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اأن يجد في نف�سه العزيمة والقدرة على  كيف للمرء 

عند  خا�سة  ؟  �سيء  كل  يفقد  عندما  اال�ستمرار 

والماأوى  العي�ش  ل�سبل  وفقدانه  يحب  من  فقدانه 

ال�س�ؤال  هذا   ، الحظ  لح�سن  الم�ستقبل؟  في  واالأمل 

بعد م�سي  االإجابة عليه.  اأكثرنا  يتعين على  الذي ال 

بكل  العالم  تابع   ،  2010 العام  من  ي�ما  ع�سر  اثني 

تتناثر  وهي  النا�ش  من  الماليين  حياة  وخ�ف  هلع 

لقد  هايتي.  �سرب  الذي  المدمر  الزلزال  جّراء 

تحت  من  جثة   170.000 يقارب  ما  انت�سال  تم 

فرد  كل  خلف  تقف  اللحظة.  هذه  حتى  االأنقا�ش 

من  ومترابطة  كبيرة  170.000�سبكة  األ  ه�ؤالء  من 

واإعادة بناء  الكارثة  التعاي�ش مع هذه  النا�ش عليهم 

جديد.  من  م�ستقبلهم 

تجاه  للفرد  النف�سية  الفعل  ردود  اأن  الحقيقة 

�سنع  من  الك�ارث  عن  تختلف   ، ما  طبيعية  كارثة 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  واختالفها  االإن�سان، 

في  البحث.  م��س�ع  لل�سكان  ال�سابقة  الخبرات 

حالة  في  دائما  كان�ا  �سكانها  فان   ، هايتي  حالة 

تعر�ست  فقد   ، االآن  اأما   ، الم�ساعب  مع  م�اجهة 

البالد للكارثة مرة اأخرى. لقد واجه الهايتيين منذ 

والبيئية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  التحديات  عق�د 

كانت  هايتي  في  التحتية  فالبنية  وق�ة.  مرونة  بكل 

ال�اقع  واأبدًا ه�سة و�سعيفة، حيث �ساهم هذا  دائما 

تقديم  عمليات  واجهتها  التي  الهائلة  التحديات  في 

غ�س�ن  في  النا�ش  لماليين  االإن�سانية  الم�ساعدات 

عملية  اأكبر  العملية  هذه  تعتبر  معدودة.  اأيام 

في  الدولية  للط�ارئ  اال�ستجابة  لفرق  ا�ستنفار 

االأحمر.  والهالل  االأحمر  ال�سليب  تاريخ 

اأول  اأي�سا  هايتي  في  االإغاثة  عملية  تعتبر 

المندوبين  فيها  نرى  التي  االإطالق  على  عملية 

 ، اال�ستجابة  عمليات  من  متكامل  كجزء  النف�سيين 

الفتتاحية 

النف�شي-الجتماعي الدعم  ا�شتجابات  على  الما�شي  تاأثير  كيفية 

والممر�سين  االأطباء  مع  جنب  اإلى  جنبا  ويعمل�ن 

فرق  ون�سر  تجهيز  تم  لقد  الطبيين.  والم�ساعدين 

الكارثة  وق�ع  من  اأيام  ب�سعة  بعد  النف�سي  الدعم 

لتدريب  كان  لقد  ميداني.  م�ست�سفى  من  كجزء 

النف�سي  الدعم  تقديم  على  المحليين  المتط�عين 

النا�ش.  مئات  حياة  على  اإيجابي  اأثر  واالجتماعي، 

�سمن  النف�سي  الدعم  فرق  ن�سر  اإن  ات�سح  لقد 

واآمل  ناجحًا  اأمرًا  كان  للط�ارئ  اال�ستجابة  وحدة 

الم�ستقبل  في  الط�ارئ  حاالت  في  ن�سرها  يك�ن  اأن 

و�سفتها  كما  اأو  ا�ستثنائيًا.  ولي�ش  اأ�سا�سيًا  اأمرًا 

 ، اأدوم  ديفيد  ميغن  وحدة  من  اإ�سرائيلية،  م�سعفة 

لدى  النف�سي  الدعم  اأحدثه  الذي  الفرق  ت�ست�سعر 

اأفهم  ال  »اأنا  تق�ل:  حيث  والمت�سررين،  المر�سى 

لماذا لم يحدث هذا من قبل«. 

ال�سعب  منها  عانى  التي  النف�سية  الجروح  اأن 

اآثارًا  تترك  ، �س�ف  الما�سية  االأ�سهر  الهايتي خالل 

الذي  كالجرح  تمامًا    ، الب�سرية  للعين  مرئية  غير 

حراكه  المجتمع  بداأ  لقد  الجلد.  على  ندبًا  يترك 

تزال  ال  الخ�سارة  اأن  من  الرغم  على  جديد  من 

بالرغبة  الجميع  ُت�سعر  دائما  �ستظل  واأنها  م�ج�دة 

الذي �سرب هايتي  الزلزال  اأعقاب  الحياة. في  في 

، تم دفن الجثث في مقابر جماعية، كما ه� الحال 

اإن عدم تمكن المرء  الك�ارث المفاجئة.  في معظم 

من التعرف على جثة من يحب، وحرمان النا�ش من 

وال�سديد،  والحزن  التقليدية  الدفن  طق��ش  اإتباع 

ال��سع  اإلى  والع�دة  التعافي  اأمام  عائقًا  �سكل 

في  المحتملة  الم�ساكل  زيادة  في  واأ�سهم  ال�س�ي، 

فرحلة  الناجين.  تعافي  وتاأخير  النف�سية  ال�سحة 

اأبناء ال�سعب الهايتي هي  التعافي لمئات االآالف من 

رحلة ط�يلة ، واأن الدعم النف�سي �سيظل واحدًا من 

لهم.  الملحة  االحتياجات  اأهم 

لعام  االأزمة  مع  التعاي�ش  من  االأول  العدد  هذا  في 

روايات  خالله  من  ح�سراتكم  على  نعر�ش   ،  2010

من  تمتد  ق�س�ش  ؛  مختلفة  م�ا�سيع  عن  مختلفة 

النف�سي  الدعم  يعتبر  اندوني�سيا.  ولغاية  رو�سيا 

حيث   ، االإن�سانية  االأعمال  جميع  في  م�ستركا  عاماًل 

خالل  من  وا�سح  ب�سكل  الم�ساألة  هذه  م�سم�ن  يتجلى 

المقال  المثال،  �سبيل  على  خالل،  من  العدد  هذا 

لمبت�ري  ال�رقية  الطائرات  م�سابقة  عن  الم�س�ر 

اأحد مراكز االأطراف  اأو الم�ستفيدين من   ، االأطراف 

لل�سليب  الدولية  للجنة  التابعة  كاب�ل  في  ال�سناعية 

االأكثر  الفئات  ات�سيه ح�ل   - باندا  اأو ق�سة   ، االأحمر 

وهناك  نف�سي.  مر�ش  من حاالت  يعان�ن  الذين  ع�زًا 

النف�سي- الدعم  ح�ل  اإليها  االإ�سارة  بنا  يجدر  ق�سة 

تزال  ال  التي  الق�سري  االختفاء  وحاالت  االجتماعي 

في  ال�سيا�سية  االأنظمة  من  العديد  قبل  من  تمار�ش 

من  والفائدة  المتعة  تجدوا  اأن  اأتمنى   – العالم. 

القراءة.  خالل 

االحترام فائق  بقب�ل  تف�سل�ا 

، ويدمان نانا 

التابع  النف�شي-الجتماعي  الدعم  مركز  رئي�شة 

الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  لالتحاد 

الأحمر والهالل 

م�قع مركز الدعم النف�سي-االجتماعي على »الفي�ش ب�ك«! ان�سم�ا اإلى مجتمع االإنترنت واح�سل�ا على معل�مات محدثة عن اآخر االأخبار واالأحداث. 

psychosocial.centre@ifrc.org  :هل نريد اأن ت�سارك؟ نرحب باأفكاركم، و ر�سائلكم ومقاالتكم .. را�سل�نا على البريد االإلكتروني

WWW.IFRC.ORG/SPYCHOSOCIAL :لمعرفة المزيد عن مركز الدعم النف�سي-االجتماعي وعن طبيعة عملنا، يرجى زيارة 

                      تم ترجمة اأجزاء من “التعاي�ش مع االأزمة” اإلى اللغة الفرن�سية بف�سل ال�سليب االأحمر البلجيكي، بينما  قام مكتب االتحاد 

                      الدولي في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا م�سك�رًا بترجمة الن�ش اإلى اللغة العربية.

                        ن�سكر wealledit.com لتكرمها بمنحنا االإذن با�ستخدام برمجيات االإنترنت الخا�سة بها لترجمة “التعاي�ش مع االأزمة” 

                        بكل �سه�لة وي�ش.
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المحتويات

المجهول    مع  التعاي�ص 

النف�سي-االجتماعي والدعم  الق�سري  االختفاء  حاالت 

لوريت�ص  كاثارينا  بقلم   

 

؟   الخاطئ  هل نبحث في التجاه 

التدخالت في  البحث  على  قائمة  اأدلة  على  للح�س�ل  ال�سعي 

النف�سية-االجتماعية 

ريجال �شتيفن  بقلم 

الت�شخي�ص  من  التاأكد  بعد  الحياة 

المكت�سبة المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  للم�سابين  النف�سي-االجتماعي  الدعم  ت�فير 

و هيدن هالدو�شون زايغينوفا  اأ.  اآنا  بقلم 

كر�شي متحرك  على  وهو جال�ص  ورقية  يطير طائرة  اأن  المقعد  للمرء  يمكن 

هالدو�شون هيدن  بقلم  م�س�ر  مقال 

كاف غير  النف�شي-الجتماعي  الدعم  يكون  متى 

اندوني�سيا   ، ات�سيه  باندا  في  النف�سية  ال�سحة 

بقلم فيفيان بول�شن

مجل�ص التحرير : نانا ويدمان وهيدن ه�لدر�س�ن 

اأن تعبر عن وجهة نظر مركز الدعم النف�سي- ال�اردة في هذا العدد تعبر عن وجهة نظر الم�ساركين، ولي�ش بال�سرورة  اإن االآراء  تنويه: 

االجتماعي التابع  لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر. 

�شورة الغالف: ب�رت - اأو - برن�ش ، اإقليم دالما�ش 2. اأحد المقيمين في دار للم�سنين الذين اأ�سبح�ا بال ماأوى نتيجة للزلزال. 26 كان�ن الثاني 

2010. مارك� ك�كيك / اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر. – تعتبر عملية االإغاثة في هايتي ، بعد زلزال 12 كان�ن الثاني 2010 ، اأحدى اأكبر عملية 

ن�سر ل�حدات االإغاثة الدولية في حاالت الط�ارئ في تاريخ ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر على االإطالق. لقد تم ن�سر فرق ال�سحة النف�سية �سمن 

المت�سررين  لل�سكان  النف�سية-االجتماعية  يلبي االحتياجات  الذي  الدعم  تقديم  ت�سهيل  تاريخها بهدف  االأولى في  للمرة  الدولية  االإغاثة  وحدات 

القادم  في عددنا  الزلزال.  الناجين من  المئات من  في حياة  فرق  بعمل  والمتط�عين  النف�سي-االجتماعي  الدعم  مندوب�  قام  لقد  الكارثة.  من 

المخ�س�ش لبحث التعاي�ش مع االأزمات ، �س�ف تجدون تغطية وا�سعة لالأعمال الدعم النف�سي-االجتماعي في اأعقاب الزلزال الذي �سرب هايتي.
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ق�سة ماي هي واحدة من ق�ش�ش كثيرة. هناك االآالف 

اأقاربهم  اختفاء  من  يعان�ن  الذين  االأ�سخا�ش  من 

ب�سكل ق�سري في العديد من بلدان العالم. اإن ظاهرة 

تمار�ش  تزال  ال   ، الحظ  ول�س�ء   ، الق�سري  االختفاء 

وال�سيا�سيين  والمعار�سين  ال�سامتة  الغالبية  �سد 

في جميع اأنحاء العالم. الأولئك الذين يربط�ن هذه 

و  الما�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  بحقبة  الم�ساألة 

الع�سكرية  بالديكتات�ريات  الق�سري  االختفاء  حاالت 

في دول اأمريكا الالتينية، يتفاجئ�ن باأن القارة التي 

الفريق  لدى  االختفاء  اأعلى عدد من حاالت  �سجلت 

لالأمم  التابع  الق�سري  االختفاء  بحاالت  المعني 

الحاالت  هذه  تقت�سر  ال  اآ�سيا.  قارة  كانت  المتحد 

ال�سراعات  تمزقها  التي  المناطق  بلدان  على  فقط 

النا�ش  يختفي  حيث  وباك�ستان  نيبال  مثل  داخلية 

هناك، ولكن االأمر ينطبق اأي�سا على الديمقراطيات 

الم�ستقرة مثل الفلبين وتايالند والهند واندوني�سيا. 

عدد غير معروف 

يختفي النا�ش الأ�سباب مختلفة. لكن في بع�ش الحاالت 

ي�ستبه اأن تك�ن حاالت االختفاء جراء اأ�سباب �سيا�سية 

اأو ناتجة عن اأعمال يق�م بها نا�سطين اجتماعيين اأو 

ب�سبب اال�ستباه باأنهم جزءا من مجم�عات �سيا�سية 

المجهول مع  التعاي�ش 

النف�شي-الجتماعي والدعم  الق�شري  الختفاء  حالت 

لورت�ص   كاتارينا  بقلم: 

معار�سة لالأنظمة الحاكمة. يمكن اأن تك�ن ال�سحايا 

قد تذمروا من مجتمعهم الذين يعي�س�ن فيه، اأو اأنهم 

ينتم�ن اإلى مجم�عات اجتماعية اأو �سيا�سية اأو دينية 

نف�سه  يجد  اأن  للمرء  يمكن  بالمح�سلة،  مختلفة. 

بب�ساطة في المكان الخطاأ في ال�قت الخطاأ. ال يزال 

مجه�اًل  الق�سري  االختفاء  لحاالت  الدقيق  العدد 

حتى االآن. ال اأحد يعرف كيف يتم اختفاء كثير من 

النا�ش كل �سنة، وال ُيعرف ما ه� م�سيرهم. هذا ه� 

وراء قيام مرتكبي حاالت االختفاء  اآخر يقف  �سبب 

اإلى مبتغاهم. فاإذا لم يكن هناك  الق�سري لل��س�ل 

جثة، لي�ش هناك جريمة، و في حال عدم العث�ر على 

ال�سحية، ال يمكن معاقبة الجناة. 

اأثر الدعم النف�شي 

ال�حيد  ال�سخ�ش  ه�  المختفي  ال�سخ�ش  يعتبر  ال 

هم  واأ�سدقائهم  عائالتهم  اأن  بل  المت�سرر، 

مت�سررون اأي�سا. هذا باالإ�سافة اإلى الحاجة لم�اجهة 

االآثار النف�سية التي تترتب على فقدان اأحد االأحباء 

والع�اقب االقت�سادية المترتبة على �سبل العي�ش بال 

معيل ، ففي بع�ش الحاالت ، يتعين عليهم التعاي�ش مع 

االآثار المترتبة على انعدام االأمن جراء م�سير احد 

النف�سية  الم�ساكل  و  االجتماعية  وال��سمة  االأحباء، 

والنف�سية االجتماعية المترتبة على ذلك. 

كانت  فقد  للغاية،  محظ�ظين  وعائلتها  ماي  كانت 

ت�ساندهم منظمة �س�ؤون اأ�سر المختفين التي ت�سكلت 

هذه  بت�سجيل  قامت  حيث  الحقائق،  لتق�سي  كبعثة 

القان�نية  الج�انب  ور�ش عمل ح�ل  وبتنظيم  الحالة 

ور�ش  اإلى  باالإ�سافة  االختفاء،  لعملية  وال�سيا�سية 

ه�  ذلك  من  واالأهم  النف�سي.  والدعم  فنية  عمل 

االأخرى  االأ�سر  مع  ات�سال  قن�ات  فتح  من  تمكينهم 

التي فقدت اأحد اأع�سائها هي االأخرى، وت�ساطرهم 

االأقران،  من  الدعم  ت�فر  خالل  من  الم�ساألة.  تلك 

وتعا�سد االأقارب في حركة كبيرة، �ستتمكن المنظمات 

تقديم  من  المختفين  اأ�سر  �س�ؤون  كمنظمة  المعنية، 

القان�ني،  ال�سعيد  على  فقط  لي�ش  لهم،  الم�ساعدة 

اأحد  قال  وكما  اأي�سا.  العاطفي  ال�سعيد  على  واإنما 

الم�ستفيدين: “لقد اأ�سبحت ابنًا لكل االأمهات الل�اتي 

فقدن اأبناءهن، و�سرن بمثابة اأٌم لي”. 

الجهات المعنية 

هناك العديد من الجهات الفاعلة والمعنية في البحث 

عن االأ�سخا�ش المختفين ب�س�رة  ق�سريًة التي ت�سكل 

عن  الك�سف  اأجل  من  )قان�ني(  كفاح  بمجم�عها 

الحقيقة. من بين هذه الجهات ، لي�ش فقط المنظمات 

المعنية ب�س�ؤون االأ�سر ، واإنما اأي�سا المحامين ونا�سطي 

النف�سية   ال�سحة  في  والمخت�سين  االإن�سان   حق�ق 

والمر�سدين االجتماعيين والطب ال�سرعي ، في حالة 

القيام بعمليات ا�ستخراج للجثث. فمن اأجل م�ساعدة 

االأ�سر باأف�سل الطرق الممكنة، يعتبر التن�سيق والتعاون 

الجيدين بين جميع الجهات المعنية اأمرًا مهمًا للغاية. 

اإن هذا االأمر ي�ؤدي بالمح�سلة اإلى فكرة تنظيم م�ؤتمر 

الم�ساركة  التخ�س�سات  جميع  من  خبراء  ودع�ة 

الحقيقة  ك�سف  اأجل  من  للن�سال  البحث،  عملية  في 

وتحقيق العدالة والقيام بعمليات ا�ستخراج الجثث. 

دائرة الموؤتمرات 

منظمة  االتجاه جاءت من  في هذا  االأولى  المبادرات 

الطف�لة المبكرة واالأب�ة واالأم�مة ، وهي منظمة غير 

النف�سي- الدعم  بتقديم  تق�م  غ�اتيماال  في  حك�مية 

االجتماعي ل�سحايا العنف. تم عقد الم�ؤتمر االأول في 

 150 من  يقرب  ما  فيه  و�سارك   2007 عام  غ�اتيماال 

�سخ�سية من الخبراء الدوليين ، حيث قام�ا بمناق�سة 

، وعمل�ا على  التجارب  و  الخبرات  وتبادل�ا  الم�ساألة  

الم�ستخدمة  الدنيا  المعايير  �سحة  من  التحقق  �سكل 

واأ�سر  عائالت  مع  النف�سي-االجتماعي  العمل  في 

قبل عامين ون�سف العام ، في �سيف عام 2007 ، رغبت والدة ماي في زيارة بع�ش اأقاربها في اأحد االأقاليم التي تقع على بعد 450 كيل�مترا جن�ب مانيال ، في الفلبين. 

كان في نيتها البقاء عندهم لمدة اأ�سب�ع فقط، لذلك، لم تاأخذ معها الكثير من االأمتعة، وّدعت اأطفالها وركبت مع بع�ش االأ�سدقاء مت�جهة اإلى الجن�ب. ذلك الي�م كان 

اآخر ي�م الذي ترى فيه ماي والدتها. قامت ماي واأختها بالبحث عن والدتهما لعدة اأيام و اأ�سابيع و اأ�سهر ، وبحثتا عنها في الم�ست�سفيات ومراكز ال�سرطة ومع�سكرات 

الجي�ش ، و�ساألتا االأ�سدقاء وات�سلتا بالمنظمات التي تهتم بال�سحايا لكن دون جدوى.
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المختفين ب�س�رة ق�سرية. تهدف هذه المعايير لي�ش 

اإلى احت�اء كافة التجارب والت��سيات والممار�سات 

الجيدة فح�سب، واإنما للقيام بت�جيه واإر�ساد البلدان 

الحك�مات  لم�اجهة  ال�سغط  وو�سائل  خبرة  االأقل 

غير الحري�سة على اإبداء التعاون.

نحو تحقيق الحد الأدنى من المعايير العالمية 

م�ا�سلة  اأجل  ومن   ، الم�ساألة  وواقعية  جدية  ب�سبب 

عقد  �سيتم  المختلفة،  التخ�س�سات  بين  الح�ار 

و 23  و 22  بتاريخ 21  ب�غ�تا  ثاني في  دولي  م�ؤتمر 

ني�سان من عام 2010 ، بدعم من م�ؤ�س�سات ومنظمات 

متن�عة ، من بينها اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر 

الرغم  فعلى  االإنمائي.  المتحدة  االأمم  وبرنامج 

اأن  اإال  “دوليًا” ،  اأن الم�ؤتمر االأول كان م�ؤتمرًا  من 

خبرات دول اأمريكا الالتينية كانت هي الم�سيطرة. 

وهذا ه� ال�سبب الكامن وراء اإجراء المناق�سات التي 

�سكل  ح�ل  الثانية  للندوة  التح�سير  اإطار  في  تمت 

التحقق من المعايير الدنيا في ال�سرق االأو�سط وفي 

اأفريقيا واآ�سيا الذي تم فيها عقد م�ؤتمر اإقليمي في 

�ستاء عام 2009 في الفلبين للعمل على م�اقف الدول 

االآ�سي�ية ومناق�ش خ�س��سيات تلك الدول وتجاربها 

ب�سكل وا�سح.

في  عقد  الذي  الم�ؤتمر  من  الرئي�سي  الهدف  كان   

الخبرات  من  واال�ستفادة  الم�ساركة  ه�  مانيال 

الدعم  مجال  في  االآ�سي�ية  المنطقة  في  الغنية 

النف�سي - االجتماعي المقدم لالأ�سر ، وتعزيز �سبكة 

المخت�سين والمنظمات المعنية ب�س�ؤون االأ�سر. وكان 

اأي�سا مناق�سة �سكل التحقق من  الهدف من الم�ؤتمر 

�سحة المعايير الدنيا في النطاق االآ�سي�ي، في حين 

على  الم�ساركين  ت�سجيع  كان  النهائي  الهدف  اأن 

القيام بت�ثيق عملهم. قام ما يقرب من 40 خبيرا من 

االآ�سي�ي  التي وجهها االتحاد  الدع�ة  بتلبية  بلدان   9

ومنظمة  )الفلبين(  الق�سري  االختفاء  لمناه�سة 

و  )غ�اتيماال(  واالأم�مة  واالأب�ة  المبكرة  الطف�لة 

منظمة جيزا GEZA )النم�سا(.

في  عليها  الم�سارك�ن  ركز  التي  الق�سايا  بين  ومن 

االجتماعي  النف�سي-  الدعم  كان   ، االآ�سي�ي  ال�سياق 

لعائالت واأ�سر المختفين ق�سريًا ، والدور الذي تطلع 

ا�ستخدامها ال�ستخراج  التي يمن  الدولة والبدائل  به 

الجثث في حال لم يكن ذلك ممكنًا اإ�سافة اإلى كيفية 

الجهات  مختلف  بين  والتن�سيق  التعاون  م�ست�ى  رفع 

الفاعلة والمعنية. ومن النتائج الرئي�سية التي تمخ�ش 

عنها الم�ؤتمر، التركيز على اأهمية الج�انب الثقافية 

والدينية في دعم االأ�سر، ف�سال عن البدائل ال�ستخراج 

في  الحال  كما ه�  يك�ن ذلك ممكنا  ال  الجثث عندما 

النتائج  هذه  اإدراج  �سيتم  االآ�سي�ية.  البلدان  معظم 

من  بمزيد  لمناق�ستها  االأدنى  الحد  معايير  وثيقة  في 

في  عقده  �سيتم  الذي  الدولي  االجتماع  في  التف�سيل 

ب�غ�تا ، في ربيع عام 2010. 

توثيق ق�شة ماأ�شاوية 

يعك�ش  بما  الم�ؤتمر  الم�ساركين في  اأحد  على حد ق�ل 

حاالت  وت�ثيق   ، الحدود  عبر  الت�سامن  تعزيز  اأهمية 

االختفاء الق�سري ، ف�سال عن تمكين االأحياء واإعطائهم 

�س�تا للتعبير عن معاناتهم ، يق�ل : »لقد كانت تجربة 

جميلة بالن�سبة لي عندما التقيت فتاة من عمري حيث 

كان والدها مختفي ه� االآخر ، ويعاني من نف�ش ال��سع 

لكنه يعي�ش في بلد اآخر. اإن مجرد معرفتي باأنني ل�ست 

ال�حيد في هذا ال��سع، واأن هناك اأنا�ش غيري، يمدني 

هذا االأمر بالق�ة والعزيمة على اال�ستمرار.

م�شادر النترنت :

  http://www.ecapguatemala.org
http://www.afad-online.org
    http://www.geza.at

يد  على  الحرية  من  الحرمان  اأ�شكال  من  اآخر  �شكل  اأي  و  الختطاف  و  والحتجاز  العتقال  الق�شري” عمليات  “الختفاء  حالت  ت�شمل 

بحرمان  العتراف  رف�ص  ويعقبها   ، الدولة  من  ر�شى  اأو  دعم  اأو  باإذن  يت�شرفون  الأفراد  من  مجموعات  اأو  اأ�شخا�ص  اأو  الدولة  رجال 

القانون. ال�شخ�ص خارج حماية  ، مما ي�شع مثل هذا  اأو مكان وجوده  اإخفاء م�شيره  اأو  المختفي من حريته  ال�شخ�ص 
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في  والت�افق  التركيز  في  زيادة  الما�سي  العقد  �سهد 

االآراء على اأهمية ت�فير الدعم النف�سي - االجتماعي 

لقد  المعقدة.  الط�ارئ  وحاالت  الك�ارث  اأعقاب  في 

في  ن�سطة  بم�ساركة  الحك�مية  غير  المنظمات  قامت 

في  النف�سي-االجتماعي  الدعم  برامج  تقديم  مجال 

حاالت واأماكن متن�عة، �س�اء اأكان في اأعقاب الك�ارث 

الطبيعية ، كما في حالة الزلزال الذي وقع م�ؤخرا في 

هايتي ، وت�س�نامي  في جن�ب �سرق اآ�سيا اأو في اأعقاب 

م�سطلح  اأ�سبح   . الم�سلحة  ال�سراعات 

الم�سطلح  »النف�سي-االجتماعي« 

المف�سل عند و�سف التدخالت الم�سممة 

احتياجات  على  للتاأثير  اإيجابي  ب�سكل 

والمجتمعات  لالأفراد  النف�سية  ال�سحة 

المحلية المت�سررة جراء حاالت الط�ارئ 

فان   ، ذلك  اإلى  وباالإ�سافة   ، المعقدة 

النف�سية-االجتماعية  التدخالت  مجال 

هناك  كانت  وحتما   ، ن�سبيا  جديد  يعتبر 

الالزمة  االأدلة  قاعدة  لتحديد  دع�ات 

اأي�سا  لمثل هذه التدخالت. وكانت هناك 

انتقادات لمفه�م برامج الدعم النف�سي-

من  العديد  اأن  مفاده  راأي  اأن هناك  كما  االجتماعي، 

الط�ارئ  حاالت  من  المت�سررة  المحلية  المجتمعات 

المعقدة قادرة على ال�سم�د ، وبالتالي لديها القدرة 

بنف�سها دون تدخل خارجي.  نف�سها  لمداواة  الفطرية 

وحتما ، كانت هناك انتقادات اأي�سا لمدى مالئمة ما 

الطبية<  طبيعة  ذو   « اأنه  على  الغالب  في  اإليه  ينظر 

لمثل هذه التدخالت. 

اأي قاعدة اأدلة ؟ 

ال�سحة  تحديد  يمكن  المقال،  هذا  �سياق  في 

باالإ�سارة  والمجتمعات  لالأفراد  النف�سية-االجتماعية 

الب�سرية،  القدرة  هي:  اأ�سا�سية  مجاالت  ثالثة  اإلى 

هل نبحث في التجاه الخاطئ ؟

النف�شية  التدخالت  في  البحث  على  قائمة  اأدلة  على  للح�شول  ال�شعي 

والنمو وال�شمود  ال�شدمات  مركز   ، ريجال  �شتيفن  بقلم 

والبيئة االجتماعية، الثقافات والقيم. هذه المجاالت 

مخطط  لر�سم  النظري  اأو  األمفاهيمي  االإطار  ت�سكل 

المتاحة  والثقافية  واالجتماعية  الب�سرية  للم�ارد 

حاالت  تفر�سها  التي  تحديات  لم�اجهة  للنا�ش 

الط�ارئ المعقدة مثل الك�ارث الطبيعية اأو تلك التي 

من �سنع االإن�سان والنزاعات الم�سلحة )فريق الدعم 

النف�سي-االجتماعي، 2003(. ومع ذلك ، فاإن هناك 

والمجتمعات  واالأ�سر  االأفراد  باأن  متزايدا  اعترافا 

المحلية المت�سررة من ال�سدائد يمكن اأن تك�ن اأي�سا 

الرئي�سي  ال�س�ؤال  كان  فيما   ، لل�سق�ط  وعر�سه  ه�سة 

النف�ش-االجتماعي  الدعم  تقديم  كيفية  في  يتمثل 

الفعال ، وبالتالي تعزيز القدرة على التكيف والتاأقلم 

�س�ؤال  هناك   ، للغاية  م�ؤلمة  الأحداث  التعر�ش  بعد 

متزايد  نح�  وعلى  باإلحاح  يجري طرحه  اآخر  رئي�سي 

هذه  لمثل  الالزمة  االأدلة  قاعدة  هي  ما   : وه�  اأال 

التدخالت؟

)المرونة( القدرة على التحمل

التي  المرونة،  لمفه�م  التعريفات  من  العديد  هناك 

فيه.  ت�ستخدم  الذي  ال�سياق  على  تعتمد  اأهمية  لها 

التحمل »...  للقدرة على  الم�سروع الدولي  اإن تعريف 

الجماعة  اأو  لل�سخ�ش  ت�سمح  التي  العالمية  القدرة  اإن 

اأو  للك�ارث  المدمرة  االآثار  تقليل  اأو  بمنع  المجتمع  اأو 

بعد  اأو  اأثناء  المرونة  لمفه�م  فائدة  لها  عليها  التغلب 

المعقدة.  الط�ارئ  حاالت  من  وغيرها  الك�ارث  وق�ع 

التحمل  على  القدرة  اأو  المرونة  تحقيق  يتم  اأحيانا 

المدى  على  المرونة  ح�ساب  على  الط�يل  المدى  على 

التحمل  القدرة على  اأو  المرونة  اعتبار  يمكن  المنظ�ر. 

اعتباره  يمكن  ما  اأما   ، الب�سر  بين جميع  م�ستركة  �سمة 

 ، ما  بلد  اأو  ما  حالة  في  وم�سقة  حرمان 

في  حياة  اأ�سل�ب  بب�ساطة  يك�ن  اأن  يمكن 

انقطاع   ، المثال  �سبيل  فعلى   ، اآخر  مكان 

يخلق  الغرب  بالد  في  الكهربائي  التيار 

الي�مية  الحياة  على  خطيرة  ا�سطرابات 

وعلى العمل. ومع ذلك، فان مجرد البحث 

عن الم�اد االأولية من اأجل اإعداد الطعام، 

اأجزاء  في  االأخرى  ال�سروريات  وت�فير 

كثيرة من العالم النامي، يعتبر عماًل ي�ميًا 

ال�سلبي.  بالقب�ل  تتم م�اجهته 

م�شترك  مو�شوع 

والمتمثل  م�سترك،  م��س�ع  باتجاه  االأمثلة  هذه  ت�سير 

االأفراد  لدى  الكامنة  الفطرية  القدرة  فهم  اأهمية  في 

فقط،  معها  لم�اجهتها  لي�ش  والمجتمعات  والجماعات 

واإنما للتكيف مع ال�سدائد وتركيز التدخالت النف�سية-

ال�قت  الق�ة هذه. في  بناء على نقاط  االجتماعية على 

كما  االإعالم  و�سائل  الط�ارئ  نداءات  به  تق�م  الذي 

الفئات  ت�اجه  التي  التحديات  على  بالتركيز  �سائع  ه� 

االهتمام  من  القليل  اإبداء  يتم  واحتياجاتها،  ال�سعيفة 

من  فالتح�ل  لنف�سها.  المجتمعات  حققته  ما  ح�ل 

الحدوث،  حتمي  اأمرًا  كان  القدرة  اإلى  ال�سعف  مرحلة 

النف�سية-االجتماعية،  البرامج  مجال  في  وخا�سة 

ال�سحية  احتياجات  لتلبية  بمحاوالت  القيام  وكيفية 

اآثار الزلزال الذي �سرب هايتي تتك�سف ببطء. لقد قام الكثير في بداية االأمر ب��سف االأثر الذي تركة الزلزال باأنه كارثة  في وقت كتابة هذا المقال ، بداأت 

اإن�سانية ت�ساهي ت�س�نامي االآ�سي�ي الذي وقع عام 2004 من حيث نطاقه. لقد كانت درجة التعقيد والتحديات التي ت�اجه عمليات االإغاثة وا�سحة للعيان ب�سكل 

جلي على المنظمات وال�كاالت التي تتلخ�ش وظيفتها بالتخفيف من معاناة اآالف ال�سحايا. اإن االآثار المترتبة على كارثة بهذا الحجم وهي ت�سرب اأفقر دولة في 

ن�سف الغربي من الكرة االأر�سية مع وج�د بنية تحتية �سعيفة ، لم تفقد ه�ؤالء اال�ستجابة الالزمة بكل تاأكيد. وهناك حقيقة اأخرى وهي اأنه بينما كانت عمليات 

االإغاثة تركز جه�دها على ت�زيع االأغذية وت�فير الماء والماأوى والرعاية الطبية، كان العديد من العاملين في المجال االإغاثة االإن�سانية يفكرون في االأثر النف�سي-

االجتماعي والتداعيات المترتبة عليه.
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لبرامج  انتقادات  بالفعل  هناك  كان  النف�سية. 

تناولها في وقت  �سيتم  النف�سية-االجتماعية  ال�سحة 

الحق ، ولكن منذ ذلك الحين فقد تم ا�ستبدال هذه 

لبرامج  بالتحدي  تت�سم  مبتكرة  باأ�ساليب  البرامج 

المت�سررة  المناطق  في  النف�سي-االجتماعي  الدعم 

اأي�سا  المحتم  ومن  المعقدة.  الط�ارئ  حاالت  من 

وتاأثير  التحمل  على  والقدرة  المرونة  مفاهيم  اأن 

ارتباطا  مرتبطة  اأ�سبحت  قد  ال�سادمة  االأحداث 

وثيقا، لكن هذه الم�ساألة لم يتم تناولها في االأدبيات 

باأي طريقة من الطرق حتى هذه اللحظة. 

الأدبيات 

النف�سي- بالدعم  المتعلقة  والكتابات  االأدبيات  تعج 

والنتائج  والتقييمات  البحثية  بالمراجع  االجتماعي 

فان  ذلك  ومع  الت�جيهية،  والمبادئ  واالأدوات 

تبرز  الم�ج�دة  االأدبيات  وا�ستعرا�ش  مراجعة 

الكتابات  فهناك  لالهتمام.  المثيرة  ال�سمات  بع�ش 

واآخرون  )اجير  نظرية  م�اقف  تبرز  التي  والمقاالت 

 2007  ، )اأنا�ساريا�ش  الحالة  ودرا�سات   ،  )2006  ،

)هابف�ل  مراجعات   ،  )2004  ، و�سامي�ل�ش  كي�ف  ؛ 

 ، واآخرون  باتنيجي  ؛   2006 ري�،  ؛   2007  ، واآخرون 

 ،  )2006  ، ي�ل  ؛   2004  ، واآخرون  م�ليكا  ؛   2006

واآخرون  بريكن  ؛   1999  ، )�سمرفيلد  واالنتقادات 

�سلة  ذات  وكتابات   ،  )2001  ، ب�بافاك  ؛   1995  ،

بع�ش  واآخرون،2008(.  )كالي  الميدان  خارج 

ح�ل  كانت  المجال  هذا  في  غزارة  االأكثر  الكتابات 

النف�سي-االجتماعي  للتدخل  الم�جة  االنتقادات 

تقدم  اأنها  نرى  كثب  عن  التدقيق  خالل  من  والتي   ،

الجانب  بهذا  التفكير  يجدر  كان  حيث   ، جديدة  روؤى 

المهم والم�ستجد في العمل االإن�ساني ، بداًل من اإعادة 

النظر في الم�ا�سيع نف�سها مع التركيز ب�سكل مختلف 

قليال. 

النف�شية  التدخالت  التركيز على 

محيرة  وب�س�رة  االنتقادات  ركزت  فقد  عام   ب�سكل 

النف�سي-االجتماعي  الدعم  برامج  اأن  فكرة  على 

ما  تحدت  التي  اال�سطرابات  عالج  اأو  بمنع  تهتم 

ال�سدمة(  بعد  ما  )ا�سطراب/اإجهاد  ال�سدمة  بعد 

اأن  في  �سك  من  هناك  لي�ش   .)1999  ، )�سمرفيلد 

ال�سدمة  ح�ل  >التقليدية<  الكتابات  من  الكثير 

التي  علمية  مجالت  من  العديد  في  ن�سرها  تم  قد 

اإما  التركيز  اإلى  تميل  كانت  عالية،  بمكانة  تح�سى 

والم�سيطر  الكبيرة  الع�س�ائية  المعالجة  عمليات  على 

عليها ، اأو على الدرا�سات الط�لية اأو على علم االأوبئة 

وعلى مظهر من مظاهر ال�سدمة في نطاقات واأماكن 

ميزوك  ؛   2009  ، واآخرون  )ج�هاني�س�ن  وا�سعة 

واآخرون ، 2009(. العديد من هذه الدرا�سات بطبيعة 

التي  النف�سية  التركيز على االأمرا�ش  اإلى  الحال تميل 

تحدث بعد التعر�ش لبع�ش ال�سغ�طات ال�سديدة وهذا 

فان   ، ذلك  ومع  بمجمله.  م�سروع  هدف  ه�  بالطبع 

الكتابات واالأدبيات التي ن�سرت ح�ل الك�ارث وغيرها 

من حاالت الط�ارئ المعقدة ، تميل اإلى التركيز على 

من  المت�سررين  هرم  من  العل�ي  الجزء  في  ال�سكان 

الك�ارث. ورغم ذلك ، فان اأولئك الذين ي�سترك�ن في 

اأن  تمامًا  يعلم�ن  النف�سية-االجتماعية  ال�سحة  اأعمال 

ال�سكان  ت�ستهدف  وطاقتها  النف�سية  التدخالت  تركيز 

االأوجه  متعدد  عمل  ه�  فعملنا  الهرم.  ذلك  اأ�سفل  في 

الطبيعية  والقدرة  المرونة  وت�سجيع  تعزيز  اإلى  يهدف 

بعد  ما  ا�سطراب  عالج  اأو  منع  من  بدال  التحمل  على 

ال�سدمة. 

النف�شية  المعلومات  المنطقي ل�شتخال�ص  الأ�شا�ص 

المعل�مات  ا�ستخال�ش  بعملية  يحيط  اآخر  خطاب  ثمة 

دائرة  في  دخل  عالجية،  خط�ة  ك�نها  النف�سية 

الخلط  لمزيد من  اإلى حد ما  اأدى  الدائر مما  ال�سجال 

من  المعل�مات  ا�ستخال�ش  عملية  اإن  االأم�ر.  بين 

المت�سررين بعد االأزمة هي تقنية ت�ستخدم في االأزمات 

المنظمات  من  العديد  قبل  من  م�ستخدمة  تقنية  وهي 

متن�عة  مجم�عة  في  ل�سدمة  التعر�ش  بعد  وال�كاالت 

م�سمى  لتغيير  متزايد  اتجاه  هناك  العمل.  اأماكن  من 

على  م�ستخدمًا  ج�هره  في  يزال  ال  ولكنه  »التدخل«، 

يمكننا  اأخرى،  العملية. مرة  الممار�سة  في  وا�سع  نطاق 

الق�ل باأن التدخل النف�سي-االجتماعي ال يعتبر معالجة 

على  الطبيعية  القدرة  وتعزيز  تح�سين  اإلى  يهدف  لكنه 

وا�ستخدام  النف�سية  التربية  خالل  من  النف�سي  التكيف 

يجد  المفه�م  هذا  اأن  الم�ؤكد  من  الالفتات.  اأ�سل�ب 

واالأ�سا�ش  اأهدافه  حيث  من  معه  يتفق�ن  ممن  العديد 

من  والذي  المعل�مات،  لال�ستخال�ش  المتبع  المنطقي 

�ساأنه اأن:

 • يق�م بت�فير الدعم النف�سي ال�اقعي بطريقة تعاطفية 

 ، الم�ستركة  االأفعال  ردود  عن  المعل�مات  وت�فير 
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وال�سياق الذي تجري فيه ردود االأفعال هذه والم�س�رة 

وا�ستخدام   ، التكيف  ا�ستراتيجيات  ب�ساأن  المقدمة 

»الالفتات« في �سبيل مزيد من الم�ساعدة. 

اأ�سا�ش  على  مبني  المبكر  الدعم  يك�ن  اأن  • ينبغي 
تقييم جيد.

اأعرا�ش  يظهرون  الذين  االأ�سخا�ش  على  ينبغي   •
اأن ي�ستفيدوا من التدخل الر�سمي.  م�ستمرة 

الفرد  قدرة  االعتبار  بعين  ياأخذ  الذي  النهج  • اإن 
على  مبني  نهج  ه�  والمرونة  التكيف  على  الطبيعية 

بي�س�ن   ( ط�عي.  يك�ن  اأن  وينبغي  النف�سي  الفرز 

واآخرون ، 2007( 

جديدة  لي�ست  بالطبع  و�سفها  تم  التي  االأهداف  اإن 

م�ساألة  في  الممار�سة  اأ�سا�ش  دائما  ت�سكل  وكانت 

في  ن�سرها  اأن  يبدو  ولكن  المعل�مات،  ا�ستخال�ش 

يمنح  النف�سي  للطب  االأمريكية  الدورية  المجلة 

ويجعله  �سرعية،  المعل�مات  ا�ستخال�ش  ا�ستخدام 

اإجراء  بعد   ، ذلك  اإلى  باالإ�سافة  تدخل.  بمثابة 

اختبار على مجم�عة ع�س�ائية كبيرة من ق�ات حفظ 

اأنه  تبين  النف�سية،  المعل�مات  ال�ستخال�ش  ال�سالم 

االحتياجات  عن  التخلي  المنا�سب  غير  من  »�سيك�ن 

الذين  للعاملين  والمعل�ماتية  واالجتماعية  االإن�سانية 

 2008  ، واآخرون  )اأدلر  خطيرة«  ل�سدمات  تعر�س�ا 

، �ش 262(. 

المعل�مات  ا�ستخال�ش  مناق�سة  فان  ذلك،  ومع 

النف�سية واإدراجها في �سياق برامج الدعم النف�سي-

االأحمر  ال�سليب  جمعيات  اإطار  في  االجتماعي 

وغيرها  الحك�مية  غير  والمنظمات  االأحمر  والهالل 

من االأن�سطة ، كما كان مقترحًا ب�س�رة غير �سحيحة 

اأن  يمكن   ، الما�سي  في  النقاد  من  العديد  قبل  من 

االأدلة  بقاعدة  المتعلقة  الم�سائل  في  اإرباكًا  ي�سبب 

�سك  ال  النف�سي-االجتماعي.  الدعم  برامج  وفعالية 

م�ساألة  ح�ل  تدور  التي  والمناق�سات  الجدل  اأن  في 

على  ت�ستمر،  �س�ف  النف�سية  المعل�مات  ا�ستخال�ش 

يدور  الذي  الجدل  باأن  االعتراف  الرغم من �سرورة 

قدمًا  الم�سي  اإلى  بحاجة  المبكرة  التدخالت  ح�ل 

بداًل من الخ��ش في نتائج البح�ث المنهجية المعيبة 

)ريجال، 2007(. 

الم�شتقبلية  التوجهات 

العديد  اأن  االأول  المقام  في   ، الق�ل  يمكننا  وبالتالي 

االتجاه  في  يبحث�ن  والم�سككين  المنتقدين  من 

>قاعدة  ل�ج�د  دع�ات  هناك  تك�ن  عندما  الخاطئ 

التدخالت  وا�ستخدام  تنفيذ  تبرير  اأجل  من  اأدلة< 

النف�سية ، ب�سبب نق�سها في االأدبيات. هناك بطبيعة 

اأدبية  قاعدة  اأعاله،  المذك�ر  النح�  وعلى   ، الحال 

وا�ستعرا�سات،  حالة  درا�سات  من  تتاألف  متنامية 

الممار�سات<.  >الأف�سل  ت�جيهية  ومبادئ  ومقاالت 

تعتبر هذه المك�نات ذات طابع ن�عي، وبالتالي يمكن 

المجتمع  اإليها من قبل بع�ش قطاعات  النظر  يتم  اأن 

االأكاديمي على اأنها اأقل �سالحية. 

برامج  اأن  فكرة  عن  االبتعاد  اإلى  بحاجة  نحن  ثانيا 

الدعم النف�سي-االجتماعي تركز على ا�سطرابات ما 

النف�سية.  لل�سحة  العملية  والتدخالت   ، ال�سدمة  بعد 

م�اد  م�سم�ن  في  اإدراك،  هناك  يك�ن  اأن  ينبغي 

ال�سدمة  على  االأفعال  ردود  واإدارة  لطبيعة  التدريب، 

لم�ساكل  واالإدراك  الفهم  فان  وبالتالي  والخ�سارة، 

�سرورية  م�ساألة  هي  الط�يل  المدى  على  الم�ساعفات 

ومع  النف�سي-االجتماعي.  الدعم  برامج  �سياق  في 

نمتلك  اأننا  الرئي�سية تكمن هنا في  الق�سية  فاإن  ذلك، 

اأكثر من 30 �سنة من الخبرة في مجال البحث تبرهن 

على ما يلي:

البحث  من  �سنة   30 خالل  من  دامغة  اأدلة  وج�د   •
اأ�سا�سي  وقائي  عن�سر  ه�  االجتماعي  الدعم  اأن  على 

اأو   / االأحداث  وق�ع  بعد  ما  مرحلة  في  النا�ش  لحياة 

ال�سدمة. 

 -- االجتماعي  الدعم  من  مختلفة  اأن�اع  •ت�فر 
والعاطفي.  والعملي  المعل�ماتي 

ه�  المطل�ب  االجتماعي  الدعم  من  الن�ع  فهذا   •
التي  الفرد  واحتياجات  ل�سياق  االأ�سا�سي  الج�هر 

تختلف مع مرور ال�قت. 

مع  المقدم  الدعم  يتطابق  اأن  بمكان  االأهمية  من   •
 ، )ج�زيف  كان�ا.  اأيا  منه،  الم�ستفيدين  احتياجات 

 .)1999

كتابات  اتجاه  في  نبحث  اأن  اإلى  بحاجة  فاإننا   ، لذلك 

واأدبيات الدعم االجتماعي حيث اأن هناك قاعدة اأدلة 

�سليمة ووا�سعة من اأجل 

,Adler A.B., Litz B.T., Castro C.A. (2008) A Group Randomized Trial of Critical Incident Stress Debriefing Provided to U.S. Peacekeepers. Journal of Traumatic Stress Vol. 21
No. 3, 253-263
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.2006
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الت�شخي�ش من  التاأكد  بعد  الحياة 

المكت�شبة  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مع  يعي�شون  الذين  لالأ�شخا�ص  النف�شي  الدعم  تقديم 

الأحمر  لل�شليب  الرو�شي  اركوت�شك  فرع  رئي�ص  نائبة  زاغايونوفا:  اآنا  بقلم: 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  التابع  النف�شية  ال�شحة  المركز  في  الت�شال  م�شت�شار  هولدور�شن:  بقلم:هيدن 

اأي�سا  القيام بالتدخالت النف�سية-االجتماعية. ونحتاج 

واالأدبيات  الكتابات  اتجاه  في  وتبحث  ندر�ش  اأن  اإلى 

)ج�زيف  ال�سدائد  يعقب  الذي  النم�  ح�ل  المزهرة 

وينلي ، 2006(. هذا يعني كذلك باأننا بحاجة اإلى و�سع 

م�ؤ�سرات ونتائج جديدة تق�م على ال�سم�د والقدرة على 

التحمل والنم� عند االأفراد والمجتمعات المحلية، بدال 

من اال�ستمرار في التركيز على االأمرا�ش النف�سية التي 

تعقب االأحداث الم�ؤلمة باأ�سكالها المختلفة.

ن�ستطيع الق�ل باأن كل م�اطن يعي�ش في بلدة ارك�ت�سك 

يتعر�ش لالقتراب من �سخ�ش ما م�ساب بفيرو�ش نق�ش 

المناعة المكت�سبة اأو يتعامل معه بطريقة اأو باأخرى كل 

�سكانها  عدد  يبلغ  التي   ، ارك�ت�سك  مدينة  تعتبر  ي�م. 

600.000 ، واحدة من اأعلى معدالت انت�سار الفيرو�ش 

في رو�سيا ، حيث اأن اأكثر من 2 ٪ من �سكانها م�ساب�ن 

ت�سل  قد  الن�سبة  فان هذه  للتقديرات  ووفقا  بالمر�ش. 

اإلى 10 في المائة. 

الو�شع في اركوت�شك 

معظم النا�ش الم�سابين بالمر�ش هم في �سن الع�سرينات 

ي�سكل�ن  المخدرات  متعاطي  اأن  حين  في  والثالثينات. 

اأكثر من ن�سف عدد الم�سابين، واأن عدد الحاالت التي 

تعزى اإلى االت�سال الجن�سي اآخذ في االرتفاع. �سجل هذا 

ال�باء في ال�سن�ات االأخيرة زيادة في عدد االإناث اأي�سا. 

فيما يتعلق بالحاالت الجديدة في عام 2008، فان ن�سبة 

70 ٪ من الن�ساء و 30 ٪ من الرجال الم�سابين ح�سل�ا 

على الفيرو�ش عن طريق االت�سال الجن�سي. يرجع ذلك 

يقعن  االإنجاب  �سن  في  الن�ساء  من  كثير  اأن  حقيقة  اإلى 

�سحايا لهذا ال�باء ، وثمة زيادة ملح�ظة اأي�سا في عدد 

االأطفال الذين ي�لدون الأمهات م�سابات بفيرو�ش االإيدز. 

فب�سبب االفتقار اإلى المعل�مات، فان العديد من االأزواج 

»االيدز«  المكت�سبة  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الم�ساب�ن 

 ، اأطفالهم  ب�سحة  العناية  بكيفية  المعرفة  لديهم  لي�ش 

وفي كثير من االأحيان يرف�ش االأقارب والجيران التعامل 

الم�ساكل  اأي�سا عددا من  ال�الدين  اأطفالهما. ي�اجه  مع 

الالزمة  المالية  الم�ارد  ت�فر  عدم  مثل  االجتماعية، 

لتن�سئة الطفل وت�فير العالج له، وهذه لي�ست �س�ى م�سكلة 

واحدة.

البداية 

في  باالنت�سار  المكت�سبة  المناعة  نق�ش  فيرو�ش  وباء  بداأ 

مدينة ارك�ت�سك في رو�سيا ، التي تقع �سرق �سيبيريا ، في 

عام 1999. مع بداية انت�سار ال�باء، لم يكن االأخ�سائيين 

النف�سيين في ذلك ال�قت مطلعين ب�سكل عملي على ق�سية 

ذلك،  على  وعالوة  المكت�سبة.  المناعة  نق�ش  فيرو�ش 

درجة  لديهم  كان  العمليين  النف�سين  االأخ�سائيين  فاإن 

التمييز  يمار�س�ن  وكان�ا  بالعار  ال�سع�ر  من  للغاية  عالية 

مثل  المكت�سبة.  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الم�سابين  �سد 

هذا ال��سع يحد بدرجة كبيرة من ح�س�ل المر�سى على 

احتياجاتهم،  تلبية  لعدم  نظرا  النف�سي  العالج  خدمات 

االأمر الذي من �ساأنه اأن يجعل من قب�ل الت�سخي�ش م�ساألة 

اأكثر �سع�بة. 

اإن ال�سع�ر الذاتي بالعار عند كثير من المر�سى الم�سابين 

بفيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة يحرم المري�ش الم�ساب 

امراأة تبكي في اإحدى غرف فرع ارك�ت�سك التابع ال�سليب االأحمر الرو�سي الذي يقدم اال�ست�سارات النف�سية. بالن�سبة للمعالجة النف�سية �سفيتالنا ، فقد اأ�سبحت 

هذه االأم�ر جزءا من حياتها الي�مية ، على الرغم من اأنها لم تتاأقلم معها حتى االآن. ت�اجه مري�ستها ايرينا و�سعا ماأل�فا ل�سكان ارك�ت�سك. لقد تم ت�سخي�ش 

اإ�سابة ايرينا بفيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة. لقد تزوجت للت� من الرجل الذي تحبه ، وكانا ينتظران م�ل�دهما االأول. فالياأ�ش ه� ما جاء بايرينا لمركز خدمات 

الدعم النف�سي-االجتماعي التابع لل�سليب االأحمر الرو�سي.
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من القدرة على الكفاح من اأجل حياته. هذا االأمر ي�ؤثر 

 ، الحياتية  الج�انب  جميع  على  �سلبية  ب�س�رة  عمليًا 

وكثيرا ما ي�ؤدي اإلى االإحباط ال�سديد. فال�سع�ر الذاتي 

بالعار يتح�ل لي�سبح على اأر�ش ال�اقع و�سمة عار على 

مدينة  في  بال�سبط  حدث  ما  وه�   ، الخارجي  نطاق 

ال��سع الذي كان �سائدًا عندما تم  ارك�ت�سك. هذا ه� 

اإطالق م�سروع الدعم النف�سي-االجتماعي في ارك�ت�سك 

قبل عدة �سن�ات. 

اإلى  تهدف  كانت  االأولية  والمرامي  االأهداف  بع�ش 

تح�سين و�س�ل االأ�سر المت�سررة من جراء وباء فيرو�ش 

مختلف  اإلى  المكت�سبة  المناعة  نق�ش 

الرعاية  على  والح�س�ل  الخدمات 

الأمهات  ي�لدون  الذين  لالأطفال 

،وم�ساعدة  االإيدز  بفيرو�ش  م�سابات 

الم�سابين بهذا المر�ش للقيام بمهام 

العائلية  العالقات  وتعزيز   ، عملهم 

عن  االأطفال  تخلي  دون  الحيل�لة  و   ،

عالقاتهم االجتماعية. 

اإطالق البرنامج 

التابع  االإقليمي  ارك�ت�سك  فرع  »قام 

من  وبدعم  الرو�سي  االأحمر  لل�سليب 

باإطالق  االأمريكي  االأحمر  ال�سليب 

االأ�سخا�ش  ودعم  رعاية  برنامج 

المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الم�سابين 

المكت�سبة / االيدز. كان ال بد من ت�فير خدمات ا�ست�سارية 

لالأ�سخا�ش المت�سررين من جراء هذا ال�باء، من خالل 

الأ�سر  المنزلية  الزيارات  وتنظيم  ال�ساخن«  »الخط 

االأطفال الم�ل�دين من اأمهات م�سابات بالفيرو�ش. 

يجب محاربة فكرة و�سمة العار التي يعاني منها االأ�سخا�ش 

الم�سابين وتعزيز الم�ارد الخا�سة بالم�ستفيدين، وكان 

عليهم اأن يتعلم�ا كيفية قب�ل الت�سخي�ش ليعي�س�ا حياة 

بناءة، وتعلم مهارات حماية الحق�ق ال�سخ�سية وال�سحية 

به.  القيام  ينبغي  عمل  هناك  كان  باخت�سار،  للفرد. 

فعند تاأ�سي�ش البرنامج، تم و�سع االأن�سطة �سمن االأطر 

على  التركز  االأخرى  الم�ساريع  منح  مع  بها  الخا�سة 

ي�لدون  الذين  لالأطفال  االجتماعي  الهجر  من  ال�قاية 

الأمهات م�سابات بالفيرو�ش ، وتقديم الرعاية المخففة 

لالآالم  والدعم الالزم لمقدمي الرعاية. 

من اأجل و�سع هذه االأفكار م��سع التنفيذ ، بداأ ال�سليب 

الم�سمى  المعل�ماتي  االإر�ساد  مركز  بافتتاح  االأحمر 

�سحة  ومركز  المبكرة  للتنمية  ومدر�سة   ، »بالخط�ات« 

الخدمات  هذه  كل  المنزلية.  الرعاية  وخدمة  االأ�سرة  

الكبير فتحت الباب وا�سعًا اأمام اأولئك الذين يعي�س�ن مع 

فيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة للح�س�ل على الخدمات 

ذلك  في  بما  وغيرها،  والقان�نية،  النف�سية-االجتماعية 

الخدمات الطبية. 

بتقدم خدمات  االأحمر  ال�سليب  ال تق�م مراكز وخدمات 

مع  وفاعل  وثيق  ب�سكل  تتعاون  ولكنها   ، مبا�سرة  طبية 

الرعاية  م�ؤ�س�سات  من  الطبي  المجال  في  العاملين 

ال�سحية على ق�سايا الحد من و�سمة العار لدي الم�سابين 

 ، تدريبية  دورات  اإجراء  خالل  من   ، �سدهم  والتمييز 

في  للعاملين  النف�سية  الحاالت  واإدارة  الم�س�رة  وتقديم 

الم�ست�سفيات والعيادات المحلية. 

العمل مع اأولياء الأمور الم�شنين 

لقد خطرت على بال اأحد المخططين للبرنامج عن طريق 

�سيما  المجتمع،  �سرائح  اإحدى  مع  العمل  فكرة  ال�سدفة 

ال�سريحة باعتبارها �سريحة  اإلى تلك  اأحدا لم ينظر  واأن 

الم�سنين  االأطفال  اأم�ر  اأولياء  ، وهي  مجتمعية م�ستهدفة 

المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  م�سابات  الأمهات  ي�لدون  الذين 

المكت�سبة ، واأولياء االأم�ر في معظم الحاالت هن الجدات. 

واحتياجاتها  اهتماماتها  لها  ال�سريحة  هذه  اأن  وات�سح 

المكت�سبة  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الجهل  كان  الخا�سة. 

في كثير من االأحيان مدعاة لزيادة القلق اإزاء اإنقاذ �سحة 

الن�ساء  كانت  الخا�سة.  �سحتهم  حيال  قلقا  واقل  الطفل 

ال�سحية  الرعاية  ت�فير  على  قدرتهن  في  ثقة  اأقل  اأي�سا 

م�ساكلهم  اأو  �سحتهم  كانت  ما  وغالبا  للطفل،  الجيدة 

المالية ت�سكل عبئا اإ�سافيا على ك�اهلهم. وعلى الرغم من 

نق�ش المهارات والمعارف الالزمة والم�ستلزمات ، كانت 

الجدات في معظم الحاالت ، يمنحن اأحفادهن قدر هائل 

واأكثر  اأف�سل  ب�س�رة  بهم   والعناية  والحنان،  الحب  من 

م�س�ؤولية من والدي الطفل.

43 ٪ من الحاالت التي تك�ن فيها الجدة مربية لطفل م�ل�د 

تك�ن  المكت�سبة،  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  م�سابة  المراأة 

والدته متعاطية للمخدرات. و 33 ٪ من الحاالت، تك�ن االأم 

مت�فية. ثمة اأ�سباب اأخرى لذلك 

في  تك�ن  اأن  اإما  االأم  اأن  وهي 

في  اأو  واالإ�سالح،  التاأهيل  مركز 

لرعاية  راف�سة  تك�ن  اأو  ال�سجن 

طفلهما. 

الثاني  كان�ن  �سهر  من  ابتداء   

اإلى  اإح�سار 38 طفاًل  2009، تم 

المنزلية  الرعاية  خدمة  مركز 

كنف  في  ترعرع�ا  قد  كان�ا 

ن�سبة  الذي جعل  االأمر  جداتهم، 

لالأطفال  الكلي  العدد  من   ٪  15

هم من المتعاملين مع البرنامج. 

للجدات  المتاحة  الخدمات  اأن�اع 

في  االأحمر  ال�سليب  مركز  في 

اأم�ر  بين  ،من  هي  ارك�ت�سك 

اأخرى، الزيارات المنزلية من قبل الممر�سات، التدريب 

وتقديم   ، االجتماعية  والم�ساعدة   ، االأطفال  رعاية  على 

وتقديم   ، والفيتامينات  الغذائية  الم�اد  من  المزيد 

الم�س�رة والن�سح ب�ساأن فيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة 

طبيب  قبل  من  االإر�سادات  وتقديم   ، الدعم  وجماعات   ،

ق�ش�ص من حياة الم�شتفيدين - فالنتينا 

اأن  فبعد  بنف�سها.  بتربيتهما  قامت   ، وابنة  ابن   ، بالغين  طفلين  ولديها  متقاعدة،  اإمراأة  هي  فالنتينا 

اأنه م�ساب بفيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة، انط�ى على نف�سه ولم يتحدث  اكت�سف ابنها )اأندريه( 

اإلى اأي �سخ�ش عن حقيقة مر�سه. قامت فالنتينا بم�ساعدة ابنها باالنتقال اإلى قرية �سغيرة ، الإبعاده 

عن المخدرات في ارك�ت�سك. لكن الالمباالة واالإحباط ازدادا �سدة عندما ازداد عليه المر�ش. فبرغم 

التقرحات التي ظهرت على جلده وال�سعال ال�سديد اإال اأنه رف�ش الذهاب اإلى الطبيب، وطلب من والدته 

اأن تتركه ل�حده، الأنه �سيم�ت قريبًا. 

اأية معل�مات عن فيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة وال تعرف كيف تت�سرف  وبما اأن فالنتينا ال تمتلك 

، فقد قامت بح�س�ر اأول جل�سة اإر�سادية لها ، حيث تلقت الدعم والم�ساندة، و ح�سلت على معل�مات 

ح�ل كيفية التعامل مع فيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة والتعاي�ش معه. قامت فالنتينا بح�س�ر اجتماع 

وكيفية  بالمر�ش،  الت�سخي�ش  قب�ل  كيفية  وت�ساءلت عن   ، الفريق  باأع�ساء  والتقت  الدعم  لمجم�عات 

كما ح�سلت  له.  والم�ساعدة  الدعم  وتقديم  بابنها  االت�سال  منهم  النهاية طلبت  وفي   ، معه  التعاي�ش 

فالنتينا على بع�ش الدعم والم�ساعدة ح�ل م�ساألة التفهم للمر�ش الذي يعاني منه ولدها وطبيعة العالقة 

بينهما. 

في نهاية المطاف تم تقديم االإر�ساد اندريه عبر الهاتف ، حيث تمكن اأحد االخت�سا�سيين  النف�سانيين 

من اإقناعه لروؤية طبيب مخت�ش. لقد تغير مزاج اندريه وكذلك الحال بالن�سبة لعالقته مع والدته. يتلقى 

اأما فالنتينا فال زالت م�اظبة على ح�س�ر دورات  اأ�سنان مع عمه.  الندريه حاليا العالج ويعمل كفني 

الدعم والم�ساندة من وقت الآخر.
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نف�ساني ، ومحام ،وتقديم الم�ساعدة في ت�سجيل ال��ساية 

اإلى ذلك . من الدرو�ش  و التحري عن والد الطفل وما 

الم�ستفادة ه� اأن العمل مع اأولياء االأم�ر الم�سنين يمكن 

بم�ساألة  يتعلق  فيما  كبيرة  بدرجة  خطرًا  اأقل  يك�ن  اأن 

التخلي عن االأطفال ، ف�سال عن وج�د اآثار اإيجابية على 

�سحة الطفل.

دمج الأطفال 

عند بدء البرنامج، كانت م�ساألة دمج االأطفال الم�سابين 

بفيرو�ش نق�ش المناعة المكت�سبة في المدار�ش والمرافق 

واأ�سبحت  و�سعبة،  ح�سا�سة  م�ساألة  باالأطفال  الخا�سة 

االآن اأكثر ح�سا�سية و�سع�بة نظرا لتزايد عدد االأطفال 

الم�سابين. كانت درجة ال�سع�ر ب��سمة العار جراء هذا 

المر�ش مرتفعة للغاية في المجتمع، وحتى اأن المعلمين 

في ريا�ش االأطفال والمدار�ش لم يك�ن�ا ا�ستثناء من تلك 

الم�ساألة، حيث كان�ا يفتقرون تماما للمعل�مات ولكيفية 

التعامل مع تلك الحاالت. و�سعيا لتح�سين حق�ق االأطفال 

، تم اإيالء المعلمين اهتمامًا خا�سًا في برنامج ال�سليب 

االأحمر. حيث تم تزويدهم بمعل�مات م�ث�قة عن هذا 

المر�ش والم�ساكل الناجمة عنه ، وح�سل�ا على م�ساعدة 

عن كيفية التغلب على الخ�ف الذي يعتريهم، فكان ال بد 

من اإحالل المعل�مة والت�سامح مكان التمييز واالإهمال.

لقد كان العمل مع اأولياء االأم�ر الم�سنين وم�ساألة اإدماج 

المكت�سبة  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الم�سابين  االأطفال 

على  الم�سروع  يعمل  كثيرة  اأهداف  �سمن  من  هدفان 

 ، الي�م  من  اعتبارا  ارك�ت�سك.  مدينة  في  تحقيقها 

المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  الم�سابين  من  االآالف  هناك 

؛  المنطقة  هذه  في  النف�سي-االجتماعي  الدعم  يتلق�ن 

الأمهات  ي�لدون  ممن  االأطفال  اآالف  فهناك   ، وبالمثل 

م�سابات بالفيرو�ش تلق�ن خدمات الرعاية ال�سحية من 

خالل الزيارات المنزلية للممر�سات واأخ�سائيي االأطفال 

فرع  اأ�سحى  لقد  االأحمر.  لل�سليب  التابعين  النف�سيين 

فيرو�ش  ح�ل  والتثقيف  للمعرفة  مركزًا  بالفعل  ارك�ت�سك 

نق�ش المناعة المكت�سبة وللدعم النف�سي-االجتماعي لل�سليب االأحمر الرو�سي برمته، وال زال الم�سروع م�ستمرًا في 

العطاء وتقديم الخدمات.

ق�ش�ص من حياة الم�شتفيدين - جاليا 

اعتادت جاليا اأن تك�ن ناجحة في عملها ، فهي فتاة متزوجة ولديها طفل. لكنها االآن تم�سي كل وقتها في 

ال�سرير. تغ�سب وتث�ر ب�سه�لة على زوجها لعدم تفهمه لق�س�ة المر�ش الذي تعانيه. يق�ل لها دائمًا »عليك 

اأن تن�سي تلك الم�ساألة« ، ولكن جاليا غير قادرة على ذلك، وه� ال�سبب الذي دفعها لمراجعة اأخ�سائي 

اإلى اجتماع  اأن تاأتي  الدعم. لقد علمت ب�ج�د مركز المعل�مات واالإر�ساد التابع لل�سليب االأحمر، وقرر 

فريق دعم االأقران. 

انتقل المر�ش اإلى جاليا من خالل زوجها االأول الذي انف�سلت عنه في نهاية المطاف وقررت اأن تتعاي�ش 

مع مر�سها، بم�ساعدة والدتها واأختها ، حتى اأنها ح�سلت على درجة الماج�ستير للمرة الثانية وتزوجت 

مرة اأخرى. 

وفي ال�سيف الما�سي اأ�سيبت جاليا بالتهاب رئ�ي والتهاب االأغ�سية ح�ل الرئتين والقلب، حيث بداأ المر�ش 

بتح�سيل �سريبته الم�ستحقة منها. اأربعة اأ�سهر من رحلة التعافي وال�سفاء من خالل الزيارات المنتظمة 

اأن  اأن ن�سبة الحمل الفيرو�سي لديها كانت مرتفعة للغاية. اقترح على جاليا  لمركز االإيدز، علمت جاليا 

باالكتئاب،  جاليا  اأ�سيبت  فيه.  ترغب  تكن  لم  اأمر  وه�   ، للفيرو�ش(  الم�ساد  )العالج  مرحلة  في  تبداأ 

لكنها ذهبت الجتماع فريق الدعم لمعرفة راأي النا�ش االآخرين في العالج الم�ساد للفيرو�ش. كاتيا ، اأم 

لفتاة �سابة تخ�سع للعالج الم�ساد للفيرو�ش روت لجاليا ق�ستها التي اأ�سفت على جاليا ن�ع من الهدوء 

وال�سكينة. وخالل ا�ستماعها لق�س�ش وحكايات االآخرين فا�ست عيناها بالدم�ع. فقد تعرفت اأي�سا على 

ج�ليا التي لها و�سع م�سابه ل��سعها. وجدت كل من المراأتين م�سدرًا للق�ة في االأخرى، وقررتا م�اجهة 

مخاوفهما معا وال�سروع في مرحلة العالج.
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يمكن للمرء اأي�شا ًاأن يطير طائرة ورقية وهو مقعد يجل�ش على كر�شي متحرك

الأحمر والهالل  الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  التابع  النف�شي-الجتماعي  الدعم  مركز  في  الت�شال  م�شت�شارة  هولدر�شن،  هيدن  بقلم  م�شور  مقال   

 2009 الثاني  ت�شرين   ، الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ويزي/  وفردين  م�شعود  اأحمد   / لرويترز  ال�شور: 

باإجراء م�سابقة  التابع للجنة الدولية لل�سليب االأحمر  اأيام �سهر ت�سرين الثاين الذي قام فيه مركز تق�مي العظام  كانت ال�سماء زرقاء و�سافية وكان اله�اء عليل ومنع�ش يف ي�م من 

للطائرات ال�رقية، حيث كان امل�سارك�ن يظهرون ن�ساطًا منقطع النظري. والهدف من ذلك كان اأن يق�م كل م�سارك بقطع خيطان الطائرات ال�رقية للم�ساركني االأخرين والفائز منهم 

ه� من تبقى طائرته ال�رقية حتلق يف ال�سماء يف حني اأن اخلا�سر ه� من تنجرف طائرته ال�رقيه مع الريح وت�سقط على االأر�ش. لكن القا�سم امل�سرتك الذي يجمع بني املتناف�سني يف هذه 

امل�سابقة حتديدا ه� اأنهم كان�ا جميعا من املقعدين.

لقد ابتلي ال�سعب االأفغاين بحياة متالأها احلروب لعق�د من الزمن – واأن اأثر 

هذا ال�سراع امتد على نطاق  وا�سع، لذلك فان االأرقام الكاملة الأعداد املع�قني 

اأولئك  اأفغان�ستان ب�سبب النزاع ي�سعب التحقق منها. ومع ذلك، فاإن عدد  يف 

الذين يعان�ن من اإعاقات حركية يقدر بح�ايل 800.000 ، منهم 40.000 من 

مبت�ري االأطراف. اإن هذا العدد يف تزايد م�ستمر، كما اأن ال�سكان ال يزال�ن يف 

قلب ال�سراع الع�سكري.

لكن االإعاقات والت�س�هات لي�ست امل�سكلة ال�حيد التي ت�اجه املرء عند التعامل 

مع واقع جديد. فامل�سائل النف�سية تعترب م�سكلة كذلك، ف�سحايا االألغام االأر�سية 

وم�اجهة  جديد  من  اأنف�سهم  بناء  اإعادة  اإىل  يحتاج�ن  االأحيان  من  كثري  يف 

امل�ستقبل الذي ينتظرهم ، ذلك امل�ستقبل الذي مل يكن اأحد منهم يت�س�ره على 

االإطالق. يق�ل ال�سيد األربت� كايرو ، امل�س�ؤول عن برنامج تق�مي االأطراف  يف 

اإعادة  اإن   « االأحمر منذ عام 1992:  لل�سليب  الدولية  للجنة  التابع  اأفغان�ستان 

التاأهيل االجتماعي يعترب اجلزء االأ�سعب من العمل«.
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يق�ل  ال�سيد األربت كايرو » اإن هذه املراكز تعترب اأماكن لبث 

واالأمل  العبء  نف�ش  النا�ش  من  االآالف  يت�ساطر  حيث   ، االأمل 

�سرعان   « قائاًل  واأ�ساف  الق�ة.  ي�ستمدون  ومنها  امل�ستقبل  يف 

ما اأدركنا اأننا مل نفعل ما يكفي. فال�سخ�ش املعاق يحتاج اإىل 

امل�سي  على  والقدرة  البال�ستيك  من  م�سن�عة  �ساق  من  اأكرث 

من جديد. فاملعاق �س�اء اأكان ذكر اأم اأنثى يحتاج اإىل ا�ستعادة 

اإن  ا�سرتداد كرامته واحرتامه.  اإىل  و يحتاج  املجتمع  دوره يف 

اأفغان�ستان، حيث احلياة �سعبة  ذوي االحتياجات اخلا�سة يف 

مبا يكفي للجميع، يحتاج�ن اإىل امل�ساعدة اأكرث من غريهم ».

مراكز  اأكرب  من  كاب�ل  يف  ال�سناعية  االأطراف  مركز  يعترب 

 300 حل�ايل  وظائف  ي�فر  فه�  العامل.  يف  التاأهيل  اإعادة 

اأثر  اأالأمر  لهذا  كان  اأنف�سهم.  املع�قني  من  جميعهم  �سخ�ش، 

اإيجابي كبري على املر�سى وبخا�سة على ال�افدين اجلدد الذين 

يعان�ن غالبا من االكتئاب عند بدء العالج، بعد اأن فقدوا االأمل 

يف حياتهم و م�ستقبلهم. 

يمكن للمرء اأي�شا ًاأن يطير طائرة ورقية وهو مقعد يجل�ش على كر�شي متحرك

الأحمر والهالل  الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  التابع  النف�شي-الجتماعي  الدعم  مركز  في  الت�شال  م�شت�شارة  هولدر�شن،  هيدن  بقلم  م�شور  مقال   

 2009 الثاني  ت�شرين   ، الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ويزي/  وفردين  م�شعود  اأحمد   / لرويترز  ال�شور: 

باإجراء م�سابقة  التابع للجنة الدولية لل�سليب االأحمر  اأيام �سهر ت�سرين الثاين الذي قام فيه مركز تق�مي العظام  كانت ال�سماء زرقاء و�سافية وكان اله�اء عليل ومنع�ش يف ي�م من 

للطائرات ال�رقية، حيث كان امل�سارك�ن يظهرون ن�ساطًا منقطع النظري. والهدف من ذلك كان اأن يق�م كل م�سارك بقطع خيطان الطائرات ال�رقية للم�ساركني االأخرين والفائز منهم 

ه� من تبقى طائرته ال�رقية حتلق يف ال�سماء يف حني اأن اخلا�سر ه� من تنجرف طائرته ال�رقيه مع الريح وت�سقط على االأر�ش. لكن القا�سم امل�سرتك الذي يجمع بني املتناف�سني يف هذه 

امل�سابقة حتديدا ه� اأنهم كان�ا جميعا من املقعدين.

تق�م اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر باإدارة �ستة )6( مراكز لتق�مي العظام يف البالد ، ويقع 

اأباد وحريات  اأكرب هذه املراكز يف العا�سمة كاب�ل ، وخم�سة اأخرى يف مزار ال�سريف وجالل 

وجلبهار وفايز اأباد. مت افتتاح اأول مركز يف عام 1988، ومت ت�سجيل اأكرث من 90.000 مري�ش 

معاق حتى االآن يرتاوح�ن بني �سحايا االألغام االأر�سية وذوي االإعاقات احلركية. يتم اإنتاج اأكرث 

من 1000 قطعة من االأطراف اال�سطناعية واالأجهزة الطبية امل�ساعدة �سهريًا، واأن 80 ٪ من 

بني ه�ؤالء الذين يحتاج�ن اإىل االأطراف اال�سطناعية هم من �سحايا االألغام االأر�سية.

اإن �سع�ر املعاق وه� بني املعاقني االأخرين يعيد له كرامته واإميانه يف احلياة ، حيث �سكلت هذه 

اخلط�ة قفزة عمالقة للعديد من املر�سى. 

تق�م هذه املراكز اأي�سا باإدارة برنامج للرعاية املنزلية الذي يطبق على االأ�سخا�ش الذين يعان�ن 

من اإ�سابات يف احلبل األ�س�كي، حيث يتم ت�فري امل�ساعدة الطبية واالقت�سادية والدعم النف�سي-

االجتماعي لهم واإعادة تاأهيلهم من جديد.
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كافيًا النف�شي-الجتماعي  الدعم  يكون  ل  عندما 

ات�شيه  باندا  في  النف�شية  ال�شحة 

النرويجي  الأحمر  ال�شليب  بول�شن/  فيفيان  بقلم: 

النف�سي- الدعم  النا�ش  من  االآالف  ع�سرات  يتلقى 

االجتماعي في اأعقاب اإع�سار ت�س�نامي الذي �سرب 

منطقة المحيط الهندي. يق�م الناجين دائما بردود 

طرقهم  ولهم  تحدث  كارثة  اأي  تجاه  فردية  فعل 

فخ�سارة  اأحزانهم؛  واإدارة  م�اجهة  في  الخا�سة 

�سخ�ش ما ال يمكن اأبدا مقارنتها مع خ�سارة �سخ�ش 

بين  ت�سررا من  االأكثر  الدولة   ، اندوني�سيا  في  اآخر. 

 ، ت�س�نامي  كارثة  جراء  ت�سررت  التي   13 األ  الدول 

الخبرة  ذوي  من  النا�ش  من  فقط  قليلة  فئة  هناك 

كانت خ�سائرهم طفيفة وعادوا اإلى حياتهم الطبيعية 

في غ�س�ن اأ�سابيع قليلة، اأما االآخرون فد فقدوا اأ�سر 

فئة  ثمة  خطيرة.  نف�سية  م�ساكل  من  وعان�ا  بكاملها 

تمتلك  ك�نها  قا�سية  نف�سية  ب�سدمة  اأ�سيبت  �سغيرة 

تاريخ من االأمرا�ش النف�سية، لم تفعل �سيئا يذكر بل 

ازداد و�سعها �س�ء. هذه هي الفئة التي نادرا ما ن�سمع 

عنها والتي ال ت�ستطيع الح�س�ل على الدعم النف�سي-

االجتماعي ، وهي الفئة  التي تعاني من حاالت مر�سية 

م�سبقة وتحتاج اإلى مزيد من التدخالت جادة. 

 الو�شول اإلى الفئات الأكثر ه�شا�شة

لم�اجهة الدمار الهائل الذي اأعقب كارثة ت�س�نامي ، 

اختارت جمعية ال�سليب االأحمر النرويجي الم�ساركة 

النف�سية  ال�سحة  م�ست�سفى  بناء  واإعادة  تحديث  في 

بتقديم  يق�م  والذي  االإقليم  في  الم�ج�د  ال�حيد 

ب�رغ  ال�سيد  يق�ل  ن�سمة.  ماليين  الأربعة  الخدمة 

بريندي ، االأمين العام لجمعية ال�سليب االأحمر 

 النرويجي لدى افتتاح الم�ست�سفى في منطقة ات�سيه 

في ت�سرين الثاني / ن�فمبر 2009: 

الذين  المر�سى  منح  على  قادرين  نك�ن  حتى   «

تم  اأو ممن  اإقامتهم،  لمكان  بديلة  اأماكن  عا�س�ا في 

احتجازهم في الداخل ، اأو حتى اأوؤلئك الذين قيدوا 

مالئم  م�ست�سفى  اإلى  لل��س�ل  �سبياًل  بال�سال�سل، 

لالأمرا�ش النف�سية ، اإننا حقا ن�د ال��س�ل اإلى الفئات 

االأكثر �سعفا التي تعي�ش بين ظهرانينا«. 

ال�شدمة بعد اإع�شار ت�شونامي

ن�سبة  ارتفعت  ت�س�نامي  اإع�سار  كارثة  وق�ع  بعد 

المر�سى الذين يراجع�ن م�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية 

اإلى 13 في المائة ، حيث كانت تلك الن�سبة قد و�سلت 

ماغني  النف�سي  الطبيب  يق�ل  االأق�سى.  حدها  اإلى 

برنامج  تط�ير  على  باالإ�سراف  يق�م  الذي  تاولر 

لرعاية المر�سى في م�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية في 

النرويجي  بالتعاون مع ال�سليب االأحمر  اأت�سيه  باندا 

النف�سية  ال�سحة  خدمات  تك�ن  اأن  الم�ؤكد  من   «

اأ�سا�ش  على  المقاطعة  الحتياجات  تماما  خا�سعة 

ال��سع  ليزيد  ت�س�نامي  جاء  ثم  الطبيعي.  ال��سع 

�س�ء بعد اأن خلف وراءه اأكثر من 150.000 قتيل في 

اأقاربهم ،  اأنحاء المقاطعة. النا�ش هنا فقدوا  جميع 

لم  االحتياجات  من  كثير  قا�سية.  ب�سدمة  واأ�سيب�ا 

النزاع  فاإن  الحال  بطبيعة  االآن.  حتى  تغطيتها  يتم 

النا�ش  حاجة  زيادة  في  اأي�سا  �ساهم  اأمده  طال  الذي 

لم  النزاع  هذا  فاإن  ذلك،  ومع  النف�سية.  الرعاية  اإلى 

ي�سفر عن حدوث وفيات كالتي خلفها اإع�سار ت�س�نامي 

، وبالتالي ال يمكن و�سع ال�سدمتين في و�سع مقارنة».

حالة من الكتئاب 

لقد ت�سرر م�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية اأي�سا من خالل 

الم�ست�سفى  في  المياه  من�س�ب  ارتفع  حيث  ت�س�نامي 

لم  تاولر«  ي�سيف  الجدران.  ف�ق  واحد  متر  من  اأكثر 

يمت احد هناك، ولكن عددا من الم�ظفين مات�ا في 

منازلهم. عام تقريبا بعد كارثة ت�س�نامي والعاملين في 

الم�ست�سفى يعان�ن حالة من االكتئاب. لي�ش لديهم اأية 

اأم�ال للقيام بتح�سين ال��سع. لم يكن هناك اإمدادات 

خارج  اال�ستحمام  المر�سى  على  كان  فقد  للمياه، 

وحداتهم في بع�ش تجمعات المياه، اأما نظام ال�سرف 

ال�سحي لم يكن يعمل ب�سكل �سحيح. فالج� العام كان 

ب�سبب  القن�ط  من  حالة  يعي�س�ن  والنا�ش  جدا،  كئيبًا 

عدم القيام باأي �سئ«. 

 نحو التح�شن 

الم�ظفين  من  كل  ت�اجه  �سعبة  ظروف  هناك  كانت 

والمر�سى على حد �س�اء. ي�سترك عددًا من المر�سى 

في غرفة واحدة، وغالبا تك�ن الم�سافة بين كل فرا�ش 

واالآخر ال تزيد عن 5 �سم، وبع�سهم ال يمتلك واحدا. 

اأما الم�ظفين فقد كان�ا مرتبكين تماما وق�س�ا معظم 

لقد تاأثر الماليين من النا�ش جراء ت�س�نامي الذي �سرب المحيط الهندي في كان�ن االأول عام 2004. حيث لقي ما ال يقل عن 226.000 �سخ�ش م�سرعه م�زعين 

على قارتين، مما يجعل من هذا الزلزال اأكبر رابع زلزال في تاريخ الب�سرية. فالمر�سى النف�سيين اأو الذين يعان�ن من حاالت م�سبقة هم فئة �سعيفة وغالبا ما 

يتم تهمي�سهم في معظم المجتمعات. وكقاعدة عامة، فان ه�ؤالء النا�ش يت�سررون ب�سدة عند حدوث الكارثة. لقد كان هذا ه� الحال في اندوني�سيا عندما �سربها 

ت�س�نامي. هذه هي ق�سة م�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية ال�حيد في اقليم باندا ات�سيه، وكيف تم تط�يره بعد كارثة ت�س�نامي بم�ساعدة من جمعية ال�سليب االأحمر.
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ال�قت في غرفة اأخرى، يف�سلهم عن المر�سى اأب�اب 

ون�افذ مدع�مة بق�سبان حديدية. كثير من المر�سى 

مثل  �سديدة،  نف�سية  ا�سطرابات  من  يعان�ن  كان�ا 

حيث  العدوانية  واالأعرا�ش  ال�سخ�سية،  انف�سام 

كان�ا عر�سة للهرب. اأما االآن فقد ح�سلت تط�رات 

اإيجابية، �س�اء في عدد المر�سى في الغرفة ال�احدة 

ال�سابق كان  لكل مري�ش. في  الم�ظفين  اأو في عدد 

هناك من 4-5 م�ظفين لكل 35 مري�سا خالل الي�م 

ال�احد وم�ظف واحد فقط خالل الليل ». وفقًا لل�سيد 

 8-6 اإلى  االآن  الم�ظفين  عدد  ارتفع  فقد   ، تاولر 

م�ظفين لكل مري�ش واإلى ما ال يقل عن م�ظفين 2 

في الليل. 

المرفو�شون من قبل عائالتهم 

 ، العالج  تلقي  من  يمكنه  المري�ش  لدى  المال  ت�فر 

اإذا كان لديك المال تح�سل  اأ�سف«  يق�ل تاولر بكل 

في  �س�اء   ، االأولى  الدرجة  من  طبية  رعاية  على 

كنت  اإذا  اأما  الج�سدية.  اأو  النف�سية  ال�سحة  مرافق 

ال تملك المال وعائلتك ال ت�ستطيع دفع التكاليف، ال 

تح�سل على اأي �سيء اأو قد تح�سل على رعاية طبية 

من الدرجة الثالثة. ال ي�جد هناك اأي تاأمين �سحي، 

والعالج في  االأدوية  تكاليف  لدفع  فاالأ�سرة م�سطرة 

اإلى  الم�ست�سفى  من  اإخراجهم  وحال  الم�ست�سفى. 

المجتمع مرة اأخرى، ت�ستمر االأ�سرة في تحمل تكاليف 

بها  يق�م  التي  المنزلية  الزيارات  وتكاليف  االأدوية 

المعالجين. ي�سكل هذا االأمر عبئًا اإ�سافيًا على كاهل 

الكثير من االأ�سر. ي�اجه الم�ست�سفى م�سكلة حقيقية 

الم�ست�سفى  اإلى  عادوا  مري�سا   50 من  يقرب  ما  مع 

االأ�سر  هذه  قدرة  لعدم  اأو  اأ�سرهم  رف�ستهم  اأن  بعد 

على تحمل تكاليف اإعالتهم ». 

التركيز على الحترام 

الرعاية  تط�ير  عملية  خالل  من  التركيز  تم  لقد 

المر�سى  اأن  على  للمر�سى  المقدمة  ال�سحية 

ي�ستحق�ن اأف�سل من مجرد تقديم الخدمة لهم، حيث 

ي�ستحق�ن  اإنهم   « قائاًل  الم�ساألة  هذه  تاولر  ي��سح 

خالل  من  واحترام  باإن�سانية  بكل  معاملتهم  تتم  اأن 

المعل�مات التي تقدم لهم ومن خالل المقابالت التي 

يجريها الطاقم ال�سحي مع عائالتهم. لقد �سبق لي 

الحال في  ، كما ه�  النرويج  اأننا في  اإلى  اأ�سرت  اأن 

العديد من البلدان الغربية االأخرى ، قد مررنا بنف�ش 

الظروف منذ زمن لي�ش ببعيد ، حيث كان المر�سى 

 ، فقط  واالأدوية  الغذائية  الم�اد  اأخذ  على  معتادون 

حده  في  والمر�سى  المعالجين  بين  التفاعل  وكان 

االأدنى. لقد كنا م�سطرين اإلى ال�سير في هذه العملية 

ال�قت  مرور  مع  ايجابية  بطريقة  لتط�يرها  الط�يلة 

في  العاملين  اأو�ساط  في  يح�سل  ما  هذا  اأن  يبدو   ،

م�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية هنا في باندا اأت�سيه ». 

تغير الأجواء 

اأم�ست  التي  »ن�راني«،  الممر�سات  رئي�سة  اأو�سحت 

معاملة  طريقة  اأن  الم�ست�سفى،  في  عاما   32 مدة 

الجديدة  المباني  فت�فر   « تح�سنت.  قد  المر�سى 

ب�سكل  العمل  من  تمكننا  التي  الكيفية  ح�ل  واالأفكار 

العمل  ن�عية  تح�سين  اإلى  اأدت  المر�سى  مع  اأوثق 

وت�فير اأج�اء اأف�سل بين العاملين«.

لقد اأكدت هذه االآراء المري�سة ليالت�ل قدريه البالغة 

المري�سة في  اأم�ست هذه  العمر 39 عاما، حيث  من 

اإدخالها  وتم  �سن�ات،   10 عن  يزيد  ما  الم�ست�سفى 

اأعرا�ش  بع�ش  عليها  ظهرت  اأن  بعد  الم�ستقى  اإلى 

لها  يتبقى  لم  والديها  وفاة  وبعد  العدوانية.  المي�ل 

اإنني  من  بالرغم   « تق�ل:  للمنزل.  تع�د  واحد حتى 

ال��سع  اأن  اإال   ، االإطالق  على  هنا  البقاء  اأف�سل  ال 

اأكثر  الجديد ه�  بكثير، فالمبنى  اأف�سل  االآن  اأ�سبح 

المطبخ  اأن  اإلى  اإ�سافة  كبير  مت�سع  لنا  وي�فر  راحة 

اأ�سبح اأقرب«. 

تزايد درجة التفهم 

الرغبة  لديهم  الم�ست�سفى  في  العاملين  اأن  يبدو 

لم�ا�سلة التط�ر االيجابي وتح�سين المرافق ورعاية 

المر�سى. يعلق تاولر على ذلك قائاًل » لقد تعر�ش 

اأجزاء  بناء  عملية  اإثناء  هائل  �سغط  اإلى  العامل�ن 

فيما  ال�سلطات  مع  والعمل  الم�ست�سفى،  من  جديدة 

الرعاية  تقديم  في  اال�ستمرار  مع  بالتم�يل،  يتعلق 

وبعد  االآن،  اأما  الحال.  بطبيعة  للمر�سى  ال�سحية 

على  الح�س�ل  يمكنهم  االأعمال  بع�ش  من  االنتهاء 

ب�سكل  االأداء  تح�سين  على  للتركيز  ال�قت  بع�ش 

االأمرا�ش  م�ست�سفى  مع  التعاون  اأ�سفر  لقد  اإيجابي. 

النف�سية في �سيمارانج على اأن االأمر لم يعد مقت�سرًا 

ات�سيه  اإلى باندا  النرويجيين للمجيء   على االأطباء 

لت�جيه العاملين في الم�ست�سفى واإخبارهم بالكيفية 

اأطباء  اأ�سبح هناك  ، بل  القيام بعملهم  التي ينبغي 

اندوني�سيين يحتذوا في هذا ال�سياق«. 

قام ال�سليب االأحمر النرويجي ببناء اأربعة عنابر للمر�سى وهي مطبخ، م�سرب للح�ادث وحاالت الط�ارئ، 

ومبنى لالإدارة. ي�ست�عب الم�ست�سفى ح�الي 320 مري�سا. هذا الم�سروع ه� ثمرة التعاون بين م�ست�سفى 

النرويجي  االأحمر  وال�سليب  النرويج  في  �س�رالندت  م�ست�سفى  و  اآت�سيه  باندا  في  النف�سية  لالأمرا�ش 

وم�ست�سفى االأمرا�ش النف�سية في �سيمارانج في جاوة التي تقع في اأق�سى الجن�ب من اندوني�سيا.
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تاأ�ش�ص مركز الدعم النف�شي-الجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر  

في عام 1993 حيث ا�ست�سافه  ال�سليب االأحمر الدنمركي ليك�ن مقره في ك�بنهاغن / الدانمرك. تكمن 

ال�ظيفة االأ�سا�سية لهذا المركز باعتباره »مركزًا للتميز« في تط�ير المعارف ذات االأهمية االإ�ستراتيجية 

واأف�سل الممار�سات التي �ست�ستفيد منها العمليات الم�ستقبلية لالتحاد والجمعيات ال�طنية. 

تم اإن�ساء هذا المركز لت�سجيع وت�جيه وتعزيز مبادرات الدعم النف�سي-االجتماعي الذي قدمته الجمعيات 

ال�سيا�سات  وثيقة  اأر�ست  لقد  العالمي.  ال�سعيد  على  االأحمر  والهالل  االأحمر  لل�سليب  التابعة  ال�طنية 

العامة للدعم النف�سي-االجتماعي التي اعتمدها االتحاد الدولي في �سهر ني�سان من عام 2003 ، الدعائم 

اأو  للط�ارئ  اال�ستجابة  بعمليات  يتعلق  �س�اء فيما  االأحمر  والهالل  االأحمر  ال�سليب  االأ�سا�سية لجمعيات 

النف�سي- الدعم  مركز  مهمة  تعتبر  ال�سيا�سات،  هذه  اإطار  في  االأجل.  ط�يلة  التنم�ية  البرامج  لتنفيذ 

في  مذك�ر  ه�  وكما  ال�طنية.  الجمعيات  جميع  على  النف�سي-االجتماعي  الدعم  تعميم  هي  االجتماعي 

الم�ساورات ح�ل مراكز و�سبكات الجمعيات ال�طنية بتكليف من مجل�ش اإدارة االتحاد الدولي في اآذار / 

2007، يق�م المركز بتقديم هيكلية مرنة وخالقة لتط�ير ون�سر الخبرات. 

مركز الدعم النف�شي-الجتماعي

التحاد الدولي 

لجمعيات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر

المبادئ الأ�شا�شية ال�شبعة

باالإعالن عن المبادئ االأ�سا�سية ال�سبعة في فيينا عام 1965 ، 

تم ت�حيد الجمعيات ال�طنية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر 

لجمعيات  الدولي  واالتحاد  االأحمر  لل�سليب  الدولية  واللجنة   ،

فهذه  البع�ش.  بع�سها  مع  االأحمر  والهالل  االأحمر  ال�سليب 

االإن�ساني  العمل  ا�ستمرارية  ت�سمن  اأن   �ساأنها  من  المبادئ 

لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر. 

الإن�شانية 

اإن حركة ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر الدوليين  ولدت من 

رحم الرغبة في تقديم الم�ساعدة اإلى الجرحى في اأر�ش المعركة 

دون تمييز ، والقيام بالم�ساعي على  ال�سعيدين الدولي وال�طني 

لمنع وتخفيف المعاناة االإن�سانية اأينما وجدت. اأما هدفها فيكمن 

االحترام  و�سمان  �سحتهم  وحماية  النا�ش  حياة  حماية  في 

المتبادل  التفاهم  مبادئ  بتعزز  كذلك   تق�م  فهي  لالإن�سان. 

اأقراأ  ال�سع�ب.  بين جميع  الدائم  وال�سالم  والتعاون  وال�سداقة 

المزيد عن مبداأ االإن�سانية. 

مبداأ النزاهة وعدم التحيز

ال تميز هذه الحركة بين النا�ش على اأ�سا�ش الجن�سية اأو العرق اأو 

المعتقدات الدينية اأو الطبقة االجتماعية اأو االآراء ال�سيا�سية. اإنها 

ت�سعى اإلى تخفيف معاناة االأفراد، منطلقة فقط من احتياجاتهم، 

واأنها تعطي االأول�ية للحاالت االأكثر احتياجا لالإغاثة. اأقراأ المزيد 

عن مبداأ النزاهة وعدم التحيز. 

مبداأ الحياد 

من اأجل اأن  ت�ستمر في ك�سب ثقة الجميع ، ال يج�ز للحركة اأن 

تنحاز الأي طرف من االأطراف الم�ساركة في االأعمال العدائية 

اأو اأن ت�سارك في اأي وقت من االأوقات في جداالت ذات طبيعة 

�سيا�سية اأو عرقية اأو دينية اأو اأيدي�ل�جية. اأقراأ المزيد عن مبداأ 

الحياد. 

ال�شتقاللية 

هذه الحركة هي حركة م�ستقلة. فبينما تق�م الجمعيات ال�طنية 

لق�انين  وتخ�سع  حك�ماتها  في  االإن�سانية  الم�ساعدات  بتقديم 

بلدانها، ينبغي اأن تحافظ دائما على ا�ستقالليتها بحيث تك�ن 

قادرة في جميع االأوقات للعمل وفقا لمبادئ الحركة. اأقراأ المزيد 

عن مبداأ اال�ستقاللية. 

الخدمة التطوعية 

اإنها حركة اإغاثة تط�عية ولي�ش لديها الرغبة في تحقيق الك�سب 

باأي �سكل من االأ�سكال. اأقراأ المزيد عن مبداأ الخدمة التط�عية. 

الوحدة 

اأحمر  اأو هالل  اأحمر واحد فقط  يك�ن هناك �سليب  اأن  يمكن 

مفت�حة  اأب�ابه  تك�ن  اأن  يجب  ال�احد.  البلد  في  فقط  واحد 

للجميع. ويجب اأن تق�م بعملها االإن�ساني في جميع اأنحاء االإقليم 

الذي تنتمي اإليه. اأقراأ المزيد عن مبداأ ال�حدة. 

مبداأ العالمية 

كل  االأحمر،  والهالل  االأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  تعتبر 

من  القدر  بنف�ش  تتمتع  جناحها  تحت  تن�س�ي  التي  الجمعيات 

الم�ساواة وتتقا�سم الم�س�ؤوليات وال�اجبات ب�س�رة مت�ساوية في 

م�ساعدة بع�سها البع�ش ، هي جمعيات تاأخذ ال�سبغة العالمية. 

اأقراأ المزيد عن مبداأ العالميه.

مركز الدعم النف�شي-الجتماعي التابع لالتحاد الدولي 

لجمعيات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر 

عناية / ال�شليب الأحمر الدنمركي

بليدجدامزفج 27   �شندوق بريد: 2600 / 2100 اأو�شتربو 

كوبنهاغن الدنمارك 

هاتف: 9200 3525 45+

psychosocial.centre@ifrc.org :البريد الإلكتروني

http://www.ifrc.org/psychosocial :الموقع اللكتروني


