
 
 

 

AR 
CD/17/R7 

 ابلإجنلزيية الأصل:

 معمتد قرار
 

 

 جملس مندويب

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 

 

 أأنطاليا، تركيا

 1107 نومفرب 01-00

 

 

 ادلمع النفيس والاجامتعيالصحة العقلية و يف جمال  تلبية الاحتياجات
 

 قرار
 

عداد   وثيقة من اإ

 الصليب الأمحر السويدي

 ادلولية للصليب الأمحر اللجنةو 

 واملركز املرجعي لدلمع النفيس الاجامتعي

 والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 مع والتعاون الوثيقني ابلتشاور 

 ادلامنركية والهولندية والسويرسيةلصليب الأمحر اعيات ج 

 

1107 أأنطاليا، نومفرب



1  CD/17/R7 

 

 

 قرار

 

 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي

   

ن جملس املندوبني،  اإ

 

ذ يعرّب  الزناعات املسلحة الناجة عن  الاجامتعيو النفيس وادلمعالصحة العقلية الاحتياجات يف جمال بشأأن  قلقهعن ابلغ  اإ

ذ  الاحتياجاتمبا فهيا والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ،  تكثيف ل  ابحلاجة امللحة يعرتفالناجتة عن الهجرة، واإ

  ؛تلبيهتامن أأجل اجلهود 

اجلهود الرامية يف )احلركة ادلولية( احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  مكوانت خمتلفوتفويض دور ب واإذ يعرتف

ىل  ،املترضرين وصون كرامهتم حامية حصة الأشخاص اإ

النفيس  وادلمعالصحة العقلية  لتلبية الاحتياجات يف جمالمكوانت احلركة حاليًا  خمتلف عمل الهام اذلي تقوم بهابل يُّقراإذ و 

جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس ، ويعرتف بأأن خدمات امجلعيات الوطنية وبراجمها قد تغطي الاحتياجات يف والاجامتعي

طار ظروف أأخرى مثل الهتميش والعزةل والفقر املدقع  ،والاجامتعي يف اإ

 ،معلهم أأثناء أأداءغالبًا ما تتأأثر الصحة العقلية ملتطوعي احلركة وموظفهيا أأن ب يعرتفواإذ 

  ،هذه العواقب بطريقة متسقةل  برضورة تصدي احلركة يعرتفواإذ 

والقانون ادلويل حلقوق  ن بيهنا القانون ادلويل الإنساينوم ،القامئة اليت حتمي الصحة العقلية التنظمييةالأطر  يالحظواإذ 

 ،الإنسان

حلاق الأذى، وبأأن عوامل مثل العمر والنوع الاجامتعي والإصابة  ذ يعرتف بأأمهية عدم اإ عاقة والصحة والوضع القانوين واإ ابإ

 ،الاحتياجات والضعفالتأأثري يف سهم جيعها يف زايدة اخملاطر و واحلرمان من احلرية والزنوح، ميكن أأن ت 

ذ يأأخذ يف الاعتبار ما ميكن أأن حييط  لصحة العقلية من وةمة وأأثرها السل ي ع ى الوقاية من أأعرا  الصحة العقلية ابواإ

 ،ومعاجلهتا وتلبية الاحتياجات النفس ية الاجامتعية

كيد واإذ يذّكر لتلبية الصليب الأمحر والهالل الأمحر ابختاذ التدابري الالزمة ركة ح اليت قطعهتاابلعهود  الالزتام ويعيد تأأ

محر يف القرارات اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب الأ  النفيس والاجامتعي ادلمعالصحة العقلية و  الاحتياجات يف جمال

؛ القرار 0559، جنيف 1؛ القرار 0591ف ، جني00؛ القرار 0597، نيودلهيي، 17والهالل الأمحر )مبا يف ذكل القرار 

عالن "معً 1117، جنيف 0؛ القرار 0555، جنيف 0 قرار ؛ ال1100، جنيف 1القرار  جل الإنسانية"؛أأ ا من ، املرفق، اإ
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، جنيف 4، خطة العمل بشأأن الأطفال يف الزناعات املسلحة؛ القرار 0559ف ني، ج 3؛ القرار 1109، جنيف 9

عادة 1117 ؛ اسرتاتيجية احلركة بشأأن الألغام 1115ريويب ، ن1؛ القرار 1109-1119الروابط العائلية  ؛ اسرتاتيجية اإ

، جنيف 7الأرضية واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب املتفجرة؛ احلد من أ اثر الأسلحة ع ى املدنيني؛ القرار 

1100،)  

 واللجنة ادلولية محر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(مجلعيات الصليب الأ  امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل شجعي  -0

طار ، يف للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(  تلبية الاحتياجات يف جماللأدوار املنوطة بلك مهنا، ع ى اب اضطالعهااإ

 الوقاية واملساعدة وامحلاية هتم يف جمالأأنشطللساكن املترضرين من خالل  النفيس والاجامتعي معالصحة العقلية وادل

 ؛ودمج الاس تجابة حلالت الصحة العقلية يف خدماهتا الصحية

 وادلمعالصحة العقلية تلبية الاحتياجات يف جمال  ،من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية طلبي -1

 ؛ابلتحديد للمتطوعني واملوظفني الاجامتعيو النفيس

ىل املسامهة يف ادلولية احلركة  دعوي -3 ىل الاحتياجات القامئة يف جمال اإ الصحة العقلية زايدة توجيه انتباه اجملمتع ادلويل اإ

من الزناعات املسلحة أأو الكوارث الطبيعية أأو غريها من حالت  ساكن املترضرينلل  النفيس والاجامتعي دلمعوا

أأمهية معاجلة مسأأةل الومص املرتبط هبذه املشلكة ، مبا فهيا الاحتياجات الناجة عن الهجرة، والتأأكيد ع ى الطوارئ

 ؛امللحة

ىليدعو  -4 ماكنياهتا هتا ازايدة املوارد اخملصصة لهذه املسأأةل الإنسانية هبدف تعزيز قدر  احلركة اإ ع ى معاجلة امجلاعية واإ

 حتياجات النفس ية والاجامتعية؛الاالصحة العقلية وتلبية 

لتحسني فهم الاحتياجات والتحدايت يف جمال الصحة العقلية وادلمع هجودها  ع ى زايدة مكوانت احلركةحيث  -9

النفيس والاجامتعي وجع الأدةل هبذا اخلصوص من أأجل معليات الاس تجابة الإنسانية، مبا يف ذكل عن طريق دمج 

 البحوث الطويةل الأجل يف أأطر الرصد والتقيمي؛

النفيس  ادلمعالصحة العقلية و  اجات يف جماللالحتيبطريقة الاس تجابة وضع س ياسة للحركة تتعلق  يطلب -1

ىل  عرب معلية  ، وصياغهتااحلركةشرتكة وتسامه يف تناسق خمتلف اس تجاابت م هنجيات م والاجامتعي تستند اإ

 وعرضها ع ى الاجامتع القادممن امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، نشطة ، مبشاركة تشاركية

 ؛لعامتدها 1105ندوبني يف لس امل جمل

دراج ،من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية طلبي  -7 املؤمتر  جدول أأعامل املوضوع يف التفكري يف اإ

 ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر. 


