الجنســي، 
واألطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم، واألطفــال 
المجموعــات  أو  المســلحة  بالقــوات  المرتبطيــن 

ــلحة. المس

قد تظهر على ضحايا العنف أعراض دالة على شعورهم باالكتئاب والقلق، وغير ذلك من 
الضغوط النفسية والصعوبات المتعلقة بالصدمات النفسية.

وكثيراً ما يتعرضون للوصم والنبذ من قبل مجتمعاتهم المحلية، بل ومن عائالتهم، بسبب 
طبيعة العنف الذي تعرضوا له، أو الصعوبات النفسية الناجمة عن العنف.

وتتمحــور جميــع تدخــات اللجنــة الدوليــة الموجهــة 
حــول  العنــف  ضحايــا  الحتياجــات  لاســتجابة 
ــس- ــل نف ــة بالصحــة النفســية وعوام ــل متعلق عوام

ــى  ــذه التدخــات عل ــز ه ــة. وينصــب تركي اجتماعي
ــا،  ــد مــن الضــرر، ودعــم الضحاي ــوع مزي ــع وق من
والتصــدي للتحديــات التــي تبــرز عندمــا يســعى 
الضحايــا للحصــول علــى المســاعدة. يبقــى التعــرف 
علــى الضحايــا ورصــد أنمــاط الســلوك والتصرفــات 
األوســع نطاقــاً تحدييــن رئيســيين. ولكــي يشــعر 
ــا باالطمئنــان وهــم يلتمســون الرعايــة ثمــة  الضحاي
خطــوات ينبغــي اتخاذهــا لضمان الســامة والســرية. 
ويجــب أن تلبــي التدخــات التــي تســتهدف ضحايــا 
بشــكل  ومخاوفهــم  الضحايــا  احتياجــات  العنــف 
مباشــر، وبطريقــة تناســب ثقافــة كل حالــة علــى 

ــيتها. ــي حساس ــدة وتراع ح

4



K.
 H

ol
t/

IC
RC

المتضررون من العنف
فــي بعــض الحــاالت تلبــي اللجنــة الدوليــة احتياجــات الصحة 
النفســية والدعــم النفس-االجتماعــي لضحايــا العنــف مــن 
خــال مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويعــد هــذا الخيــار 
ــى  ــام عل ــرددون بانتظ ــاس يت ــتراتيجي، إذ إن الن ــار اس خي
مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة للحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة لألمــراض العضويــة، مــا يجعــل احتمــال 
ــا العنــف مــن بيــن المدنييــن  مرتفعــاً  التعــرف علــى ضحاي
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــار مراف ــبب انتش ــداً. وبس ج
فهــي ال تكــون أبــداً بعيــدة عــن الضحايــا، بــل ويمكــن 

ــا. ــة الوصــول إليه ــن النائي ــي األماك لقاطن

ــس- ــم النف ــية والدع ــن إدراج أنشــطة الصحــة النفس ويتضم
ــق  ــة تطبي ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك ــي ف اجتماع
نهــج صحــي شــامل، واســتمرارية حصــول المريــض علــى 
الرعايــة علــى نحــو يلبــي احتياجاتــه. وفــي بعــض الحــاالت 
ــاء قــدرات ممارســي  ــة بن تتولــى وحــدات الخدمــات الصحي
الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن طريــق تقديــم التدريــب، 
النفســي،  الدعــم  أساســيات  فــي  واإلشــراف  والتوجيــه، 
األمــر الــذي يســاعدهم فــي التعــرف علــى األشــخاص الذيــن 
ــم  ــة، وتقدي ــات نفســية ونفس-اجتماعي ــون مــن اضطراب يعان
الدعــم واإلحــاالت المائمــة لهــم. ويتعلــم ممارســو الرعايــة 
الصحيــة األوليــة مــن خــال التدريــب كيفيــة التعــرف علــى 
الحــاالت األكثــر تفاقمــاً، وكيفيــة تســجيل الحــاالت وإحالتهــا 

بشــكل مناســب.

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

األعراض النفس-جسدية )أعراض جسدية 	 
ليس لها تفسير طبي، مثل الصداع، وآالم 

الظهر، وآالم البطن(، التي تنجم عن 
االضطرابات النفسية

القلق	 

أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية 
والدعم النفس-اجتماعي:

تقديم مشورات فردية	 
التواصل، والتثقيف، وتوعية المجتمع 	 

المحلي بمواضيع الصحة النفسية 
والجسدية

الزيارات المنزلية لحاالت اإلصابة 	 
الشديدة

زيادة الفهم والوعي بعواقب االضطرابات 	 
النفسية والنفس-اجتماعية المرتبطة 
بالعنف )من خال موظفي الرعاية 
الصحية األولية والعاملين في مجال 
الرعاية الصحية بالمجتمع المحلي(
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ضحايا العنف الجنسي
العنــف الجنســي ممارســة مقترنــة بالنــزاع وإحــدى 
العنــف  ُيخلّــف  وقــد  الموثقــة.  الوخيمــة  تبعاتــه 
ــى  ــددة عل ــة متع ــة واجتماعي ــاراً صحي ــي آث الجنس
ــة،  ــى شــبكاتهم االجتماعي ــن، وعل ــا / الناجي الضحاي

ومجتمعاتهــم المحليــة.
ــا  ــم فيه ــي تتعل ــة، الت ــادرات المجتمعي ــهل المب وُتس
المجتمعــات المحليــة كيفيــة التعامــل مــع العنــف 
الجنســي، التعــرف علــى الضحايــا وتقديــم الرعايــة 
تلبيــة  النفســي  الدعــم  مبــادرات  وتضمــن  لهــم. 
ــية. ــة النفس ــال الصح ــي مج ــا ف ــات الضحاي احتياج

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

الشعور  بالذنب ، والعار، والوصم الشديد 	 
التي تحيط بالعنف الجنسي

القلق	 
الميل إلى االنتحار	 
الخوف، والفزع، والتوهان، والغضب	 
خشية الضحية من التحدث عما تعرضت له 	 

من اعتداء

أشكال االستجابة في مجال الصحة 
النفسية والدعم النفس-اجتماعي:

أنشطة التواصل	 
جلسات التوعية والتثقيف 	 

للمجتمعات المحلية بأسرها لمعالجة 
حالة الوصم المحيطة بالعنف 

الجنسي
التوعية بالخدمات المتاحة، وأهمية 	 

استخدامها عقب التعرض لاعتداء 
مباشرة

التدريب والتوجيه المكثفان 	 
للفاعلين الرئيسيين في المجتمع 

المحلي )الذين هم مصدر ثقة 
الضحايا ويسهل الوصول إليهم( 
حتى يكونوا مؤهلين لتقديم الدعم 

النفس-اجتماعي والنفسي األساسي، 
واإلحالة إلى المتخصصين في 
الصحة النفسية عند الضرورة.
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األطفال المتضررون من العنف
األطفــال الذيــن انفصلــوا عــن مقدمــي رعايتهــم 
الرئيســيين نتيجــة النــزاع المســلح أو حــاالت العنــف 
هجــرة  أو  طبيعيــة  كارثــة  بســبب  أو  األخــرى، 
والمــرض،  للجــوع،  عرضــة  أكثــر  يصبحــون 
يكــون  وعليــه،  الجنســي.  واالعتــداء  والعنــف، 
بذويهــم عرضــة  المصحوبيــن  القاصــرون غيــر 
النفســية  الصحــة  اضطرابــات  مــن  لمجموعــة 
واالضطرابــات النفس-اجتماعيــة. ويزيــد احتمــال 
ظهــور االضطرابــات النفســية والنفس-اجتماعيــة 
ــمل  ــم ش ــا يلتئ ــال، أو عندم ــدة االنفص ــت م إذا طال
األطفــال بأقــارب لهــم غيــر مباشــرين، أو إذا كانــت 
األســرة تعانــي ظروفــاً معيشــية صعبــة. وقــد تظهــر 
االضطرابــات كذلــك عندمــا يعــود األطفــال بعــد 
ــد ال  ــم. وق ــن صلبه ــاء م ــم أبن ــرة انفصــال ومعه فت
يرغبــون فــي العــودة إلــى أســرهم بســبب ذكريــات 
أليمــة خلفهــا االنفصــال، أو الغضــب بســبب تخلــي 
ــم، أو بســبب الخــوف مــن االضطــرار  ذويهــم عنه
للعيــش مــع أنــاس ال يألفونهــم، كمــا هــو الحــال 
عندمــا يتــزوج أحــد األبويــن أو كاهمــا مــرة ثانيــة.
كمــا تشــيع االضطرابــات النفســية والنفس-اجتماعيــة 
فــي الحــاالت التــي ينفصــل فيهــا األطفــال عــن 
ــوات  ــوف الق ــى صف ــم إل ــم نتيجــة انضمامه عائاته
باختيارهــم  إمــا  أو مجموعــة مســلحة،  المســلحة 
أو قســراً. وقــد يخوضــون تجــارب تســبب لهــم 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول أشــكال االســتجابة فــي 
مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــس- اجتماعــي، 
ُيرجــى الرجــوع إلــى قســم »مقدمــي  الخدمــات 

ــي المســاعدة«. الخاصــة« تحــت »مقدم

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

العدوانية	 
األرق	 
السير أثناء النوم )ومحاولة الهرب 	 

حتى وإن كانوا بأمان(
االسترجاع الدائم لذكرى ما شاهدوه أو 	 

أجبروا على فعله
النبذ من جانب العائات والمجتمعات 	 

المحلية
مشاكل في إعادة االندماج االجتماعي	 

ــد  ــدة بع ــنوات عدي ــم لس ــية ال تفارقه ــات نفس صدم
عودتهــم إلــى الحيــاة المدنيــة. وقــد تكــون األســباب 
التــي تدفــع األطفــال إلــى االلتحــاق بالقوات المســلحة 
أو بإحــدى المجموعــات المســلحة بإرادتهــم؛ ســواء 
كانــت البطالــة، أو العنــف المنزلــي، أو غيــاب مــن 
يتعهدهــم بالرعايــة، أو الرغبــة فــي االنتقــام، ال 

ــة. ــزال قائم ت
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احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

اإلجهاد الحاد	 
الصدمة باإلنابة	 
اإلصابة بصدمة نفسية ثانوية	 
حدوث ردود فعل تراكمية من 	 

الضغوط النفسية
عدم توفر قدر كاٍف من المعلومات، 	 

واإلرشاد، والدعم

الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي لمقدمي المساعدة
ــى  ــم الخدمــات عل ينشــط مقدمــو المســاعدة فــي تقدي
الخطــوط األماميــة. قــد يعملــون فــي مجــال التعافــي 
فــي الموقــع أو االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ، أو 
فــي مجــال التثقيــف، أو التدريــب فــي مجــال الصحة، 
أو  المناصــرة،  أو  المحلــي،  المجتمــع  أو تحريــك 
ــة. وألنهــم جــزء مــن المجتمــع  الخدمــات االجتماعي
ــاً مــا يعانــون  ــي المتضــرر مــن العنــف، فغالب المحل
مــن الصعوبــات ذاتهــا التــي تعيشــها مجتمعاتهــم 
المحليــة )وفــاة صديــق أو أحــد أفــراد العائلــة، أو فقــد 
منزلهــم أو تعــذر الحصــول علــى الخدمــات العامــة(، 
أثنــاء تقديمهــم المســاعدة لآلخريــن كل يــوم. ويعنــي 
ــة  ــة ومؤلم ــف عصيب ــي لمواق ــرض اليوم ــذا التع ه
ــتجيبين  ــة، وأول المس ــعافات األولي ــي اإلس أن مقدم
األخــرى  المســاعدة  تقديــم  فــرق  مــن  وغيرهــم 

يتحملــون عبئــا ُمضاعفــاً. ونتيجــة لذلــك، يتعرضــون 
ــم. ــة خاصــة به ــات نفســية ونفس-اجتماعي لصعوب

وال تقــل حاجــة جميــع مقدمــي المســاعدة للدعــم عــن 
ــة  ــات األمامي ــى الجبه ــون عل ــم يعمل ــم، ألنه غيره
لمســاعدة اآلخريــن. ولــذا تتضمــن البرامــج الموجهــة 

لمقدمــي المســاعدة مكونيــن رئيســيين همــا:
يتنــاول  المســاعدة  لمقدمــي  يقــدم  دعــم خــاص   .1
والتحديــات  النفســية،  الضغــوط  إدارة  كيفيــة 
الخــاص.  دورهــم  عــن  الناشــئة  الشــخصية 

الالزمــة  بالمــوارد  المســاعدة  مقدمــو  ُيــزّود   .2
وتحســين  المحليــة  المجتمعــات  لمســاعدة 
فاعليتهــم. وتكــون هــذه المــوارد دائمــاً مالئمــة 

المحلــي. الوضــع  مــع  ومتوافقــة  ثقافيــاً 

أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي: 
تشكيل مجموعات تركيز	 
تقديم مشورات فردية	 
إنشاء وتشكيل مجموعات دعم األقران	 
تنظيم أنشطة للتعامل مع الضغوط النفسية	 
العمل مع مديري مقدمي المساعدة لوضع 	 

قواعد وبرامج لوجستية / هيكلية للوقاية من 
اإلنهاك

وضع إجراءات طوارئ للتعامل مع الصدمات 	 
النفسية وتقديم الرعاية في الحوادث الحرجة.

اإلحالة إلى طواقم طبية خارجية لمتابعة 	 
الصحة النفسية وتقديم الدعم النفس-اجتماعي.

صياغة مواد للتوعية بالرصد الذاتي، والقدرة 	 
على الصمود، واإلنهاك، والصدمة باإلنابة، 

والتعامل مع الضغوط.
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مقدمو المساعدة: مقدمو اإلسعافات األولية وأول 
المستجيبين

ــة هــم إحــدى مجموعــات  مقدمــو اإلســعافات األولي
مقدمــي المســاعدة. وتعمــل برامــج الصحــة النفســية 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  النفس-اجتماعــي  والدعــم 
ــا  ــدم له ــدان لتق ــي المي ــة ف ــاعدات األولي ــرق المس ف
تدريبــاً فــي أساســيات الدعــم النفســي، وتزودهــا 
بالمهــارات التــي تحتاجهــا لتشــّد مــن أزر الضحايــا 
ــز التواصــل  ــي، ولتعزي ــم الوجدان ــم الدع ــدم له وتق
ــى  ــاً عل ــة تدريب ــة الدولي ــدم اللجن ــا تق ــم. وعندم معه
ــاً  ــب دائم ــذا التدري ــاول ه ــة، يتن ــعافات األولي اإلس
الجوانــب النفســية. وفــي حــاالت الطــوارئ وحــاالت 
العمــل علــى الخطــوط األماميــة، تؤخــذ االحتياجــات 
ــار بشــكل  ــي االعتب ــة والنفســية للمســتفيدين ف المادي

منهجــي.

مقدمو المساعدة: الفاعلون الرئيسيون في 
المجتمع المحلي

فــي بعــض الحــاالت يكون مقدمــو المســاعدة فاعلون 
فــي المجتمــع المحلــي.  حيــث يعتبــرون موضــع ثقــة 
المســتفيدين. وبإمــكان هــؤالء الفاعليــن – مــن خال 
ــورة  ــي مش ــراف – أداء دور مقدم ــب واإلش التدري
ــا.  ــى رصــد الحــاالت الخطــرة وإحالته ــن عل قادري
ــب  ــن التدري ــؤالء الفاعلي ــة له ــة الدولي ــدم اللجن وتق
ــذ أنشــطة  ــن تنفي ــم م ــه واإلشــراف لتمكينه والتوجي

للتوعيــة داخــل مجتمعاتهــم المحليــة.

مقدمو المساعدة: مقدمو الخدمات الخاصة

ــل فــرق إعــادة  ُيعــد مقدمــو الخدمــات الخاصــة، مث
الروابــط العائليــة، مجموعــة مهمــة أخــرى مــن 
مقدمــي المســاعدة. وفــي ظــل المواقــف الصعبــة 
التــي يواجههــا المســتفيدون، قــد ُيطلــب مــن مقدمــي 
المســاعدة هــؤالء تقديــم دعــم وجدانــي يتجــاوز 
ــة دور فــرق  ــادة فعالي ــاد. ولزي حــدود دورهــم المعت
إعــادة الروابــط العائليــة )بمــن فيهــم مندوبــو البحــث 
عــن المفقوديــن، ومســؤولو الحمايــة الميدانييــن، 
والمتطوعــون فــي مجــال إعــادة الروابــط العائليــة( 
إلــى أقصــى حــد ممكــن، فإنهــم يتلقــون تدريبــاً 
والنفــس- النفســية  االضطرابــات  فــي  خاصــاً 

اجتماعيــة. وإضافــة إلــى هذا التدريــب، تخضع فرق 
إعــادة الروابــط العائليــة بشــكل دوري لتدريبــات 
إضافيــة لبنــاء القــدرات فــي مجــال التعامــل مــع 
االضطرابــات النفســية والنفس-اجتماعيــة. ويكتســي 
هــذا األمــر أهميــة خاصــة أثنــاء عمليــة اختيــار 
العائــات المضيفــة وإعدادهــا، وإعــداد األطفــال 
والعائــات للــم الشــمل )التوجيــه، وتقديــم المشــورة، 
والدعــم الوجدانــي وغيــر ذلــك(، وتقديــم الدعــم 
ــة. ــت الحاج ــى دع ــال مت ــتمر لألطف ــي المس النفس
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الصحة النفسية والدعم 
النفس-اجتماعي للمرضى في 
المستشفيات/ جرحى األسلحة 

وذوي اإلعاقات الجسدية
ــى  ــفيات/ جرح ــي المستش ــاالت المرضــى ف ــي ح ف
األســلحة غالبــاً مــا تصاحــب اإلصابــة الجســدية 
صدمــة نفســية. وتــدرك اللجنــة الدوليــة أن الصحــة 
النفســية للمصابيــن بإصابــات جســدية لهــا تأثيــر 
ــة الجســدية  ــي، وأن اإلعاق ــة التعاف ــى عملي مهــم عل
المزمنــة تمثــل عبئــاً إضافيــاً علــى الصحــة النفســية 

والســامة النفس-اجتماعيــة للمريــض.
وأن يتعلــم المــرء العيــش مــع اإلعاقــة المزمنــة فذلك 
يمثــل تحديــاً مــن عــدة جوانــب. فباإلضافــة إلــى 
الحاجــة إلــى التكيــف مــع القيــود الجســدية الجديــدة، 
قــد يواجــه المريــض مجموعــة مــن التبعــات النفســية 

ــة. والنفس-اجتماعي

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

مشاكل متعلقة بصورة الذات	 
عدم االستقال	 
محدودية األنشطة التي يمكن ممارستها	 
مجموعة كبيرة من التحديات االجتماعية 	 

)غياب الدعم األسري، البطالة، التمييز(
األلم المزمن	 
آالم الطرف الشبحي )المبتور(	 

أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية 
والدعم النفس-اجتماعي:

تقديم الدعم والتدريب المباشرين للفرق 	 
الطبية المتنقلة والمقيمة، بهدف توعيتها 
لتعزيز فهم احتياجات المريض النفسية 

والنفس-اجتماعية.
تعزيز قدرات الفرق على تقديم الدعم 	 

النفسي والنفس-اجتماعي للمرضى في 
المستشفيات/ جرحى األسلحة.
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المرضى في المستشفيات/ جرحى األسلحة
والنفس-اجتماعيــة  النفســية  الســامة  ترتبــط 
األســلحة  وجرحــى  المستشــفيات  فــي  للمرضــى 
ــاك  ــون هن ــا تك ــادة م ــة. وع ــع اإلصاب ــم م بتجربته
ــة  ــطة لتلبي ــن األنش ــة م ــذ مجموع ــى تنفي ــة إل حاج

فعــال. بشــكل  احتياجاتهــم 

األشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية
يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة الجســدية مجموعــة 
واســعة مــن المضاعفــات. ومــن أوجه التصــدي لهذه 
المضاعفــات مســاعدتهم علــى إدراك حقيقــة حالهــم، 
مــا يعنــي مســاعدتهم علــى فهــم كيــف يمكنهــم توقــع 
التغييــر الــذي يطــرأ علــى حياتهــم نتيجــة اإلصابــة. 
وهــذا يســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الجســدية 
علــى التكيــف مــع الظــروف الجديــدة بشــكل أفضــل.

أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية 
والدعم النفس-اجتماعي:

مساعدة االشخاص ذوي اإلعاقات 	 
الجسدية على االلتزام بالعاج. فأحياًنا 

يقاوم األشخاص العاج )ألسباب 
متنوعة(، وبالتالي فإن مساعدتهم على 
فهم الجوانب المختلفة لعاجهم يحسن 

غالباً من التزامهم بالعاج. وهذا النهج 
مهم ال سيما إذا كان من بين أسباب عدم 
االلتزام بالعاج مشاكل تتعلق بالصحة 

النفسية للمريض، مثل فتور الهمة 
الذي تصحبه أعراض تشابه أعراض 

االكتئاب.
مساعدة األشخاص المصابين في تعلم 	 

كيفية تدبير أمورهم على الرغم من 
إعاقتهم. وفي هذا الصدد ينصب التركيز 

بشكل خاص على دعم إعادة االندماج 
االجتماعي.
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الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي 
لألشخاص المحرومين من حريتهم

فــي  اضطرابــات  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
الصحــة النفســية غالبــاً مــا ينتهــي بهــم المطــاف 
فــي أماكــن االحتجــاز، إمــا ألن أنظمــة الرعايــة 
الصحيــة المحليــة ال تجــد مكانــاً آخــر إليداعهــم، أو 
ــة أو  ــر عدواني ــد تجعلهــم أكث ألن حالتهــم النفســية ق
أكثــر ميــاً الرتــكاب جرائــم. وبعــد االحتجــاز، قــد 
ــون  ــن يعان ــدى األشــخاص الذي ــم األعــراض ل تتفاق
ــة  ــأن الطريق ــن ش ــية. وم ــاكل نفس ــن مش ــاً م أص
التــي ُيعاَمــل بهــا هــؤالء األشــخاص داخــل مرافــق 
ذاتهــا،  االحتجــاز  أماكــن  وظــروف  االحتجــاز، 
وزيــادة االســتضعاف نتيجــة كونهــم رهــن االحتجــاز 
أن ُتولّــد تبعــات نفســية ونفــس- اجتماعيــة يــدوم 

ــن. ــى المحتجزي ــاً عل ــا طوي أثره
ــد مــن الحــاالت، يتعــرض المحتجــزون  ــي العدي وف
وال  للوصــم  نفســية  اضطرابــات  يعانــون  الــذي 
يحصلــون علــى رعايــة مســتمرة. وهــم يكونــون 
ذلــك  فــي  )بمــا  المعاملــة  أكثــر عرضــة لســوء 
ــن  ــون م ــن ال يعان ــن الذي ــن المحتجزي ــب( م التعذي
ــوء  ــد س ــن أن يولّ ــن الممك ــات. وم ــذه االضطراب ه
النفســية  االضطرابــات  مــن  المزيــد  المعاملــة 

الشــديدة.

وتســعى وحــدة الخدمــات الصحيــة إلــى إعطــاء 
أولويــة الحتياجــات المحتجزيــن الــذي يعانــون مــن 
االضطرابــات النفســية، وتعمــل مــع المحتجزيــن 
المفــرج عنهــم لمعالجــة العواقــب النفســية والنفــس-

ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــة. وكم ــوء المعامل ــة لس اجتماعي
ســائر برامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــس-

ــير  ــين س ــدف تحس ــون اله ــرى، يك ــي األخ اجتماع
وتأقلــم  تكيــف  آليــات  وتعزيــز  اليوميــة،  الحيــاة 
صحيــة، وتقليــل مســتويات الضغــط النفســي والقلــق.

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

األعراض المصاحبة لافتراق عن العائلة	 
 تبدد الشخصية 	 
تضرر مفهوم الذات	 
هان، أو تعاطي 	  الخلل الجنسي، أو الذُّ

المخدرات، أو االعتاالت النفسية 
العصبية
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كانــوا  الذيــن  المحتجزيــن  عــن  اإلفــراج  وبعــد 
ضحايــا لســوء المعاملــة ُيحالــون إلــى الجهــات التــي 
يمكنهــا مســاعدتهم فــي التغلــب علــى مجموعــة 
واســعة مــن المشــاكل النفســية والنفس-اجتماعيــة 
بعاقاتهــم  المتعلقــة  والصعوبــات  البطالــة  )مثــل 
المهــم  ومــن  المحلــي(.  بمجتمعهــم  أو  بعائاتهــم 
إحالــة المحتجزيــن إلــى مرافــق محليــة، فهــذا يضمن 
اســتدامة الدعــم الــذي ُيقــدم إليهــم علــى المــدى 
الطويــل، وهــو أمــر ضــروري ألن الصعوبــات 
التــي يمــرون بهــا نتيجــة تعرضهــم لســوء المعاملــة 
تســتمر غالبــاً لفتــرات طويلــة. وهنــاك ميــزة أخــرى 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــي أن الرعاي ــة وه ــق المحلي للمراف
ــة  ــة المرضــى وتراعــي حساســية التجرب ــم ثقاف تائ
الخاصــة التــي خاضهــا المحتجــزون. وتقــدم وحــدة 
ــان  ــق لضم ــذه المراف ــم له ــة الدع ــات الصحي الخدم
ــة  ــى رعاي ــم عل ــرج عنه ــن المف حصــول المحتجزي

ــودة. ــة الج عالي

أشكال االستجابة في مجال الصحة 
النفسية والدعم النفس-اجتماعي:

توعية موظفي االحتجاز والعاملين 	 
في المجال الطبي بأهمية 

االحتياجات الصحة النفسية والدعم 
النفس-اجتماعي وخدماتهما.

إذا كان هناك متخصصون في 	 
الصحة النفسية يشاركون في 
العملية، تحاول اللجنة الدولية 

تدريبهم ومناقشتهم في خصوصيات 
المحتجزين وأهمية توفير الدعم 

النفسي الشامل لهم.
وتتضمن األنشطة الرئيسية األخرى 	 

الجهود التي تبذل لتحسين الرفاه 
العام للمحتجزين الذي يعانون 
اضطرابات نفسية عن طريق 

المطالبة بتهيئة ظروف خاصة وفق 
نوع االضطراب، بمعنى التمييز 

اإليجابي )على سبيل المثال، يجب 
أال يوضع شخص يعاني من الفصام 

في زنزانة مكتظة بالمحتجزين، 
فذلك من شأنه مفاقمة أعراض 

المرض(.
وكذلك تسعى اللجنة الدولية جاهدة 	 

لضمان توفر عاجات األمراض 
النفسية، وتطبيق البروتوكوالت 

المناسبة، واستخدام إجراءات 
الفحص الفعالة للتعرف على 

المحتجزين الذين لديهم صعوبات 
تتعلق بالصحة النفسية.
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الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي لألشخاص المتأثرين 
بحاالت الطوارئ

الســياق  هــذا  فــي  »طــوارئ«  لفــظ  ُيســتخدم 
ــفر  ــه يس ــط ل ــر مخط ــئ وغي ــدث مفاج ــف ح لوص
ــن  ــى األشــخاص الذي ــر عل ــب بالغــة األث عــن عواق
ــاالت  ــداث ح ــذه األح ــمل ه ــد تش ــره. وق ــم أث يطاله
الكــوارث  أو  المتوقــع،  غيــر  الشــديد  العنــف 
الطبيعيــة، أو تفشــي األوبئــة، وجميعهــا تنتــج عنهــا 
تبعــات خطيــرة علــى الصحــة النفســية والرفــاه 
أُهملــت  ولطالمــا  للمتضرريــن.  النفس-اجتماعــي 
المشــاكل النفســية والنفس-اجتماعيــة للمتضرريــن 
فــي حــاالت الطــوارئ بســبب الحاجــة الملحــة لتلبيــة 
»االحتياجــات األساســية« التــي لــم تلــّب. لكــن فــي 
الســنوات األخيــرة، بات هنــاك إدراك متزايــد لحقيقة 
أن حــاالت الطــوارئ تضــع عبئــاً إضافيــاً ثقيــاً 
ــة  ــية والســامة النفس-اجتماعي ــة النفس ــى الصح عل
للمتأثريــن بهــا. ولــذا فــإن إدراج قضيــة الصحــة 
ــروري  ــر ض ــي أم ــم النفس-اجتماع ــية والدع النفس

ــاملة. ــتجابة ش ــم اس لتقدي
إن الويــات، والخســائر، والشــعور بعــدم اليقيــن 
النفســي  الضغــط  مســببات  مــن  ذلــك  وغيــر 
المصاحبــة لحــاالت الطــوارئ تزيــد مــن احتمــاالت 

ــات  ــرة مــن الصعوب ــاس لمجموعــة كبي تعــرض الن
والنفســية. والســلوكية،  االجتماعيــة، 

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفس-
اجتماعي:

صعوبات مصاحبة لانفصال األسري	 
صعوبات مصاحبة للتمييز في المعاملة	 
فقدان سبل العيش وفقدان النسيج 	 

االجتماعي للحياة اليومية
تدني الثقة ومحدودية الموارد	 
الشعور بالحزن	 
الشعور باالكتئاب الشديد	 
تعاطي الكحول والمخدرات	 
أعراض االكتئاب والقلق، بما في ذلك 	 

األعراض المصاحبة الضطراب ما بعد 
الصدمة

14



IC
RC

تشمل االستجابة األولى في مجال الصحة 
النفسية والدعم النفس-اجتماعي ما يلي:

التثقيف النفسي )تعريف الناس بمشاكل 	 
الصحة النفسية(

التطبيع )مساعدة األشخاص على فهم أن 	 
الصعوبات النفسية والنفس-اجتماعية التي 
يواجهونها هي أمر طبيعي تماماً بالنظر 

للتجربة التي خاضوها(
مساعدة البعثة في التعرف على الذين 	 

يعانون من مشكات نفسية ونفس- 
اجتماعية خطيرة، والجهات التي يمكن 

إحالة هؤالء األفراد إليها

ــز  ــل تعزي ــة – مث ــة العام ــارات الصح ــه اعتب توج
الصحــة، وتقديــم التثقيــف النفســي، وتشــجيع الوعــي 
والمشــاركة المجتمعييــن – النهــج العــام المتبــع فــي 
حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث. ويجــب أن ُتطــّوع 
اســتجابات الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعي 

فــي حــاالت الطــوارئ لتائــم األزمــة القائمــة.

أشكال االستجابة في مجال الصحة النفسية 
والدعم النفس-اجتماعي:

تقديم الدعم للضحايا من خال إجراء 	 
تقييم سريع لاحتياجات وتنفيذ أنشطة 

مبتكرة
دعم المشاركين في تنسيق االستجابة 	 

العامة خال األزمة
بناء قدرات الموظفين المقيمين	 
دعم مقدمي المساعدة الذين يتعرضون 	 

لمجموعة كبيرة من التحديات في حاالت 
الطوارئ
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تتزايــد عــدد برامــج الصحــة النفســية والدعــم 
النفس-اجتماعــي المنفــذة علــى مســتوى العالــم 
تزايــداً ســريعاً فــي الســنوات األخيــرة، إذ ارتفع 
ــى 59 برنامجــاً  ــي 2010 إل مــن 10 برامــج ف

فــي 2015.

يضــم فريــق الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
ــة 100  ــة قراب ــة الدولي ــع لّلجن ــي التاب اجتماع
متخصــص فــي الصحــة النفســية بيــن موظفيــن 
جميــع  فــي  موزعيــن  مقيميــن  أو  متنقليــن 

ــم. ــاء العال أنح
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المهمة
منظمــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
تــؤدي  ومســتقلة،  ومحايــدة  متحيــزة  غيــر 
ــة أرواح  ــي حماي ــل ف ــة تتمث ــانية بحت ــة إنس مهم
ــا  ــلحة وغيره ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي وكرام
لهــم.  المســاعدة  وتقديــم  العنــف  حــاالت  مــن 
وتبــذل أيضــاً اللجنــة الدوليــة كل الجهــود الممكنــة 
لتفــادي المعانــاة بنشــر أحــكام القانــون اإلنســاني 
وتعزيزهــا.  العالميــة  اإلنســانية  والمبــادئ 
ــام  ــر ع ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــئت اللجن أنش
اتفاقيــات جنيــف  1863 وقــد تمخّضــت عنهــا 
والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال 
األحمــر. وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة 
التــي تنفذهــا الحركــة فــي حــاالت النزاعــات 
العنــف. حــاالت  مــن  وغيرهــا  المســلحة 
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