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ِة العقليَّة  )املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدْعُم الصحَّ
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ة يف األزمات اإلنسانية( ل يف البحث امُلموَّل تحت اسم بحث الصحَّ للمعونة اإلنسانية: تأمُّ
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ُة العقليَّة: تجارب اختباريَّة وعشوائيَّة مع شواهدها يف  ائقُة والصحَّ )انِتفاُء األَمن والضَّ
رين باألزمة السورية( ل يف الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند الشباب املترضِّ التدخُّ
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة:  دخول الفاعلني الحامئّيني يف َدْعم الصحَّ

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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نازحون داخليُّون من جنوب السودان، يف موضع حامية املدنيِّني قرَب َمَلكاَل من والية أعايل النيل، وهم يديرون عماًل مرسحّياً يتناول مسألة االنتحار ومسألة اليأس. 

عّدًة  عملها  يشمل  ِفرَقاً  الفرق  تلك  فتكون  اإلنسانية،  السياقات 
من القطاعات«. وأعادت وهيئات األمم املتحدة أخرياً تأكيد هذه 

القرارات يف دعوٍة إىل العمل مشرتكٍة بني الهيئات.5  

دة القطاعات تعمل يف َدْعم  هذا، ويوجد اليوَم 50 فرقَة عمٍل متعدِّ
أحوال  يف  تنشط  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
العمل اإلنساين، وتتنزّل مزلَة ُمنتدياٍت ميكن أن تناقَش فيه مسائَل 
العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  الربامج  وضع  يف  املشاركة  الَهيئاُت  الربامج 
بني  تعمل  تقنية  منتديات  فهذه  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال 
الِفرَق والقطاعات –ومع جهات التنسيق يف هذه امليادين بحسب 
مقتى الحال– ولكنَّ شأَنها ال يحّل محّل شأِن الِفرَق والقطاعات، 
التي تحتفظ باملحاسبة عىل األعامل وإعداد التقارير. وينبغي أن 
د البنية والقيادة املشرتكة عىل صعيد الدولة من ِقَبل الفاعلني  ُتوحَّ
يف  ولكن  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف 
ة العقليَّة  أحسن األحوال تشرتك يف رئاسة ِفرَق العمل يف َدْعم الصحَّ
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة هيئٌة صحيَّة وهيئٌة حامئية، لتحقيق 

مة.  التوازن بني طرائق املقاربة املتنوعة واملتمِّ

العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  ملقاربة  املجتمعيَّة  الطرائق  إدماَج  إنَّ  ثمَّ 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف القطاعات األخرى كثرياً ما يكون 
إيصال  أي  األخذ يف مهامت جديدة؛  بدالً من  فيه عمل مختلف 
الكرامة  يف  فيها  الهّم  )ُيرَكُز  فّعالة  بطريقة  الراهنة  الخدمات 

»برامج  َوْضِع  طلب  من  بدالً  رين(  امُلترضِّ ومشاركة  والفاعليَّة 
نفسانيَّة اجتامعّية« مستقّلة.6 

محيط حاميّئ 
»إعانة  هو  أحدها  حامئية،  مبادئ  أربعة  إسفري  دليل  يدي  بني 
الناس عىل التعايف بإزالة اآلثار الجسامنية والنفسانية التي يخّلفها 
الَعْمد«.7 فمن  د به والواقع، أو اإلكراه، أو الحرمان  العنف امُلهدَّ
الرضورة أن ينتبه جميع الفاعلني اإلنسانيني إىل العواقب النفسانية 
التي تجلبها وجوه انتهاك حقوق اإلنسان وإىل أّن التَّهجري ُيخلِّف 
ع. فبال محيٍط  يف الناس آثاراً تختلف باختالف السّن والجنس والتنوُّ
رة  وقايّئ يستحيل قضاء حاجات األفراد واألرس واملجتمعات امُلترضِّ
وقدرة  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  وحالهم  العقليَّة  تهم  صحَّ َدْعم  يف 
األفراد واألرس عىل اتِّخاذ إجراءات املطالبة بحقوقهم يؤّثر فيها أثر 
ائد، ومشاعر االكتئاب والقلق، وذكريات أحداث  سوٍء اإلِحباُط السَّ
راِهُنها  الحياة  أحواِل  من  واملخاوف  وفقدان،  ُعْنٍف  من  املايض 

وُمستقَبلها. 

ة  وكام أنَّ مخاوف الحامية ميكن أن تكون سبباً يف اضطراب الصحَّ
ة  الصحَّ َدْعم  تفاقمه،  أو  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
يف  سبباً  يكون  أن  ميكن  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مخاوف الحامية أو تفاقمها. ويف الطوارئ، كثرياً ما ُتنتَهُك حقوق 
العقلية شديدٍة،  الصحة  الذين يعانون أحوال اضطراب يف  الناس 
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األحوال  يف  عليه  هو  ماّم  انتشاراً  أوسع  االنتهاك  ذلك  إّن  حّتى 
املستقرة. وتتأثر قدرة األفراد واألرس عىل اتخاذ إجراءات للمطالبة 
بحقوقهم بأثر سوٍء مبا يجلبه النِّزاع والعنف والكوارث من عواقب 
النفسانية االجتامعية. وإن ُعولَِجت هذه  العقلية والحال  الصحة 
العواقب أسهم ذلك يف إنشاء الحامية بتقوية فاعليَّة الناس بحيث 

الة.  يعالجون مسائلهم الحامئية معالجًة فعَّ

خصائص  تأثرَي  الحامية  ميدان  يف  الفاعلون  يعي  أن  من  بدَّ  وال 
باملسائل  خاّصاً  اهتامماً  يولوا  أن  ومن  املتداخلة،  رين  امُلترضِّ
َدْعم  وا  ُيقوُّ أن  وميكن  العمر.  طوال  الرعاية  وباستمرار  الشاملة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف عملهم من طريق:  الصحَّ

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  ل  التدخُّ وجوه  تحسني 
رة.  النفسانيَّة االجتامعيَّة حّتى يصل إىل كّل الفئات املترضِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف  	 وإدخال َدْعم الصحَّ
كلِّ برامج الحامية عىل اختالفها. 

ة العقليَّة والحال  	 وإنشاء آلّيات إحالة مع الفاعلني َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف القطاعات األخرى.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  عمل  ِفرَق  إنشاء  وُنْصَِة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة تعمل بني القطاعات.

ة  	 الصحَّ َدْعم  مخرجات  إىل  املشريات  استعامل  عىل  والحثِّ 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف برامج الحامية.8 

واستنجاح العمل والحّض عىل توسيع نطاق مجاالت املسؤولية  	
)داخَل مجموعة العاملية للحامية( التي أدمجت منهجّياً َدْعم 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف برامجها، وال  الصحَّ
املتعلقة  الجنسايّن، واألعامل  الطفل، والعنف  سيَّام يف حامية 

باأللغام. 

النفسانيَّة  	 والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إدراج  واستنجاح 
املعرَّضني  واألرس  لألفراد  الحامية  حاالت  إدارة  يف  االجتامعيَّة 
عىل  الحاالت  مديرو  تدريب  ُيدرَّب  أن  ذلك  ومثال  للخطر، 

األسايّس من املهارات النفسانية االجتامعية.

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بنداً  	 وَجعُل َدْعم الصحَّ
قامئاً يف جدول األعامل الذي يبحث يف اجتامعات فرقة الحامية 

واجتامعات التنسيق بني القطاعات.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعَم  بأن  القائلة  الفكرة  وُنْصَِة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة مسألة شاملة يف االستجابة اإلنسانية ويف 
للشؤون  االستجابة  اإلنسانية، مثل خطط  الربامج  دورة عمل 
الحاجات  يف  املوجزة  والعروض  الالجئني،  وشؤون  اإلنسانية 

اإلنسانية.

االسِتثاَمُر يف اإلمناء واالسِتَجاباُت املحليَّة
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  يف  االستثامر  يقتص  ال 
يف  الناس  معاناة  تقليل  يف  اإلسهام  عىل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
األحوال التي يحتاجون فيها إىل املعونة اإلنسانية )وهو وحده 
سبب يكفي لألخذ يف هذا االستثامر( ولكّنه أيضاً ُيعزِّز ويعني عىل 
التامسك االجتامعي والسالم وإعادة بناء املجتمعات عىل أمٍد 
بعيد.9 وهذا إمنا يقتيض، منذ تبتدئ الطوارئ، رؤية بعيدة األمد 
تعني عىل الُبَنى املستدامة. ويبغي للفاعلني يف ميدان الحامية 
يف  اإلمنائيِّني  الفاعلني  إدخال  يحّثوا عىل  أن  املصلحة  ألصحاب 
االستجابة، وذلك ليتحقق التكامل بني العمل اإلنساين واإلمنايئ. 
وزارات  أو  املالية  وزارات  مع  املناصة  الغالب  يف  يعني  هذا 
التخطيط لتخصيص ميزانية بعيدة األمد لدعم مخرجات حسن 
النفسانية  وحالهم  بالدها  أرايض  يف  العائشني  الناس  ة  صحَّ
ة العقلية  واالجتامعية. وُتِعنُي معالجة عواقب التَّهجري يف الصحَّ
ة  الصحَّ َدْعم  اعتبارات  إدراج  عىل وجدان حلول دامئة، وَيزيُد 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف أعامل الحلول الدامئة 
رين واملجتمعات امُلضيَفة والسلطات  فّعاليتها يف مساندة امُلترضِّ
الحكومية عىل تدبري عواقب التَّهجري والكوارث والتغلُّب عليها.

وكثرياً ما يكون شأن املنظامت غري الحكومية املحلية يف التَّنسيق 
هامشّياً. وتشرتك املنظامت غري الحكومية املحلية يف رئاسة عدد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  قليٍل من فرق العمل يف َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة. ومل يحدث هذا، فيام نعلم، إال يف بنغالِدش )مبنظمة 
ونيبال   )Babel=بييابييل )مبنظمة  واليونان   )BRAC=َبيييرَاك
)مبنظمة  وأوغندا   )TPO Nepal=نيبال ِتيِبْيُؤوه  )مبنظمة 
ِتيِبْيُؤوه أوغندا(. ومع ذلك، هناك وزارات حكومية تنفيذية لها 
رين يف إيصال الخدمات  شأٌن قيادّي مشرتك تدعم إدراج امُلترضِّ
نيجرييا  رشقّي  وشاميّل  ولبنان  ومص  أفغانستان  يف  الوطنية 

والنيجر وتركيا وأوكرانيا واليمن )عدن(. 

مثال ذلك: أّن يف أفغانستان يشرتك يف رئاسة فرقة العمل عىل 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة ُمِديُر شؤون  َدْعم الصحَّ
الصحة العقليَّة وإساءة استعامل املواّد يف وزارة الصحة العامة، 
مة غري  في منظَّ ٌف وطني يعمل بدواٍم كامل من موظَّ ومعه ُموظَّ
وع. وُتسِهم برامج  مة العمل ملكافحة الجُّ حكومية اسمها منظَّ
اسرتاتيجية  إنجاز  يف  العمل  فرقة  تتبع  التي  الهيئات  وأعامل 
وطنية يف أفغانستان للصحة العقلية متتدُّ خمس سنني، وُتسِهم 
أيضاً يف بناء أنظمٍة للصحة العقلية، مثل إدخال الصحة العقلية 
الجوهرية  الحزمة  الصحية ويف  للخدمات  األساسية  الحزمة  يف 
لخدمات املستشفيات. وقد ُألِّفت هاتني الحزمتني وزارة الصحة 
العامة ودعَم ذلك اتحاٌد من املانحني. وأيضاً ترتبط فرقة العمل 
الوطني ملساعدة ضحايا اإلجراءات املتعلقة باأللغام  بالربنامج 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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وذلك  الحامية،  ميدان  يف  بالفاعلني  أوسع  نطاق  عىل  وترتبط 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بَدْعم  مخصوصة  مشرياٍت  إدخال  مع 
االستجابة  خطة  يف  الحامية  أَقساِم  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
يف  املوجز  العرض  وإدخالها   ،2021 لسنة  األفغانية  اإلنسانية 

الحاجات اإلنسانية.

وبعد، فيجب أن يشارك الفاعلون املحليُّون مثل أهل املجتمع 
والعاملني  الشباب  وقادة  الدينيِّني  والقادة  واملتطوعني  املحّل 
واملعلِّمني  االجتامعية  ورعايتهم  األحياء  أهل  صّحة  عىل 
يف  يشاركوا  أن  يجب  هؤالء  كّل  الخدمات،  من  واملستفيدين 
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ َدْعم  كلِّ َصوٍغ وتنفيٍذ لالستجابات يف 
النفسانيَّة االجتامعيَّة. وليس من إسرتاتيجية غري هذه لتحقيق 
املعالجة  واستمرار  واالستعداد  واالستدامة  الثقايف  التَّحول 
عم حنَي َيصُعُب إِيصاُل املعونة اإلنسانية واإلمدادية ويقلُّ  والدَّ

التمويل.
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مشاركة سابقاً لفرقة املراجع التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  الهيئات، واملعنية بشؤون َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة يف الطوارئ 

chemaly@unhcr.org @WilliamChemaly ِوْلَيم شاميل 
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، يف قسم الصحة العقلية وإساءة استعامل املواّد،  ٌف ِتقنيٌّ موظَّ

ة العاملية، ورئيس مشارك يف فرقة املراجع  مة الصحَّ من منظَّ
التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات، واملعنية بشؤون َدْعم 
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مود والحلول، يف مفوضيَّة الالجئني  من شعبة الصُّ

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبيها وقد ال 
امت التي يتبعونها وال قراراتها وال  تستوي هذه اآلراء وآراء املنظَّ
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