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ية  الصحَّ مييدان  قدرتهيا يف  تقويية  إىل  العامليَّية  ية  الصحَّ مية  منظَّ
العقليَّية.

ية العقليَّية ليسيت رضبيًا من اإلتيراف وال فكيرًة دابرًة وال  إنَّ الصحَّ
الية إذ ُتِعيني األفيراد واألرس واملجتمعيات  ِعبئياً زائيداً. إنهيا أداٌة فعَّ
عيىل إطيالق قّوتهم الكامنة عيىل إنعاش صمودهيم وزوايا نظرهم 
أو عيىل ِحْفظهيا أو عيىل اسيرتجاعها، وُتِعينهيم عيىل إعيادة بنياء 
التَّامُسيك االجتامعي، واسيتئناف األخذ يف ُسيُبل معاشيهم، وتعزيز 
امُلصالَحية. فيإنَّ إطيالَق العنيان لِياَم يكمين فيهيم مين قيّوة بَدْعيم 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّية رضورٌة يف تخفيف  الصحَّ
آثيار النِّيزاع والكيوارث الطبيعيية والتَّهجيري والجوائيح. وهيذا إمنيا 
ريين،  ِفعُليُه ممكيٌن بيرشط أن نعميل مُبشياركٍة قوّيية ميع امُلترضِّ
يامت الشيعبية، وجامعيات املجتميع املدين، واالسيتفادة مام  واملنظَّ

بيني يدينيا الييوَم مين التجربية والخيربة واألدوات، والبنياء عليها.

وإِّين ألسَتحِسينُ وافيَر استحسياٍن هيذا العيدد مين نيرشة الهجيرة 
النفسيانيَّة  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ بَدْعيم  اخُتيصَّ  إِذ  القرسيية 
ياسيات  السِّ وراسيمي  للمزاوليني  مناسيباً  وجياء  االجتامعيَّية، 
يواء. وهيو ِنْعيَم العبَّيارُة إىل جمليٍة مين املعيارف  والباحثيني بالسَّ
والخيربة ُمكَتنيزٍَة يلزم نرشهيا. وإينِّ أدعيو كلَّ الحكومات والفاعلني 
إىل أن يتعاونيوا عيىل العميل، وأن يلتزميوا التزامياً قوّيياً مبعالجية 
ريين يف جمييع الَعالَيم، وأن  ية العقليَّية عنيد امُلهجَّ حاجيات الصحَّ
ية العقليَّية والحيال  يسيتفيدوا حيّق االسيتفادة ميامَّ يف َدْعيم الصحَّ
ية  ة كامنية. ذليك أنَّ َدْعيَم الصحَّ النفسيانيَّة االجتامعيَّية مين قيوَّ

العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية ُيِعينُي عيىل ِحْفيظ سيالمة 
ُعُقولنيا ومجتمعاتنيا جميعياً. 
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والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بَدْعِم  اليوَم  ُيعرَف  ر،  وتطوَّ املامرسة  حقول  من  حقٌل  األخرية  العقود  يف  نشأ 
ياٌت َتصوُغ أسئلًة عن التَّنفيذ واألولويَّة والَوْقع. ره ُمَوتِّراٌت وُمتحدِّ النفسانيَّة االجتامعيَّة، وال تزاُل يف تطوُّ

الهجرة  سياق  يف  اجتامعّي«  »نفسايّن  مصطلح  استعمل  َمن  أول 
يف   )Hertha Kraus  = كَرْوس  )ِهرْتا  وجدُت–  –فيام  القرسية 
عدٍد خاّص صدر سنة 1939 من حوليَّات املجمع األمرييك للعلوم 
َمجالَِب  بحثها  يف  ِهرْتا  تناولت  فهناك  واالجتامعية.1  السياسية 
الَكرْب إىل امُلَعاد توطينهم يف »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حاٍل نفسانية واجتامعية، فجاَوزَت بذلك غريَها من املؤلفني ممَّ

نظروا يف الكوارب القانونية والسياسية واالقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  يف  شاَع  ما  املصطلح  استعامل  أن  إال 
سنة  يف  ُبْند  َهارِل  لرببرا  صدر  وكان  العرشين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  املعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليٌل،  أديبٌّ  أثٌر   1986
االجتامعية يف مفهوم  العوامل  إىل  الَعْزِو  »َفرِْط  فيه فصاًل يف 
إهامله  عىل  اإلنسانية  املعونة  ميداَن  فيه  عابت  اإلنسان«، 
التَّأثريات النفسانية يف التهجري. وملا كانت سنة 1993 طلبت 
إيّل أن ُأنِشئ نقداً عىل مسألة صحة الالجئني العقلية، لُينرَش 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العاملية(  العقلية  )الصحة  تقرير  يف 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  مل  أنه  غري  َهرَْفرد.2 
االجتامعية إال إشارة عجىل، وهي يف األكرث للتلميح إىل السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  األوسييع  والثقايف  االجتامعي 

لالجئني.
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التي  االنقسام  وجوه  ملعالجة  كاٍف  غري  الرقيق  التلميح  كان 
الحق  وقت  يف  العهد  الحديث  امليدان  هذا  يف  وتطوَّرت  نشأت 
سيَّام  وال   ، رواندا  يف  الجامعية  اإلبادة  وجلبت  العقد.  ذلك  من 
الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسالفيا السابقة، الجانب اإلنساين 
من النِّزاع والتهجري إىل اإلدراك العاّم واستجابة املعونة اإلنسانية. 
السكان  أيضاً يف  العقليَّة  ة  الصحَّ أّدت معالجة مسائل  ومع ذلك، 
املعرَّضني لالضطهاد العرقي السيايس إىل ظهور وجوه توّتر شديد 
املجتمعية  املقاربة  وطرق  املعيارية  النفسية  االستجابات  بني 
األوسع.3 وكان ِدرِك َسِمرِفلد وَبات َبرَاِكن ناقدين شديَدين بخاصة 
لفرض إطارات املرض الغربية عىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
والقمع. وكانت جمعّية الصليب األحمر األمريكية عقدت يف أواخر 
للنظر يف وسائل االستجابة املناسبة فكشف  التسعينيَّات اجتامعاً 
)أيديولوجية(  مذهبّية  مواقف  ذات  متخالفة  فصائل  وجود  عن 
ومنهجية شديدة. وَذَكَر عدٌد من الجامعات التي حرضت »انتفاَء 

توافق اآلراء يف األهداف واإلسرتاتيجيات ومبالغ األثر«.

إقامة اإلجامع
 2000 سنة  يف  ماِكْنُسن  كارولني  جمعت  ذكره،  م  تقدَّ ملا  ونتيجة 
عدداً من املنظامت غري الحكومية الدولية الرائدة، تعمل يف هذا 
سات التي كان لها مشاركة  امليدان مع جامعات أكادميية من املؤسَّ
يف طرق املقاربة الناشئة، فألَّفت بعد جمعها فرقة العمل النفسايّن 
االجتامعّي إلنشاء إطار مشرتك َيأُطُر امليدان.4 واقرتحت الفرقة أنَّ 
َد من اهتامٍم يف رأس  ل النفسايّن االجتامعّي ينبغي أن ُيحدَّ التدخُّ
ة العقليَّة  املال البرشي )وال سيَّام فيام له تعلُّق بتأثري اعتالل الصحَّ
يف ُحْسن حال الفرد(، ويف البيئة االجتامعية )أي العالقات والنسيج 
الثقافة  ويف  القرسية(،  الهجرة  عّطلته  الذي  األوسع  االجتامعي 
وأيضاً  الثقافية(.  واملعايري  الحقوق  اضمحالل  سيَّام  )وال  والقيم 
ي  دت أهمية التفاعل بني هذه امليادين الثالثة. وأّما امُلتحدِّ فقد أكَّ
ل املناسب فنشأ عن املفاوضة يف  األسايّس امُلتمثِّل بتخطيط التدخُّ
ر بطريقة  امليادين للمجتمع املحّل املترضِّ الدعم يف هذه  تقديم 
العروض  ويف  الجديد.  االستعامر  بفرض  ال  حقيقيًة،  مشاركًة  تبنيِّ 
التقدميية للفاعلني املحليِّني يف البلد، مل تزل املسألة املذكورة آنفاً 

أكرث املسائل اهتامماً بها.

مارك  هام  هذه،  العمل  فرقة  من  عضوان  ُدِعَي  ذلك،  وبعقب 
اللجنة  عمل  رئاسة  يف  املشاركة  إىل  ِوِسْلز،  وَمْيك  أُِمييرِن  ڤان 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات إلنشاء ما أصبح ُيعرَف بعُد باملبادئ 
ة  ل يف الصحَّ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف التدخُّ
هذه  فقادت  الطوارئ.  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
املبادرة عماًل َرَكز هّمه يف التنفيذ العمّل ال النظرّي، ويف املشاورة 
املحلية والوطنية الواسعة، حتَّى ُتعالَج املخاوف من الَفرْض الذي 
كان للَعْقد السابق ِسَمة.  ونجحت املبادئ التوجيهية، التي ُنرَشت 

بينّيًة  نظر  وجهات  فيِه  أدمَج  عمٍل  إطار  إنشاء  يف   ،20075 سنة 
من  ودوليِّني،  محليِّني  الفاعلني،  مختلف  يبلغه  أن  وأمكن  شتَّى 
سبيٍل واضحة صيحة. وبذلك، استوعبت وجوه التوتُّر الرئيسة يف 
امليدان التي حلَّت ُعَرى التامسك والتعاون منذ ابُتِدئ العمل بها.

ميداٌن ناضج َمبنّي األدلة 
ُسَنن  من  النَّاشئ  إىل  أكرثها  يف  التوجيهية  املبادئ  استندت  وقد 
كانت  تدعمها  التي  األدلة  قاعدة  بأن  اإلقرار  مع  الفضىل،  العمل 
ضعيفة بالقياس إىل غريها. وصحيٌح أن الصياغة الالحقة للمبادئ 
لة التي صيغت لحاالت معيَّنة، مثل تفشِّ إيبوال،  التوجيهية امُلكمِّ
َجْمَع  الالحقات  السنني  يف  تطور  أهم  كان  ولكن  مهمًة،  كانت 
قاعدٍة لألدلة أقوى من التي قبلها. واشتمل ذلك عىل إعداد جدول 
دوا عدداً  أعامل بحثية رئيسة، وقام بذلك ِوْتس ُتْول وزَُمالؤه6 فحدَّ
ل صلة، وكانت تلك  ليَّة ولها بأساليب التدخُّ من األسئلة ذات األوَّ
األساليب ُطُرق مقاربة أرسّية ومدرسّية، وُطُرق تقدير، ومشريات 
للرَّصد والتَّقويم. ومن األسئلة أيضاً ما له تعلُّق بتحديد امُلرِهقات 
ووجوه  رين،  امُلترضِّ نظر  زاوية  من  الحامية  وعوامل  واملشكالت 
رة  املتصوَّ للحاجات  ل  التدخُّ كعالجة  الثقايف،  االجتامعي  ل  التدخُّ
جدول  أن  اإلجامَع  هذا  ُتيرسِّ  التي  الفرقة  الحظت  وقد  محلّياً. 
َل إىل فوائد  األعامل أبَرَز »توليد املعرفة العملية التي ميكن أن ُتحوَّ
للمعونة  املقتضية  األحوال  يف  الربامج  إعداد  يف  فورية  ملموسة 
عىل  غلبت  التي  الرئيسة  املناقشات  معالجة  من  بدالً  اإلنسانية، 
ولكن  صحيحاً،  ذلك  يكون  ولقد  السابقة«.  األكادميية  الدراسات 
ُتظِهر هاتان املجموعتان من األسئلة البحثية بعض الَوْقع بالتوتُّر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعييم  إطار  داخل  األسييايس 
الفّعالة  الربنامج  تحديَد  تؤكد  األوىل  فاملجموعة  االجتامعيَّة: 
ل واملقاييس واملشريات، وأما املجموعة  والقابل للتعميم يف التدخُّ

األخرى فتؤّكد الحاجَة إىل اعتبار األمور بسياقها.

مثل  بربامج  امليدان  يف  البحثية  الدراسات  َدْعم  استمرار  ومع 
ة يف األزمات  ى ببحث الصحَّ مة إلِرَْها )Elrha( امُلَسمَّ برنامج منظَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  اإلنسانية )R2HC(7، تحوَّل َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة من كونه أحد أفقر ميادين املعونة اإلنسانية املدعومة 
باألدلَّة إىل كونه أحد أحسن امليادين. وُرِكَز أَكرُث العمل يف توثيق 
ل التي يأخذ بها اليوَم واسعاً، مثل  تأثري املقاربة وطرقها يف التدخُّ
مة داخل األمكنة الصالحة لألطفال، أو التي يحتمل  األنشطة امُلنظَّ
ع، مثل برنامج املعالجة املطورة للمشكالت  أن تكون قابلة للتوسُّ
العمل كثرياً  )Program Management Plus(. وقد أسهم هذا 
املؤّثرة،  الربنامجّية  املقاربة  طرق  بتحديد  املتمثل  الهدف  يف 
ولكنه يشري أيضاً، يف كثري من األحيان، إىل أهمية الهدف املتمثل 
إىل  هذه  ل  التدخُّ ُوُجوُه  تحتاج  التي  السياقات  ع  تنوُّ باستيعاب 
فيه  ينصب  حدٍّ  إىل  وبلغ  امليدان  نضج  وهكذا  بحسبها.  التكيُّف 
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ل التي أثبتت جدواها،  ْقل والتعزيز يف وجوه التدخُّ الرتكيز عىل الصَّ
ل. أو عىل إيجاد ُطُرف أكرث فاعليَّة أو كفاءة لتحقيق التدخُّ

وجوه التوتُّر اإلبداعية
فإذا كان امليدان، من أيام االضطراب يف تسعينيات القرن العرشين، 
قد نشأ يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين، ثمَّ نضج يف 
العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين، فام املأمول له يف العقد 
لوضع جدول  جاٍر  البحوث، هناك عمل جديد  امُلقِبل؟ من جهة 
امت الحكومية  أعامل، بدعم من عدد من الهيئات املانحة واملنظَّ
ة العقليَّة والحال  الدولية،وهو ما يبنيِّ املنزلة التي نالها َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف إسرتاتيجية املعونة اإلنسانية. وهذا العمل 
الوطنيِّني  املصلحة  أصحاب  مختلف  فيه  يشارك  إجامٍع  بناء  هو 
والدوليِّني، ولن ُتعرَف نتيجته حتَّى سنة 2021. عىل أنَّ هناك ما ال 
يقل عن ثالث مسائل غري مستبعٍد أن تنشأ عن هذا العمل، ويظهر 
واء يف العقد امُلقِبل. أنها ستستمر يف إرشاك املزاولني والباحثني بالسَّ

ي املتمثل باتِّزان  القياس واألمانة والتكيُّف بالسيِّاق: سيظل امُلتحدِّ
التكيُّف  إىل  الحاجة  مع  للتعميم  والقابل  الفّعال  ل  التدخُّ تطوير 
الثقايف والحساسية لجداول أعامل الفاعلني املحليِّني– سمًة رئيسة، 
الرئيسة، للعمل يف بعض مستقبل  هذا إن مل يكن رأَس السامت 
لَدْعم  يه  تحدِّ َر  امُلتكرِّ ي  امُلتحدِّ ُتبنيِّ  هاّمة،  ة  ُمهمَّ هذه  الزمان. 
ْمع  بالجَّ املتمثَل  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
ع  توسِّ ة  مهمَّ وهي  واملشاركة،  السياق  وفهم  التقني  التعميم  بني 
رة،  ل لوصول نسبٍة أكثري كثرياً من املجتمعات امُلترضِّ نطاق التدخُّ
امُلثَبت  الت  للتدخُّ النشطة  نات  امُلكوِّ يف  األمانة  عىل  الحفاظ  مع 
نجوعها. ومع ذلك، هناك بعض األمثلة الحديثة الواعدة جّداً عىل 
بها  القيام  ينبغي  ة  مهمَّ أنها  عىل  إليها  ُينَظُر  ياق،  بالسِّ التكيُّف 

خطوًة خطوة، وليست طموحاً ُمبهاًم.

ُوِجَدت  ما  كثرياً  األمد:  طويل  تغيري  َسْوق  أو  املعاناة  تخفيف 
الحال  ل يف  للتدخُّ األمد  الطويلة  اآلثار  نظرت يف  التي  التقوميات 
الربامج  يف  ملن  ُترَجى  كثرية  فوائد  ال  أن  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
ل يف أحوالهم.8 وليست هذه النتيجة يف  بالقياس إىل َمن مل ُيتدخَّ
العادة ناشئًة عن »تراجع« يف ُحْسن حال األطفال الذين حرضوا 
نوا  الربامج، إمنا هي نتيجة أنَّ األطفال الذين مل يحرضوا الربامج متكَّ
القصرية  الفوائد  من  الرغم  وعىل  التكيُّف.  بركب«  »اللَّحاق  من 
ل ليس له تأثري. وهذا  األمد التي يتم ُتالَحظ، ُيَقال أحياناً إنَّ التدخُّ
إمنا ُيِثري مسألًة: فهل ينبغي أن تقصد الربامج النفسانيَّة االجتامعيَّة 
يف أساسها إىل تخفيف املعاناة أو إىل َصْوغ مسارات طويلة األمد 
للتكيُّف؟ قد ُتبنيِّ الوعود بالفوائد الطويلة األمد انجذاباً ال داعي 
مود الطويل األمد، بدالً من ذكر رسديَّة تخفيف  له لِذْكر رسديَّة الصُّ
ل يف الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  املعاناة. وإينِّ أرى أنَّ َوْضَع التدخُّ

إظهار  من  بدالً  ضائقة،  من  يعانون  الذين  ان  السكَّ َدْعم  َموِضَع 
ع يف  فوائد طويلة األمد، قد يكون ُمفيداً إذ يكون خّطاً قاعدّياً للتوقُّ
امليدان. وهذا ال يعني أنه ال ميكن ضامن تحقيق الفوائد الطويلة 
األحوال  يف  ل  التدخُّ َم  ُيحكَّ أن  الالئق  من  يكون  قد  ولكن  األمد، 
واملأوى  الغذاء  مسائل  أّوالً  م  ُتحكَّ كام  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املعاناة  تخفيف  بناًء عىل  أي  ة؛  الصحَّ يف  ل  التدخُّ وجوه  ومعظم 
رين يف أثناء الطوارئ، ال عىل  ان املترضِّ والخطر املحتمل عند السكَّ
املسارات الطويلة األمد لألمن الغذايئ أو االستقرار أو ُحْسن الحال 

البدنّية.

استمرار  أتوقع  أخرياً،  املشاركة؟  إسرتاتيجية  أم  ز  امُلركَّ ل  التدخُّ
َدْعم  زة يف  امُلركَّ ل  التدخُّ لربامج  النسبية  األولوية  املناقشات حول 
معالجة  –مثل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
وحول  الجنسايّن-  الُعْنف  وعواقب  ديدة  الشَّ العقليَّة  الضائقة 
التي  األوسع  الرتكيز  ذات  املحّل  املجتمع  مشاركة  إسرتاتيجيات 
ع ُنُشوَء  ز الفاعليَّة واملِلكيَّة وبناء السالم. عىل أنَّا ميكن أن نتوقَّ ُتعزِّ
ُأُطر أوَضح ونظريات تغيري أبنَي تربط هذه الرضوب املختلفة من 
الحال  ُحْسن  التأثريات يف  باتِّساع  ُأِقرَّ  وقد  ببعض.  بعضها  العمل 
ِهرْتا  استعملت  ما  أّول  املجتمعية  املقاربة  ُطُرق  يف  ُبيَِّنت  التي 
توطني  إعادة  َتجِربَة  َتصوُغ  التي  القوى  لوصف  املصطلَح  كَرْوس 
ز  امُلركَّ ل  التدخُّ فقيمة  ُمّذاك؛  السابقة  الدراسات  وأكرَث  الالجئني 
ه نحو معالجة الضائقة النفسانيَّة واالنفعاليَّة ُيؤيُِّدها اليوَم  وامُلوجَّ

كمٌّ من الدراسات السابقة واِفر.
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الحاجة إىل تعاون تشرتك فيه عّدة قطاعات 
سارة َهرُِسن وِوْلَيم شاميل وفهمي حّنا وَنْنِس ُپُلْوتان ُتْلرِي وبيرت ُڤْنِتُفوِغل

والحال  العقليَّة  الصحة  حال  من  فيه  هم  ما  ترقية  عىل  اإلنسانية  بالطوارئ  رين  املتضِّ إعانة  تقتيض 
النفسانيَّة االجتامعيَّة عماًل وتنسيقاً بني عّدٍة من القطاعات يدخالن تحت استجابٍة حامئيٍة شاملة. 

ذاَق كثري من الناس العائشني يف املناطق املترضرة بالعنف والنزاع 
الصّحة  اضطراب  ويصيب  العقلية،  تهم  صحَّ يف  ذلك  َوْقع  سوَء 
العقلية شخصاً من كلِّ خمسة أشخاص، وهذا أكرث كثرياً ماّم يصيب 
رون إىل دعم  ر بالنزاع من السكان.1 وقد يحتاج املترضِّ َمن مل يترضَّ
حالهم النفسانية االجتامعية دعاًم ُمكّثفاً أو إىل خدمات رسيرية يف 
الصحة العقلية والنفسانية. لكن قبَل كّل يشء، يحتاج املترضرون 
وإىل  األساسية  حاجاتهم  قضاء  وإىل  داعمة  اجتامعية  شباٍك  إىل 

تأمينهم بحيث ُتحَفُظ لهم كرامتهم وفاعليَّتهم وحقوقهم. 

يف العقد املايض، ُأِقرَّ يف االستجابة اإلنسانية برضوريَّة دعم الصحة 
ين بالنزاعات  العقلية وحسن الحال النفسانية االجتامعية للمترضرِّ
والكوارث وطوارئ الصحية العاّمة.2 وكانت املبادئ التوجيهيَّة التي 
شأن  يف   2007 لسنة  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  بدأتها 
دعم الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية يف الطوارئ قد 
ميداناً  االجتامعية  النفسانية  والحال  العقلية  الصحة  دعَم  ت  عدَّ
بينّياً تستدعي مقاربته تعاوَن فروٍع إنسانية شّتى.3 ويف سنة 2019، 
اللجنة  رؤوس  )أي  اإلنسانية  لالستجابة  العاملية  القيادة  أعادت 
ة  الدامئة املشرتكة بني الهيئات( تأكيَد قرار »أن ُيعاَمَل َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة معاملَة املسألة الشاملة التي 
والتعليم  والتغذية  والحامية  الصحة  شتَّى:  قطاعات  يف  شأن  لها 

والتنسيق يف املخّيامت وتدبريها، وذلك يف كلِّ الطوارئ«.4

ومتيل الربامج اإلنسانية إىل الرتكيز عىل قطاع ُمعنيَّ يف حني أن األفراد 
واألرس واملجتمعات املحلية يف أحوال الطوارئ يكرث أن تعرتضهم 

عّدة من مشكالٍت وحاجاٍت تتداخل تعريفاتها بني قطاعات شتَّى. 
ٍل  ومنذ سنة 2007، أنشئت وُطوِّرت أدوات تقنية قوية لوجوه تدخُّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، وذلك  معيَّنة يف َدْعم الصحَّ
الجنسايّن  والعنف  والتعليم  والتغذية  الصحة  منها  ميادين  يف 
وحامية الطفل. عىل أّن االستجابة اإلنسانية كّلها تحتاج إىل اعتامد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  املقاربة بطريقة َدْعم الصحَّ
وهذا يعني أن ُتجَعل املعونة اإلنسانية بحيث تدعم ُحْسَن حال 
الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية عند املعني بهم ولو 
ل مركوزاً يف القطاعات. وبالجملة يجب أن يكون  كان هّم التدخُّ
َتعزيُز ُحْسِن الحال النفسانية وحاميتها )أي حسن الصحة العقلية( 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  إِيصاُل خدمات َدْعم الصحَّ

راسخاً يف القطاعات عاماًل فيها. 

األهداف واملوارد والبنية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  تتطلب معالجة َدْعم الصحَّ
العمل  تنسيق  بنيات  داخل  للموضوع  واضحاً  محّدداً  موضعاً 
الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  رؤساء  اتفق  وقد  اإلنساين. 
َدْعم  مشريات  »إبانِة  عىل   2019 سنة  عقد  الذي  اجتامعهم  يف 
التخطيط  النفسانيَّة االجتامعيَّة يف وثائق  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
إىل  إضافًة  للميزانية،  مخصصة  بنود  وإنشاِء  بها،  الصلة  ذات 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  َدٍة  ُمحدَّ ناٍت  مدوَّ إنشاء 
االجتامعيَّة ُتدَخُل يف أنظمة التتبع املايّل، وذلك لدعم تأليف وعمل 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  فرق عمٍل يف َدْعم الصحَّ
عىل صعيد الدولة، يف كّل سياقات الهجرة وسياقات الالجئني وقد 
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