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 معلومات أأساس ية

شخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من  تلبيةمرشوع عنارص القرار املقرتح حول  يقدم احتياجات الأ

نص  تقدميدون احملمتل لفقرات القرار لمحتوى ل اخلطوط العريضة  يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي"حاالت الطوارئ 

 .للقرار املقرتح هنايئ

دراج مث  ل هذه الفقرة يف القرار.وييل لك فقرة مسوّغ يرشح فائدة ا 

املالحظات  مجموعة أأوىل من مجعمن أأجل  للصليب الأمحر والهالل الأمحر املؤمتر ادلويلأأعضاء  للتشاور معهذه الوثيقة  شاطرجيري م و 

ىل تكوين فكرة أأولية  ذا اكنوالتعليقات، سعيًا ا    .ابال جامعاملوضوع مقبواًل وحيظى  جلوهرالهنج املقرتح  عن ما ا 

 : يف الاعتبار نيالتالي السؤالني أأخذدلى تقدمي التعليقات واملالحظات عىل هذه الوثيقة، يرىج 

 ومنطوقه؟املقرتح لفقرات ديباجة القرار هل توافقون عىل العنارص املقرتحة  •

دراهجا يف القرار؟ من املناسبهل مثة عنارص غري مذكورة ترون  •  ا 

تعليقات ُمفّصةل بشأأن صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وسوف تُتاح فرصة التعليق عىل صياغة ال ننتظر يف هذه املرحةل أأن تصلنا 

يل" للقرار متاحًا.  حمددة يف مرحةل الحقة، مبجرد أأن يكون "املرشوع الأوَّ

 مقدمة 

لية وادلمع النفيس والاجامتعي تالحظ احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر زايدة كبرية يف الاحتياجات يف جمال الصحة العق 

كنتيجة مبارشة أأو غري مبارشة للكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. وال تُلىب هذه الاحتياجات لأس باب متنوعة مبا فهيا ومصة 

ماكنيات الاس تفادة من تكل اخلد القوى  افتقارمات و العار الشديدة املرتبطة ابلصحة العقلية، ونقص حامية الأشخاص املترضرين، وقةل ا 

ىل القدرات املطلوبة العامةل املهنية يف هذا اجملال ، ونقص املوارد اخملصصة لتلبية احتياجات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ا 

وهل ويتفامق ذكل الوضع يف حاالت الطوارئ، وكثريا ما يكون وقع عدم تلبية تكل الاحتياجات طويل الأجل وبعيد الأثر ومنحها الأولوية. 

 متعات بأأرسها.اجمل اعات و امجل عىلالأفراد وعواهئم وكذكل  عواقب مبارشة عىل

ىل هُنج وقائية، مبا فهيا اسرتاتيجيات ضامن امحلاية والسالمة والكرا ن الافتقار ا  مة للساكن املترضرين وحقهم يف الصحة، ميكن أأن يؤدي ا 

ىل تقويض قدرة الناس واجملمتعات احمللية وادلول عىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة والعقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. وميكن أأن  ا 

نساين وقانون ح نسان ادلويل، مسامهة كبرية يف التصدي لبعض يسامه احرتام الأطر القانونية ادلولية، مبا يف ذكل القانون ادلويل اال  قوق اال 

التحدايت يف جمال ختفيف الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص املترضرين واجملمتعات املترضرة 

 وتلبيهتا. 

نسانيني وحاميهتا أأمرا أأساس يا أأيضا لضامن اس تدامة عد الهنوض ابلصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للمتطوعني واملوظفني اال  ويُ 

جزءا من الساكن املترضرين ويعملون عىل تلبية الاحتياجات اال نسانية يف  العمل اال نساين. وكثريا ما يكون العاملون يف اجملال اال نساين

 ظروف شديدة التقلب.

أأولوية من أأولوايت العمل يف اجامتع جملس املندوبني املنعقد س نة وقد اعتربت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر هذه املسأأةل 

، ارتفع الوعي العاملي والالزتام الس يايس برضورة الاهامتم ابالحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع 2018. وبعد ذكل، يف س نة 2017

يس والاجامتعي. وحتتل احلركة ماكنة جيدة دلمع هجود مشرتكة ومتأ زرة مع ادلول وغريها من اجلهات املعنية ملعاجلة النواقص اخلطرية النف

ادلمع النفيس والاجامتعي جزءا ومتثل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية و يف خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. 
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ىل تفادي املعاانة البرشية والتخفيف من حدهتا، وحامية احلياة والصحة والكرامة،  أأساس يا من أأهداف احلركة ادلولية الأوسع الرامية ا 

يعية والهنوض ابلصحة والرفاه الاجامتعي للأفراد واجملمتعات احمللية. ولضامن حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطب 

ىل الساكن املترضرين أأو  وغريها من حاالت الطوارئ يف العامل ومساعدهتم، تعمتد مكوانت احلركة عىل امتيازاهتا اليت تتيح لها الوصول ا 

ىل أأدوارها وهماهما احملددة، مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية الفريد كجهات مساعدة لسلطاهتا العامة يف  جمال املعرضني للخطر، ابال ضافة ا 

ن   ساين. العمل اال 

 فقرات ادليباجة 

 ادليباجة  1 فقرةال

 الفقرة المتهيدية لدليباجة عن القلق البالغ بشأأن الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص ميكن أأن تعرّب 

قع الاجامتعي والاقتصادي لعدم تلبية املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، وأأن تعرتف ابلو 

 . الاس تجابة لهاهذه الاحتياجات، وأأن تقر أأيضا ابحلاجة امللحة ملضاعفة اجلهود من أأجل 

 املسّوغات

تشهد الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي زايدة أأثناء الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية والطوارئ حيث 

والروابط  الصعابملواهجة  الشخصية الس بلض العنف والاضطراب وعدم اليقني اخلوف ويس تزنف أأو يدمر موارد اجملمتع احمليل، ويقوّ يّودل 

الوقع البرشي واجملمتعي لعدم تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص  كونوكثريا ما يالاجامتعية. 

% من الساكن تعاين من حاةل خفيفة 15و 10ساواي وبعيد الأثر. وتفيد تقديرات منظمة الصحة العاملية بأأن نس بة ترتاوح بني املترضرين مأأ 

يف ظل  النسبحادة، مع اختالفات تعمتد عىل الس ياق. وترتفع هذه  كربىأأو متوسطة من حاالت الصحة العقلية بعد وقوع حاةل طوارئ 

ىل الزناعات املسلحة وغريها من  % من حاالت الاهنيار العصيب واضطراابت ما بعد الصدمة. ويف 15% و17ظروف العنف لتصل ا 

% من الناس 85% و76 نس بة ترتاوح بني تلقىت البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط حيث تقع غالبية الزناعات وحاالت الطوارئ، ال 

عاجل هذه الاحتياجات املهمة يف جمال الصحة العقلية اذلين يعانون من أأعراض خطرية يف جمال الصحة العقلية، عىل أأي عالج. وعندما ال تُ 

 وعىل اجملمتعات بأأرسها. وادلمع النفيس والاجامتعي، فأأهنا تنطوي عىل أ اثر بعيدة الأثر وطويةل الأجل عىل الأفراد والعوائل واجملمتعات احمللية 

 ادليباجة من  2فقرة ال

الزناعات املسلحة  منأأن تقر بأأن الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية عنرصان أأساس يان يف بقاء الناس املترضرين  لهذه الفقرةميكن 

م ابحلقوق الأساس ية وحصوهلم عىل امحلاية والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ وقدرهتم عىل أأداء هماهمم اليومية، ومتتعه

 واملساعدة. 

 املسّوغات

ن للصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية أ اثر شامةل عىل حياة الناس ودرجة تأأثرمه  ذلا يتطلب ضامن بقاء وقدرهتم عىل الترصف. ا 

ن السهر عىل  ظروفالناس وقدرهتم عىل مواصةل هماهمم يف ال اال نسانية، الاهامتم ابحتياجاهتم الأساس ية اكلسالمة والكرامة والصحة. وا 

جيابية عىل قطاعا ت حتسني الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للساكن املترضرين واجملمتعات احمللية املترضرة ينطوي عىل أ اثر ا 

نسانية أأن تقدمي خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي تسامه يف انقاذ حيوية أأخرى. وتبني اخلربة املكتس بة من الظروف اال  

 الأرواح واسرتجاع الصحة واس تعادة الثقة والكرامة. 
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 ادليباجة من  3فقرة ال

أأن تقر بأأمهية العمل اذلي تنفذه مكوانت احلركة حاليا لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس  لهذه الفقرةميكن 

ىل الس ياسة اجلديدة للحركة بشأأن الاس تجابة لالحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع  والاجامتعي. وميكن أأن تشري بصفة خاصة ا 

 النفيس والاجامتعي.

 املسّوغات

ذ امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابلفعل مجموعة متنوعة من الأنشطة ملعاجلة الصحة العقلية والراحة النفس ية تنف

والاجامتعية، وتضم هذه الأنشطة ادلمع النفيس والاجامتعي واال سعافات الأولية النفس ية والاجامتعية، وخدمات العالج املتخصص 

ن من أأعراض تتعلق ابلصحة العقلية. ومن املرتقب أأن تبني احلركة الزتاهما بتعزيز هذا اجملال املهم من جماالت العمل للأشخاص اذلين يعانو

 2019ابعامتد س ياسة جديدة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف اجامتع جملس املندوبني يف س نة 

 ميكن أأن تقرها ادلول. 

 ادليباجة من  4قرة فال

لتحقيق التغطية  بأأن تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي متثل عنرصا أأساس يا هذه الفقرةميكن أأن تعرتف 

 الشامةل العاملية والتمنية املس تدامة.

 غاتاملسوّ 

ىل وجود ماليني الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مفن الواحض أأن  ابلنظر ا 

أأن يقوض التقدم املس تدام العاملي لتحقيق التغطية من شأأنه العجز عن تلبية احتياجاهتم يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي 

 امةل والتمنية املس تدامة.الصحية الش

 ادليباجة  من 5 فقرةال

لالحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي حتدايت أأساس ية جيب  والطابع اخلفيالومص  هذه الفقرةميكن أأن تعترب 

 الاجامتعي.عىل املس توى عىل مس توى الأفراد والأرسة واجملمتع احمليل و  التصدي لها

 غاتاملسوّ 

 كثريا ما يواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي النبذ والمتيزي والومص ابلعار، الأمر اذلي

جيعل من الصعب حصوهلم عىل املساعدة والاس تفادة من اخلدمات، وجيعلهم ذكل أأكرث عرضة لسوء املعامةل والأذى. وكثريا ما تكون 

جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي خفية، وابلأخص يف الس ياقات اال نسانية. وميكن للومص ابلعار املرتبط الاحتياجات يف 

نسانية )مثل حضااي العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع الاجامتعي، املشاركة يف جامعة مسلحة، الزنوح(  جبوانب أأخرى من الأزمة اال 

 . وميكن أأن تعرقل هذه العوامل ابلفعل توفري املساعدة وعزم املترضرين عىل الاس تفادة مهنا. أأن يّودل الأمل أأو يفامقه

 ادليباجة من  6فقرة ال

جراءات الالزمة محلاية الأشخاص املترضرين من  هذه الفقرةميكن أأن تعيد  التأأكيد عىل أأن ادلول تتحمل املسؤولية الأوىل عن اختاذ اال 

، وتزويدمه ابملساعدة اال نسانية واملسامهة يف تعافهيم، وأأن مكوانت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ

 هممة يف تلبية الاحتياجات اال نسانية، مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية كجهات مساعدة. احلركة تضطلع بأأدوار متاكمةل ودامعة
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 اتاملسّوغ

نسانية للساكن املترضرين من الكوارث الطبيعية  تعيد هذه الفقرة تأأكيد مبدأأ عام مفاده أأن عىل لك دوةل مسؤولية تلبية الاحتياجات اال 

(. كام تعرتف ابلأدوار املتاكمةل A/RES/46/182ضهيا )قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة يف أأراوغريها من حاالت الطوارئ اليت تقع 

اليت متثل أأساس الرشاكة املمزية بني احلركة  الأسايسواال ضافية ملكوانت احلركة وتعيد تأأكيدها، معال ابملبادئ الأساس ية للحركة ونظاهما 

 وادلول.

 ادليباجة من  7فقرة ال

نساين وقانون حقوق النفس ية أأن تعرتف ابلأطر املعيارية القامئة اليت حتمي الصحة العقلية والراحة الفقرةلهذه ميكن  ، مبا فهيا القانون ادلويل اال 

الوقاية وتلبية يسهم بشلك ملموس يف مواهجة بعض التحدايت يف جمال  ميكن أأناال نسان ادلويل، وأأن تقر بأأن احرتام هذه الأطر 

 جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.الاحتياجات يف 

 غاتاملسوّ 

، وجيسدها تعد حامية الصحة، مبا فهيا الصحة العقلية، مسة رئيس ية من سامت القانون ادلويل اال نساين املطبق يف الزناعات املسلحة فقط

الرعاية غري املتحزية للجرىح واملرىض، واحرتام وضامن مبدأأ اال نسانية الأسايس وتنعكس يف الزتامات الأطراف يف الزناع بضامن توفري 

 احرتام البعثات الطبية واملرىض واملوظفني واملعدات واملرافق الطبية. كام يضم القانون ادلويل اال نساين مبادئ وحمظورات وقيودا حمددة

ية الصحة العقلية جزءا ال يتجزأأ من احلق يف حتقيق تخفيف املعاانة البرشية، مبا يف ذكل الأاثر السلبية عىل الصحة العقلية. وتشلك حاملل 

نسان والعهد ادلويل اخلاص  عالن العاملي حلقوق اال  أأعىل معايري الصحة مبوجب خمتلف صكوك قانون حقوق اال نسان ادلولية، مثل اال 

ملامرسة غريها من حقوق  منه بدابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. واحلق يف الصحة هو حق أأسايس من حقوق اال نسان ال 

فراد وجيب أأن يُضمن يف مجيع الأوقات. زد عىل ذكل أأن الصحة العقلية متثل عنرصا يف حتديد املعامةل اال نسانية ،اال نسان مبوجب  للأ

نساين  اال نسانية مثل التعذيب  والقانون ادلويل حلقوق اال نسان، مثال يف ما يتعلق بظروف الاعتقال والأفعال احملظورة غريالقانون ادلويل اال 

نسانية أأو املهينة.   واملعامةل الالا 

 ادليباجة  من 8 فقرةال

يف املؤمتر  4يف املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني والقرار رمق  5ابلتوصيات اليت قدمت عىل أأثر اعامتد القرار رمق  هذه الفقرةميكن أأن تّذكر 

يف الزناعات املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ، وأأن تعرتف جبدوى ادلويل الثاين والثالثني بشأأن ضامن حامية تقدمي الرعاية الصحية 

وادلمع النفيس والاجامتعي يف الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل خدمات حامية الصحة العقلية 

 للموظفني واملتطوعني واملرافق والأشخاص اذلين يتلقون دعام أأو عالجا. 

 املسّوغات

الزناعات املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف للمؤمتر ادلويل العنف ضد مقديم الرعاية الصحية أأثناء لقد تناولت قرارات أأخرى 

ن املسوغات والتوصيات اليت  4ذكل القرار رمق  "مواصةل حامية تقدمي الرعاية الصحية معا" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والعرشون. ا 

ة خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس قدمت يف ضوء هذه القرارات، ومبادرة "الرعاية الصحية يف خطر" تعد مناس بة لضامن حامي

 والاجامتعي يف مثل حاالت الطوارئ هذه.
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 ادليباجة  من 9 فقرةال

بأأن الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للمتطوعني واملوظفني يف جمال العمل اال نساين، كثريا ما  هذه الفقرةميكن أأن تعرتف 

حياولون تلبية احتياجات الأشخاص  ومهدلمار واال صاابت واملوت لرضون لأحداث جمهدة وخلسائر و تتدهور أأثناء أأداهئم ملهاهمم حيث يتع

 املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. 

 غاتاملسوّ 

نساين عبأأً مزدوجا يف الاس تجابة  الحتياجات الساكن املترضرين من الزناعات املسلحة يواجه املتطوعون واملوظفون العاملون يف اجملال اال 

هنم جزء من هؤالء الساكن املنكوبني  ن. وكثريا ما يكون للمتطوعني واملوظفني اذليوالكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، حيث ا 

نسانية نفس احتياجات سائر الناس يف جممتعاهتم  ىل املساعدة وادلمع الأساس يني. ذلا يس تجيبون لالحتياجات اال نسانية يف س ياقات ا  ا 

يالء عناية أأكرب للمتطوعني واملوظفني، ليس لأن احتياجاهتم اخلاصة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ميكن أأن  ينبغي ا 

 عاهتم. ود تقدمي خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي جملمتيف هجحيوي  م عنرصتتعاظم، بل أأيضا لأهن

 ادليباجة من  10فقرة ال

بأأمهية تقدمي ادلمع النفس والاجامتعي ويف جمال الصحة العقلية بشلك مناسب ويف مرحةل مبكرة ملنع حتول  هذه الفقرةميكن أأن تعرتف 

ىل حاةل أأخطر. وميكن أأن يعرتف القرار أأيضا بقدرة معظم الناس عىل الصمود والتحمك يف كدرمه  طرقهمعىل أأن يمتكنوا من تطبيق  -الَكدر ا 

 ومن احلصول عىل اخلدمات الأساس ية واملوارد اخلارجية مثل دمع أأرسمه وأأصدقاهئم وجممتعهم احمليل.  الصعابالشخصية ملواهجة 

 غاتاملسوّ 

ن الا ستامثر يف معليات الهنوض ابلصحة العقلية للأرس واجملمتعات احمللية والوقاية يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل العمليات اليت تس هتدف ا 

وابلتايل لتلبية احتياجات أأغلبية الساكن املترضرين  الصعابالأطفال، هو أأجنع وس يةل للوقاية من الكرب واملعاانة والطرق السلبية ملواهجة 

ىل وتقل  الصحة العقلية، بشلك كبري. غري أأن نس بة صغرية من جمال رعاية نفس ية أأو متخصصة يف يل عدد الأشخاص اذلين قد حيتاجون ا 

ىل احلصول عىل خدمات  الساكن املترضرين س يعانون، مع ذكل، من مشالكت طويةل الأجل يف جمال الصحة العقلية وس يحتاجون ا 

ىل دمع متخصصة يوفرها همنيون مدَربون. وقد  حيتاج الأشخاص اذلين يعانون من مشالكت سابقة من حيث الصحة العقلية بدورمه ا 

ضايف نفيس واجامتعي ويف جمال الصحة العقلية.  ا 

 ادليباجة من  11فقرة ال

عاقة واحلاةل الصحية والطبقة الاجامتعية هذه الفقرةميكن أأن تعرتف  والوضع القانوين  بأأن بعض العوامل مثل العمر والنوع الاجامتعي واال 

سامه مجيعها أأيضا يف زايدة اخلطر وتؤثر يف الاحتياجات ودرجة التأأثر. وميكن ت واحلرمان من احلرية والزنوح والتعرض للعنف، ميكن أأن 

لضامن حصول مجيع الأشخاص املترضرين عىل خدمات الصحة العقلية وادلمع أأن تعرتف أأيضا برضورة أأخذ عوامل التنوع يف الاعتبار 

 والاجامتعي بصورة فعاةل. لنفيس والاجامتعي دون متيزي، وتلبية خمتلف الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيسا

  املسّوغات

ن هوية الفرد من حيث نوعه الاجامتعي للنوع الاجامتعي وعدم املساواة واحلمك المنطي، وغري ذكل من عوامل التنوع واملعايري اجملمتعية  ا 

مدى تأأثر الأشخاص ابلطوارئ وترضرمه مهنا ومواهجهتم لها. ومتثل هذه الاختالفات أأيضا قوة جيب الاعرتاف هبا ودجمها يف لك حتدد 

، مبا يف ذكل يف معاجلة الأشخاص اذلين هلم احتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس هجود التأأهب والوقاية والاس تجابة والتعايف

 والاجامتعي.
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 ادليباجة من  12فقرة ال

ىل الالزتامات غري الصادرة عن  هذه الفقرةميكن أأن تعرتف  ابختصار ابلقرارات السابقة ذات الصةل للمؤمتر ادلويل وأأن تكررها، ابال ضافة ا 

 احلركة يف جمال الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية.

 غاتاملسوّ 

الزتام احلركة املتواصل بتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي الغرض من فقرة ادليباجة املذكورة هو بيان 

منظامت دولية  خبصوص برامجكر هذه الفقرة أأيضا اباللزتامات اليت قطعهتا ادلول أأيضا وضامن اس مترارية الس ياسة والعمل. وميكن أأن تذّ 

 .2020-2013خلاصة ابلصحة النفس ية للفرتة مثل خطة معل منظمة الصحة العاملية اأأخرى معنية 

 فقرات منطوق القرار

 العام املسوّغ

نقاذ  جراءات فعلية لضامن الاعرتاف ابلصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ابعتبارهام أأساس يان ال  تقرتح فقرات املنطوق أأولوايت وا 

تركز عىل الأعامل اليت من شأأهنا أأن تضمن تقدمي خدمات متاكمةل وشامةل الأرواح وصون الكرامة يف جمال الاس تجابة اال نسانية. وجيب أأن 

 امحلاية والوقاية والتخفيف والعالج. توفري لومناس بة للأشخاص املترضرين وأأن تسامه أأيضا يف هتيئة ظروف تسهّ

 ضامن حصول الأشخاص املترضرين عىل خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.

 1وق فقرة املنط

ىل زايدة هجودها محلاية الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للأشخاص املترضرين من  ميكن لفقرة املنطوق أأن تدعو ادلول ا 

الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ والهنوض هبا، وضامن حصوهلم عىل خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس 

 والاجامتعي. 

 غاتاملسوّ 

ه الاحتياجات الواسعة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، عندما ال تُلىب، عىل أ اثر بعيدة املدى وطويةل الأجل تنطوي هذ

اجة عىل الأفراد والأرس واجملمتعات احمللية والساكن وعىل جممتعات بأأرسها. وتعرتف احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بوجود ح

اعفة اجلهود من أأجل تلبية هذه الاحتياجات النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ ملحة ملض

 (. 7)املرجع: قرار جملس املندوبني رمق 

 2فقرة املنطوق 

ىل الاستامثر أأن تدعو ادلول وامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، حسب تفويض لك مهنم وجمال معهل لهذه الفقرةميكن  ، ا 

دا عىل يف الوقاية والتأأهب والاس تجابة اجملمتعية وأأنشطة تعزيز القدرة عىل الصمود، مبا فهيا الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، اعامت

قامة  احلضور احمليل والقدرة الفريدة ملكوانت احلركة عىل تقدمي املعونة اال نسانية ملن حيتاج لها. وميكن تشجيع ادلول وامجلعيات الوطنية عىل ا 

 رشااكت يف هذا اجملال. 
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 غاتاملسوّ 

نسانية احمللية لتلبية ، الاستامثر يف الاس تجابة اال  التفويض اخلاص بلك مهنمتقرتح هذه الفقرة عىل ادلول وعىل مكوانت احلركة، حسب 

الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، مبا يف ذكل تعزيز القدرة عىل الصمود والعمل اجملمتعي. ويعكس غالبية 

ماكنية احلصول عىل اخلدمات الأساس ي ذا ما أأتيحت هلم ا  ة املناس بة الأشخاص املترضرين قدرة عىل الصمود وينجحون فعال يف التعايف ا 

ىل الوقت املناسبوالأمن واملوارد اخلارجية مثل أأرسمه وأأصدقاهئم وجممتعاهتم يف  ماكنية وصولها ا  . وحتتل احلركة، بفضل حضورها احمليل وا 

ة وادلمع النفيس اكنة مناس بة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلياملس تفيدين وقاعدهتا املتينة من املتطوعني وأأفراد اجملمتعات احمللية، م

رشاكء مناس بني لدلول يف جمال للسلطات العامة لبدلها،  هيئات مساعدة. وتعترب امجلعيات الوطنية، بوصفها فوراوالاجامتعي للأفراد 

 حتقيق تقدم الاس تجابة احمللية.

 3فقرة املنطوق 

أأن تشجع ادلول عىل العمل عىل تعزيز جودة وقدرة القوى العامةل يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي عىل  لهذه الفقرةميكن 

 العمل يف أأصعب الظروف، حسب احلاجة، ابلتعاون الوثيق مع مكوانت احلركة.

 غاتاملسوّ 

 املس توايت، جيب أأن تكون جزءا من سلسةل للرعاية متعددة ليك تكون خدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي مناس بة ومتاحة

يف جمال الصحة والرفاه الاجامتعي، أأكفاء وال ميكن الاس تغناء عن موظفني ومرتبطة ابلنظم احمللية للصحة والرفاه الاجامتعي الطويةل الأجل. 

ذا ما أأريد لهذه اخلدمات أأن تلزتم هبذه املعايري وأأن تفيد الأشخاص احملتاجني يف ظروف و مدربني تدريبا جيدا  يراعون اخللفية الثقافية، ا 

 الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. 

 4فقرة املنطوق 

حدى فقرات املنطوق أأن تطلب من ادلول ومن مكوانت احلركة أأن تتخذ  جراءات للهنوض ابلصحة العقلية والراحة النفس ية ميكن ال  ا 

عي والاجامتعية للمتطوعني واملوظفني يف جمال العمل اال نساين، وتلبية احتياجاهتم احملددة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامت

نسانيني وأأمهنم"(.للمؤمتر ادلويل الثاين والثالث 5)ملواصةل الوفاء اباللزتامات الواردة يف القرار رمق   ني بشأأن "سالمة املتطوعني اال 

 غاتاملسوّ 

نساين ومه يؤدون هممهتم حيث كثريا ما تتأأثر  الصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للموظفني واملتطوعني العاملني يف اجملال اال 

يتعرضون لأحداث مؤملة بيامن يس تجيبون الحتياجات الأشخاص املترضرين. وكثريا ما يعملون لساعات طويةل يف ظروف جمهدة. ويف 

ت العنف والطوارئ، ابت من الشائع أأن يكون املتطوعون واملوظفون، بوصفهم جزءا من اجملمتعات الزناعات املسلحة وغريها من حاال

ىل الأشخاص املترضرين من الزناع والعنف والطوارئ. ذلا يعد الاستامثر يف الصحة  املترضرة، الأشخاص الوحيدين القادرين عىل الوصول ا 

نساين ُكفء ومس تدمي.  العقلية لهؤالء العاملني اال نسانيني وراحهتم رشطا  مس بقا لأي معل ا 

 5فقرة املنطوق 

ضافية لضامن توفري امحلاية واس مترار خدمات الصحة العقلية وادلمع  لهذه الفقرةميكن  ىل اختاذ اجراءات ا  أأن تدعو ادلول ومكوانت احلركة ا 

وارئ، مبا يف ذكل لصاحل املوظفني واملتطوعني النفيس والاجامتعي خالل الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الط

"الرعاية  5واملرافق والأشخاص اذلين يتلقون ادلمع أأو العالج )والالزتامات اليت قطعت يف قرار املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني رمق 

ة يالرعاية الصح خدمات تقدمي  ةاصةل حاميمو الرعاية الصحية يف خطر: " 4"، والقرار رمق احرتام الرعاية الصحية وحاميهتاالصحية يف خطر: 

 معا" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني (. 
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  غاتاملسوّ 

أأو تلحق هبا أأرضار خالل  ومرافقها الصحة العقلية وخدمات ادلمع النفيس والاجامتعيخدما الرعاية الصحية، مبا فهيا  خدمات غالبا ما تنقطع

ن املسوغات والتوصيات اليت  الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. وينبغي احرتام هذه اخلدمات وحاميهتا. ا 

طار القرارين السابقني ومبادرة احلركة بعنوان "الرعاية الصحية يف خطر" تعُ  ادلمع النفيس د هممة خلدمات الصحة العقلية و أأعدت يف ا 

ىل حتسني حامية الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي أأثناء الزناعات املسلحة والكوارث  والاجامتعي. ومن شأأن اال جراءات الرامية ا 

 تساعد عىل زايدة اس تفادة الساكن املنكوبني من هذه اخلدمات.  نالطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ أأ 

 ادلمع النفيس والاجامتعي جزءا ال يتجزأأ من الرعاية املتعددة املس توايت واحمللية وأأن تكون طويةل الأجل.كون الصحة العقلية و ضامن 

 6فقرة املنطوق رمق 

ىل ضامن أأن تشلك الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي جزءا ال يتجزأأ من نظم وخطط الاس تجابة  لهذه الفقرةميكن  أأن تدعو ادلول ا 

العاجةل احمللية وادلولية، مبا فهيا قوانني مواهجة الكوارث وخطط التأأهب وأ ليات تنس يق الاس تجابة للطوارئ، وميكن أأن تطلب من 

 مبا يناسب تفويضها. مكوانت احلركة أأن تدمع هذا اجلهد

 غاتاملسوّ 

شامةل يف  ةللتأأهب للكوارث ومواهجهتا من الأمور احليوية لتلبية الاحتياجات اال نسانية بصور راخسة يُعد وجود نظم وخطط حملية ودولية

ذ ميكن تلبية احتياجات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي   من الفاعلية عن طريق للساكن املترضرين بقدر أأكربحاالت الطوارئ. ا 

ضامن ادراج عنرصي الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي بصورة مهنجية يف قوانني مواهجة الكوارث وخطط التأأهب لها وأ ليات 

من الاحتاد ادلويل، بتوفري ادلمع واملشورة بشأأن قوانني  ساعدة، لكف املؤمتر ادلويل امجلعيات الوطنية، مب 2003التنس يق. ومنذ س نة 

مواهجة الكوارث، وقدم العديد مهنا مساعدة تقنية هممة لسلطات بدلاهنا خالل الس نوات اليت تلت. وللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية 

نساين.أأيضا تفويض واترخي حافل يف جمال دمع القانون والس ياسة احملليني املمتثلني للقانون ا  دلويل اال 

 7فقرة املنطوق 

ىل ضامن توفري اس تجابة شامةل يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي أأ  لهذه الفقرةميكن  ن تدعو ادلول ومكوانت احلركة ا 

 تنظمي أأنشطة عىل وس بل املعيشة والتعلمي حيامث أأمكن، وأأن تفكر يفواملسامهة يف تلبية احتياجات أأخرى مثل الصحة واملأأوى والغذاء 

 مس توايت متعددة تتضمن العمليات الاجامتعية والنفس ية الاجامتعية والنفس ية واملتعلقة بطب الأمراض العقلية. 

 غاتاملسوّ 

ولتقدمي ومعلهم يف الس ياقات اال نسانية الاهامتم ابحتياجاهتم الأساس ية مثل سالمهتم وكرامهتم وحصهتم.  عىل قيد احلياة يتطلب بقاء الناس

ال بد من ترتيب أأولوايت اس تجابة مشولية الحتياجات الناس يف ظل الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، 

الصحة العقلية والصحة النفس ية املرتبطة بأأشاكل أأخرى من ادلمع احليوي مثل الغذاء واملاء الصاحل للرشب واملأأوى وامحلاية وختطيطها. 

لب ذكل أأيضا خدمات تليب مجموعة من الاحتياجات العقلية والصحية والنفس ية الاجامتعية اليت قد يواهجها الشخص واليت قد تتغري ويتط

حاةل قوية واستامثرات هممة عىل خمتلف املس توايت ويف خدمات متاكمةل.  مع الوقت. ويعمتد هذا الهنج "املتعدد املس توايت" عىل ش بكة ا 
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 ومشاركة الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ.  ضامن صون كرامة

 8فقرة املنطوق 

ىل تروجي املعايري املتفق علهيا والالزتام هبا يف جمال الرعاية واال رشادات الأخالقية  لهذه الفقرةميكن  أأن تدعو مكوانت احلركة وادلول ا 

 واملهنية وأأساليب العمل التفاعلية واملشفوعة بشواهد.

 غاتاملسوّ 

ذا أأريد  حلاق الأذى"، يتعني عىل الا"ا  أأن يشجعوا العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يع املشاركني يف تقدمي خدمات الصحة مج متناع عن ا 

 ملامرسات ومعايري الصحة والرعاية القامئة والالزتام هبا وضامن املشاركة الاكمةل واملتساوية والفعلية للساكن املترضرين.عىل تطبيق ا

 9فقرة املنطوق 

ىل العمل عىل التصدي للومصلهذه الفقرة ميكن   ابلعار والاستبعاد والمتيزي. أأن تدعو مكوانت احلركة وادلول ا 

  غاتاملسوّ 

ن الومص ابلعار والمتيزي الذلين يعاين مهنام الأشخاص ذوي الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يسببان الأذ ى ا 

والاستبعاد من اجملمتع، وميكن أأن يعرقالن توفري ادلمع ومينعان هؤالء الأشخاص من الامتس املساعدة واحلصول علهيا. وكثريا ما تكون 

نسانية. كام أأن الومص ابلعار املرتبط خفيةاجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي الاحتي ، وال س امي يف الس ياقات اال 

ىل جامعة مسلحة نسانية )مثل الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، والانامتء ا  ، جبوانب أأخرى من أأي أأزمة ا 

كن أأن يّودل معاانة عقلية ونفس ية واجامتعية أأو أأن يؤججها. وميكن أأن تعرقل هذه العوامل بشلك ملحوظ توفري املساعدة، ( ميالزنوححاةل و 

اختاذ تدابري للحد من الومص ابلعار والاستبعاد والمتيزي يف جمال تلبية الاحتياجات املتعلقة  ال بد منوعزم املترضرين عىل الامتسها. ذلا، 

نسانية أأثر فعيل ابلصحة العقلية  ىل حتسني نتاجئ الصحة يف الس ياقات اال  ذا ما أأريد أأن يكون للجهود الرامية ا  وادلمع النفيس والاجامتعي، ا 

 يف الأجل الطويل. 

 11فقرة املنطوق 

نساين وقانون حقوق اال نسان  لهذه الفقرةميكن  أأن حتث عىل الاحرتام الاكمل للأطر القانونية ادلولية القامئة، مبا يف ذكل القانون ادلويل اال 

 ادلويل املطبق واملناسب لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. 

 غاتاملسوّ 

للقانون اال نساين ادلويل وقانون حقوق اال نسان ادلويل أ اثر مدمرة عىل الصحة العقلية والراحة  كثريا ما يكون النهتااكت القواعد الأساس ية

 التقليل منيف التصدي لبعض حتدايت  ملحوظالنفس ية والاجامتعي. ومن شأأن احرتام هذه الاطر القانونية ادلولية أأن يسامه بشلك 

 جامتعي للساكن واجملمتعات احمللية املترضرة وتلبيهتا.الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والا

نه جيب أأن يتضمهنا؟أأي  هل توجد هل توافقون عىل العنارص املقرتحة لفقرات ادليباجة واملنطوق؟  جوانب مل تدرج يف القرار وترون ا 

فرصة التعليق عىل الصياغة احملددة ما أأن تتاح  ستتاحو  .احلصول عىل تعليقات مفصةل عن صياغة هذه العنارص ، يف هذه املرحةل،ال ننتظر

وىل من مرشوع القرار.   النسخة الأ
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