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تقديم
إن الحروب والعنف يدمران املجتمعات املحلية والبلدان يف جميع أنحاء العامل، ولهام أثر مدمر عىل الصحة 

املحلية.  التحتية  والبنية  النظم  انهيار  إىل  يؤديان  الناس. وهام  االجتامعي ملاليني  النفيس  والرفاه  النفسية 

نتيجة لذلك، غالبًا ما ال تتوفر املساعدة الكافية عندما يكون الناس يف أمس الحاجة إليها. ويتعرض الناس 

املترضرون من النزاع والعنف لخطر املوت والنزوح وفقد أحبائهم والتعرض لإلصابات - عىل سبيل املثال 

وليس الحرص - ويصبحون يف حاجة إىل رعاية طبية لكل من الحاالت البدنية والنفسية.

وقد وضعت اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( هذه املبادئ التوجيهية لتوضيح النهج الذي 

العنف  وحاالت   املسلحة  النزاعات  أثناء  يف  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  تتبعه 

األخرى وبعدها. وتوفر هذه املبادئ التوجيهية الداخلية إطاًرا لتحقيق التوافق بني برامج الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي داخل اللجنة الدولية مع الجمع بني التوصيات واملامرسات الدولية القامئة عىل 

األدلة وخربة الفرق امليدانية التابعة للجنة الدولية. وهي تسعى إىل ضامن جودة تدخالت اللجنة الدولية 

بغية التخفيف عىل نحو فعال من الضيق النفيس الذي يتعرض له الناس وتحسني قدراتهم عىل الحفاظ عىل 

سري الحياة اليومية، ودعم آليات التكيف الفردية والجامعية، والحيلولة دون تعرضهم ملزيد من الرضر.

عىل  القامئة  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  برامج  عىل  عامة  نظرة  املطبوعة  هذه  تقدم 

االحتياجات. وهي تصف املسائل موضع االهتامم، والُنهج املتبعة يف تقييم االحتياجات الخاصة بالربامج، 

وأنشطة الربامج الرئيسية، واسرتاتيجيات التنفيذ، وعمليات الرصد والتقييم النهايئ. وبتَشارك هذه املبادئ 

التوجيهية مع جمهور خارجي، تهدف اللجنة الدولية إىل زيادة الوعي بالنهج الذي تتبعه بني املتخصصني 

واألطراف املعنية األخرى، وتعزيز معايري الربامج املهنية وامليدانية املتسقة من خالل توفري رؤية متعمقة 

لعملياتها االسرتاتيجية ومامرساتها امليدانية. عىل الرغم من ذلك، ليس الهدف من هذه املطبوعة أن تكون 

مبنزلة دليل تدريبي لطرق محددة متبعة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

الواقع أن اللجنة الدولية تتمتع بخربة كبرية يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. وتستجيب 

برامجها امليدانية الحتياجات عائالت املفقودين، وضحايا العنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس(، واألشخاص 

الذين أصيبوا بجراح أو إعاقات من جراء النزاعات، وأولئك األشخاص الذين يقدمون املساعدة داخل أي 

الفئات  لهذه  املخصصة  للفصول  الشاملة  الطبيعة  وتعكس  املساعدة«(.  )»مقدمو  مترضر  محيل  مجتمع 

التي تتناول برامج  النطاق والدروس املستفادة. وتحدد الفصول  الواسعة  الدولية اإلنسانية  اللجنة  تجربة 

والسابقني  الحاليني  املحتجزين  احتياجات  مع  تتعامل  التي  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

الخلفية النظرية لألنشطة املنفذة يف الوقت الراهن، والتي سيجري تطويرها يف املستقبل.

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  الحتياجات  االستجابة  يف  الدولية  اللجنة  تجربة  االعتبار  يف  األخذ  ومع 

االجتامعي املتنوعة يف مشهد إنساين دائم التغري، فقد ُصممت هذه املبادئ التوجيهية بحيث ميكن تعديلها 

وتنقيحها يف املستقبل.
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شكر وتقدير
التوجيهية  املبادئ  هذه  الدولية  للجنة  التابع  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  فريق  وضع 

دائرة  يف  الصحية  الشؤون  وحدة  أعضاء  من  وغريهم  امليدانيني  املوظفني  من  كل  من  قيّمة  مبساهامت 

العمليات باملقر الرئييس. وهي تعتمد عىل ثروة من املعرفة والخربة املكتسبة عىل مدار سنوات من العمل 

مع الناس املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى.

ويود فريق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أن يعرب عن خالص امتنانه لكل من راجع هذه 

الوثيقة وساعد يف تطويرها، وال سيام الزمالء من شعبتي املساعدة والحامية.
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 الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف النزاعات املسلحة
وحاالت العنف األخرى

املسلحة  النزاعات  أثناء  األهمية يف  بالغ  دوًرا  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  تؤدي خدمات 

وحاالت العنف األخرى1 وحاالت الطوارئ. وميكن لحاالت العنف والخوف وعدم اليقني أن تحدث حالة من 

حياتهم  سري  يعرقل  نفسيًا  ضيًقا  الناس  يعاين  لذلك،  نتيجة  املحيل.  املجتمع  موارد  تستنزف  وأن  الفوىض 

اليومية وتفاعالتهم االجتامعية.

الفرتات، وقد تظهر االضطرابات املوجودة  النفسية خالل هذه  وغالبًا ما تزداد معدالت مشكالت الصحة 

الذين يعانون من  الرغم من أن األشخاص  النزاع أو العنف. وعىل  بالفعل عىل السطح أو تتفاقم بسبب 

اضطرابات نفسية يشكلون فئة بالغة الضعف، فغالبًا ال يلتفت إليهم أحد.

باإلضافة إىل ذلك، يشهد معدل حدوث املشكالت النفسية االجتامعية زيادة كبرية يف أثناء النزاعات املسلحة 

االجتامعية،  الشبكات  عمل  وتعطل  للعنف،  للتعرض  وميكن  الطوارئ.  وحاالت  األخرى  العنف  وحاالت 

وفقدان األقارب واألصدقاء أو االنفصال عنهم، وتدهور الظروف املعيشية، والفقر، ومحدودية الحصول عىل 

الدعم أن يكون لها أثر عىل رفاه األفراد والعائالت واملجتمعات املحلية عىل املدى القصري وأيًضا عىل املدى 

الطويل.

يف هذه الوثيقة، يُستخدم مصطلح “الصحة النفسية” للداللة عىل الرفاه النفيس. وتهدف تدخالت الصحة 

النفسية إىل تحسني الرفاه النفيس عن طريق الحد من مستويات الضيق النفيس وتحسني سري الحياة اليومية 

وضامن وجود اسرتاتيجيات فعالة للتكيف. ويتوىل أحد املتخصصني يف الصحة النفسية اإلرشاف عىل هذه 

التدخالت التي تستهدف األفراد أو العائالت أو الفئات املعنية أو كل هؤالء.

الفرد )أي “نفس” الشخص( وبيئته، وعالقاته  ويُستخدم مصطلح “نفيس اجتامعي” لوصف االرتباط بني 

رضوريًا  االجتامعي  النفيس  الدعم  ويُعد  االجتامعي(.  سياقه  )أي  وثقافته  املحيل  ومجتمعه  الشخصية، 

للحفاظ عىل صحة بدنية ونفسية جيدة، وهو يوفر للناس آلية تكيف مهمة يف األوقات العصيبة. وتشكل 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  استجابة  ألي  الفقري  العمود  االجتامعية  النفسية  التدخالت 

االجتامعي وتتضمن مجموعة من األنشطة االجتامعية التي تهدف إىل تعزيز التحسن النفيس، مثل تبادل 

الخربات، وتعزيز الدعم االجتامعي، وزيادة الوعي، والتثقيف النفيس.

يف واقع األمر، غالبًا ما تتجاوز احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية قدرة الخدمات 

املحلية عىل االستجابة. وقد تؤدي حاالت النزاع إىل زيادة الضغط عىل موارد األنظمة الصحية النادرة أو غري 

الكافية بالفعل مام يقوض قدرتها عىل تقديم رعاية جيدة ملن هم يف أمس الحاجة إليها. ويف معظم األحيان، 

ال متثل رعاية الصحة النفسية والرعاية النفسية االجتامعية اهتامًما أساسيًا يف البيئات التي تشهد نزاعات، 

حيث تركز جهود اإلغاثة األولية عادة عىل مسائل صحية أكرث إلحاًحا ووضوًحا.

1      تستخدم عبارة “حاالت العنف األخرى” لتحديد الحاالت التي يرتكب فيها العنف جامعيًا ولكنها تكون تحت عتبة  النزاع املسلح. 

       وتتميز هذه الحاالت بشكل خاص بحقيقة أن العنف هو عمل مجموعة أو عدة مجموعات مكونة من  عدد كبري من األشخاص. 

       وأنواع العنف األخرى )الشخصية أو املوّجهة للنفس( ليست ما تعنيه اللجنة الدولية من عبارة “حاالت العنف األخرى” يف بيان 

       املهمة. مقتبس من:

 ”The International Committee of the Red Cross’s )ICRC’s( role in situations of violence below the 
threshold of armed conflict“, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, 
pp. 275–304.
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2    الوصم هو وصف سلبي ُمتصوَّر يتسبب يف قيام شخص ما بالحط من قدر شخص أو مجموعة من األشخاص؛ ويؤدي الوصم إىل 

      التمييز، أي تلقي معاملة مختلفة بسبب هذه الصفة السلبية املتصوَّرة. وتركز غالبية تدخالت الصحة النفسية والدعم النفيس

      االجتامعي عىل معالجة الوصم. عىل الرغم من ذلك، قد يكون التمييز مستهدفًا عىل وجه التحديد إذا لزم األمر، وال سيام يف الحاالت 

      التي قد يكون فيها األشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يعانون سوء املعاملة البدنية  أو النفسية أو كليهام نتيجة لحالتهم.

4    استمرارية الرعاية )تعريف اللجنة الدولية(: تشري استمرارية الرعاية إىل نظام متكامل يضمن للشخص الحصول اآلمن ويف الوقت

      املناسب عىل الخدمات الصحية الفعالة وغري املتحيزة. وهي تربط بني اإلسعافات األولية، والرعاية قبل دخول املستشفى، والرعاية

      الصحية األولية، والرعاية يف املستشفيات، وإعادة التأهيل، مبا يف ذلك الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وكذلك الصحة يف 

      خدمات االحتجاز، مع أنظمة فعالة لإلحالة واإلحالة املقابلة.

    3https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_855_policy_ang.pdf 

يف الحاالت التي تتوفر فيها خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، قد يتعذر الوصول إليها 

بسبب املوقع الجغرايف أو القيود األمنية. وقد يكون النتامء الشخص لجنس أو عرقية معينة أو نوعه أو 

الرعاية.  أثر عىل حصوله عىل  االقتصادي  أو وضعه االجتامعي  لرعاية صحية خاصة  احتياجاته  أو  إعاقته 

وحيث يجري تقديم الرعاية الصحية النفسية، مييل نطاقها إىل أن يكون محدوًدا ومتييزيًا. باإلضافة إىل ذلك، 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  األشخاص  جميع  العتبار  ميل  هناك 

االجتامعي مرىض نفسيني. وقد يفتقر موظفو الرعاية الصحية غري املتخصصني إىل معرفة أو خربة محددة يف 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، أو يكونون يف الواقع بحاجة إىل الوقت الالزم الكتساب املهارات 

الالزمة للتصدي ألثر العنف عىل الصحة النفسية، يف حني يندر وجود خرباء الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي. ورمبا تؤدي املعتقدات االجتامعية والثقافية أو املفاهيم املسبقة املتعلقة بالصحة النفسية أو 

جميعها إىل عدم تشجيع املرىض عىل طلب املساعدة إذ قد يواجهون الوصم 2.

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  لرعاية  املتزايدة  لألهمية  الواقع، ونظرًا  أرض  لالحتياجات عىل  واستجابة 

االجتامعي، وسعت اللجنة الدولية نطاق برامجها للمساعدة وعملت عىل تنويعها. يف عام 2004، أدرجت 

النفسية بوصفها واحدة من تسعة مجاالت للرعاية  باللجنة الدولية الصحة  3 الخاصة  سياسة املساعدات 

الصحية األولية تقوم اللجنة الدولية بتقييم احتياجاتها وتنفيذ األنشطة الصحية الخاصة بها. وهكذا، متكنت 

اللجنة الدولية من وضع عدد من الربامج لتلبية احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية. 

ومبرور الوقت، وسعت اللجنة الدولية نطاق برامجها للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. ومن ثم، 

تضمنت االسرتاتيجية الصحية للجنة الدولية للفرتة 2014-2018 الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

بني  الظهور  يف  واآلخذة  الجديدة  الصحية  لالحتياجات  االستجابة  إىل  يرمي  الذي  االسرتاتيجي،  هدفها  يف 

األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى. ومن أجل ضامن استمرارية الرعاية 4، 

تُدَمج برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، عند الرضورة، يف االستجابة الصحية الشاملة.

برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي تشري إىل مجموعة واسعة من التدخالت التي تتصدى 

للصعوبات النفسية والنفسية االجتامعية التي تسببها النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى أو تُفاقمها. 

فإن  ينفصم،  ال  نحو  عىل  مرتابطة  االجتامعية  النفسية  واالحتياجات  النفسية  الصحة  احتياجات  أن  ومبا 

التدخل الفعال يجب أن يتعامل مع كال املكونني.

ومن ثم، تهدف برامج اللجنة الدولية إىل بناء القدرات املحلية بغية تحقيق االستقرار وتحسني حالة الصحة 

النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لألفراد واملجتمعات املحلية. وتتبع برامج الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي نهًجا متكاماًل متعدد التخصصات لتلبية احتياجات محددة، مثل تقديم الدعم لعائالت األشخاص 

املفقودين، ولضحايا العنف والناجني من العنف )مبا يف ذلك األطفال وضحايا العنف الجنيس(، واملحتجزين 

الحاليني أو السابقني.

 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_855_policy_ang.pdf
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الغرض من هذه الوثيقة
تشمل هذه املبادئ التوجيهية معايري الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ومامرساتها املعرتف بها 

دوليًا والقامئة عىل األدلة، إىل جانب خربات املتخصصني يف الصحة النفسية الذين سبق لهم العمل يف سياقات 

النزاعات املسلحة وغريها من أعامل العنف وتجاربهم ووجهات نظرهم. وهي مصممة بحيث ميكن تعديلها 

وتطويرها مع مرور الوقت، وتضع إطاًرا للمبادئ األخالقية والتعاريف العامة واإلجراءات املوىص بها الواجب 

تطبيقها عىل أنشطة اللجنة الدولية يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

توفر برامج اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي خدمات نفسية ونفسية اجتامعية 

باستخدام مناذج لتقديم الخدمة يجري تعديلها لتتكيف مع احتياجات بلدان وبيئات محددة، والتي تجعل 

النفسية  الصحة  أنشطة  بها  ترتبط  التي  والطريقة  التوعية،  وجهود  البرشية،  واملوارد  املستهدفة،  الفئات 

والدعم النفيس االجتامعي بأنشطة اللجنة الدولية األخرى وتكملها تتنوع من برنامج آلخر.

وبالنظر إىل املجموعة املتنوعة من السياقات التي تعمل فيها اللجنة الدولية، يجب أن تستند برامج الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي املناسبة والفعالة إىل معايري مهنية مشرتكة وأن يجري تعديلها لتناسب 

التي  بالسكان واملجتمعات املحلية  تبني نهج متسق الرضر  بيئات محددة. ومن املحتمل أن يُلحق عدم 

تسعى اللجنة الدولية إىل مساعدتها. وبالتايل، تعمل هذه املبادئ التوجيهية عىل تحقيق التوافق بني برامج 

أجل ضامن جودة  العامل من  أنحاء  االجتامعي يف جميع  النفيس  والدعم  النفسية  للصحة  الدولية  اللجنة 

الرعاية وتعزيز التآزر مع أنشطة اللجنة الدولية األخرى ومقدمي الخدمات اآلخرين يف جميع أنحاء العامل.

اللجنة الدولية هي جزء من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، التي تضم أيًضا 190 جمعية 

وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )املعروف 

باسم االتحاد الدويل(. واللجنة الدولية واالتحاد الدويل وكل جمعية وطنية هي كيانات مستقلة لها قوانينها 

الخاصة وال سلطة إلحداها عىل األخرى. وتنفذ هذه الكيانات جميًعا مجموعة متنوعة من برامج الصحة 
النفسية والدعم النفيس االجتامعي، إما عىل نحو مستقل أو بالتعاون مع بعضها بعًضا.5

من أجل ضامن تقديم رعاية جيدة للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف النزاعات املسلحة وحاالت 

العنف األخرى، تتبع تدخالت اللجنة الدولية مجموعة من املبادئ املستمدة من إرشادات اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ لعام 2007 6، 

ودليل مرشوع اسفري لعام 2011 7، واسرتاتيجية اللجنة الدولية للصحة للفرتة 2014-2018. وباإلضافة إىل 

5      انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، املبادئ األساسية: الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، اللجنة الدولية، جنيف،     

       2015؛ و www.ifrc.org، تم الدخول عىل جميع املراجع عىل اإلنرتنت يف شباط/ فرباير 2017.

6    اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، واملبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية  والدعم 

     النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ، اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2007.

7     مرشوع اسفري، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، مرشوع اسفري، جنيف، 2011.
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1. مقدمة 11

تركز تدخالت الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي عىل تلبية احتياجات الناس وتوفري معاملة إنسانية. 

ويستند امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية 9 يف مرشوع اسفري إىل مبدأ اإلنسانية ويعرتفان 

حسب  اإلنسانية  املساعدة  تلقي  يف  وحقه  واألمن،  الحامية  يف  وحقه  بكرامة،  العيش  يف  اإلنسان  بحق 

احتياجاته. ويقع هذا املبدأ أيًضا يف صميم مهمة اللجنة الدولية للحيلولة دون حدوث املعاناة اإلنسانية يف 

النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى وتخفيف آثارها.

ومن خالل الحفاظ عىل وضعها غري املتحيز، تهدف اللجنة الدولية إىل ضامن أن تلبي تدخالتها االحتياجات 

املحددة واألكرث إلحاًحا للمجتمعات املحلية واألفراد األكرث ترضًرا. ومتتثل جميع أنشطة اللجنة الدولية ملبدأ 

عدم التحيز الذي ينص عىل أن الدعم اإلنساين ال يقدم إال عىل أساس احتياجات الناس عىل أرض الواقع ومبا 

يتناسب معها.

وتسعى اللجنة الدولية جاهدة، من خالل التمسك مببدأ عدم التمييز، إىل تجنب جميع أشكال التمييز، سواًء 

كان ذلك عىل  أساس العمر أو النوع أو العرق أو اللون أو اإلثنية أو امليول الجنسية أو اللغة أو الدين أو 

الحالة الصحية أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل القومي أو االجتامعي.

النوع  )مثل  الفردية  العوامل  أخذ  أيًضا  يجب  التمييز،  وعدم  التحيز  وعدم  اإلنسانية  مبادئ  تطبيق  عند 

والعمر والتعرض للعنف( يف الحسبان. وهي تساعد يف التعرف عىل مواطن الضعف املحددة وتُعد رضورية 

لفهم احتياجات األفراد واملجتمعات املحلية من أجل تقديم استجابة فعالة.

تكون التدخالت اإلنسانية أكرث فعالية عندما يشارك املستفيدون املستهدفون بنشاط يف الربامج من البداية. 

ومصالحهم  احتياجاتهم  لتحديد  املعنية  واملجتمعات  األفراد  مشاورة  “ينبغي  أنه  الدولية  اللجنة  وتوضح 

بطريقة أفضل باإلضافة إىل إرشاكهم  يف التدخالت التي يجري تنفيذها، إذ يتعني األخذ يف االعتبار منظومة 

القيم الخاصة بهم وما لديهم من مواطن ضعف وكيفية رؤيتهم الحتياجاتهم. فاللجنة الدولية تجنح إىل 

اتباع نهج قائم عىل املشاركة لبناء القدرات املحلية” 10. 

8     اللجنة الدولية للصليب األحمر، املبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، اللجنة الدولية، 1996:

   https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf     
9       مرشوع اسفري، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، مرشوع اسفري، جنيف، 2011.

10     اللجنة الدولية للصليب األحمر، اللجنة الدولية للصليب األحمر: مهمتها وعملها، 2006:
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf        

التحيز  وعدم  اإلنسانية  وهي  األحمر-  والهالل  األحمر  للحركة الدولية للصليب  السبعة  األساسية  املبادئ 

أخالقيًا  إطاًرا  التالية  الخمسة  املبادئ  توفر   - والعاملية8  والوحدة  التطوعية  والخدمة  واالستقالل  والحياد 

ومهنيًا للمتخصصني يف الرعاية الصحية:

1.  التمسك باإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز

2.  ضامن مشاركة املجتمع املحيل والوعي الثقايف

3.  االلتزام بأخالقيات الرعاية الطبية والصحية

4.  تقديم رعاية عالية الجودة مبا يتامىش مع املعايري املقبولة دوليًا

5.  ضامن استمرارية الرعاية

يسعى املتخصصون يف الرعاية الصحية يف امليدان سعيًا حثيثًا للعمل من أجل تحقيق مصالح املرىض الفضىل. 

ويساعد تنفيذ أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي مبا يتامىش مع املبادئ املذكورة عىل بناء 

الثقة وضامن االستثامر الكامل يف األشخاص الذين لديهم احتياجات تتعلق بالصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي وتفاعلهم مع برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

     https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf    
     https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf    
        https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf
        https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf
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11    املرجع نفسه.

12      انظر، عىل سبيل املثال، الجمعية األمريكية للطب النفيس، املبادئ األخالقية لألطباء النفسيني ومدونة قواعد السلوك،  الجمعية

           األمريكية للطب النفيس، 2010؛ والجمعية الربيطانية للطب النفيس، مدونة األخالقيات والسلوك: دليل نرشته  لجنة األخالقيات  

        التابعة للجمعية الربيطانية للطب النفيس، الجمعية الربيطانية للطب النفيس، ليسرت، 2009؛ واالتحاد  األورويب لجمعيات

           األخصائيني  النفسيني، مدونة أخالقيات املهنة، االتحاد األورويب لجمعيات األخصائيني النفسيني، أثينا، 1995.

ال يوجد، حتى اآلن، مدونة أخالقيات عاملية للمتخصصني يف الصحة النفسية وذلك عىل  الرغم من وضع 

العديد من املدونات عىل املستوى الوطني ومستوى املنظامت12. وتركز مدونات السلوك ملامريس الصحة 

النفسية، مثل املدونات التي يستخدمها املتخصصون يف الصحة النفسية اآلخرون، عىل الحفاظ عىل الكرامة 

وضامن الرسية والوقاية من املرض واستعادة الصحة وتخفيف املعاناة، وقبل كل يشء “عدم إلحاق الرضر”.

يتطلب االلتزام بهذه املبادئ برامج فعالة للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يصممها متخصصون 

مؤهلون لديهم مهارات محددة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وينفذونها. ويجب أن 

يعمل هؤالء املامرسون يف مجال الصحة يف إطار مجاالت خرباتهم وأن يواصلوا تنمية مهاراتهم املهنية.

تستند تدخالت اللجنة الدولية إىل معايري الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ومامرساتهام املعرتف 

بها دوليًا والقامئة عىل األدلة. وتحدد هذه الوثيقة املباديء التوجيهية لتنفيذ الربامج التي تعكس أفضل 

املامرسات الراسخة بني أوساط الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين. وتتبنى جميع التدخالت نظرة للتعايف عىل 

م الدعم للجهات الفاعلة املحلية لتطبيق هذه  املدى الطويل، برصف النظر عن طول برنامج معني، ويقدَّ

املفاهيم يف عملها ملساعدة املجتمعات املحلية املترضرة.

كام هو موضح يف االسرتاتيجية الصحية للجنة الدولية، يجب أن تضمن جميع الربامج الصحية استمرارية 

الرعاية. ويعني هذا أن الخدمات املقدمة تشكل جزًءا من نظام متكامل يضمن الوصول اآلمن ويف الوقت 

املناسب إىل خدمات صحية فعالة وغري متحيزة. وقدر اإلمكان، يجري إدماج أنشطة الصحة النفسية والدعم 

ومتكن  الكرامة،  تعزز  بطريقة  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  تدخالت  م  تقدَّ عليه،  بناًء 

املستفيدين من مساعدة أنفسهم من خالل املشاركة الهادفة، وتحرتم أهمية املامرسات الدينية والثقافية، 

وتحسن الرفاه العام للمجتمعات املحلية. وتسعى التدخالت إىل أخذ االعتبارات الثقافية يف الحسبان من 

خالل املشاركة مع أفراد املجتمع املحيل الرئيسيني، مبن فيهم الزعامء التقليديون والقادة الدينيون واملعلمون 

واملتخصصون يف الرعاية الصحية. ومن األهمية مبكان تحديد هذه املوارد املحلية وتعزيزها )داخل الحكومة 

واملجتمع املدين عىل حد سواء(. وتضطلع اللجنة الدولية بذلك من خالل أساليب عمل محددة هي: زيادة 

الوعي باملسؤولية )اإلقناع والحشد واالستنكار(؛ وتقديم الدعم؛ وأداء دور البديل )تقديم الخدمات مبارشة( 11.

الثقايف، فقد تحدث رضًرا بسبب تجاهل  الربامج أهمية مشاركة املجتمع املحيل والوعي  أما إذا مل تدرك 

آليات التكيف الحالية وإطالة أمد الضيق النفيس. ومن املحتمل أيًضا أن تكون لديها ملكية محلية محدودة. 

وعىل العكس من ذلك، ميكن للربامج التي ترُشك املجتمع املحيل وتراعي العوامل الثقافية أن توفر الدعم 

الفعال.
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تشمل برامج اللجنة الدولية مكونات الصحة النفسية والنفسية االجتامعية.

1.  تلبية االحتياجات النفسية والنفسية االجتامعية عىل مستوى الفرد والعائلة واملجتمع املحيل؛

2.  تعزيز آليات التكيف لدى الفرد والعائلة واملجتمع املحيل؛

3.  منع حدوث املزيد من مشكالت الصحة النفسية واملشكالت النفسية االجتامعية.

خدمات 
الصحة النفسية

املتخصصة:
الحاجة إىل رعاية يقدمها 

متخصص
يف الصحة النفسية  أو رعاية نفسية 

أو رعاية محددة/  متخصصة للمتابعة أو لكليهام

دعم الصحة النفسية:
الحاجة إىل دعم من أجل الحد من الضيق النفيس 

وتحسني سري الحياة  اليومية عىل املستويني النفيس والنفيس االجتامعي
واسرتاتيجيات  التكيف  

الدعم النفيس االجتامعي:
الحاجة إىل دعم لتحسني سري الحياة اليومية والرفاه النفيس االجتامعي

 عن طريق األنشطة االجتامعية التي تحسن الرفاه النفيس
 

الدعم االجتامعي:
الحاجة إىل دعم لتحسني التفاعل االجتامعي وتعزيز آليات دعم املجتمع املحيل

•    تقليل الضيق النفيس عن طريق تقليل شدة األعراض النفسية والنفسية االجتامعية وتكرارها؛

•    تحسني سري الحياة اليومية عىل املستويني النفيس والنفيس االجتامعي؛

•    تعزيز آليات التكيف  لدى األفراد واملجتمعات املحلية.

هرم احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية والدعم املقابل املقدم يف برامج اللجنة 

الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

النفيس االجتامعي وبرامجها يف إطار الخدمة الصحية من أجل تقديم رعاية شاملة عىل امتداد السلسلة 

الكاملة إلدارة املرىض أو املستفيدين أو كليهام. وتربط استمرارية الرعاية بني اإلسعافات األولية والرعاية قبل 

دخول املستشفيات، والرعاية الصحية األولية، وخدمات املستشفيات وإعادة التأهيل - مبا يف ذلك الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي - والخدمات الصحية يف مراكز االحتجاز وأنظمة فعالة لإلحالة واإلحالة 

املقابلة.
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النفسية والدعم النفيس االجتامعي، من الرضوري  من أجل بناء القدرات وضامن جودة تدخالت الصحة 

ضامن املتابعة واإلرشاف املناسبني عىل جميع أنشطة بناء القدرات. باإلضافة إىل تلبية احتياجات الصحة 

النفسية أو  الصحة  أنظمة  إنشاء  القدرات يف  بناء  الهدف األوسع نطاقًا ألنشطة  يتمثل  العاجلة،  النفسية 

تعزيز األنظمة القامئة.

-     الدعم النفيس األسايس )فردي وجامعي(

قد يحتاج األشخاص الذين تحارصهم حاالت النزاع والعنف إىل دعم للتغلب عىل الصعوبات النفسية 

املبارشة البسيطة. ويركز الدعم النفيس األسايس تركيزًا رئيسيًا عىل مساعدة األشخاص عىل تحسني سري 

حياتهم الحالية.

وبناًء عىل احتياجات الناس واملوارد البرشية املتاحة، تتلقى الجهات الفاعلة التي وقع عليها االختيار من 

املجتمع املحيل )مثل قادة املجتمع املحيل، أو الزعامء الدينيني، أو املعلمني( أو مقدمو الخدمات الصحية 

والدعم  التدريب  املحيل(  املجتمع  يف  األطباء  أو  التمريض،  هيئة  أو  الصحة،  مجال  يف  العاملني  )مثل 

واإلرشاف من املتخصصني يف الصحة النفسية )مثل مندويب الصحة النفسية، أو املسؤولني امليدانيني، أو 

النفيس األسايس. ويعتمد مستوى الدعم الذي يقدمونه  النفسيني املحليني( لتقديم الدعم  األخصائيني 

لديهم من معرفة ومهارات ومدى وجودهم. عىل  الواقع وعىل ما  االحتياجات عىل أرض  ونوعه عىل 

أفراد يحظون  أو  املؤهلني   املتخصصني  الرئيسيني قد يكونون من  الفاعلني  الرغم من أن بعض هؤالء 

باالحرتام يف املجتمع املحيل تنطوي األدوار التي يضطلعون بها حاليًا عىل نشاط الدعم، قد يحتاج البعض 

اآلخر تدريبًا إضافيًا لتقديم هذا النوع من املساعدة عىل نحو مستقل. وغالبًا ما يكون هؤالء األشخاص 

أفراًدا يف املجتمع املحيل املترضر الذين لديهم رغبة يف تقديم الرعاية. وتشمل املهارات األساسية التي 

يتم تعليمها لهؤالء الفاعلني الرئيسيني كيفية توفري بيئة آمنة، وبناء الثقة، وتعزيز ما لديهم من مهارات 

اإلنصات والتواصل الفعال. وتشمل املجاالت األساسية األخرى التي متت تغطيتها التثقيف النفيس )أي 

تغطي برامج اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي األنشطة التالية:

تقدم برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي دعاًم للصحة النفسية بصفة أساسية من خالل 

أنشطة بناء القدرات التي تعزز مهارات تقديم الدعم النفيس لدى الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل، 

املحيل.  املستوى  النفسية عىل  الصحية  الرعاية  واملتخصصون يف  الصحة  العاملون يف مجال  فيهم  مبن 

أو  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مندويب  مثل  النفسية،  الصحة  يف  املتخصصون  ويقدم 

األخصائيني النفسيني املحليني، دورات تدريبية ويجري تكييفها لتناسب الدور املحدد ملقدمي الرعاية 

واالحتياجات النفسية للمجتمع املحيل املترضر والثقافة والسياق املحليَّني. وتشمل أنشطة بناء القدرات 

التدريب عىل املهارات األساسية لتقديم الدعم النفيس أو مهارات تقديم العالج النفيس أو كليهام. بصفة 

عامة، يتم توفري التدريب األسايس عىل تقديم الدعم النفيس للفاعلني الرئيسيني التي تشمل أدوارهم 

الحالية تلبية احتياجات الضحايا، والذين قد يحتاجون إىل مزيد من الدعم ألداء تلك املهمة بفعالية. وقد 

املستشفيات  والعاملني يف  الطوارئ،  الرعاية يف حاالت  لتقديم  املستجيبني  الرئيسيون  الفاعلون  يشمل 

واملدرسني، الذين عادة ما يكون لديهم أعباء عمل كبرية وليس لديهم وقت كاٍف إال لاللتزام بالتدريب 

عىل املهارات األساسية. ويف الوقت نفسه، يُدرَّب الفاعلون الرئيسيون الذين لديهم بالفعل مهارات أكرث 

تقدًما عىل تقديم العالج النفيس، ومن هؤالء مامرسو الصحة النفسية عىل املستوى املحيل أو الجهات 

الفاعلة يف مجال الدعم االجتامعي أو الجهات الفاعلة عىل مستوى املجتمع املحيل أو كل هؤالء الذين 

يتمتعون بالكفاءات املطلوبة ولديهم وقت لتلقي التدريب.

•    أنشطة الصحة النفسية
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-     تقديم العالج النفيس  )فردي وجامعي(

-     الرعاية املتخصصة واإلحاالت

املجتمع  الرئيسيني يف  الفاعلني  فإن  أكرث شدة،  النفسية  الصحة  احتياجات  فيها  التي تكون  البيئات  يف 

من مامريس  وغريهم  املحليني  النفسيني  واألخصائيني  التدريب،  وتلقوا  باملهارة  يتمتعون  الذين  املحيل 

الصحة النفسية )مثل املستشارين، وبعض األخصائيني االجتامعيني، ويف بعض الحاالت، الفاعلني الرئيسيني 

النفيس.  العالج  تقديم  عىل  التدريب  يتلقون  املناسبة(  باملهارات  يتمتعون  الذين  املحيل  املجتمع  يف 

فيتعلمون كيفية تحديد أعراض الضيق النفيس وأثرها عىل سري الحياة اليومية، وأيًضا استكشاف املوارد 

الفردية واالجتامعية وتعزيز اسرتاتيجيات التكيف اإليجابية. ويهدف الدعم عرب العالج النفيس إىل تقليل 

أعراض الضيق النفيس وتحسني سري حياة الناس اليومية واسرتاتيجياتهم للتكيف النفيس. وعند الرضورة، 

ميكن تقديم دعم للعالج النفيس الجامعي لألشخاص الذين لديهم احتياجات متشابهة يف مجال الصحة 

النفسية من أجل معالجة مشكلة معينة تتعلق بالصحة النفسية أو تشارك الخربات أو كليهام.

تجري إدارة الدعم النفيس واملتخصص يف برامج وسياقات محددة )كام هو الحال يف مرافق االحتجاز 

واملستشفيات( بصفة أساسية عن طريق بناء قدرات املوارد املحلية ومنارصتها وتوعيتها. ومن الرضوري 

أو  الشديدة  الحاالت  إحالة  تيسري  أجل  من  الحاليني  النفسية  الصحة  خدمات  مقدمي  أماكن  تحديد 

الرئيسيني  الفاعلني  إلعداد  والدعم  التدريب  النفسية  الصحة  يف  املتخصصون  ويوفر  إليهم.  املعقدة 

لتحديد  كليهام  أو  األسايس  النفيس  العالج  أو  النفيس  الدعم  تقديم  يف  املشاركني  اآلخرين  املدربني 

االحتياجات وإجراء اإلحاالت املناسبة.

تقديم معلومات عن ردود الفعل النفسية املحددة وتشارك اسرتاتيجيات التكيف اإليجابية( والتطبيع 

الفاعلني  الشائعة لحاالت غري طبيعية(. ويتوىل أحد  النفسية  الفعل  )أي تقديم معلومات حول ردود 

الرئيسيني يف املجتمع املحيل - الذي يكون مدربًا ولديه خربة يف التعامل مع صعوبات مامثلة - إدارة 

مجموعات دعم النظراء التي لديها مكون أسايس للدعم النفيس.

•    أنشطة الدعم النفيس االجتامعي
يتلقى الفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل التدريب والدعم من مامريس الصحة النفسية )مثل مندويب 

املدربني(  املستشارين  أو  املحليني،  النفسيني  األخصائيني  أو  االجتامعي،  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

إدارة  االستجابة  هذه  تتضمن  وقد  مناسبة.  استجابة  وتوفري  االجتامعية  النفسية  االحتياجات  لتحديد 

مجموعات الدعم النفيس االجتامعي، أو إدارة املعلومات أو أنشطة التوعية أو كل ذلك، أو إجراء اإلحاالت 

االجتامعية  النفسية  القدرات  بناء  تدريب عىل  توفري  أيًضا  يتم  الجودة. وقد  عالية  الخدمات  إىل مقدمي 

للمتخصصني، عىل سبيل املثال ملساعدة األطباء النفسيني املحليني عىل إدماج العنارص النفسية االجتامعية يف 

الرعاية التي يقدمونها. كام هو الحال مع جميع أنشطة بناء القدرات، من الرضوري ضامن عمليات الرصد 

واملتابعة واإلرشاف.

-     األنشطة النفسية االجتامعية الجامعية

يتلقى الفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل التدريب من مامريس الصحة النفسية )مثل مندويب الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي، أو األخصائيني النفسيني املحليني، أو املستشارين املدربني( لتنفيذ 

وحل  الثقة  وبناء  النفيس  التثقيف  طريق  عن  االجتامعية  النفسية  للمشكالت  تتصدى  التي  األنشطة 

أو  النظراء  دعم  مثل مجموعات  الجامعية،  األنشطة  وتساعد  واملعلومات.  الخربات  وتبادل  املشكالت 

األنشطة االجتامعية، عىل مكافحة العزلة ألنها توفر فرصة ملقابلة أشخاص مروا بتجارب مامثلة وبناء 

شبكة دعم اجتامعي. وترد العالقة بني املشكالت النفسية االجتامعية والضيق النفيس يف هذه األنشطة، 

مام يعني أن األنشطة تساهم يف تحسني الرفاه النفيس.
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أو  النفسية  أو  البدنية  سالمتهم  أو  لحياتهم  لتهديدات  نتيجة  للصدمة  يتعرضون  قد  الناس  أن  الحقيقة 

كلتيهام، أو ألنهم شهدوا العنف أو اإلصابة أو املوت. ويكون للضغط النفيس وشدة االنفعال نتيجة حدث 

األحداث  فيه  تقع  الذي  االجتامعي  السياق  ويُعد  ورعبًا.  يسببا خوفًا شديًدا  أن  هائل، وميكن  أثر  صادم 

الصادمة بالغ األهمية. وهو يشكل افرتاضاتنا وتوقعاتنا فيام يتعلق بأنفسنا وباآلخرين، وله أثر عىل كيفية 

إدماج الحدث الصادم - الذي عادة ما يحطم هذه االفرتاضات - يف نظرتنا إىل العامل. ويتمثل أحد العوامل 

الحاسمة الرئيسية يف ردود الفعل عىل الضغط النفيس الناجم عن الصدمة يف الشعور بالعجز الشديد يف 

وقت وقوع الحدث )األحداث(. يف مثل تلك الظروف، قد يصاب الناس بالشلل أو االرتباك أو الصدمة أو 

فقدان الشعور. وتُعد عملية التكيف هذه رد فعل طبيعي لحدث غري طبيعي، ويتمكن معظم األشخاص 

من التعايف بنجاح إذا توفرت لهم بيئة داعمة. عىل الرغم من ذلك، ال يبدي الجميع رد الفعل نفسه لألحداث 

السلبية. ويصبح التعايف أكرث صعوبة يف الحاالت التي تتعطل فيها شبكات الدعم االجتامعي، كام هو الحال 

غالبًا يف حاالت النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى. كام تنطوي األحداث الصادمة يف معظم األحيان عىل 

إساءة استخدام السلطة وخيانة الثقة والخديعة واألمل والضياع. إذا كان الضحايا غري قادرين عىل إدماج هذه 

األحداث يف نظرتهم للعامل، فإن األثر الذي ترتكه الصدمة يطغى عىل الطريقة التي ينظمون بها حياتهم.

-     أنشطة التثقيف والتوعية

-     اإلحاالت

غالبًا ما تربز أنشطة التثقيف والتوعية جانبًا نفسيًا اجتامعيًا، إال أن الهدف من تنفيذها هو زيادة الوعي 

بقضايا الصحة النفسية والقضايا النفسية االجتامعية. عىل الرغم من أن هذا األنشطة غالبًا ما تغطي 

ثقافيًا.  ومناسبة  وجذابة  مفهومة  بطريقة  املعلومات  نقل  يف  منها  الهدف  يتمثل  التقنية،  الجوانب 

وتستهدف أنشطة التثقيف مجموعة متنوعة من املتلقني وتهدف إىل توفري معلومات عامة عن قضايا 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، مثل أثر العنف وتوفر الخدمات وإمكانية الحصول عليها. 

وتستهدف أنشطة التوعية مجموعة معينة من األشخاص، عادة من لهم تأثري يف املجتمع املحيل أو من 

االجتامعي.  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم  بأشخاص  مبارش  اتصال  لهم 

وتصمم أنشطة التوعية بحيث تناسب الفئة املستهدفة، وتهدف إىل إحداث تأثري إيجايب عىل املواقف 

والسلوكيات تجاه األشخاص الذين لديهم احتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

من أجل معالجة الوصم الذي غالبًا ما يواجهه هؤالء األشخاص. ويف معظم األحيان، يجري تنفيذ أنشطة 

التثقيف والتوعية كجزء من اسرتاتيجية حشد املجتمع املحيل، يف مسعى إلرشاك أفراد املجتمع املحيل 

وتعزيز شبكات الدعم الجديدة والحالية يف املجتمع املحيل.

د  يتم إنشاء شبكة إحالة متعددة التخصصات وتجرى اإلحاالت يف الوقت املناسب يف الحاالت التي يحدَّ

اللجنة  وتوفر  القانونية.  أو  االقتصادية  أو  الصحية  االحتياجات  أو  الحامية  احتياجات  من  املزيد  فيها 

تحديد  من  االجتامعي  النفيس  الدعم  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  لتمكني  والدعم  التدريب  الدولية 

االحتياجات وعمل اإلحاالت املناسبة.

التعريف  إىل  النطاق عىل نحو كبري  الواسع  التعريف  يرتاوح تعريف مصطلح “الصدمة” واستخدامه من 

املحدد للغاية. وميكن أن يشري إىل أي حدث سيئ يف الحياة أو يصف مجموعة من الحاالت اإلكلينيكية التي 

تستويف معايري تشخيصية محددة. وال يشمل أي من التعريفني التفاعل املعقد للعوامل البيولوجية والنفسية 

واالجتامعية قبل التجارب التي تحدث صدمة ويف أثنائها وبعدها. وقد تتفاقم الصدمة بسبب املواقف التي 

أو  الشخص لإلصابة  يتعرض  املثال، قد  به. عىل سبيل  التنبؤ  تنطوي عىل عنف شديد ومستمر وال ميكن 

التهديد باملوت أو للعنف الجنيس أو مشاهدة موت أحد األحباء أو االستامع إىل تجارب اآلخرين املؤملة.
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من املهم تقييم األنشطة وتكييفها لضامن استمرار فعاليتها. ويتضمن الرصد والتقييم النهايئ عملية مستمرة 

ومنتظمة لتسجيل املعلومات وجمعها وقياسها وتحليلها ونقلها من أجل تحديد املجاالت التي يجب تحسينها، ويف 

النهاية تحقيق أهداف محددة عىل نحو أكرث كفاءة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق الدروس املستفادة عىل الربامج 

املستقبلية.

ويف هذا اإلطار، تُستخدم مقاييس موحدة يف برامج اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من 

أجل عملية رصد األنشطة وتقييمها القامئة عىل األدلة. ونظرًا إىل تنوع البلدان واملجتمعات املحلية التي تعمل فيها 

اللجنة الدولية، يجب التحقق من صحة املقاييس املستخدمة يف برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

عرب الثقافات املختلفة وترجمتها إىل اللغات املحلية. وبسبب عدم إمكانية تطبيق املقاييس الحالية دامئًا عىل بيئات 

النزاع يف البلدان غري الغربية، تستخدم اللجنة الدولية مقاييس ميكن تكييفها. وتستخدم املقاييس لقياس التغريات 

يف الضيق النفيس، وسري الحياة اليومية، واسرتاتيجيات التكيف لدى األفراد واملجتمعات املحلية مع مرور الوقت.

13    الجمعية األمريكية للطب النفيس، الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات النفسية، الطبعة الخامسة، الجمعية  

14     منظمة الصحة العاملية، التصنيف الدويل لألمراض - املراجعة العارشة، تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية: األوصاف 
        الرسيرية )اإلكلينيكية( والدالئل اإلرشادية  التشخيصية، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 1992.

يف هذا السياق، يضع الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات النفسية )الطبعة الخامسة( 13 والتصنيف 

للصدمة  تشخيصية  معايري   14 العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادر  العارشة  املراجعة   - لألمراض  الدويل 

واالضطرابات املرتبطة مبسببات الضغط النفيس، مبا يف ذلك اضطراب كرب ما بعد الصدمة. ويجعل التعرف 

عىل أمناط ردود الفعل عىل األحداث البالغة الشدة تصنيفها أسهل. عىل الرغم من ذلك، فإن تطبيق هذه 

املعايري يقرص تعريف الصدمة عىل تشخيص محدد. وتتنوع العوامل الثقافية والبيئية التي تؤثر عىل تجارب 

الناجني من الصدمة واحتياجاتهم من الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وتعتمد عىل السياق، وقد 

األمن  وانعدام  االستقرار  عدم  إىل  وبالنظر  التشخيص.  تقديم  عند  مناسب  نحو  االعتبار عىل  يف  تؤخذ  ال 

الناجمني عن النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، والدمار الذي تخلفه، من الرضوري إيجاد نهج عميل 

ميكن تكييفه يلبي االحتياجات املختلفة لألشخاص الذين يتعرضون لصدمة.

مع أخذ هذه التفاصيل يف االعتبار، ال يركز نهج اللجنة الدولية إزاء الصدمة عىل تشخيص اضطرابات الصحة 

النفسية. بداًل من ذلك، تسعى تدخالتها إىل الحد مام يصيب األشخاص من أعراض ومعاناة نفسية ونفسية 

اجتامعية، وتحسني سري حياتهم اليومية وآليات التكيف لديهم.

تشمل األمثلة عىل املقاييس املستخدمة يف برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ما ييل:

الضيق النفيس

)IES-R( مقياس أثر األحداث - املنقح     •

)CRIES( مقياس أثر األحداث املنقح الخاص باألطفال     •

سري الحياة

)WHODAS 2.0( جدول تقييم العجز، اإلصدار 2.0 - ملنظمة الصحة العاملية     •

)ProQOL( مقياس “جودة الحياة” املهني     •

15

16

17

18

15    انظر
www.emdrhap.org/content/wp-content/uploads/2014/07/VIII-E_Impact_of_Events_Scale_Revised.pdf

16    انظر مؤسسة األطفال والحرب Children and War Foundation، مقياس أثر األحداث املنقح الخاص باألطفال، 
        بريغن/ الرنويج، 1998: 

  http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en  17    انظر
 https://proqol.org/ProQol_Test.html 18    انظر

http://www.childrenandwar.org/measures/children%E2%80%99s-revised-impact-of-event-scale-8-%E2%80
%93-cries-8/ies13/

األمريكية للطب النفيس، أرلينغتون، فرجينيا، 2013.

http://www.emdrhap.org/content/wp-content/uploads/2014/07/VIII-E_Impact_of_Events_Scale_Revised.pdf
http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
https://proqol.org/ProQol_Test.html
http://www.childrenandwar.org/measures/children%E2%80%99s-revised-im       pact-of-event-scale-8-%E2%80%93-cries-8/ies13
http://www.childrenandwar.org/measures/children%E2%80%99s-revised-im       pact-of-event-scale-8-%E2%80%93-cries-8/ies13
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يتألف فريق اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من نحو مائة من املتخصصني يف 

املحليون.  امليدانيون  واملوظفون  الدوليون  املوظفون  فيهم  مبن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  النفسية21  الصحة 

النفسية والدعم  العاملية وعدد برامج الصحة  الرقم من سنة إىل أخرى حسب االحتياجات  ويختلف هذا 

والدعم  النفسية  للصحة  الدولية  اللجنة  برامج  عدد  ارتفع  وقد  تنفيذها.  يجري  التي  االجتامعي  النفيس 

النفيس االجتامعي يف جميع أنحاء العامل برسعة كبرية يف السنوات األخرية، حيث ارتفع من 10 برامج يف عام 

2010 إىل 77 برنامًجا يف عام 2017.

إن مندويب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي هم أخصائيون نفسيون وأطباء نفسيون يتم توظيفهم 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  للصحة  ناجح  تقديم دعم  لديهم من مؤهالت مهنية وقدرة عىل  ملا 

الصحة  رعاية  يتمتعون بخربة يف مجاالت  والعنف. وهم  النزاع  املترضرة من حاالت  املحلية  للمجتمعات 

للعنف. ورمبا  النفسية  اآلثار  باإلضافة إىل مهارات محددة ملعالجة  الطوارئ،  النفسية واالستجابة لحاالت 

سبق لهم العمل مع ضحايا العنف )مبن فيهم ضحايا العنف الجنيس واألطفال(، يف أماكن الرعاية الصحية، 

أو مع عائالت املفقودين أو مع كليهام. وتتضمن كفاءات مندويب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

أيًضا مهارات اإلرشاف والتدريب وإدارة فرق العمل.

وتصميم  االجتامعية  النفسية  واالحتياجات  النفسية  االحتياجات  تقييم  عن  مسؤولون  املندوبون  هؤالء 

الربامج وإدارتها. عىل الرغم من أن مواصفات الربنامج الرئيسية موضحة يف هذه املبادئ التوجيهية، يجب 

أن تكون الربامج الفردية خاصة بسياق محدد. ويساعد مندوبو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

أيًضا يف اختيار املوظفني املحليني وتدريبهم عىل تنفيذ الربامج. وتختلف فرتات التدريب وقد تستغرق أكرث 

من 12 شهرًا حسب مؤهالت املوظفني وخرباتهم ومدى تعقيد الربنامج.

)SRQ 20( 20 أداة االستبيان الذايت، اإلصدار     •

التكيف

 Brief COPE Inventory  أداة مقياس اسرتاتيجيات التكيف     •

املؤرشات هي عوامل أو متغريات كمية أو نوعية توفر أساًسا بسيطًا وموثوقًا به لتقييم التغري أو األداء أو 

قياسه. وتستخدم البيانات الكمية لتوفري معلومات عن عدد األشخاص الذين يتلقون الدعم وأي تغيريات 

تطرأ عىل رفاههم النفيس والنفيس االجتامعي مبرور الوقت )أي مقارنة نقطة واحدة يف وقت محدد بنقطة 

أخرى يف وقت محدد(. وتُجمع البيانات النوعية من املقابالت الجامعية أو الفردية؛ ويتاح لألفراد واملجتمعات 

املحلية فرصة للتعبري عن آرائهم وتجاربهم، ومن ثم إضافة معنى وتفاصيل إىل البيانات الرقمية. وتستخدم 

البيانات املجمعة لضامن مواصلة  التدخالت يف حني تستخدم  النتائج واملخرجات لقياس فعالية  مؤرشات 

النفسية  الصحة  بيانات  لجمع  الخاصة  أدواتها  الدولية  اللجنة  استحدثت  وقد  الربامج وتحسينها.  تكييف 

والدعم النفيس االجتامعي، مام يوفر منصة موحدة لتخزين البيانات وتحليلها.

20

19

     21

20    انظر قسم علم النفس، كلية اآلداب والعلوم، جامعة ميامي:
  http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html

19     انظر منظمة الصحة العاملية، دليل املستخدم الستبيان التبليغ الذايت، منظمة الصحة العاملية، جنيف،

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/61113/WHO_MNH_PSF_94.8.pdf;jsessionid=CAA9F1F
4C1DE2D8F72FBF4F1CC1C475E?sequence=1

يف هذه الوثيقة، يستخدم مصطلح “متخصص يف الصحة النفسية” لإلشارة إىل األخصائيني النفسيني واألطباء النفسيني؛ 

ويستخدم مصطلح “مامرس الصحة النفسية” لإلشارة إىل األخصائيني النفسيني واألطباء النفسيني وأيًضا األشخاص الذين  

تلقوا تدريبًا من متخصص يف الصحة النفسية لتطوير مهاراتهم يف الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي ولكنهم ليسوا 

للعمل  التدريب  تلقوا  الذين  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني  الفاعلني  ذلك  )ويشمل  النفسية  الصحة  يف  متخصصني 

كمستشارين(.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/61113/WHO_MNH_PSF_94.8.pdf;jsessionid=CAA9F1F4C1DE2D8F72FBF4F1CC1C475E?sequence=1


من الصعب تحديد الطول املثايل لربنامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. ومع ذلك، فإنه نادًرا 

ما يكون عماًل قصري األجل. عىل سبيل املثال، قد تستمر التدخالت يف حاالت الطوارئ وتقييامتها لنحو ثالثة 

أشهر، يف حني قد تستمر برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي تلبي احتياجات محددة ملدة 

12 شهرًا عىل األقل.

ويعتمد طول الفرتة الزمنية التي توجد فيها حاجة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي عىل 

عدة عوامل، مبا يف ذلك طبيعة األحداث الصادمة وعددها، وتوفر الدعم النفيس والنفيس االجتامعي. ومن 

املعتاد أن تظل أعراض الضيق النفيس واسعة االنتشار يف املجتمعات املحلية لسنوات عديدة بعد انتهاء 

النزاع أو فرتة العنف.

املدى  نهًجا عىل  النفيس االجتامعي ضمًنا  النفسية والدعم  الصحة  نتيجة لذلك، تعتمد جميع استجابات 

يف  الدولية  اللجنة  تتبعها  التي  العمل  أساليب  وتتمثل  للربنامج.  الفعيل  الطول  عن  النظر  بغض  الطويل، 

أنشطتها املتعلقة بخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف: الدعم والحشد واإلقناع 22. وهي 

تساهم يف إنشاء إطار مستدام ميكن إدماجه يف أنظمة الدعم الرسمية وغري الرسمية الحالية 23. وتستغرق 

هذه العملية بعض الوقت. ويف الحاالت التي يكون فيها تطوير خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية 

النفسية  والقضايا  النفسية  الصحة  بقضايا  يحيط  اجتامعي  وصم  ويوجد  ضعيًفا  ومواردها  االجتامعية 

االجتامعية، غالبًا ما تُطلَق الربامج يف بيئة قليلة القدرات، إن وجدت يف األساس. ويجب يف هذه الحالة إنشاء 

برامج التدريب وأدواته وفرقه من الصفر.

أما عملية نقل املعرفة بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي واملهارات الالزمة لهام يف حاالت النزاع 

فتعتمد عىل أكرث من التدريب وحده. وهي تتضمن التطبيق الخاضع لإلرشاف للمهارات التي يجري تعليمها 

واملتابعة املناسبة. ويُعد التدريب الفعال عملية مستمرة تتطلب مامرسة تفصيلية  وتوجيه ورصد وإرشاف 

عن كثب، ويتواله مدربون مؤهلون.

يجب إدماج هذا الهدف عىل املدى الطويل يف جميع الربامج حتى ال يشعر املستفيدون بأنهم جرى التخيل 

التكيف ولكن  التنفيذ بغية تقليل مواطن الضعف وتعزيز استجابات  عنهم. وإذا كان هناك برنامج قيد 

خدمات الدعم تُسحب بعد فرتة قصرية من انتهاء التدخل، فمن املحتمل أن يصاب املجتمع املحيل بإحباط 

شديد. وقد يدمر هذا األمر الثقة ويلحق الرضر بالعالقات املجتمعية، مام قد يجعل األشخاص املترضرين 

أسوأ حااًل من ذي قبل. ومن املمكن تجنب هذه املخاطر عن طريق تخطيط اسرتاتيجيات الخروج يف مرحلة 

مبكرة بهدف ضامن وجود إطار محيل لضامن استمرار عمل برامج الدعم بعد نهاية التدخل.

22      اللجنة الدولية للصليب األحمر، اللجنة الدولية للصليب األحمر: مهمتها وعملها، 2009: 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf

23    أنظمة الدعم الرسمية هي خدمات الرعاية الصحية، يف حني تتضمن األنظمة غري الرسمية أشكااًل مختلفة من دعم املجتمع 

       املحيل.

1. مقدمة 19

منذ عام 2013، دأبت وحدة الشؤون الصحية التابعة للجنة الدولية عىل تنظيم حلقة عمل تدريبية سنوية 

تعرف باسم أسبوع تعزيز الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. وهي تتيح ملندويب الصحة النفسية 

فرصة  وتنفيذها  الربامج  تنسيق  عن  املسؤولني  املحليني  امليدانيني  واملوظفني  االجتامعي  النفيس  والدعم 

لتبادل الخربات والدروس املستفادة، وتحقيق االتساق بني نُهج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

الخاصة بهم يف إطار االسرتاتيجية الصحية للجنة الدولية. وأصبحت حلقة العمل أيًضا منصة تتيح للمشاركني 

املساهمة يف تطوير املباديء التوجيهية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf
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قضايا موضع اهتامم
يف جميع أنحاء العامل، يفقد مئات اآلالف من األشخاص اتصالهم بأقاربهم جراء النزاعات املسلحة أو الكوارث 

الطبيعية أو الهجرة. ورمبا يكون أحباؤهم قد قُتلوا يف عمليات إعدام جامعية وألقيت جثثهم يف قبور ال 

تحمل أي عالمات؛ أو رمبا وقعوا يف األرس أو تعرضوا لالختطاف؛ أو رمبا أُلقي القبض عليهم وماتوا يف أماكن 

االحتجاز؛ أو رمبا احتجزوا مبعزل عن العامل الخارجي يف مكان رسي. وقد يكون األشخاص املفقودون مدنيني 

فارين من النزاع، أو أطفااًل انفصلوا عن عائالتهم، أو مقاتلني مفقودين يف العمليات، أو أولئك الذين لقوا 

مرصعهم يف القتال ومل تُسرتد رفاتهم.

الشخص املفقود: هو الشخص الذي يكون مكان وجوده غري معروف ألقاربه و/أو الذي اعترب مفقوًدا استناًدا 

إىل معلومات موثوق بها، وفًقا للترشيعات الوطنية يف ما يتعلق بنزاع مسلح دويل أو غري دويل أو حالة عنف 

داخيل أو اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية، أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخل السلطة املختصة يف 

الدولة.
تعريف وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين التابعة للجنة الدولية24 

الحقيقة أن لدى كل شخص مفقود قصة فريدة، بل ومدمرة يف بعض األحيان. وغالبًا ما يجد أفراد العائلة 

أنفسهم يف حرية من أمرهم بعد اختفاء أحد أحبائهم، ويواجهون مجموعة من التحديات املحتملة. ورمبا 

أيًضا  يواجهون  إدارية؛ وقد  أو  قانونية  أو  مالية  الحقيقة إىل حدوث مشكالت  تؤدي حاجتهم إىل معرفة 

صعوبات نفسية وصعوبات نفسية اجتامعية. باإلضافة إىل األمل الذي يشعرون به عقب انفصالهم عن أحد 

أحبائهم، غالبًا يف ظل ظروف بالغة الصعوبة، قد يصبح وضعهم االجتامعي واالقتصادي أيًضا غري مستقر عىل 

نحو أكرب، ألن الشخص املفقود رمبا كان العائل الرئييس يف العائلة. وقد ال يعرف أفراد العائلة كيفية البحث 

عن قريب مفقود أو التقدم بطلب للحصول عىل الدعم املايل أو املادي أو الحصول عىل املشورة القانونية. 

نتيجة لذلك، قد يصبحون معزولني عن بيئتهم االجتامعية. وقد يفقدون الثقة يف النظام القانوين الوطني، 

وقد يجدون صعوبة يف الوثوق بأفراد آخرين يف مجتمعهم املحيل، أو إذا اختفى شخص ما يف سياق توترات 

عنيفة بني مجموعتني متنازعتني أو أكرث، فقد يخشون الوصم املرتبط بجامعات املعارضة.

يف هذه الظروف، من املفيد للغاية أن يكون ألي تدخالت ملساعدة عائالت املفقودين إطار نفيس اجتامعي. 

ومن أجل التأكد من عدم تعرض هذه العائالت ملزيد من الرضر، يجب وضع اسرتاتيجيات نفسية اجتامعية 

وتقييم  املفقودين  عائالت  العملية بتحديد  وتبدأ هذه  بأكملها.  الربنامج  دورة  مدار  عليها عىل  والحفاظ 

العائالت  مع  بالتعاون   - الالزمة  الخطوات  تُتخذ  ذلك،  بعد  الربنامج.  يف  للمشاركة  ودعوتهم  احتياجاتهم 

والعائلية  الفردية  مواردهم  وتعزيز  احتياجاتهم  لتلبية  ثقافيًا  املناسبة  الوسائل  أفضل  لتحديد   - نفسها 

واالجتامعية.

24     اللجنة الدولية للصليب األحمر، مبادئ توجيهية/ قانون منوذجي بشأن املفقودين - مبادئ للترشيع حول وضع األشخاص 

       املفقودين نتيجة نزاع مسلح أو عنف داخيل: تدابري لتجنب اختفاء األشخاص وحامية حقوق ومصالح املفقودين 

        وعائالتهم، اللجنة الدولية، جنيف، 2009.
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قريب الشخص املفقود: ما مل يُحدد خالف ذلك، وألغراض هذا القانون، يفهم مصطلح “قريب” وفًقا ألحكام 

)القانون املدين/قانون األرسة( ويشمل كحد أدىن األشخاص التايل ذكرهم:

•   األطفال املولودون يف نطاق الزواج أو خارجه، أو األطفال بالتبني، أو أوالد الزوج أو الزوجة؛

•   رشيك الحياة عن طريق زواج رشعي أو دون زواج؛

•   الوالدان ) مبا يف ذلك زوجة األب أو زوج األم أو الوالدان بالتبني(؛

•   اإلخوة واألخوات األشقاء أو غري األشقاء أو اإلخوة بالتبني.
مقتبس من تعريف وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين التابعة للجنة الدولية25

ميكن أن يلعب الدعم النفيس دوًرا جوهريًا يف مساعدة العائالت عىل التكيف مع ردود الفعل الشائعة، مثل 

الذهني،  واإلجهاد  والغضب،  بالعزلة،  والشعور  بالذنب،  والشعور  اليقني،  عدم  وحالة  الشديد،  الحزن 

واالرتباك، والقلق. وقد تتفاقم ردود الفعل هذه يف أثناء التجمعات العائلية، عندما تواجه عائالت املفقودين 

مشاعرها، مام يثري ذكريات مؤملة.

تواجه عائالت املفقودين الصعوبات نفسها التي يواجهها األشخاص اآلخرون املترضرون من النزاع املسلح 

وحاالت العنف األخرى، مبا يف ذلك فقدان منازلهم أو دخلهم. باإلضافة إىل ذلك، غالبًا ما يواجهون أيًضا 

تحديات نفسية ونفسية اجتامعية معينة قد تسبب لهم ضيًقا نفسيًا وتعطل قدرتهم مواصلة سري الحياة 

اليومية والتكيف معها.

التكيف مع الفقدان الغامض

تقدم الربامج التي تديرها اللجنة الدولية يف العديد من البلدان الدعم لكثري من العائالت التي تتعامل مع 

حاالت الفقدان الغامض. وتستند نظرية الفقدان الغامض، كام حددتها بولني بوس26، إىل فرضية مفادها أن 

حالة عدم اليقني املرتبطة بعدم معرفة مكان أحد األحباء )أو ما إذا كان حيًا أم ميتًا(، هي أمر محزن للغاية 

لألفراد واألزواج والعائالت. وعىل عكس الوفاة، ال توفر الخسارة الغامضة أي نوع من اليقني، ألن الشخص 

رمبا ال يزال عىل قيد الحياة يف مكان ما؛ وتعني حقيقة أنه مل يتم العثور عىل أي رفات أن العائلة ال ميكنها 

إجراء مراسم الدفن وإظهار مشاعر الحزن.

النفسية  واألعراض  والقلق  االكتئاب  ألعراض  الغامض  الفقدان  يعانون  الذين  العائلة  أفراد  يتعرض  قد 

فيتم  الناس؛  قدرة  األمد  الطويل  الغموض  يشل  أن  بالعالقات. وميكن  املتصلة  النزاعات  وأيًضا  الجسدية، 

تعليق القرارات وتتوقف اسرتاتيجيات التكيف وال يتم إظهار الحزن ألن العائالت تظل يف حرية من أمرها. 

وقد يشعر الناس بالعجز عن استئناف أدوارهم العائلية والزوجية، واتباع القواعد والطقوس ألنهم ال يعرفون 

ما إذا كان فرد العائلة املفقود سيعود أم ال 27.

25     املرجع نفسه. 

P. Boss, Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief, Harvard University Press, Cambridge,

MA, 199.        

P. Boss, ”Ambiguous loss in families of the missing“, The Lancet, Vol. 360 )Suppl. 1(, December 2002, s39       27
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ميكن أن تصبح حاالت االختفاء قضية بالغة الحساسية إذا اختفى األشخاص يف سياق التوترات العنيفة أو 

النزاع املسلح بني مجموعتني أو أكرث. يف مثل هذه الحاالت، قد يُشتبه يف أن عائالت املفقودين لها صالت 

مبجموعات “املتمردين”. وقد يخىش أفراد مجتمعهم املحيل من أن تكون موصومة بسبب هذه العالقة، وقد 

يقررون البقاء بعيدين عنها. وميكن لهذا األمر أن يسبب الوصم لتلك العائالت ويزيد من عزلتها.

الكفاح ضد النسيان، والبحث عن معنى، والحاجة إىل اإلقرار
يف أجواء من الصمت وعدم اليقني، يكافح الناس بقوة إلبقاء ذكرى أقاربهم املفقودين حية داخل العائلة 

تلك  أحبائهم  الوسائل إلحياء ذكرى  أو غريه من  األوسع. ويجعل عدم وجود شاهد قرب  املحيل  واملجتمع 

املهمة أكرث صعوبة؛ إذ يحرم الوضع الغامض الذي يغلف حالة املفقودين العائالت من العالمات املتعارف 

عليها للحياة واملوت. نتيجة لذلك، يظل الضيق النفيس الذي يعانونه غري معرتف به.

قد تسعى العائالت إىل اإلبقاء عىل ذكرى األشخاص املفقودين حية عن طريق البحث املستمر عن إجابات، 

والكفاح من أجل الحصول عىل اعرتاف رسمي بوضع أولئك األشخاص، والحديث عنهم. عىل الرغم من ذلك، 

ميكن أن تصبح هذه الطريقة غري قادرة عىل تحقيق التكيف إذا كانت تتضمن أفكاًرا تتحول إىل وساوس 

وسلوكيات قهرية تؤثر تأثريًا كبريًا عىل الشخص نفسه يف سري الحياة اليومية وقدرته عىل التفاعل مع اآلخرين 

والعمل معهم.

أو  بطريقة  واإلقرار  املفقودين وتوجيهه،  أقاربها  تذكر  إىل  العائالت  احتياج  للتعامل مع  إيجاد وسيلة  إن 

أو  التذكارية  النصب  وتوفر  املعاناة.  من  يقلل  أن  ميكن  مفقودين”  “أشخاًصا  بوصفهم  بوضعهم  بأخرى 

املكبوتة،  للتعبري عن معاناتها  للعائالت  قويًا  الدفن متنفًسا  أو مراسم  اآلثار  أو  الذكرى  الفعاليات إلحياء 

وإضفاء معنى عىل تجربتها والتواصل مع اآلخرين. وقد يحتاج أفراد العائلة إىل دعم نفيس ودعم نفيس 

اجتامعي متخصص يف أثناء عملية تخليد الذكرى، حيث قد ينشأ عدد من الصعوبات يف أثناء هذه العملية 

وبعدها.

صعوبات تواجه الصحة النفسية
بصفة عامة، ال يعاين أقارب املفقودين عادة من مشكالت الصحة النفسية الحادة عىل الرغم من أن الكثري 

منهم يحتاجون دعاًم نفسيًا الستعادة قدر ضئيل من حياتهم الطبيعية وتحسني سري حياتهم عىل املستويني 

الفردي واالجتامعي. عىل الرغم من ذلك، فإن الفقدان الغامض ليس بالرضورة مفهوًما معروفًا يف جميع 

أنحاء العامل، وقد يكون من الصعب العثور عىل مقدمي الرعاية الذين يفهمون األمور التي تواجهها عائالت 

املفقودين.

قد تواجه نسبة ضئيلة من أفراد العائلة مشكالت نفسية حادة واضطرابات يف الصحة النفسية. وقد تشمل 

هذه االضطرابات األفكار الوسواسيّة واضطرابات الكالم، باإلضافة إىل أمناط السلوك املتكررة والجامدة. وقد 

يصيبهم االرتباك، إذ ميكن للشدة العاطفية للوضع أن تشوه املفاهيم وتؤدي بالناس إىل االعتقاد أنهم قد 

ملحوا قريبهم املفقود. ويف الحاالت القصوى، تبدو الحياة وكأنها قد توقفت. وقد يعجز الناس عن امليض قدًما 

يف حياتهم ألنهم يعتقدون أن أقاربهم املفقودين قد يعودون يف أي وقت. ورمبا يعاين أفراد العائلة أيًضا 

حاالت شديدة أو ممتدة عىل نحو كبري من القلق أو االكتئاب أو العزلة أو االنسحاب تعطل سري حياتهم 

وقدرتهم عىل التكيف مع الوضع، مام يؤدي مزيد من الضيق النفيس.

العزلة العاطفية  واالجتامعية

غالبًا ما يشعر أفراد عائالت املفقودين بالعزلة العاطفية. وقد يعتقدون أنه ما من أحد يتفهم معاناتهم، 

عدم طي صفحة  بسبب  املحيل  املجتمع  أفراد  بعض  ينفد صرب  ورمبا  املساعدة.  يرفضون طلب  ثم  ومن 

أحزانهم، يف حني قد يصم آخرون هذه العائالت عىل أساس افرتاضات حول مصري الشخص املفقود.
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اختفاء  إىل  أدت  التي  األحداث  العائلة  أفراد  شهد  إذا  شديدة  مضاعفات  تحدث  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة 

أحبائهم، وأيًضا إذا تعرضت حياتهم لتهديد. وعندما يتفاقم وقع االختفاء بحدث مروع آخر )مثل القصف 

اختفائه  أو  األحباء  أحد  فقدان  مع  التعامل  يكون  فقد  ذلك(،  إىل  وما  مذبحة،  أو  القنابل،  أو  بالقذائف 

املحتمل أكرث صعوبة. وباملثل، إذا كان يجب عىل العائلة التعامل مع فقدان أكرث من قريب أو اختفائهم، 

فيمكن أن يزيد هذا األمر معاناتهم إىل حد كبري.

إن هذه الصعوبات الحادة التي تواجه الصحة النفسية قد تستمر، دون مواجهتها، لفرتات طويلة من الزمن. 

وغالبًا ما يواصل أفراد العائلة بحثهم عن الشخص املفقود أو الرتكيز عىل مواساة اآلخرين يف حني يهملون 

احتياجاتهم الخاصة. ومن دون تدخل خارجي، قد يكون من الصعب كرس األمناط التي متنع العائالت من 

طلب املساعدة. ويتطلب تدريب املتخصصني املحليني وإنشاء شبكة إحالة مناسبة لخدمات الدعم املحلية 

عالية الجودة فهاًم عميًقا للصعوبات النفسية التي يواجهها أقارب األشخاص املفقودين.

الدعم يف أثناء عملية استعادة الرفات البرشية وتحديد هوية أصحابها
تحتاج العائالت يف كثري من األحيان إىل دعم عىل املدى الطويل خالل العملية الطويلة والصعبة للتحقيق يف 

حاالت االختفاء. ومام ال شك فيه أن أقارب املفقودين سوف يواجهون لحظات صعبة خالل عملية استعادة 

الرفات البرشية التي ميكن أن تكون ألحبائهم وتحديد هوية أصحابها. وقد يضطرون إىل مواجهة الحقيقة 

املؤملة املتمثلة يف أن أحباءهم قد ماتوا أو مل يتم تحديد هوية أصحاب الرفات.

يف أثناء عملية استعادة الرفات وتحديد هوية أصحابها، قد تعود الذكريات املؤملة إىل الظهور وتتسبب يف 

ردود فعل عاطفية شديدة وغري متوقعة، مبا يف ذلك الغضب واإلحباط وعدم الثقة والخوف واإلنكار واليأس. 

وقد تعرتي أفراد العائلة أيًضا مشاعر االرتباك وخيبة األمل. ويُعد الحصول عىل دليل قاطع عىل الوفاة عملية 

بطيئة وشاقة، وال تقدم دامئًا للعائالت اإلجابات التي تبحث عنها. يف غضون ذلك، يحتاج أفراد العائلة مزيًدا 

من الدعم النفيس املكثف، وال سيام إذا طُلب منهم تقديم بيانات ما قبل الوفاة وعينات من الدم أو اللعاب 

لتحليل الحمض النووي؛ أو إذا أُخربوا بوفاة أحبائهم؛ أو كانوا موجودين عند استعادة الرفات؛ أو طُلب منهم 

تحديد هوية أصحاب الرفات ومتعلقاتهم الشخصية أو املطالبة بها 28.

العملية، فمن غري  بداية  املفقودين يف  الطب الرشعي وعائالت  يتم تكوين عالقة ثقة بني مامريس  إذا مل 

املرجح أن تثق هذه العائالت يف نتائج التحقيق. ومن ثم، غالبًا ما يحتاج هؤالء املامرسون إىل دعم تقني من 

املتخصصني يف الصحة النفسية عند إجراء املقابالت وتبادل املعلومات والعمل مع عائالت املفقودين، وذلك 

لتجنب التسبب يف مزيد من الضيق النفيس. 

28       اللجنة الدولية للصليب األحمر،   األشخاص املفقودون، وتحليل الحمض النووي  وتحديد هوية أصحاب الرفات البرشي:  دليل ألفضل

             املامرسات يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف املسلح األخرى، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية، جنيف، 2009.

توجد حاجة إىل نهج متعدد التخصصات لتلبية االحتياجات املتنوعة التي تنشأ يف أعقاب حالة االختفاء. 

ويجب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، مبا يف ذلك اتخاذ خطوات ملساعدة العائالت يف العثور عىل إجابات 

االجتامعي،  والنفيس  والنفيس  واإلداري  والقانوين  املايل  الدعم  عىل  والحصول  ألحبائها،  حدث  ما  حول 

واملساعدة يف الحصول عىل اإلقرار وتحقيق العدالة.

من جانبها، تسعى اللجنة الدولية إىل إدراج كل هذه املكونات يف النهج الذي تتبعه. ويتمثل الهدف الرئييس 

أحد  اختفاء  الناجمة عن  الصعوبات  والعائالت عىل مواجهة  األفراد  تعزيز قدرة  “املرافقة” يف  ملا تسميه 

األقارب أو أكرث واستعادة رفاههم النفيس والنفيس االجتامعي تدريجيًا. وقد يشمل هذا األمر تعلم كيفية 
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29       اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرافقة أرس املفقودين: دليل عميل، اللجنة الدولية، جنيف، 2013.

30       ملزيد من املعلومات، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرافقة أرس املفقودين: دليل عميل، اللجنة الدولية، 2013،

         ص. 147-123.

“املرافقة” هي استجابة متعددة التخصصات تتضمن “السري إىل جانب شخص ما”، من خالل تكوين عالقات 

يتلقون  الذين  )“املرافقون”(  املحليني  الرئيسيني  الفاعلني  مع  متبادل  التعاطف وشبكات دعم  مبنية عىل 

التدريب عىل تقديم الدعم كلام دعت الحاجة.

يتوىل فريق متعدد التخصصات تدريب “املرافقني” وتقديم الدعم لهم. وهم يتعلمون كيفية فهم مجموعة 

ويتمثل  املحلية.  الخدمات  عىل  للحصول  جرس  وتوفري  وتلبيتها،  املفقودين  عائالت  احتياجات  من  كبرية 

العنرص الرئييس ألي برنامج مرافقة فعال يف جودة العالقة التي تقام مع العائلة. إذا متكن املرافقون من 

إظهار التعاطف مع العائلة وكسب ثقتها، فسيشعر أفرادها بأن هناك من يفهمهم ويدعمهم، وسيشعرون 

باالرتياح عند املشاركة يف جلسات جامعية واستقبال زيارات منزلية. وتولت اللجنة الدولية تدريب مرافقني 

من مجموعة واسعة من الخلفيات، من بينهم متخصصون من العديد من التخصصات املختلفة، ومتطوعون 

أقارب  لهم  وأشخاص  حكومية،  غري  ومنظامت  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  من 

مفقودون أيًضا، وأفراد من املجتمع املحيل. واألهم من ذلك اختيار املرافقني عىل أساس قدرتهم عىل فهم 

عائالت املفقودين والتعاطف معها وتقديم الدعم لها، أكرث من أي مؤهالت معينة. من حيث الوضع األمثل، 

ينبغي للمرافقني أن يكونوا أيًضا أشخاًصا يرى أفراد املجتمع املحيل )وعائالت املفقودين عىل وجه الخصوص( 

أنهم األنسب لتويل هذه املهمة.

عىل الرغم من أنه ليس بالرضورة أن يكون املرافقون متخصصني، فهم بحاجة إىل تدريب مناسب وأدوات 

عملية وإرشاف من أجل تقديم الدعم الفعال عىل املدى القصري واملدى الطويل. باإلضافة إىل ذلك، من املهم 

بناء العالقات بني املرافقني وتعزيزها، ألنها تشكل شبكة الدعم لهذه العائالت.

وميكن أن يتلقى املرافقون التدريب عىل تقديم رعاية إضافية قبل أحداث معينة ويف أثنائها وبعدها مثل 

النصب التذكارية واحتفاالت إحياء الذكرى، ويف أثناء عملية استعادة الرفات البرشية وتحديد هوية أصحابها. 

وقد يصدر عن أفراد العائلة ردود فعل مختلفة متاًما عندما يواجهون احتامل موت أحبائهم، أو يف حالة 

التي  العائلة مزيًدا من الدعم املكثف ملواجهة الذكريات الصعبة  تأكيد هذه املخاوف. وقد يحتاج أفراد 

تظهر يف أثناء عملية استعادة الرفات وتحديد هوية أصحابها، والتي قد تشمل مقابلة للتعرف عىل ما حدث 

قبل الوفاة واستعادة الرفات فعليًا وتحديد هوية أصحابها وتسليمها إىل ذويهم. وقد يحتاج املرافقون إعداد 

أفراد العائلة ودعمهم خالل كل خطوة من خطوات هذه العملية الصعبة. وبالتأكد من إطالع أفراد العائلة 

جيًدا عىل األمر وأنهم يتفهمون ما يحدث، ميكن للمرافقني املساعدة يف الحد من الضيق النفيس الذي قد 

يصيبهم يف أثناء هذه العملية. ورمبا يكون من املفيد للعائالت تشارك تجاربها مع شبكة اجتامعية داعمة 

)مثل األشخاص اآلخرين الذين أُبلغ عن فقد أقاربهم، أو أفراد عائالتهم أو أصدقائهم أو جريانهم، أو أفراد 

آخرين من مجتمعهم املحيل(. ولتحسني جودة الدعم الذي تتلقاه العائالت يف لحظات محددة من العملية 30،  

ميكن تقديم التوعية والتدريب للعاملني يف مجال الصحة أو خرباء الطب الرشعي أو املتخصصني من املكاتب 

الحكومية أو أعضاء الجمعيات املحلية أو كل هؤالء.

التعايش مع حالة عدم اليقني. وميكن تحقيق ذلك من خالل االعتامد عىل موارد العائالت وموارد املجتمع 

املحيل األوسع - عىل املستويني املحيل والوطني - وعن طريق إنشاء شبكة دعم. ويرد وصف إطار التنفيذ 

يف مرافقة أرس املفقودين: دليل عميل 29،  الذي يستند إىل تجربة اللجنة الدولية يف دعم عائالت املفقودين 

يف مجموعة متنوعة من البيئات.
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يكون لعائالت املفقودين احتياجات محددة يتعني عىل اللجنة الدولية تقييمها قبل اتخاذ أي إجراء. ونظرًا 

إىل أنه ال ميكن يف كثري من األحيان ألحد املتخصصني من كل مجال إجراء التقييم، فقد وضعت شعبة الحامية 

باللجنة الدولية منوذج تقييم متعدد التخصصات ميكن لغري املتخصصني استخدامه لتقييم احتياجات عائالت 

املفقودين. ويف الوضع األمثل، عىل الرغم من أن املندوب امليداين للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

املوجود يف البلد املعني سيقدم الدعم للتقييم، ميكن أيًضا تقديم الدعم من أخصايئ نفيس محيل مدرب، أو 

- عن بُعد - عن طريق مستشاري الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

تواجه  التي  املشكالت  ولتحديد  للوضع،  بفهم عميق  امليدانية  الفرق  لتزويد  االحتياجات  تقييم  يُستخدم 

العائالت وزيادة الوعي بها ولتخطيط استجابة متعددة التخصصات. ويجري جمع املعلومات عن الصعوبات 

التي تواجه تلك العائالت واحتياجاتها وتوقعاتها املحددة بهدف تحديد املوارد والوسائل وآليات التكيف 

ببعضها  العائالت  تلك  لحياة  املختلفة  الجوانب  ارتباط  املجّمعة إلظهار مدى  البيانات  الحالية. وتُستخدم 

والنفسية  القانونية  واحتياجاتها  املعلومات،  عىل  للحصول  وسعيها  االقتصادي،  وضعها  ذلك  يف  )مبا  بعًضا 

والنفسية االجتامعية، ورغبتها يف تحقيق العدالة واإلقرار( إلظهار أثر الضعف وتسليط الضوء عىل الحاجة 

إىل استجابة شاملة.

عند إعداد تقييم االحتياجات، من الرضوري إرشاك املوظفني املحليني لضامن إحساسهم بامتالك العملية. 

ويسهم هذا األمر يف التنفيذ الفعال لربنامج مرافقة محتمل، إذ سيكون الفريق امليداين قد اكتسب بالفعل 

املعرفة والخربة العمليتني يف التعامل مع العائالت. وسوف يفهم احتياجاتها، ويصبح قادًرا عىل إنشاء اتصال 

وثيق معها وكسب ثقتها، ومن ثم إرساء أساس قوي لتنفيذ  الربنامج.

ويف هذا املجال، يوىص بشدة بحضور متخصص يف الصحة النفسية - مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي أو أخصايئ نفيس محيل - يف أثناء إجراء التقييم، وال سيام للمساعدة يف تدريب مسؤويل إجراء 

املقابالت وإعدادهم. وميكنه تقديم املشورة واإلرشاف عىل الجزء النفيس والنفيس االجتامعي من التقييم، 

وهو ما يتضمن مساعدة الفريق عىل تعديل أسئلة الصحة النفسية لتناسب السياق الثقايف. والخربة التقنية 

الدعم  تقديم  ميكنه  ذلك،  إىل  باإلضافة  املحلية.  اللغة  إىل  التقييم  أسئلة  ترجمة  لضامن  أيًضا  مطلوبة 

للمسؤولني عن إجراء املقابالت والعائالت إذا واجهوا صعوبات نفسية يف أثناء إجراء املقابلة.

باإلضافة إىل ذلك، يجب - من حيث الوضع األمثل - أن يكون مبقدور املرافقني الذين يخضعون لإلرشاف 

النفسية،  للصحة  متخصًصا  دعاًم  العائلة  أفراد  احتاج  وإذا  الحاالت.  من  العظمى  الغالبية  مع  التعامل 

فيمكنهم االتصال باملرافقني الذين هم أيًضا أخصائيون نفسيون مدربون، أو املسؤولني امليدانيني يف مجال 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، أو األخصائيني النفسيني املحليني، أو املرافقني ذوي الخربة الذين 

تلقوا التدريب عىل تقديم الدعم النفيس. ويُعد أيًضا وجود شبكة إحالة فعالة أمرًا رضوريًا لتقديم الدعم 

الخارجي، إذا لزم األمر. ويساعد تحديد مقدمي الرعاية الصحية النفسية املتحمسني وبناء قدراتهم عىل دعم 

عائالت املفقودين عىل ضامن قدرة املرافقني عىل تقديم املساعدة املناسبة دون التسبب يف مزيد من الرضر، 

وميكن للعائالت الحصول عىل الدعم النفيس الذي تحتاجه من خالل املوارد املحلية.

من شأن االستثامر يف مرافقني أكفاء ومجهزين تجهيزًا جيًدا تيسري الحصول عىل  الدعم النفيس والنفيس 

االجتامعي ووضع برامج جيدة وغري ضارة يتوىل املتخصصون يف الصحة النفسية تصميمها وتنفيذها واإلرشاف 

عليها. ونظرًا إىل أن املرافقة تتضمن استجابة متعددة التخصصات، فإنه يجري تنفيذ أنشطة الصحة النفسية 

واالقتصادية  واألمنية  القانونية  واألنشطة  الحامية  أنشطة  مع  جنب  إىل  جنبًا  االجتامعي  النفيس  والدعم 

وأنشطة الدعم األخرى.



تصميم الربنامج وتنفيذه
يجري تحليل االحتياجات املحددة خالل التقييم وتحديد أولوياتها. ثم توضع أهداف محددة واسرتاتيجيات 

ذات صلة، مبا يف ذلك متطلبات املوارد البرشية واإلطار الزمني للربنامج.

يف الحاالت التي تُحدد فيها احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي بوصفها أولوية قصوى، 

ينبغي ملندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املساعدة، ملدة ال تقل عن 12 شهًرا، يف تصميم 

الربنامج وتنفيذه. وإذا كانت احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  أقل إلحاًحا، فقد يشارك 

لفرتة زمنية أقرص )نحو 3-6 أشهر(.

سيساعد هذا املندوب يف تخطيط برنامج يعتمد عىل املوارد املحلية لتلبية االحتياجات، وتحديد األنشطة 

تقييم  يف  الحال  هو  كام  بها.  االضطالع  اآلخرين  الرئيسيني  الفاعلني  أو  الدولية  اللجنة  عىل  يتعني  التي 

االحتياجات، فمن شأن اتباع نهج تشاريك يشمل العائالت واملجتمعات املحلية والفاعلني الرئيسيني املحلني 

أن يعزز ملكية الربنامج ويساعد عىل تكييفه ليناسب البيئة املحلية.

تغطي برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي كاًل من أنشطة الصحة النفسية واألنشطة النفسية 

االجتامعية. وتحقق األنشطة النفسية االجتامعية الفائدة للعائالت ومجتمعاتها املحلية، يف حني تستهدف 

أنشطة الصحة النفسية أفراد العائلة الذين يحتاجون مزيًدا من الدعم النفيس املتخصص.

ما يهدف جزء الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من برنامج املرافقة إىل توفريه:

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لعائالت املفقودين

من بني ما مجموعه XX عائلة من عائالت املفقودين يف ]حدد املكان[، سيكون للعائالت XX يف املوقع 

ذ ذلك  )املواقع( XX  احتياجاتها النفسية والنفسية االجتامعية التي يلبيها مقدمو الخدمات املحليون. وسينفَّ

من خالل عمل اللجنة الدولية ]حدد نوع/ محتوى تدخالت الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي[.

تُستهدف العائالت كوحدة ألن حالة عدم اليقني الناجمة عن الجهل مبصري أحد األقارب أو مكانه ميكن أن 

يكون لها أثر مبارش أو غري مبارش عىل جميع أفراد العائلة. وتشمل املشكالت الشائعة الخالفات حول مصري 

املرتبطة  والتحديات  العائلة،  أفراد  بني  التواصل  ومشكالت  املختلفة،  التكيف  وآليات  املفقود،  الشخص 

بتغري األدوار. يف العديد من السياقات االجتامعية الثقافية، تشتمل األرس عىل شبكة ممتدة من األشخاص 

الذين يعيشون تحت سقف واحد أو لديهم عالقة وثيقة مع بعضهم بعًضا.

وقد يحتاج أفراد العائلة كل عىل حدة إىل دعٍم نفيٍس متخصٍص. ورمبا يواجهون حالة مؤملة من عدم اليقني 

والشعور بالذنب والغضب وعدم االهتامم بالجوانب األخرى من حياتهم. وقد يلقون اللوم عىل أنفسهم 

ويتأرجحون بني اليأس واألمل.

األشخاص املفقودون هم جزء من مجتمع محيل )من حيث العرق، أو الدين، أو االنتامء السيايس، وما إىل 

ذلك( ويؤثر اختفاؤهم عىل الفئات التي ينتمون إليها. وتستهدف تدخالت الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي هذه الفئات بغية التصدي ملشكالت مثل الوصم أو عدم مامرسة الطقوس أو العزلة االجتامعية، 

وتعزيز شبكات الدعم االجتامعي. وهي تستهدف أيًضا مقدمي الخدمات يف املجتمع املحيل من خالل 

أنشطة التوعية والتدريب.

1. بشكل مبارش: عائالت األشخاص املفقودين

2. بشكل غري مبارش: املجتمع املحيل
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ما يهدف برنامج املرافقة الشامل إىل توفريه:

دعم متعدد التخصصات لعائالت املفقودين

مع  التعامل  عىل  قدرتها  والبلد[  واملنطقة،  الحي،  ]حدد   XXX يف  العدد[  ]حدد  عائلة   XXX حسنت 

املشكالت النفسية والنفسية االجتامعية، واالقتصادية االجتامعية، والقانونية، واإلدارية وغريها من املشكالت 

مبساعدة شبكة من املرافقني ]حدد كلام كان ذلك مناسبًا - العائالت نفسها، واملنظامت مبا يف ذلك اللجنة 

الدولية والجمعية الوطنية، ومقدمي الخدمات الحكوميني وغري الحكوميني[، خالل XXX جلسة جامعية 

]حدد العدد[ - وإذا كان موضًحا - XXX  جلسة فردية ]حدد العدد[.

العدد[،  ]حدد  تدريبية  من خالل XXX حلقة عمل  ذاتيًا،  مكتفية  تصبح  أن  إىل  املرافقني  شبكة  تهدف 

محلية  موارد    XXX من  العدد[  ]حدد  محليني  خرباء   XXX و  الدولية  اللجنة  من  والتوجيه  والدعم 

)املرافقون( ]حدد العدد[ خالل الفرتة XXX ]حدد الوقت[.

الطرق املتبعة
طرق الدعم الجامعي لعائالت املفقودين

األنشطة الجامعية هي عنرص رئييس يف برامج املرافقة. فهي تجمع عائالت املفقودين، وتوجد بيئة داعمة، 

وتشجع دعم النظراء، وإبداء التعليقات، والرعاية املتبادلة.

االحتياجات  عىل  املرافقة  برنامج  دورة  من  كجزء  املقدمة  الجلسات  وعدد  األنشطة  هذه  ترتيب  يعتمد 

املحددة والوضع املحدد. وفيام ييل مجموعة من األنشطة املستقاة من عدد من برامج املرافقة الحالية.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط

تقديم الدعم النفيس والنفيس مجموعات الدعم
االجتامعي األسايس ألفراد العائلة من 

خالل التجارب املشرتكة والتفاعل 
االجتامعي.

الصحة  مامرس  أو  مرافق  يتوىل 

هذه  إدارة  كالهام  أو  النفسية 

املجموعات.

  من 6 إىل 10 جلسات يف املتوسط عىل 

فرتات منتظمة.

فيام يخص أفراد العائلة:

•  تعزيز شبكة الدعم الخاصة بهم؛

•  تقليل الضيق النفيس الذي  

    يتعرضون له؛

•  تحسني سري حياتهم اليومية؛ و

•  تعزيز معرفتهم وقدرتهم عىل 

    تطبيق آليات التكيف اإليجابية 

    الجديدة أو الحالية.

لديهم  الذين  العائلة  أفراد  حصول 

الصحة  لدعم  شدة  أكرث  احتياجات 

النفسية عىل اإلحاالت املناسبة.

إجراء زيارات 
ملجموعات الدعم 

الحالية

تحفيز أفراد العائلة الذين يخشون 

املشاركة يف مجموعة الدعم وزيادة 

ثقتهم  بأنفسهم.

جلسات  لحضور  العائلة  أفراد  دعوة 

مجموعات الدعم الحالية التي يديرها 

النفسية أو  مرافق أو مامرس الصحة 

كالهام.

حصول أفراد العائلة عىل املعلومات 

الالزمة عن مجموعات الدعم 

وشعورهم مبزيد من االرتياح عند 

املشاركة يف هذه املجموعات.
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تقديم معلومات مفيدة عن جلسات  التثقيف

املوضوعات ذات الصلة )مثل 

مشكالت الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي الشائعة، 

والخدمات املتاحة(.

الصحة  مامرس  أو  مرافق  يتوىل 

النفسية أو خرباء آخرون أو كل هؤالء 

إدارة الجلسات.

الحتياجات  وفًقا  الجلسات  تصميم 

تقديم  ويجري   - املستهدفة  الفئة 

من  كبرية  ملجموعة  عامة  معلومات 

يتم  حني  يف  عام  مكان  يف  األشخاص 

ملجموعة  محددة  معلومات  تقديم 

أمهات  )مثل  تحديًدا  وأكرث  أصغر 

األشخاص املفقودين أو أشقائهم(.

معرفة  عىل  العائلة  أفراد  حصول 

كافية باملوضوعات موضع االهتامم.

 

معرفة  عىل  العائلة  أفراد  حصول 

وكيفية  املتاحة  بالخدمات  كافية 

الحصول عليها.

تنفيذ اإلحاالت املناسبة إىل الخدمات 

املتخصصة عند الرضورة.

إتاحة الفرصة ألفراد العائلة لتذكر أنشطة إحياء الذكرى

أحبائهم بطريقة إيجابية، ومشاطرة 

آالمهم مع أولئك األشخاص يف 

محيطهم االجتامعي، جنبًا إىل جنب 

مع أشخاص آخرين يف املجتمع 

املحيل، وتكريم  عام ألقاربهم.

مشاركة أفراد العائلة يف التخطيط 

لالحتفال.

توجيه الدعوة إىل الفاعلني الرئيسيني 

املعنيني للمشاركة،  مثل املعالجني 

التقليديني وقادة املجتمع املحيل 

ومسؤويل األحزاب السياسية 

واملسؤولني الحكوميني عىل املستوى 

املحيل.

يتوىل مرافق أو مامرس الصحة 

النفسية أو كالهام اإلرشاف عىل 

الحدث.

االحتفاظ  عىل  العائلة  أفراد  قدرة 

بذكريات إيجابية عن أحبائهم.

إقرار املجتمعات املحلية، أو السلطات 

بوضع  كليهام  أو  الوطنية  أو  املحلية 

والحد  املفقودين  األشخاص  عائالت 

من تهميشها.

جلسات التوعية 

الجامعية

توفري املعلومات وتوعية مجموعات 

محددة بشأن احتياجات الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

ومخاوف عائالت املفقودين.

املتلقني  لتناسب  األنشطة  تصميم 

االهتامم.  موضع  املحددة   والقضايا 

أفراد  املستهدفة  الفئات  وتشمل 

التقليديني، وقادة  العائلة، واملعالجني 

األحزاب  ومسؤويل  املحيل،  املجتمع 

السياسية، واملسؤولني الحكوميني عىل 

املستوى املحيل.

الصحة  مامرس  أو  مرافق  يتوىل 

النفسية أو كالهام إدارة الجلسات.

فهم املجتمعات املحلية، أو السلطات 

املحلية أو الوطنية أو كليهام 

االحتياجات املحددة لعائالت 

املفقودين والحد من تهميشها.

املجتمعات املحلية، أو السلطات 

املحلية أو الوطنية أو كالهام تصبح 

جزًءا من شبكة دعم معززة لعائالت 

املفقودين.

اإلقرار علًنا مبصري األشخاص اليوم  الدويل للمختفني

املفقودين ودعم إعادة اإلدماج 

االجتامعي لعائالتهم.

يتوىل مرافق أو مامرس الصحة 

النفسية أو كالهام تنظيم األحداث 

ذات الصلة. وتشمل الفئات 

املستهدفة أفراد العائلة، واملعالجني 

التقليديني، وقادة املجتمع املحيل، 

ومسؤويل األحزاب السياسية، 

واملسؤولني الحكوميني عىل املستوى 

املحيل.

االحتفاظ  عىل  العائلة  أفراد  قدرة 

بذكريات إيجابية عن أحبائهم.

قدرة أفراد العائلة عىل استئناف سري 

حياتهم اليومية أو تحسينه عن طريق 

مساعدة اآلخرين.

إقرار املجتمعات املحلية، أو السلطات 

مبصري  كليهام  أو  الوطنية  أو  املحلية 

األشخاص املفقودين والحد من شعور 

عائالتهم  بالعزلة.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط
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الدعم الفردي والعائيل

يوفر العديد من الربامج مرافقة فردية، مبا يف ذلك الزيارات املنزلية واالستشارات الفردية أو العائلية أو كالهام، 

واإلحالة إىل مقدمي خدمات آخرين. وإذا رفض األشخاص املعنيون املشاركة يف جلسات جامعية لكنهم عربوا عن 

احتياجات معينة ورغبوا يف االستفادة من املرافقة الشخصية، فيمكن تقديم استشارات فردية أو القيام بزيارات 

منزلية.

يف الربامج التي تدعم العائالت يف أثناء استعادة الرفات وتحديد هوية أصحابها، قد يكون الدعم الفردي والعائيل 

رضوريًا يف املراحل املختلفة لهذه العملية.

يصف الجدول التايل الظروف التي يقدم فيها هذا النوع من الدعم وكيفية تطبيق بعض هذه العنارص يف سياق 

برنامج معني:

املرافقة الزيارات املنزلية برامج  يف  املشاركة  تشجيع 

وتقديم الدعم النفيس والدعم النفيس 

أو  العائالت  أو  لألفراد  االجتامعي 

كليهام الذين يكونون:

•  متأثرين نفسيًا

•  معزولني جغرافيًا

•  لديهم مشكالت صحية تحد من 

    حركتهم

•  لديهم دافع ضعيف أو يظهرون 

    سلوكًا  سلبيًا

•  بحاجة إىل رصد مع مرور الوقت 

    )يتطلبون متابعة(.

يتوىل مرافق أو مامرس الصحة 

النفسية أو كالهام زيارة الفرد أو 

العائلة يف املنزل.

يعتمد تكرار تقديم الدعم ومستواه 

عىل احتياجات العائلة: إذا حلت 

الزيارات املنزلية محل جلسات 

مجموعات الدعم )عىل سبيل املثال 

بسبب العزلة الجغرافية( يكون عدد 

جلسات الزيارات هو نفسه عدد 

جلسات مجموعة الدعم، أي من 6 

إىل 10 جلسات. وإذا أُجريت زيارات 

منزلية باإلضافة إىل جلسات 

مجموعة الدعم كتدبري للمتابعة 

)بسبب االحتياجات النفسية 

للعائلة(، يتم توفري من 3 إىل 5 

جلسات يف املتوسط.

فيام يخص أفراد العائلة:

•  لديهم القدرة عىل الحصول عىل 

   خدمات الدعم؛

•  لديهم دوافع للمشاركة يف برامج 

   املرافقة؛

•  تقليل مستوى الضيق النفيس 

   لديهم؛

•  تحسني سري حياتهم اليومية؛ و

•  تعزيز معرفتهم وقدرتهم عىل 

   تطبيق آليات التكيف  اإليجابية   

   الجديدة أو الحالية.

وعمل  األخرى  االحتياجات  تحديد 

اإلحاالت املناسبة.

تقديم الدعم النفيس والدعم النفيس االستشارات  املكتبية

االجتامعي لألفراد أو العائالت أو 

لكليهام الذين لهم احتياجات 

ويواجهون تحديات محددة ال ميكن 

التعامل معها خالل الزيارات املنزلية 

أو الجلسات الجامعية.

يتوىل مرافق أو مامرس الصحة 

النفسية تقديم الدعم لألفراد أو 

العائالت أو لكليهام يف مكتبيهام.

يعتمد تكرار تقديم الدعم ومستواه 

عىل احتياجات العائلة. إذا حلت 

زيارات املكتب محل جلسات 

مجموعات الدعم )عىل سبيل املثال 

بسبب العزلة الجغرافية( يكون عدد 

جلسات الزيارات هو نفسه عدد 

جلسات مجموعة الدعم، أي من 6 

إىل 10 جلسات. وإذا أُجريت زيارات 

للمكتب باإلضافة إىل جلسات 

مجموعة الدعم كتدبري للمتابعة 

)بسبب االحتياجات النفسية 

للعائلة(، يتم توفري من 3 إىل 5 

جلسات يف املتوسط.

ال  تحديات  يواجهون  الذين  األفراد 

الجلسات  أثناء  يف  لها  التصدي  ميكن 

الجامعية أو الزيارات املنزلية يتلقون 

املساعدة.

مقدمي  إىل  املفتوح  الوصول  تشجيع 

الخدمات اآلخرين واإلحالة إليهم.

اإلجراءات  اتخاذ  عىل  األفراد  تحفيز 

الالزمة.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط
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الرصد والتقييم النهايئ
تستخدم الربامج املصممة لدعم عائالت املفقودين إطار املرافقة. وعن طريق جمع التعليقات واستعراضها، 

الثقاقية.  الناحية  من  ومناسبة  بالسياق  خاصة  واألنشطة  االسرتاتيجيات  تكون  أن  لضامن  خطوات  تُتخذ 

بالنظر إىل أن املرافقة تجمع بني أشكال مختلفة من أنشطة الدعم، يضمن الرصد املنتظم تحسني التنسيق 

املتعدد التخصصات. وتوفر أداة اللجنة الدولية لجمع بيانات شاملة عن الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي منصة موحدة لجمع البيانات وتحليلها.

د جميع املؤرشات قبل بدء الربنامج مع وضع إطار زمني لها. وفيام ييل أمثلة عىل مؤرشات املخرجات  وتُحدَّ

والنتائج املستخدمة لقياس فعالية التدخالت:

املخرجات

النفسية  الصحة  خدمات  تقديم  عىل  املدربني  املرافقني  عدد 

والدعم النفيس االجتامعي

•  يقدم معلومات عن مدى توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي )املرافقون( لدعم عائالت املفقودين

•  يقدم معلومات عن جودة تدابري املتابعة والرصدعدد املرافقني املدربني الذين يخضعون لإلرشاف

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى )الجلسات التدريبية 

    لتجديد املعلومات ومستوى الدعم الذي يقدمه مرشف/متخصص يف الصحة 

    النفسية(

الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  العائلة  أفراد  عدد 

الذين ميكنهم الحصول عىل  النفيس االجتامعي  النفسية والدعم 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  العائلة  أفراد  عدد 

الصحة  خدمات  ويتلقون  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي الفردي أو الجامعي أو العائيل

•  يرصد مدى احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لخدمات 

    معينة

•  يرصد استخدام خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم 

    النفيس االجتامعي

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

سبب االستخداماملؤرش

أو اإلحاالت العائالت  أو  لألفراد  الدعم  تقديم 

تلبية  ميكن  ال  الذين  لكليهام 

شبكة  موارد  باستخدام  احتياجاتهم 

املرافقة، وذلك عن طريق إحالتهم إىل 

)مثل  اآلخرين  الخدمات  مقدمي 

املنظامت  أو  الحكومية،  املؤسسات 

الصناديق  أو  األخرى،  الحكومية  غري 

املعنية، وغري ذلك(.

الصحة  مامرس  أو  املرافق  قيام 

النفسية أو غريه من املامرسني املعنيني 

كليهام  أو  العائالت  أو  األفراد  بإحالة 

متخصصة،  احتياجات  لهم  الذين 

وذلك يف أي مرحلة من مراحل دورة 

املرافقة.

املتخصصني  الخدمات  مقدمي  حشد 

ملساعدة أفراد العائلة.

ألفراد  املحددة  االحتياجات  تلبية 

العائلة.

الخدمات  العائلة  أفراد  استخدام 

رعاية  عىل  وتحفيزهم  املتاحة، 

أنفسهم وبعضهم بعًضا.
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املخرجات

•  يقدم معلومات عن االحتياجات القانونية التي تستويف معايري اإلحالةعدد أفراد العائلة املحالني إىل الخدمات القانونية

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب إحالة 

    وإحالة هؤالء األفراد

•  يقدم معلومات عن االحتياجات االقتصادية التي تستويف معايري اإلحالةعدد أفراد العائلة املحالني إىل الخدمات االقتصادية

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب إحالة 

    وإحالة هؤالء األفراد

•  يقدم معلومات عن االحتياجات الطبية التي تستويف معايري اإلحالةعدد أفراد العائلة املحالني إىل الخدمات الطبية

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب إحالة 

    وإحالة هؤالء األفراد

•  يقدم معلومات عن احتياجات الحامية التي تستويف معايري اإلحالةعدد أفراد العائلة املحالني إىل خدمات الحامية

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب إحالة

   وإحالة هؤالء األفراد

وألن املرافقة تستخدم نهًجا متعدد التخصصات، يجري إدماج املؤرشات املتعلقة باملكونات األخرى )بخالف 

احتياجات  عىل  اعتامًدا  النهايئ،  والتقييم  الرصد  عملية  يف  االجتامعي(  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

العائالت يف بيئة معينة. ومن أمثلة مؤرشات املخرجات التي تصف مسارات اإلحالة إىل أشكال أخرى من 

املرافقة ما ييل:

سبب االستخداماملؤرش

عدد أفراد العائلة الذين متت إحالتهم إىل خدمات الصحة النفسية 

املتخصصة/ عدد أفراد العائلة الذين لديهم احتياجات يف مجال 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يقدم معلومات عن احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي  

    التي تستويف  معايري اإلحالة

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب إحالة 

    وإحالة هؤالء األشخاص

النتائج

عدد أفراد العائلة الذين يظهرون انخفاًضا يف الضيق النفيس/عدد 

والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يتلقون  الذين  العائلة  أفراد 

النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

   وفعاليتها

عدد أفراد العائلة الذين يظهرون تحسًنا يف سري حياتهم اليومية/

عدد أفراد العائلة الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

   وفعاليتها

عدد أفراد العائلة الذين يظهرون تحسًنا يف التكيف/ عدد أفراد 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يتلقون  الذين  العائلة 

االجتامعي

•  يرصد مدى احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

    وفعاليتها
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مرسد املصطلحات املستخدمة يف رصد برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لعائالت املفقودين  

وتقييمها

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: مصنفة حسب مستويات الضيق النفيس وسري الحياة 

والتكيف، وتقاس باستخدام مقاييس موحدة.

فرد من العائلة: قريب شخص مفقود )يرد تعريف تفصييل يف قضايا موضع اهتامم(.

الضيق النفيس: تُقاس مستويات الضيق النفيس باستخدام مقاييس موحدة.

سري الحياة: تُقاس مستويات سري الحياة باستخدام مقاييس موحدة.

التكيف: تُقاس آليات التكيف باستخدام مقاييس موحدة.

الخدمات القانونية: خدمات تلبي االحتياجات القانونية.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي/ خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: الدعم/

الخدمات التي تلبي احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية املقدمة كجزء من برنامج 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

صحة  مشكالت  يعانون  الذين  األشخاص  احتياجات  تلبي  خدمات  املتخصصة:  النفسية  الصحة  خدمات 

نفسية حادة/ معقدة، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية.

الخدمات االقتصادية: خدمات تلبي االحتياجات االقتصادية.

الخدمات الطبية: خدمات تلبي االحتياجات الطبية.

اإلحالة: يتم تحديد االحتياجات الخاصة ألحد أفراد العائلة ثم متكني هذا الفرد من التواصل مع الخدمة 

املناسبة لتلبية احتياجاته.

التدريب عىل  مستويات  تختلف  االجتامعي:  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  لتقديم خدمات  بون  مدرَّ

تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدم وفًقا الحتياجات الضحايا، وتوفر مامريس 

الصحة النفسية املحليني، والفجوة بني االحتياجات وتوفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، 

النفيس  الدعم  أساليب  من  مجموعة  تشمل  وقد  وتوفرهم.  التدريب  يتلقون  الذين  املرافقني  وكفاءات 

األسايس أو أساليب العالج النفيس األكرث تفصياًل املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الضحايا.
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التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الربنامج

يُعد النهج املتعدد التخصصات املستخدم يف برامج املرافقة مصدر قوة وتحديًا كبريًا يف الوقت نفسه. 

وتعتمد برامج املرافقة الفعالة عىل نتائج تقييم االحتياجات، وتضمن االستجابة املناسبة لتلك االحتياجات. 

ولتحقيق هذه الغاية، من األهمية مبكان أن تعمل الفرق امليدانية مًعا بطريقة منسقة لتوفري استجابة 

متكاملة.

إذا ما أُريد لربامج دعم عائالت املفقودين أن تكون فعالة، فإنه يجب من البداية أن تعتمد نهًجا عىل 

اختفائهم هي  آثار  مع  والتعامل  املفقودين  لألقارب  ما حدث  فعملية محاولة معرفة  الطويل؛  املدى 

عملية طويلة وبطيئة حتاًم.

•    النهج املتعدد التخصصات

•    الدعم عىل املدى الطويل
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قضايا موضع اهتامم
إن العنف31 يدمر األرواح ويفكك العائالت واملجتمعات املحلية ويهدد التنمية. وتشري التقديرات إىل أن نحو 

خمس سكان العامل يلحق بهم رضر مبارش جراء شكل من أشكال النزاع أو العنف أو انعدام األمن 32. ويدمر 

العنف، الذي يأخذ يف االنتشار عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي، التقدم االجتامعي واالقتصادي. ومثة أنواع 

جديدة من النزاعات آخذة يف الظهور: عرب الحدود، أو يف املناطق الحرضية أو املناطق شديدة عدم االستقرار. 

وعىل الرغم من انخفاض عدد النزاعات الدولية، فإن النزاعات املسلحة الداخلية وحاالت العنف الطويلة 

األمد يف ازدياد.

العنف هو استخدام القوة والعنف البدين عن قصد، سواًء للتهديد أو لإليذاء الفعيل ضد النفس، أو ضد 

شخص آخر، أو ضد مجموعة أو مجتمع، وقد يؤدي العنف أو يحتمل أن يؤدي إىل، اإلصابة، أو الوفاة، أو 

الرضر النفيس، أو سوء النمو، أو الحرمان.
تعريف منظمة الصحة العاملية33

مبا أن العنارص املحركة للعنف والنزاع أصبحت أكرث تعقيًدا، فإن أثرها عىل السكان أصبح أكرث تعقيًدا أيًضا. 

النفيس  األثر  انعدام األمن34،  يف حني أن  أو  العنف  أو  النزاع  نتيجة  أرواحهم  املزيد من األشخاص  ويفقد 

االجتامعي للنزاع يصبح بعيد املدى بشكل متزايد. وغالبًا ما تؤدي النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى 

إىل موجة هائلة من النازحني داخليًا والالجئني، مام يفرض ضغوطًا هائلة عىل الخدمات االجتامعية، ويف 

انفصال  إىل  العنف  ويؤدي  األساسية.  التحتية  البنية  يف  كامل  انهيار  إىل  تؤدي  أن  ميكن  الحاالت،  بعض 

العائالت، ومتزيق املجتمعات املحلية مام يقوض شبكات الدعم االجتامعي أو يدمرها بالكامل. يف هذا املناخ 

العنف  أعامل  من  الناجون35  العنف/  يواجه ضحايا  أن  املحتمل  من  والفقدان،  اليقني  وعدم  الخطر  من 

صعوبات نفسية ونفسية اجتامعية عىل املديني الطويل والقصري. ويف وقت الضيق النفيس الشديد، عندما 

تتضاءل قدرة الناس األساسية عىل الحفاظ عىل سري الحياة اليومية، فإن االفتقار إىل خدمات الصحة النفسية 

والخدمات النفسية االجتامعية الجيدة يعني أن معظم الضحايا ال يستطيعون الحصول عىل الرعاية. ويف 

الحاالت التي يعرقل فيها العنف جهود املساعدة اإلنسانية، يصبح الحصول عىل الرعاية أكرث صعوبة.

إن ضحايا العنف الجنيس هم فئة ضعيفة تحتاج دعاًم خاًصا يف أثناء النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى. 

ما  غالبًا  الواقع،  يف  والعدالة.  واألمن  الحامية  أنظمة  تضعف  عندما  انتشاًرا  أكرث  الجنيس  العنف  ويصبح 

واسعة  لها عواقب  منترشة ومدمرة  الجنيس مشكلة  العنف  للحرب. وميثل  اسرتاتيجي  كأسلوب  يستخدم 

النطاق عىل الضحايا وعائالتهم واملجتمعات املحلية املترضرة. وهو فعل من أفعال الهيمنة العنيفة املتأصلة 

الجنيس  العنف  الجنسني. ويتضمن  بأدوار  يتعلق  الثقافية، وال سيام فيام  التحيزات  يف شبكة معقدة من 

البغاء وأي شكل آخر من  الجنيس واإلكراه عىل  الجنيس واالستغالل  بالنزاع االغتصاب واالستعباد  املرتبط 

أشكال العنف الجنيس املرتبط بالنزاع ارتباطًا مبارًشا أو غري مبارش.

31         ألغراض هذه الوثيقة، تشمل “ضحايا العنف” ضحايا العنف الجنيس واألطفال املترضرين من العنف.

32        مجموعة البنك الدويل، مؤرشات التنمية العاملية 2016، مجموعة البنك الدويل، واشنطن دي. يس.، 2016.

33         منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول العنف والصحة:   ملخص، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2002، ص. 4.

34      معهد الدراسات االسرتاتيجية ، مسح النزاعات املسلحة The Armed Conflict Survey 2015، معهد الدراسات 

          االسرتاتيجية، 2015.

أعامل سيام  35      بينام تويص اللجنة الدولية باستخدام مصطلح “الضحية” لوصف األفراد الذين عانوا أعامل عنف، وال 

            العنف الجنيس من أجل التأكيد عىل أنها تشكل انتهاكًا خطريًا للقانون الدويل، فقد كان هناك بعض النقد لهذا املصطلح 

               بوصفه يؤدي إىل اإلضعاف ويعني ضمًنا الضعف، والعجز، والسلبية. وتؤيد القدرة عىل الصمود استخدام مصطلح “الناجي” 

             للتعبري عن امتالك زمام األمور، والحامس، والفعالية عند وصف األفراد الذين عانوا العنف، وأيًضا ملنع حاالت التحيز السلبية 

              يف املنظامت ومن مقدمي الخدمات الذين يستخدمون هذين املصطلحني. ومن ثم، تستخدم هذه املبادئ التوجيهية الخاصة 

             باللجنة الدولية مصطلحي “الضحية” و”ضحايا/ ناجون” لتوضيح أفضل للهويات املعقدة ألولئك الذين عانوا العنف ويجب 

             أن يتعاملوا مع تداعياتها. لهذه األسباب، يُستخدم كال املصطلحني يف هذه الوثيقة.
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تكون غالبية ضحايا العنف الجنيس املرتبط بالنزاع من النساء والفتيات. ويُستهدف الرجال والصبية أيًضا 

ويصبحون يف وضع ضعيف خاصة عندما يكونون قيد االحتجاز أو عند قيام القوات املسلحة أو املجموعات 

املسلحة أو كليهام بتجنيدهم قرًسا. وليس من غري املعتاد أن يتكرر استهداف ضحايا العنف الجنيس، إذ 

يتعرضون لالغتصاب عدة مرات خالل حياتهم عىل أيدي جناة مختلفني ومجموعات جناة مختلفة.

العنف الجنيس: األفعال ذات الطابع الجنيس املفروضة بالقوة أو اإلكراه، من قبيل ما ينجم عن الخوف من 

العنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استعامل السلطة املوجه ضد أية ضحية - رجل 

أو امرأة أو فتى أو فتاة. ويشمل العنف الجنيس: االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو الدعارة القرسية أو 

الحمل غري اإلرادي أو التعقيم القرسي، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس ذات الخطورة املامثلة. 

وال يقترص العنف الجنيس عىل العنف البدين، وليس من الرضوري أن يشمل االتصال الجسدي. وميكن أن 

اغتصاب  واإلكراه عىل  االستمناء؛  واإلكراه عىل  التعري؛  عىل  واإلكراه  واملهبيل؛  الرشجي  االغتصاب  يشمل 

املحتجزون  أو  األصدقاء  أو  العائلة  أفراد  فيهم  مبن  اآلخرين،  اغتصاب  مشاهدة  عىل  واإلكراه  اآلخرين؛ 

اآلخرون؛ واستخدام بعض األدوات عىل األعضاء التناسلية؛ والصدمة، عىل سبيل املثال عن طريق الرضب 

بالعيص واألسالك وغري ذلك؛ والتهديدات  الجنسية  اللفظية.
تعريف اللجنة الدولية36

حتى خارج حاالت األزمات، غالبًا ما ال يتم اإلبالغ عن العنف الجنيس لعدة أسباب: فقد يخىش الضحايا 

الثقة يف  فقدوا  أنهم  أو  الدعم،  إىل  يفتقرون  قد  أو  لن يصدقهم،  أحًدا  أن  يعتقدون  أو  لالنتقام  التعرض 

الخدمات العامة املتاحة. ويخىش العديد من ضحايا العنف الجنيس التعرض للنبذ أو الوصم؛ وقد يخشون 

طلبوا  أو  له  تعرضوا  عام  أفصحوا  إذا  املحيل  مجتمعهم  أو  عائالتهم  أيدي  عىل  القتل  أو  لألذى  التعرض 

املساعدة. وغالبًا ما يكون مرتكبو العنف الجنيس معروفني للضحايا - فقد يكونون املعيلني يف العائلة أو رمبا 

يقدمون مقاباًل ماليًا لألفعال الجنسية. ويف تلك الحاالت، قد تشعر الضحية بالحصار واليأس، مام يؤدي إىل 

مزيد من الرضر النفيس والرضر النفيس االجتامعي.

يف واقع األمر، تتفاقم هذه املشكالت يف حاالت النزاع، مام يزيد احتامل عدم اإلبالغ عن حوادث العنف 

الرعاية، يواجه الضحايا خياًرا مؤملًا: فإذا سعوا لتلقي  التي تتوفر فيها  الجنيس أو معالجتها. ويف الحاالت 

العالج، فقد يتعني عليهم اإلفصاح عن املعلومات ويحتمل أن يواجهوا الرفض والوصم؛ وإذا مل يخربوا أحًدا، 

فسيجب عليهم تحمل عبء األمل والحزن والعار مبفردهم. وقد يرض هذا األمر صحتهم ورفاههم عىل املديني 

القصري والطويل.
 

من ناحية أخرى، يُعد األطفال فئة مستضعفة أخرى تتطلب عناية خاصة، وال سيام األطفال الذين انفصلوا 

عن مقدمي الرعاية األولية. ومن دون حامية عائالتهم ورعايتها يف وقت هم يف أمس الحاجة إليها، غالبًا ما 

يكونون أكرث عرضة للجوع واملرض والعنف والتجنيد العسكري واالستغالل واالعتداء الجنيس.

36          استناًدا إىل التعريف الوارد يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم التي حددتها املحكمة.



الطفل املنفصل عن ذويه هو طفل افرتق عن كال األبوين أو عن غريهام من الرعاة حسب القانون أو العرف 

ولكن ليس بالرضورة أن يكون قد افرتق عن أقاربه اآلخرين. ومن ثم، قد يكون الطفل املنفصل عن ذويه 

مصحوبًا بأفراد عائلة آخرين بالغني. والطفل غري املصحوب، ويطلق عليه أيًضا مصطلح قارص غري مصحوب 

بذويه، هو طفل افرتق عن كال الوالدين وغريهام من األقارب وال يتلقى الرعاية من أي أحد مسؤول عنه 

بحكم القانون أو العرف.

التعريف مقتبس من املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت 
بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم37

 

يقصد بعبارة “الطفل املرتبط بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة” أي شخص دون الثامنة عرشة من عمره ُجنِّد 

أو استُخدم، حاليًا أو يف املايض، من قبل قوة مسلحة أو جامعة مسلحة، أيًا كانت املهام التي اضطلع بها، مبا 

يف ذلك، عىل سبيل الذكر ال الحرص، األطفال واألوالد والبنات املستخدمون كمحاربني أو طهاة أو حاملني أو 

الذين سبق أن شاركوا  أو  املشاركون  بها فقط األطفال  أو ألغراض جنسية. وال يقصد  أو جواسيس  سعاة 

التعريف مقتبس من مبادئ باريس38مبارشة يف أعامل قتالية.

قد يجد ضحايا العنف، مبن فيهم ضحايا العنف الجنيس واألطفال، صعوبة بالغة يف الحصول عىل املساعدة. 

وعند تقديم املساعدة، قد تجعل تحيزات مقدمي الرعاية أو االفتقار إىل التدريب الضحايا يشعرون بالذنب 

أو بأنهم يصبحون ضحايا مرة أخرى أو بالوصم. ويؤدي اإلحساس بالخوف والعار إىل التزام الصمت، مام 

يجعل من الصعب تحديد األشخاص املحتاجني إىل الدعم

املوت  ذاته:  الوقت  املختلفة يف  العنف  أنواع  العديد من  إىل  النزاع  العنف يف حاالت  يتعرض ضحايا  قد 

العنيف ألفراد العائلة أو األصدقاء أو النفي القرسي أو النزوح، وفقدان كل ما هو عزيز أو مألوف، مبا يف 

ذلك منازلهم وممتلكاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وقد يكون األثر الرتاكمي لهذه التجارب من العنف عىل 

العالقات الشخصية معوقًا ومزمًنا. وقد ال يتمكن الضحايا من االضطالع مبسؤولياتهم العائلية، مثل رعاية 

االجتامعي  النفيس  الرفاه  عىل  جامعي  أثر  أيًضا  وللعنف  للعمل.  الخروج  أو  األطفال  رعاية  أو  املنزل 

للمجتمعات املحلية من خالل إضعاف التامسك االجتامعي وتقويض آليات التكيف التي ميكن أن تساعد 

وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  للعنف  االجتامعية  والنفسية  النفسية  العواقب  فإن  وبالتايل،  التعايف.  عىل  الضحايا 

ويستحيل فك هذا االرتباط.

االجتامعية. عىل  النفسية  النفسية واملشكالت  الصحة  العنف مجموعة كبرية من مشكالت  يواجه ضحايا 

الرغم من ذلك، تشمل األعراض النفسية البدنية الشائعة الصداع وآالم الظهر والبطن، مام يؤدي إىل زيارات 

أعراض  أيًضا  الضحايا  يعاين  ما  وكثريًا  الصحيني.  للمامرسني  املطاف،  نهاية  يف  مجدية  غري  ولكن  متكررة، 

االكتئاب والقلق والصدمة، مثل عدم املباالة العاطفية، واالنسحاب من التعامل مع أشخاص آخرين ، وتكرار 

عيش التجارب املؤملة. وقد يطورون آليات تكيف غري صحية، مبا يف ذلك إيذاء النفس وتعاطي املخدرات أو 

السلوك العدواين أو كل ذلك، والتي ال تسبب إال مزيًدا من الرضر. يف الحاالت املزمنة، تؤدي هذه األعراض 

يف معظم األحيان إىل مستويات كبرية من الخلل الوظيفي واإلعاقة. ويتوقف أثر العنف عىل الضحية عىل 

37         اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، واليونسيف، واملفوضية السامية لألمم املتحدة 

             لشؤون الالجئني، ومنظمة الرؤية العاملية، املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

            عن ذويهم، اللجنة الدولية، جنيف، 2004: 

38         اليونيسف، مبادئ باريس: قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة، 2007:  

https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf            

https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf

مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي40 

https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf 
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf


التاريخ الشخيص للضحية، وعالقتها بالجاين )الجناة( وما إذا كان لدى  مجموعة من العوامل، مبا يف ذلك 

الضحية شبكة دعم اجتامعي.

ويعاين ضحايا العنف الجنيس عىل وجه الخصوص شكاًل بالغ الخصوصية من أشكال االنتهاك. وقد تأيت ردود 

فعلهم مختلفة متاًما، لكن معظم الضحايا يجدون أن تلك التجربة تدمر شعورهم باألمان الشخيص وتهدد 

افرتاضاتهم ومعتقداتهم عن أنفسهم وعن العامل من حولهم. وميكن أن تكون آثار الهجوم عقابية ومؤملة 

مثل الحادث نفسه: هناك أدلة عىل أن ضحايا االغتصاب يُظهرون ارتفاًعا يف مستويات الضيق النفيس يف 

األسبوع األول الذي ييل االغتصاب. ويبلغ هذا الضيق النفيس ذروته يف األسابيع الثالثة التي تيل االغتصاب 

ويظل مرتفًعا ملدة تصل إىل شهرين آخرين، قبل أن يرتاجع يف النهاية39. يف بعض الحاالت، قد تتطور األعراض 

إىل اضطرابات متعلقة بالصدمة أو تؤدي يف النهاية إىل تغيريات سلوكية أو شخصية دامئة أو كليهام. وميكن 

ألفراد العائلة واملجتمع املحيل إهانة الضحايا أو إلقاء اللوم عليهم أو رفضهم أو وصمهم، والذين يضطرون 

يف كثري من األحيان إىل مواجهة مشاعر العار ولوم النفس والخوف التي تعرتيهم. وسواًء تحدث الضحايا عام 

تعرضوا له أو مل يتحدثوا عنه، غالبًا ما يرتكون وهم يشعرون بالعزلة ويكونون عرضة ملزيد من سوء املعاملة.

باإلضافة إىل ذلك، يكون األطفال املترضرون من العنف، وال سيام أولئك األطفال الذين انفصلوا عن عائالتهم 

الصعوبات  تظهر  أن  األرجح  ومن  خاصة.  رعاية  إىل  حاجة  يف  كليهام،  أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطني  أو 

النفسية التي يعانيها األطفال يف شكل أعراض نفسية بدنية. وقد يعانون االكتئاب والقلق والخوف والغضب 

ومشكالت النوم )مثل األرق والكوابيس والتبول الالإرادي والسري أثناء النوم وفرط النوم(. وقد يسرتجعون 

باستمرار تجاربهم املؤملة، ويتذكرون ما رأوه أو أُكرهوا عىل فعله. نتيجة لذلك، قد يعانون أعراًضا مرتبطة 

بالصدمة - مثل اسرتجاع ذكريات املايض، وسلوكيات اإلحجام وفرط اليقظة. وعىل املدى الطويل، قد يستمر 

شعور األطفال بالخوف من أن يؤخذوا بعيًدا، أو قد يحاولون الفرار حتى وإن كانوا يف أمان.

فيواجهون  مسلحة  مجموعة  يف  أفراًدا  بوصفهم  قتالية  أعامل  يف  املشاركة  لهم  سبق  الذين  األطفال  أما 

صعوبات نفسية عند إعادة إدماجهم يف املجتمع ويحتاجون إىل التكيف مع الحياة املدنية. ومن املحتمل 

واألقران  العائلة  أفراد  فيهم  مبن  اآلخرين،  مع  وعالقاتهم  سلوكهم  عىل  مبارش  أثر  لتجربتهم  يكون  أن 

واملجتمعات املحلية. عالوة عىل ذلك، يف حالة األطفال الذين أُكرهوا عىل االنضامم إىل مجموعة مسلحة 

بسبب البطالة أو العنف املنزيل أو عدم وجود من يتعهدهم بالرعاية أو الرغبة يف االنتقام، فقد تكون عملية 

إعادة إدماجهم بالغة الصعوبة، إذ يعودون إىل البيئة نفسها التي أرادوا تركها.

عند جمع شمل هؤالء األطفال بعائالتهم، قد يكون من الصعب إعادة إدماجهم يف املجتمع. وقد يخىش 

أفراد العائلة واملجتمعات املحلية عودة شخص يعتربونه من الجناة أكرث من كونه ضحية، خاصة إذا كان 

الطفل مكرًها عىل ارتكاب أعامل وحشية وعنف عندما كان منفصاًل عنهم. وبالتايل، قد يواجه الطفل الوصم 

أو حتى الرفض املبارش. وقد يشعر األطفال أيًضا بأنهم يساء فهمهم وبأنهم يف عزلة إذا مل يعرتف مجتمعهم 

املحيل مبهارات معينة اكتسبوها وكانت موضع إشادة عندما كانوا جزًءا من مجموعة مسلحة - مثل قدراتهم 

القيادية والقتالية. ومن املهم أن تقدم املجتمعات املحلية واألقارب املساعدة لألطفال العائدين من مجموعة 

مسلحة عىل االندماج مرة أخرى يف الحياة الطبيعية. ويتعني عىل العائالت التي جرى جمع شملها أن تتعلم 

ويُعد  العائلية.  للعالقات  محركة جديدة  عنارص  إيجاد  عليها  ويجب  بعًضا  ببعضها  للتعلق  جديدة  طرقًا 

األطفال أكرث عرضة للمعاناة من مشكالت الصحة النفسية واملشكالت النفسية االجتامعية بعد فرتة انفصال 

طويلة، وال سيام إذا جرى جمع شملهم مع أقاربهم البعيدين أو عندما تكون ظروف العائلة املالية بالغة 

الصعوبة.

عند االستجابة الحتياجات األطفال، يجب أن تكون حامية رفاههم ومصالحهم يف صميم جميع األنشطة.

R. Campbell, ”Mental health services for rape survivors: Current issues in therapeutic practice“, Violence Against

Women Online Resources, 2001, pp. 1–9 .
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تسعى اللجنة الدولية جاهدة إىل االستجابة ملعاناة املترضرين من النزاع املسلح والعنف وتلبية احتياجاتهم، 

ومعالجة أسباب هذه الظروف وآثارها. وتكون أنشطتها متعددة التخصصات وتشمل اتخاذ تدابري وقائية، 

وتقديم املساعدة )العالجية واملتابعة( للضحايا والناجني وحامية األفراد والجامعات الضعيفة.

تتطلب االستجابة الفعالة إطاًرا نفسيًا اجتامعيًا قويًا لجعل تقدم الضحايا لطلب املساعدة أسهل وأكرث أمانًا. 

وتحقيًقا لهذه الغاية، من املهم أن يأخذ تخطيط الربامج السياق االجتامعي الثقايف للعنف يف الحسبان، وأن 

ييرس مشاركة املجتمع املحيل ويبني الثقة بني مقدمي الخدمات واملجتمعات املحلية، وكل ذلك يستغرق 

وقتًا.

الطبية والنفسية والنفسية االجتامعية. وعىل  الرعاية  إدماج  املخططة  االستجابة  تتطلب  السياق،  يف هذا 

النحو املوضح يف اسرتاتيجية الصحة 2014-2018 الخاصة باللجنة الدولية، ال بد من وجود استجابة صحية 

متكاملة لتوفري استمرارية الرعاية لضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى.

للحصول عىل عالج  يسعون  فقد  له،  تعرضوا  يتحدثون برصاحة عام  ما  نادًرا  الضحايا  أن  الرغم من  عىل 

لألعراض البدنية )مثل اإلصابات أو اإلجهاد أو الصداع أو التهابات املسالك البولية أو العدوى املنقولة جنسيًا 

أو كل هذا(. وبالتايل، ميكن أن تلعب املرافق الصحية )مثل املواقع الصحية واملراكز الصحية واملستشفيات( 

الزعامء  يلعبه  الذي  الدور  أخذ  املهم  من  وباملثل،  العنف.  ضحايا  تحديد  عىل  املساعدة  يف  رئيسيًا  دوًرا 

الدينيون وقادة املجتمع املحيل، الذين غالبًا ما يكونون أفراًدا موضع ثقة يف املجتمع املحيل، يف االعتبار. وألن 

أيًضا  والقادة  الزعامء  لهؤالء  ميكن  فإنه  واإلرشاد،  الدعم  عىل  للحصول  إليهم  يلجأون  قد  العنف  ضحايا 

املساعدة يف تحديد األشخاص الذين يحتاجون الدعم.

ومن أجل تلبية احتياجات ضحايا العنف عىل نحو فعال، من الرضوري تهيئة بيئة آمنة لهم. ويعني هذا 

اعتامد نهج “عدم إلحاق الرضر” الذي ميتد إىل ما هو أكرث من اإلدارة اإلكلينيكية. ويجب أن يتمكن الضحايا 

من كشف تفاصيل العنف الذي تعرضوا له ملقدمي الخدمات دون املخاطرة بالتعرض ملزيد من الوصم. 

ويتعني أن تكون أنشطة الرعاية الصحية، سواًء يف املرافق الصحية أو عىل مستوى املجتمع املحيل، رسية وأن 

تستهدف جميع األشخاص املترضرين من العنف، مع حامية هوية ضحايا معينني )خاصة ضحايا العنف 

الجنيس( وضامن الرسية التامة.

تقييم  االحتياجات
ميثل تقييم االحتياجات النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية لضحايا العنف تحديًا يجب التعامل معه 

بحذر. فمن الصعب تحديد هوية الضحايا، وال سيام ضحايا العنف الجنيس، من أجل تقييم احتياجاتهم 

وتحديد نقاط الدخول وتصميم برنامج مناسب متعدد التخصصات. ومبا أن الضحايا يحجمون عن الكشف 

عن تفاصيل تجربتهم، ينبغي أن يكتشف التقييم املشكالت غري املرئية وغري املعلنة. باإلضافة إىل ذلك، غالبًا 

ما ال يرغب مقدمو الخدمات يف اإلقرار بحدوث اعتداء جنيس. ويجعل هذا اإلحجام، باإلضافة إىل صمت 

الضحية، من الصعب اكتشاف املشكالت. لذلك من املهم أن توجد عملية تقييم االحتياجات مساحة ميكنها 

التغلب عىل الصمت واإلحجام؛ إذ تُعد االعتبارات النفسية واالعتبارات النفسية االجتامعية محورية يف هذا 

الصدد.
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إليها. وتعمل  الوصول  فيها وميكنهم  الضحايا ويثقون  يتعرف عليها  قامئة  آليات دعم  الدخول هي  نقاط 

هوية  عىل  التعرف  ميكن  بحيث  الدخول  نقاط  تعزيز  خالل  من  الضحايا  الحتياجات  الفعالة  االستجابة 

الضحايا وتقديم الدعم واملتابعة لهم بطريقة ميكن الوصول إليها، وتحافظ عىل ثقتهم، وال تديم أمد الوصم.

يجب إجراء التقييامت دون إكراه الضحايا عىل الكشف عام حدث لهم. ومع ذلك، مبا أن الذكريات املؤملة 

النفسية للضحايا عندما  الصدمات  املزيد من  املهم تجنب  العملية، فمن  أثناء  تتبادر إىل أذهانهم يف  قد 

يسرتجعون تجارب مروعة. وللمتخصصني يف الصحة النفسية أهمية كبرية يف هذه العملية ألنهم يتمتعون 

باملهارات الالزمة لتوفري التثقيف النفيس )أي معلومات عن ردود فعل نفسية محددة واسرتاتيجيات التكيف 

اإليجابية( والدعم النفيس، وميكنهم أيًضا إحالة الضحايا إذا لزم األمر. عالوة عىل ذلك، قد يتحدث الضحايا 

بحرية إذا رأوا أن املقابلة الشخصية أو املناقشة الجامعية أو كلتيهام ليست مجرد عملية لجمع املعلومات.

آليات  الناجني عملية تشاركية تأخذ يف االعتبار  الذي يركز عىل  يُعد تقييم االحتياجات  السياق،  ويف هذا 

التكيف الحالية واالقرتاحات والتوقعات. ويجب أن يُسأل الضحايا عن األماكن والجهات التي يلجأون إليها 

طلبًا للمساعدة. وتتضمن األسئلة املطروحة ما ييل: عندما تشعر بالحاجة إىل التحدث عام تعرضت له، هل 

هناك أي شخص يف املجتمع املحيل تتحدث إليه؟ إذا كنت تشعر بتعب جسدي نتيجة ملا حدث لك، فأين 

املحتملة  الدخول”  “نقاط  عن  معلومات  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابات  املساعدة؟ وتقدم  لطلب  تذهب 

الستجابة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

يف  التالية  الجوانب  تؤخذ  الناجني،  عىل  يركز  الذي  لالحتياجات  الشامل  الدولية  اللجنة  تقييم  من  كجزء 

االعتبار:

الضحايا: تحديد ضحايا العنف وإحالتهم )إذا لزم األمر(؛ وتقييم عوامل الخطر املحددة والفئات الضعيفة 

واحتياجاتها؛ وتحديد االحتياجات الصحية الحالية للضحايا واملجتمعات املحلية وشواغلهم ونقاط قوتهم، مبا 

يف ذلك الدعم االجتامعي )الرفض/ اإلدماج( وتصورهم للوصم وتعرضهم له.

املرافق الصحية: تقييم إمكانيات املرافق الصحية لرعاية الضحايا عىل مستوى الرعاية األولية والثانوية، مبا 

يف ذلك املواقع الصحية واملراكز الصحية واملستشفيات، وذلك بالتعاون مع املتخصصني يف الصحة النفسية. 

بالنسبة لضحايا العنف الجنيس، يجب إدراج نوع )أنواع( العالج الطبي ومدى توفره من أجل إدارة إكلينيكية 

كافية40.

األطراف املعنية: وضع خريطة للفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل ويف املرافق الصحية املشاركني يف رعاية 

النفسية  والصحة  الصحة  خدمات  ذلك  يف  مبا  الحالية،  الخدمات  فعالية  تقييم  ويجب  العنف.  ضحايا 

والخدمات النفسية االجتامعية.

إرشاك املجتمع املحيل: من الرضوري إرشاك الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل ألن ضحايا العنف غالبًا ما 

يخشون االتصال بالخدمات الرسمية. ويجب تحديد كاًل من موارد املجتمع املحيل والعقبات التي تحول دون 

تلبية احتياجات الضحايا، مبا يف ذلك املعوقات التي تحول دون حصولهم عىل الخدمات. ومن شأن التقييم 

أن يساعد أيًضا عىل تحديد توجهات الفاعلني الرئيسيني ومامرساتهم يف قطاعات الصحة والخدمات النفسية 

التابعة للجنة الدولية بذلك  االجتامعية واألمن وحقوق اإلنسان والقانون )تضطلع فرق الصحة والحامية 

مًعا(. ويُعد إصدار شهادة طبية وفًقا لألحكام الترشيعية الحالية من الجوانب القانونية املهمة األخرى التي 

يجب مراعاتها.

40        انظر منظمة الصحة العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، التدبري الرسيري لضحايا االغتصاب: وضع بروتوكوالت 

                لالستخدام يف التعامل مع الالجئني واملهجرين )طبعة منقحة(، منظمة الصحة العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43117/9789246592630_ara.pdf?sequence=2 :2004 ،الالجئني، جنيف           
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41        منظمة الصحة العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، القامئة املرجعية إلدماج الصحة النفسية يف الرعاية 

         الصحية األولية يف األوضاع اإلنسانية،

Checklist for Integrating Mental Health in Primary Health Care in Humanitarian Settings         

        يف تقدير االحتياجات واملوارد الصحية النفسية والنفسية-االجتامعية: مجموعة أدوات لألوضاع اإلنسانية، منظمة الصحة 

        العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، 2012.

تشمل الطرق املستخدمة لجمع هذه املعلومات مقابالت شبه منظمة )فردية/ جامعية صغرية( مع:

1.  أفراد املجتمع املحيل، مصنفني حسب الجنس )عىل سبيل املثال عند الرتكيز عىل العنف الجنيس، يوىص 

     بالفصل بني النساء والرجال( والسن؛

2.  مقدمي الخدمات غري الرسميني، مبن فيهم قادة املجتمع املحيل )مثل الزعامء الدينيني، والقابالت 

     التقليديات، والجامعات/ الجمعيات النسائية(؛

3.  مقدمي الخدمات الصحية )مثل األطباء، وهيئة التمريض، واملتخصصني يف الصحة النفسية، والقابالت(؛

4.  األطراف املعنية األخرى ذات الصلة.

عند تقييم احتياجات ضحايا العنف/ الناجني من العنف الجنيس من خالل مقابالت جامعية أو فردية تجري 

يف مكان آمن، من الرضوري ضامن الرسية والخصوصية. ويجب أن تكون موضوعات هذه املقابالت الجامعية 

والفردية واسعة النطاق مبا يكفي إلتاحة الفرصة للضحايا للتحدث عن تجربتهم يف التعرض للعنف الجنيس 

من دون دعوتهم رصاحة إىل ذلك )مثل موضوعات الصحة اإلنجابية، أو صحة املرأة، أو العنف بصفة عامة(. 

ويضمن ذلك أال تزيد عملية التقييم إضعاف الضحايا/ الناجني أو تعرضهم للوصم.

ويتوقف تحديد ما إذا كان يجب إجراء مقابالت جامعية أو فردية أو كليهام عىل املامرسات واملعتقدات 

االجتامعية الثقافية املحلية. يف بعض البيئات، قد ميكن إجراء مقابالت مع النساء مًعا يف مجموعات، يف حني 

التحدث برصاحة.  عن  النساء  يثني  قد  مام   - الحضور  الرجال  القادة  أحد  من  أخرى، سيطلب  أماكن  يف 

وباملثل، يف بعض املواقف، قد يضمن إجراء املقابالت يف منزل الضحية الخصوصية، يف حني يف حاالت أخرى، 

قد ال يرغب األشخاص يف الكشف عام حدث لهم عىل مسمع من أقاربهم. ويجب أيًضا مراعاة العوامل 

االجتامعية الثقافية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إرشاك مسؤويل التقييم، أو املرتجمني، أو مسؤويل 

إجراء املقابالت، أو مديري املجموعات من الذكور أو اإلناث.

نظرًا إىل أنه نادًرا ما يجري اإلبالغ عن العنف الجنيس، فإنه ال ميكن تحديد مدى انتشاره من خالل عدد 

وقد  التقييم.  عملية  أثناء  يف  بفاعلية  الضحايا  لتحديد  آليات  استخدام  ويجب  املسجلة وحدها.  الحاالت 

يشمل ذلك سؤال مقدمي الرعاية الصحية عن عدد املرىض الذين تظهر عليهم أعراض أو عالمات تدل عىل 

التهابات  أو  الجنيس،  باالتصال  املنقولة  العدوى  أو  الجنيس )مثل اإلصابات غري املفرسة،  للعنف  تعرضهم 

املسالك البولية، أو األعراض النفسية التي تشري إىل التعرض للعنف، وما إىل ذلك(.

ومن أجل الحصول عىل مجموعة شاملة من املعلومات، يوىص بإجراء ما ال يقل عن عرش جلسات مقابلة 

)فردية أو جامعية( يف كل موقع عىل مدار فرتة ال تقل عن ثالثة أشهر. وميكن جمع مزيد من املعلومات 

من مصادر ثانوية، مبا يف ذلك التقارير التي تصدرها املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية ومنظامت 

حقوق اإلنسان والتقارير التي تحتوي عىل معلومات عامة. وعند تقييم أهمية إدماج رعاية الصحة النفسية 

املرجعية إلدماج  القامئة  الدولية  اللجنة  الصحية وجدواه، تستخدم  املرافق  النفيس االجتامعي يف  والدعم 

العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  اإلنسانية41  الظروف  يف  األولية  الصحية  الرعاية  يف  النفسية  الصحة 

مناقشات  يف  أساسية  بصفة  القامئة  هذه  وتستخدم  الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية 

مجموعة الرتكيز مع العاملني يف مجال الرعاية الصحية.
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تصميم الربنامج وتنفيذه
ميكن تنفيذ برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف أثناء حاالت الطوارئ )عىل املدى القصري( 

أو يف أثناء حاالت العنف املزمن )عىل املدى املتوسط أو الطويل(. ويف كال السيناريوهني، يجب عىل مندوب 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي تقييم الربنامج وتصميمه وتنفيذه واإلرشاف عليه. وقد تستمر 

برامج الطوارئ من 3 إىل 6 أشهر، يف حني يف حاالت العنف املزمن، يوىص بتنفيذ برنامج ملدة 12 شهًرا عىل 

األقل. ويف جميع الربامج، يجب تعيني مسؤولني ميدانيني/ أخصائيني نفسيني محليني للصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي مبجرد بدء الربنامج من أجل بناء امللكية والقدرات املحلية.

نظرًا إىل تنوع السياقات واالحتياجات، ال توجد استجابة واحدة تناسب جميع ضحايا العنف/ الناجني من 

الثقافية  والخصوصيات  الضحايا  حددها  التي  الدخول  نقاط  تناسب  بحيث  الربامج  وتصمم  العنف؛ 

واالحتياجات الصحية. ويعتمد مستوى املشاركة ومستوى الدعم املقدم عىل االحتياجات واملوارد التي جرى 

التحقق منها يف أثناء تقييم االحتياجات، وأيًضا عىل األهداف ونتائج الربنامج املتوقعة. ويجري تعزيز نقاط 

الدخول )أي آليات الدعم الحالية التي يعرفها الضحايا ويثقون فيها وميكنهم الوصول إليها( من أجل زيادة 

الربنامج  الدخول خصائص  للضحايا، يف حني يحدد نوع نقطة  الطبي والنفيس والنفيس االجتامعي  الدعم 

وأنشطته عىل النحو التايل:

1. إذا اعترُبت املرافق الصحية )مثل املواقع الصحية واملراكز الصحية واملستشفيات( أفضل نقطة دخول، 

النفسية  الطبية والرعاية  الرعاية      فسريكز الربنامج عىل تدريب العاملني يف مجال الصحة عىل تقديم 

    األساسية )ميكن توفري التدريب عىل العالج النفيس يف مواقف محددة(، وحيثام أمكن، ضم مامرس الصحة 

    النفسية إىل املرفق. ويف كلتا الحالتني، من الرضوري تكوين فريق للتواصل مهمته تطوير شبكة دعم نفيس 

    اجتامعي.

2.  إذا وفرت خدمات املجتمع املحيل أفضل نقطة دخول )مثل الزعامء الدينيني أو قادة املجتمع املحيل أو

     املنظامت الشعبية(، فسريكز الربنامج عىل تعزيز تقدميهم الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي، يف 

     حني يجري التعامل مع الرعاية الطبية من خالل اإلحاالت.

ذلك  يف  مبا  الربنامج،  لتصميم  التفصيلية  يحدد التوصيات  شامل  تقرير  صياغة  تتم  التقييم،  إجراء  بعد 

االسرتاتيجية واإلطار الزمني واملوارد املالية والبرشية املطلوبة. وتعني الطبيعة الشاملة الحتياجات الصحة 

البداية،  يف  للمشكلة  الجوانب  متعدد  تحليل  إجراء  يجب  أنه  االجتامعية  النفسية  واالحتياجات  النفسية 

ويتعني أن تكون التوصيات الناتجة متعددة التخصصات بطبيعتها. وعند تقييم احتياجات ضحايا النزاعات 

واإلسكان،  واملياه  االقتصادي،  واألمن  الصحة،  فرق  )مثل  الدولية  اللجنة  فرق  تقوم  والعنف،  املسلحة 

والحامية( بإجراء تقييامت مشرتكة متعمقة لالحتياجات.
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1. إدماج برامج من أجل ضحايا العنف/ الناجني من العنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس( يف املرافق الصحية

يوجد إجامع دويل عىل أن تقديم رعاية الصحة النفسية يف املرافق الصحية )مثل املواقع الصحية واملراكز 

م خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس  الصحية واملستشفيات( هو مفتاح توفري الخدمة الشاملة. وتقدَّ

االجتامعي عىل أفضل نحو داخل هرم الرعاية حيث تعمل الرعاية الصحية األولية كهمزة وصل بني الرعاية 

النفسية وخدماتها  الصحة  ومرافق  الذاتية من جهة،  والرعاية  املحيل  املجتمع  الرسمية عىل مستوى  غري 

املتخصصة من جهة أخرى.

ويف هذا الشأن، كان إعالن أملا آتا، الذي اعتمد يف عام 1978، أول إعالن دويل يؤكد أهمية الرعاية الصحية 

األولية، وقد لعب دوًرا رئيسيًا يف إرساء األسس لحامية الصحة وتعزيزها يف جميع أنحاء العامل42.ويف املبدأ 

األول، يعيد اإلعالن التأكيد عىل تعريف منظمة الصحة العاملية للصحة بأنها “حالة من اكتامل السالمة بدنيًا 

وعقليًا واجتامعيًا ال مجرد انعدام املرض أو العجز”43. وينص اإلعالن أيًضا عىل أن الرعاية الصحية األولية 

األفراد  الناس وتكون متاحة لجميع  احتياجات  التي تستند إىل  الصحية األساسية”  “الرعاية  بتوفري  تتعلق 

والعائالت يف املجتمع املحيل، ومن ثم يتم توفريها يف أقرب مكان ممكن من حيث يعيش الناس ويعملون.

الوكاالت45 بإدماج خدمات الصحة  الدامئة املشرتكة بني  العاملية44 واللجنة  وتويص كل من منظمة الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي األساسية يف مرافق الرعاية الصحية األولية من أجل تضييق الفجوة يف 

الصحة  الشائعة يف  الذين يعانون االضطرابات  النفسية، أي بغية تحسني قدرة األشخاص  الصحة  خدمات 

النفسية عىل الحصول عىل الرعاية. باإلضافة إىل ضامن الحصول عىل رعاية الصحة النفسية والدعم النفيس 

لألمراض  مرفق  يف  العالج  بتلقي  املرتبط  الوصم  أيًضا  مينع  النهج  هذا  فإن  أفضل،  نحو  عىل  االجتامعي 

النفسية. وتيرس خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املتكاملة تحديد الحالة والعالج املبكر 

يف بيئة داعمة، مع وجود متابعة فعالة.

من أجل االستجابة الحتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للضحايا عىل أفضل وجه، تركز 

اللجنة الدولية عىل تعزيز مرافق الرعاية الصحية األولية التي متثل نقاط دخول رئيسية لتقديم رعاية الصحة 

النفسية. ويتضمن هذا النهج التأكيد عىل أهمية استخدام مجموعة مستلزمات ما بعد التعرض لالغتصاب 

لضحايا  املناسب  العالج  لتقديم  األساسية  والتجهيزات  األدوية  عىل  تحتوي  والتي  املناسب،  الوقت  يف 

االغتصاب46،  والتأكد من أن العاملني يف مجال الصحة يفهمون أن متابعة املريض هي أمر أسايس لضامن 

االلتزام بالعالج. ويجري تدريب العاملني يف مجال الصحة يف هذه املرافق )مثل األطباء، وهيئة التمريض، 

واألطباء العامني اآلخرين الذين ميثلون الخط األول من العالج( عىل تحديد ضحايا العنف عن طريق طرح 

التدريب،  املوحد  النهج  ويشمل  األسايس.  النفيس  الدعم  تقديم  خالل  من  ومساعدتهم  الفحص  أسئلة 

والتوجيه، واملتابعة الدقيقة من أجل متكني العاملني يف مجال الصحة من تقديم خدمات الصحة النفسية 

الصحة  إىل مامرس  الضحايا  إحالة  األمر،  لزم  وإذا  فردية،  استشارات  االجتامعي يف شكل  النفيس  والدعم 

النفسية الذي انضم إىل املرفق الصحي أو إىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة. ويف حاالت معينة، قد يتم 

تدريب العاملني يف مجال الصحة أنفسهم عىل تقديم الدعم بالعالج النفيس. عىل الرغم من ذلك، فإنه نظرًا 

إىل ارتفاع عبء العمل وضغوط الوقت التي يواجهها املوظفون بالفعل، فإن هذا النهج ليس شائًعا.

42       إعالن أملا آتا، الذي اعتمد يف املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية، أملا آتا، االتحاد السوفيتي، 6-12 أيلول/ سبتمرب 1978.
43       دستور منظمة الصحة العاملية، اعتمد يف 22 متوز/ يوليو 1946.

44       منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية ألطباء األرسة )ونكا(، إدماج الصحة النفسية يف الرعاية األولية: منظور عاملي، 
           سنغافورة، 2008؛ منظمة الصحة العاملية، دليل التدخالت بشأن االضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات الناجمة عن 

          تعاطي مواد اإلدمان يف املواقع الصحية غري املتخصصة )اإلصدار 2.0(، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2016.
45        اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، إرشادات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس 

          االجتامعي يف حاالت الطوارئ ، اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2007.
46      ملزيد من املعلومات، انظر منظمة الصحة العاملية، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،  التدبري الرسيري 
            لضحايا االغتصاب: وضع بروتوكوالت لالستخدام يف التعامل مع الالجئني واملهجرين )طبعة منقحة(، منظمة الصحة العاملية، 

          واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، 2004:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43117/9789246592630_ara.pdf?sequence=2 :            
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عند مساعدة ضحايا العنف يف املرافق الصحية، وال سيام ضحايا العنف الجنيس، من الرضوري ضامن الرسية 

والخصوصية. ويتضمن هذا النهج التعامل معهم بلباقة وتسجيل حاالتهم بحذر. ومن املهم أيًضا تجنب 

وضع ملصقات عىل الخدمات املقدمة مام قد يزيد الوصم لدى الضحايا أو إلحاق الرضر بهم )عىل سبيل 

املثال عن طريق تجنب عبارات مثل “عيادة ضحايا االغتصاب” أو “مركز ضحايا العنف الجنيس”(. ومن 

حيث الوضع األمثل، يجب إدماج الدعم النفيس يف إطار الخدمات الحالية. وميكن تقديم الدعم النفيس إما 

عن طريق تدريب املوظفني الذين يعملون بالفعل يف هذه الخدمات، أو عن طريق توظيف مستشارين أو 

أخصائيني نفسيني مدربني لتقديم خدمات الدعم لجميع ضحايا العنف وللحيلولة دون تعرضهم للوصم.

ويف األزمات الحادة التي تتوقف فيها مرافق الرعاية الصحية األولية عن العمل، تنرش اللجنة الدولية وحدات 

صحية متنقلة لتقديم الرعاية الطبية يف الحاالت الطارئة. وقد ميكن إدماج أنشطة الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي مؤقتًا يف الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات إىل أن يُعاد فتح املرافق الصحية الدامئة.

2. إدماج برامج ضحايا العنف/ الناجني من العنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس( يف الخدمات عىل

     مستوى املجتمع املحيل

لتقديم  مناسبة  دخول  كنقاط  )املحددون  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني  الفاعلني  قدرات  تطوير  يجري 

املساعدة( باستخدام نهج تشاريك. وهؤالء الفاعلون الرئيسيون، مبن فيهم قادة املجتمع املحيل أو رؤساء 

الذي  التدريب  لهم  ويتيح  العنف.  لضحايا  والفعال  املناسب  الدعم  تقديم  مخولون  النسائية،  الجامعات 

يتلقونه إدماج الدعم النفيس يف أنشطتهم الحالية. باإلضافة إىل ذلك، يتم تحديد أماكن مقدمي خدمات 

الصحة النفسية الحاليني وتدريب الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل عىل تحديد الضحايا الذين يحتاجون 

إحالة إىل خدمات أكرث تخصًصا.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل الذين تلقوا التدريب إدارة مجموعات دعم 

تعالج مشكالت الصحة النفسية واملشكالت النفسية االجتامعية. ومبقدور تلك املجموعات مساعدة األفراد 

دون  تحول  التي  املعوقات  بسبب  العالج  تلقي  عن  التوقف  يقررون  أو  املساعدة  طلب  يرفضون  الذين 

العالقات  تقدر  التي  الثقافات  الفعالية يف  بالغة  تكون  أن  الدعم  حصولهم عليهام. كام ميكن ملجموعات 

املجتمعية والتامسك االجتامعي.
 

التثقيف  والتوعية

يجب عىل الضحايا يف كثري من األحيان السري يف متاهة مؤسسية للحصول عىل الخدمات، وهو ما قد ميثل 

تجربة مربكة ومحبطة. وميكن للجنة الدولية تدريب أفراد املجتمع املحيل الرئيسيني ومتكينهم ليكونوا أول 

نقطة اتصال لضحايا العنف. وفيام يتعلق بضحايا العنف الجنيس عىل وجه الخصوص، ميكن لفرق التواصل 

تقديم املعلومات والدعم قبل العالج الطبي ويف أثنائه وبعده. ويكون العمل من أجل التوعية مبنزلة شبكة 

أمان لتيسري الحصول عىل الرعاية يف الحاالت التي يتعذر فيها عىل النظام الصحي مواكبة الطلب عليها أو 

التي قد تؤدي إىل الوصم.

تشمل أنشطة التوعية حمالت تثقيف وتوعية واسعة النطاق. وتقدم فرق التواصل معلومات عن مدى توفر 

الخدمات ومواقعها، وتحفز السكان عىل طلب الدعم، وتتابع الضحايا عىل مستوى املجتمع املحيل. وهي 

السلبي  والتأثري  العنف،  وتبعات  النفيس،  الضيق  عالمات  عىل  التعرف  كيفية  السكان  تعليم  تتوىل  أيًضا 

للوصم. والهدف من هذه األنشطة هو تشجيع الضحايا عىل طلب املساعدة والحد من الوصم. باإلضافة إىل 

ذلك، تعمل أنشطة التواصل عىل تحسني سري العمل بصفة عامة يف املرافق الصحية عن طريق إيجاد تفاعل 

حقيقي مع املجتمع املحيل.

متعدد  إحالة  نظام  إنشاء  األهمية مبكان  رعاية شاملة، من  العنف عىل  أجل ضامن حصول ضحايا  ومن 

النظام.  هذا  عىل  والحفاظ  الواجب  النحو  عىل  املريض  رسية  ويحرتم  جيد  نحو  عىل  يعمل  التخصصات 
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اعتبارات خاصة لألطفال
غالبًا ما ينفصل أفراد العائلة عن بعضهم بعًضا يف أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى. ويتمثل 

باعتبارها عودة  العملية مثالية  الدولية يف جمع شمل األرس. وغالبًا ما تكون هذه  اللجنة  جزء من عمل 

يواجه كل من  االنفصال، قد  فإنه بسبب ما حدث خالل فرتة  الطبيعية”. ومع ذلك،  “الحياة  إىل  رسيعة 

البالغني واألطفال صعوبات نفسية تؤثر عىل تفاعلهم مع أفراد عائالتهم أو مجتمعهم املحيل يف أثناء عملية 

جمع شمل العائلة أو بعدها كليهام.

يف هذا السياق، لدى اللجنة الدولية فرق الستعادة الروابط العائلية لجمع شمل العائالت املنفصلة. ويتضمن 

عمل بعض هذه الفرق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: ويجري تدريب الفرق عىل التعرف عىل 

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لألطفال وعائالتهم حتى يتجنبوا التسبب يف مزيد من 

النفسية يف بناء قدرات الفرق  العائلة. ويساعد املتخصصون يف الصحة  الرضر يف أثناء عملية جمع شمل 

امليدانية يف مجال إعادة الروابط العائلية عىل تقييم االحتياجات النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية، 

النفسية  الصحة  احتياجات أشد يف مجال  لديهم  الذين  األطفال  األسايس، وتحديد  النفيس  الدعم  وتقديم 

وإحالتهم إىل مقدمي الخدمات املتخصصني. وبعد جمع شمل العائلة، يجري رصد مسائل الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي، وإذا لزم األمر، التصدي لها يف أثناء الزيارات العائلية.

ويف البلدان التي تتوفر فيها برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي )أو خدمات الصحة النفسية 

األخرى( التي يديرها مستشارون مدربون، فإنه ميكن إحالة األطفال ذوي االحتياجات النفسية. وحيث ال 

الروابط  إعادة  بناء قدرات فرق  األهم  فإنه من  االجتامعي،  النفيس  النفسية والدعم  للصحة  يوجد نظام 

النفسية  الصعوبات  فهم  عىل  التدريب  الفرق  هذه  تلقت  وإذا  األسايس.  النفيس  الدعم  لتقديم  العائلية 

التي قد يواجهها األطفال وعائالتهم، فمن املحتمل أن تكون عملية جمع  والنفسية االجتامعية املحتملة 

شمل العائلة أكرث نجاًحا. وبينام ينتظر األطفال العثور عىل عائالتهم، يتم وضعهم يف مكان رعاية بديل مع 

إحدى العائالت بداًل من مؤسسة إيواء. ويكون هذا األمر يف مصلحة األطفال الفضىل، ألن العائلة املضيفة 

املؤقتة املختارة عىل نحو صحيح تتيح فرصة لألطفال للتفاعل داخل إطار العائلة واملجتمع املحيل. وتتلقى 

فرق إعادة الروابط العائلية التدريب أيًضا عىل دعم هذه العائالت املضيفة يف أثناء مرافقتهم األطفال خالل 

فرتة االنتظار هذه.

الفئات املستهدفة
1. بشكل مبارش: ضحايا العنف )مبن فيهم ضحايا العنف الجنيس واألطفال(. تُبذل جهود لتحديد الفئات 

    أو األفراد بالغي الضعف حسب النوع؛ أو اإلعاقة )البدنية أو النفسية(؛ أو العمر )مع إيالء اهتامم خاص 

    لألطفال املنفصلني عن عائالتهم، واألطفال املرتبطني باملجموعات املسلحة، واألطفال الذين ولدوا نتيجة 

    االغتصاب، واملسنني(؛ أو أي فئة اجتامعية مهمشة أخرى داخل املجتمع املحيل؛ أو ضحايا أنواع معينة 

     من األحداث العنيفة )مثل العنف الجنيس(.

2. بشكل غري مبارش: عائالت الضحايا، والعاملون يف مجال الصحة، والفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل، 

    والفرق امليدانية إلعادة الروابط العائلية، وأفراد املجتمع املحيل بصفة عامة.
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ويتضمن النظام الفعال مجموعة من الخدمات، مثل اإلدارة اإلكلينيكية/ الطبية، والسالمة البدنية واملأوى، 

مزيد من  تعزز  التي  للخدمات  روابط  أيًضا  يوفر  وقد  النفيس.  والدعم  واالجتامعية  القانونية  والخدمات 

التثقيف والتمكني االقتصادي. وميكن لكل هذه العنارص أن تسهم يف عملية التعايف. وال ينبغي أن يُطرح عىل 

الضحايا األسئلة نفسها من مقدمي خدمات مختلفني. لذلك، من الرضوري لجميع مقدمي الخدمات تنسيق 

املعلومات وتبادلها، مع الحفاظ عىل الرسية والعمل عىل حامية الضحايا والحيلولة دون تعرضهم ملزيد من 

الرضر.



أهداف محددة
يهدف الربنامج إىل تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي إىل:

ضحايا العنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس( يف املرافق الصحية

املرىض يف املرافق الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية ]حدد، النوع )األنواع(/ اسم املرفق )املرافق( و/أو 

املوقع )املواقع(، وما إىل ذلك[ الذين يعانون مشكالت الصحة النفسية و/أو التداعيات النفسية االجتامعية 

للعنف يجري تشخيص حاالتهم وعالجها عىل نحو صحيح، مبا يتامىش مع املعايري الوطنية/الدولية.

ضحايا العنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس( عىل مستوى املجتمع املحيل

ضحايا العنف يف ]حدد نوع )أنواع( العنف، عىل سبيل املثال يف املناطق الحرضية، واملوقع )املواقع([ لديهم 

احتياجاتهم النفسية والنفسية االجتامعية التي يلبيها الفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل الذين تلقوا 

تدريبًا عىل ذلك.

األطفال ضحايا العنف الذين يحتاجون إىل جمع شملهم بعائالتهم

)أسباب(  )املواقع(، وسبب  املوقع  املثال  ]تحديد، عىل سبيل  نتيجة  عائالتهم يف/  املنفصلون عن  األطفال 

االنفصال، وما إىل ذلك[ و/أو عائالتهم و/أو العائالت التي تتوىل رعايتهم يستفيدون من خدمات الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي للتعامل مع النواحي النفسية والنفسية االجتامعية لعملية جمع الشمل 

وتيسري تلك العملية.

ميكن تحقيق هذه األهداف من خالل بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة والفاعلني الرئيسيني يف املجتمع 

املحيل وتقديم الدعم الجامعي والفردي للضحايا أو الناجني أو لكليهام.
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الطرق  املتبعة

بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة أو الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل أو كليهام لتقديم الدعم 

النفيس األسايس )الفردي أو الجامعي(:

الصحة املنارصة مامريس  ضم 
املرافق  إىل  النفسية 

الصحية.

إجراء مناقشة مع السلطات الصحية املحلية املعنية، مبا 

وأهمية  الصحية،  املرافق  يف  اإلدارة  موظفي  ذلك  يف 

يف  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  إدماج 

الصحة  مامريس  وتوظيف  تقدمها  التي  الخدمات 

النفسية يف املوقع.

املرافق  يف  اإلدارة  وموظفي  الصحية  السلطات  قيام 

والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  بإدماج  الصحية 

النفيس االجتامعي يف الخدمات التي تقدمها.
 

ضم املرافق الصحية مامريس الصحة النفسية إىل القوى 

العاملة بها.

تدريب مامريس 

الصحة  النفسية 

املحليني

تعليم مامريس 

الصحة النفسية 

املحليني أو تحسني 

مهاراتهم أو كليهام 

من أجل تقديم 

خدمات الصحة 

النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 

لضحايا العنف، مع 

إيالء اهتامم خاص 

لضحايا العنف 

الجنيس واألطفال.

حلقات عمل مع مامريس الصحة النفسية املحليني بشأن 

العالج  وطرق  العنف  لضحايا  النفسية  االحتياجات 

النفيس املستخدمة  لتلبيتها.

والدعم  النفسية  للصحة  الدولية  اللجنة  مندويب  تويل 

النفيس االجتامعي عقد حلقات العمل.

عقد حلقات العمل كل أسبوع أو أسبوعني، عىل مدار 3 

إىل 6 أشهر )أي فرتة زمنية تتيح تغطية املحتوى الالزم(.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية نظرية، باإلضافة 

فيديو،  وعروض  األدوار،  ولعب  جامعية،  أنشطة  إىل 

ومناقشة الحاالت.

املحليني  املستشارين  أو  النفسيني  األخصائيني  تقديم 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

العايل الجودة لضحايا العنف، مبا يف ذلك: تحديد أعراض 

الضيق النفيس وعالجها؛ وفهم تأثري الضيق النفيس عىل 

سري الحياة اليومية؛ وتحديد اسرتاتيجيات التكيف الحالية 

وتعزيز  اإليجابية؛  التكيف  اسرتاتيجيات  واستكشاف 

املوارد الفردية وشبكات الدعم االجتامعي.

النفسية  الصحة  عن  البيانات  جمع  طرق  استخدام 

النفيس االجتامعي وإدماجها، حيثام أمكن، يف  والدعم 

أدوات جمع البيانات املستخدمة يف املرافق الصحية.

تحديد أماكن الخدمات األخرى املتاحة )مثل خدمات 

والقانونية  االقتصادية  والخدمات  النفسية،  الصحة 

واالجتامعية(، وإذا أمكن، إنشاء نظام لإلحالة.

تدريب العاملني 

يف مجال الصحة

تأسيس مهارات 

العاملني يف مجال 

الصحة أو تحسينها 

أو كليهام لتقديم 

الدعم النفيس 

األسايس لضحايا 

العنف، مع إيالء 

اهتامم خاص 

لضحايا العنف 

الجنيس واألطفال.

عقد حلقات عمل للعاملني يف مجال الصحة حول الدعم 

النفيس األسايس. وتشمل املوضوعات: مهارات اإلنصات، 

ومهارات التواصل، وكيفية جمع املعلومات عن الضحايا 

املشكالت  اكتشاف  وكيفية  ظروفهم،  تراعي  بطريقة 

النفسية، وتحديد أولويات االحتياجات، وتحديد املوارد 

الضحايا  إليه  يُحال  الذي  واملكان  واالجتامعية،  الفردية 

للحصول عىل مزيد من الرعاية. وإذا لزم األمر، ميكن أن 

يحصل العاملون يف مجال الصحة عىل املزيد من التدريب 

التفصييل عىل تقديم العالج النفيس.

عقد حلقات عمل للعاملني يف مجال الصحة حول تقديم 

الدعم النفيس األسايس لضحايا العنف الجنيس، مبا يف ذلك 

استخدام مجموعة مستلزمات ما بعد التعرض لالغتصاب، 

وأهمية املتابعة لضامن االلتزام بالعالج.

توافق جدول حلقات العمل مع ساعات عمل املوظفني 

)عىل سبيل املثال ساعة واحدة يف اليوم عىل مدار فرتة 

كافية لتغطية مواد الدورة التدريبية، أي من شهر إىل ثالثة 

أشهر من محارضات التدريب  املنتظمة(.

يتوىل عقد حلقات العمل متخصصون يف الصحة النفسية 

)مندوبو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أو 

العمل  حلقات  تشمل  محليون(.  نفسيون  أخصائيون 

عروًضا تقدميية نظرية، وأنشطة جامعية، ولعب األدوار، 

وعروض فيديو،  ومناقشات.

املعرفة  الصحة  مجال  يف  العاملني  لدى  يصبح  أن 

واملهارات الكافية لتقديم الدعم النفيس األسايس.

القدرة عىل  الصحة  مجال  العاملني يف  لدى  يصبح  أن 

تقديم املشورة املوجهة نحو الحل، مبا يف ذلك »الجلسة 

الذهبية« )ألنه من غري املرجح أن يأيت ضحايا حاالت 

العنف للمتابعة، وقد تكون الجلسة األوىل هي الجلسة 

الوحيدة التي يتلقونها(.

املعرفة  الصحة  مجال  يف  العاملني  لدى  يكون  أن 

األسايس  النفيس  الدعم  لتقديم  الالزمة  واملهارات 

املرىض  متابعة  ذلك  يف  مبا  الجنيس،  العنف  لضحايا 

الذين يتناولون أدوية ما بعد االغتصاب.

أماكن  تحديد  يف  الصحة  مجال  يف  العاملني  مشاركة 

أو  إحالة  الصلة، وإنشاء نظام  الخدمات األخرى ذات 

متابعة أو كليهام.

متكن العاملني يف مجال الصحة من تحديد من لديهم 

احتياجات نفسية أشد أو غريها من املتطلبات، وإجراء 

اإلحاالت املناسبة )حيثام تتوفر الخدمات(.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط
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تدريب الفاعلني 

الرئيسيني يف 

املجتمع املحيل

تأسيس مهارات 

الفاعلني الرئيسيني 

يف املجتمع املحيل 

أو تحسينها أو 

كليهام لتقديم 

الدعم أو العالج 

النفيس األسايس 

لضحايا العنف، مع 

إيالء اهتامم خاص 

لضحايا العنف 

الجنيس واألطفال.

حلقات عمل للفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل حول 

مهارات  املوضوعات:  وتشمل  األسايس.  النفيس  الدعم 

املعلومات  جمع  وكيفية  التواصل،  ومهارات  اإلنصات، 

اكتشاف  الضحايا بطريقة تراعي ظروفهم، وكيفية  عن 

أولويات االحتياجات،  وتحديد  النفسية،  املشكالت 

وتحديد املوارد الفردية واالجتامعية، واملكان الذي يُحال 

إليه الضحايا للحصول عىل مزيد من الرعاية.

حلقات عمل مع الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل 

النفيس:  العالج  تقديم  يف  واملهارات  املعرفة  لتوفري 

النفسية  االحتياجات  لتلبية  النفيس  العالج  تقنيات 

والنفسية االجتامعية البسيطة.

حلقات عمل مع الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل 

بشأن تقديم دعم نفيس محدد لضحايا العنف الجنيس.

حلقات عمل حول العمل مع األطفال، والقضايا املتعلقة 

العائلة،  شمل  جمع  وعملية  العائلة،  عن  باالنفصال 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  واعتبارات 

املهمة.

أو أسبوعني عىل مدار  العمل كل أسبوع  عقد حلقات 

عدة أشهر )تختلف الفرتة الزمنية لضامن تغطية محتوى 

الدورة التدريبية بالكامل(.

يتوىل عقد حلقات العمل متخصصون يف الصحة النفسية 

)مندوبو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أو 

أخصائيون نفسيون محليون(.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية نظرية، وأنشطة 

جامعية، ولعب األدوار، وعروض فيديو، ومناقشات.

أن يصبح لدى الفاعلني الرئيسيني يف  املجتمع املحيل 

النفيس  الدعم  لتقديم  الكافية  واملهارات  املعرفة 

األسايس أو املتعمق لضحايا العنف )مبا يف ذلك العنف 

الجنيس(.

أن يصبح لدى الفاعلني الرئيسيني يف  املجتمع املحيل 

القدرة عىل تقديم املشورة املوجهة نحو الحل، مبا يف 

ذلك »الجلسة الذهبية« )ألنه من غري املرجح أن يأيت 

الجلسة  تكون  وقد  للمتابعة،  العنف  حاالت  ضحايا 

األوىل هي الجلسة الوحيدة التي يتلقونها(.

أن يصبح لدى الفاعلني الرئيسيني يف  املجتمع املحيل 

املعرفة واملهارات التي تتعلق بقضايا الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي التالية: العمل مع األطفال، 

واالنفصال عن العائلة، وعملية جمع شمل العائلة.

يف  املحيل  املجتمع  يف   الرئيسيني  الفاعلني  مشاركة 

نظام  وإنشاء  الصلة  ذات  الخدمات  أماكن  تحديد 

اإلحالة/املتابعة.

متكن الفاعلني الرئيسيني يف  املجتمع املحيل من تحديد 

من  غريها  أو  أشد  نفسية  احتياجات  لديهم  من 

وإجراء  الطبية(،  االحتياجات  ذلك  يف  )مبا  املتطلبات 

اإلحاالت املناسبة.

تدريب فرق 

التواصل

تطوير شبكة الدعم 

النفيس االجتامعي 

يف املجتمعات 

املحلية من خالل 

وضع اسرتاتيجيات 

للتواصل.

حلقات عمل مع الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل 

- تعقد عىل مدى فرتة زمنية قصرية )من أسبوعني إىل 4 

أسابيع(.

يتوىل عقد حلقات العمل متخصصون يف الصحة النفسية 

)مندوبو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أو 

أخصائيون نفسيون محليون(.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية نظرية، وأنشطة 

جامعية، ولعب األدوار، وعروض فيديو، ومناقشات.

معلومات  تقديم  عىل  قادرة  التواصل  فرق  تصبح  أن 

عن أثر العنف عىل الصحة النفسية، مع إيالء اهتامم 

خاص للعنف الجنيس واألطفال الضعفاء.

الالزمة  واملهارات  باملعرفة  التواصل  فرق  تتمتع  أن 

والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  املعنية  الفئات  لتوعية 

ملشاركني  جلسات  وتخصيص  االجتامعي،  النفيس 

محددين.

الالزمة  واملهارات  باملعرفة  التواصل  فرق  تتمتع  أن 

التثقيف  أنشطة  أثناء  يف  العنف  ضحايا  لتحديد 

والتوعية، وإجراء اإلحاالت املناسبة.

أن تصبح فرق التواصل قادرة عىل مساعدة الضحايا يف 

الحصول عىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي من خالل توجيههم بكفاءة من خالل نظام 

الرعاية املؤسسية.
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الرصد والدعم اإلرشاف
املستمران للعاملني 
يف مجال الصحة أو 
الفاعلني الرئيسيني 
يف املجتمع  املحيل 
أو لكليهام لتعزيز 
املعرفة واملهارات 
املكتسبة يف أثناء 

التدريب.

الصحية  للمرافق  منتظمة  زيارات 

مع  منتظمة  مناقشات  واجتامعات/ 

الفاعلني  أو  الصحة  العاملني يف مجال 

مع  أو  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني 

كليهام، حسب االقتضاء.

جلسات  يف  آلخر  حني  من  املشاركة 

الدعم النفيس.

يف  العاملني  مع  الحاالت  مناقشات 

الدعم  يقدمون  الذين  الصحة  مجال 

النفيس األسايس للمرىض أو مع الفاعلني 

الذين  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني 

يقدمون إما الدعم النفيس األسايس أو 

املتعمقة  النفسية  الرعاية  من  املزيد 

للضحايا.

مرافقة فرق االتصال واإلرشاف عليها يف 

أثناء حمالت التثقيف وأنشطة التوعية. 

وإبداء مالحظات عىل املحتوى وأهمية 

إىل  وما  التواصل  ومهارات  األنشطة 

ذلك.

املحيل  املجتمع  تصورات  استعراض 

املجتمع  يف  التواصل  فرق  دور  بشأن 

قدرة  تقييم  املثال  املحيل، عىل سبيل 

فرق التواصل عىل بناء الثقة من خالل 

املقابالت مع أفراد املجتمع املحيل.

النفيس  الدعم  واستدامة  الربنامج  مبلكية  الشعور  ضامن 

والدعم النفيس االجتامعي.

الرئيسيني يف  الفاعلني  أو  الصحة  العاملني يف مجال  تقديم 

املجتمع املحيل املدربني أو كليهام خدمات الدعم النفيس 

والدعم النفيس االجتامعي العالية الجودة.

أن يتمتع العاملون يف مجال الصحة أو الفاعلون الرئيسيون 

يف املجتمع املحيل املدربون أو كالهام باملعرفة والقدرة عىل 

لجميع  واالستجابة  الحلول،  عىل  يركز  نهج  استخدام 

احتياجات الضحايا.

الفاعلون  أو  الصحة   مجال  يف  العاملون  يستطيع  أن 

تحديد  كالهام  أو  املدربون  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيون 

وإحالة  النفسية  والحاالت  الشديد  النفيس  الضيق  حاالت 

هؤالء املرىض )إذا كانت هناك خدمات متخصصة متوفرة(.

فهم فرق التواصل الرسائل الرئيسية وحصولها عىل الدعم 

الالزم لنقل هذه املعلومات بفاعلية.

استخدام طرق مناسبة لجمع البيانات.

وتوفري  الدعم  من  مزيًدا  تتطلب  التي  املجاالت  تحديد 

أنشطة التدريب لتجديد املعلومات.

االستشارات 

الفردية

يتوىل مامرسو الصحة النفسية املحليون أو العاملون يف مجال الصحة املدربون أو الفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل 

املدربون تحديد األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض املعاناة النفسية وعالجهم. ويف حالة االحتياجات النفسية الحادة، يُحال 

املرىض إىل الخدمات املتخصصة. وتستغرق االستشارة الفردية من 30 إىل 40 دقيقة يف املتوسط. وقد تكون عملية املتابعة 

مدعومة من فرق التواصل.

يف حالة توفر مامريس الصحة النفسية )مثل املستشارين أو األخصائيني النفسيني املحليني( أو الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع الزيارات املنزلية

املحيل املدربني أو فرق التوعية أو جميعهم، ميكن ترتيب زيارات منزلية للضحايا الذين لديهم احتياجات نفسية محددة. 

والهدف من هذه الزيارات هو تقديم الدعم، وتحديد االحتياجات اإلضافية، وتقييم موارد الفرد والعائلة واملجتمع املحيل، 

ومتابعة الحاالت التي تشمل مرىض غري قادرين عىل الحصول عىل جلسات دعم فردية أو جامعية أو كليهام أو غري راغبني يف 

ذلك خشية التعرض للوصم. ويف حاالت معينة، ميكن إحالة املرىض إىل الخدمات املتخصصة.

يتوىل مامرسو الصحة النفسية املحليون أو العاملون يف مجال الصحة  املدربون أو الفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل الدعم الجامعي

املدربون أو فرق التواصل أو جميعهم إدارة املجموعات. ويجب أن يوافق املشاركون عىل الحفاظ عىل الرسية. وقد تكون 

من  للمشاركني  إال  مفتوحة  )غري  مغلقة  أو  وقت(  أي  يف  إليها  االنضامم  ملشاركني جدد  )ميكن  مفتوحة  املجموعات  هذه 

البداية(. ويعتمد املحتوى عىل احتياجات املشاركني. يف املتوسط  ، تعمل املجموعات ملدة 5 جلسات إىل 10 جلسات، بحد 

أقىص 12 مشاركًا، وتستمر نحو 1.5 ساعة لكل جلسة.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط

وصف النشاطالنشاط

املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني  الفاعلني  أو  الصحة  مجال  يف  العاملني  أو  النفسية  الصحة  مامريس  تقديم 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لضحايا العنف من خالل:
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التثقيف  والتوعية:
توفر الجلسات الجامعية أو الزيارات املنزلية التثقيف والتوعية لألشخاص مبشكالت الصحة النفسية والدعم 

مع  للتواصل  مثالية  فرصة  عامة  أماكن  يف  تُعقد  التي  الجامعية  الجلسات  تتيح  وقد  االجتامعي.  النفيس 

املجتمع املحيل، يف حني أن الزيارات املنزلية قد تكون األنسب لألشخاص األقل تحرّكًا، مبن فيهم كبار السن 

واألشخاص الذين يعانون إعاقات بدنية وربات املنازل.

تستخدم أنشطة التثقيف التي تنظمها فرق التواصل الطرق التالية:

النفيس التثقيف  العام والدعم  النفسية  الصحة  عن  تثقيف 

املجتمعات  من  كبرية  لفئات  مقدم  االجتامعي 

املحلية.

سبيل  )عىل  عامة  أماكن  يف  تنظم  التي  األحداث 

املثال، األسواق أو امليادين العامة( أو عرب وسائل 

اإلعالم األكرث سهولة من حيث الوصول إليها/األكرث 

إتاحة.

رسائل  ذلك:  يف  مبا  نرشها،  الواجب  األساسية  املعلومات  تحديد 

عىل  الجنيس  العنف  ضحايا  تحفيز  املثال  سبيل  )عىل  تعزيز الصحة 

إليها؛  الوصول  الخدمات وكيفية  أماكن  الدعم(؛ وإرشادات عن  طلب 

ووصف األعراض النفسية الشائعة للضيق النفيس نتيجة للعنف.

العنف  أثر  مثل:  الجنيس  العنف  لضحايا  الرئيسية  الرسائل  تحديد 

الجنيس )التداعيات الطبية والنفسية والنفسية االجتامعية عىل مستوى 

إليها؛  الوصول  وكيفية  الخدمات  وأماكن  املحيل(؛  واملجتمع  الفرد 

وأهمية طلب املساعدة بأرسع ما ميكن )خالل 72 ساعة(47؛ وبروتوكول 

)من  الخدمات  عىل  الحصول  وإمكانية  الصحية؛  املرافق  يف  العالج 

الناحية املثالية عىل مدار 24 ساعة كل أيام األسبوع( والتكلفة )مجانًا(.

تثقيف املجتمعات املحلية عن طريق بث الرسائل، أو توزيع املنشورات 

وامللصقات، أو استخدام وسائل التواصل االجتامعي، أو البث اإلذاعي 

أو كل هذا، وما إىل ذلك.

النفيس التثقيف  الجامعي والدعم  النفسية  الصحة  عن  تثقيف 

االجتامعي مقدم لفئات محددة )مثل الشباب، أو 

قادة املجتمع  أو  املعلمني،  أو  الرجال،  أو  النساء، 

املحيل(.

متوسط   الوقت لكل جلسة نحو ساعة واحدة.

التقدميية  أثناء العروض  تقديم معلومات مخصصة لفئات محددة يف 

واملناقشات )الهدف هو إعالم الفئات املعنية باألعراض النفسية للضيق 

الخاصة،  تجاربهم  ملناقشة  للمشاركني  آمنة  مساحة  وإيجاد  النفيس، 

وإعالمهم بالخدمات املتاحة(.

النفيس التثقيف  العائيل والدعم  النفسية  الصحة  عن  تثقيف 

األقارب  )مثل  العائلة  ألفراد  مقدم  االجتامعي 

املقربني أو العائلة املمتدة(.

متوسط الوقت لكل جلسة نحو ساعة لكل أرسة.

تقديم معلومات مخصصة ألفراد العائلة يف أثناء الزيارات املنزلية أو يف 

النفسية  األعراض  عن  معلومات  توفري  هو  )الهدف  مناسب  مكان 

الخاصة،  تجاربهم  ملناقشة  لهم  آمنة  مساحة  وإيجاد  النفيس،  للضيق 

وإعالم العائالت بالخدمات املتاحة(.

اإلجراءات التي تتخذها فرق التوعيةالوصفالنشاط

47        ميكن فحص الضحية وجمع األدلة لدعم املالحقة الجنائية. ويكون العالج الطبي، مبا يف ذلك الوسائل العاجلة ملنع الحمل 

         للحد من احتامل الحمل واألدوية املضادة للفريوسات الرجعية، يف أقىص فعاليته يف غضون 72 ساعة بعد االغتصاب. 

         ملزيد من املعلومات، انظر الحاشية السفلية 46 أعاله.
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الرصد والتقييم النهايئ
لدعم عملية الرصد، ميكن استخدام مؤرشات متعددة لتقييم فعالية برامج الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي املوجهة لضحايا  العنف.

نظرًا إىل تنفيذ برامج دعم ضحايا العنف يف املرافق الصحية وعىل مستوى املجتمع املحيل، يجب تعديل 

املؤرشات وأدوات جمع البيانات وفًقا لذلك. ويعمل الرصد املنتظم عىل تحسني التنسيق املتعدد التخصصات 

للربامج التي تجمع عىل نحو متكرر بني عدة أنواع مختلفة من الدعم، مثل الرعاية الطبية، والدعم النفيس، 

وأنشطة التثقيف والتوعية.

وتُعد املعلومات عن حوادث العنف الجنيس بالغة الحساسية والرسية. وقد يكون إلفشاء هذه املعلومات 

عواقب وخيمة قد تهدد حياة الضحايا/الناجني وأولئك الذين يساعدونهم. ومع ذلك، من املهم أيًضا جمع 

البيانات من أجل فهم التوجهات واألمناط األوسع نطاقًا املتعلقة باحتياجات الحامية والوقاية. ويجب أن 

تجعل بروتوكوالت جمع البيانات اآلمنة الضحايا/الناجني هم األولوية وأن تحمي هوياتهم. عىل سبيل املثال، 

يجب أن تظل البيانات مجهولة، ويتعني عىل مقدمي الخدمات الصحية اتباع مدونة صارمة للرسية. وتوفر 

أداة اللجنة الدولية لجمع بيانات شاملة عن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي منصة موحدة لجمع 

البيانات وتحليلها.

د جميع املؤرشات قبل بدء الربنامج مع وضع إطار زمني لها. وفيام ييل أمثلة عىل مؤرشات املخرجات  وتُحدَّ

والنتائج املستخدمة لقياس فعالية التدخالت:

إدماج برامج ضحايا العنف/ الناجني من العنف يف املرافق الصحية 

املخرجات

تقديم  عىل  املدربني  الصحة  مجال  يف  العاملني  عدد 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يقدم معلومات عن مدى توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

    لضحايا العنف

الصحة  مجال  احتياجات يف  لديهم  الذين  املرىض  عدد 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذين يحصلون عىل 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

سبب االستخداماملؤرش

توعية فئات مختلطة أو فئات  محددة أو كليهام التوعية  الجامعية

الديني،  واالنتامء  والنوع،  السن،  )مصنفة حسب 

والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  ذلك(  إىل  وما 

النفيس االجتامعي.

املجتمع  داخل  عامة  أماكن  يف  األحداث  تنظيم 

أو  الكنائس،  أو  الشباب،  مراكز  )مثل  املحيل 

املساجد، أو املدارس(.

متوسط   الوقت لكل جلسة نحو ساعة واحدة.

اآلخرين  الرئيسيني  املحيل  املجتمع  وأفراد  املحيل  املجتمع  قادة  إعالم 

بالنشاط، والحصول عىل ترصيح إذا لزم األمر.

تخطيط أنشطة ترشك املجتمع املحيل، مثل األداء املرسحي الذي يصور 

أحد أفراد املجتمع املحيل وهو ينصح شخًصا لديه احتياجات نفسية 

بالتوجه إىل أحد املرافق الصحية، يليه مناقشة جامعية.

تحديد الرسائل الرئيسية التي ستنرش يف أثناء نشاط التوعية الجامعية.

استخدم أدوات جمع البيانات لتسجيل املشاركني، وتسجيل مخاوفهم 

وأسئلتهم، ورصد التغريات التي طرأت عىل إدراكهم للقضايا التي تجري 

معالجتها يف أثناء تنفيذ أنشطة التوعية )مثل الوصم والسلوك والسعي 

للحصول عىل الخدمات الصحية(.

اإلجراءات التي تتخذها فرق التوعيةالوصفالنشاط

من خالل  فعاليتها  رصد  ويجري  املنفذة.  التثقيف  أنشطة  عدد  لتسجيل  البيانات  أدوات جمع  تُستخدم 

والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  التثقيف  ألنشطة  نتيجة  املساعدة  يطلبون  الذين  األشخاص  عدد  تسجيل 

النفيس االجتامعي.

يتم تصميم أنشطة التوعية، التي تنفذها فرق التواصل، من أجل استهداف قضايا محددة.
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إدماج برامج ضحايا العنف/الناجني من العنف يف الخدمات عىل مستوى املجتمع املحيل

املخرجات

عدد الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل املدربني عىل 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم 

االجتامعي

•  يقدم معلومات عن توفر مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

    لضحايا العنف

يف  الرئيسيون  الفاعلون  أجراها  التي  اإلحاالت  عدد 

املجتمع املحيل إىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة

•  يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس     

    االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل عىل تحديد الحاالت 

    التي تتطلب اإلحالة وإجراء اإلحاالت

سبب االستخداماملؤرش

عدد اإلحاالت التي أجراها العاملون يف مجال الصحة إىل 

خدمات الصحة النفسية املتخصصة

•  يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة املرافقني عىل تحديد الحاالت التي تتطلب اإلحالة وإجراء 

    اإلحاالت

النتائج

الصحة  مجال  احتياجات يف  لديهم  الذين  املرىض  عدد 

يظهرون  الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

انخفاًضا يف الضيق النفيس/ عدد املرىض الذين يتلقون 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

الصحة  مجال  احتياجات يف  لديهم  الذين  املرىض  عدد 

يظهرون  الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

الذين  املرىض  عدد  اليومية/  حياتهم  سري  يف  تحسًنا 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يتلقون 

االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

الصحة  مجال  احتياجات يف  لديهم  الذين  املرىض  عدد 

يظهرون  الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

تحسًنا يف التكيف/ عدد املرىض الذين يتلقون خدمات 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

الصحة  مجال  احتياجات يف  لديهم  الذين  املرىض  عدد 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذين يحصلون عىل 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

الذين  املرىض  والتوعية/ عدد  التثقيف  بفضل جلسات 

والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم 

النفيس االجتامعي الذين يحصلون عىل خدمات الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد فعالية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وتحديًدا أنشطة 

    التثقيف والتوعية

•  يقدم معلومات عن قدرة فرق التواصل عىل تحديد الحاالت التي تتطلب اإلحالة 

    وإجراء اإلحاالت

•  يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

سبب االستخداماملؤرش



 اعتبارات محددة لضحايا العنف الجنيس

املخرجات

تقديم  عىل  املدربني  الصحة  مجال  يف  العاملني  عدد 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

لضحايا العنف الجنيس 

•   يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لضحايا 

    العنف  الجنيس

عدد الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل املدربني عىل 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم 

االجتامعي لضحايا العنف الجنيس

•   يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 
     لضحايا العنف الجنيس

عدد ضحايا العنف الجنيس الجدد الذين يحصلون عىل 

الخدمات يف املرافق الصحية

•  يقدم معلومات عن مدى العنف الجنيس

•  يقدم معلومات عن استخدام الخدمات الصحية والحصول عليها

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

عدد ضحايا االغتصاب الذين استشاروا الخدمات الطبية 

يف غضون 72 ساعة

•   يقدم معلومات لضحايا االغتصاب عن الحصول عىل الخدمات الصحية )أي سلوك 

    الضحايا/ الناجني يف طلب املساعدة(.

•   يقدم معلومات عن فعالية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، 

    وتحديًدا أنشطة التثقيف والتوعية فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات الصحية يف    

    غضون 72 ساعة

النتائج

يف  الجنيس  العنف  حول  الجديدة  االستشارات  عدد 

املرافق الصحية/ عدد االستشارات الجديدة يف املرافق 

الصحية )ضمن إطار زمني محدد(

•   يرصد عدد ضحايا العنف الجنيس الذين يحصلون عىل الخدمات الصحية

    يقدم معلومات عن الحصول عىل الخدمات الصحية )أي سلوك الضحايا/ الناجني يف 

    طلب املساعدة(

•   يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

عدد ضحايا االغتصاب الذين استشاروا الخدمات الطبية 

الذين  االغتصاب  ضحايا  عدد  ساعة/   72 غضون  يف 

استشاروا الخدمات الصحية )ضمن إطار زمني محدد(

•   يقدم معلومات لضحايا االغتصاب عن الحصول عىل الخدمات الصحية )أي سلوك   

    الضحايا/ الناجني يف طلب املساعدة(

•   يقدم معلومات عن فعالية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي،  

    وتحديًدا أنشطة التثقيف والتوعية فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات الصحية يف 

    غضون 72 ساعة

سبب االستخداماملؤرش

عدد ضحايا العنف الذين يظهرون تحسًنا يف التكيف/

الصحة  خدمات  يتلقون  الذين  العنف  ضحايا  عدد 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

النتائج

عدد ضحايا العنف الذين يظهرون انخفاًضا يف الضيق 

خدمات  يتلقون  الذين  العنف  ضحايا  النفيس/عدد 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

سري  يف  تحسًنا  يظهرون  الذين  العنف  ضحايا  عدد 

يتلقون  الذين  العنف  ضحايا  اليومية/عدد  حياتهم 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها
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مرسد املصطلحات املستخدمة يف رصد برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لضحايا العنف 

وتقييمها

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: مصنفة حسب مستويات الضيق النفيس وسري الحياة 

والتكيف، وتقاس باستخدام مقاييس موحدة.

ضحايا االغتصاب: ضحايا العنف الجنيس الاليت تعرضن لإليالج يف املهبل أو فتحة الرشج بواسطة أي جزء من 

جسم شخص آخر أو أداة، أو اإليالج يف الفم بواسطة عضو جنيس لشخص آخر، دون موافقة الضحية.

الضيق النفيس: تُقاس مستويات الضيق النفيس باستخدام مقاييس موحدة.

سري الحياة: تُقاس مستويات سري الحياة باستخدام مقاييس موحدة.

التكيف: تُقاس آليات التكيف باستخدام مقاييس موحدة.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي/ خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: الدعم/

الخدمات التي تلبي احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية املقدمة كجزء من برنامج 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

صحة  مشكالت  يعانون  الذين  األشخاص  احتياجات  تلبي  خدمات  املتخصصة:  النفسية  الصحة  خدمات 

نفسية حادة/ معقدة، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية.

املناسبة  الخدمات  التواصل مع  العنف، ثم متكينهم من  الخاصة لضحايا  اإلحالة: يتم تحديد االحتياجات 

لتلبية احتياجاتهم.

بون عىل تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: تختلف مستويات التدريب عىل  مدرَّ

تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدم وفًقا الحتياجات الضحايا، وتوفر مامريس 

الصحة النفسية املحليني، والفجوة بني االحتياجات وتوفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، 

النفيس  الدعم  أساليب  من  مجموعة  تشمل  وقد  وتوفرهم.  التدريب  يتلقون  الذين  املرافقني  وكفاءات 

األسايس أو أساليب العالج النفيس األكرث تفصياًل املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الضحايا.

اعتبارات محددة لألطفال

املخرجات

عدد املتطوعني يف مجال إعادة الروابط العائلية املدربني 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفيس  الدعم  تقديم  عىل 

األسايس لألطفال خالل عملية جمع شمل العائلة

•  يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لألطفال 

    املحتاجني إىل جمع  شملهم بعائالتهم

عدد األطفال ضحايا العنف الذين لديهم احتياجات يف 

مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذين 

يحصلون عىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

النتائج

عدد األطفال ضحايا العنف الذين يظهرون انخفاًضا يف 

الذين  العنف  ضحايا  األطفال  عدد  النفيس/  الضيق 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يتلقون 

االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

سبب االستخداماملؤرش

يف  تحسًنا  يظهرون  الذين  العنف  األطفال ضحايا  عدد 

سري حياتهم اليومية/ عدد األطفال ضحايا العنف الذين 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يتلقون 

االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

تحسًنا يف  يظهرون  الذين  العنف  األطفال ضحايا  عدد 

يتلقون  الذين  العنف  ضحايا  األطفال  عدد  التكيف/ 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها
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ويواجه  كبريًا.  تحديًا  عليها  والتغلب  الجنيس  للعنف  بالتعرض  املرتبطة  الصمت  حالة  معالجة  متثل 

الضحايا خياًرا صعبًا: فالسعي للحصول عىل العالج يعني الكشف عن املعلومات وقد يؤدي إىل النبذ 

والوصم من جانب املجتمع؛ والتزام الصمت قد يلحق رضًرا كبريًا بصحتهم. وتتمثل طريقة التعامل مع 

هذا األمر يف تهيئة بيئة يشعر فيها الضحايا باألمان الكايف للتحدث. وال يعني هذا مجرد إيجاد مساحة 

هادئة وخاصة حيث ميكنهم التحدث ويكونون عىل يقني من أن ما يقولونه سيبقى يف طي الكتامن، بل 

أيًضا ضامن أن يتعامل معهم أشخاص يقدمون لهم الدعم من البداية.

والحقيقة أن تحديد ضحايا العنف الجنيس من الذكور قد يكون أمرًا بالغ التعقيد. ففي جميع أنحاء 

العامل، ميكن للطريقة التي تنظر بها املجتمعات إىل العنف الجنيس ضد الرجال أن متنع الضحايا من قبول 

التثقيف  أنشطة  تثري  الدعم. وقد  لتلقي  السعي  قبل  تأخر طويل  إىل  يؤدي  أنهم ضحايا، مام  حقيقة 

والتوعية هذه املسألة، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تراعي األبعاد الثقافية.

النفسية  الصحة  االحتياجات يف مجال  الجنيس(  العنف  ذلك  )مبا يف  العنف  احتياجات ضحايا  تتجاوز 

متعددة  االستجابة  تكون  أن  يجب  احتياجاتهم،  جميع  تلبية  ولضامن  االجتامعي.  النفيس  والدعم 

التخصصات. ويتعني عىل جميع الجهات الفاعلة املعنية العمل مًعا، وتبادل املعلومات ذات الصلة مع 

ضامن بقاء املعلومات الحساسة رسية.

•   عبء العمل عىل العاملني يف مجال الصحة

•   تحديد ضحايا العنف الجنيس

•    توفري استجابة مناسبة متعددة التخصصات

ميثل التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال تحديًا كبريًا، ألنه يتطلب موافقة مقدمي الرعاية ومقدمي 

اتخاذ  الخدمات  مقدمي  الرعاية، يجب عىل  مقدمي  األطفال. ويف حالة عدم وجود  لهؤالء  الخدمات 

القرارات بناًء عىل مصالح األطفال الحيوية. ولتفادي إطالة أمد الوصم، يوىص بأن تشمل أي استجابة يف 

مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي جميع األطفال يف املجتمع املحيل، أي تجنب األنشطة 

التي تستهدف فئات معينة من األطفال دون غريها، مثل أولئك األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو 

األطفال الذين ولدوا نتيجة حاالت االغتصاب.

•    االحتياجات املحددة لألطفال

يعاين العاملون يف مجال الصحة الذين يتعاملون مع ضحايا العنف بالفعل من عبء العمل الكبري؛ وبينام 

قد يكون لدى البعض رغبة يف إدماج أنشطة الصحة النفسية يف عملهم اليومي، قد يكون آخرون أقل 

حامًسا للقيام بذلك أو ألن يصبحوا مثقلني باألعباء. وقد متثل الحيلولة دون تعريض عبء العمل اإلضايف 

جودة الخدمات للخطر تحديًا. وميكن أن ميثل تقديم الدعم النفيس األسايس أيًضا تحديًا للعاملني يف 

والضغوط  النفسية،  الصحة  مشكالت  عن  املسبقة  واألفكار  اللغوية،  الحواجز  بسبب  الصحة  مجال 

الزمنية، والقدرات الشخصية. ومن املهم تصميم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي مبا 

يتامىش مع الظروف املحيطة بغية تحقيق توازن واقعي بني العبء الذي يتحمله العاملون يف مجال 

الصحة واحتياجات الصحة النفسية للمرىض.
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املستجيبون للرعاية يف حاالت الطوارئ والفاعلون 

الرئيسيون يف املجتمع املحيل

.4
مقدمو 

املساعدة



املجتمعات  داخل  من  األشخاص  يكون  األخرى،  الطوارئ  وحاالت  العنف  وحاالت  املسلح  النزاع  أثناء  يف 

املحلية املترضرة هم بصفة أساسية من يساعدون اآلخرين يوميًا. و»مقدمو املساعدة« هؤالء هم أشخاص 

أقارب  فقدوا  )فقد  املحيل  مجتمعهم  يف  اآلخرون  األشخاص  يواجهها  التي  نفسها  الصعوبات  يواجهون 

وأصدقاء لهم، وتعرضت منازلهم للدمار، ويعيشون يف بيئة خطرة وغري مستقرة(، إال أنهم يواصلون تقديم 

املساعدة لآلخرين. ومع إدراك اللجنة الدولية العبء املزدوج الذي يقع عىل كاهل مقدمي املساعدة هؤالء، 

احتياجات  لتلبية  الذين يوجهون طاقاتهم وجهودهم ومعارفهم  أولئك  تركيزًا خاًصا عىل دعم  تركز  فإنها 

مجتمعاتهم املحلية يف أصعب الظروف48.

مقدمو املساعدة هم أشخاص ينشطون يف تقديم الخدمات عىل الخطوط األمامية. وهم أفراد يف مجتمع 

محيل مترضر من النزاع املسلح والعنف، وهم أشخاص يعرفهم اآلخرون ويثقون فيهم ويلجأون إليهم طلبًا 

إىل مساعدة يف  يحتاجون  الذين  اآلخرين  إىل  للوصول  فريدة  إمكانية  ولديهم  والدعم.  واإلغاثة  للمشورة 

مجتمعهم املحيل، باإلضافة إىل امتالكهم رؤى متعمقة ثقافية مهمة قد ال تكون لدى الغرباء. وقد يعمل 

هؤالء األشخاص مقابل أجر أو بشكل طوعي.

التعريف املستخدم يف برامج اللجنة الدولية يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

وعند مساعدة اآلخرين يف حاالت األزمات والنزاع أو العنف، غالبًا ما يظهر مقدمو املساعدة - من العديد 

من التخصصات املختلفة - درجة عالية من الحامس واالهتامم برفاه اآلخرين. وألنهم يعملون يف أوضاع غري 

مستقرة وخطرية، مبوارد محدودة وعىل مقربة من الضحايا، يعزز مقدمو املساعدة شعوًرا بالتضامن داخل 

املجتمعات املحلية الذي ميكن أن يساعد يف استعادة النظام االجتامعي وتحقيق االستقرار فيه.

وانعدام  العنف  استمرار  فإن  لآلخرين مردود ال يصدق،  الرعاية واملساعدة  لتقديم  يكون  أن  بينام ميكن 

تزيد  جهودهم  فعالية  بشأن  اليقني  وعدم  العمل،  ساعات  وطول  االجتامعية،  الشبكات  وتعطل  األمن، 

جميعها احتامل تعرض مقدمي املساعدة للضيق النفيس. وقد يواجهون انعدام األمن والخوف يف حياتهم 

اليومية خارج العمل، مام يجعل الحفاظ عىل الفصل بني حياتهم الشخصية واملهنية أمرًا بالغ الصعوبة. ففي 

حني يسعى مقدمو املساعدة جاهدين لتلبية احتياجات اآلخرين، قد ال تتم تلبية احتياجاتهم األساسية )مثل 

الطعام واملأوى(. ويزيد هذا األمر العبء الواقع عىل كاهلهم هم وعائالتهم - إذ ال يألون جهًدا لتقديم 

املساعدة لآلخرين، يف حني يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة يف الوقت نفسه. باإلضافة إىل ذلك، 

ميكن لبيئة العمل الصعبة، وال سيام عندما تقرتن باإلدارة غري الفعالة، أن تؤثر تأثريًا كبريًا عىل رفاه مقدمي 

املساعدة. وهم غالبًا ما ال يحصلون عىل التقدير أو املكافآت التي يستحقونها من مرشفيهم، مام قد يؤثر 

سلبًا عىل معنوياتهم وعىل أدائهم يف نهاية املطاف.

العاطفية. وقد  نقاط ضعفهم  ولديهم  األزمات  للتعامل مع  املساعدة  يأيت مقدمو  آخر،  أي شخص  ومثل 

أو  الحالية،  التكيف  اسرتاتيجيات  أو  الحالية،  أو  السابقة  النفسية  الصعوبات  أو  الشخصية،  أمناط  تُحِدث 

العنارص الفاعلة داخل العائلة أو جميعها نقاطًا عمياء تتفاقم بسبب قسوة العمل يف ظروف صعبة. ورمبا 

عىل  كبرية  بصورة  ينصب  تركيزهم  ألن  املعتادة،  الدعم  مصادر  من  املساعدة  مقدمي  بعض  يستفيد  ال 

احتياجات اآلخرين. ويجب فهم هذه الجوانب، بداًل من استبعادها من مساعدة اآلخرين، والتعامل معها 

من أجل دعم فعالية مقدمي املساعدة وقدرتهم عىل التحمل. ومن املهم تحديد هذه املسائل، وتقييم أثرها 

املحتمل، واتخاذ خطوات استباقية لضامن رفاه مقدمي املساعدة عىل املدى الطويل والحيلولة دون إصابتهم 

باإلنهاك.

48          عىل النقيض من »مقدمي املساعدة«، الذين هم أفراد من املجتمع املحيل املترضر، يتلقى موظفو اللجنة الدولية الدعم من 
              فريق وحدة الشؤون الصحية للموظفني من دائرة املوارد البرشية باللجنة الدولية. وهذا الدعم منفصل عن الربامج امليدانية 

              للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي تركز بصفة خاصة عىل مساعدة األفراد واملجتمعات املحلية املترضرة من 
             النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى وحاالت الطوارئ.
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باإلضافة إىل ذلك، يحتاج مقدمو املساعدة اإلرشاد والدعم لتحسني الطريقة التي يساعدون بها اآلخرين يف 

حاالت األزمات. ويف خضم النزاعات والفوىض، يعاين الناس اضطرابات شديدة يف األوضاع وقد يصدر عنهم 

ردود فعل انفعالية شديدة، مثل البكاء بدافع اليأس أو الغضب أو العصبية أو الفزع. وتصعب إدارة ردود 

الفعل هذه عىل غري املدربني عىل القيام بذلك. يف بعض األحيان، يتعني عىل مقدمي املساعدة نقل أخبار 

جميع  يتمتع  وبالتأكيد،  لتقدميها.  استعداد  عىل  الجميع  يكون  ال  التي  أخرى،  صعبة  معلومات  أو  سيئة 

مقدمي املساعدة باملهارات األساسية لالضطالع بعملهم بإنسانية والسعي الحثيث لحامية كرامة الضحايا، 

ولكن يف حاالت النزاع والعنف والطوارئ قد ال يكون هذا كافيًا. فعىل الرغم من نواياهم الحسنة، فإنه من 

دون تدريب مناسب، قد يتسبب مقدمو املساعدة عن غري قصد يف إحداث رضر. وهم بحاجة إىل تدريب 

بالفعل  املساعدة هم  النفيس. وألن مقدمي  الدعم  لتنمية مهاراتهم األساسية يف تقديم  وإرشاف مكثفني 

وكالء للتغيري يف مجتمعاتهم املحلية، فإنه ميكن بالتدريب واإلرشاد واإلرشاف املناسبني أن يكون لهم أثر 

إيجايب أكرب عىل األشخاص الذين يقدمون لهم املساعدة.

قد يكون مقدمو املساعدة:

املستجيبون للرعاية يف حاالت الطوارئ الذين يستلزم دورهم أن يكونوا أول من يصل إىل موقع حادث 

أو  أو كليهام، مثل موظفي اإلسعاف،  الطوارئ  املساعدة يف حاالت  تقديم  أو  املحيل  خطري يف مجتمعهم 

مقدمي اإلسعافات األولية، أو العاملني يف املجال الطبي يف حاالت الطوارئ، أو أول املستجيبني من املجتمع 

املحيل أو جميعهم؛ أو

يلعبون دوًرا نشطًا يف مجتمعهم املحيل من حيث تقديم  الذين  الرئيسيون يف املجتمع املحيل  الفاعلون 

الخدمات أو الرعاية أو كليهام لآلخرين، مثل قادة املجتمع املحيل، واملعلمني، والعاملني يف املجال الطبي يف 

غري حاالت الطوارئ، واملتطوعني اآلخرين.

االجتامعي ملقدمي  النفيس  والرفاه  النفسية  الصحة  لدعم  الدولية سعيًا حثيثًا  اللجنة  تسعى  من جانبها، 

املساعدة )املستجيبون للرعاية يف حاالت الطوارئ، والفاعلون الرئيسيون يف املجتمع املحيل(، مع إدراكها أن 

التزامهم ودوافعهم ورغبتهم يف مساعدة الضحايا يف مجتمعاتهم املحلية ميكن أن تعرضهم أيًضا إىل رضر 

بدين ونفيس ونفيس اجتامعي. وال يقوم كل من املستجيبني للرعاية يف حاالت الطوارئ والفاعلني الرئيسيني 

يف املجتمعات املحلية املترضرة بالتعامل شخصيًا مع تداعيات النزاع والعنف فحسب، بل يتعرضون أيًضا 

ملعاناة اآلخرين بصفة مستمرة.

ويف حني أن تنفيذ استجابة يف حاالت الطوارئ يف أثناء األزمات أمر بالغ الصعوبة يف وقت السلم، يجعل مناخ 

النزاع والعنف األمر أكرث صعوبة، وينطوي عىل مخاطر أمنية متزايدة عىل جميع من يشاركون فيه. فمع 

زيادة عدد الحوادث الخطرية وكرثة تكرارها وزيادة شدتها، يضطر املستجيبون الذين يقدمون الرعاية يف 

حاالت الطوارئ عىل نحو متزايد إىل التعامل مع األشخاص الذين لديهم احتياجات فورية وحادة يف مجال 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. وغالبًا ما يكونون غري مستعدين مبا فيه الكفاية للتعامل مع 

كيفية  يعرفون  يساعدونهم ومعاناتهم، وقد ال  الذين  األشخاص  آالم  تجاه  الذاتية  االنفعالية  فعلهم  ردود 

التعامل مع األشخاص املتأثرين نفسيًا. ويقدم العديد من املستجيبني للرعاية يف حاالت الطوارئ مساعدة 

من  كل  مواساة  يعملون عىل  نفسه  الوقت  ويف  مفاجئ،  مرض  أو  إصابة  يعانون  الذين  لألشخاص  مادية 

االحتياجات  تكون  وعندما  وطأمنتهم.  الطوارئ  حالة  موقع  يف  املوجودين  واألشخاص  أنفسهم  املصابني 

النفسية لهؤالء املصابني واملارة حادة وشديدة، فقد تكون طاغية وقد تتداخل مع قدرتهم عىل االستمرار يف 

أداء عملهم.

املجتمع املحيل ال يكونون  الرئيسيني يف  الفاعلني  الطوارئ، فإن  للرعاية يف حاالت  املستجيبني  عىل عكس 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  احتياجات  لديهم  أشخاص  مع  العمل  عىل  معتادين  بالرضورة 

االجتامعي. عىل الرغم من ذلك، يف أثناء النزاع أو حاالت العنف أو حاالت الطوارئ، قد يبدأ بعض الفاعلني 

الرئيسيني املوثوق فيهم يف التعرض باطراد الحتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لألشخاص 

النزاع  يسعى ضحايا  أشخاص  املحيل هم  املجتمع  الرئيسيني يف  الفاعلني  أن  إىل  ونظرًا  يخدمونهم.  الذين 

والعنف بالفعل إىل الحصول منهم عىل بعض أشكال الخدمة أو املساعدة، بل وأكرث من ذلك يف أثناء حاالت 

األزمات، فإنهم يف وضع ميكنهم من تقديم الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي لفئات محددة من 
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يف  النساء  إىل  للوصول  فريدة  فرصة  املحلية  النسائية  الجمعيات  قائدة  لدى  املثال،  سبيل  عىل  الناس، 

مقدمو  يشعر  قد  الدعم،  هذا  تقديم  عىل  مخصص  تدريب  دون  فمن  ذلك،  ومع  املحلية.  املجتمعات 

املساعدة هؤالء أنهم غري مؤهلني بالقدر الكايف ويفتقرون إىل اإلرشاد بشأن كيفية تقديم املساعدة، وال سيام 

يف القضايا املعقدة مثل املوت والعنف )خاصة العنف الجنيس(، وأيًضا كيفية تقديم الدعم لألطفال الذين 

لهم احتياجات خاصة.

والواقع أنه أصبح من الشائع عىل نحو متزايد أن يكون مقدمو املساعدة، بوصفهم أفراًدا يف املجتمعات 

املحلية املترضرة، هم الوحيدين الذين ميكنهم الوصول إىل األشخاص املترضرين من النزاع وحاالت العنف 

وحاالت الطوارئ. يف تلك الحاالت، يجب إيالء مزيد من االهتامم لهم، ليس فقط ألن احتياجاتهم النفسية 

لتوفري  املبذولة  للجهود  بالغة  أهمية  لهم  أيًضا ألن  تتفاقم، ولكن  تتضخم  أن  االجتامعية ميكن  والنفسية 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملجتمعاتهم املحلية.

األحمر  الجمعيات الوطنية للصليب  فتلعب  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  داخل  أما 

الذين  أي موظفيها  املساعدة،  إىل مساعدة مقدمي  الرامية  الربامج  األهمية يف  بالغ  دوًرا  األحمر  والهالل 

الطوارئ،  حاالت  يف  للرعاية  املستجيبني  مثل  بأدوار  يضطلعون  الذين  املتطوعني49  أو  أجر  عىل  يحصلون 

وخاصة مقدمي اإلسعافات األولية. وغالبًا ما تكون هذه الجمعيات هي أول من يقدم الدعم عند حدوث 

كارثة وتواصل هذا العمل بعد مغادرة الفاعلني الرئيسيني اآلخرين. وبالنظر إىل بيئة العمل الخطرية والحافلة 

بالضغوط النفسية التي تعمل فيها، فإنها تكافح أحيانًا لاللتزام التام مببادئ الحركة األساسية املتمثلة يف عدم 

التحيز والحياد واالستقالل. وقد يكون ملواقف مجتمعاتها املحلية أثر محفز أو مثبط لها. عىل سبيل املثال، 

قد يتلقى مقدمو املساعدة التهنئة عندما يستجيبون ملواجهة آثار زلزال ما، لكنهم يتلقون القليل من التقدير 

ينتمون إىل  للنازحني أو ألشخاص  الدعم للمجتمعات املحلية  يتلقون أي تقدير - عندما يقدمون  أو ال   -

الجامعات املعارضة. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تأخذ الجمعيات الوطنية يف اعتبارها نظرة املجتمع املحيل 

إليها، إذ ميكن أن يكون للنظرة السلبية أثر مبارش وأحيانًا خطري عىل مقدمي املساعدة الذين يظهرون شارة 

الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو يرتدونها.

كبري  حد  إىل  مشابهة  االجتامعية  النفسية  واحتياجاتهم  النفسية  املساعدة  مقدمي  احتياجات  تكون  قد 

الحتياجات األشخاص الذين يساعدونهم، لكن من املرجح أن يواجهوا احتياجات معينة بحكم عملهم يف 

ظروف بالغة الصعوبة.

وترتبط بعض املخاوف املذكورة هنا بالضغط النفيس الذي يتجاوز مسببات الضغط النفيس اليومية العامة. 

فالضغط النفيس هو حالة من اإلثارة الشديدة التي غالبًا ما توصف بأنها شعور بالضغط الشديد والتوتر 

والقلق. والضغط النفيس يف حد ذاته رد فعل فسيولوجي ونفيس رضوري ومفيد، والذي ال يصبح مشكلة إال 

عندما يستمر فرتة طويلة جًدا، ويكون شديًدا أو يطغى عىل آليات التكيف الطبيعية لدى الشخص املعني. 

وميكن أن تكون ردود الفعل عىل الضغط النفيس حادة أو تراكمية أو كالهام.

وحسب مقتضيات املوقف والدور الذي يضطلعون به، قد يتعرض مقدمو املساعدة لخطر االعتداء، أو قد 

يجدون أنفسهم وسط إطالق النار، أو يكونون ضحايا لتفجريات أو عمليات اختطاف أو هجامت أخرى. 

أفعااًل  يُجربون عىل مشاهدة(  )أو  قد يشهدون  أو  املتعمد،  لالستهداف  األحيان  يتعرضون يف بعض  وهم 

مروعة مثل عمليات اإلعدام واالغتصاب50. باإلضافة إىل ذلك، عند مشاركتهم يف إدارة الجثث، فقد ال يكونون 

للقيام بذلك، أو قد ال يتمكنون من الوصول إىل  مستعدين أو مجهزين تجهيزًا جيًدا أو مفوضني قانونيًا 

الجثث إال بعد أيام من الوفاة )أحيانًا يف درجات حرارة شديدة، مام يتسبب يف تشوه الجثث(. وقد تكون 

هذه املشاهد مؤملة إىل حد بعيد. وعندما يواجه مقدمو املساعدة مثل هذه الحوادث املروعة، غالبًا ما ال 

يتلقون أي دعم أسايس.

50         للتصدي لقضية العنف ضد املرىض والعاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق واملركبات، وبغية ضامن الحصول اآلمن عىل 
           الرعاية الصحية يف النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى وتقدميها عىل نحو آمن، أطلقت الحركة الدولية للصليب 

http://healthcareindanger.org/ar :األحمر والهالل األحمر مبادرة الرعاية الصحية يف خطر           

49      وفًقا للمبدأ األسايس للحركة املتمثل يف الخدمة التطوعية، فإن املتطوعني أو العامل املتطوعني هم أشخاص يقدمون 
          خدماتهم مجانًا أو مقابل مبلغ بسيط، إما عىل نحو دائم أو مؤقت.
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ردود الفعل عىل الضغط النفيس الحاد تحدث نتيجة لحدث يتعرض فيه شخص ما للتهديد أو يشهد العنف 

أو املوت. وغالبًا ما يشار إىل هذه األنواع من األحداث عىل أنها حوادث خطرية: حدث فريد ومفاجئ وغري 

متوقع يؤثر عىل سالمة الشخص البدنية أو النفسية أو عىل كليهام، وال يتيح له الوقت لالستعداد االنفعايل.

إن صدور ردود فعل عىل الضغط النفيس الحاد عقب حادث خطري هو استجابة طبيعية لحالة غري طبيعية. 

وقد تشمل ردود الفعل االرتباك، والتوتر، والقلق، ومشكالت النوم وتناول الطعام، والتعب، واالنسحاب من 

التعامل مع اآلخرين، واالمتناع عن الكالم. باإلضافة إىل ردود الفعل األخرى، مثل انخفاض مدى االنتباه، 

املايض  ذكريات  استحضار  ذلك  يف  مبا  بالصدمات،  مرتبطة  أعراض  تحدث  أن  ميكن  الذاكرة،  ومشكالت 

وسلوكيات التجنب. وكجزء من عملية التعايف، ميكن أن تحدث بعض ردود الفعل االنفعالية الشديدة، والتي 

والشعور  الشديد،  واالبتهاج  املزاج،  تقلب  مثل  فهمها،  اآلخرين  ويصعب عىل  أنفسهم  األفراد  تخيف  قد 

بالذنب، والغضب، والحزن، ومشاعر االغرتاب، واالنفصال، والشعور بعدم القدرة عىل السيطرة عىل النفس، 

وتبلد الشعور. باإلضافة إىل ذلك، قد يبدي األشخاص الذين تعرضوا لحادث خطري رد فعل انعكايس قوي 

مفاجئ )أي رد فعل مبالغ فيه عند حدوث أي ضوضاء أو حركة مفاجئة(، أو قد ينسحبون من التعامل مع 

اآلخرين، أو يجدون صعوبة يف التعبري عن أنفسهم، أو يتحدثون باستمرار عن الحدث، أو يتشاجرون مع 

اآلخرين، أو مييلون إىل املزاح املفرط يف التشاؤم.

ردود الفعل عىل الضغط النفيس الرتاكمي ترتبط مبسببات الضغط النفيس املنخفضة الشدة، ولكنها مزمنة، 

النفيس  الضغط  من  تدريجي  بعض. وهذا شكل  فوق  بعضها  و»ترتاكم«  الشخص  حياة  تطغى عىل  التي 

يصيب األشخاص مبرور الوقت وميكن أن يؤدي إىل اإلنهاك.

اإلنهاك ينتج عن التعرض للضغط النفيس ملدة طويلة بسبب عبء العمل املفرط مام يؤدي إىل إرهاق بدين 

ونفيس، باإلضافة إىل قلة الدافع والحامس.

العمل  بيئة  املساعدة  مقدمو  له  يتعرض  الذي  املزمن  النفيس  للضغط  الشائعة  املصادر  بعض  تتضمن 

الفوضوية التي تتطلب اتخاذ قرارات وإصدار ردود فعل رسيعة، أو الشعور باإلرهاق بسبب عبء العمل 

الكبري واالحتياجات التي مل تتم تلبيتها، أو زمالء العمل املعرضني لضغوط، أو األمور الهيكلية داخل اإلدارة. 

باإلضافة إىل ذلك، قد يواجه مقدمو املساعدة صعوبات يف التواصل بسبب االختالفات الشخصية والثقافية، 

وعدم كفاية اإلعداد والتلقني، ومطالبتهم بإمتام مهام خارج مجال تدريبهم وكفاءاتهم، أو املعضالت األدبية 

واألخالقية. وتضاف هذه العوامل إىل شعورهم باالنعزال عن شبكة الدعم العائيل أو االجتامعي، والحرمان 

املزمن من النوم، وغياب اإلرشاف والتقدير. وترتاكم اآلثار السلبية ملسببات الضغط النفيس اليومية هذه 

وجود  خالل  من  األعىل  النفيس  الضغط  مبستويات  التنبؤ  يجري  ما  وغالبًا  اإلنهاك.  إىل  تؤدي  أن  وميكن 

مسببات الضغط النفيس املزمنة املتعددة عىل نحو أفضل من وقوع حوادث خطرية منفردة غري متكررة. ويف 

حاالت النزاع املسلح والعنف، حيث تتناقص املوارد الفردية واالجتامعية، وتنهار اللوائح وأنظمة العدالة، 

ويتعرض الناس لخطر مستمر، قد تكون آثار الضغط النفيس املزمن أكرث تدمريًا.

يف الوقت الراهن، يوجد توثيق عىل نطاق واسع لحقيقة أن التعامل مع الضحايا الذين عانوا أحداثًا مؤملة 

وميكن  كليهام.  أو  الثانوية  الصدمة  أو  املنتقلة  الصدمة  معاناة  من  كبري  لخطر  املساعدة  مقدمي  يعرض 

لالستمرار يف سامع القصص املؤملة أو مشاهدة األحداث الصادمة التي يتعرض لها اآلخرون، ومواجهة حقائق 

العنف واملعاناة أن يؤثرا يف نهاية املطاف عىل مقدمي املساعدة أنفسهم. وقد يصدر عنهم العديد من ردود 

الفعل نفسها عىل الضغط النفيس املرتبط بالصدمات التي تصدر عن األشخاص الذين يساعدونهم.
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الصدمة املنتقلة هي تعرض غري مبارش ألحداث صادمة من خالل روايات مبارشة أو روايات لألحداث من 

اآلخرين الذين عانوها. ومبرور الوقت، ينتج عن هذا التعرض تجربة غري مبارشة حيث يصدر عن املستمعني 

أنفسهم ردود فعل متعلقة بالصدمات.

الصدمة الثانوية تنطوي عىل تجربة مبارشة ملشاهدة حدث صادم )أحداث صادمة( يتعرض لها اآلخرون. 

وعىل الرغم من أن الشاهد ليس هو الضحية األساسية، فقد يصبح ضحية ثانوية عندما يسيطر عليه ما يراه 

ويسمعه شخصيًا. وعىل حسب طبيعة تعرضهم ودرجتها، قد يعاين الشهود أيًضا صدمة أولية. وقد تؤثر 

الصدمة الثانوية أيًضا عىل أفراد العائلة واملقربني من ضحايا الصدمات نتيجة قرب العالقة.

التعريف مقتبس من 

 " Help for the Helper: The Psychophysiology of Compassion Fatigue and Vicarious Trauma"

باإلضافة إىل إدارة ردود فعلهم تجاه املواقف الصعبة، يواجه مقدمو املساعدة عبء أداء مهامهم املحددة 

أن  إىل  ونظرًا  واحد.  آن  املساعدة يف  لهم  يقدمون  الذين  لألشخاص  األسايس  النفيس  الدعم  تقديم  وأيًضا 

النفسية واالحتياجات  لتلبية االحتياجات  مقدمي املساعدة هم أشخاص يف مواقع رئيسية لتقديم الدعم 

النفسية االجتامعية للمجتمعات املحلية املترضرة من النزاع املسلح والعنف، فمن الرضوري ضامن متكينهم 

من القيام بذلك عىل نحو مناسب دون إثقال كاهلهم أو إرهاقهم.

إن مقدمي املساعدة املعرضني للمخاطر السابق ذكرها يحتاجون دعاًم شاماًل عايل الجودة بل ويستحقونه 

ملساعدة أنفسهم ومساعدة اآلخرين عىل نحو أفضل. ويجب أيًضا ضامن استمرارية الرعاية، إذ قد يحتاج 

بعض مقدمي املساعدة مساعدة من خدمات الصحة النفسية املتخصصة نفسها أو فهم متى يستخدم نظام 

اإلحالة لألشخاص الذين يقدمون لهم املساعدة وكيفية استخدامه.

االستجابة للصحة النفسية واالستجابة النفسية االجتامعية
تستخدم برامج “مساعدة مقدمي املساعدة” عدًدا من االسرتاتيجيات لدعم رفاه مقدمي املساعدة ومتكينهم 

من االضطالع بأدوارهم، وأيًضا تحسني جودة العمل البالغ األهمية الذي يقومون به.

وتستند هذه الربامج إىل استجابة مزدوجة عىل النحو التايل:

1. متكني مقدمي املساعدة من رعاية أنفسهم: يتم تعديل األنشطة ثقافيًا وتوجيهها إىل تزويد مقدمي 

    املساعدة باألدوات التي تعتمد عىل مواردهم الداخلية ملساعدتهم عىل االعتناء بأنفسهم عىل نحو أكرث 

    فاعلية والسعي للحصول عىل  الدعم  عند الحاجة. باإلضافة إىل ذلك، يسعى برنامج الصحة النفسية 

     والدعم النفيس االجتامعي سعيًا حثيثًا لضامن بذل املديرين قصارى جهدهم للحد من مسببات الضغط 

     النفيس يف العمل التي قد تؤثر عىل مقدمي املساعدة.

2.  إكساب مقدمي املساعدة مهارات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لتحسني دعم املجتمعات 

     املحلية املترضرة التي يقدمون لها املساعدة، وال تهدف االستجابة للصحة النفسية والدعم النفيس 

     االجتامعي إىل تدريب مقدمي املساعدة عىل تقديم الرعاية الصحية النفسية العالجية، ولكن بداًل منذلك 

     تهدف إىل االعتامد عىل قدراتهم ومواردهم املحددة لتقديم الدعم النفيس األسايس يف نطاق دورهم 

     والتأكد من أنهم يعرفون متى يجب إجراء اإلحالة وإىل أي جهة.

      حتى تحقق الربامج هذين الهدفني، مثة حاجة إىل ما هو أكرث بكثري من حلقات عمل تدريبية ملرة واحدة. 

     وتتمثل االسرتاتيجية األكرث فاعلية يف إدماج الجوانب النفسية والنفسية االجتامعية يف التدريب األسايس 
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الذي يتلقاه مقدمو املساعدة بالفعل لالضطالع بدورهم الحايل )عىل سبيل املثال كجزء من التدريب 

التدريب واإلرشاف واملتابعة املستمرة.  عىل اإلسعافات األولية(. باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل 

وميكن أن يساعد إكساب مقدمي املساعدة مهارات الدعم النفيس األساسية الجيدة عىل زيادة ثقتهم 

بأنفسهم وإعدادهم إعداًدا أفضل للتكيف مع املواقف العصيبة.

تقييم  االحتياجات
أنفسهم لخدمات  التأكد من احتياجات مقدمي املساعدة  تقييم االحتياجات يف  الهدف األول من  يتمثل 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. وتحقيًقا لهذه الغاية، فإن الخطوة األوىل هي تحديد مقدمي 

املساعدة الذين يكونون ضعفاء للغاية يف االضطالع بدورهم بسبب مستوى تعرضهم للعنف أو املواقف 

املؤملة أو حاالت الطوارئ أو جميعها )مثل املستجيبني للرعاية يف حاالت الطوارئ(، وأيًضا مقدمي املساعدة 

الذين يتصل بهم الضحايا بالفعل أو الذين هم يف وضع يتيح لهم مساعدة فئات محددة مترضرة من العنف 

)أي الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل(52.

ويأخد تقييم االحتياجات يف االعتبار تجارب مقدمي املساعدة، ومواطن ضعفهم والتحديات التي تواجههم، 

واسرتاتيجيات التكيف التي يستخدمونها حاليًا. ويبحث التقييم أيًضا يف الصعوبات الهيكلية واإلدارية التي 

الصحة  العمل، ومعرفة خدمات  نوبات  املثال، جدول مواعيد  أثر عىل رفاههم )عىل سبيل  لها  قد يكون 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي والتصورات الخاصة به بني املوظفني اإلداريني، وخدمات الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي املتاح ملقدمي املساعدة داخل مؤسساتهم(، ويهدف إىل تحديد عوامل الخطر 

والحلول املمكنة للتصدي لها.

يتعلق  فيام  املساعدة  مقدمو  يواجهها  التي  التحديات  تحديد  فهو  االحتياجات  لتقييم  الثاين  الهدف  أما 

لهذه  وتحقيًقا  يخدمونهم.  الذين  األشخاص  لدى  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  باحتياجات 

الغاية، يجري تحديد التناقضات املوجودة بني احتياجات الضحايا يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي ومهارات مقدمي املساعدة الذين يستجيبون الحتياجاتهم. ويتطلب هذا األمر أن يكون التقييم 

مصماًم خصيًصا ملجموعة محددة من مقدمي املساعدة من خالل النظر يف الواجبات التي تتضمنها أدوارهم 

)مثل التدريس، والتمريض، وتقديم اإلسعافات األولية( ونوع الضحايا الذين يتلقون املساعدة )مثل األطفال، 

واملرىض، واألشخاص املصابني( واحتياجاتهم املحددة، ومستوى معرفة مقدمي املساعدة بالصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي ومهاراتهم الحالية )مثل مهارات اإلنصات، وتحديد الضيق النفيس، وما إىل ذلك(.

وعندما تجري اللجنة الدولية تقيياًم لالحتياجات داخل إحدى الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل 

األحمر، يتوىل مسؤول التقييم )مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي( التنسيق مع مندويب 

اللجنة الدولية لإلسعافات األولية والتعاون امليداين53،  التي تتضمن أدوارهم العمل عن كثب مع الجمعيات 

الوطنية. ويضمن هذا األمر أن تعمل اللجنة الدولية من خالل مجموعة تنسيق قامئة بالفعل، مام يسهل 

مشاركة الجمعيات الوطنية النشطة يف تقييم أي برنامج من املقرر تنفيذه وملكيته.

يستغرق تقييم االحتياجات الشامل مدة ترتاوح من شهر إىل 3 أشهر ويتوىل إجراؤه مندوب الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي. ويعتمد طول مدة التقييم عىل عدد الفئات املستهدفة وشدة احتياجات كل من 

مقدمي املساعدة والضحايا يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

52      من األمثلة عىل هذه املجموعة من مقدمي املساعدة متطوعو الجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر إلعادة 
         الروابط العائلية الذين يساعدون األطفال املنفصلني عن ذويهم.

53        تعمل اللجنة الدولية يف كثري من األحيان إىل جانب الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر يف هذا املجال. ويضمن 
         مندوبو التعاون، يف الحاالت الصعبة، أن تعمل كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
           األحمر والجمعيات الوطنية مًعا عن كثب لتحقيق األهداف نفسها. وباملثل، يعمل مندوبو اإلسعافات األولية يف تعاون وثيق 
          مع الجمعيات الوطنية لضامن  تلقي املصابني يف حاالت الطوارئ مساعدة فورية وغري متحيزة وفعالة يف مناطق النزاع املسلح 

         أو أعامل العنف األخرى.
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تصميم الربنامج وتنفيذه

يجري تحليل االحتياجات املحددة يف أثناء التقييم وإفراد أولوية لها. ووفًقا لذلك، توضع األهداف املحددة 

واالسرتاتيجيات ذات الصلة، وأيًضا يتم تحديد املوارد البرشية واإلطار الزمني للربنامج.

ويتم إرسال مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملدة 6 أشهر إىل 12 شهًرا، حسب القدرات 

املحلية، لتقييم االحتياجات باإلضافة إىل تطوير الربنامج وتكييفه وتنفيذه. ويكون الربنامج عادة أكرث فعالية 

عندما يقوم الشخص نفسه الذي أجرى التقييم بتنفيذه. ويتيح له هذا األمر البناء عىل التقارب مع مقدمي 

املساعدة املحددين )أي املجموعة املستهدفة( الذي نشأ بالفعل يف أثناء التقييم وتعزيزه.

والدعم  النفيس  الدعم  أنفسهم عىل  املساعدة  للربنامج يف ضامن حصول مقدمي  األوىل  األولوية  وتتمثل 

النفيس االجتامعي. عىل سبيل املثال، ميكن القيام بذلك األمر عن طريق اختيار مقدمي مساعدة يتمتعون 

األقران  دعم  نظام  إعداد  أجل  من  لهم  والدعم  التدريب  وتوفري  الرعاية،  لتقديم  نزعة  ولديهم  باملهارة 

وإدارته. ويجري إنشاء نظام إحالة ملقدمي املساعدة الذين يحتاجون خدمات متخصصة للصحة النفسية 

وتنفيذه.

الربنامج فهو ضامن حصول مقدمي املساعدة عىل األدوات الالزمة ملساعدتهم عىل  الثاين من  الهدف  أما 

مساعدة املجتمعات املحلية املترضرة عىل نحو أفضل يف نطاق دورهم الحايل. ويتم ذلك عن طريق جلسات 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  الضحايا  احتياجات  بني  التناقض  مع  تتعامل  التي  التدريب 

االجتامعي ومهارات مقدمي املساعدة، باإلضافة إىل توفري اإلرشاف املستمر عىل تنفيذ مهارات الدعم النفيس 

األساسية هذه.

لدى اللجنة الدولية استجابة راسخة لإلسعافات األولية تغطي كاًل من اإلسعافات األولية العضوية والدعم 

النفيس والدعم النفيس االجتامعي األسايس، أي الدعم املقدم لألشخاص الذين يحتاجون خدمات الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي من خالل أساليب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي األسايس.

وتتضمن استجابة اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي تقديم الدعم النفيس والدعم 

النفيس االجتامعي األسايس كجزء من استجابة متعمقة الحتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

التي تتطلب تدريبًا وإرشافًا ومتابعة مكثفة.

الفئات  املستهدفة

1.   بشكل مبارش: مقدمو املساعدة، أي املستجيبون للرعاية يف حاالت الطوارئ والفاعلون الرئيسيون يف 

      املجتمع املحيل الذين يشكلون جزًءا من املجتمع املحيل املترضر ويعملون يف تقديم الخدمات عىل 

      الخطوط األمامية.

2.    بشكل غري مبارش: ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى الذين يساعدهم مقدمو املساعدة.
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أهداف محددة
يهدف الربنامج إىل تقديم ما ييل:

رعاية الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملقدمي املساعدة

الوطنية/ مقدمو اإلسعافات األولية/ مقدمو  الجمعية  املثال متطوعو  مقدمو املساعدة ]حدد، عىل سبيل 

الرعاية، وما إىل ذلك[ يحسنون رفاههم وقدرتهم عىل تقديم دعم نفيس ودعم نفيس اجتامعي أسايس عايل 

الجودة للضحايا.

ميكن تحقيق هذا الهدف عن طريق إنشاء نظام دعم هيكيل يقدم الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي 

تعزيز قدرتهم عىل دعم ضحايا  التعايف، ومن خالل  أو متكينهم من  وقايتهم  أجل  املساعدة من  ملقدمي 

العنف عىل نحو أفضل يف نطاق دورهم.

الطرق  املتبعة
مساعدة مقدمي املساعدة

إنشاء نظام مستدام الدعم الهيكيل

وعايل الجودة إلدارة 

الضغط النفيس 

يدمج يف الجهة 

التابع لها مقدمو 

املساعدة )مثل 

الجمعيات الوطنية، 

أو خدمات 

اإلسعاف، أو 

املدارس يف بيئات 

يسودها العنف(.

منارصة اإلدارة العليا من خالل أنشطة التوعية )مثل 

املساعدة  ومقدمي  اإلدارة  مع  الجامعية  املناقشات 

الحقيقية  القصص  وعرض  الخربات؛  تبادل  لتيسري 

الخطرية؛  الحوادث  عن  املساعدة  مقدمي  لحاالت 

والخطر  النفيس  الخطر  عوامل  عمل حول  وحلقات 

النفيس االجتامعي املرتبط بعمل مقدمي املساعدة(.

تشمل أنشطة التوعية توصيات بشأن الراحة والتعايف، 

ظروف  يف  للعاملني  كافية  العمل  من  راحة  وفرتات 

بني  واضح  وتواصل  واضح،  عصيبة، ووصف وظيفي 

الحوادث  الفوري عقب  اإلدارة واملوظفني، والتفريغ 

الخطرية.

عقد املتخصصني يف الصحة النفسية )أي مندويب الصحة 

واألخصائيني  االجتامعي،  النفيس  والدعم  النفسية 

النفسيني املحليني( جلسات توعية.

فهم اإلدارة العليا أهمية الرتكيز عىل اإلعداد 

عقب  وتعافيهم  املساعدة  ملقدمي  النفيس 

الحوادث الخطرية.

والدعم  النفيس  الدعم  العليا  اإلدارة  إدراج 

األساسية  األنشطة  يف  االجتامعي  النفيس 

مقدمي  من  معينة  مجموعة  تنفذها  التي 

املساعدة.

تعيني اإلدارة العليا مسؤول اتصال من أجل 

إدارة الضغط النفيس.

التزام اإلدارة العليا بتقليل عوامل الخطر إىل 

الحد األدىن عن طريق تعزيز جداول العمل 

واملوارد املناسبة.

مقدمي  لعمل  تقديرها  العليا  اإلدارة  إبداء 

املساعدة داخليًا ويف محفل عام.

تدريب مقدمي 

املساعدة عىل 

مساعدة أنفسهم

التأكد من أن 

مقدمي املساعدة 

لديهم معرفة 

بأدوات إدارة الضغط 

النفيس وكيفية منع 

التداعيات  السلبية 

للحوادث الخطرية 

عىل الصحة النفسية 

والدعم النفيس 

االجتامعي عىل 

املستويني الفردي 

والجامعي والتصدي 

لها.

املعرفة  لتبادل  املساعدة  مقدمي  مع  عمل  حلقات 

حول قضايا الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

ومناقشتها، مثل تداعيات التعرض للعنف عىل الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي، والتحديات التي 

تواجههم عند أداء دورهم، والضغط النفيس، وتطبيع 

ردود الفعل، وآليات التكيف الذايت.

مندوبو  )أي  النفسية  الصحة  يف  املتخصصون  يتوىل 

االجتامعي،  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

واألخصائيون النفسيون املحليون( إدارة حلقات العمل.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية نظرية، باإلضافة 

فيديو،  وعروض  األدوار،  ولعب  جامعية،  أنشطة  إىل 

ومناقشات.

معرفة  املساعدة  مقدمي  لدى  يصبح  أن 

النفيس  والدعم  النفسية  بالصحة  كافية 

التي  التحديات  فهم  أجل   من  االجتامعي 

معها  والتكيف  دورهم  أداء  عند  تواجههم 

عىل نحو أفضل.

أن يفهم مقدمو املساعدة استخدام أساليب 

خدمات  عىل  والحصول  الذاتية  الرعاية 

النفيس االجتامعي  النفسية والدعم  الصحة 

ويشعروا باالرتياح حيال ذلك.
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تدريب مقدمي 

املساعدة 

كميرسين لدعم 

األقران

التأكد من أن 

مقدمي املساعدة 

لديهم املعرفة 

واملهارات الالزمة 

لتوفري دعم نفيس أو 

دعم نفيس 

اجتامعي عايل 

الجودة أو كليهام 

ملقدمي املساعدة 

اآلخرين.

األقران  لدعم  مختارين  ميرسين  مع  عمل  حلقات 

)الذين يكونون من املجموعة املستهدفة من مقدمي 

املساعدة( لتحسني املعرفة واملهارات الالزمة لتقديم 

آليات  تعزيز  ذلك  يف  مبا  األسايس،  النفيس  الدعم 

عقب  فوري  تفريغ  جلسات  وعقد  الذايت،  التكيف 

الحوادث الخطرية، وإجراء اإلحاالت.

األقران  لدعم  مختارين  ميرسين  مع  عمل  حلقات 

الدعم  لتقديم  الالزمة  واملهارات  املعرفة  لتحسني 

النفيس االجتامعي، مبا يف ذلك تعزيز شبكات الدعم 

العائالت  عىل  عملهم  أثر  ومواجهة  االجتامعي، 

األخرى  االحتياجات  ومناقشة  العائلية،  والعالقات 

مثل األمور املالية والظروف املعيشية.

النفيس  الدعم  األقران  دعم  ميرسي  تقديم 

األسايس الفعال لألفراد والجامعات.

مقدمي  بتحديد  األقران  دعم  ميرسي  قيام 

نفسية  احتياجات  لديهم  الذين  املساعدة 

أكرث شدة وإحالتهم عىل نحو مناسب.

الصحة  خدمات  لتنفيذ  إجراءات  وضع 

يف  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

حاالت الطوارئ ملقدمي املساعدة يف حاالت 

الحوادث الخطرية، عىل سبيل املثال جلسات 

املدربني  امليرسين  مع  الفوري  التفريغ 

مبارشة عقب  مشاركة مقدمي املساعدة يف 

الحادث.

النفيس  الدعم  األقران  دعم  ميرسي  تقديم 

املساعدة  ملقدمي  الفعال  االجتامعي 

اآلخرين.

الرصد املستمر اإلرشاف

لنظام الدعم 

الهيكيل وإرشاده 

باستمرار، ودعم 

وقاية مقدمي 

املساعدة وتعافيهم 

عن طريق خدمات 

الصحة النفسية 

والدعم النفيس 

االجتامعي.

اجتامعات/ مناقشات منتظمة مع اإلدارة العليا.

اجتامعات/ مناقشات منتظمة مع مقدمي املساعدة.

دعم  ميرسي  مع  منتظمة  مناقشات  اجتامعات/ 

األقران.

مشاركة من حني آلخر يف الجلسات التي يجري فيها 

تقديم دعم األقران.

والدعم  النفيس  الدعم  خدمات  تقديم 

النفيس االجتامعي العالية الجودة.

وإحالتها  الحادة  النفسية  الحاالت  تحديد 

خدمات  تتوفر  )حيث  مناسب  نحو  عىل 

متخصصة(.

تحديد االحتياجات األخرى وإجراء اإلحاالت 

املناسبة إىل الخدمات األخرى )إن وجدت(.

والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  إدراج 

النفيس االجتامعي يف إطار املؤسسة املعنية 

بطريقة مستدامة.

استخدام طرق مناسبة لجمع البيانات.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط
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مساعدة مقدمي املساعدة يف دعم ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى

تدريب مقدمي 

املساعدة عىل 

مساعدة اآلخرين

تأسيس مهارات 

مقدمي املساعدة أو 

تحسينها أو كالهام 

لتقديم الدعم 

النفيس والدعم 

النفيس االجتامعي 

األسايس يف نطاق 

دورهم.

مجموعات نقاش مع مقدمي املساعدة لتحديد نوع 

مهارات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

وأنشطته التي ميكن إدماجها يف عملهم اليومي 

الحايل )عىل سبيل املثال فيام يخص املعلمني، من 

املهم فهم جداول التدريس والرتكيبة السكانية 

للطالب واالحتياجات املقابلة من أجل اتخاذ قرار 

بشأن أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي املناسبة إلدراجها يف التدريب(.

حلقات عمل مع مقدمي املساعدة )يجري تعديلها 

حسب أنشطة مقدمي املساعدة اليومية الحالية( 

بشأن موضوعات مثل مهارات اإلنصات، ومهارات 

التواصل، وتحديد املشكالت النفسية، وتطبيع ردود 

الفعل، وتحديد أولويات االحتياجات، وتحديد 

املوارد الفردية واالجتامعية، واملكان الذي ميكن 

اإلحالة إليه لتلقي مزيد من الرعاية. )وتُدَمج 

حلقات عمل الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي مع مقدمي اإلسعافات األولية يف 

التدريب الذي يتلقونه عىل اإلسعافات األولية(.

عند تدريب مقدمي املساعدة، يجب أن يكون 

جدول حلقات العمل متوافًقا عىل نحو مالئم مع 

ساعات عملهم )عىل سبيل املثال ساعة واحدة يوميًا 

عىل مدار فرتة زمنية تتيح تغطية املحتوى الالزم، أي 

من شهر إىل 3 أشهر من التدريب املنتظم(.

تويل متخصصني يف الصحة النفسية )أي مندويب 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

واألخصائيني النفسيني املحليني( إدارة حلقات 

العمل.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية نظرية عن 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، باإلضافة 

إىل أنشطة جامعية، ولعب األدوار، وعروض فيديو، 

ومناقشات.

أن يصبح لدى مقدمي املساعدة املعرفة 

واملهارات الكافية الخاصة بالصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي لتقديم الدعم 

النفيس أو الدعم النفيس االجتامعي 

األسايس أو كليهام للضحايا وذلك يف نطاق 

دورهم.

قدرة مقدمي املساعدة عىل تحديد من 

لديهم احتياجات نفسية شديدة وغريها 

من االحتياجات وإجراء اإلحاالت املناسبة.

أن تشمل أنشطة التدريب عىل اإلسعافات 

األولية أساليب تقديم الدعم النفيس 

األسايس ومامرساته.

الرصد والدعم اإلرشاف
املستمرَّان لقدرات 
مقدمي املساعدة 
عىل تقديم دعم 

نفيس ودعم نفيس 
اجتامعي أسايس يف 

نطاق دورهم.

اجتامعات/ مناقشات منتظمة مع مقدمي املساعدة.

املشاركة يف األنشطة اليومية ملقدمي املساعدة التي 

يقدمون من خاللها الدعم النفيس و/أو النفيس 

االجتامعي األسايس.

تقديم خدمات دعم نفيس ودعم نفيس 
اجتامعي أسايس عالية الجودة للضحايا

تحديد الحاالت النفسية الحادة وإحالتها 
عىل نحو مناسب )حيث تتوفر خدمات 

متخصصة(.

تحديد االحتياجات األخرى وإجراء اإلحاالت 
املناسبة إىل الخدمات األخرى )إن وجدت(.

إدراج مهارات الصحة النفسية والدعم 
النفيس االجتامعي يف األنشطة الحالية 

ملقدمي املساعدة بطريقة مستدامة.

استخدام طرق مناسبة لجمع البيانات.
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الرصد والتقييم النهايئ
من أجل دعم عملية الرصد، حددت اللجنة الدولية عدًدا من املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم فعالية 

الربامج التي تساعد مقدمي املساعدة، ومساعدة مقدمي املساعدة يف دعم ضحايا النزاع املسلح وحاالت 

العنف األخرى. ويجب أن يخضع هذان املكونان لعملية الرصد. وتوفر أداة اللجنة الدولية لجمع بيانات 

شاملة عن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي منصة موحدة لجمع البيانات وتحليلها.

د جميع املؤرشات قبل بدء الربنامج مع وضع إطار زمني لها. وفيام ييل أمثلة عىل مؤرشات املخرجات  وتُحدَّ

والنتائج املستخدمة لقياس فعالية التدخالت:

املخرجات

عدد مقدمي املساعدة الذين شاركوا يف مجموعات دعم 

األقران

•  يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملقدمي 

    املساعدة

خدمات  توفري  عىل  املدربني  املساعدة  مقدمي  عدد 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي األسايس يف 

نطاق دورهم

•  يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

   )مقدمو املساعدة املدربون( لضحايا النزاع وحاالت العنف وحاالت الطوارئ

•  يقدم معلومات عن قدرة مقدمي املساعدة عىل تحديد احتياجات الصحة النفسية   

   والدعم النفيس االجتامعي وتقديم الدعم املناسب لضحايا النزاع وحاالت العنف 

   وحاالت الطوارئ

عدد اإلحاالت التي أجراها مقدمو املساعدة إىل خدمات 

الصحة النفسية املتخصصة

•  يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة مقدمي املساعدة عىل تحديد الحاالت التي تتطلب اإلحالة 

    وإجراء اإلحاالت بطريقة مناسبة

النتائج

يف  انخفاًضا  يظهرون  الذين  املساعدة  مقدمي  عدد 

يتلقون  الذين  املساعدة  مقدمي  عدد  النفيس/  الضيق 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

سري  يف  تحسًنا  يظهرون  الذين  املساعدة  مقدمي  عدد 

حياتهم اليومية/ عدد مقدمي املساعدة الذين يتلقون 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

يف  تحسًنا  يظهرون  الذين  املساعدة  مقدمي  عدد 

التكيف/ عدد مقدمي املساعدة الذين يتلقون خدمات 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

عدد مقدمي املساعدة الذين يقدمون خدمات الصحة 

العالية  األساسية  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية 

مقدمي  عدد  دورهم/  نطاق  ضمن  لآلخرين  الجودة 

املساعدة املدربني عىل تقديم خدمات الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي األساسية ضمن نطاق دورهم

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة مقدمي املساعدة املدربني عىل تقديم الدعم لضحايا النزاع 

    وحاالت العنف وحاالت الطوارئ

سبب االستخداماملؤرش
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مرسد املصطلحات املستخدمة يف رصد برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملقدمي املساعدة 

وتقييمها

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: مصنفة حسب مستويات الضيق النفيس وسري الحياة 

والتكيف، وتقاس باستخدام مقاييس موحدة.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي/ خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: الدعم/

الخدمات التي تلبي احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية املقدمة كجزء من برنامج 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

صحة  مشكالت  يعانون  الذين  األشخاص  احتياجات  تلبي  خدمات  املتخصصة:  النفسية  الصحة  خدمات 

نفسية حادة/ معقدة، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية.

الضيق النفيس: تُقاس مستويات الضيق النفيس باستخدام مقاييس موحدة.

سري الحياة: تُقاس مستويات سري الحياة باستخدام مقاييس موحدة.

التكيف: تُقاس آليات التكيف باستخدام مقاييس موحدة.

اإلحالة: يتم تحديد االحتياجات الخاصة ملقدمي املساعدة، ثم متكينهم من التواصل مع الخدمات املناسبة 

لتلبية احتياجاتهم.

مستويات  تختلف  األسايس:  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم  عىل  بون  مدرَّ

التدريب عىل تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدم وفًقا الحتياجات الضحايا، 

والفجوة بني االحتياجات وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وكفاءات مقدمي املساعدة 

الذين يتلقون التدريب وتوفرهم. ونظرًا إىل أن هذا التدريب يهدف إىل تعزيز دور مقدمي املساعدة الحايل، 

فهو يشمل مجموعة من أساليب الدعم النفيس األسايس املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الضحايا.

التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الربنامج
•    قد يكون إنشاء نظام دعم هيكيل أمًرا صعبًا، ألنه يتطلب إدماج كل من التدابري التحضريية وتدابري 

      االستجابة يف هيكل الجهات التي يتبعها مقدمو املساعدة من أجل الحد من احتياجات الصحة النفسية 

      والدعم النفيس االجتامعي لدى مقدمي املساعدة وتلبيتها. وغالبًا ما يستلزم أيًضا تغيري التوجهات بشأن 

     جعل رفاه مقدمي املساعدة أنفسهم أولوية، وهو ما قد يتعارض مع آراء اإلدارة ورغباتها، يف ضوء 

    ضغوط املوارد واألعراف الثقافية.

•    عىل الرغم مام ينطوي عليه من تحديات، من الرضوري أيًضا اتباع نهج يركز عىل القدرة عىل الصمود ويناسب 

      السياق من أجل تلبية احتياجات مقدمي املساعدة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. وال 

      يعني هذا األمر مجرد تحديد املوارد املحلية )مثل أنظمة الدعم االجتامعي، وخدمات الصحة النفسية العالية 

      الجودة، والحصول عىل الخدمات(، ولكن أيًضا فهم كيف ينبغي لهذه املوارد أن تشكل الربنامج.

الهادفة إىل مساعدة مقدمي املساعدة عىل مساعدة  •    ليك تكون فعالة، يجب أن تكون التدخالت 

     اآلخرين عىل نحو أفضل مالمئة ثقافيًا وذات صلة بالوضع وباحتياجات األشخاص الذين يساعدهم مقدمو 

     املساعدة، ودور مقدمي املساعدة. ويعني هذا أنه ال يوجد منوذج “واحد يناسب الجميع” ملستوى 

      التدريب عىل تقديم الدعم النفيس األسايس - الذي ستتلقى كل مجموعة من مقدمي املساعدة التدريب 

     عليه بهدف إدماجه يف دورهم - ونوع هذا التدريب؛ فكل برنامج فريد من نوعه.

4. مقدمو املساعدة 73
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.5
جرحى األسلحة 
يف املستشفيات 
واألشخاص ذوو 
اإلعاقات البدنية



قضايا موضع اهتامم
تسبب النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى إصابات بني املدنيني وأيًضا بني املشاركني مشاركة مبارشة 

يف األعامل العدائية، وتزيد من ضعف األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية. وتختلف اإلدارة الطبية للضحايا يف 

تلك األوقات عام يتم يف وقت السلم. وتؤثر القيود األمنية عىل النظام الصحي بأكمله، وتتعطل اإلمدادات، 

الفرار الجامعي  وغالبًا ما تتعرض املستشفيات لهجامت، ويهرب املوظفون خوفًا عىل سالمتهم54. ويؤدي 

ملوظفي الرعاية الصحية إىل نقص حاد يف املوظفني يف املرافق الصحية. وغالبًا ما يجد العاملون يف مجال 

الصحة املدربون عىل مامرسة عملهم يف فرق متعددة التخصصات أنفسهم يتحملون عبء العمل الطبي 

بسيطة يف  إال مجرد معرفة  فيها  لديهم  ليس  التي  الفرعية  التخصصات  ويتعاملون مع  بأكمله مبفردهم، 

أحسن األحوال.

يف  الحادة  للحاالت  وعالج  لجراحة  يخضعون  الذين  األشخاص  هم  املستشفيات  يف  األسلحة  جرحى 

املستشفيات بعد تعرضهم إلصابة بأحد األسلحة.

نتيجة للنزاع والعنف، يشهد عدد األشخاص املرىض أو الجرحى أو الذين يعانون إعاقات بدنية زيادة كبرية. 

وبسبب الطبيعة العنيفة إلصاباتهم أو تدهور حالتهم البدنية يف أثناء النزاع، يكون هؤالء األشخاص ضعفاء 

بدنيًا ونفسيًا. وتصيب معظم الجروح األطراف؛ وال يشبه مدى ما يحدث من تدمري لألنسجة وتلوثها ما 

يُشاهد يف املامرسة اليومية ملواجهة حاالت الصدمة. باإلضافة إىل هذه التحديات البدنية، تتزايد الصعوبات 

النفسية بسبب عوامل تفاقمت يف أثناء النزاع، مثل انفصال العائالت، وموت األحباء، وفقدان سبل كسب 

العيش، والنزوح.

املثال،  سبيل  للنزاع. عىل  مبارشين  أو غري  مبارشين  يكونون ضحايا  قد  البدنية  اإلعاقات  ذوو  األشخاص 

الضحايا املبارشون هم أولئك األشخاص الذين تعرضوا لبرت طرف )أطراف(، أو كسور يف األطراف، أو إصابات 

يف الحبل الشويك، أو حروق نتيجة للنزاع. والضحايا غري املبارشين هم األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب تقييد 

الرعاية الطبية فيام يتعلق بالنزاع أو حاالت ما بعد النزاع، مثل األشخاص الذين يعانون حاالت حادة أو 

مزمنة )مثل مرض السكري، أو السكتة الدماغية( أو التشوهات الخلقية )مثل األطفال الذين يعانون إعوجاج 

القدم، أو الشلل الدماغي(.

والحقيقة أن العاملني يف مجال الصحة يواجهون التحدي الهائل املتمثل يف توفري الخدمات يف بيئة تعطلت 

بشدة بسبب النزاع، وتلبية مطالب عبء العمل الكبري، ويف الوقت نفسه التكيف مع أثر النزاع والعنف 

عليهم شخصيًا55. وقد يسبب هذا األمر، باإلضافة إىل االفتقار إىل مامرسني مدربني يف مجال الصحة النفسية، 

غياب عالقة الرعاية العالية الجودة تجاه املرىض وإطالة أمده، مام يؤثر سلبًا عىل رفاههم وتعافيهم. ويقل 

النفيس  النفسية والدعم  بالصحة  املعرفة  املتاحني بعض  الصحة  العاملني يف مجال  أن يكون لدى  احتامل 

االجتامعي واملهارات الالزمة له، وذلك يف وقت تكون فيه احتياجات املرىض النفسية واحتياجاتهم النفسية 

االجتامعية كثرية إىل حد بعيد. ومن ثم، فإن التعامل مع األثر النفيس للتشخيص الذي يغري مجرى الحياة 

واملشاعر القوية التي تصاحبه، مثل الخوف والغضب والحزن واإلنكار، باإلضافة إىل الحدث العنيف الذي 

تسبب يف اإلصابة، يتطلب فهاًم ورعاية داعمة.

54         للتصدي لقضية العنف ضد املرىض والعاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق واملركبات، وبغية ضامن الحصول اآلمن عىل 
                الرعاية الصحية يف النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى وتقدميها عىل نحو آمن، أطلقت الحركة الدولية للصليب األحمر 

http://healthcareindanger.org/ar :والهالل األحمر مبادرة الرعاية الصحية يف خطر            
55         يتلقى موظفو اللجنة الدولية الدعم من فريق وحدة الشؤون الصحية للموظفني من دائرة املوارد البرشية باللجنة الدولية. 
             وهذا الدعم منفصل عن الربامج امليدانية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي تركز بصفة خاصة عىل مساعدة 

            األفراد واملجتمعات املحلية املترضرة من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى وحاالت الطوارئ.
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عادة ما يركز عالج جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية عىل الجوانب العضوية 

تلعب  ذلك،  من  الرغم  عىل  اإلكلينيكية(.  واإلدارة  بالصدمة،  املصابني  رعاية  ومناذج  اإلصابة،  شدة  )مثل 

الجوانب النفسية دوًرا أساسيًا يف تعايف املريض بعد التعرض إلصابة بدنية مؤملة.

ويكون املرىض ذوو اإلصابات الخطرية عرضة لخطر اإلصابة بأعراض نفسية متعلقة بالصدمة مثل الصدمة، 

والقلق، والغضب، واالكتئاب، واليأس، وصعوبات الرتكيز، واألرق، ومشاعر العجز، وتبلد الشعور، والشعور 

بالخطر املستمر، وتغري يف الشهية والوزن، والذكريات املخيفة، وتكرار عيش التجارب السابقة )استحضار 

النفسية  ذكريات املايض(. وقد تتفاقم هذه األعراض بسبب عوامل مثل نوع الشخصية، وحاالت الصحة 

املوجودة مسبًقا، وتعاطي املخدرات، وأيًضا طبيعة الحدث الذي أصيب فيه الشخص وظروفه االجتامعية. 

وقد تطرأ تغريات عىل الشخصية وتحدث حاالت اختالل معريف عقب إصابات الرأس الناتجة عن صدمة. 

وميكن لألعراض النفسية أن تضخم تجربة التعرض لألمل وتتسبب يف استمرارها لفرتة طويلة بعد أن تنحرس 

اإلصابة العضوية.

مع  التكيف  مثل  محددة،  تحديات  مع  التعامل  الجديدة  البدنية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  عىل  ويتعني 

التحوالت التي تطرأ عىل الحياة، وتجربة تعرضهم إلعاقة ملدى الحياة. يف الوقت نفسه، يتعني عليهم التوافق 

العالقات،  نجاح  الطالق، وضعف فرص  )مثل  العائلية واالجتامعية  أدوارهم  تطرأ عىل  التي  التغريات  مع 

والبطالة(، ومواجهة الوصم واملواقف السلبية التي يتخذها اآلخرون ضدهم. وميكن مقارنة تجربتهم بتجربة 

عملية الشعور بالحزن التي تنطوي عىل الصدمة، واإلنكار، والغضب، واالكتئاب، والتوافق، والقبول. وعىل 

الرغم من أنه ميكن توقع ردود الفعل هذه، فقد تحدث بأي ترتيب وشدة. وتظهر املضاعفات عندما يواجه 

الشخص مشكلة يف حل أحد ردود الفعل هذه ويصبح “عالًقا”، مام يعوق تقدمه نحو التوافق والقبول.

إن التعرض لضغط نفيس عىل مدى فرتة طويلة من الزمن يغري إفراز الهرمونات لدى الفرد، مام يؤثر بدوره 

عىل عملياته الفسيولوجية ويرتبط مبشكالت الصحة النفسية. ومثلام يعوق الضيق النفيس عمليات الشفاء 

العامة، فإن سالمة حالة الصحة النفسية تعزز عملية الشفاء العضوي.

باإلضافة إىل ذلك، يؤثر العالج الذي يتلقاه املرىض يف األوقات العصيبة عندما يكونون يف أضعف حاالتهم 

عىل صحتهم النفسية عىل املدى القصري واملدى الطويل. ويعاين العديد من األشخاص صعوبات بدنية أو 

نفسية أو اجتامعية أو جميعها يف أربع مراحل حرجة يف أعقاب الحادث: )1( ردود الفعل املرتبطة باإلصابة 

البدنية؛ و)2( ردود الفعل عىل اإلجراءات الطبية؛ و)3( ردود الفعل عىل التغريات التي تطرأ عىل حالة الفرد 

البدنية وعىل اإلعاقة؛ و)4( ردود الفعل عىل بيئة الفرد االجتامعية والعائلية وعمليات إعادة التوافق معها56. 

وقد تظهر ردود الفعل هذه عىل الفور أو بعد مرور بعض الوقت، وهو ما يتوقف عىل موارد املريض الفردية 

النفسية  الصحة  الحتياجات  شاملة  استجابة  من  كجزء  لذلك  وفًقا  معها  التعامل  ويجب  واالجتامعية. 

واالحتياجات النفسية االجتامعية.

من جانبها، تسعى اللجنة الدولية جاهدة إىل مساعدة األشخاص يف مثل هذه الحاالت عن طريق تقديم 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذي يُدَمج يف خدمات الرعاية يف املستشفيات وإعادة 

التأهيل البدين - مع وجود روابط جيدة مع الرعاية السابقة لدخول املستشفيات والرعاية الصحية األولية 

- من أجل ضامن استمرارية رعاية املرىض.

56R. Singh et al. "Depression and anxiety symptoms after lower limb amputation: the rise and fall", Clinical 
Rehabilitation, Vol. 23, Issue 3, 2009, pp. 281–286 



عىل الرغم من أن ردود الفعل النفسية واألعراض السابق ذكرها تظهر عىل نطاق واسع لدى األشخاص ذوي 

اإلصابات  أنواع مختلفة من  افرتاض وجودها يف كل حالة. ويؤدي وجود  فإنه ال ميكن  البدنية،  اإلعاقات 

والعمر  النوع  مختلف حسب  نحو  أيًضا عىل  الفعل  ردود  وتظهر  مختلفة.  نفسية  أعراض  إىل  واإلعاقات 

والدور داخل العائلة )مثل العائل، أو ربة املنزل( واملهنة، وآليات التكيف الفردية واالجتامعية.

يدخل  التأهيل. وعندما  وإعادة  للعالج  املختلفة  املراحل  املرىض يف  احتياجات  تختلف  إىل هذا،  باإلضافة 

وأملهم،  إصابتهم،  يف  تسبب  الذي  للحدث  النفسية  اآلثار  مع  التكيف  عليهم  يجب  املستشفيات،  املرىض 

واملخاوف الطبية ومخاوف ما قبل إجراء الجراحات، وبيئة املستشفيات غري املألوفة، رمبا من دون اتصال 

بأحبائهم أو معرفة برفاهتهم. ويعاين املرىض عادة الخوف من اإلصابة بحاالت فسيولوجية قد تهدد حياتهم 

أو تغري مجراها، والقلق املرتبط باإلجراءات الطبية )عىل سبيل املثال عدم اإلفاقة من التخدير، والضغط 

النفيس املرتبط بالجراحة(، والخوف من املوت. باإلضافة إىل هذا، يعرتيهم القلق من تلقي أخبار سيئة، مثل 

يعاين  الحاالت، قد  املوافقة عىل إجراء طبي رضوري. ويف بعض  األعضاء، وقد يرتددون يف  أخبار برت أحد 

املرىض ضيًقا نفسيًا حاًدا ويحتاجون االستقرار ودعاًم متخصًصا للصحة النفسية.

ويف مرحلة ما بعد الجراحة، يواجه املرىض األمل املرتبط بالجراحة، ومضاعفات الجراحة املحتملة، واالكتئاب، 

والغضب، والخوف من التحديات التي تواجه التعايف عىل مدى فرتة طويلة، واإلعاقة الطويلة األمد. وقد 

النظام الغذايئ والنظافة  اتباع خطط  القلق واالكتئاب إىل مشكالت يف االلتزام بالعالج، من  تؤدي أعراض 

الصحية إىل مامرسات الرعاية األكرث تعقيًدا الالحقة للعمليات الجراحية مثل تناول الدواء وتنظيف الجروح.

ويف أثناء عملية إعادة التأهيل، قد يضطر األشخاص ذوو اإلعاقة البدنية، حسب حالتهم الخاصة، إىل الحد 

هذه  كل  أو  التأهيل  إعادة  أو  املستشفيات  خدمات  أو  الطبية  الخدمات  عىل  اعتامدهم  من  تدريجيًا 

الخدمات، والتكيف مع صعوبات استخدام األجهزة التي تساعد عىل الحركة، وقبول اعتامدهم عىل اآلخرين 

يف العناية الشخصية والنظافة الصحية وأيًضا ضعفهم املتزايد يف مواجهة الخطر. وتحيط بعض التحديات 

الرئيسية بقبول صورة الجسم املختلفة والقيود عىل الحركة اليومية والتكيف معها.

أخريًا، يُعد األمل املزمن وأمل الطرف الشبحي )األمل الوهمي يف موضع الطرف املبتور( شائعني بعد برت األطراف 

ويؤثران بشدة عىل جودة الحياة. ومن املحتمل أن يتعرض املرىض الذين لديهم تاريخ طبي معقد، مبا يف 

العمليات الجراحية املتعددة وااللتهابات املزمنة والجروح املعقدة، ألمل مزمن. ومصطلح أمل الطرف  ذلك 

الشبحي هو املصطلح الذي يطلق عىل أي ظاهرة حسية يشعر بها الشخص يف موضع أحد األطراف املبتورة 

أو جزء من الطرف املبتور. ويواجه معظم األشخاص الذين تعرضوا لبرت األطراف شعوًرا وهميًا يف مرحلة ما 

من حياتهم، ويستمر هذا الشعور طوال حياة بعض األشخاص.

النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف برامجها املتكاملة  اللجنة الدولية إىل إدماج أنشطة الصحة  تهدف 

البدنية. ويجب عىل فرق املستشفيات  لرعاية جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات 

وإعادة التأهيل البدين اكتساب فهم شامل للصعوبات النفسية التي تواجه املرىض يف أثناء العالج وإعادة 

التأهيل.

وميكن أن يتوىل العاملون يف مجال الصحة الذين تلقوا التدريب والدعم املناسبني، أو مامرس الصحة النفسية 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي. ويتعني عىل مامريس الصحة  الذي يعمل معهم تقديم رعاية الصحة 

إعادة  إجراءات  أو  الطبي  والعالج  واإلصابات  باإلعاقات  املرتبطة  البدنية  الصعوبات  فهم  أيًضا  النفسية 

التأهيل. ومن أجل تقديم رعاية شاملة للمرىض، فإنه من األهمية مبكان أن تتعاون فرق الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي وفرق املستشفيات وفرق إعادة التأهيل البدين يف كل خطوة من خطوات تقديم 
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الخدمة. وكجزء من جهود اللجنة الدولية لضامن استمرارية الرعاية، يحصل املرىض عىل دعم طوال مدة 

إقامتهم يف املستشفيات وعملية إعادة التأهيل، مع إدماج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف كلتا 

املرحلتني.

وألن احتياجات املرىض تختلف يف أثناء املراحل املختلفة من العالج وإعادة التأهيل، يجري تكييف االستجابة 

بصفة  املستشفيات  يف  املنفذة  الربامج  وتهدف  لذلك.  وفًقا  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  للصحة 

واإلجراءات  البدنية  باإلصابة  املرتبطة  الفعل  ردود  مع  أفضل  نحو  للتكيف عىل  املرىض  دعم  إىل  أساسية 

الطبية. ويساعد الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي يف هذه املرحلة املرىض يف املستشفيات عىل قبول 

العالج الطبي وااللتزام به، ومن ثم تيسري تعافيهم البدين. وتهدف الربامج املنفذة يف مرافق إعادة التأهيل 

البدين بصفة أساسية إىل مساعدة املرىض عىل التكيف عىل نحو أفضل مع ردود الفعل عىل التغريات التي 

تطرأ عىل حالتهم البدنية )أي املتعلقة بإعاقتهم(، وإعادة التوافق مع بيئتهم االجتامعية والعائلية. ويساعد 

الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي يف هذه املرحلة األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية عىل التغلب عىل 

الصدمة الناتجة عن تجربتهم وتعزيز استقاللهم ورفاههم االجتامعي واعتامدهم عىل أنفسهم.

تقييم  االحتياجات
عند إجراء تقييم الحتياجات جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية، تعقد اللجنة 

الدولية مقابالت فردية ومناقشات جامعية مع العاملني يف مجال الصحة الذين يتعاملون مع هؤالء املرىض 

)مثل األطباء العامني، والجراحني، وهيئة التمريض، وأخصائيي العظام، وأخصائيي العالج الطبيعي(. والهدف 

من ذلك هو فهم مامرسات الرعاية الحالية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املتاحة، 

ومدى تقديم العاملني يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي بالفعل. ومن املهم أيًضا تقييم 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفهمهم احتياجات املرىض لهذا الدعم. بعد  العاملني بالصحة  معرفة 

ذلك، تُجرى مقابالت فردية مع املرىض يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية بغية اكتساب فهم 

عميق الحتياجاتهم الخاصة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وتجربتهم يف التعامل مع 

الخدمات الصحية.

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  املرىض  احتياجات  بني  الفجوة  التقييم  هذا  يحدد 

وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املتاحة بالفعل )ويشمل ذلك خدمات الصحة النفسية 

التي يقدمها متخصصون باإلضافة إىل مستوى الدعم النفيس أو الدعم النفيس االجتامعي األسايس أو كليهام 

الذي يقدمه العاملون يف مجال الصحة كجزء من دورهم(. وعندما ال تكون خدمات الصحة النفسية والدعم 

مامرس صحة  تخصيص  إمكانية  تقييم  يجري  املرىض،  احتياجات  لتلبية  كافية  املتاحة  االجتامعي  النفيس 

نفسية محيل بدوام كامل. ويف بعض البلدان، ال يتسنى فعل ذلك بسبب االفتقار إىل املامرسني األكفاء أو 

القيود األمنية واملالية يف املرافق الصحية أو كليهام.

وبالتايل، يجري تقييم قدرة العاملني يف مجال الصحة عىل تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي بأنفسهم: مستوى معرفتهم ومهاراتهم، واستعدادهم لتلقي تدريب عىل الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي، وعبء عملهم، والوقت املتاح لهم. وبسبب تحمل خدمات املستشفيات وخدمات إعادة 

التأهيل البدين فوق طاقتها يف أثناء النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى، فقد يكون توفر املوظفني لتلقي 

التدريب وتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي محدوًدا. لذلك، عندما تكون احتياجات 

املرىض يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي شديدة، قد ال يكون الدعم الذي يقدمه العاملون 

يف مجال الصحة كافيًا، ومن الرضوري العثور عىل مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

محتملني آخرين. ويتضمن ذلك األمر تحديد الفاعلني الرئيسيني اآلخرين يف املجتمع املحيل )غري املتخصصني( 

الذين ميكن تدريبهم عىل تقديم املشورة.

5. جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوو اإلعاقات البدنية 79



تصميم الربنامج وتنفيذه

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  بالصحة  الخاصة  املحددة  التوصيات  التقييم، توضع  االنتهاء من  عند 

موضع التنفيذ يف كل من املستشفيات ومرافق إعادة التأهيل البدين.

ولضامن تقديم رعاية عالية الجودة للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، توفد اللجنة الدولية مندوب 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لإلرشاف عىل تصميم الربنامج وتنفيذه. ويوىَص بشدة بأن يكون 

هناك مندوب ملدة 12 شهرًا لضامن االستمرارية واالستدامة، ألن بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة أو 

يتطلب  البدين  التأهيل  إعادة  املستشفيات ومرافق  املحليني يف كل من  النفسيني/املستشارين  األخصائيني 

تدريبًا مستمرًا ومتعمًقا، وإرشافًا ودعاًم.

الفئات  املستهدفة

1.   بشكل مبارش: جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوو اإلعاقات البدنية الذين هم يف حاجة إىل 

      إعادة تأهيل بدين.

2.   بشكل غري مبارش: العاملون يف مجال الصحة وعائالت املرىض/ مقدمو الرعاية.

أهداف محددة

يهدف الربنامج إىل تقديم ما ييل:

ذوي  واألشخاص  املستشفيات  يف  األسلحة  لجرحى  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  رعاية 

اإلعاقات البدنية

يستفيد  جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوو اإلعاقات البدنية يف مرافق تدعمها اللجنة الدولية 

من  ذلك[  إىل  وما  )املواقع(،  املوقع  و/أو  )املرافق(  املرفق  اسم  )األنواع(/  النوع  املثال  ]حدد، عىل سبيل 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الذي يجرى تكييفه ليناسب احتياجاتهم للتعايف النفيس/

إعادة التأهيل البدين.

أو األخصائيني  البدين  التأهيل  بناء قدرات فرق املستشفيات وفرق إعادة  الهدف عن طريق  يتحقق هذا 

النفسيني أو املستشارين املحليني لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

التي قد  الثقافة املحلية  النفسية االجتامعية، مبا يف ذلك تحليل  الجوانب  باإلضافة إىل هذا، يجري تقييم 

تشهد مامرسات إيجابية تشجع املرىض عىل الصمود، أو مامرسات سلبية )مثل الوصم( التي يجب تحديدها 

واألصدقاء،  الرعاية،  ومقدمي  العائلة،  )مثل  للمرىض  االجتامعية  الشبكة  تقييم  املهم  ومن  لها.  والتصدي 

والزمالء( عند تحديد الدعم املتاح يف أثناء تلقي العالج يف املستشفيات، باإلضافة إىل التحديات املحتملة 

التي تواجه إعادة إدماجهم االجتامعي. ويتوىل مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي إجراء 

تقييم شامل لالحتياجات، ويستغرق التقييم من شهر إىل 3 أشهر. ويتوقف طول الوقت عىل عدد املرافق 

الصحية وشدة االحتياجات املتعلقة بالنزاع.
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الطرق  املتبعة
الصحة  لتقديم خدمات  البدين  التأهيل  إعادة  والعاملني يف مجال  املستشفيات  العاملني يف  قدرات  بناء 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي لجرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية

إدماج نظام عايل املنارصة

الجودة للصحة 

النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 

للمرىض يف 

املستشفيات أو 

مرافق إعادة 

التأهيل البدين أو يف 

كليهام.

التحدث إىل السلطات الصحية املحلية 

املعنية )مبا فيها موظفو اإلدارة يف 

املستشفيات أو مرافق إعادة التأهيل 

البدين أو كليهام( بشأن أهمية إدماج 

الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف خدماتها.

قيام السلطات الصحية املعنية وموظفي اإلدارة يف 

املستشفيات أو مرافق إعادة التأهيل البدين أو يف 

كليهام بإدماج الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف خدماتها.

ضم املستشفيات أو مرافق إعادة التأهيل البدين أو 

كليهام مامريس الصحة النفسية إىل القوى العاملة 

لديها.

تدريب العاملني 

يف املستشفيات 

أو العاملني يف 

مجال إعادة 

التأهيل البدين أو 

كليهام

اكتساب املهارات 

الالزمة لتقديم 

خدمات الصحة 

النفسية )الدعم 

النفيس األسايس( 

لجرحى األسلحة يف 

املستشفيات 

واألشخاص ذوي 

اإلعاقات البدنية أو 

تحسني هذه 

املهارات أو كالهام.

حلقات عمل عن موضوعات مثل: 

مهارات اإلصغاء، وجمع املعلومات عن 

املريض وحالته بطريقة تراعي ظروفه، 

وتحديد املشكالت النفسية، وتحديد 

أولويات االحتياجات، وتحديد املوارد 

الفردية واالجتامعية، واإلحالة لتلقي 

مزيد من الرعاية.

يجب أن يكون جدول حلقات العمل 

متوافًقا مع ساعات عمل املوظفني )عىل 

سبيل املثال ساعة واحدة يف اليوم عىل 

مدار فرتة كافية لتغطية املحتوى 

الرضوري، أي من شهر إىل ثالثة أشهر 

من التدريب املنتظم(.

يتوىل عقد حلقات العمل متخصصون يف 

الصحة النفسية )مندوبو الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي أو أخصائيون 

نفسيون محليون(.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية 

نظرية عن الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي باإلضافة إىل أنشطة 

جامعية، ولعب األدوار، وعروض فيديو، 

ومناقشات حاالت املرىض.

تحقيق العاملني يف املستشفيات والعاملني يف مجال 

إعادة التأهيل البدين فهاًم أفضل لالعتبارات النفسية 

وإدماجها يف مامرساتهم اليومية لتقديم الرعاية.

ضامن الفحص الفعال لحاالت املرىض واإلدارة الشاملة 

لها. وقيام العاملني يف املستشفيات والعاملني يف مجال 

إعادة التأهيل البدين بتحديد احتياجات املرىض 

النفسية واحتياجاتهم النفسية االجتامعية بفعالية.

قيام العاملني يف املستشفيات والعاملني يف مجال إعادة 

التأهيل البدين بتحديد الحاالت الشديدة عىل نحو 

فعال وإحالتها إىل مامرس الصحة النفسية )عند توفره 

يف املرفق(.

تقديم العاملني يف املستشفيات والعاملني يف مجال 

إعادة التأهيل البدين املشورة األساسية للمرىض )عندما 

ال يتوفر مامرس الصحة النفسية يف املرفق(.

استخدام طرق جمع البيانات عن الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي وإدماجها يف أدوات جمع 

البيانات عن املستشفيات وإعادة التأهيل البدين.

مشاركة العاملني يف املستشفيات والعاملني يف مجال 

إعادة التأهيل البدين يف تحديد أماكن الفاعلني 

الرئيسيني املعنيني اآلخرين، وإنشاء نظام إحالة 

واستخدامه بسهولة.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط
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اإلرشاف عىل 

العاملني يف 

املستشفيات 

والعاملني يف 

مجال إعادة 

التأهيل البدين أو 

األخصايئ النفيس/  

املستشار املحيل 

أو كليهام.

الرصد والدعم 

املستمران الستخدام 

املعرفة واملهارات 

املكتسبة يف أثناء 

التدريب.

اجتامعات/ مناقشات منتظمة.

اإلرشاف عىل الجلسات حيث يجري 

تقديم الدعم النفيس.

مناقشات الحالة )عن املرىض الذين 

يتلقون املشورة أو الدعم النفيس أو 

كليهام(.

أن تصبح الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

أمرًا مستداًما وأن يجري إدماجه يف املستشفيات أو 

مرافق إعادة التأهيل البدين أو يف كليهام.

تقديم خدمات الدعم النفيس والدعم النفيس 

االجتامعي العالية الجودة لجرحى األسلحة يف 

املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية.

تحديد الحاالت النفسية الحادة وإحالتها حسب 

االقتضاء )عندما تتوفر خدمات متخصصة(.

تحديد االحتياجات األخرى وإحالتها عىل نحو مناسب 

إىل خدمات أخرى )عند توفرها(.

استخدام طرق جمع البيانات عن الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي وإدماجها يف أدوات جمع 

البيانات عن املستشفيات وإعادة التأهيل البدين.

تحديد القضايا التي تحتاج مزيًدا من الدعم ومعالجتها 

)عىل سبيل املثال عن طريق التوجيه أو جلسات 

التدريب لتجديد املعلومات(.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط

تدريب أخصايئ 

نفيس أو مستشار 

محيل

اكتساب املهارات 

الالزمة لتقديم 

خدمات الصحة 

النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 

لجرحى األسلحة يف 

املستشفيات 

واألشخاص ذوي 

اإلعاقات البدنية أو 

تحسني هذه 

املهارات أو كالهام.

حلقات عمل عن االحتياجات النفسية 

لجرحى األسلحة يف املستشفيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية، 

وأساليب العالج النفيس لتلبية احتياجات 

املرىض عىل نحو مناسب.

عقد حلقات العمل كل أسبوع/أسبوعني 

عىل مدار عدة أشهر )أي خالل فرتة 

زمنية تتيح تغطية املحتوى الالزم(.

يتوىل عقد حلقات العمل العاملون يف 

مجال الصحة النفسية التابعون للجنة 

الدولية.

تشمل حلقات العمل عروًضا تقدميية 

نظرية عن الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي باإلضافة إىل أنشطة 

جامعية، ولعب األدوار، وعروض فيديو، 

ومناقشات حاالت املرىض.

تقديم األخصايئ النفيس  أو املستشار املحيل خدمات 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي العالية 

الجودة لجرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص 

ذوي اإلعاقات البدنية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكل من: 

تحديد أعراض الضيق النفيس )مثل القلق، والغضب، 

واليأس( وعالجها؛ وصعوبات النوم؛ وصعوبات األكل؛ 

وأثر أعراض الضيق النفيس عىل الحالة العضوية  

)مثل الخفقان الناتج عن القلق، وصعوبات التنفس، 

والصداع، واألمل(؛ وأثر أعراض الضيق النفيس عىل 

إعادة التأهيل البدين )مثل االلتزام بخطة التامرين 

البدنية، والتعامل مع أمل الطرف الشبحي(؛ والقضايا 

املتعلقة بإعادة اإلدماج االجتامعي )مثل آليات 

التكيف مع الوصم، وإعادة التوافق مع العائلة والدور 

االجتامعي(.

استخدام طرق جمع البيانات عن الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي وإدماجها يف أدوات جمع 

البيانات عن املستشفيات وإعادة التأهيل البدين.

تحديد أماكن الفاعلني الرئيسيني املعنيني اآلخرين، 

وإنشاء نظام إحالة واستخدامه بسهولة كلام كان ذلك 

ممكًنا.
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املرىض قبل إجراء 

العمليات الجراحية

النفيس مستشفى والدعم  النفسية  الصحة 

االجتامعي الفردي للمرىض، بالتعاون مع 

عن  معلومات  )لتوفري  املستشفى  فريق 

عن  تعبريهم  وتيسري  الطبية  اإلجراءات 

املخاوف ومصادر القلق.

بالعمليات  املتعلقة  املرىض  قلق  حاالت  من  الحد 

الجراحية.

الحد من أعراض الضيق النفيس لدى املرىض.

املرىض بعد العمليات 

الجراحية

النفيس مستشفى والدعم  النفسية  الصحة 

يتعلق  فيام  للمرىض  الفردي  االجتامعي 

الرعاية  مبامرسات  وااللتزام  األمل  بإدارة 

ويقدمه  الجراحية.  للعمليات  الالحقة 

مع  بالتعاون  النفسية  الصحة  مامرس 

فريق املستشفى.

إبالغ املرىض عن الحد من األمل، وتحسن استخدام 

اسرتاتيجيات التكيف اإليجابية إلدارة األمل.

الحد من أعراض الضيق النفيس لدى املرىض )عىل 

النفيس  الضيق  أعراض  من  الحد  املثال  سبيل 

املرتبطة بالبقاء يف املستشفى(.

الالحقة  الرعاية  مبامرسات  املرىض  التزام  تحسن 

للعمليات الجراحية.

تحسن التعايف الطبي لدى املريض.

أفراد العائلة ومقدمو 

الرعاية لجرحى 

األسلحة يف 

املستشفيات

بالتعاون مستشفى النفسية،  الصحة  مامرس  يتوىل 

الدعم  تقديم  املستشفى،  فريق  مع 

أو  جامعية  مناقشات  توفري  أو  الفردي 

كليهام.

إبالغ أفراد العائلة ومقدمي الرعاية بحالة 

املرىض العضوية والتحديات املرتبطة بها 

)مبوافقة املريض(.

الرعاية  مقدمي  العائلة/  أفراد  مخاوف  من  الحد 

املتعلقة بحالة املريض العضوية.

تخطيط أفراد العائلة/ مقدمي الرعاية كيفية تقديم 

الرعاية املنزلية للمريض.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةاملرفق الصحياملجموعة  املستهدفة

ذوي  واألشخاص  املستشفيات  األسلحة يف  لجرحى  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

اإلعاقات البدنية وعائالتهم/ مقدمي الرعاية لهم

األشخاص ذوو 

اإلعاقات البدنية

مرفق إعادة التأهيل 
البدين

تقديم  النفسية  الصحة  مامرس  يتوىل 

وإدارة  الجامعي  أو  الفردي  الدعم 

بالتعاون  األقران  دعم  مجموعات 

مع فريق إعادة التأهيل البدين.

استخدام  األمل، وتحسن  الحد من  املرىض عن  إبالغ 
)األمل  األمل  إلدارة  اإليجابية  التكيف  اسرتاتيجيات 

املزمن، وأمل الطرف الشبحي(.

يف  بعًضا  بعضهم  ودعمهم  حاالتهم  املرىض  قبول 
عملية إعادة التأهيل.

تحسني املرىض التزامهم بخطة إعادة التأهيل البدين.

النفيس لدى املرىض )مثل  الحد من أعراض الضيق 
أعراض االكتئاب والقلق املرتبطة باإلعاقة(.

أفراد العائلة ومقدمو 

الرعاية لألشخاص 

ذوي اإلعاقات البدنية

مرفق إعادة التأهيل 
البدين

تقديم  النفسية  الصحة  مامرس  يتوىل 

كليهام  أو  الجامعي  أو  الفردي  الدعم 

بالتعاون مع فريق إعادة التأهيل البدين.

التغريات  الرعاية  ومقدمي  املرىض  أرس  فهم 

الجسدية التي تطرأ عىل املرىض وقبولها، واكتسابهم 

املهارات الالزمة لتيسري إعادة تأهيل املرىض وإعادة 

اندماجهم.

الرصد والتقييم النهايئ
لدعم عملية الرصد، حددت اللجنة الدولية عدًدا من املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم فعالية الربامج 

النفيس االجتامعي لجرحى األسلحة يف املستشفيات )ويُشار  النفسية والدعم  الصحة  التي تقدم خدمات 

إليهم فيام ييل باسم »املرىض يف املستشفيات«( واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية. وتوفر أداة اللجنة الدولية 

لجمع بيانات شاملة عن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي منصة موحدة لجمع البيانات وتحليلها، 

وعند وجود رضورة وجدوى، يجري إدماجها يف آليات تسجيل بيانات املرافق الصحية.
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عدد املرىض يف املستشفيات أو األشخاص ذوي اإلعاقات 

مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  كليهام  أو  البدنية 

الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

يظهرون تحسًنا يف سري حياتهم اليومية/ عدد املرىض يف 

أو  البدنية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  أو  املستشفيات 

كليهام الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

عدد املرىض يف املستشفيات أو األشخاص ذوي اإلعاقات 

مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  كليهام  أو  البدنية 

الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

يظهرون تحسًنا يف التكيف/ عدد املرىض يف املستشفيات 

يتلقون  الذين  البدنية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  أو 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

عدد املرىض يف املستشفيات أو األشخاص ذوي اإلعاقات 

البدنية أو كليهام الذين تحسن التزامهم بالعالج/ عدد 

اإلعاقات  ذوي  األشخاص  أو  املستشفيات  يف  املرىض 

البدنية أو كليهام الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي

•   يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

•   يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

د جميع املؤرشات قبل بدء الربنامج مع وضع إطار زمني لها. وفيام ييل أمثلة عىل مؤرشات املخرجات  وتُحدَّ

والنتائج املستخدمة لقياس فعالية التدخالت:

املخرجات

عىل  املدربني  الصحة  مجال  يف  العاملني  عدد  إجاميل 
النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم 

االجتامعي

•  يقدم معلومات عن مدى توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 
    لجرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية

إجاميل عدد املرىض يف املستشفيات أو األشخاص ذوي 

خدمات  يتلقون  الذين  كليهام  أو  البدنية  اإلعاقات 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•   يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

     االجتامعي

•    يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

مجال  يف  العاملون  أجراها  التي  اإلحاالت  عدد  إجاميل 

الصحة إىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة

•   يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

     االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

•   يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•   يقدم معلومات عن قدرة العاملني يف مجال الصحة عىل تحديد الحاالت التي تتطلب 

     إحالة وإجراء اإلحاالت

النتائج

عدد املرىض يف املستشفيات أو األشخاص ذوي اإلعاقات 

مجال  يف  احتياجات  لديهم  الذين  كليهام  أو  البدنية 

الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

يف  املرىض  عدد  النفيس/  الضيق  يف  انخفاًضا  يظهرون 

أو  البدنية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  أو  املستشفيات 

كليهام الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي

•    يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•    يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

سبب االستخداماملؤرش
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5. جرحى األسلحة يف املستشفيات واألشخاص ذوو اإلعاقات البدنية 85

مرسد املصطلحات املستخدمة يف رصد برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لجرحى األسلحة 

يف املستشفيات واألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية وتقييمها

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: مصنفة حسب مستويات الضيق النفيس وسري الحياة 

والتكيف، وتقاس باستخدام مقاييس موحدة.

املرىض يف املستشفيات: جرحى األسلحة يف املستشفيات.

األشخاص ذوو اإلعاقات البدنية: األشخاص ذوو اإلعاقات البدنية الجديدة أو الحالية الذين يحتاجون إعادة 

تأهيل بدين.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي/ خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: الدعم/

الخدمات التي تلبي احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدمة كجزء من برنامج الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

صحة  مشكالت  يعانون  الذين  األشخاص  احتياجات  تلبي  خدمات  املتخصصة:  النفسية  الصحة  خدمات 

نفسية حادة/ معقدة، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية.

الضيق النفيس: تُقاس مستويات الضيق النفيس باستخدام مقاييس موحدة.

سري الحياة: تُقاس مستويات سري الحياة باستخدام مقاييس موحدة.

التكيف: تُقاس آليات التكيف باستخدام مقاييس موحدة.

االلتزام بالعالج: األساس واملتابعة اللذان يجري تقييمهام بالتشاور مع العاملني يف مجال الصحة.

املناسبة  الخدمة  التواصل مع  الفرد من  للمريض ثم متكني هذا  الخاصة  االحتياجات  يتم تحديد  اإلحالة: 

لتلبية احتياجاته.

مستويات  تختلف  األسايس:  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم  عىل  بون  مدرَّ

التدريب عىل تقديم  خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدم وفًقا الحتياجات الضحايا، 

وتوفر مامريس الصحة النفسية املحليني، والفجوة بني االحتياجات وتوفر خدمات الصحة النفسية والدعم 

تشمل  وقد  وتوفرهم.  التدريب  يتلقون  الذين  الرئيسيني  الفاعلني  العاملني/  وكفاءات  االجتامعي،  النفيس 

مجموعة من أساليب الدعم النفيس األسايس أو أساليب العالج النفيس األكرث تفصياًل املصممة خصيًصا لتلبية 

احتياجات الضحايا.

•    نظرًا إىل الحالة البدنية الحرجة للعديد من جرحى األسلحة يف املستشفيات والطبيعة املؤقتة لبقائهم 

املهم   االجتامعي قد ميثل تحديًا. ومن  النفيس  النفسية والدعم  الصحة  تقديم خدمات  فإن      فيها، 

النفسية        أن يكون للدعم النفيس أهداف واضحة لتلبية احتياجات املرىض الفورية يف مجال الصحة 

     والدعم النفيس االجتامعي )مثل االلتزام بالعالج( بطريقة تركز عىل الحلول.

•   يُعد التوافق مع التعرض إلصابة مؤملة أو إعاقة بدنية عملية فريدة من نوعها وديناميكية ومعقدة. 

بشأن  قعية  وا وتوقعات  اإلعاقة،  من  بداًل  القدرة  عىل  الرتكيز  الناجحة  التوافق  عملية  وتتضمن     

العوامل  البدنية يف مفهوم الشخص عن ذاته. وهذه هي  الحالة      نقاطالقوة والتحديات، وإدماج 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  تقديم خدمات  أثناء      الرئيسية التي يجب مراعاتها يف 

     الفعال.

•    تؤثر اإلعاقات عىل أكرث من شخص. عىل سبيل املثال، قد يواجه أفراد العائلة أيًضا صعوبات يف تحقيق 

األشخاص  دعم  فإن  لذلك،  عامة.  بصفة  وحياتهم  وأولوياتهم  وأدوارهم  توقعاتهم  بني  التوافق      

      ذوي اإلعاقات يتجاوز مجرد رعاية املرىض؛ فهو يشمل أيًضا دعم عائالتهم وشبكاتهم االجتامعية. وميكن 

       أن يكون لعملية إرشاك العديد من األشخاص وتلبية احتياجاتهم جانب ميثل تحديًا للربنامج.
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قضايا موضع اهتامم
األشخاص املحرومون من حريتهم ضعفاء بطبيعتهم، وال سيام يف أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف 

األخرى حيث قد تتعطل أنظمة االحتجاز إىل حد كبري. وغالبًا ما تثقل الزيادة الكبرية يف أعداد األشخاص 

الذين يجري احتجازهم كاهل أنظمة القضاء واالحتجاز، مام يؤدي إىل إهامل مرافق االحتجاز املكتظة أو أن 

تصبح العصابات هي من تديرها. ويف ظل هذه الظروف، تصبح املعاملة اإلنسانية للمحتجزين أكرث صعوبة 

- مع تدهور الظروف املعيشية، وإعاقة الحصول عىل الرعاية الصحية، وفرض السلطات قيوًدا صارمة مثل 

الفصل والعزل. وبغض النظر عن سبب احتجازهم، تكون بعض الفئات بالغة الضعف عند احتجازها، مثل 

النساء، واألطفال، واملسنني، واألشخاص الجرحى أو املرىض أو املعاقني، ومتعاطي املخدرات، واألشخاص الذين 

يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية.

األشخاص املحرومون من حريتهم: وفًقا لتعريف اللجنة الدولية، يُعد األشخاص محرومني من حريتهم - 

الدول، ومبوافقته، وال  ُمحتجزين - عندما يوضعون يف مكان ضيق، تحت سيطرة دولة أو طرف من غري 

ميكنهم املغادرة برغبتهم. ويُعد األشخاص محتجزين منذ وقت إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم من دون 

أن يكون لديهم إذن باملغادرة أو السلطة لذلك، إىل أن يُطلَق رساحهم.

وميكن أن تلحق املعاملة الالإنسانية يف أماكن االحتجاز وسوء األحوال املعيشية وغياب اإلدارة السليمة فيها 

الطعام  مثل  األساسية،  احتياجاتهم  تلبى  ال  عندما  يعانون عضويًا  فقد  باملحتجزين.  ونفسيًا  رضًرا عضويًا 

املحتجزين اآلخرين. ومن بني  أو  العاملني  للعنف من جانب  أو عندما يصبحون ضحايا  الطبية،  والرعاية 

عوامل أخرى، يُعد االكتظاظ ونقص عدد العاملني عاميل خطر يؤديان إىل زيادة العنف بني املحتجزين. وقد 

يتعرض املحتجزون أيًضا لإليذاء البدين والنفيس والجنيس يف أثناء احتجازهم. وتتفاقم األوضاع عىل نحو أكرب 

عندما ال يُسمح لهم بإخطار عائالتهم أو أصدقائهم بالقبض عليهم، أو عندما ال يستطيعون االتصال مبحاٍم 

أو الخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل57.

يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى أو أوقات االضطرابات السياسية، كثريًا ما يزداد التعذيب وسوء 

آثار عضوية  املروعة  التجارب  من  األنواع  ولهذه  االحتجاز.  مراكز  القانون يف  إطار  والقتل خارج  املعاملة 

ونفسية ونفسية اجتامعية دامئة عىل كل من الضحايا وعائالتهم، وتستمر لوقت طويل بعد انتهاء الحدث.

Association for the Prevention of Torture )APT(, “Yes, Torture Prevention Works”: Insights from a Global 
Research Study on 30 Years of Torture Prevention, APT, Geneva, 2016

57
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6. املحرومون من حريتهم واملحتجزون السابقون 89

مصطلح سوء املعاملة ليس مصطلًحا قانونيًا، ولكنه يستخدم ليشمل األفعال التالية:

التعذيب: إلحاق أمل شديد أو معاناة شديدة )1(، جسديًا أو عقليًا، )2( بغرض الحصول عىل معلومات أو 

اعرتافات، أو مامرسة الضغط، أو الرتويع، أو اإلهانة.

املعاملة القاسية أو الالإنسانية )مصطلحان مرتادفان(: األفعال التي تسبب أملًا شديًدا أو معاناة شديدة، أو 

تشكل تهجاًم خطريًا عىل الكرامة الشخصية. وعىل عكس التعذيب، ال يشرتط ارتكاب هذه األفعال لغرض 

محدد.

املعاملة املهينة أو الحاطة للكرامة )مصطلحان مرتادفان(: األفعال التي تنطوي عىل إهانة الكرامة اإلنسانية، 

أو تشكل تهجاًم خطريًا عليها، والتي تدفع شدتها أي شخص عاقل إىل أن يشعر بالغضب.
تعاريف تستند إىل القانون الدويل اإلنساين العريف58

يتعرض العديد من املحتجزين أيًضا لخطر اإلصابة مبشكالت الصحة النفسية، سواء كانت لهم احتياجات 

صحة نفسية مسبًقا أم ال. وغالبًا ما يؤدي عدم اليقني لدى املحتجزين بشأن وضعهم، واملعاملة التي يتلقونها 

يف أثناء االحتجاز واالنفصال عن العامل الخارجي إىل إحداث ضيق نفيس عليهم أو تفاقمه. ويعني الضعف 

املتزايد الذي يحدثه االحتجاز ونقص الخدمات الصحية )خاصة خدمات الصحة النفسية( يف مرافق االحتجاز 

أن الصعوبات النفسية عادة ما تكون سائدة ولكنها يف الغالب غري مكتشفة أو مل يتم التعامل معها.

قبل  من  موجودة  النفسية  الصحة  يف  اضطرابات  يعانون  الذين  باألشخاص  األمر  ينتهي  أن  املرجح  ومن 

بالتعرض لالحتجاز يف أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى. وعندما تتعطل الخدمات الصحية، 

عادة ما يرُتك مرىض الصحة النفسية من دون عالج. وقد يتسبب هذا األمر يف تفاقم حالتهم، مام يؤدي إىل 

سلوك أكرث اضطرابًا وال ميكن التنبؤ به وحتى أكرث عدوانية، وهو ما قد يؤدي إىل إدانة جنائية. وغالبًا ما ال 

يكون لدى األنظمة املحلية أي مكان لرعاية األشخاص الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية، وتُستخدم 

مرافق االحتجاز بدياًل ملرافق الرعاية النفسية. وغالبًا ما تُهمل صعوبات الصحة النفسية ألن أنظمة الرعاية 

الصحية يف مرافق االحتجاز غالبًا ما تعاين قلة املوارد وتفتقر إىل الخربة يف الطب النفيس الالزمة للتعامل مع 

هذه الحاالت تعاماًل منهجيًا.

حتى بعد فرتة طويلة من إطالق رساح املحتجزين السابقني59 من مرفق االحتجاز، فإنهم يظلون يعانون آثار 

سوء التغذية، ونقص الرعاية الطبية، وفقد االتصال مع العائلة واملجتمع املحيل، والوصم، وسوء املعاملة، 

وأيًضا  لالحتجاز  الالحقة  اآلثار  معالجة  تتضمن  ومعقدة  عملية طويلة  إدماجهم  إعادة  وتُعد  والتعذيب. 

ضامن رفاههم العضوي والنفيس والنفيس االجتامعي.

59           رغم استخدام مصطلح »املحتجزون السابقون« لسهولة القراءة يف هذه الوثيقة، فإن املصطلح املوىص به حيثام أمكن هو 
              »الشخص الذي سبق احتجازه«.

58            اللجنة الدولية للصليب األحمر، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 90. التعذيب واملعاملة القاسية أو 
               الالإنسانية أو املهينة:  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule90

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule90


احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية
تشكل األعداد الكبرية من األشخاص الذين يعانون اضطرابات حادة يف الصحة النفسية تحديات كبرية عند 

إيداعهم مرافق االحتجاز. ففي العديد من الحاالت، يدخل الكبار املصابون بأمراض نفسية مكان االحتجاز 

ولديهم تاريخ من املشكالت الصحية املزمنة، والبطالة، والترشد، وعدم االستقرار املايل، وتعاطي املخدرات 

وغريها من السلوكيات البالغة الخطورة. ويف معظم املجتمعات، يواجه األشخاص الذين يعانون اضطرابات 

التهميش، والوصم، والتمييز يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والصحية  النفسية قضايا مثل  يف الصحة 

بسبب انتشار املفاهيم الخاطئة عن اضطرابات الصحة النفسية. وعادة ما ال توجد لديهم شبكة دعم عائيل 

واجتامعي التي تُعد أداة أساسية لتغطية احتياجاتهم األساسية، وال عالقات داعمة وإيجابية ودامئة تعزز 

الصحة االنفعالية والثبات االنفعايل.

وقد يلجأ موظفو االحتجاز غري املعتادين عىل التعامل مع مشكالت الصحة النفسية وتقديم الرعاية الخاصة 

بها إىل مامرسات مثل تقييد املحتجزين أو عزلهم، مام قد يؤدي إىل تفاقم املشكالت القامئة. ومن الشائع أن 

تتدهور صحة املحتجزين النفسية ورفاههم العام برسعة عند تعرضهم لهذه املامرسات. ومبا أن الظروف يف 

مرافق االحتجاز ال تؤدي إىل صحة نفسية جيدة، فإن جميع املحتجزين معرضون لخطر تدهور حالتهم 

النفسية.

الصحة  إىل خدمات  اإلحالة  ذلك  يف  مبا  االحتجاز،  أماكن  داخل  النفسية  للصحة  رعاية  توجد  ال  ما  عادة 

النفسية، أو أنها غري كافية، وحيثام وجدت، فإنها غالبًا ما ال تركز سوى عىل الرعاية النفسية. وأكدت خربة 

اللجنة الدولية امليدانية أنه ال يزال هناك العديد من أماكن االحتجاز حيث يوجد ضعف يف تدريب العاملني 

يف مجال الصحة عىل الصحة النفسية، هذا إن وجد تدريب من األصل، وال سيام يف البلدان التي تواجه نقًصا 

واألخصائيني  النفسيني،  واملمرضني  النفسيني،  األطباء  )مثل  النفسية  الصحة  يف  املتخصصني  عدد  يف  عاًما 

النفسيني(. ومن ثم، ال يحصل املحتجزون الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية عىل دعم فعال من 

العاملني يف مجال الصحة.

وفيام يتعلق باملحتجزين الذين يحتاجون العالج كجزء من رعاية الصحة النفسية، قد يكون لتوقف هذا 

العالج آثار سلبية للغاية ورمبا يؤدي إىل تدهور رسيع يف حالتهم النفسية. وقد ال تتمكن أنظمة االحتجاز 

من الحصول عىل األدوية الالزمة أو قد تخفق يف ضامن استمرارية الرعاية الطبية عندما يُنقل املحتجزون 

من مكان احتجاز إىل آخر أو بعد إطالق رساحهم أو يف الحالتني.

وقد تكون العواقب العضوية والنفسية والنفسية االجتامعية عىل املحتجزين الذين يتعرضون لسوء املعاملة 

والتعذيب يف أثناء االحتجاز مدمرة. فالتعذيب عبارة عن آلية معقدة ميكنها أن تصيب الجسم بالصدمة، 

عىل  والقدرة  باألمان  وشعوره  وهويته  الفرد  استقاللية  وتقوض  للخطر60  االجتامعية  الحياة  سري  وتعرض 

البقاء. وقد يكون للتعذيب أيًضا أثر عميق عىل ارتباط الشخص بالعائلة واألصدقاء واملجتمع ككل وثقته 

فيهم. وميكن أن يضعف التعلق ويزعزع نظام معتقدات األشخاص وكيف يرون العامل ومكانهم فيه.

باإلضافة إىل اآلثار العضوية الدامئة التي تذكِّر الشخص مبا تعرض له من تعذيب وسوء معاملة، ميكن أن 

يكون األثر النفيس مدمرًا. وعىل الرغم من أن اآلثار تختلف اختالفًا كبريًا، فإنه وفًقا لربوتوكول استنبول،61   

تُعد أكرث املشكالت النفسية شيوًعا هي االكتئاب الشديد، واالضطرابات املتعلقة بالصدمات، واضطراب كرب 

ما بعد الصدمة. وتتضمن ردود الفعل تكرار عيش الحدث، أو اإلحجام، أو التبلد العاطفي، أو العيش يف 

60           آي. إيه. كايرا، »تقييم التعذيب والعالج: النهج الشامل« ، الصدمات النفسية، املجلد 8، العدد 2، ص. 90-61، 2002.
I. A. Kira, ”Torture assessment and treatment: The wraparound approach“

61           املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، دليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
              العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )»بروتوكول استنبول«(, HR/P/PT/8/Rev.1، جنيف، 2004.
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الكافية  الصحية  الرعاية  تقديم  بضامن  املتعلقة  األنشطة  تلك  وخاصة  املحتجزين،  رعاية  أنشطة  تشكل 

واملالمئة للمحتجزين الحاليني والسابقني، جزًءا أساسيًا من عمل اللجنة الدولية. وتهدف اللجنة الدولية إىل 

ضامن تلقي املحتجزين معاملة إنسانية وأن تكون ظروف احتجازهم مقبولة ومتوافقة مع القانون الدويل 

اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. ومن أجل حامية صحة املحتجزين العضوية والنفسية وكرامتهم، 

إلطار  وفًقا  والجامعية  الفردية  الصحية  لالحتياجات  التخصصات  متعددة  استجابة  الدولية  اللجنة  توفر 

االحتجاز وسياسة مكافحة التعذيب وسياسة املساعدة الخاصة بها.

فيام يتعلق بالرعاية الصحية عىل وجه الخصوص، تحدد االسرتاتيجية الصحية للجنة الدولية التزاًما بتلبية 

احتياجات املحتجزين الذين يعانون مشكالت نفسية، وأيًضا التداعيات الطبية والتداعيات النفسية والنفسية 

االجتامعية لسوء املعاملة والتعذيب عىل املحتجزين السابقني.

وبناًء عليه، فإن االسرتاتيجية املعتمدة هي نهج ذو شقني: داخل األسوار  وخارج األسوار:

داخل األسوار: داخل أماكن االحتجاز، وتهدف اللجنة الدولية إىل ضامن تلبية احتياجات املحتجزين الذين 

يعانون مشكالت نفسية.

يشمل الدعم داخل األسوار تقديم توصيات تقنية أو تقييم املهارات وبناء قدرات العاملني يف مجال الصحة 

ذ أنشطة  النفسية. وتُنفَّ الذين يعانون اضطرابات يف الصحة  املناسبة للمحتجزين  الرعاية  من أجل تعزيز 

املنارصة بني موظفي االحتجاز عند تحديد املشكالت النفسية االجتامعية، مثل ما يتعلق بالظروف املعيشية 

والنظافة الصحية، كجزء من النهج املتعدد التخصصات الذي تتبعه اللجنة الدولية للحامية وفرق الصحة. 

وقد توفر اللجنة الدولية أيًضا أدوية العالج النفيس يف مرافق االحتجاز التي تعاين حاالت نقص مؤقتة فيها.

خوف دائم، أو االكتئاب املنهك، أو تدمري املفهوم عن الذات، أو نوبات الهلع، أو الشكاوى البدنية، أو تعاطي 

املواد املخدرة أو األرضار العصبية النفسية أو كل هذه الحاالت. وقد يستمر ضحايا سوء املعاملة والتعذيب 

يف تحمل معاناة كبرية، ويفقدون القدرة عىل العيش حياة طبيعية بعد إطالق رساحهم.

وعندما يطلَق رساح املحتجزين، فإنهم غالبًا ما يواجهون مخاوف تتعلق مبستقبلهم، ومشكالت يف إعادة 

الدعم  الذي يكون فيه  الوقت  الوصم. ويف  بيئتهم االجتامعية، وآثار  الحياة مع عائالتهم ويف  التوافق مع 

االجتامعي رضوريًا لضامن إعادة اإلدماج اإليجايب، متيل العالقات األرسية إىل التوتر. وقد تشمل التحديات 

العزلة العاطفية عن أحبائهم ألنهم يكافحون ملناقشة تجاربهم يف أثناء االحتجاز، والشعور بعدم القدرة عىل 

بالجنس  املتعلقة  العالقة  ومشكالت  السجن،  خارج  الحياة  مع  التوافق  بشأن  أقاربهم  توقعات  تحقيق 

والعالقات الحميمة62.

وسواًء كانت احتياجات املحتجزين السابقني تتعلق مبشكالت عضوية أو تداعيات نفسية طويلة األمد أو 

إقصاء اجتامعي )عىل مستوى العائلة، أو املستوى املهني، أو مستوى املجتمع املحيل( أو كل هذا، فإنه يجب 

تلبيتها بطريقة كلية حتى تتحقق فعالية الدعم. وألنهم يعانون تداعيات سوء املعاملة والتعذيب باإلضافة 

إىل القضايا الصعبة بالفعل املحيطة بإطالق رساحهم، فإنهم بحاجة إىل مزيد من اإلدارة اإلكلينيكية عىل 

املدى الطويل بعد إطالق رساحهم.

          62 C., Haney, ”The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Postprison 

Adjustment“, in J. Travis and M. Waul )eds.(, Prisoners Once Removed: The Impact of 

Incarceration and Reentry on Children, Families, and Communities, The Urban Institute 

Press, Washington, D.C., 2003, pp. 33–66.
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خارج األسوار: خارج أماكن االحتجاز، تهدف اللجنة الدولية إىل ضامن حصول املحتجزين السابقني الذين 

تعرضوا لسوء املعاملة والتعذيب عىل الرعاية الطبية والرعاية النفسية والنفسية االجتامعية التي يحتاجونها.

سيام  وال  السابقني،  املحتجزين  الحتياجات  التخصصات  متعددة  استجابة  األسوار  خارج  الدعم  يتضمن 

تلك  لتلبية  ثقافيًا  املناسبة  املحلية  الخدمات  تعزز  والتي  والتعذيب،  املعاملة  سوء  ضحايا  احتياجات 

االحتياجات عىل املدى الطويل.

تقييم  االحتياجات
داخل األسوار

النفسية  داخل األسوار داخل أماكن االحتجاز ويتوالها مندوبو الصحة  تُجرى عمليات تقييم االحتياجات 

والدعم النفيس االجتامعي بالتعاون مع األطباء وهيئة التمريض يف هذه األماكن وموظفي الحامية التابعني 

للجنة الدولية. وتتضمن عمليات التقييم داخل األسوار، عىل األقل، ما ييل: نوع مشكالت الصحة النفسية 

وانتشارها وظهورها بني املحتجزين؛ والعوامل الكامنة وراء هذه املشكالت؛ وأشكال التمييز التي يواجهها 

والخدمات  واملياه،  والطعام،  اإلقامة،  حيث  من  النفسية  الصحة  يف  مشكالت  يعانون  الذين  املحتجزون 

الصحية.

املحتجزين  مع  فردية  مقابالت  الدولية  اللجنة  تجري  األسوار،  داخل  االحتياجات  تقييم  إجراء  أثناء  ويف 

للمحتجزين  تقييامت نفسية  الذين يعملون يف مرفق االحتجاز. وميكن إجراء  الصحة  والعاملني يف مجال 

املصابني باضطرابات يف الصحة النفسية من أجل تقييم حالتهم مبزيد من التفصيل. باإلضافة إىل ذلك، يجري 

للمحتجزين  النفسية  الصحة  مسألة  من  موقفهم  فهم  أجل  من  املعنية  السلطات  مع  لقاءات  ترتيب 

واستعدادهم لتقديم الرعاية املناسبة.

تقدمها  التي  والخدمات  وخارجها،  االحتجاز  مرافق  داخل  املوجودة  الخدمات  أماكن  أيًضا  التقييم  يحدد 

أو  التعزيز،  خدمات  )مثل  النفسية  الصحة  نحو  خاصة  بصفة  املوجهة  الخارجية  املنظامت  أو  السلطات 

الوقاية، أو العالج أو جميع هذه الخدمات(. ويجب أيًضا أخذ الترشيع املحيل بشأن تقديم رعاية الصحة 

النفسية للمحتجزين يف االعتبار عند إجراء التقييم.

خارج األسوار

إن تقييم االحتياجات خارج األسوار، الذي يركز عىل احتياجات املحتجزين السابقني يف مجال الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي، شديد الشبه بالتقييم الذي يُجرى داخل األسوار، ولكن قد يكون لدى مسؤول 

التقييم خربة يف مجال الصحة النفسية وليس يف الطب النفيس ويتبع نهًجا متعدد التخصصات أوسع نطاقًا.

وتقوم عمليات التقييم خارج األسوار، عىل األقل، بتقييم: نوع مشكالت الصحة النفسية واملشكالت النفسية 

االجتامعية التي يواجهها املحتجزون السابقون وانتشارها وظهورها؛ والعوامل الكامنة وراء هذه املشكالت؛ 

يواجهها  قد  التي  التمييز  وأشكال  املعاملة،  وسوء  للتعذيب  واالجتامعية  والنفسية  العضوية  والتداعيات 

املحتجزون السابقون من حيث اإلقامة، وسبل كسب العيش، والحصول عىل الخدمات الصحية بعد إطالق 

رساحهم.

إلجراء تقييم االحتياجات خارج األسوار، تجري اللجنة الدولية مقابالت فردية مع محتجزين سابقني، وحيثام 

كان ذلك ممكًنا، مع عائالتهم، بهدف التوصل إىل فهم عميق للتحديات العضوية والنفسية واالجتامعية التي 

يواجهونها. باإلضافة إىل ذلك، تُجرى مقابالت مع مقدمي الخدمات والسلطات املعنية بغية تحديد أماكن 

الخدمات املتاحة )مثل الخدمات الطبية، وخدمات إعادة التأهيل البدين، والخدمات االجتامعية، والدعم 

اإلداري( وتقييم استعداد السلطات لتقديم الدعم للمحتجزين السابقني.
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ويحدد التقييم أماكن خدمات الصحة النفسية الحالية )أي خدمات التعزيز، أو الوقاية، أو العالج أو جميع 

أيًضا أخذ  التقنية. ويجب  الخارجية ويقدر جودتها  املنظامت  أو  السلطات  التي تقدمها  الخدمات(  هذه 

الترشيع املحيل بشأن تقديم رعاية الصحة النفسية للمحتجزين السابقني يف االعتبار عند إجراء التقييم. 

عالقاتهم  بشأن  األفراد  احتياجات  مثل  أيًضا،  االجتامعية  النفسية  الجوانب  األسوار  خارج  التقييم  يشمل 

املامرسات  من  كل  وتحديد  االعتبار  يف  املحلية  الثقافة  أخذ  املهم  ومن  االجتامعية.  وبيئتهم  الشخصية 

السلبية )مثل  الصمود( واملامرسات  السابقني عىل  املحتجزين  تعزز قدرة  التي  املامرسات  اإليجابية )مثل 

واألصدقاء،  الرعاية،  ومقدمي  العائلة،  )مثل  االجتامعية  الشبكات  تقييم  ويجري  معها.  والتعامل  الوصم( 

والزمالء(، ألن هذا يُعد عاماًل مهاًم يجب مراعاته عند تحديد التحديات املحتمل أن تواجه عملية إعادة 

إدماج املحتجزين السابقني يف املجتمع.

يستغرق إجراء تقييم شامل لالحتياجات داخل األسوار أو خارج األسوار من شهر إىل 3 أشهر حسب قدرة 

اللجنة الدولية عىل دخول أماكن االحتجاز واالتصال باملحتجزين السابقني. ويتوىل مندوب الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي - الذي يكون أخصائيًا نفسيًا )داخل األسوار( أو طبيبًا نفسيًا )خارج األسوار( - 

إجراء التقييم حسب نوعه.

تصميم الربنامج وتنفيذه
يتم تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي كجزء من استجابة اللجنة الدولية املتعددة 

التخصصات األوسع نطاقًا الحتياجات املحتجزين الحاليني والسابقني.

بعد إجراء التقييم، يوضع برنامج عىل أساس االحتياجات املحددة واملوارد املحلية الحالية. ويتطلب التنفيذ 

وجود مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ملدة 12 شهًرا. ومن حيث الوضع األمثل، يعمل 

املندوب بالتعاون مع مامرس الصحة النفسية املحيل الذي لديه خربة واسعة يف الطب النفيس أو خلفية 

قوية يف علم النفس اإلكلينييك. ويتلقى الطبيب النفيس/األخصايئ النفيس املحيل التدريب عىل تويل تنفيذ 

الربنامج مبفرده يف نهاية املطاف، برشط عدم وجود مخاطر أمنية عىل املوظفني املحليني العاملني يف أماكن 

االحتجاز أو مع املحتجزين السابقني.

الفئات  املستهدفة
1.   بشكل مبارش:

        داخل األسوار: املحتجزون الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية.

        خارج األسوار: املحتجزون السابقون، وال سيام ضحايا سوء املعاملة والتعذيب.

2.   بشكل غري مبارش: أفراد عائالت املحتجزين الحاليني والسابقني، وأفراد املجتمع املحيل بصفة عامة، 

      وجميع من لهم صلة مبرافق االحتجاز.
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أهداف محددة63
يهدف الربنامج إىل تقديم ما ييل:

الرعاية النفسية للمحتجزين الذين يعانون اضطرابات شديدة يف الصحة النفسية

يف ]حدد عدد أماكن االحتجاز املستهدفة وأنواعها و/أو املنطقة الجغرافية التي توجد فيها[، يتم تشخيص 

النفسية عىل نحو  الصحة  يعانون اضطرابات شديدة يف  املحرومني من حريتهم والذين  حاالت األشخاص 

صحيح عند عرضهم عىل الخدمات الطبية الحالية )يف السجن( وتلقي الرعاية الطبية املناسبة مبا يتفق مع 

بروتوكوالت العالج الدولية طوال فرتة احتجازهم.

الدعم الطبي، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للمحتجزين السابقني

عند إطالق رساحهم من )حدد(، يتلقى املحتجزون السابقون xx الذين يعانون التداعيات العضوية  و/أو 

النفسية لسوء املعاملة و/أو االحتجاز ملدة طويلة الرعاية الطبية املناسبة و/أو رعاية الصحة النفسية وأيًضا 

الدعم النفيس االجتامعي مبا يتفق مع التوصيات الدولية.

ميكن تحقيق هذه األهداف داخل األسوار عن طريق بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة وزيادة وعي 

املحليني  الخدمات  مقدمي  قدرات  بناء  خالل  من  األسوار  وخارج  االحتجاز،  مرافق  يف  العامني  املوظفني 

ملساعدة املحتجزين السابقني، وال سيام ضحايا سوء املعاملة والتعذيب، والتغلب عىل تداعيات االحتجاز 

وتحقيق إعادة اإلدماج.

الطرق  املتبعة

داخل األسوار: الدعم التقني لضامن تلقي املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية الرعاية

تهدف اللجنة الدولية عند تقديم الدعم داخل األسوار إىل ضامن حصول املحتجزين الذين يعانون مشكالت 

يف الصحة النفسية يف أماكن االحتجاز عىل رعاية كافية. وميكن لهذه الجهود أيًضا تحسني ظروف جميع 

املحتجزين.

63          بناًء عىل احتياجات املحتجزين السابقني يف كل سياق )أي النفيس مقابل العضوي(، سيتوىل فريق الرعاية الصحية يف االحتجاز 
             أو فريق الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي قيادة الهدف املحدد.
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املنارصة/ دعم 

البنية التحتية

ضامن معاملة 

املحتجزين الذين 

يعانون اضطرابات 

يف الصحة النفسية 

معاملة إنسانية 

وأنهم يعيشون يف 

ظروف مناسبة.

أنشطة  خالل  من  العليا  اإلدارة  منارصة 

املناقشات  )مثل  والتوعية  التثقيف 

الجامعية أو االجتامعات الفردية( لتحسني 

الصحي،  أوضاع اإلسكان، ومرافق الرصف 

ومرافق الرتفيه.

فهم اإلدارة العليا أهمية توفر الظروف/ املرافق املالمئة 

لصحة املحتجزين وتعافيتهم.

الذين  املحتجزين  تلقي  بضامن  العليا  اإلدارة  التزام 

إنسانية  النفسية معاملة  الصحة  يعانون اضطرابات يف 

من جميع املوظفني.

بناء قدرات 

موظفي االحتجاز 

)مبن فيهم 

العاملون يف 

مجال الصحة  

الذين يتعاملون 

مع املحتجزين(

تحسني إجراءات 

الفحص وتحديد 

املحتجزين الذين 

يعانون اضطرابات 

يف الصحة النفسية 

)عند الوصول وبعد 

ذلك بصفة دورية(.

الفحص.  بأدوات  االحتجاز  مرافق  تزويد 

ومراجعة حالة األدوات الحالية وتدريب 

املوظفني عىل استخدامها.

ملوظفي  األسايس  النفيس  التثقيف  توفري 

الذين  املحتجزين  لتحديد  االحتجاز 

النفسية  الصحة  يف  اضطرابات  يعانون 

والتعامل معهم عىل نحو أفضل.

الضطرابات  أفضل  بفهم  االحتجاز  موظفو  يتمتع  أن 

الصحة النفسية وأن يظهروا تفاعاًل أفضل مع املحتجزين 

الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية. ويتم الحد 

االحتجاز  أماكن  يف  النفيس  الضغط  مسببات  من 

)مثل عدم وجود زيارات عائلية، أو الحبس االنفرادي، 

أو عدم الحصول عىل املواد التعليمية، أو عدم الحصول 

عىل الهواء النقي(.

وضع 

الربوتوكوالت 

واإلحالة

وضع الربوتوكوالت 

وطرق العالج 

املناسبة )مبا يف ذلك 

اإلحالة( ملختلف 

اضطرابات الصحة 

النفسية، حسب 

نوعها وشدتها وأيًضا 

حسب التوجهات 

الثقافية.

يف  للعاملني  مناسبة  بروتوكوالت  توفري 

املحتجزين  مع  للتعامل  الصحة  مجال 

الصحة  يف  اضطرابات  يعانون  الذين 

النفسية، وإحالتهم عىل نحو مناسب.

الالزمة  باألدوية  االحتجاز  مرافق  تزويد 

للعالج النفيس.

نفسية/ احتياجات  لديهم  الذين  املحتجزين  تلقي 

يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية العالج، أو التعامل 

إىل  )مثل النقل  اإلحالة  أو  العالجية،  والرعاية  الكايف 

مستشفيات األمراض النفسية، واألدوية التي تؤثر عىل 

الحالة النفسية، إىل جانب االستشارات والعالج النفيس(.

األخرى  الخدمات  أو  السلطات  مع  التعاون  يضمن  أن 

داخل مرافق االحتجاز أو خارجها )مثل املنظامت غري 

املحتجزين  متتع  املتخصصة(  الجمعيات  أو  الحكومية 

برعاية تعادل الرعاية التي يتلقاها عامة السكان.

ضامن إطالع التثقيف

املحتجزين عىل 

الخدمات املتاحة 

بعد إطالق رساحهم.

مبعلومات  وعائالتهم  املحتجزين  تزويد 

الدعم  منظامت  أو  الدعم  خدمات  عن 

تقدم  األمثل،  الوضع  حيث  )من  املتاحة 

هذه املعلومات للمحتجزين قبل إطالق 

عندما  إطالق رساحهم  عند  أو  رساحهم، 

طلبًا  الدولية  اللجنة  مع  يتواصلون 

للمساعدة(.

بخدمات  علم  عىل  وعائالتهم  املحتجزون  يكون  أن 

الدعم أو منظامت الدعم املتاحة.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط

وميكن تقديم الدعم داخل األسوار عن طريق األنشطة التالية:

خارج األسوار: التصدي لتداعيات االحتجاز، وال سيام التداعيات الناجمة عن سوء املعاملة والتعذيب

تهدف اللجنة الدولية عند تقديم الدعم خارج األسوار إىل تيسري تقديم الرعاية الشاملة )مبا يف ذلك الدعم 

مع  للتكيف  يسعون  الذين  السابقني  للمحتجزين  االجتامعي(  النفيس  والدعم  النفيس  والدعم  الطبي، 

تداعيات الحبس ملدة طويلة أو سوء املعاملة أو التعذيب أو مع كل هذه األمور.
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املنارصة/ الدعم 

الهيكيل

تيسري الجهود 

املبذولة لضامن 

استمرار الرعاية 

الصحية  

للمحتجزين 

السابقني كجزء من 

نهج متكامل 

)الخدمات الطبية، 

وخدمات الصحة 

النفسية والخدمات 

النفسية 

االجتامعية(.

إقامة/ تعزيز الرشاكات مع مقدمي 

الخدمات الحاليني )من القطاعني الخاص 

أو العام أو من كليهام( لضامن تلبية 

احتياجات املحتجزين السابقني.

توعية مقدمي الخدمات بشأن 

االحتياجات املحددة للمحتجزين 

السابقني وتدريبهم عىل تلبيتها.

تلبية مقدمي الخدمات الحاليني يف املجتمع املحيل 

احتياجات املحتجزين السابقني.

تقديم خدمات الدعم هذه للمحتجزين السابقني 

وعائالتهم بعد إطالق رساحهم.

تقديم الرعاية 

واإلحالة

مساعدة املحتجزين 

السابقني عىل 

العودة إىل املجتمع 

وضامن تلبية 

احتياجاتهم 

العضوية 

واحتياجاتهم 

النفسية والنفسية 

االجتامعية.

تشجيع موظفي االحتجاز أو موظفي اللجنة 

الدولية الذين يعملون يف مرافق االحتجاز أو 

االتصال  عىل  السابقني  املحتجزين  كليهام 

بخدمات ما بعد إطالق الرساح عقب إطالق 

رساحهم إلجراء فحوصات طبية، وفحوصات 

النفسية  والفحوصات  النفسية  الصحة 

االجتامعية.

إحالة املحتجزين السابقني إىل فريق اللجنة 

املحددين  الخدمات  مقدمي  أو  الدولية 

مثل  اإلضافية،  االحتياجات  لتلبية  املعنيني 

االحتياجات  أو  النفسية،  الصحة  احتياجات 

االحتياجات  أو  االقتصادية،  االجتامعية 

القانونية، أو جميع هذه االحتياجات.

يتلقى  الخدمات،  وجود  عدم  حالة  يف 

املحتجزون السابقون الدعم ملدة محدودة 

متعدد  )دعم  الدولية  اللجنة  موظفي  من 

االحتياجات(،  أو دعم حسب  التخصصات، 

إىل  الدولية  اللجنة  تدعو  حني  يف 

احتياجات  لتلبية  إنشاء خدمات محلية 

الطويل. املدى  عىل  السابقني  املحتجزين 

طبية،  لفحوصات  للخضوع  السابقني  املحتجزين  سعي 

النفسية  والفحوصات  النفسية،  الصحة  وفحوصات 

االجتامعية وإجرائها والحصول عليها.

أن يصبح املحتجزون السابقون عىل علم مبقدمي الخدمات 

اآلخرين وأن يستعينوا  بهم.

ميكنها  التي  املحلية  الخدمات  مع  العالقات  تعزيز  تطوير/ 

تلبية احتياجات املحتجزين السابقني عىل املدى الطويل.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالنشاط

وميكن تقديم الدعم خارج األسوار عن طريق األنشطة التالية:

الدولية  اللجنة  برنامج  يستند  أن  املستقبل  يف  ستنفذ  التي  الربامج  يف  ينبغي  األمثل،  الوضع  حيث  من 

املحتجزين.  عائالت  ليشمل  نطاقه  وتوسيع  نهج كيل  إىل  املحتجزين  إطالق رساح  بعد  الطبية  للمساعدة 

ويجب أن يتم ذلك بالرشاكة مع املنظامت املحلية التي ميكنها تقديم دعم للمحتجزين السابقني وعائالتهم 

عىل املدى الطويل.

قامئة األنشطة املذكورة أعاله ليست شاملة بأي حال من األحوال. ويتمثل الغرض منها يف توضيح املجاالت 

الجودة حتى وإن  العايل  النفيس االجتامعي  النفسية والدعم  الصحة  تناولها من خالل  التي ميكن  الكثرية 

كانت املوارد محدودة.
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الربامج داخل األسوار

املخرجات

االحتجاز  مرفق  يف  الصحة  مجال  يف  العاملني  عدد 

املدربني عىل التعامل مع قضايا الصحة النفسية

•  يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

    للمحتجزين )أي العاملني املدربني يف مجال الصحة(

جلسات  حرضوا  الذين  االحتجاز  مرفق  موظفي  عدد 

التثقيف )حول كيفية تحديد املحتجزين الذين يعانون 

النفسية عىل نحو أفضل وكيفية  الصحة  اضطرابات يف 

التعامل معهم(

•  يقدم معلومات عن قدرة موظفي مرفق االحتجاز عىل تحديد املحتجزين الذين 

    يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية والتعامل معهم عىل نحو مناسب

النتائج

الصحة  يف  اضطرابات  يعانون  الذين  املحتجزين  عدد 

النفسية/ الصحة  رعاية  عىل  يحصلون  الذين  النفسية 

عدد املحتجزين

•  يرصد مدى االحتياجات للصحة النفسية

•  يقدم معلومات عن استخدام رعاية الصحة النفسية والحصول عليها

•  يستخدم كأساس لحساب تغطية خدمات الصحة النفسية

•  يساعد عىل تخطيط املوارد البرشية واملوارد األخرى

الصحة  يف  اضطرابات  يعانون  الذين  املحتجزين  عدد 

النفسية وتتم متابعتهم/ عدد املحتجزين الذين يتلقون 

رعاية صحية نفسية

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

عدد الوفيات بني املحتجزين الذين يعانون اضطرابات 

الذين  املحتجزين  عدد  النفسية/  الصحة  يف  محددة 

يعانون  اضطرابات محددة يف الصحة النفسية

•  يرصد معدل وفيات املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

•  يرصد مدى ضعف املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

•  يرصد مدى مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة موظفي االحتجاز عىل تقديم الدعم للمحتجزين الذين 

    يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

عدد الوفيات بني املحتجزين الذين يعانون اضطرابات 

محددة يف الصحة النفسية/ عدد الوفيات بني املحتجزين 

الذين ال يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

•  يرصد الفرق يف معدل الوفيات بني املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة 

    النفسية والذين ال يعانون هذه االضطرابات

•  يرصد مدى ضعف املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة موظفي االحتجاز عىل تقديم الدعم للمحتجزين الذين 

    يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية

سبب االستخداماملؤرش

الرصد والتقييم النهايئ
لدعم عملية الرصد، حددت اللجنة الدولية عدًدا من املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم التقدم املحرز 

يف برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للمحتجزين الحاليني والسابقني. وفيام يتعلق بالربامج 

داخل األسوار، يتم إدخال بيانات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف قاعدة بيانات اللجنة الدولية 

الخاصة بالصحة يف االحتجاز من أجل تقديم نظرة شاملة لالحتياجات الصحية وتيسري عملية جمع البيانات 

وتحليلها. أما يف الربامج خارج األسوار، فيتم جمع بيانات أكرث تفصياًل عن القضايا النفسية والقضايا النفسية 

االجتامعية باإلضافة إىل الرعاية الصحية يف سجالت االحتجاز.
 

الحاليني  تلبية احتياجات املحتجزين  الوطني/ املحيل عىل  النظام  أيًضا تقييم قدرة  املفيد  وقد يكون من 

واملوارد  املحلية،  السلطات  توعية  )مثل  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  والسابقني 

املالية( من منظور نوعي.

 

د جميع املؤرشات قبل بدء الربنامج مع وضع إطار زمني لها. وفيام ييل أمثلة عىل مؤرشات املخرجات  وتُحدَّ

والنتائج املستخدمة لقياس فعالية التدخالت:
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سبب االستخداماملؤرش

النتائج

يف  انخفاًضا  يظهرون  الذين  السابقني  املحتجزين  عدد 

الضيق النفيس/ عدد املحتجزين السابقني الذين يتلقون 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

عدد املحتجزين السابقني الذين يظهرون تحسًنا يف سري 

حياتهم اليومية/ عدد املحتجزين السابقني الذين يتلقون 

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

يف  تحسًنا  يظهرون  الذين  السابقني  املحتجزين  عدد 

التكيف/ عدد املحتجزين السابقني الذين يتلقون خدمات 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

•  يرصد مالءمة خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وفعاليتها

الربامج خارج األسوار

املخرجات

تقديم  عن  املسؤولني  االحتجاز  مرفق  موظفي  عدد 

االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

الذين حرضوا جلسات التوعية بالصحة النفسية والدعم 

لتقديم  القدرات  بناء  جلسات  أو  االجتامعي  النفيس 

الدعم الذي يحتاجه املحتجزون السابقون أو كليهام

•  يقدم معلومات عن توفر خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

    للمحتجزين السابقني ويوفر الوعي  باحتياجاتهم

خدمات  إىل  أُحيلوا  الذين  السابقني  املحتجزين  عدد 

السابقني  املحتجزين  املتخصصة/ عدد  النفسية  الصحة 

والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  يحتاجون  الذين 

النفيس االجتامعي

•  يقدم معلومات عن مدى االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس 

    االجتامعي التي تستويف معايري اإلحالة

•  يقدم معلومات عن جدوى استمرارية الرعاية ومالءمتها وفعاليتها

•  يقدم معلومات عن قدرة مقدمي الخدمات عىل تحديد الحاالت التي تتطلب  

    اإلحالة  وإجراء اإلحاالت

سبب االستخداماملؤرش
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مرسد املصطلحات املستخدمة يف رصد برامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للمحرومني من 

حريتهم واملحتجزين السابقني وتقييمها

 العاملون يف مجال الصحة يف مرافق االحتجاز: يشمل أفراد الخدمات الطبية العاملني يف مرافق االحتجاز أو 

املتعاونني معها.

قد يشمل ضباط  والذي  االحتجاز،  مرافق  العاملني يف  اآلخرين  املوظفني  االحتجاز: جميع  مرافق  موظفو 

السجون، واألخصائيني االجتامعيني، وموظفي اإلدارة.

املتابعة: املحتجزون الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية ويستشريون العاملني يف مجال الصحة أكرث 

من مرة.

اضطرابات الصحة النفسية: مجموعات من األعراض املصنفة بواسطة تشخيص نفيس.

الصحة  خدمات  تقدم  أخرى  مؤسسة  أي  االجتامعي:  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  مقدمو 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي؛ يف هذه الحالة، التي تلبي احتياجات املحتجزين السابقني و/أو التي 

ميكن للمحتجزين السابقني االستفادة من خدماتها.

احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: مصنفة حسب مستويات الضيق النفيس وسري الحياة 

والتكيف، وتقاس باستخدام مقاييس موحدة.

الضيق النفيس: تُقاس مستويات الضيق النفيس باستخدام مقاييس موحدة.

سري الحياة: تُقاس مستويات سري الحياة باستخدام مقاييس موحدة.

التكيف: تُقاس آليات التكيف باستخدام مقاييس موحدة.

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي/ خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: الدعم/

الخدمات التي تلبي احتياجات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املقدمة كجزء من برنامج الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

صحة  مشكالت  يعانون  الذين  األشخاص  احتياجات  تلبي  خدمات  املتخصصة:  النفسية  الصحة  خدمات 

نفسية حادة/معقدة، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية.

املناسبة  الخدمة  التواصل مع  الفرد من  للمريض ثم متكني هذا  الخاصة  االحتياجات  يتم تحديد  اإلحالة: 

لتلبية احتياجاته.

•   ال يزال تعاطي املخدرات ميثل مشكلة واسعة االنتشار يف أماكن االحتجاز، عىل الرغم من أنها مجال عمل 

    جديد نسبيًا للجنة الدولية. وسيتطلب تحديد االسرتاتيجيات األكرث جدوى واستدامة للتصدي للجوانب 

    املتعلقة بالصحة يف هذه القضية مزيًدا من املامرسة امليدانية.

بني  املحرمات  تكون من  ما  غالبًا  نطاق واسع،  النفسية عىل  الصحة  انتشار قضايا  الرغم من  •  عىل 

    املحتجزين. ولتحديد املحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية، يتعني عىل اللجنة الدولية 

    الدعوة إىل تقديم رعاية الصحة النفسية مع بناء الثقة بني العاملني يف املجال الصحي واملحتجزين.

•  تتطلب الصحة النفسية للمحتجزين الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية واملحتجزين السابقني 

    التزاًما عىل املدى الطويل ومتابعة عن كثب من جانب املتخصصني يف الصحة النفسية.

ويعتمد دعم املحتجزين السابقني اعتامًدا كبريًا عىل القدرات املحلية. وتعتمد جودة هذا الدعم عىل ما إذا 

كان مقدمو الخدمات املحليون/ الوطنيون مدركني لوجود احتياجات عىل املدى الطويل وما إذا كانوا قادرين 

عىل تلبية تلك االحتياجات عىل نحو كاٍف.

6. املحرومون من حريتهم واملحتجزون السابقون 99
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.7
املترضرون من 
حاالت الطوارئ



سواًء حدثت حاالت الطوارئ بسبب كوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان، فإنها تؤدي إىل دمار واسع 

النطاق يهدد الحياة. فاألرضار الشديدة التي تلحق باملنازل واملجتمعات املحلية والخدمات املحلية تجعل 

األشخاص يف حاجة ماسة إىل مساعدة منقذة للحياة، مثل املأوى، والطعام، واملياه، والرعاية الصحية. ويكون 

األشخاص الذين يعيشون يف البلدان واملجتمعات املحلية املنخفضة الدخل يف حالة ضعف شديد، حيث إن 

لديهم موارد أقل لالستعداد ملواجهة أي حالة طوارئ والتعايف منها. ويف هذه الحاالت، من املرجح أن يكون 

حجم االحتياجات وفقدان األرواح أكرب.

درجة  أو  الحجم،  حيث  )من  وكبري  مفاجئ  تغري  اإلنساين  الوضع  عىل  يطرأ  عندما  تعلن  الطوارئ  حالة 

االستعجال، أو تعقيد االحتياجات(، وعندما تكون قطاعات كبرية من السكان يف خطر شديد للتعرض للموت، 

أو املعاناة إىل حد كبري، أو فقدان كرامتهم أو كل ذلك، ويوجد نقص يف القدرة عىل االستجابة اإلنسانية عىل 

األرض ملواجهة األزمة.

التعريف يستند إىل بروتوكوالت جدول األعامل التحوييل للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت64

عند إعالن حالة الطوارئ، تجري تعبئة املساعدات اإلنسانية الكبرية واملتعددة األوجه. وتتمثل أولوية هذه 

االستجابة يف ضامن سالمة األشخاص املستهدفني وتلبية احتياجاتهم األساسية. باإلضافة إىل هذه الرضورات 

األساسية، يتمثل أحد املكونات الرئيسية لالستجابة يف تقديم الخدمات الطبية والنفسية واالجتامعية.

واآلثار  النفسية  اآلثار  كبرية من  األشخاص مجموعة  يعاين  وبعدها مبدة طويلة،  الطوارئ  أثناء حاالت  يف 

النفسية االجتامعية الحادة والطويلة األمد. وقد تحدث هذه التداعيات بسبب حالة الطوارئ نفسها )مثل 

اإلصابات، وموت األحباء، واالنفصال عن العائلة، وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع وترية العنف، وفقدان 

دعم املجتمع املحيل(، أو بسبب الحاالت املوجودة مسبًقا )مثل االضطرابات يف الصحة النفسية( أو بسبب 

االستجابة اإلنسانية )مثل املأوى املكتظ، واالفتقار إىل الخصوصية(. عىل الرغم من أن االحتياجات يف مجال 

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي قد تكون شديدة عىل املدى القصري، فقد تقوض أيًضا رفاه األفراد 

واملجتمعات املحلية املترضرة عىل املدى الطويل65.

لذلك، فإنه من الرضوري، يف أثناء حاالت الطوارئ، بذل جهود شاملة عىل مستوى الفرد والعائلة واملجتمع 

وتتضمن  ودعمهام.  االجتامعي  النفيس  ورفاههم  املستهدفني  لألشخاص  النفسية  الصحة  لحامية  املحيل 

الدعم  وتقديم  االجتامعية  الشبكات  تقوية  الفعالة  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  استجابة 

النفيس األسايس، وتوفري إمكانية الحصول عىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة. وتقديرًا ألنشطة الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ ودعاًم لها، يحدد امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف 

والدعم  النفسية  الصحة  تدمج  القطاعات  املتعددة  االستجابات  من  دنيا  مجموعة  اإلنسانية66  االستجابة 

النفيس االجتامعي كجزء من منوذج شامل لالستجابة للطوارئ. وحددت إرشادات اللجنة الدامئة املشرتكة بني 

الوكاالت املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ67 لعام 2007 كيفية تخطيط 

االستجابة  اسرتاتيجيات  وتنسيقه كجزء من  وإنشائه  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 

لحاالت الطوارئ.

64        اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، »ماذا تعني استجابة اللجنة الدامئة املشرتكة للمستوى الثالث من حالة 
          الطوارئ عىل مستوى النظام اإلنساين بأكمله عىل أرض الواقع؟«. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 2015.

 65        منظمة الصحة العاملية، الصحة النفسية يف حاالت الطوارئ: الجوانب النفسية واالجتامعية لصحة السكان 
         املعرضني لعوامل الكرب الشديد، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2003.

66        مرشوع اسفري، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، مرشوع اسفري، جنيف، 2011.

67      اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، إرشادات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية 

         والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ، اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2007.
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7. املترضرون من حاالت الطوارئ 103

االستجابة للصحة النفسية واالستجابة النفسية االجتامعية

ترتبط الصعوبات التي تواجه الصحة النفسية والصعوبات النفسية االجتامعية ارتباطًا وثيًقا، وال سيام يف 

حاالت الطوارئ، عندما يكون الدمار عىل املستوى الشخيص واالجتامعي واالقتصادي فوريًا وشديًدا وواسع 

النطاق وبالغ الرضر.

واألرق،  والحذر،  والغضب،  والخوف،  الحزن،  الطوارئ  بحاالت  املدفوعة  النفسية  الفعل  ردود  وتشمل 

“عقدة  يُعرف مبصطلح  )ما  بالعار  والشعور  االنتحار،  يف  والتفكري  بالذنب،  والشعور  والقلق،  والكوابيس، 

الذنب عند الناجني”(، واالرتباك، واليأس، واالنسحاب، والتشتت. ويُعد ارتفاع مستويات القلق أمرًا شائًعا 

الضيق  يتفاقم  أن  املحتمل  ومن  األساسية،  الخدمات  والحصول عىل  املعلومات  إىل  العام  االفتقار  بسبب 

أيًضا يف شكل  النفيس  الضيق  يظهر  وقد  املعقد.  والحزن  والقلق،  االكتئاب،  مثل  املوجود مسبًقا،  النفيس 

أعراض عضوية، مثل الصداع، واإلجهاد، وفقدان الشهية، واألوجاع، واآلالم.

وسيكون مبقدور معظم األشخاص الذين يعانون هذه التفاعالت الحادة التكيف معها، يف الوقت املناسب، 

برشط أن يكونوا قادرين عىل تلبية احتياجاتهم األساسية واستئناف سري حياتهم اليومية، وعىل أن يتلقوا 

الدعم الذي يحتاجونه. عىل الرغم من ذلك، فإن بعض األشخاص الذين يعانون الصدمة واألعراض املرتبطة 

تشخيص  معايري  يستوفون  وقد  الطوارئ  حالة  بعد حدوث  طويلة  ملدة  يعانون  يظلون  النفيس  بالضغط 

اضطراب كرب ما بعد الصدمة. وللتعامل مع املوقف والضيق النفيس الالحق، قد يطور هؤالء األشخاص 

آليات تكيف سلبية مثل تعاطي املخدرات، أو السلوك العدواين، أو العزلة االجتامعية أو جميع هذه اآلليات.

والواقع أنه غالبًا ما تتجاوز الزيادة الكبرية يف االحتياجات للصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية 

قدرة أي خدمات حالية للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، والتي من املحتمل أن تكون مرتاجعة 

إىل حد يصعب معه البدء بها وتتعرض ملزيد من التدهور يف أثناء حاالت الطوارئ. ويعني نقص الخدمات، 

إىل جانب الدمار الهائل وعدم تلبية االحتياجات األساسية، أن االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي من املرجح أن تتعرض لإلهامل. ويكون األشخاص الذين يعانون بالفعل اضطرابات يف 

الصحة النفسية أو اضطرابات تظهر حديثًا بالغي الضعف يف حاالت الطوارئ. وقد ال يتسبب هذا الوضع يف 

تدهور حالتهم برسعة فحسب، ولكن من املحتمل أيًضا أن يتلقوا القليل من العالج أو ال يتلقون أي عالج 

عىل اإلطالق، ومن املحتمل أيًضا أن يتم إيقاف العالج السابق.

الحركة  يف  اآلخرين  األعضاء  مع  الوثيق  بالتنسيق  الدولية  اللجنة  تعمل  الطوارئ،  حاالت  تحدث  عندما 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )مثل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر(، وأيًضا 

األشخاص  األول عىل حامية  املقام  تركز يف  مع منظامت حكومية ومنظامت غري حكومية مختلفة. وهي 

املترضرين من النزاع املسلح والعنف املستمرين ومساعدتهم68.

يف حاالت الطوارئ والكوارث، يتم تقديم مستويات مختلفة من الدعم النفيس والدعم النفيس االجتامعي 

الفئات  االجتامعي ملختلف  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  االحتياجات يف مجال  تلبية مجموعة  بهدف 

وتفاقم  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  جديدة  احتياجات  ظهور  دون  والحيلولة 

االحتياجات الحالية. وتتوافق اسرتاتيجية االستجابة هذه مع نظام الدعم املتعدد املستويات املبني يف هرم 

التدخالت الذي وضعته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، مع توفري الخدمات األساسية واألمن يف قاعدة 

الهرم، يليه دعم املجتمع املحيل والعائلة، ثم الرتكيز عىل الدعم غري املتخصص، والخدمات املتخصصة يف 

قمته69.

68           اتفاق بشأن تنظيم األنشطة الدولية ملكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر - اتفاق إشبيلية، إشبيلية، 1997. 

69       اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، دليل املجموعة املرجعية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 

         لتقييم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2012.



من جانبها، تقدم اللجنة الدولية الدعم النفيس االجتامعي من خالل تلبية االحتياجات األساسية والتصدي 

موضع  القضايا  بشأن  املعنية  الفئات  وتوعية  األساسية،  املعلومات  ونرش  االجتامعية،  الضغوط  ملسببات 

طريق  عن  األسايس  النفيس  الدعم  أنظمة  تعزيز  يجري  النفسية،  لالحتياجات  االستجابة  وعند  االهتامم. 

الرئيسيني يف املجتمع املحيل. باإلضافة إىل ذلك، يتم تحديد مقدمي  الفاعلني  الرعاية الصحية أو  مقدمي 

الخدمات املتخصصة الذين يتولون تلبية احتياجات املصابني باضطرابات شديدة يف الصحة النفسية ودعمهم.

تقييم  االحتياجات
من أجل إجراء تقييم شامل، ترسل اللجنة الدولية بانتظام مندوب الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

ملدة ال تقل عن 3 إىل 4 أسابيع.

ويتوىل ذلك املندوب إجراء تقييم االحتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي وموارده، 

مبا يف ذلك تحليل قدرة املجتمع املحيل عىل التكيف مع حاالت الطوارئ، باستخدام أداة التقييم الرسيع 

للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي70. وتضع هذه األداة إطاًرا منهجيًا شاماًل يضم ما ييل: )1( وصف 

والتدخالت  الخدمات  قامئة  و)3(  املترضرين؛  األشخاص  أو  للخطر  املعرضة  الفئات  و)2(  للحدث؛  موجز   

املقدمة بالفعل؛ و)4( الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي املتاح؛ و)5( املخاوف، واملجاالت التي بها 

مشكالت، والقضايا ذات األولوية؛ و)6( التوصيات واالقرتاحات.

االحتياجات،  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  للصحة  الفعال  الطوارئ  تقييم  سيحدد  لذلك،  وفًقا 

والتصورات الثقافية عن الضيق النفيس، وآليات التكيف لدى األفراد واملجتمع املحيل، ومواطن الضعف يف 

الصحة النفسية ومواطن الضعف النفسية االجتامعية، والخدمات املتاحة. بالنظر إىل كون الدعم النفيس 

والدعم النفيس االجتامعي ملًحا يف مثل هذه الحاالت، من املهم إجراء التقييم وبدء األنشطة يف أقرب وقت 

ممكن عقب حدوث حالة الطوارئ.

باإلضافة إىل جمع البيانات وتحديد االحتياجات، يُعد التقييم يف حد ذاته وسيلة لتوفري االستجابة األوىل. 

النفيس  الدعم  تقديم  ميكن  املترضرة،  املحلية  واملجتمعات  املترضرين  األفراد  مع  مقابالت  تُجرى  وبينام 

والدعم النفيس االجتامعي األسايس يف شكل تبادل املعلومات والتطبيع )أي توفري املعلومات عن ردود الفعل 

النفسية الشائعة عىل الحاالت غري الطبيعية( والتثقيف النفيس )أي تشارك اسرتاتيجيات التكيف اإليجابية 

للتعامل مع ردود الفعل هذه(.

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مندوب  يتوىل  الوكاالت71،   بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إلرشادات  وفًقا 

موظفي  ذلك  ويشمل  الطوارئ.  لحالة  تستجيب  التي  األخرى  املعنية  األطراف  مع  التنسيق  االجتامعي 

الصحية، واملنظامت  الخدمات  األحمر ومتطوعيها، ومقدمي  األحمر والهالل  للصليب  الوطنية  الجمعيات 

الحكومية واملنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املحيل واملنظامت الدينية. ومن بني الفئات املحددة 

من األشخاص الذين تتفاقم مواطن ضعفهم يف أثناء حاالت الطوارئ ضحايا العنف )مبن فيهم ضحايا العنف 

الجنيس(، والقارصون غري املصحوبني بذويهم، والعاملون عىل الخطوط األمامية، وجرحى األسلحة واألشخاص 

ذوو اإلعاقات البدنية. وتحتاج كل فئة عناية خاصة يف أثناء التقييم. وترد توصيات لدعم هذه الفئات يف 

الفصول ذات الصلة من هذه املبادئ التوجيهية.

ميكن الحصول عىل نظرة أكرث شمواًل عن أثر حالة الطوارئ عن طريق تقييم االحتياجات املحددة للفئات 

السكانية املختلفة )أي مصنفة حسب الفئة العمرية، أو النوع، أو االنتامء العرقي(. ويتم أيًضا إيالء اهتامم 

70           دبليو. يف. لوريل، »إنشاء أداة للتقييم الرسيع للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف ظروف الطوارئ الصحية يف الفلبني 
   W. V. Laurel, ”Development of the rapid assessment tool for mental health and psychosocial support in          
 the Philippine health emergency setting           

          مجلة جنوب رشق آسيا لطب املناطق اإلستوائية والصحة العامة، املجلد 40، العدد 2009،1،  ص. 95-88.
71          اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، دليل املجموعة املرجعية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لتقييم الصحة النفسية 

           والدعم النفيس االجتامعي، اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، جنيف، 2012.
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تصميم الربنامج وتنفيذه
بعد إجراء التقييم، يتم تحليل االحتياجات املحددة وتحديد أولوياتها. ويف معظم حاالت الطوارئ، تدمج 

أقىص حد إمكانية تقديم رعاية  الصحية. ويزيد هذا األمر إىل  املرافق  النفسية يف  الصحة  الدولية  اللجنة 

الصحة النفسية ملن يحتاجون إليها، ألن الكثري من األشخاص سوف يسعون عىل الفور للحصول عىل املساعدة 

بسبب ما يبدو عليهم من املظاهر العضوية والبدنية للضيق النفيس.

ومن املمكن عادة التعامل مع معظم أعراض الضيق النفيس الحاد من دون أدوية، وميكن بداًل من ذلك 

مواجهتها عن طريق تقديم دعم نفيس ودعم نفيس اجتامعي أسايس. ويشمل هذا األمر التدخل يف األزمات 

مقدمي  إىل  واإلحالة  النفيس،  والتثقيف  والتطبيع،  للحل(،  املوجهة  قصرية  ملدة  العالجية  األساليب  )مثل 

الخدمات الذين يتعاملون مع االحتياجات األساسية أو املحددة. ومن املهم تحديد أماكن مقدمي الخدمات 

املتخصصة العالية الجودة التي تقدم الدعم لألشخاص الذين يعانون اضطرابات يف الصحة النفسية، وأن يتم 

تبادل تلك املعلومات بني األطراف املعنية ذات الصلة من أجل إنشاء نظام إحالة فعال. ويف بيئات حاالت 

الطوارئ، تصبح االعتبارات العملية املحيطة بتنقل املرىض داخل نظام اإلحالة أكرث أهمية. وهي تتضمن 

مقدمي  لخريطة  املنتظم  والتحديث  االنتقال،  تكاليف  وتغطية  االنتقال،  خيارات  ترتيب  مثل  جوانب 

الخدمات املتاحني ألنها قد تتغري باستمرار.

ومن الرضوري أيًضا تنفيذ أنشطة نفسية اجتامعية بغية ضامن تعرف األشخاص املترضرين عىل خدمات 

املتاحة وقدرتهم عىل الحصول عليها. والطريقة األكرث فعالية  النفيس االجتامعي  النفسية والدعم  الصحة 

للوصول إىل األشخاص الذين لديهم احتياجات يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وخاصة 

الفئات األكرث ضعًفا، وتيسري حصولهم عىل الخدمات هي تكوين فرق تواصل. وتتوىل هذه الفرق املتنقلة 

ككل  املحلية  املجتمعات  من  كل  إىل  الوصول  ميكنها  حيث  املواقع  يف  والتوعية  التثقيف  أنشطة  تنظيم 

والفئات املستهدفة املحددة.

الفئات  املستهدفة
1.  بشكل مبارش: حسب نوع حالة الطوارئ، الفئات الضعيفة املحددة يف الفصول ذات الصلة يف هذه    

يف  األسلحة  وجرحى  املساعدة،  ومقدمو  املفقودين، وضحايا العنف،  األشخاص  )عائالت      الوثيقة 

     املستشفيات واألشخاص ذوو اإلعاقات البدنية، واألشخاص املحرومون من حريتهم( التي تتأثر بصفة 

     خاصة من حالة الطوارئ.

2.   بشكل غري مبارش: األفراد واملجتمعات املحلية املترضرة من حاالت الطوارئ.

أهداف محددة
يهدف الربنامج إىل تقديم ما ييل:

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ألكرث الفئات ضعًفا املترضرة من حالة الطوارئ

يف حالة الطوارئ XX، متكن السكان املستهدفون XX ]حدد )ضحايا العنف، ومقدمو املساعدة، وجرحى 

املوقع  واملحتجزون([ يف  املفقودين،  وعائالت  البدنية،  اإلعاقات  ذوو  واألشخاص  املستشفيات  األسلحة يف 

)املواقع( XY ]حدد، عىل سبيل املثال، املنطقة الجغرافية[ من الحد من تعرضهم ملشكالت الصحة النفسية 

واملشكالت النفسية االجتامعية.

ميكن تحقيق هذه األهداف عن طريق بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة املتاحني )وإن مل يكونوا متاحني، 

فيمكن ذلك عن طريق الفاعلني الرئيسيني يف املجتمع املحيل( وإنشاء فرق تواصل ودعم وضع مسارات 

اإلحالة واستخدامها.

خاص للجوانب الثقافية املحلية - سواًء تلك الجوانب التي تعزز القدرة عىل الصمود أو الجوانب التي تعوق 

التعايف من خالل املامرسات الضارة.
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تدريب العاملني 

يف مجال الصحة  

)أو الفاعلني 

الرئيسيني يف 

املجتمع املحيل أو 

كليهام(

تدريب العاملني يف 

مجال الصحة  )أو 

الفاعلني الرئيسيني 

يف املجتمع املحيل 

أو كليهام( عىل 

تحديد االحتياجات 

يف مجال الصحة 

النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 

وتداعياتها من أجل 

تحسني االستجابة 

الحتياجات الصحة 

النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 

يف حاالت الطوارئ.

التثقيف/ التدريب ومواد  أدوات  تطوير 

املوقف  حسب  الصلة،  ذات  التوعية 

املحدد واألشخاص املستهدفني.

توفري التدريب للعاملني يف مجال الصحة 

)أو عندما ال يكون ذلك ممكًنا، للفاعلني 

الرئيسيني يف املجتمع املحيل( بشأن قضايا 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

النفسية  الفعل  مثل ردود  االجتامعي، 

وتحديد  الطبيعية،  وغري  الطبيعية 

األعراض، وفحص ردود الفعل الناتجة عن 

الدعم  وتقديم  الحاد،  النفيس  الضغط 

لإلحالة  األدىن  والحد  األسايس،  النفيس 

ومساراتها.

أكرث  وتحديد  التواصل  فرق  إنشاء  تيسري 

اآلليات فعالية لتبادل املعلومات وأنشطة 

الساخن،  والخط  اإلذاعة،  )مثل  التوعية 

واملنشورات، واملرسح(.

الفاعلني  أو  الصحة  مجال  يف  العاملني  لدى  يصبح  أن 

الرئيسيني يف املجتمع املحيل أو كليهام )حسب املوارد 

لتقديم  الكافية  واملهارات  املعرفة  وتوفرها(  املحلية 

لديهم  الذين  لألشخاص  األسايس  النفيس  الدعم 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  مجال  يف  احتياجات 

االجتامعي يف حاالت الطوارئ.

الفاعلني  أو  الصحة  مجال  يف  العاملني  لدى  يصبح  أن 

القدرة  كليهام  أو  املحيل  املجتمع  يف  الرئيسيني 

والظروف  الشديد  النفيس  الضيق  حاالت  عىل تحديد 

النفسية وتيسري اإلحاالت املناسبة )عند توفر الخدمات  

املتخصصة(.

نرش املعلومات عن احتياجات الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي والخدمات املتاحة يف حاالت الطوارئ 

عىل األفراد واملجتمعات املحلية املترضرة.

والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  عىل  الحصول  ضامن 

النفيس االجتامعي.

ضامن اإلحالة اإلحالة

املناسبة لألشخاص 

الذين لديهم 

احتياجات يف مجال 

الصحة النفسية 

املتخصصة 

واالحتياجات 

املحددة األخرى.

الصحة  خدمات  مقدمي  أماكن  تحديد 

النفسية املتخصصة العالية الجودة ودعم 

وضع مسارات اإلحالة أو تشارك خريطة 

لهذه األماكن أو كالهام.

تحديث خريطة اإلحالة باستمرار.

املحلية والوكاالت  السلطات  التعاون مع 

مجال  يف  االستجابة  يف  املشاركة  األخرى 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

االجتامعي ودعمها.

مبارش  دعم  تقديم  استثنايئ،  نحو  عىل 

للصحة النفسية لألفراد )فقط عند انهيار 

حادة  أعراض  ووجود  بأكمله  النظام 

تتطلب تعاماًل عاجاًل(.

الصحة  يف  اضطرابات  يعانون  الذين  األشخاص  تحديد 

الخدمات  إىل  وإحالتهم  صحيح  نحو  عىل  النفسية 

املتخصصة.

أخرى  احتياجات  لديهم  الذين  األشخاص  تحديد 

وإحالتهم إىل الخدمات املعنية.

النتائج  املتوقعةاملنهجيةالغرضالهدف

الطرق املتبعة
تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لألشخاص املترضرين من حاالت الطوارئ من 

خالل األنشطة التالية:
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قامئة األنشطة املذكورة أعاله ليست شاملة بأي حال من األحوال. ويتمثل الغرض منها يف توضيح املجاالت 

الجودة حتى وإن  العايل  النفيس االجتامعي  النفسية والدعم  الصحة  تناولها من خالل  التي ميكن  الكثرية 

كانت املوارد محدودة.

الرصد والتقييم النهايئ
تُعد الربامج املستندة إىل األدلة رضورية لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي العايل 

الجودة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية. ويكون جمع البيانات وتحليلها أكرث صعوبة يف هذه الحاالت بسبب 

ما تتسم به طبيعة حاالت الطوارئ من عدم اليقني والتغري، ولكن هذه العملية رضورية لضامن فعالية كل 

املبكر  التخطيط  يساعد  وقد  ونجاحها.  الطويل  املدى  عىل  املحتملة  والتدخالت  للطوارئ  االستجابة  من 

والنهج املرن يف هذا األمر، وقد تكون البيانات النوعية ذات صلة بصفة خاصة.

يرجى الرجوع إىل الفصل الذي يناقش هذه األمور يف هذه املبادئ التوجيهية لالطالع عىل أمثلة للمؤرشات 

التي تستخدمها اللجنة الدولية ملختلف الفئات املستهدفة - أي عائالت املفقودين، وضحايا العنف، ومقدمي 

املساعدة، وجرحى األسلحة يف املستشفيات وذوي اإلعاقات البدنية، واملحرومني من حريتهم.

•       يف حاالت الطوارئ، ال تُعد الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أولوية عىل الدوام ألن املنظامت 

        تحتاج إىل التصدي لالنتشار الهائل لالحتياجات األساسية التي مل تتم تلبيتها والتي تقيدها االعتبارات 

         امليدانية واألمنية. عىل الرغم من ذلك، يف العديد من السياقات، توفر استجابة الصحة النفسية والدعم 

         النفيس االجتامعي املبكرة رعاية بالغة األهمية لألفراد الضعفاء وتساعد عىل الحد من مشكالت الصحة 

        النفسية واملشكالت النفسية االجتامعية عىل املدى الطويل.

•      حيثام تتعطل الخدمات الصحية بشدة أو ال تكون موجودة، يكون من الصعب للغاية إدماج الرعاية

       الصحية النفسية.

•      يف حاالت الطوارئ، من املهم للغاية أن تعمل اللجنة الدولية مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 

       والهالل األحمر ومقدمي الخدمات اآلخرين لتوفري استجابة شاملة ومنسقة للصحة النفسية والدعم 

       النفيس االجتامعي. وميكن أن  يستغرق تحديد أماكن مقدمي الخدمات وإنشاء استجابة متزامنة 

       وتعاونية وقتًا، وهو أمر غالبًا ما يكون غري متاح يف أثناء االستجابة للطوارئ. ويكون هذا األمر أكرث 

        صعوبة ألن مقدمي الخدمات يتغريون عىل نحو متكرر يف حاالت الطوارئ - إذ يبدأ مقدمو خدمات 

        جدد العمل يف حني يوقف آخرون أنشطتهم.

الرصد والدعم اإلرشاف

املستمران للعاملني 

يف مجال الصحة أو 

الفاعلني الرئيسيني 

يف املجتمع املحيل 

أو لكليهام الستخدام 

املعرفة واملهارات 

املكتسبة يف أثناء 

التدريب.

املنتظمني  والتوجيه  التدريب  توفري 

أو  املدربني  الصحة  مجال  يف  للعاملني 

أو  الرئيسيني يف املجتمع املحيل  الفاعلني 

الدعم  بتقديم  يتعلق  فيام  لكليهام 

النفيس األسايس.

الصحية  للمرافق  منتظمة  زيارات 

مع  منتظمة  مناقشات  واجتامعات/ 

الفاعلني  أو  الصحة  مجال  يف  العاملني 

الرئيسيني يف املجتمع املحيل أو مع كليهام، 

حسب االقتضاء.

املشاركة من حني آلخر يف الجلسات التي 

األسايس  النفيس  الدعم  تقديم  فيها  يتم 

وأيًضا يف مناقشات الحالة.

توفري العاملني يف مجال الصحة والفاعلني الرئيسيني يف 

الدعم  خدمات  كليهام  أو  املدربني  املحيل  املجتمع 

النفيس والدعم النفيس االجتامعي العالية الجودة.

اإلحاالت  وإجراء  الشديدة  النفسية  الحاالت  تحديد 

املناسبة )عند توفر الخدمات املتخصصة(.

تحديد االحتياجات األخرى وإحالتها عىل نحو مناسب 

إىل خدمات أخرى )عند توفرها(.

النفسية  الصحة  عن  البيانات  جمع  طرق  استخدام 

والدعم النفيس االجتامعي.

الدعم  من  مزيد  إىل  تحتاج  التي  املشكالت  تحديد 

والتعامل معها )عىل سبيل املثال من خالل التوجيه أو 

جلسات تدريب لتجديد املعلومات(.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر

أرواحهم  لحامية  وسعنا  يف  ما  كل  باذلني  العامل،  أنحاء  جميع  يف  األخرى  العنف  وأعامل  املسلحة  النزاعات  من  املترضرين  نساعد 

وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما نفعل ذلك بالتعاون مع رشكائنا يف الصليب األحمر والهالل األحمر. ونسعى أيضاً للحيلولة دون 

تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.

يعلم الناس أن بوسعهم االعتامد علينا يف تنفيذ مجموعة من األنشطة املنقذة للحياة يف مناطق النزاع، ويف العمل بالتعاون الوثيق مع 

املجتمعات املحلية عىل فهم احتياجاتها وتلبيتها. ومتكننا تجاربنا وخرباتنا من تقديم استجاباتنا برسعة وفعالية، ودون انحياز ألي 

جانب.
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