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ي�سادف 2011 �ل�سنة �لدولية للمتطوعني، وهو �أحد 

م�ساريع �ملركز �ملرجعي للدعم �لنف�سي يف �الحتاد 

�لدويل لل�سليب �الأحمر، و�لذي ينطوي على تطوير 

�لدعم  لتقدمي  �أدو�ت  وجمموعة  توجيهية  مبادئ 

ل�سمان  �لطو�رئ  حاالت  يف  للمتطوعني  �لنف�سي 

�لعي�ش �لكرمي لهم على �ملدى �لبعيد.

�ل�سليب  حركة  لعمل  �أ�سا�سًا  �ملتطوعون  ويعترب 

�الأحمر و�لهالل �الأحمر، وميثلون �لغالبية �لعظمى 

من 97 مليون �سخ�ش* ي�ساركون يف �أعمال �لهالل 

�الأحمر، فمن غريهم ومن غري  و�ل�سليب  �الأحمر 

جهودهم،  ور�ء  بالت�سامن  �لقوي  �ل�سعور  ذلك 

مت  خ�سارتناحيث  حجم  نتخيل  �أن  �ل�سعب  من 

�أف�سل  وجعلها  �الأرو�ح  من  يح�سى  ال  عدد  �إنقاذ 

عدد  ويبلغ  كبرية..  قلوب  لهم  باأ�سخا�ش  وتاأثرت 

�مل�ستفيدين من �أعمال �ملتطوعني و�ملوظفني، �كرث 

من 250 مليون �سخ�ش كل عام *. ويوؤخذ كل جهد 

�إىل  �ملنزلية  �ملجتمعية  �لرعاية  من  �العتبار  بعني 

�لطبيعية.  �لكو�رث  �أعقاب  �لطارئة يف  �ال�ستجابة 

يف  �الجتماعية  �لبنية  �لتطوعي  �لعمل  عزز  لقد 

�ملجتمعات �ملحلية �لتي يعمل بها.

�أنهم مثل  �الأحيان،  بع�ش  ين�سى يف  ول�سوء �حلظ، 

غريهم، مقارنة مبا ياأخذون على عاتقهم و يجب 

حماية �سحتهم وعي�سهم �لكرمي، حيث �أن خ�سارة 

�أو �ملوظفني ب�سبب �ل�سغوط �لعاطفية،  �ملتطوعني 

ال يفيدهم وال ينفع �أي�سًا �مل�ستفيدين من خدماتهم  

�لعمال  �أن  نعلم  وكما  �لك�سب.  ور�ء  ي�سعون  �لذين 

هذه  مثل  يف  وخا�سة  �سعيفني،  �الجتماعيني 

عند  �حلال  هي  كما  للغاية،  �مل�سطربة  �حلاالت 

مثل  مثلهم  �لطبيعية،  �لكو�رث  �أو  �ل�سر�عات 

�مل�ستفيدين منهم �لذين من �ملفرت�ش م�ساعدتهم 

�ملركز  جعل  فقد  ولذلك،  �الأحو�ل.  تلك  مثل  يف 

�ملرجعي للدعم �لنف�سي لالحتاد �لدويل  �أمر تعزيز 

�أولوياته  مرونة �ملتطوعني يف حاالت �لطو�رئ من 

كما يو�سح �ملقال بعنو�ن “حماية متطوعينا” فيما 

بعد ذلك.

ف�سو�ء كان ذلك تعزيزً� للتعايف من خالل �لريا�سة 

�أو  لالأطفال  و�الجتماعية  �لرتفيهية  و�الأن�سطة 

من  جزء  �لدويل  �الإحتاد  متطوعي  يعد  �لبالغني 

�أعقاب  يف  �ملثال،  �سبيل  على  �لقيمة.،  �ملو�رد 

عمليًا  دعمًا  تقدمي  �أو  قيز�غ�ستان،  يف  �ل�سر�ع 

�أوغند�. قنبلة  �نفجار  بعد  �لناجني  و  للم�سابني 

�إطار من  لذلك، يعد بناء �لقدر�ت و�سمان وجود 

جميع  يف  و�ملتطوعني  للموظفني  �لنف�سي  �لدعم 

�جلمعيات �لوطنية، �أمر يف غاية  �الأهمية، وعليه، 

�أف�سل  ن�سر  على  �لنف�سي  �لدعم  مركز  يحر�ش 

يف  �لوطنية  �جلمعيات  دعم  على  و  �ملمار�سات 

جهودها �لر�مية �إىل  تعزيز مرونة �ملتطوعني.

وتف�سلو� بقبول فائق �الحرت�م.

نانا فيدمان

�لنف�سي  للدعم  �ملرجعي  �ملركز  رئي�سة  هي 

�الجتماعي يف �الحتاد �لدويل.

�لرجوع  يرجى  �الأخرى،  و�حلقائق  �ملعلومات  من  •ملزيد 
�إىل  كتيب �لهالل �الأحمر و�ل�سليب �الأحمر �لتايل و�لذي 

ميكن �لعثور عليه على موقع �الحتاد �لدويل �لتايل :

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/
who/at_glance en.pdf

املقدمة 

كلمة ثناء للمتطوعني

ق�ص�ص الأمل

طوم�سون  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �الأحمر  لل�سليب  �لدويل  �الحتاد  �إعد�د  من  فيلم  وهو 

رويرتز للدعم �لنف�سي، يف �أعقاب كارثة ت�سونامي يف �ملحيط �لهندي �لتي �أودت بحياة 

للخروج من  �الأمل  ثنايا�لدمار، جاءت ق�س�ش  . من بني  �أكرث من 226،000 �سخ�سًا 

�ملاأ�ساة باالأمل و�لرحمة و�لكر�مة. يرجى م�ساهدة �لفيديو 

 http://tsunami.trust.org/  : على �ملوقع 
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هيئة التحرير :

نانا فيدمان وكارينا �سورين�سن 

تنويه : �إن �الآر�ء �لتي مت �الإعر�ب عنها، هي خا�سة بامل�ساهمني ولي�ش بال�سرورة ناجتة عن  �ملركز �لنف�سي لالحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر.

�صورة الغالف:

وهي �سورة �سبي يحلق بطائرة ورقية عند خيم �لنازحني، يف خميم �سافوكادي، �سري النكا )2007(.

و�لتقطت �ل�سورة من قبل د. مادز�رفيك / مفو�سية �الأمم �ملتحدة لالجئني

لالإطالع على �ملركز �لنف�سي على موقعي �لفي�سبوك وتويرت! نرحب باالن�سمام �إىل  جمتمعنا على �الإنرتنت ومتابعة �أخر �مل�ستجد�ت و�الأخبار 

و�الأحد�ث �خلا�سة مبركز �لدعم �لنف�سي على مو�قع  �لفي�سبوك وتويرت www.facebook.com /IFRC_PS_Centre و 

 www.twitter.com
هل تريد �أن ت�ساهم؟ نحن نرحب باأفكارك ور�سائلك ومقاالتك...

�أر�سل لنا ر�سالة عن طريق �لربيد �إلكرتوين �إىل  psychosocial.center@ifrc.org  وملعرفة �ملزيد حول �ملركز �لنف�سي 

  WWW.IFRC.ORG/PSYCHOSOCIAL    وعملنا، يرجى ت�سفح املوق

             لقد �سمح لنا موقع WeAllEdit.com با�ستخد�م �لربجميات على �الإنرتنت لرتجمة �ملجلة ب�سال�سة.
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)UNCHR( �الإن�سان  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  �لكونغوليني �لالجئني )جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية( مع�سكر كاال كومبوبيا ، ز�مبيا )2003(. �مل�سور برينغ ن / �ملفو�سية – جلنة 

التعايف من خالل الريا�سة

برامج الأن�صطة الريا�صية والنف�صية والجتماعية يف مناطق الأزمات

بيد كاترين كونن وكلوديا �صتورا

على �لرغم من �العرت�ف �لدويل باأهمية �لن�ساط �لبدين و�للعب ودوره يف �لتعليم �لكلي، مت تقليل  �أهمية �لدور �لريا�سي كاأد�ة يف 

�لرب�مج �الإن�سانية و�الإمنائية، و��ستخدم ب�سكل قليل وبطريقة منهجية. ومع ذلك، يف �الآونة �الأخرية، ز�د �الهتمام بزيادة �ملنظمات 

�الإمنائية �لتي تت�سمن بر�مج ريا�سية و�أن�سطة بدنية �أكرث تو�تر� يف ذخرية بر�جمهم.

جرى  �لذي  بريوت  يف  �ل�سر�ع  بد�ية  منذ 
يف �سيف عام 2006، �أعيد فتح �جلروح �خلا�سة 

وز�د  �لثمانينات،  يف  �للبنانية  �الأهلية  باحلرب 

كبري.  حد  �إىل   �الأهلية  �حلرب  ��ستئناف  خطر 

�حلياة  على  �سلبية  �أثار  �لتوتر  لهذ�  كان  وقد 

�ليومية لالأطفال و�ل�سباب ب�سكل ملحوظ. ولكن، 

قد مت تنظيم يف �ثنتني من مد�ر�ش �ل�ساحية، يف 

�الأكادميية  مع  وبالتعاون  بريوت،  �سو�حي  جنوب 

�لنور  �أم  ومنظمة   )SAD( للتنمية  �ل�سوي�سرية 

�سن  بني  و�ل�سباب  لالأطفال  تدريب   ، �للبنانية 

�ل�سلة  وكرة  �لطائرة  وكرة  �لقدم  لكرة   18 و   7

وكرة �ليد، من �أجل �لتغلب على �ل�سغط �لنف�سي 

�لنف�سي و�الجتماعي، وقد  �لتاأهيل  �إعادة  وتعزيز 

وقت  يف  �سخ�سا   120 من  �أكرث  بالفعل  �سارك 

�لفر�غ �ملنظم هذ�، ومت تقييم هذه �الأن�سطة على 

�أنها عالج حقيقي لل�سغط �لنف�سي.

مت  رو�سيا،  يف  �ل�سمالية  �أو�سيتيا  يف  بي�سالن  ويف 

و�لريا�سة لالأطفال. وذلك  �اللعاب  �فتتاح مركز 

بعد هجوم جمموعة من �لرجال و�لن�ساء �مل�سلحني 

من  �لكثري  قتلو�  حيث   ،2004 �أيلول،  يف  مدر�سة 

مت  �ل�سود�ن،  يف  فور  د�ر  يف  وكذلك  �ملحليني. 

يف  بالن�ساء  خا�ش  �لطائرة  لكرة  برنامج  �إن�ساء 

يلعب  �أوغند�،  ويف   ،2007 �لالجئني يف  خميمات 

�لكثري من �أطفال �جلنود �ل�سابقني كرة �لقدم يف 

دوري �الأطفال. وي�سارك ما يزيد على  40000 من 

تهدف  �لتي  �لدوري  �أن�سطة  و�لفتيات يف  �لفتيان 

و�القت�سادية  �الجتماعية  �حلو�جز  �إز�لة  �إىل  

و�لدينية.

اإدماج الريا�صة

تظهر هذه �مل�ساريع و�لعديد من �لتدخالت �لنف�سية 

ت�ساعد  �لعامل،  من  خمتلفة  �أماكن  يف  �الأخرى 

�الأن�سطة �لريا�سية و�اللعاب �ملنظمة �لتا�ش بالتغلب 

�إىل  �الأزمات موؤدية بذلك  �لناجتة من  �الأثار  على 

�لعديد من �لفو�ئد �الإيجابية و�لريا�سية و�لنف�سية 

و�لنف�سية �الجتماعية و�ل�سحة �الجتماعية وتلعب 

على  هاما  دور�  و�اللعاب  �لريا�سية  �الأن�سطة 

�ل�سعيد �لنف�سي و�الجتماعي يف تعزيز بناء �لعمل 

تقبل  و  �لت�سامح  و  �الأخرين  و�حرت�م  �جلماعي 

�لقو�عد ، كما ي�ساعد على تعزيز روح �لفريق وبناء 

�لرت�بط  بناء  و�إعادة  �ملتبادل،  و�الحرت�م  �لثقة 

�الجتماعي. ولذلك، فاإنه لي�ش من �ملفاجئ دخول 

�لتعليم من خالل �لريا�سة و�سر�ع �مل�ساحلة فعلى 

�لريا�سي  �لتعاي�ش  م�سروع  �أظهر  �ملثال،  �سبيل 

�ليهود و�لعرب يف منطقة �جلليل �سمال  لالأطفال 

يوفر�  �جل�سدي  و�لن�ساط  �لريا�سة  �أن  �إ�سر�ئيل 

�لتعاي�ش  يعزز�  كما  �حلدود  عرب  للتو��سل  فر�ش 

�مل�سرتك ب�سالم و�حرت�م.

�جلديد  باالأمر  لي�ست  �لريا�سية  �إمكانات  �إن 

�كت�سبت  ولكنها  �لريا�سة،  لعلماء  بالن�سبة 

موؤخرً�.  و�الإن�سانية  �حلكومية  �ملنظمات  تقدير 

دور  �أوروبا  جمل�ش  �أبرز   ،2003 عام  ويف 

م�ساهمة �لريا�سة يف �لتخفيف من حدة عو�قب 

�لكو�رث �الإن�سانية من خالل ما ي�سمى بالبالون 

دورً�  �لريا�سية  �الأن�سطة  تلعب  حيث  �الأحمر، 

هامًا يف جمال م�ساعدة �الأطفال و�ل�سباب على 

�لتي  �الأزمات  مع  �لتعامل  يف  �خل�سو�ش  وجه 

ميرون بها. كما يعد م�سروع �لبالونات �حلمر�ء 

وغريها  �الأع�ساء  ودولها  �أوروبا  ملجل�ش  �لتابع 

من �ملنظمات �لدولية، و�لذي مت تبنيه من قبل 

�لريا�سة  جللب  مبدعة  فكرة  �لوزر�ء  جلنة 

و�لرتبية و�لتعليم �إىل حياة �ل�سباب �مل�سطربني 

د�خليا، كما يهدف �إىل  تو�سيل �لقيم �الأ�سا�سية 

للريا�سة مثل �للعب �ملتعادل و�لتعاون و�مل�ساركة 

و�الحرت�م، وال �سيما الأولئك �لذين يعي�سون يف 

�لد�خل  يف  الجئني  كانو�  �سو�ء  �سعبة،  ظروف 

�أو غريهم من �لالجئني يف �ملخيمات �ملوؤقتة �أو 

�أماكن �الإقامة �جلماعية.

وباالإ�سافة �إىل ذلك، �سدد �مل�ست�سار �خلا�ش لالأمم 

�لتنمية  �أجل  من  للريا�سة  �لعام  و�الأمني  �ملتحدة 

و�ل�سالم، ويلفريد ليمكه ، ، يف عام 2006  “ على 

�لريا�سة  با�ستخد�م  �ملتحدة  �الأمم  ت�سجيع  �أهمية 

�ل�سر�ع  مثل  �لطو�رئ  حاالت  يف  كاأد�ة  �أي�سًا 

و�لعو�قب �لتي تليه. “

تو�صيع الإمكانيات

د�خل  �ملمكنة  �لتدخالت  نطاق  تو�سيع  مت  لقد 

حد  على  �لتنمية  ميد�ن  ويف  �الإن�ساين  �لعامل 

�سو�ء، وذلك عن طريق تفعيل �الإمكانات �لهائلة 

�لكامنة يف �لريا�سة من حيث �لتو��سل مع �لنا�ش 

من خمتلف �الأعمار و�لفئات و�لقدر�ت �ملتفاوتة. 

يف  �لعاملية  �ل�سعبية  من  �الإمكانات  هذه  وتنبع 

�إمكانية  �ملقابل  يف  و  �لريا�سية،  �ملمار�سات 

�أوقات  يف  حتى  متنوعة،  �أو�ساع  على  تطبيقها 

الأن�سطة  منهاج  ت�سميم  ميكن  كما  �الأزمات، 

جمموعة  كل  مع  تقريبا  تتنا�سب  لكي  �جل�سدية 

�لغالب  م�ستهدفة. ويت�سرر �الأطفال و�ل�سباب يف 

ووجهات  �سخ�سياتهم  منو  ب�سبب  �الأزمات  من 

نظرهم.

بيئة  �لريا�سية  �ملمار�سات  عند  �لتفاعل  ويقدم 

�آمنة ومنظمة و �أليفة بالن�سبة لهم، كما توؤثر ب�سكل 

�لتكيف  على  �لقدرة  تنمية  على  �أي�سًا  �إيجابي 

ف�سال  �الجتماعي،  �لعاطفي  �ال�ستقر�ر  وتي�سر 

عن �أنه ي�ساعد يف بناء وغر�ش �لثقة بني �الآخرين. 

للكبار  �لريا�سة  يف  �مل�ساركة  تتيح  ذلك،  ومع 

و�مل�سنني فر�سة �حل�سول على فرت�ت ق�سرية من 

جتارب  عن  بعيدً�  �الهتمام  تركيز  و  �ال�سرتخاء 

�خل�سائر وغريها من �مل�ساكل �لعميقة.

تفعيل العمل

حزمة  ت�سمله  �أن  يجب  �لذي  ما  و�إذن، 

�لتخ�س�سات  ومتعددة  �ملحرتفة  �لتدريب 

بناء  مبادر�ت  وتطوير  �ل�سدمات  لتخفيف 

تزودهم  بحيث  للم�ساركني  �ل�ساملة  �ملجتمع 

و�لتخطيط؟  �لتنظيم  جيدة  ريا�سية   برب�مج 

بر�مج  يف  �ملوظفني  ��سرت�ك  ��ستمر�ر  �إن 

�الأهمية،  من  جانب  على  �الأزمات   مناطق 

وال ينبغي �لتقليل من دور �ملدرب، ويجب �أن يكون 

�لفعال باال�ستخد�م  علم  على  �مل�سروع   رئي�ش 

للريا�سة باعتبارها عالج و �أد�ة م�ساحلة، عالوة 

وكيفية  �لريا�سية  بالرب�مج  �لتقنية  معرفته  على 

�الأن�سطة  يف  �لفردية  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  توظيف 

�ملهار�ت.  لتلك  تبعا  جل�سات  وتكييف  �لبدنية 

وباالإ�سافة �إىل  ذلك، يجب �أن يعرف كيفية �إن�ساء 

�لنوع �ل�سحيح من �الأن�سطة ذ�ت �لعالقة باأعمار 

�مل�ساركني، حيث تختلف �آليات �ملو�جهة باختالف 

�لتطور �ملعريف و�لعاطفي و �لبدين لل�سخ�ش. ومن 

�لق�سايا �لهامة �الأخرى �لتي حتتاج �إىل �الهتمام، 

للقو�عد  �ملختلفة  و�الأبعاد  �لتدري�ش  �أ�سلوب  هي 

وكيفية  �ملعد�ت  �ختيار  و  �إن�ساء  وكيفية  و�للو�ئح 

�لتعامل مع �لبيئات �ملختلفة �أي�سًا. وحيث �أن نوع 
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العودة

بعد ��ستقر�ر �الأو�ساع، بد�أ �لنازحون يف �لعودة، و 

وبعد  و�لتعايف.  �لتاأهيل  �إعادة  بد�أت معها عمليات 

مرور �سهرين، مل يعد �لو�سع يف �ملناطق �ملت�سررة 

م�ساعر  تز�ل  ال  حيث  متاما،  �ل�سابق  عهده  �إىل 

�لنا�ش من  �لتوتر بني  و��ستمر  �الأمان غري متوفرة 

خمتلف �الأعر�ق و �لوجهات �ل�سيا�سية.

�ملت�سررة  �ملناطق  يف  �ل�سكان  �حتياجات  وتز�يدت 

قبل  ما مت ذكره  من  و�الجتماعية، ذلك  �لنف�سية 

�ملجتمعات �أنف�سهم وكذلك �لوكاالت �الإن�سانية على 

�أر�ش �لو�قع، وكليهما جتاوز� �لقدر�ت �لقائمة على 

�ال�ستجابة. ومت تقدير حاجة 100000 �سخ�سًا �إىل  

�لريا�سة �ملمار�سة يعك�ش �ملعايري �لثقافية و�لدينية 

�أي برنامج ريا�سي  و�الأديان، فتنفيذ  و�الجتماعية 

يحتاج �إىل  �حرت�م �لثقافة �ملحلية وكذلك �لبيئات 

�ل�سيا�سية و�الجتماعية و�القت�سادية �الأو�سع. حيث 

تختلف �أدو�ر �جلن�سني و�جلو�نب �لدينية للغاية، ال 

�سيما من �سياق حملي �إىل  �آخر. ولذلك، من �ملهم 

جد� �تباع �لقو�عد �لثقافية لتنفيذ برنامج ن�ساط 

ما يف مثل تلك �ملنطقة. 

توفري التدريب

من �أجل بناء ج�سر بني �لريا�سة وتدخالت ما بعد 

للريا�سة  �لدويل  �ملجل�ش  �أجرى  �لكو�رث،   وقوع 

حلقات   )ICSSPE( �لبدنية  و�لرتبية  و�لعلوم 

ت�سميم  من  للكو�رث  �مل�ستجبني  لتمكني  تدريبية 

وتنظيم وتقدمي بر�مج ريا�سية ونف�سية و�جتماعية 

للكو�رث.  �ال�ستجابة  من  �الأوىل  �ملر�حل  يف 

وتهدف ور�سات �لعمل �لتدريبية �الأ�سبوعية بعنو�ن 

 “ �لكو�رث  وقوع  بعد  ما  تدخالت  يف  “�لريا�سية 
مهنية  خلفيات  من  �ملمار�سني  بني  �جلمع  �إىل  

�جلديدة  �لعنا�سر  من  جمموعة  و�إ�سافة  متنوعة 

�أدو�ت �ال�ستجابة للكو�رث. وتبحث  �إىل  جمموعة 

حلقات �لعمل يف �الحتياجات �لنف�سية �الجتماعية 

يف  مهار�تهم  وتطوير  بناء  �أجل  من  للمدربني 

�لتكييف مع �الأزمات ومتكينهم من تلبية �حتياجات 

�الأ�سخا�ش �ملت�سررين من �لكو�رث. 

�إىل  ذلك، يف عام 2009، قام �الحتاد  باالإ�سافة 

 �لدويل جلمعيات �ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر، 

�لنف�سي  للدعم  �ملرجعي  �ملركز  خالل  من 

و�ملجل�ش  �لنف�سي(  �لدعم  )مركز  �الجتماعي 

�لبدنية  و�لرتبية  �لريا�سية  للعلوم  �لدويل 

تو�سح  �لتي  �التفاقية  على  )ICSSPE(بالتوقيع 

فعالة  تنمية  �أجل  من  للتعاون  �مل�سرتك  �اللتز�م 

�لنف�سية  للتد�خالت  �مل�ستوى  عالية  ومناهج 

�الجتماعية �ملبنة على �ملجتمع 

و�لبدنية  �لريا�سية  �الأن�سطة  طريق  عن  وذلك 

�ل�سر�كة  وتقوم  �لتعايف.  وعمليات  �لكو�رث  يف 

مبدئيا  �لنف�سي  �لدعم  ومركز   ICSSPE بني 

من  رئي�سية  جماالت  ثالثة  على  �لرتكيز  على 

بني  �لرو�بط  وم�ساركة  �ملعرفة  بناء   -1  : �لتعاون 

�لريا�سة و�لن�ساط �لبدين و �لعي�ش �لكرمي �لنف�سي 

و�الجتماعي ؛ 2- تنمية �لقدر�ت و�لكفاء�ت عند 

�الجتماعي،  �لنف�سي  �لدعم  جمال  يف  �ملمار�سني 

�ل�سيا�سات لزيادة  تاأييد �الت�ساالت و حتليل  و3- 

�لبدين  و�لن�ساط  �لريا�سة  ال�ستخد�م  �لوعي 

للعمليات  �الجتماعية  �لنف�سية  �لتد�خالت  يف 

�الإن�سانية.

�الت�سال يرجى  �ملعلومات،  من   ملزيد 

�الإلكرتوين �ملوقع  على  كونن   كاترين  بال�سيدة 

kkoenen@icsspe.org. 

�ملن�سور�ت و�ل�سوؤون  مديرة  هي  كاترين  كونن   •
�لريا�سية  للعلوم  �لدويل  �ملجل�ش  يف   �لعلمية 

�ستور�  وكلوديا   ،)ICSSPE( �لبدنية  و�لرتبية 

 هي طالبة دكتور�ه يف �إد�رة �ل�سر�عات �لدولية يف 

جامعة والية كيني�سا، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 

م�ستقبل م�سرتك

اأن�صطة الدعم النف�صي الجتماعي يف اأو�ص، قيزاغ�صتان 

بيد �صاجنا بوبا�صيك وم�صاهمة اأ�صيل تا�صتنوفا*

و�لذي  �سديقا«  »�لف�ساء  ن�ساط   يف  �الأطفال  و�أد�ء  لعب 

كيزيل  قاي�ستاك  قرية  يف  �لطفولة  �إنقاذ  منظمة  نظمته 

بالقرب من بلدة �أو�ش. �مل�سور �سانيا يوبا�سيك.

قدمت جمعية �لهالل �الأحمر يف قيز�غ�ستان  �الإمد�د�ت �لطبية �إىل  �مل�ست�سفيات يف خمتلف �أنحاء �أو�ش، مل�ساعدتهم على �لتعامل مع �لعدد 

و�لنقاالت  و�مل�سكنات  و�جللوكوز  و�لقفاز�ت  �لطبية  لالأنظمة  ومعد�ت  و�ل�سماد�ت  �حلقن  �الإمد�د�ت  تلك  و�سملت  �جلرحى.  من  �لكبري 

و�ل�سر��سف ومكونات غذ�ئية. و�أدى ذلك، وفق تفوي�ش �للجنة �لدولية للهالل �الأحمر �إىل  ��ستجابة فورية من �حلركة، مما �أدى �إىل بت�سعيد 

عملياتها �لطارئة ب�سرعة بالتعاون �لوثيق مع �ل�سليب �الأحمر يف قيز�غ�ستان.

�لدعم �لنف�سي �الجتماعي ب�سبب �لتجربة �الأخرية 

من �لعنف و�لدمار.

 حيث تعاين �ملجتمعات من �خلوف و�حلزن و�لقلق 

وعدم �ليقني مما �أثر ب�سكل كبري على م�سارهم يف 

�لتعايف وعرقل غايتهم يف �لو�سول �إىل  �خلدمات 

�ل�سرورية.

دعم املحتاجني

يف  �لوطنية  �الأحمر  �لهالل  جمعية  كانت  وقد 

قيز�غ�ستان من �أو�ئل �ملنظمات �الإن�سانية �لتي وفرت 

�مل�ساعدة لل�سكان �ملت�سررين، �للجنة �لدولية �لد�ئمة 

لل�سليب �الأحمر و�الحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب 

مثل  �ل�سقيقة  �جلمعيات  و  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر 

�لهالل �الأحمر �لرتكي و�ل�سليب �الأحمر �الأملاين.

فباالإ�سافة �إىل  �مل�ساعد�ت �الإن�سانية يف �لغذ�ء 

منذ   ، �لطبية،  و�مل�ستلزمات  �لنظافة  ومو�د 

بد�ية �الأزمة، �سارك �ملتطوعون يف تقدمي �لدعم 

�لنف�سي للمجموعات و�الأفر�د �ملحتاجني و�لذين 

و  �ملجهدة،  �الأحد�ث  من  مبا�سر  ب�سكل  عانو� 

باالإ�سافة  �لنف�سية  �الأولية  �مل�ساعد�ت  قدمو� 

�لكثري  �أن  حيث  �لنظافة،  ومو�د  �الأطعمة  �إىل  

من �لنا�ش كانو� يف حالة �سدمة بعد م�ساهدتهم 

و�لدمار  و�لغ�سب  �لقوية  �لعرقي  �لعنف  موجة 

خالل ��سبوع و�حد. 
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املنهج  ال�صمويل

يف  �لنف�سي   �لدعم  ومتطوعني  موظفني  يعمل 

�لربنامج  يرعاها مندوب  �لتي   ، �لوطنية  �جلمعية 

�لنف�سي لالإحتاد �لدويل ،جاهدين لتطوير برنامج 

�سامل لت�سهيل تعايف �لنا�ش يف �ملجتمعات �ملت�سررة 

من خالل جمموعة متنوعة من �الأن�سطة ت�ستهدف 

�لفرد و�الأ�سرة و�ملجتمع. كما تركز ب�سفة خا�سة 

�الأطفال  وهم  �سعفا  �الأكرث  �لفئات  برنامج  على 

وكبار �ل�سن وذوي �ل�سعوبات �ل�سحية و�لالجئني 

و�إ�ساءة  �لعنف  من  جنو�  �لذين  و�الأ�سخا�ش 

جمعية  من  �ملتطوعني  و  �ملوظفني  وقام  �ملعاملة. 

معارفهم  بتعزيز  �لقزغ�ستاين  �الأحمر  �لهالل 

و�عتمدو�  �لنف�سي،  �لدعم  جمال  يف  ومهار�تهم 

�لدويل  �الحتاد  يقدمها   �لتي  و�الأ�ساليب  �ملبادئ 

من خالل دورة تدريبية بعنو�ن “ �لدعم �لنف�سي 

�الجتماعي �ملبني على  �ملجتمع  “.

�لهالل  جمعية  من  و�ملتطوعني  �ملوظفني  ويقوم 

يف  برنامج  بتنفيذ  حاليا  �أو�ش  فرع  يف  �الأحمر 

وعلى  �الأزمات  من  �ملتاأثرة  و�ل�سو�حي  �لقرى 

وجه �لتحديد بلدتي مادي وقزغ�ستان. وقد قامو� 

و�لتخطيط  و�لفردي  �جلماعي  �لدعم  بتقدمي 

�الجتماعية  �الأن�سطة  من  لعدد 

�لذ�تية  �مل�ساعدة  وجمموعات 

بالتعاون مع �أع�ساء �ملجتمع. عالوة 

جمعيات  فروع  �سعت  ذلك،  على 

وجالل  �أو�ش  يف  �الأحمر  �لهالل 

�أباد يف �جلنوب �إىل  بناء وتدريب 

�الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  فرق 

كافة  �إىل  �لو�سول  �أجل  من  �أخرى،  مناطق  يف 

�ملحتاجني  وتقدمي �مل�ساعدة للمجتمعات �ملت�سررة 

و�أن�سطة  تدريب  وتقدمي  وفردي  جماعي  ب�سكل 

برب�مج  متعلقة  و�أن�سطة  نف�سية  وتربية  �جتماعية 

�أخرى للهالل �الأحمر مثل �إد�رة �الأزمات و�لعناية 

�ل�سحية وم�سروع خا�ش بالن�ساء فقط. ولكن يف 

نف�ش �لوقت، كانو� بحاجة �إىل  �الهتمام باأنف�سهم 

�أنهم  حيث  و�سغوطاتهم،  خماوفهم  مع  و�لتعامل 

فالن�سبة  �أي�سا.  �ملت�سررة  �ملجتمعات  من  جزء� 

لهم �إن م�ساعدتهم لالآخرين هي و�سيلة مل�ساعدة 

�أنف�سهم �أي�سًا!

اإعادة بناء الثقة

حزير�ن  يف  �لعنف  و�ندفاع  �ل�سر�ع  �أعقاب  يف 

و�لقلق  �خلوف  �سيطر  �سهرين،  مرور  بعد  وحتى 

يتعلق  مبا  باالأمان  �ل�سعور  و�نعد�م  و�حلزن 

مب�ستقبلهم �لقريب، يف  �ملجتمعات �ملحلية. وفقدت 

بع�ش �لعائالت ب�سكل ماأ�ساوي �أفر�د �أ�سرهم، كما 

فقد �لعديد من �الأ�سر منازلهم وم�سادر دخلهم، 

�الآالف  ع�سر�ت  و�سرد 

هاجرو�  �أو  �لنا�ش  من 

ب�سبب  د�ئم  ب�سكل 

�لعرقية،  �لتوتر�ت 

خ�سرو�   وبالتايل 

�لدعم  �سبكات 

ولكن  �الجتماعي. 

�لدعم  نظام  بقي 

�الأ�سر  �لتقليدي �سمن 

�ملمتدة  و�ملجتمعات 

ب�سكل قوي وكما �أو�سح 

زولهمور، �ساب متطوع 

�الأحمر:  �لهالل  يف 

�سعيد�  كنت  “لقد 
و  و�الأمل  �لدمار  من  �لرغم  على  �ملجتمع،  لروؤية 

�خل�سارة، يحافظ على هدف �مل�ستقبل �مل�سرتك، 

�إىل   جنبا  �حلياة  و  �ملتما�سكة   �ل�سد�قات  و 

�الأذربيجاين  و�ل�سعب  �لقريغي�سي  �ل�سعب  جنب، 

هذه  يف  �لبع�ش  بع�سهم  ي�ساعدون  وغريهم. 

�لظروف �لع�سيبة. ويت�سارك �جلري�ن يف �الأطعمة 

يف  �لق�سية  هي  هذه  لي�ست  ولالأ�سف،  وغريها. 

جميع �ملجتمعات، فتلك �لتي تاأثرت ب�سدة من جر�ء 

�ل�سر�ع، كانت بحاجة �إىل  مزيد من �لوقت و �إىل  

�تخاذ خطو�ت �سغرية �إىل  �الأمام الإعادة تاأ�سي�ش 

�لثقة بني  و�إعادة بناء  رو�بط دعم �ملجتمع �ملحلي 

�لنا�ش. ورغم ذلك، ��ستمرت �لتوتر�ت �الجتماعية 

و�لتباعد بني خمتلف �ملجموعات �لعرقية، ومنعت 

ق�سايا �الأمن �لو�سول �ل�سهل للمتطوعني يف �لهالل 

�إال  �ملتاأثرة،  �ملحلية  �ملجتمعات  جميع  �إىل  �الأحمر 

�لقادرين  �ملتطوعني  جتنيد  جادين  يحاولون  �أنهم 

بغ�ش  �ملحتاجة،  �لفئات  جميع  �إىل  �لو�سول  على 

و�لعمر  �جلن�ش  ونوع  �لعرقي  �الأ�سل  عن  �لنظر 

و�حلالة �الجتماعية.

اأماكن اآمنة لالأطفال

لقد عانى �الأطفال يف �ملجتمعات �ملت�سررة  �لكثري 

من �خلوف و�ل�سدمة و�نعد�م �الأمن �أثناء �الأزمة، 

لذلك قرر �لهالل �الأحمر يف جمهورية قيز�غ�ستان 

�ملريحة  و�الأماكن  �الأمان  بع�ش  لهم  يقدم  �أن 

مت  فقد  �لدر��سي.  �لعام  لبدء  و�ال�ستعد�د  للتعايف 

�إعادة  مع�سكر  تنظيم 

يف  �الأطفال  تاأهيل 

طفاًل  ل54  �إي�سيكول 

عانو�م  �لذين  من 

خالل  �ل�سغوطات 

�الأزمة و �أ�سرف عليهم 

ثالثة  من   �ملتطوعون 

جنوب  مقاطعات 

و�سملت  قيز�غ�ستان. 

تاأهيل  �إعادة  بر�مج 

خمتلف  �الأطفال 

�ملنظمة،  �الأن�سطة  

�لعالج عن طريق  مثل 

�لفن و�للعب و�الأحد�ث 

�لثقافية. وبالن�سبة �إىل  �الأطفال �لذين ال ميكنهم 

�لهالل  فرع  نظم  كول،  �إي�سيك  �إىل   �ل�سفر 

من وعدد  تاأهيل  �إعادة  خميم  �أو�ش،  يف   �الأحمر 

�الأحد�ث �لثقافية، مثل �حلفالت �ملو�سيقية و�الأد�ء 

�مل�سرحي، بالتعاون مع مدينة �مل�سرح يف �أو�ش.     

احلفاظ على الأمل

�الأ�سر  تو�فدت  و�ل�ستاء،  �خلريف  بحلول 

�الأطفال و�ل�سباب من مناطق �أو�ش وجالل �أباد �ملت�سررة من نز�ع حزير�ن يف ف�سل �ل�سيف الإعادة �لتاأهيل يف خميم بحرية �إي�سيك 

كول. �مل�سور �يغور �سابوجينكوف.

و�حلفاظ  �لقلق  ملحاربة  �ملحلية  و�ملجتمعات 

يتطلعون  ذلك،  ومع  �الأ�سا�سي.  وجودهم  على 

�إىل  �مل�ستقبل مبنظور �إيجابي وي�سلون من �أجل 

�ل�سالم يف منطقتهم على �لرغم من �ال�سطر�ب 

تبطئ  �لتي  �خلاطئة  و�ملعلومات  و�الإ�ساعات 

�أحد  ذكر  وكما  ذلك،  رغم  �لتعايف.  عملية  من 

�الأحمر:  �لهالل  يف  �لنف�سي  �لدعم  متطوعني 

�أباد يف  وجالل  �أو�ش  منطقتي  يف  �لنا�ش  “ مير 

مرحلة �لتكييف ملا بعد �الأزمة وميكن �أن يعملو� 

مرور  مع  ولكن  �حلايل،  �لوقت  يف  جيد  ب�سكل 

�لوقت، رمبا يو�جهون ظروف �أ�سعب وجب على 

ومتكينهم  و�مل�ساعدة  �لتو�جد  �الأحمر   �لهالل 

تو�جه  �لتي  �لتحديات   ومو�كبة  �لتكييف  من 

�ملجتمع باأ�سره

تا�ستنوفا كمن�سقة  �أ�سيل  وتعمل  �لدويل يف قيز�غ�ستان.  �لنف�سي �الجتماعي يف �الحتاد  �لدعم  برنامج  بوبا�سيك،هي مندوبة  �سانيا 

�إقليمية للمعلومات و �ملبادئ و�لقيم، وهي �ملمثلة �الإقليمي الآ�سيا �لو�سطى يف �الحتاد �لدويل يف �أملاين، يف كاز�خ�ستان.
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�سمود االأطفال واملجتمعات املحلية

مقال م�صور من غزة وال�صفة الغربية اأعدت ال�صور والن�صو�ص بيد جريوم 

جرميود، مندوب الدعم النف�صي الجتماعي

الو�صع املتوتر

�لتفتي�ش  وعمليات  �لع�سكري   �لعنف  الآثار  كان  �ملحتلة،  �لفل�سطينية  �الأر��سي  يف 

�أثر  وقيود �حلركة،  �مل�ستوطنني  �لتفتي�ش وهجمات  نقاط  و�مل�سايقات عند  �لليلية 

وت�سري  رعايتهم.  وللقائمني على  لالأطفال  �لكرمي  �لعي�ش  نف�سي عميق على  �سلبي 

�لقدرة  وعدم  و�الن�سحاب  �الأمان  �نعد�م  من  يعانون  �الأطفال  �أن  �إىل  �لدر��سات 

�لرتكيز   على  �لقدرة  وعدم  و�لعدو�نية  و�لكو�بي�ش  �ل�سريري  و�لتبول  �لنوم  على 

و�ملدر�سة.  �ملنزل  يف  و�لعاطفي  و�ملجتمعي  �جل�سدي  و�لعنف  �ملتوترة   و�لعالقات 

وقد مت تنفيذ �لدعم �لنف�سي من قبل �لهالل �الأحمر �لفل�سطيني وكذلك من قبل 

�حتاد �ل�سليب �الأحمر �لدمنركي و�لفرن�سي و�الأي�سلندي و�الإيطايل.

الر�صد والتقييم

قد مت تكري�ش �الهتمام و�جلهود �ل�ساملة مبا يتعلق باملقايي�ش �لكمية و�لنوعية الآثار 

�لربنامج على نف�سية وعي�ش �مل�ستفيدين. وقد مت حتديد نتائج كل برنامج معرف 

ومتوقع مبوؤ�سر�ت حمددة تقا�ش بو�سائل م�سممة ت�سمح بالتدقيق �لت�سليبي قبل 

وبعد �مل�سح لالأطفال و�الأهايل و�أور�ق �ملالحظات للمعلمني ومناق�سات جمموعات 

�لرتكيز و�ملقابالت �لرئي�سية

اجتماعات الأهايل 

 قد �أظهرت �لبحوث �أن �لعمل مع �لبيئة �الجتماعية 

�لكرمي   �لعي�ش  على  �إيجابي  تاأثري  له  لالأطفال 

�الأطفال وقدرتهم على �لتكيف مع �الأزمات. لذلك، 

�لربنامج  يف  �مل�ساركني يف  �الأطفال  م�ساركة ذوي 

�الأهل.  �حتياجات  تتناول  �لتي  �الأهايل  �جتماعات 

حيث ت�سهم هذه �الجتماعات بزيادة دعم �الأهايل 

وميلكون  �ل�سغط  من  يعانون  �أنف�سهم  هم  �لذين 

�الأطفال  بيئة  على  خا�ش  ب�سكل  �الأكرب،  �الأثر 

مع  �ملو�سوع  يتعامل  حيث  �ملنزلية،  �سنًا  �الأ�سغر 

تلبية  �إىل   باالإ�سافة  و�حلماية،  �الأطفال  حاالت 

�حتياجات �الأهايل �أنف�سهم، ب�سكل جزئي.

ور�صات العمل النف�صية الجتماعية

منظمة مما  تعليمية  و  نف�سية  �أن�سطة  من  و�الجتماعية  �لنف�سية  �لعمل  ور�سات  وتتاألف 

من  �لعنف،  مو�جهة  عند  و�مل�ساعر  �حلقيقية  �حلياة  خرب�ت  �إعكا�ش  للم�ساركني  يتيح 

خالل �الألعاب و�مل�سرح و�لرق�ش و�لكتابة، ف�سال على �لر�سم. �أما �لهدف �لثاين، فهو 

ور�سات  ت�ساعد  كما  �لعنف.  ملو�جهة  و�لت�سدي  �لدفاع  �آليات  تطوير  على  م�ساعدتهم 

مع  �لتفاعل  ولتطوير  �أنف�سهم،  يف  �لثقة  ال�ستعادة  �للعب،  على  �ملد�ر�ش  �أطفال  �لعمل 

�أقر�نهم بناءَ� على �لثقة و�لت�سامح.

ور�صات العمل املجتمعية

تعد ور�سات �لعمل �ملجتمعية ب�سكل رئي�سي، عمل �إبد�عي يف طبيعته 

وترفيهية  �إبد�عية  �أن�سطة  “�ال�سرت�ك يف  فر�ش  لالأطفال  ويقدم 

منا�سبة الأعمارهم و �مل�ساركة بحرية يف �حلياة �لثقافية و �لفنون 

“ كما ورد يف )�ملادة 31 يف �تفاقية حقوق �لطفل(. ت�سنف هذه 
وزيار�ت  وثقافية  و�جتماعية  ؛فنية  خمتلفة  عناوين  حتت  �لور�ش 

و�أعمال تطوعية وريا�سات. كما توفر هذه �لور�ش �إمكانية �لتفاعل 

تقوية  وبالتايل  �ملجتمع،  و�أفر�د  �الأطفال  معلمي  بني  �ملجتمعي 

�لن�سيج �الجتماعي. 
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بعد انفجار القنبلة

 توفري الدعم النف�صي الجتماعي بعد تفجريات اأوغندا

بيد األيك�ص �صي�صيمبوا

يظهر يف �ل�سورة �الأوىل، �مل�ست�سارين �ملتطوعني ل�سليب �الأحمر �الأوغندي م�ستمعني �إىل �أحد �أقارب  �سحايا �نفجار قنبلة يف مركز 

�لدعم �لنف�سي �الجتماعي لل�سليب �الأحمر �لذي �أن�سئ يف م�ست�سفى موالجو �الإحالة �لوطني يف كمباال.

 يظهر يف ميني �ل�سورة: فريق عمل مكون من متطوعي �ل�سلي �الأحمر �الأوغندي من فرع �سمال كمباال �أثناء عنايتهم بال�سحايا يف 

م�ست�سفى موالجو �الإحالة �لوطنية يف كمباال.   �مل�سور جاكلني ز�ودي / �ل�سليب �الأحمر �الأوغندي.

و�حلق �حلادث �الإ�سابات �لبدنية بال�سحايا و�أخرى غري 

مرئية على نطاق و��سع لكال �لناجني و�أ�سر �ملفقودين.

من  �لند�ء،  �الأوغندية  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية  ولبت 

�لغذ�ئية  غري  و�ملو�د  �الأولية  �الإ�سعافات  توفري  خالل 

�لوطني،  �الإحالة  م�ست�سفى  موالجو،  م�ست�سفى  �إىل 

تلبية  �إن  �لعائالت.  و�أفر�د  �ل�سحايا  دعم  ف�سال عن 

�أهم  �إحدى  هي  �لكارثة  لهذه  �لنف�سية  �ال�ستجابة 

�الأوغندي،  �الأحمر  �ل�سليب  بها  تعهد  �لتي  �الأن�سطة 

بدعم من �أ�سدقاء متخ�س�سني من �ل�سليب �الأحمر  

فرق  م�ست�سار متخ�س�ش يف   15 �لكيني، حيث جتمع 

مهمتها تقدمي ون�سر �لدعم يف مر�كز خمتلفة لتقدمي  

كان  �لفرق  هذه  و�إحدى  �الجتماعي.  �لنف�سي  �لدعم 

متمركز� ب�سكل ثابت  يف م�ست�سفى موالجو،  مع خم�سة 

�الأ�سدقاء  �حلزينني  �إىل   �لدعم  لتقدمي  م�ست�سارين 

يف  �أو  �لدفن  مر��سم  يف  �سو�ء  �ملتوفيني،  و�أقارب 

�مل�سرحة. ومت تفعيل مركز �لدعم �لنف�سي �الجتماعي 

بتقدمي  �لفرق  وبد�أت  �لفور،  على  �مل�ست�سفى  يف 

�مل�سورة  و�لبحث عن �أفر�د �لعائالت وتقدمي خدمات 

�الإحالة. ومت ت�سكيل خم�ش جمموعات �أخرى من �أربعة 

زيار�ت  الإجر�ء  متنقلة  جمموعة  كل  يف  م�ست�سارين 

�لو�سع  وكان  �ملفقودين.  �أ�سر  �إىل   �ملنزلية  �لرعاية 

متوتر� يف �مل�ست�سفى  و�ملنازل يتخلله  �خلوف و�لغ�سب 

�ملنزيل  �لنف�سي  �لدعم  وقدم  و�النزعاج.  و�لياأ�ش 

لهم   وتقدمي �خلدمات  وزيارة 32  و�مل�سورة  �مل�ساعدة 

مثل �حل�سول على �سهاد�ت �لوفاة ومتابعة �أمور بنك 

�ملتوفى، من بني غريها من �مل�ساعي.

وكانت �لتعبئة و�إن�ساء �ل�سبكات مع مقدمي �خلدمات 

�ال�ستجابة  مبادرة  من  هاما  جزء�  و�ملهنيني  �الأخرى 

�لفاعلة  �جلهات  هذه  �سملت  وباملجمل،  �ل�ساملة. 

�لوطنية  موالجو  م�ست�سفى  يف  �لنف�سانيني  �الأطباء 

�ملتحدة  �ململكة  وهيئة  �الأوغندية  �ال�ست�سارة  ور�بطة 

�الحتياجات �الأ�سا�سية. من ما مكن �ل�سليب �الأحمر 

بطريقة  �خلرب�ت  وتبادل  �لتعاون  من  �الأوغندي 

�ملنفعة �ملتبادلة، ويف �ملطلق، �لتو��سل مع عدد متز�يد 

من �مل�ستفيدين قدر �الإمكان.

من  كبريَ�  �هتمام  �لتفجري�ت  على  �لرد  و�جتذب 

عقده  �لذي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  مثل  وخا�سة،  �العالم 

�الأمني �لعام �ل�سليب �الأحمر �الأوغندي، الإعالم �الأمة 

�سيتم  وكيف  للمبادر�ت  �ال�ستجابة  م�ستجد�ت  حول 

وطنية  �سحيفة  قامت  ذلك،  على  عالوة  تن�سيقها. 

و�أجري  �لنف�سي،  �لدعم  عن  ق�س�ش  عدة  بعر�ش 

�آخر،  ولي�ش  و�أخري�  �إذ�عيني.  حو�ريني  برناجمني 

�نعقاد حديث هاتفي على �لهو�ء مبا�سرة يف برنامج 

تلفزيوين ملدة �ساعة. 

كونها �ملرة �الأوىل لل�سليب �الأحمر �الأوغندي يف توفري 

�لدعم �لنف�سي �الجتماعي يف كارثة ذ�ت �سلة بقنبلة 

مثل هذه، قد مت تعلم �لكثري من �لدرو�ش و�خلرب�ت 

�ملو�رد  وتعبئة  و�لتن�سيق  �الأقر�ن  دعم  حيث  من 

و�ال�ستجابة على نحو كاف الحتياجات �لناجني و�أ�سر 

�لنف�ش  وعلماء  �ملهنيني  من  �لعديد  وكان  �ملفقودين. 

و�مل�ست�سارين على ��ستعد�د لتقدمي م�ساعدتهم �ملهنية 

�الأوغندي  �الأحمر  �ل�سليب  قدرة  ز�د  مما  تطوعا. 

تعبئة �ملتطوعني �ملحرتفني وبالتايل تعزيز  يف جمال 

قدرتها على تقدمي �لدعم �لنف�سي ل�سحايا �لكو�رث.

وكان �ل�سليب �الأحمر �الأوغندي ممتنا للم�ست�سارين 

�لـ 15،، �لذين تطوعو�  فور�  طلبهم وكذلك �سندوق 

�لطو�رئ لالإغاثة يف حاالت �لكو�رث لالإحتاد �لدويل 

�ل�سركاء  �إىل  باالإ�سافة  �لتد�خل  هذ�  تدعم  �لتي 

وخا�سة جمعية �أوغند� �ال�ست�سارية وم�ست�سفى

 موالجو

ال تز�ل ليلة 11 حزير�ن 2010 حية يف �أذهان �أكرث من 30 مليون �أوغندي، لي�ش الأنها ليلة نهائيات كاأ�ش �لعامل يف جنوب �أفريقيا، ولكنها 

ليلة �لتفجري�ت �النتحارية �ملفاجئة �لتي �سرب فيه مكانني يف مدينة كمباال، و�حد يف نادي �لركبي يف كمباال و�الآخر يف بار ومطعم �لقرية 

�الأثيوبية. ومت تاأكيد وفاة 76 �سخ�سا وجناة عدة �أ�سخا�ش �آخرين يعانون من جروح خطرية..

احلد من مواطن ال�سعف من خالل القوة 

االإن�سانية

وحدة الدعم النف�صي الجتماعي – كينيا

بيد هيلن اأ. موقافويا

�الحتياجات  تلبي  و�لتي  �لطو�رئ،  �ال�ستجابة حلاالت  �لنف�سي كجزء من  �لدعم  تدخالت  تعميم  �إىل  �لكينية  �الأحمر  �لهالل  ت�سعى جمعية 

�لنف�سية و�الجتماعية لالأفر�د. و�لهدف من ور�ء ذلك هو �لتخفيف من �آثار �لكو�رث، �سو�ء كانت من �سنع �الإن�سان �أو �لطبيعية، من خالل 

�آليات �ال�ستجابة جلمعية �لهالل �الأحمر �لكيني عدة مر�ت  �إن�سانية ر�ئدة، قد مت �ختبار  تدخالت وقائية وعالجية. وبحكم كونها منظمة 

والقت جناحا متز�يد�. ففي حال وقوع كارثة، تكون �أ�سلحة �جلمعية  �لثالثة ؛ �خلدمات �لطبية �لطارئة ووحدة �لدعم �لنف�سي وفريق �لبحث 

عن �ملفقودين، د�ئما يف حالة تاأهب ق�سوى.
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جمعية  يف  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  وحدة  تعمل 

�لكيني حتت رعاية د�ئرة �ل�سحة  �ل�سليب �الأحمر 

�لعديد  �لوحدة  وت�سمل  �الجتماعية.   و�خلدمات 

من �لوظائف منها �حلماية و�إعادة �لتاأهيل ومتكني 

و�لدعم  �سبكات  و�إن�ساء  و�لتن�سيق  �ملحلي  �ملجتمع 

جمعية  ت�سعى  لوحدة،   � هذه  خالل  ومن  �لنف�سي. 

�ل�سليب �الأحمر �لكيني �إىل تعميم تدخالت  �لدعم 

�لنف�سي كجزء من �ال�ستجابة حلاالت �لطو�رئ �لتي 

لالأفر�د.  و�الجتماعية  �لنف�سية  �الحتياجات  تلبي 

كانت  �سو�ء  �لكو�رث،  �آثار  تخفيف  هو  و�لهدف 

خالل  من  �لطبيعية،  من  �أو  �الإن�سان  �سنع  من 

�الآثار  وتتميز  و�لعالجية.  �لوقائية  �الإجر�ء�ت 

�الجتماعية  �لوظائف  تاأدية  بعدم  للكو�رث  �لب�سرية 

كفاية  وعدم  و�لتوجيه  �لقيادة  وفقد�ن  �لطبيعية 

نظم �ل�سحة و�لطو�رئ ، ولذلك يرتك �لناجني يف 

�حلاجة  تربز  وبالتايل  و�لياأ�ش،  �الرتباك  من  حالة 

لتخفيف �آثار �ل�سعف. ويعد برنامج �لدعم �لنف�سي 

�لرب�مج  مع  ومرتبط  متكامل  نهج  �الجتماعي 

�لطو�رئ  حاالت  متابعة  مثل  �الأخرى،  و�لوحد�ت 

�لطبية �ل�سحية وفريو�ش نق�ش �ملناعة �ملكت�سبة / 

�الإيدز ومركز حاالت �لطو�رئ، لت�سكيل �سبكة جيدة 

من �ال�ستجابات.  

فريق �لدعم �لنف�سي  �الجتماعي

�لر�ئدة،  �الإن�سانية  �ملنظمات  �إحدى  كونها  بحكم 

�ل�سليب  �ال�ستجابة جلمعية  �ختبار  �آليات  و�سع  مت 

�الأحمر �لكيني عدة مر�ت والقت �لكثري من �لنجاح. 

ففي حال وقوع كارثة، تعمل �أ�سلحة �جلمعية �لثالثة؛ 

�خلدمات �لطبية يف �لطو�رئ ووحدة �لدعم �لنف�سي 

تاأهب  حالة  يف  وهم  �ملتابعة  وفريق  و�الجتماعي 

�الأولية حت�سري  وتت�سمن �خلطو�ت  د�ئمة.  ق�سوى 

�لدعم  و  �ملتابعة  فريق  قبل  من  �ال�ستجابة  مكتب 

تفا�سيل  ت�سجيل  هي  �الأ�سا�سية  ووظيفته  �لنف�سي 

�الأفر�د و�ملجتمعات  �ملت�سررة من �أجل توجيه فرق 

�لفو�سى  تعم  ورمبا  �أحباءهم.  تفقد  �ال�ستجابة يف 

�إىل   �الأقارب  �إحالة  عند  �ال�ستجابة  مكتب  يف 

وهنا  �أحباءهم.  وفاة  بعد  و�مل�سارح   �مل�ست�سفيات 

ياأتي دور فريق �لدعم �لنف�سي �لذي�سرعان ما يبدء 

بالتحدث مع �أولئك �ملنكوبني ممهدَ� ملا ينتظرهم، 

ويقدم �لدعم باأ�سكال متعددة مثل مر�فقة �ملنكوبني 

�لدفن،  لوقت  ورمبا متتد خدماتهم  �مل�سارح،  �إىل  

كما يقدم �حلماية �الجتماعية، وخا�سة عند وجود 

�أيتام و �أولئك �لذين فقدو� معيلهم �لوحيد.



1415

الدعم النف�صي كاإجراء ل�صد الفجوة

�إن من �أهم �ال�سرت�تيجيات �مل�سيطرة يف �ل�سليب 

يتم  حيث   ، و�لتو��سل  �لتن�سيق   ، �لكيني  �الأحمر 

خالل  من  �ملهتمني  قبل  من  �مل�سبق  �لتاأهيل 

مكاملة  تكفي  �لكارثة،  حالة  ففي  �لتخطيط. 

هاتفية لتحديد م�ستوى �لتدخل و �ملو�رد �ملطلوبة 

و�خلدمات  و�ملعد�ت  و�للو�زم  �لعدد  حيث  من 

�للوج�ستية من بني �أمور �أخرى. وتتم �لتحديثات 

�لطو�رئ  تن�سيق  مركز  من  �ملنا�سب  �لوقت  يف 

فريق  تبليغ  يتم  حيث  �لهاتف،  على  ذلك  ويتم 

و�أنه  كارثة  هناك  �أن  لال�ستجابة  �لنف�سي  �لدعم 

يجب عليهم �لتو�جد يف �ملوقع.

ومن ثم يجتمع كافة �أ�سحاب �لعالقة مبن فيهم 

و�الأطباء  �لطبيني  و�مل�ساعدين  �مل�ست�سارين 

و�ملنظمات  �لنف�سيني  و�الأخ�سائيني  �لنف�سانيني 

�الأطفال  رعاية  دور  يف  و�لعاملني  �لدينية 

�لنف�سي  �لدعم  لتوفري  �ملو�رد  من  �سبكة  لت�سكل 

�لوطني  كينياتا  م�ست�سفى  وتعد  �الجتماعي. 

�أرو�حنا  �أنقذو�  �لنف�سية، وجمعية  كينيا   ور�بطة 

وم�ست�سفى  �ل�سم  مل�ساعدة  كينيا  و  �أناباكان  و 

وجمعية  �ملتحدة  �الأمم  و�أخوية  للن�ساء  نريوبي 

�أماين  �مل�سورة  ومركز  كينيا  يف  ج�سديا  �ملعوقني 

�لعقلية،  �ل�سحة  و�سعبة  جايبور  �لقدم  وم�سروع 

�لذين  �لرئي�سيني  �أ�سحاب �مل�سلحة  هم من بني 

نتعامل معهم �لعمل حيث يجلب �جلميع خرب�تهم 

�إىل  �ملوقع التباع نهج متكامل.

م�صاعدة امل�صاعدون

�أن  دون  �لنا�ش  دموع  م�سح  �ملمكن  غري  من  »�إنه 

�سعت  �خللفية،  هذه  فحوى  من   .« �الأيدي  تت�سخ 

جمعية �ل�سليب �الأحمر �لكيني  �إىل و�سع �الأنظمة 

يف �ملكان �ل�سحيح، للتاأكد من �إعطاء �مل�ستجيبني 

�لدعم �لالزم و �لتدخل يف �لوقت �ملنا�سب و�حلد 

من عو�ئد �الآثار �لتي قد يتعر�سون لها.  ومن �أجل 

حت�سري  مت  ونف�سيا،  وج�سديا  عاطفيا  �إعد�دهم 

�لتدخالت.  وبعد  و�أثناء  قبل  حمادثة  جل�سات 

وتقييم  مب�ساعرهم  لالإح�سا�ش  هام  �أمر  وهذ� 

عند  �لدعم  وتقدمي  �لتو��سل  على  قدر�تهم 

عي�سهم  وحماية  �سمان  �إىل  تهدف  كما  �لز�م. 

نهاية  يف  يوؤدي  مما  �لبعيد،  �ملدى  على  �لكرمي 

�الأمر �لو�سول الأكرب عدد من �مل�ستفيدين. ويعفى 

�أولئك �مل�ستجيبني �لذين حتملو� �أق�سى طاقتهم 

�إىل  بع�سهم  ويحال  �أخرى.  مبهام  �الهتمام  من 

تعر�سهم  من  للحد  �ل�سريري  �لعالج  �إجر�ء�ت 

ال�سطر�بات ما بعد �ل�سدمة �لنف�سية.

�ملتطوعني،  و  �مل�ستجيبني  جهود  تقدير  وبهدف 

فريق  �لكيني  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية  تنظم 

يتم  حيث  �جتماعية،  �أحد�ث  �إن�ساء  �إىل  يهدف 

و�ل�سعف  �لقوة  نقاط  وحتليل  �خلرب�ت  تبادل 

وغريها  �ل�سيا�سة  وتوجيه  و�لتهديد�ت  و�لفر�ش 

توثيق  �إىل  باالإ�سافة  �الإد�رية،  �الإجر�ء�ت  من 

من  �ملعلومات  و��ستخال�ش  �ملمار�سات  �أف�سل 

خالل �لدور�ت. ويتوج هذ� يف ماأدبة غد�ء تكرميا 

وجود  حال  يف  لهم  �الأولوية  وتعطى  لتفانيهم، 

فر�ش عمل يف �ملجتمع.

�خلدمة  وت�سليم  ت�سريع  يف  �الإحاالت  وت�ساعد 

وخلق نوع من �لتاآزر، حيث تعمل جمعية �ل�سليب 

�لتقنية  �لقدر�ت  بالت�سديد على  �لكيني   �الأحمر 

للموؤ�س�سات �لتي تقدم �خلدمات للفئات �ل�سعيفة 

هذه  وت�سمل  خاطر.  طيب  عن  �الأزمات  �أثناء 

 �خلدمات وال تقت�سر على �جلر�حات �لت�سحيحية

قبل  ما  ورعاية  �لعظام  و�أجهزة  معد�ت  وتوفري 

�ل�سريرية  و�الإد�رة  و�حل�سانة  �لوالدة  بعد  وما 

وتوفري  و�لتاأهيل   �ل�سدمة  بعد  ما  ال�سطر�بات 

تتطلب  �لتي  �حلاالت  �إىل  �لب�سرية  �ملعينات 

ذلك، ويتم �أي�سًا متكني و�سائل �ل�سغط و�ملد�فعة 

جتعل  �لتي  �ل�سبكات  من  �ال�ستفادة  خالل  من 

مهار�تهم و مو�ردهم متاحة.

توفري الإغاثة

هو  �لطو�رئ  حاالت  خالل  �للو�زم  توفري  �إن 

�لكيني.  �الأحمر  لل�سليب  �الأ�سا�سي  �لن�ساط 

للكو�رث  و�لتاأهب  �ال�ستجابة  وحدة  تتعهد  حيث 

�ملت�سررة  �ملناطق  �إىل  �لنطاق  و��سعة  بتوزيعات 

من �لكو�رث. وهذ� يقدم نقطة دعم وتدخل لفريق 

�الحتياجات  ملعاجلة  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم 

ت�ستمر  �لو��سعة  �لنزوح  مناطق  ويف  �لنف�سية. 

�ملمار�ساتويتم تاأمني �ملو�رد من ند�ء�ت �لطو�رئ 

من �ل�سركاء و�ملانحني �ملحليني و�لدوليني وعادة 

ما تكون �للو�زم �الإغاثية غري كافية لتلبية جميع 

حلني  موؤقت  �إجر�ء  ولكنها  �لنا�ش  �حتياجات 

�تخاذ �لتد�بري �ال�سرت�تيجية على �ملدى �لبعيد. 

زمالء الدعم النف�صي يف ما وراء احلدود

�أبعد  �إىل  ما هو   �لكيني  ي�سل �ل�سليب �الأحمر 

تقدمي  يف  تفانيه  خالل  من  �لكينية  �حلدود  من 

�ل�سقيقة.  �لوطنية  للجمعيات  �لتقني  �لدعم 

�الأحمر  �ل�سليب  �الأمثلة على ذلك، جمعية  ومن 

�الأحمر  �ل�سليب  جمعية  �أيدت  حيث  �الأوغندي. 

كارثة  خالل  �الأوغندي  �الأحمر  �ل�سليب  �لكيني 

�لفي�سانات يف �أوغند� �لتي تبعها �نهيار �أر�سى، 

ودفن �لقرية باأكملها حتت �الأنقا�ش، خملفًا �أكرث 

من 20 قتياًل. وكان �ل�سليب �الأحمر �لكيني �أي�سا 

 11 تفجري�ت  بعد  �أوغند�،  كمباال،  يف  متو�جدً� 

حزير�ن 2010 �لتي خلفت �أكرث من 64 قتياًل.

دعم الفئات ال�صعيفة

�لفئات  �حتياجات  تلبية  على  �لقدرة  تعترب 

وذوي  و�الأطفال  �لن�ساء  �سيما  وال  �ل�سعيفة 

حاالت  خالل  �ل�سن  وكبار  �خلا�سة  �الحتياجات 

�ل�ساملة،  �ال�ستجابة  على  قوي  موؤ�سر  �لطو�رئ، 

موظفي  من  لكثري  حتديا  يبقى  هذ�  هذ�  �أن  �إال 

بدون  �لكيني  �الأحمر  �ل�سليب  وجمعية  �الإغاثة 

��ستثناء. ولتلبية هذه �لتحديات مت و�سع �لتد�بري 

�آليات  تبليغ  �لتقييم  �أدو�ت  ت�سنيف  ل�سمن 

�لقدر  نف�ش  على  ح�سولها  �أجل  من  �ال�ستجابة، 

من �الهتمام ويوؤدي ذلك �إىل  �لعمل ب�سكل وثيق 

لتحديد  فعلية  بح�سابات   و�لقيام  �ل�سركاء   مع 

�ل�سمولية.

ويعد �إن�ساء وحدة �حلماية، وهي عالمة فارقة يف 

تاريخ �لعمل �الإن�ساين للجمعية. حيث �أن جلمعية 

�ل�سليب �الأحمر �لكيني لي�ست جديدة يف جمال 

ق�سايا �حلماية حيث ميتد تاريخه �إىل  حقبة ما 

قبل �ال�ستقالل يف �لوقت �لذي �أن�سئ فيه مركز 

جمعية �ل�سليب �الأحمر �لكيني لالأطفال �ملعاقني 

ج�سديًا يف �إمبو  ومقر �ملقاطعة �ل�سمالية �ل�سرقية 

�لذي يت�سع لـ 50 طفال. بد�أ بيت �الأطفال جومو 

للم�ساعدة  كم�سروع  ج�سديا  للمعوقني  كينياتا 

�لكيني.  �الأحمر  �ل�سليب  جلمعية  �لذ�تية 

د�خل  ج�سديا  �ملعوقني  �الأطفال  �لبيت  وي�ستقبل 

�الهتمام  �إىل  يهدف  و  �سو�حيها،  ويف  �لبلدية 

�أكرث  �أو  مثل عدم وجود طرف  �لبدنية  باالإعاقة 

�خللقية.  �لت�سوهات  من  وغريها  �الأطر�ف  من 

ونريي  مركز   فهو  �لثاين  �الأطفال  مركز  �أما 

للطفولة، �لذي �أن�ساأ يف عام 1963. ويت�سمن 21 

طفال يف �لوقت �حلا�سر، يف حني يزور 60 طفاًل 

برنامج  بخ�سو�ش  �إما  الأخر،  وقت  من  �ملركز 

�لتغذية �أو ملتابعة برنامج �لتدريب �ملهني. ويكمن 

�الأ�سا�سية  �ملعد�ت  �قتناء  يف  �لرئي�سي  �لتحدي 

مثل ماكينات �خلياطة و�أدو�ت �لنجارة ومعد�ت 

لت�سهيل  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �ل�سعر  ت�سفيف 

�لتدريب �لذي ميكن �أن يكون مبثابة ��سرت�تيجية 

لتعزيز تكامل �ملجتمع.

�لتي  �ل�سعيفة  �لفئات  �سمن  �ل�سم  فئة  وتقع 

من �ل�سهل �ملرور عليها بدون مالحظتها من ما 

لها وخماطر كامنة.  �إىل  معاناة ال د�عي  يوؤدي 

خالل  �لكيني،  �الأحمر  �ل�سليب  يتاأكد  لذلك 

�خلا�سة  �الآليات  و�سع  من  �لطو�رئ  عمليات 

لتوعية �ل�سلطات، وبالتايل �إز�لة مو�نع �لتو��سل، 

جل�سة للناجني من �لفي�سانات يف �ملنطقة �لو�سطى             �مل�سور مريومي جاكوم ،م�ست�سار يف �ل�سليب �الأحمر �لكيني

�أ�سخا�ش  وو�سع  �ملرتجمني  توفر  طريق  عن 

و�الإذ�عة  �لتلفزيون  يف  يتوفر  و�أن  �ملخيمات  يف 

وخ�سو�سا  �الإ�سارة،  لغة  على  مدربني  موظفني 

�ل�سم  يتمكن  حيث  �الأخبارية،  �لن�سر�ت  خالل 

من فهمها. لقد كانت هناك حاالت لدينا، تعر�ش 

�ل�سغب  �أعمال  و�أذى خالل  فيها �ل�سم الإ�سابات 

حتى من جانب �سرطة مكافحة �ل�سغب ب�سبب عدم 

�سماعهم ند�ء�ت �الإنذ�ر، وهذ� خطاأ ال يقع على 

عاتقهم. وال ز�لت جمعية �ل�سليب �الأحمر �لكيني 

لتلبية  كينيا  �ل�سم يف  م�ساعدة  �سركاء  مع  تعمل 

حاالت  يف  خ�سو�سا،  �ل�سم  �الأطفال  �حتياجات 

�لطو�رئ وغريها من �حلاالت غري �لطارئة.

ذوي الحتياجات اخلا�صة

�أن  �إىل  �لعاملي،  �ل�سعيد  على  �لتقدير�ت،  ت�سري 

�الأ�سخا�ش ذوي �الحتياجات �خلا�سة )�ملعوقني( 

�أي  �لعامل،  �سكان  من   %  10 حو�يل  ميثلون 

تلبية  و�أ�سبحت  ن�سمة.  مليون   650 يقارب  ما 

يف  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ش  �أولئك  �حتياجات 

للجمعية  �لهامة  �لنو�حي  من  �لطو�رئ  حاالت 

�ل�سنو�ت  يف  �أعمالها  جدول  يف  رئي�سيا  وحمور� 

توفري خالل  من  �ملثال،  �سبيل  على   �الأخرية. 

�ملنظمات  مع  بالتعاون  �لعظام،  و�أجهزة  معد�ت 

�أي�سا  �جلمعية  تركز  كما  حملية.  �حلكومية  غري 

مع  �لتعاون  خالل  من  �الأطر�ف  مبتوري  على 

للمبتورين  تقدم  حيث  جايبور،  �لقدم  م�سروع 

حياة جديدة من خالل تركيب طرف ��سطناعي 

لهم.

ال�صحة اجلن�صية والإجنابية

�ملمار�سات  مر�قبة  �ل�سعب  من  �أنه  حيث 

نظر�  �الأمر��ش،  و�حلماية �سد  �لعامة  �ل�سحية 

�لكو�رث،  �أعقاب  يف  بالفر�ر  �لنا�ش  ملبادرة 

�أمر  و�الإجنابية  �جلن�سية  �ل�سحة  تعميم  �أ�سبح 

�إىل   �ل�سكان  �نتقال  كان  �ل�سابق،  ففي  �سروري. 

�نهيار  بال�سرورة  يعني  �لنازحني،  خميمات 

لذلك،  �ل�سعف.  وزيادة  �الجتماعية  �ل�سبكات 

بالتعاون  �لكيني  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية  عملت 

خطة  على  لل�سكان  �ملتحدة  �الأمم  �سندوق  مع 

و�الإجنابية  �جلن�سية  �ل�سحة  لتعميم  طموحة 

و��ستطاعت  �لطو�رئ.  حلاالت  �ال�ستجابة  يف 

كثرية،  وجوه  على  �البت�سامات  ر�سم  �ملبادرة 

يف  �الأخرية  �لفي�سانات  وبعد  �لن�ساء،  �سيما  وال 

�ل�سكان  بني  �لكر�مة  حزم  لتوزيع  كان  كينيا. 

من  �لنا�ش  حياة  على  �الإيجابي  �الأثر  �لنازحني، 

خالل �ملر�قبة �لعامة ملعايري �لنظافة و�حل�سول 

على مو�د �ل�سحة �الإجنابية مثل �لو�قي �لذكري 

و�أ�سا�سيات �ل�سحة وغريها.

للناجني  �لنف�سي  �لدعم   توفري  �أثبت  وقد 

�لتعايف  حتقيق  يف  حيويا  �أمرُ�  و�مل�ستجيبني 

�لنف�سية  �لرتبية  قطعت  حيث  �الأعمار،  و�إعادة 

�ل�سمود  مهار�ت  تعزيز  يف  طويال  �سوطا 

وبعد  و�لتكيف.  للتعايف  �ل�سرورية  و�ملرونة 

عن  �لناجني  من  �لغالبية  �أعربت  �لتدخل، 

من  ومتكينهم  �إمكاناتهم  تفعيل  ب�سبب  تفاوؤلهم 

�حلياة.  يف  قدما  و�مل�سي  للتحديات  �لت�سدي 

�لنا�ش  متكن  �جلماعي،  �لعالج  خالل  فمن 

وبالتايل  وتبادلها،  �أفكارهم  م�ساركة  من 

�ل�سلبية، �مل�ساعر  و  �النتكا�ش  حو�دث   تقليل 

ال �سيما ��سطر�ب ما بعد �ل�سدمة �لذي يعد من 

�سمات �لكو�رث �لكبرية.

حيث  �أي�سًا،  �الأطفال  �لتدخالت  و��ستهدفت 

�الأمطار  تز�يد  من  خماوفه  عن  بع�سهم  �أعرب 

�لبع�ش  وكان  باخلر�ب،  يت�سبب  �أن  ميكن  �لذي 

من  �لعودة  عند  خا�ش،  ب�سكل  قلق  �الأخر 

وقد  و�أهاليهم.  �أحبائهم  �سالمة  حول  �ملدر�سة، 

جمموعة  خالل  من  �الأطفال  مع  �لتعامل  مت 

�الأطفال  ووعد  لالطمئنان.  �لفردي  �لعالج 

�إىل   على �حل�سور  باملو�ظبة  �أي�سًا  فردية  وعودً� 

�أن �الأطفال كانو� �سعد�ء  �ملدر�سة. وبد� و��سحا 

على  �أ�سرهم  �آخرون خارج  �أ�سخا�ش  هناك  باأن 

مو�جهة  يف  م�ساعدتهم  على  وقادرين  ��ستعد�د 

هذه �لتحديات
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��ستعد�د �ل�سليب �الأحمر �لكيني لدفن �جلثث. �مل�سور يعقوب مريومي/ �ل�سليب �الأحمر �لكيني

جل�سة للناجني من �لفي�سانات يف �ملنطقة �لو�سطى   �مل�سور مريومي جاكوم ،م�ست�سار يف �ل�سليب �الأحمر �لكيني

النريان املاأ�ساوية

خلفت النريان يف كينيا �صل�صلة من الندوب والذكريات املوؤملة

بيد هيلني اأ. مواجنوفا

وتو�ترها  تنوعها  �لكو�رث يف  ز�دت  �ملا�سية،  �لثالثني  �ل�سنو�ت  ولكن يف   �ملا�سي،  �لقرن  �أثناء  �ملوؤ�سفة  �الأحد�ث  من  �سل�سلة  كينيا  �سهدت 

و�سدتها و�أثارها. ومن �لكو�رث �لرئي�سية تلك �ملت�سلة باملناخ كالفي�سانات و�جلفاف وحو�دث �لنقل )حو�دث �ل�سكك �حلديدية و�لطرقية 

و�جلوية(، ف�سال عن �حلر�ئق و�لهز�ت �الأر�سية �أحيانا.

دور  ملحوظ  ب�سكل  برز  �لكو�رث،  تلك  �أثناء 

وكان ال غنى  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  فريق 

�لغا�سبني  �مل�سيعني  تهدئة  يف  �لفريق  هذ�  عن 

وجمع �ملعلومات من عمال �الإنقاذ ب�سكل دوري 

�الأ�سرة  �أفر�د  بني  �ل�سالم  �أجل  من  و�لتو�سط 

حاالت  يف  �لفردية  �مل�سورة  وتقدمي  �لو�حدة 

خا�سة و�إمتام �الإحاالت لالإد�رة �ل�سريرية،خالل 

�أعمال �لعنف �لتي تلت �النتخابات وعلى �سبيل 

قادرً�  �لكيني  �الأحمر  �ل�سليب  كان  �ملثال، 

�لنازحني،  لل�سكان  �لنف�سي  على تن�سيق �لدعم 

و�لو�سول �إىل  رقم قيا�سي تر�كمي من 16000 

هذه  مبثل  �ال�ستعانة  ومتت  تقليديا،  �سخ�ش. 

�لتقنية من م�سادر خدمات خارجية من خالل 

�الجتماعية. ولكن يف فرتة عنف ما  �ل�سبكات 

�سل�سلة من �مل�سائب  �ندلعت  بعد �النتخابات، 

�لتي  �حلر�ئق  بكرثة  �ت�سمت  �لتايل،  �لعام  يف 

خلفت مئات �جلرحى  و�مل�سردين.

ين�ساه  لن  �سهرً�   2009 �لثاين  كانون  وكان 

�لكثري، ففي 28 منه �ل�ساعة 3:00 بعد �لظهر، 

�سوبر  ناكيومات يف  بلدة  و�سط  �سب حريق يف 

ماركت يف �حلي �لتجاري �ملركزي يف نريوبي. 

�لثاين، ح�سلت  �أيام يف 31 كانون  �أربعة  وبعد 

بعد  وقود  �ساحنة  ��ستعال  وهي  �أخرى،  ماأ�ساة 

يف  كيبوجا  مركز  من  بالقرب  حادث  وقوع 

�حلريقني  وكان  مولو.  مقاطعة  يف  �سانغو�ن 

�أو  �ل�سدة  �سو�ء من حيث  تدمري�،  �الأكرث  هما 

�للذ�ن  �لهائلة  �لتحديات  عن  ف�سال  �حلجم، 

هذه  وتذكرنا  �ال�ستجابة.  جلهود  �سكالها 

�ل�سابق  �لعام  حر�ئق  من  بالعديد  �حلر�ئق 

ما  عنف  فرتة  خالل  �لنري�ن  ��ستعلت  عندما 

بعد �النتخابات �الأخرية.

�لطريق  طول  على  مولو  حريق  ماأ�ساة  ووقعت 

كم   230 بعد  على  �إلدوريت،  ناكورو،  �ل�سريع 

�لتجاري  من نريوبي و3 كم من مركز �ساجلا 

بجانب  �لناقلة  �نقلبت  مولو، حيث  منطقة  يف 

وو��سل  حمتوياتها،  وتناثرت  غابة  يف  حفرة 

�ملحمولة  �لهو�تف  على  �ت�ساالتهم  �ل�سباب 

جتمع   �ل�سرعة،   وجه  وعلى  �لوقود.  لنهب 

�الأوعية  مع  �ل�ساحة  يف  �جلو�ر  من  �لنا�ش 

وعلى  �أخرى.  حممولة  وحاويات  �لبال�ستيكية 

�لرغم من وجود �سباط �ل�سرطة لل�سيطرة على 

�حل�سد و�إيقافه عن جمع �لوقود، كان  �حل�سد 

يت�سارعون  �لنا�ش  كان  وبينما  �مل�سيطر  هو 

�نفجار وقع  �لوقود،  على  للح�سول   جاهدين 

�لفور  على  �سخ�ش  مائة  ثالث  �لنار  و�لتهمت 

و�الأطفال(،  و�لن�ساء  �لرجال  من  فيهم  )مبن 

وكانت  �مل�ستعلة.  �مل�سابيح  مثل  تهم  و�أ�ساء 

يف  تتلخ�ش  �مل�ستجيبني  من  �الأولية  �خلدمات 

�لناجني  عن  و�لبحث  �حلريق  �إخماد  حماولة 

تعج  �مل�ساهد  كانت  حيث  �الإنقاذ.  وعمليات 

�الأولية  �الإ�سعافات  توفري  وم�ساألة  بالفو�سى، 

�لدعم  لفريق  حا�سمة  حلظة  �سكلت  �لنف�سية 

�لعايل  للم�ستوى  كنتيجة  �الجتماعي  �لنف�سي 

قد  تكن  مل  �لتي  و�ل�سدمة  �له�سترييا  من 

�سهدت من قبل.

�لتخفيف  يف  �لنف�سي  �لدعم  فريق  دور  ومتيز 

من �لكو�رث و�لتعامل مع �لعو�قب منذ �لبد�ية.  

عن  �لبحث  يف  �لرئي�سية  �الأن�سطة  وتركزت 

�ل�سدمات  من  و�ملعافاة  �ال�ست�سارة  �ملفقودين 

�الأ�سدقاء  وم�سى  �أقاربهم.  وفاة  بعد  �لنف�سية 

مكان  يف  �أقيمت  �لتي  �خليام  حول  و�لعائالت 

معلومات  على  �حل�سول  حماولني  �حلادث 

�أ�سر  مو��ساة  كانت  �لو�قع  ويف  �أحبائهم،  عن 

�أغلبية كبرية  �ملفقودين مهمة �سعبة مع وجود 

�لعديد  ده�سة  �أثار  ما  ومن  �الأخرى  �ملهام  من 

قدرة �مل�ست�سارين هي �لقدرة على �إجناز كافة 

�ملهمات من مو��ساة للمعزين وتقليل �ملحاوالت 

و��ستعادة  �لقلق  حدة  وتخفيف  �النتحارية 

��ستخال�ش  وت�سهيل  للحظة   ولو  �لهدوء 

�ملعلومات من �جلل�سات مع كل من �مل�ستجيبني و 

�ملعزين، وتوفري �ملعلومات �إىل  و�سائل �الإعالم. 

�سخ�سا  لقد �حرتق 373  �مل�سهد مريًعا.  وكان 

وكان  �لفور،  على  حتفهم  �سخ�سًا   130 ولقي 

�أولئك  �أما  �لعمر،  مقتبل  يف  �سبان  �أغلبهم 

�سديدة  بني  حروقهم  كانت  فقد  جنو�  �لذين 

�إىل  �ملائة من �جل�سم(  جد� )�أكرث من 80 يف 

ومقفر�  قامتا  �لتل  وكان جانب  حروق طفيفة. 

�مل�سابني  و�أ�سر  �الأر�مل  بكاء  �سوت  يتخلله 

و�الأيتام  �الأر�مل  عدد  وكان  نف�سية.  ب�سدمات 

معيلها  �أ�سرة   50 من  �أكرث  وخ�سرت  مربكا، 

�جلماعي  �لدفن  مر��سم  ح�سر  وقد  �لوحيد. 

قرب  يف   2009 �سباط   9 يوم  يف   78 �لـ  للجثث 

جماعي يف موقع �حلادث رئي�ش �حلكومة وغريه 

من كبار �مل�سوؤولني ، ومت توزيع 50 م�ست�سار بني 

�ل�سديد.  �لعاطفي  �لو�سع  لتخفيف  �حل�سور 

�لكيني  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية  وو��سلت 

بالتعاون مع وز�رة �لرب�مج �خلا�سة على �إمتام 

بر�مج �لتاأهيل يف �ملجتمعات �ملت�سررة بهدف 

��ستعادة �حلياة �لطبيعية.  

�لبلدة  ناكومات و�سط  ويف حالة �سوبر ماركت 

�لدخان،  �سحب  ت�ساعدت  �لثالث،  �ليوم  ، يف 

وكانت  �ل�سماء،  يف  طريقها  و�سقت  �لد�كنة 

على  �حل�سول  فر�ش  �إن  و��سحة،  �لر�سالة 

�مل�ساعدة �سئيلة وكذلك فر�ش م�ساعدة مزيد� 

من �لناجني على ��ستعادة �حلياة قد ت�ساءلت، 

ومهمة  و�لياأ�ش.  �حلزن  هي  �ل�سريبة  وكانت 

رجال �الإنقاذ و��سحة، �أال وهي ��سرتد�د جثث 

عليها.  �لتعرف  و�سعب  �أحرقت  �لتي  �ملوتى 

توؤخذ  �أن  �عتبار�ت ثقافية يجب  وكانت هناك 

�لقتلى  دفن  عدم  �أن  وهي  �العتبار،  عني  يف 

بكامل  �أنزلت  لعنة  مياثل  �ملجتمعات  بع�ش  يف 

�ملجتمع، مما �أدى �إىل نوبات من �لقلق و�لعذ�ب 

�ملوتى.  باأرو�ح  ي�سكنون  �أن  �لنا�ش يخ�سون  الأن 

�لبعثة  هذه  يف  �ال�ستجابة  فريق  �سرع  وعندما 

�ل�سعبة، عربت وجوههم عن كل �سيء، ومل تكن 

��ستخال�ش  جل�سة  بد�ية  منذ  �ل�سهلة  باملهمة 

�ملوقع.  �إىل   �لذهاب  قبل  �لنف�سية  �ملعلومات 

نف�سيني  م�ست�سارين  �لتقني من  �لفريق  وتاألف 

ومعاجلي  دينيني  وقادة  نف�سيني  وممر�سات 

�النقاذ  موقع  يف  توظيفه  مت  �أطفال،�لذي 

و�مل�سرحة. �أما يف �خليمة، كانت جمموعة كبرية 

من �الأن�سطة و�لتي �أ�سبحت يف بع�ش �الأحيان، 

يف  يعملون  �لذين  �مل�ست�سارين  طاقة   فوق 

على  �أيام  خم�سة  وملدة  �ساعة   24 ملدة  نوبات 

�لتو�يل ومتيزت تلك �لفرتة باالرتباك و�لكرب 

و�لتهديد�ت  و�لغ�سب  و�له�سترييا  و�لياأ�ش 

�النتحارية �لفرتة وت�سمنت  �أف�سل �ملهار�ت يف 

جمال ��ست�سار�ت �ل�سدمات لتهدئة �مل�سيعني 

�لغا�سبني و�لناجني حيث كانت �جلثث تتو�فد 

و�حدة تلو �الأخرى، ومن ثم تنقل �إىل  م�سرحة 

�حلم�ش  �ختبار�ت  �أجل  من  حلفظها  �ملدينة 

�لنووي وحتديد �لهوية.

عندما يتعلق �الأمر بالتدخالت �لنف�سية، علمتني 

 �لتجربة �أن ح�سن �لنية موجود ويرجع �الأمر يل 

بالتخطيط  �أقوم  ذلك.  من  لال�ستفادة 

�الأمور  وتي�سري  �ملو�رد  وح�سد  لل�سركاء 

وتوثيق  و�لتن�سيق  �الأنظمة  وتوفري  �للوجي�ستية 

تقدير  من  �لتاكد  و�أخريَ�  �ملمار�سات  �أف�سل 

وعملت  �ل�سركاء  وم�ساهمات  م�ساركات 

�ملد�خالت عجائب مع �لفئات �ل�سعيفة بوجود 

�الإن�سانية  �لقوة  �ملو�رد ونقل  �الأدنى من  �حلد 

�ملدى  على  �لفورية  �الأهد�ف  على  �لعمل  �إىل  

�لطويل و�لق�سري.
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حماية متطوعي االإحتاد الدويل

الدعم النف�صي الجتماعي ملتطوعي جمعيات الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر

بيد اأ�صتا يرت/ م�صت�صارة يف مركز الدعم النف�صي 

وتو�ترها  تنوعها  �لكو�رث يف  ز�دت  �ملا�سية،  �لثالثني  �ل�سنو�ت  ولكن يف   �ملا�سي،  �لقرن  �أثناء  �ملوؤ�سفة  �الأحد�ث  من  �سل�سلة  كينيا  �سهدت 

و�سدتها و�أثارها. ومن �لكو�رث �لرئي�سية تلك �ملت�سلة باملناخ كالفي�سانات و�جلفاف وحو�دث �لنقل )حو�دث �ل�سكك �حلديدية و�لطرقية 

و�جلوية(، ف�سال عن �حلر�ئق و�لهز�ت �الأر�سية �أحيانا.

عن  م�سوؤولة  �لدويل   �الإحتاد  يف  وطنية  جمعية  كل 

ذكر  وقد  مدفوعيه.  وغري  �الآجر  مدفوعي  عمالها، 

�لدعم  �سيا�سة  يف   3.8 �لبند  مبوجب  بو�سوح  هذ� 

�الحتاد  “يقوم   : �لدويل  لالإحتاد   2003 �لنف�سي 

�لدويل و �جلمعيات �لوطنية بتوفري �لدعم �لنف�سي 

بو�سفه �لتز�م طويل �الأمد يعتمد عليه ل�سمان تنفيذ 

�جلو�نب �لنف�سية لعمل �الإغاثةوت�سكيل فرق حا�سم 

�ملت�سررين  و�ملوظفني  و�ملتطوعني  لل�سكان  بالن�سبة 

من �لكو�رث. “

�الجتماعي  �لنف�سي  للدعم  �ملركز�ملرجعي  ويعمل  

على  �لدويل  لالحتاد  �لنف�سي(  �لدعم  )مركز 

يتمكنو�  حتى  للجمعيات  �لنف�سية  �لقدر�ت  تطوير 

للم�ستفيدين  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  توفري  من 

و�ملوظفني و�ملتطوعني. وبو�سع هذ� �لهدف �الأ�سمى 

�لدعم  ملر�كز  ��ستطالع  �إطالق  مت  �العتبار  يف 

عامة  نظرة  جلمع  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لنف�سي 

عدمها(   )�أو  �لفعلية  و�ملمار�سات  �ل�سيا�سات  عن 

ملحة  هنا  ونقدم  �لوطنية.  �جلمعيات  خمتلف  من 

عامة عن نتائج �ال�ستطالع مع �لتو�سيات �خلتامية.

الدعم ال�صامل للمتطوعني 

معايري  و�سع  �إىل   �لنف�سي  �لدعم  مركز  يهدف 

نظام  لت�سكيل  وخدمات  منتجات  لتطوير  عاملية 

�سامل  �لنف�سي  �لدعم 

�لقيام  �أجل  ومن  للمتطوعني. 

كيفية  فهم  يجب  بذلك، 

�لوطنية  �جلمعيات  معاجلة 

�ملتطوعني  الحتياجات  حاليا 

لكي  �الأهمية،  بالغ  �أمر  وهذ� 

نعرف كيف ميكن دعم قدر�ت 

كافة �جلمعيات، وبذلك، كانت 

�خلطوة �الأوىل يف هذه �لعملية 

هي تقرير �إر�سادي عن �لو�سع 

�أوال،  �سعب،  ثالث  من  �حلايل 

�جلمعيات  �حتياجات  تقييم 

للدعم  و�ملتطوعني  �لوطنية 

�أثناء  �الجتماعي  �لنف�سي 

حاالت �لطو�رئ باالإ�سافة �إىل 

مدى توفر هذ� �لدعم. وثانيا، 

خمتلف  حتديد  �لهدف  كان 

�ملتاحة  �لنف�سي  �لدعم  �أدو�ت 

حتليل  وثالثًا،  للمتطوعني، 

و�لتقارير  �حلالية   �لتقدير�ت 

وتقييم تلك �الأدو�ت.

املنهجيةالدعم النف�صي الجتماعي ملتطوعيهم

من  مزيج  خالل  من  �لتقرير  هذ�  يف  �لبحث  مت 

�الإنرتنت على  ��ستطالع  توزيع  مت  فقد   �الأ�ساليب. 

�لردود  من   350 حو�يل  وورد  لغات،  خم�ش  يف 

�ل�ساحلة و�لفريدة من نوعها، و�أجاب 92 من �أ�سل 

�لنوعية  �الأ�سئلة  وزعت  وطنية.وقد  جمعية   186

فعليا  �مل�سرتكة  �جلمعيات  من  خمتارة  ملجموعات 

للمتطوعني،  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  تقدمي  يف 

بهدف جمع �ملزيد من �لتفا�سيل حول عمل �لدعم. 

�لتو��سل  �أ�سخا�ش  مع  مقابالت  �أجريت  و�أخري�، 

�الجتماعي  �لنف�سي  بالدعم  يتعلق  مبا  �ملناطق  يف 

و�ملعلومات �الأ�سا�سية �ملقدمة عن معظم �جلمعيات 

�ملتبقية.

نحو  من  �ملعلومات  جمع  مت  �لطريقة،  وبهذه 

�ملحيط  يف  �لوطنية  �جلمعيات  من  �ملائة  يف   90

�سمال  ومناطق  �الأو�سط  و�ل�سرق  و�أوروبا  �لهادي 

و �أفريقيا  يف  �ال�ستجابة  معدل  وكان   �أفريقيا. 

�الأمريكتني �أقل من ذلك، حيث مت جمع �ملعلومات 

من %50 �إىل  60 % من �جلمعيات.

الأ�صئلة الرئي�صية والنتائج والتو�صيات

يف  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  و�سف  �أجل  من 

�لتو�سيات  على  و�حل�سول  �لوطنية  �جلمعيات 

للم�ستقبل، مت در��سة �سبع ق�سايا رئي�سية، ومت و�سع 

تو�سيات لكل نقطة.

1. توفري الدعم النف�صي الجتماعي يف اجلمعيات 

الوطنية 

كما يتبني يف �ل�سكل �لبياين �ل�سابق، من �ملعروف 

�لدعم  تقدم  �لوطنية  �جلمعيات  ن�سف   �أن 

�جلمعيات  غالبية  وتدعم  �الجتماعي،  �لنف�سي 

طريقة  تختلف  و  و�ملتطوعني.  �مل�ستفيدين  من  كل 

للمتطوعني  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  تقدمي 

�الحتياجات  تكون  ما  وغالبا  كبري�،  �ختالفا 

�الأن�سطة  عن  وبعيدة  �سائعة  باأن�سطة  مدفوعة 

�لوقائية �لتي جتري قبل حالة �لطو�رئ �أو �حلالة 

�حلرجة. كذلك تختلف نظم �لدعم �أي�سًا. وت�ستند 

�لتو�سية �لعامة من نتائج �مل�سح �أنه ينبغي ت�سجيع 

�لنف�سي  �لدعم  توفر  ال  �لتي  �لوطنية   �جلمعيات 

�الجتماعي يف �لوقت �حلا�سر ، فالتوجيه �مل�ستند 

�إىل  �ملعرفة �أمر �سروري، ويجب تطويره من خالل 

حتليل �لنماذج �مل�ستخدمة حاليًا.

2. توقيت واأهداف توفري الدعم

�الجتماعية  �لنف�سية  �جلمعيات  بع�ش  تقدم 

�لطو�رئ  وبعد حاالت  و�أثناء  ؛ قبل  دعمًا م�ستمرً� 

�لدعم  يقدم  �الأخر  و�لبع�ش  �حلرجة،  و�حلاالت 

ب�سكل متقطع،  �أو كما ذكر من قبل، تقدم �أ�سكال 

ويختلف  �الحتياجات.  �أ�سا�ش  على  �لدعم  من 

توقيت �لدعم و�لقائمني عليه من جمعية �إىل  �آخر، 

�أن �لرتكيز  �إال  �إىل حد ما،  ورغم متاثل �الأهد�ف 

و�لعي�ش  للمتطوعني  قدر�ت  بناء  على  ز�ل  ما 

�لكرمي �لفردي و�لعمل �جلماعي. وبد� و��سحا من 

خالل �ال�ستطالع، �أن بع�ش �جلمعيات حتتاج �إىل  

تركيز  يتم  ،بحيث  و�لكيفية  �ملكان  ب�ساأن  �مل�سورة 

جهود دعمهم �لنف�سي �الجتماعي وتفعيلها وزيادة 

و�أنو�ع  �حلالية  �لقدر�ت  على  باالعتماد  كفاءتها، 

�لدعم �لتي تقدمها �جلمعية �لوطنية بالفعل.

3. معلومات عن الدعم واأهلية احل�صول عليه

من  للمتطوعني  �ملتاح  �لدعم  عن  معلومات  تقدم 

جل�سات  منها  خمتلفة،  قنو�ت  من  عدد  خالل 

ت�سريحات  ت�ستخدم  كما  و�الجتماعات  �الإيجاز 

�ملعلومات �ملكتوبة، ويختلف �أولئك �لذين يقدمون 

�ملعلومات �لنف�سية بني �جلمعيات �لوطنية وفيها. 

يف ولكن  �الأهلية،  معايري  �أي�سُا  تختلف   كما 

�سوف  �لذين  �ملتطوعني  يكون  �حلاالت،  معظم 

�ال�ستجابة  من  معني  نوع  يف  �ساركو�  �أو  ي�ساركون 

�أو غريها من �الأعمال �الإن�سانية، موؤهلني لذلك.

وبناء على هذ�، فاإن مركز �لدعم �لنف�سي، ين�سح 

�إعالم �ملتطوعني،  بتقدمي توجيهات ب�ساأن و�سائل 

ل�سمان �أن جميع �ملوؤهلني على علم بالدعم �ملتاح.

4. ا�صتخدام اأدوات الدعم النف�صي الجتماعي

عن  مو�د  �لوطنية  �جلمعيات  من  �لعديد  تنتج 

�ملعلومات �الأ�سا�سية، وقد مت توفري بع�ش �لكتيبات 

و�ملن�سور�ت وما �إىل  ذلك، وال �سيما بالن�سبة لدعم 

مو�د  على  �عتمدو�  �الأغلبية  �أن  �إال  �ملتطوعني، 

توفري  وتقنيات  �أ�ساليب  على  بب�ساطة  �أو  �الحتاد 

�إ�سافية  �لدعم. وطلب عدد كبري منهم م�ساعدة 

بهدف تكييف �ملو�د لتنا�سب �لو�سع �ملحلي. .

�ملو�د  وتكييف  برتجمة  يو�سى  فاإنه  ولذلك، 

�سيكون  �مل�ستمر،  �ل�سعيد  وعلى  �ملتبعة.  �ملعيارية 

من �جليد جمع و��ستعر��ش نطاق �ملو�د �ملوجودة 

متاح  هو  ما  على  عامة  نظرة  جلمع  حاليًا، 

ولتفح�ش مدى جودته �أي�سا.

5. التقديرات والتقييمات و التقارير

ي�ساد باأهمية �لتقدير�ت و�لتقييمات، ولكنها مهمة 

�سعبة للغاية يف بع�ش �حلاالت ، وحيث �أن �لعديد 

من �ملهتمني قد بلغو� عن �سعوبة هذ� �ملجال و�أنه 

بحاجة �إىل  حت�سني. ولكن على �الأغلب، �ملوؤ�سر�ت 

مما  �الأ�سا�سية،  �خلطوط  وكذلك  موجودة،  غري 

ر�سم بياين لـ 186 �جلمعيات �لوطنية باملنطقة و�ملجموع 

�إنهاء 120 متطوع من جميع فروع )�لهالل �الأحمر �لعر�قي( ملدة خم�سة �أيام �لتدريب �الإن�ساين يف �إطار �جلهود 

�لر�مية للتاأهب للكو�رث. �ل�سورة من قبل �الحتاد �لدويل. 
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يجعل عملية �الجر�ء�ت �سعبة. ومن �ملهم تطوير 

ون�سر �ملبادئ �لتوجيهية �لتي تطبق على عمليات 

�أثار  لقيا�ش  ت�ستخدم  �لتي  و�ملوؤ�سر�ت  �لتقييم 

�لدعم �لنف�سي �الجتماعي.

ال�صيا�صات  يف  الجتماعي  النف�صي  الدعم   .6  

وال�صرتاتيجيات

هناك �رتباط قوي بني وجود �لدعم �لنف�سي يف 

هذ�  مثل  وتنفيذ  �ال�سرت�تيجيات،  �أو  �ل�سيا�سات 

�لدعم. وقد �أفاد حو�يل 60 % من �أ�سل 92 جمعية 

وطنية  قامت باال�ستجابة على �مل�سح �ال�ستطالعي 

�لنف�سي  �لدعم  �أدرج  حيث  �الإنرتنت،  عرب 

�الجتماعي يف �سيا�ساتها و ��سرت�تيجياتها وذكر 

50% من �جلمعيات �لوطنية باأن دعم �ملتطوعني 

قد �سملو� يف �ل�سيا�سات و�ال�سرت�تيجيات.

�لطابع  �إ�سفاء  �أن  �لو��سح  فمن  وبالتايل، 

يعزز  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  على  �لر�سمي 

من توفري �لدعم �لنف�سي �الجتماعي وجودته على 

ما يفرت�ش. لذلك يجب ت�سجيع �جلمعيات على 

�سمل �لدعم �لنف�سي �الجتماعي يف �ل�سيا�سات و 

�ال�سرت�تيجيات.

7. اعتقادات خا�صة بالدعم النف�صي الجتماعي

�لنف�سي  بالدعم  �خلا�سة  �العتقاد�ت  �إن 

�الجتماعي �إيجابية للغاية، حيث ترى �جلمعيات 

�سو�ء  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  باأن  �لوطنية 

هو  للمتطوعني  بالن�سبة  �أو  عامة  ب�سفة  كان 

ق�سية هامة. ومع ذلك، ي�ستدعي �الأمر يف كثري 

من  �آخر  نوع  �أي  �أو  كارثة  حلول  �الأحيان،  من 

�الأهمية. ففي كثري  �لطو�رئ الإبر�ز هذه  حاالت 

تقليل  �إىل   قائمة  �حلاجة  تز�ل  ال  �لبلد�ن  من 

�لو�سمة �ملرتبطة بالدعم �لنف�سي �الجتماعي.

��ستطالع  يف  �مل�ساركني  بني  قوي  �إجماع  وهناك 

حياة  على  توؤثر  �لطو�رئ  حاالت  باأن  �الإنرتنت 

�الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  �أن  وعلى  �لنا�ش 

يجب �أن يكون جزء� من �ال�ستجابة �لتالية، كما 

�ملنظمات  �أن  على  �أي�سا  قوي  �تفاق  هناك  �أن 

متطوعيها،  جتاه   �لتز�مات  لديها  �لتطوعية 

يف  �أما  و�لدعم.  �لتدريب  توفر  �أن  يجب  و�أنها 

ما يتعلق باحتياجات �ملتطوعني للدعم، يبدو �أن 

من  �لكثري  �أن  حيث  �أكرث،  ب�سكل  تختلف  �الآر�ء 

�ملتطوعني ال يدركون حاجتهم للدعم، رغم �أنهم 

يدركون حاجة �الآخرين لهذ� �لدعم.

�لتي  �جلمعيات  �لدعم  مركز  ي�ساعد  �أن  ويجب 

�لدعم  و�سمة  �سد  �لعمل  �إىل   بحاجة  تز�ل  ال 

�لنف�سي. ويجب علينا �أن ن�سجع �أي�سا ن�سر �أهمية 

�لعمل  يف  �ملنا�سرة  ومو��سلة  �لذ�تية  �لرعاية 

�لدعم  يقدمن  ال  �للو�تي  �لوطنية  للجمعيات 

�لنف�سي �الجتماعي.

تقدميها  يتم  �لتي  �الأمثلة  من  �لكثري  وهناك 

للمتطوعني يف جمال �لدعم �لنف�سي �الجتماعي 

�لنف�سي  �لدعم  تقرير  بعد  �لتح�سني  وجماالت 

�لنتائج  هذه  در��سة  ميكن  حيث  للمتطوعني 

و�لتو�سيات، كخطوة �أوىل يف عملية �إن�ساء نظام 

يف  �لتحدي  ويكمن  للمتطوعني.  �سامل  دعم 

متابعة �الحتاد �لدويل للتو�سيات و�إن�ساء �لتوجيه 

�جلمعيات  يد  على  و�ل�سد  �ملعرفة،  على  �لقائم 

ومن  �ملتطوعني.  لدعم  م�ساعيهم  يف  �لوطنية 

جانبهم، تقع على عاتقهم مهمة �لقيام بتح�سني 

�ملتطوعني،  دعم  على  �لر�سمي  �لطابع  و�إ�سفاء 

كيفية  معرفة  �ملتطوعني  جلميع  يت�سنى  حتى 

ور�ء  �لو�قع  وفهم  �لبد�ية،  من  �أقنعتهم  و�سع 

قيامهم بذلك.

�النتهاء  �ملر�جعة، ومبجرد  قيد  �لكامل  �لتقرير  ز�ل  وما   

ملركز  �ل�سبكي  �ملوقع  على  متاح  يكون  �سوف  ذلك،  من 

�لدعم �لنف�سي. 

عمال �ل�سليب �الأحمر �لكيني �أثناء  �لبحث يف موقع �نفجار نريوبي. �ل�سورة من قبل �الحتاد �لدويل.

يف �أعقاب �لزلز�ل �لذي �أثر تقريبا على 4.8 كيلومرت مربع من مز�رع �لنب يف 25 يناير 1999 ،وقد �سارك 400 متطوعا من �ل�سليب 

�الأحمر �لكولومبي يف �أن�سطة �الإنقاذو�إخر�ج �ل�سحايا من حتت �الأنقا�ش ونقل �مل�سابني �إىل �ملركز �لطبي يف �ملنطقة. 

�ل�سورة من قبل �الحتاد �لدويل.

درا�سة حالة : كيف توفر جمعية ال�سليب 

االأحمر الكولومبي الدعم النف�سي ملتطوعيها

الأدوات واملداخالت امل�صتخدمة لدعم املتطوعني

للدعم  �لكولومبي  �الأحمر  �ل�سليب  برنامج  لدى 

وهو  �الأول،  بال�سكان،  متعلقني  هدفني  �لنف�سي 

موظفيه.  هم  و�الآخر  �الأحمر  �ل�سليب  متطوعي 

�لدعم  توفري  �إىل  �لوطنية  �جلمعية  تهدف  حيث 

�لنف�سي �الجتماعي، لي�ش فقط يف حاالت �لطو�رئ 

فريو�ش  مثل  �أخرى  جماالت  يف  بل  و�لكو�رث 

و�ملنزيل  و�لعنف  �الإيدز   / �لب�سرية  �ملناعة  نق�ش 

و�لالجئني و�لنازحني و�لرعاية �لتطوعية.  ولذلك، 

على  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  برنامج  ي�سمل 

�ل�سحة  يدعى  �جتاه 

�الأحمر.  لل�سليب  �لنف�سية 

جمعية  فروع  ت�سمل  بحيث 

�ل�سليب �الأحمر �لكولومبية 

على  �سخ�ش  �أو  فريق  على 

ويعمل  بالربنامج   علم 

�لنف�سية  �لدعم  �سبكة  مع 

�الجتماعية.

وهناك ثالثة م�ستويات من 

�لربنامج؛  �سمن  �لتدريب 

�أ�سا�سي  وهو  �الأول  �مل�ستوى 

تقدمي  على  ويركز  للغاية، 

عو�مل  وحتديد  توجيه  و 

بال�سحة  �ملت�سلة  �خلطر 

�ملهنيني  و�إحالة  �لعقلية 

�أما  �لتوعية.  وحمالت 

فريكز  �لثاين،  �مل�ستوى 

�مل�ستندة  �ال�ست�سارة  على 

�لعمل  �ملجتمع وحلقات  �إىل 

�لنف�سية �الجتماعية و�مل�ساعد�ت �لنف�سية �الأولية، 

يف حني �أن �مل�ستوى �لثالث مهني.هنالك جمموعات 

دعم نف�سي �جتماعي للمتطوعني و�ملوظفني يف كل 

�لكولومبي  �الأحمر  �ل�سليب  فروع جمعية  من  فرع 

تعمل على تنمية  �الأن�سطة.

خالل  من  �ملتاح  �لدعم  على  �ملتطوعني  ويتعرف 

�لتي  �الجتماعي،  �لنف�سي  �لدعم  جمموعات 

�إحالة  يتم  ثم  ومن  �لربنامج.  عن  معلومات  تقدم 

متخ�س�ش  دعم  �إىل   يحتاجون  �لذين  �ملتطوعني 

�أكرث �إىل  �ملهنيني.

متلك جمعية �ل�سليب �الأحمر �لكولومبي جمموعة 

خمتارة  جمموعة  مع  و�جتماعية  نف�سية  �أدو�ت 

من �ملو�د و�لقر�ء�ت، ولديها �أي�سا عدة �إر�ساد�ت 

�لنف�سي  �لدعم  على  تركز  و�سيا�سات  وقو�عد 

�لنف�سية  لل�سحة  �لد�ئمة  �للجنة  �الجتماعي، 

)�لن�سخة �الإ�سبانية �لنهائية(، و�ملبادئ �لتوجيهية 

�لوطنية للدعم �لنف�سي و �سيا�سة �ل�سحة �لوطنية 

�لنف�سية  �لوطنية  و�ل�سيا�سة  �لعقلية،  �مليد�نية 

�لعقلية  و�ل�سحة  �لكولومبي  �الأحمر  لل�سليب 

للموظفني كروز روجا.

تقييم الدعم النف�صي الجتماعي للمتطوعني

�لدعم  تتناول  �لتي  �لبحوث  بع�ش  �إجر�ء  لقد مت   

�لنف�سي للمتطوعني يف �لفروع، وكان هناك در��سة 

لل�سحة �لعقلية يف عام 2008 �أي�سًا. و قد �أن�سئت 

لقيا�ش  �أدو�ت  �لكولومبي  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية 

عو�مل �خلطر وخماطر �حلماية يف جمال �ل�سحة 

�لعقلية.

�صيا�صة الدعم النف�صي الجتماعي

قد مت ت�سكيل �لدعم �لنف�سي �الجتماعي للمتطوعني 

للجمعية  �الجتماعي   �لنف�سي  �لدعم  �سيا�سة  يف 

؛  م�ستهدفتني  فئتني  حتديد  مت  حيث  �لوطنية، 

و�لكو�رث  �لطو�رئ  بحاالت  �ملتاأثرين  �الأ�سخا�ش 

�سيئة،  ظروف  يف  يعي�سون  �لذين  �أو  و�لعنف 

�لتدخالت  يف  �مل�سرتكني  و�ملوظفني  و�ملتطوعني 

�الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  �أن  ويذكر  �الإن�سانية. 

�الأ�سخا�ش  �حتياجات  لينا�سب  ي�سمم  �أن  ينبغي 

مع  �لتكيف  �أثناء  دعمهم  يجب  �أنه  و  �ملعنيني، 

�لتكيف  مهار�ت  بتعزيز  وذلك  �جلديدة  �الأو�ساع 

و�لتعايف. 

�لوطنية  �جلمعية  تلتزم  �ل�سيا�سة،  و�سمن 

باالعرت�ف بدور وقيمة �ملتطوعني، لتوفري �لدعم 

فر�سة  لهم  تقدم  كما  لهم،  �الجتماعي  �لنف�سي 

�لدعم  خمت�سي  قبل  من  و�الإر�ساد  �لتدريب 

�لنف�سي �الجتماعي
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دمج الدعم النف�سي االجتماعي

 م�صتجدات ال�صليب الأحمر يف جنوب اإفريقيا

بيد با�صاين باملبي، مدير الدعم النف�صي الجتماعي الوطني لل�صليب الأحمر يف جنوب اأفريقيا

بعد مر�جعة مقرر�ت جمعية �ل�سليب �الأحمر يف جنوب �إفريقيا ، كان من �لو��سح �أن �لدعم �لنف�سي �الجتماعي ي�سكل جزء �أ�سا�سيًا م�سرتكًا 

يف جميع �أنظمة �لتدريب. وتعترب �ال�ستعانة مب�سادر خارجية، نهجًا غري م�ستدميًا ومكلفًا ولي�ش �سروريًا، و�أن دمج �لدعم �لنف�سي و�الجتماعي 

يعترب تقنية فعالة ب�سكل �أكرب وحل م�ستدمي.

كعن�سر  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  �إىل  �لنظر  مت  وقد 

�مل�ساريع �جلارية حاليا من قبل  �ساماًل وحيويا يف جميع 

فاإن  ولذلك،  �إفريقيا.  �الأحمر يف جنوب  �ل�سليب  جمعية 

يف  بالكامل  مدموج  �لنف�سي  �لدعم  يكون  �أن  هي  �لروؤية 

جنوب  يف  �الأحمر  �ل�سليب  يديره  �لذي  �لربنامج  ملف 

�لدعم  م�سروع  توظيف  قر�ر  �تخاذ  مت  لذلك  �إفريقيا. 

�لنف�سي �الجتماعي بعد مر�جعة كافة �لدور�ت �لتدريبية 

�أفريقي،  �جلنوب  �الأحمر   �ل�سليب  جمعية  تديرها  �لتي 

وهذ� يعني تاأكيد كافة نظم �لتدريب على عن�سر �لدعم 

�أن  �ملر�جعة  وك�سفت  بر�جمهم،  يف  �الجتماعي  �لنف�سي 

مب�سادر  لها  �ال�ستعانة  تتم  �لتي  �لتدريب  بر�مج  معظم 

خارجية، متوفرة يف �لتدريب �لد�خلي جلمعية �ل�سليب 

�الأحمر يف جنوب �إفريقيا. وقد �سمم �مل�سروع لكي ينفذ

وقد  �أفريقيا،  �لت�سع يف جنوب  �ملقاطعات  من   يف خم�ش 

من جانب  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم   م�سروع  مت متويل 

�الحتاد �الأوروبي من خالل �ل�سليب �الأحمر �لفنلندي ومت 

�إطالقه مرة �أخرى يف 2007 مع �لكثري من �لتوقعات. 

بالعقبات،  مليء  كان  �الآن  حتى  �ملحرز  �لتقدم  �أن  ومع 

تقدم  ومل  بطيئا.  �أمر  حتقيقه  كان  فقد  وبالتايل 

�لنف�سي  �لدعم  يف  دور�ت  �لتدريب  بر�مج  معظم 

�حلقل  باعتباره  �إليه  ينظر  كان  الأنه  �الجتماعي 

متامًا،  منف�سل  تدريب  برنامج  ي�ست�سيف  �لذي 

�لقائمة. للرب�مج  تكميلي  برنامج  يكون  �أن  من   بدال 

جمعية  ملر�جعة  بالن�سبة  �ل�سيلو،”  “ظاهرة  وكانت 

يف  هام  جزء  �أكرب  �إفريقيا  جنوب  يف  �الأحمر  �ل�سليب 

�مل�سطلح،  هذ�  يجهل  وملن  �الجتماعي.  �لنف�سي  �لدعم 

�ملز�رع  يف  ت�ستخدم  كبرية  حاويات  �الأ�سل  يف  �ل�سيلو 

لتخزين �حلبوب مثل �لقمح. وبلغة �ليوم، قد �أ�سبح يطلق 

ب�سكل م�ستقل  تعمل  �لتي  �ملختلفة  �لعمل  على جمموعات 

�لهدف   �إىل   �لو�سول  يجعل  مما  �لكفاءة  يعيق  بحيث 

�مل�سرتك م�ستحياًل، الأن كل جمموعة تركز موقع �هتمامها 

من  كبري  جزء  دمج  تباطاأ  وقد  �سامل.  ب�سكل 

نتيجة  �الجتماعي،  �لنف�سي  �لدعم  برنامج 

لهذه �لظاهرة بالتحديد، وهكذ� قررت جمعية 

�ل�سليب �الأحمر يف جنوب �إفريقيا ببذل �ملزيد 

من �جلهود.

فمن �الآن ف�ساعد�، يجب على جميع �لتدريبات 

�لنف�سي  �لدعم  عن�سر  على  حتتوي  �أن 

�سامل  منهج  �سمان  �أجل  من  �الجتماعي، 

�لطويل  �ملدى  على  �ال�ستد�مة  يف  و�مل�ساهمة 

لكافة وجميع �مل�ساعي. وبهذه �لطريقة، يتعزز 

�لعي�ش �لكرمي للموظفني و�ملتطوعني، وت�سمن 

و�حلاالت  �الأو�ساع  مع  �لتعامل  على  قدرتهم 

�ملتقلبة وعلى �مل�ستوى �الأمثل يف جميع �الأوقات، 

�مل�ستفيدين  �حتياجات  �إىل   ينظر  حني  يف 

�أن  من  يقني  على  و�أنا  ب�سمري.  �الإمكان  قدر  وحاالتهم 

�لدمج  مهمة  �ستحقق  �لتدريب  �إد�رة  باأن  ثقة  هنالك 

على م�ستوى عايل، وهو �أمر هام لعن�سر �لدعم �لنف�سي 

�الجتماعي يف جميع �لدور�ت �لتدريبية.

�سيا�سة  و�سع  �إىل  �حلاجة  �آيل  �أي�سا  �ملر�جعة  ودعت 

وقد  و�ملتطوعني.  �ملوظفني  من  لكل  �لعام  لهذ�  �سحية 

طرق  لتحديد  �ملا�سي،  �سباط  يف  �ملر�جعة  تلك  نفذت 

لدمج �لدعم �لنف�سي �الجتماعي بطريقة م�ستد�مة. ويف 

من  متز�يدة  فر�ش  �ملتطوعون  يتلقى  �حلا�سر،  �لوقت 

و�سوف  �ملوظفني.  من  �أكرث  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم 

�لكرمي  �لعي�ش  و�سيا�سة  �لنف�سي  �لدعم  �سيا�سة  توفر 

�الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  لتدخالت  �لتوجيهية  �ملبادئ 

�لتي �ستقدم للموظفني و�ملتطوعون على حد �سو�ء. وهذ� 

�سيدعم �لروح �ملعنوية للفريق �مل�ستهدف ويب�سر بتحقيق 

تغيري م�ستد�م و�سلوكي.

�لنف�سي  �لدعم  تاأثري  يكون  باأن  �ملتوقع  ومن 

كليا يتكامل  عندما  وقويًا  جليًا  �الجتماعي 
 

�ملحرز،  �لتقدم  �أجل ر�سد  �لبالد. ومن  �أنحاء  يف جميع 

جنوب  يف  �الأحمر  �ل�سليب  فروع  من  بالتايل  يتوقع 

�الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  لدمج  خطة  بتقدمي  �إفريقيا 

لكي  و�الجتماعي،  �لنف�سي  للدعم  �لوطني  �ملدير  �إىل 

�لتقييم  و  للر�سد  �لت�سغيلية  �خلطة  �إىل   �سمها  يتم 

من  كجزء  �أفريقي،  �جلنوب  �الأحمر  لل�سليب  �لتابعة 

�الأخرية �الإنتاجات  ت�سمل  �لتي  �لتطور�ت   �إحد�ث 

من �أقر��ش �لفيديو �لرقمية وكتب “طاولة �لقهوة” �لتي 

�لدعم  م�سروع  عن  �لناجتة  �الآثار  على  �ل�سوء  ت�سلط 

ملحات  مع  �حلا�سر،  �لوقت  �إىل   �الجتماعي  �لنف�سي 

و�ملوظفني  و�ملتطوعني  �مل�ستفيدين  من   30 �إىل    20 عن 

�الأع�ساء.

�إفريقيا  جنوب  يف  �الأحمر  �ل�سليب  قبل  من  �أي�سا  و�أقر 

خارجية  مب�سادر  �ال�ستعانة  �أن  �ملر�جعة،  عملية  �أثناء 

يتعلق  مبا  �ال�ست�سارية،  �خلدمات  �أو  �لتدريب  لغايات 

م�ستد�م،  وغري  مكلف  �أمر  �الجتماعي  �لنف�سي  بالدعم 

دمج  ور�ء  �لكامنة  �الأ�سباب  �أخرى  مرة  ولكنهمعززين 

تدريبية  دور�ت  جميع  يف  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم 

�حلالية.

جنوب  يف  �الأحمر  �ل�سليب  جمعية  تقوم  �سوف  و�أخري�، 

بها �خلا�سة  �لتفاهم  مذكرة  جتديد  على   �إفريقياة 

�لدعم  قطاع  �ملعنيني يف  مقدمي �خلدمات  مع  بالتعاون 

لر�سد  زيار�ت  ت�سمل  �سوف  و�لتي  �الجتماعي،  �لنف�سي 

مو�قع �مل�ساريع  وتقييم جو�نب و�أن�سطة �ل�سر�كة جلميع 

�إليه  نتطلع  مما  �لكثري  وهناك  لها.  �ملخطط  �لتدخالت 

يف �مل�ستقبل

�ملنزلية  �لرعاية  من  كجزء  �الجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  برنامج 

�ملجتمعية يف بريتوريا جنوب �أفريقيا.

�ل�سورة من قبل ديفيد م�ست�سار يف �الحتاد �لدويل

وقد اأن�صئ  املركز النف�صي الجتماعي لالإحتاد �لدويل يف عام 1993 وفق �لتفوي�ش �لوظيفي من 

�الحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر، وحتت رعاية �ل�سليب �الأحمر �لدمنركي 

و�لذي يقع يف كوبنهاغن، �لد�منرك. ووظيفته �الأ�سا�سية باعتباره« مركز �لتميز » هو تطوير �ملعرفة 

�لدويل  لالحتاد  �مل�ستقبلية  �لعمليات  �ستو�سح  �لتي  �ملمار�سات  و�أف�سل  �ال�سرت�تيجية  �الأهمية  ذ�ت 

و�جلمعيات �لوطنية.

�أن�سئ �ملركز بهدف ت�سجيع وتوجيه وتعزيز مبادر�ت �لدعم �لنف�سي �الجتماعي �لتي تقوم بها  وقد 

�الحتاد  �سيا�سة  ورقة  و�عتمدت  �لعاملي.  �ل�سعيد  على  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�سليب  جمعيات 

�لدويل للدعم �لنف�سي �الجتماعي يف �أيار 2003، وو�سعت �أ�س�ش �لتدخالت لل�سليب �الأحمر و�لهالل 

�الأحمر ويف عمليات �ال�ستجابة حلاالت �لطو�رئ ويف تنفيذ بر�مج �لتنمية على �ملدى �لبعيد �سمن هذه 

�ل�سيا�سة. �إن هدف تفوي�ش �ملركز �لنف�سي �الجتماعي هو دمج �لدعم �لنف�سي �الجتماعي يف جميع 

�جلمعيات �لوطنية. وكما جاء يف �جتماعات �لت�ساور ب�ساأن مر�كز �جلمعية �لوطنية و�سبكات �لدعم، 

بتكليف من جمل�ش �إد�رة �الحتاد �لدويل يف �آذ�ر 2007، يوفر �ملركز بنية مرنة وخالقة قادرة على 

تطوير ون�سر �خلرب�ت.

املبادئ الأ�صا�صية ال�صبعة

�لتي  �الأ�سا�سية  �ل�سبعة  مت �الإعالن يف فيينا يف 1965، عن �ملبادئ 

و  �لوطنية،  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�سليب  جمعيات  بني  جتمع 

�للجنة �لدولية �لد�ئمة لل�سليب �الأحمر و�الحتاد �لدويل جلمعيات  

�ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر، باأنهم ي�سمنون ��ستمر�رية حركة 

�ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر ويف عملهم �الإن�ساين.

الإن�صانية

ولدت حركة �لهالل �الأحمر و�ل�سليب �الأحمر �لدولية، من �لرغبة 

�ملعركة،  ميد�ن  يف  �جلرحى  �إىل   متييز  دون  �مل�ساعدة  تقدمي  يف 

�ملجاهدين، بكامل قدرتها �لوطنية و�لدولية، ملنع وتخفيف �ملعاناة 

و�سمان  و�ل�سحة  �حلياة  حماية  بهدف  وجدت.  �أينما  �لب�سرية 

�حرت�م �الإن�سان. كما �أنها تعزز �لتفاهم �ملتبادل و�ل�سد�قة و�لتعاون 

و�ل�سالم �لد�ئم بني جميع �ل�سعوب.

عدم التحيز

عدم �لتمييز على �أ�سا�ش �جلن�سية �أو �لعرق �أو �لدين �أو �ملعتقد�ت 

�أو �لطبقة �أو �الآر�ء �ل�سيا�سية. وت�سعى �إىل  تخفيف معاناة �الأفر�د، 

للحاالت  �الأولوية  تعطي  حيث  �حتياجاتهم،  عينيها  ن�سب  و��سعة 

�لطارئة و�مللحة من �ال�ستغاثة.

احليادية

من �أجل �ال�ستمر�ر يف �لتمتع بثقة �جلميع، ال تتحيز �حلركة الأي من 

�جلو�نب �خلا�سة باالعتد�ء�ت �أو  �جلد�الت �ل�سيا�سية �أو �لعرقية �أو 

�لدينية �أو �إيديولوجية �لطابع. �قر�أ �ملزيد عن مبد�أ �حلياد.

ال�صتقاللية

�حلركة م�ستقلة، ويجب على �جلمعيات �لوطنية من خالل �لعو�مل 

وقو�نني  حلكوماتهم  �خلا�سعة  �الإن�سانية  �خلدمات  يف  �مل�ساعدة 

�لبلد�ن يف كل منها، مع �ملحافظة �لد�ئمة على ��ستقالليتها بحيث 

تكون قادرة يف جميع �الأوقات على �لعمل وفقا مبادئ �حلركة.

اخلدمة التطوعية

هي حركة �إغاثة طوعيه ولي�ست ربحية باأي �سكل من �الأ�سكال. �قر�أ 

�ملزيد عن مبد�أ �خلدمة �لتطوعية.

الوحدة

�أو  �الأحمر  لل�سليب  بلد، جهة و�حدة فقط  تتو�جد يف كل  �أن  يجب 

�لهالل �الأحمر.، ويجب �أن تكون متاحة للجميع. ويجب �أن ت�ستمر يف 

عملها �الإن�ساين يف جميع �أنحاء �أر��سيها.

العاملية

بالن�سبة  �الأحمر،  و�ل�سليب  �الأحمر  للهالل  �لدولية  تت�ساو� �حلركة 

جلميع �جلمعيات بالو�سع وم�ساركة �مل�سووؤليات و�لو�جبات بعدل من 

خالل م�ساعدة بع�سهم �لبع�ش يف جميع �أنحاء �لعامل.

املركز النف�سي االجتماعي


