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 الأويلقرار المرشوع 

 

ن املؤمتر ادلويل   للصليب الأمحر والهالل الأمحر،ا 

ذ يعرّب ( 1)فقرة ادليباجة  عن ابلغ قلقه بشأأن الاحتياجات غري امللباة يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص  ا 

 آأن الاحتياجات ويؤكداملترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، با يف ذكل احتياجات النازحني؛ 

بسبب هذه الظروف، ويشدد عىل الطلب امللح عىل مضاعفة  مّطردوالاجامتعي تزداد بشلك يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس 

 اجلهود لتلبيهتا.

ذ يعرتف( 2)فقرة ادليباجة  الناس املترضرين من  جناةبأأن الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية ميثالن عنرصين آأساس يني يف  ا 

الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ وقدرهتم عىل آأداء هماهمم اليومية، ومتتعهم ابحلقوق الأساس ية وحصوهلم 

 عىل امحلاية واملساعدة. 

ذ يعرتف ( 3)فقرة ادليباجة   بشلك مناسب ويف مرحةل مبكرة امتعيجمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاج املساعدةبأأمهية تقدمي ا 

ىل حاةل آأخطر، وبأأن الأطفال يواهجون خماطر خاصة ما مل تُلىب احتياجاهتم يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس  لتفادي حتول الكدر ا 

ذا ما حصلواعىل الصمود هتم بأأن معظم الناس يثبتون قدر  ويقروالاجامتعي يف مرحةل مبكرة،  ات آأساس ية عىل املس توى عىل موارد وخدم ا 

 اجملمتعي،

ذ يعرتف( 4)فقرة ادليباجة  نسانية  ا  بأأن عدم تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي ينطوي عىل آ اثر ا 

وآأن تلبية ، احمللية واجملمتع كلكمن النوايح البرشية والاجامتعية والاقتصادية تؤثر يف الأفراد واجملمتعات بعيدة املدى وطويةل الأجل سلبية 

عد آأساس يا لتحقيق التغطية هذه الاحتياجات، وابلأخص يف حاالت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، يُ 

 الصحية الشامةل وآأهداف التمنية املس تدامة،

ذ يعرتف5)فقرة ادليباجة  جامتعية للمتطوعني واملوظفني اذلي يلبون الاحتياجات الانسانية، بأأن الصحة النفس ية والراحة النفس ية والا ( ا 

ويعملون يف ظل ظروف جمهدة، وآأن سالمة املوظفني  تسبب هلم صدماتكثريا ما تتأأثر خالل معلهم حيث يتعرضون للمخاطر ولأحداث 

ابلتوصيات والتعهدات ذات الصةل الواردة يف  ويذكرلتقدمي خدمات مس تدامة ذات جودة عالية،  ةحيوي عواملواملتطوعني وآأمهنم وحصهتم 

سالمة املتطوعني واملوظفني "  5رمق "مواصةل حامية تقدمي الرعاية الصحية معا" " والقرار " 4 املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني رمق قرار

 ". اال نسانيني وآأمهنم

ذ يعرتف (6)فقرة ادليباجة  عاقة واحلاةل الصحية بأأن بعض العوامل مثل مشالك الصحة النفس ي ا  ة السابقة والعمر والنوع الاجامتعي واال 

 والطبقة الاجامتعية والوضع القانوين واحلرمان من احلرية والزنوح والتعرض للعنف، ميكن آأن تسامه مجيعها آأيضا يف زايدة اخلطر وتؤثر يف

يع الأشخاص املترضرين عىل خدمات الصحة النفس ية آأخذ عوامل التنوع يف الاعتبار لضامن حصول مج  وجيبالاحتياجات ودرجة التأأثر. 

 وادلمع النفيس والاجامتعي ]اليت تراعي اخللفية الثقافية[ دون متيزي، 
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ذ يؤكد من جديد( 7)فقرة ادليباجة  حلاق الأذى" عن طريق تشجيع معايري الرعاية القابةل للتطبيق  ا  املبدآأ والالزتام الأساس يني "بعدم ا 

وتهنض املبينة عىل آأدةل اليت حتمي الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية التشاركية و ية واملهنية، وآأساليب العمل والتوجهيات الأخالق 

 ،هبام

ذ يعرتف( 8)فقرة ادليباجة  بأأن الومص ابلعار والطبيعة اخلفية يف الغالب لالحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي  ا 

 واهجهتا بشلك يناسب الس ياق، عىل مس توى الفرد والأرسة واجملمتع احمليل واجملمتع معوما.م تعنيمتثل حتدايت آأساس ية ي 

ذ يؤكد( 9)فقرة ادليباجة  نسان ادلويل،الأطر املعيارية آأن  ا  الصحة حتمي  العاملية القامئة، با فهيا القانون ادلويل اال نساين وقانون حقوق اال 

بأأن احرتام هذه الأطر ميكن آأن يسهم بشلك ملموس يف مواهجة بعض التحدايت يف جمال الوقاية وتلبية  ويقروالراحة النفس ية،  النفس ية

 النفيس والاجامتعي.وادلمع الصحة النفس ية الاحتياجات يف جمال 

عىل آأن ادلول تتحمل املسؤولية الأوىل عن ضامن حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  يؤكد من جديد( 10)فقرة ادليباجة 

 والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، والهنوض بصحهتم النفس ية وراحهتم النفس ية والاجامتعية، وضامن حصوهلم عىل خدمات

الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، ويعرتف بأأن مكوانت احلركة تضطلع بأأدوار متاكمةل ودامعة هممة يف تلبية الاحتياجات يف 

جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن املترضرين، با يف ذكل دور امجلعيات الوطنية كهيئات مساعدة للسلطات العامة 

 مل اال نساين،يف جمال الع

ابلعمل املهم واملتنوع اذلي تضطلع به مكوانت احلركة لتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع  يعرتف( 11)فقرة ادليباجة 

أأن النفيس والاجامتعي، ويرحب ابجلهود اليت تبذلها احلركة لتعزيز تلبيهتا لهذه الاحتياجات، وحييط علام ابلس ياسة اجلديدة للحركة بش

 ،2019تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت يراد اعامتدها يف اجامتع جملس املندوبني لس نة 

بلك القرارات ذات الصةل اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل والأمم املتحدة، وغريها من الالزتامات اليت تليب الاحتياجات  يذكر( 12)فقرة ادليباجة 

قلميية  جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، ويعرب عن تقديره للعمل يف مم املتحدة واملنظامت اال  واملبادرات القامئة واملفيدة للأ

وادلول واملنظامت اال نسانية وهجات آأخرى يف جمال تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، ويشدد عىل 

 بع التمكييل لعمل احلركة واملؤمتر ادلويل مع هذا العمل وهذه املبادرات،الطا

ىل مضاعفة  يدعو -1 ادلول ومجعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر الوطنية )امجلعيات الوطنية( والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

يعية وغريها من حاالت الطوارئ عىل خدمات هجودمه لضامن حصول الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطب 

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي يف مرحةل مبكرة وبطريقة مس تدامة،

ىل الاستامثر يف  -2 ملنع ظهور احتياجات  ةواجملمتعي ةاحمللي الأنشطةيدعو ادلول وامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

اخلدمات احمللية والوطنية،  ودجمها يفوالاس تعداد ملواهجهتا وتلبيهتا، يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي 

والاس تفادة من استامثرات آأطول آأجال، با يف ذكل عن طريق تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود وقدرة املتطوعني 

ماكنياهتا  وتشجيع ادلول ىل ا  وامجلعيات الوطنية عىل حتسني تعاوهنا من آأجل تلبية هذه الاحتياجات حسب الاقتضاء، استنادا ا 

ىل الفريدة لتقدمي اخلدمات اال نسانية للساكن املترضرين و   دور امجلعيات الوطنية كهيئات مساعدة.،ا 

ىل ضامن توفري اس تجابة شامةلادلول ومكوانت احلركة ادلولية  يدعو -3 وادلمع النفيس والاجامتعي الصحة النفس ية يف جمال  ا 

واملسامهة يف تلبية احتياجات آأخرى مثل الصحة واملأأوى والغذاء وس بل املعيشة والتعلمي حيامث آأمكن، وآأن تفكر يف تنظمي 
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، مراض العقليةآأنشطة عىل مس توايت متعددة تتضمن العمليات الاجامتعية والنفس ية الاجامتعية والنفس ية واملتعلقة بطب الأ 

نسانية وآأنشطة الصحة، با يف ذكل الوقاية وامحلاية، وادلمع املتبادل هاوآأن تدجم  ، حيامث آأمكن، يف مجيع معليات الاس تجابة اال 

ىل تلبية احتياجات آأساس ية آأخرى مثل الصحة واملأأوى والغذاء وس بل املعيشة والتعلمي،   لعمليات الاس تجابة الرامية ا 

ىل ضام يدعو -4 وادلمع النفيس والاجامتعي جزءا ال يتجزآأ من نظم وخطط الاس تجابة العاجةل الصحة النفس ية آأن تشلك ن ادلول ا 

احمللية وادلولية، با فهيا قوانني مواهجة الكوارث وخطط التأأهب وآ ليات تنس يق الاس تجابة للطوارئ، ويطلب من مكوانت 

 .حسب والية لك مهنااحلركة آأن تدمع هذا اجلهد 

ىل العمل عىل التصدي للومص ابلعار والاستبعاد والمتيزي يف جمال الصحة النفس ية وتلبية يدعو  -5 ادلول ومكوانت احلركة ا 

الاحتياجات النفس ية والاجامتعية عن طريق اعامتد هنج تعزيز كرامة الساكن املترضرين ومشاركهتم بطريقة تراعي الس ياق 

 والثقافة،

الرفاه الاجامتعي، و )العاملني يف جمال الصحة النفس ية والصحة دة وقدرة القوى العامةل شجع ادلول عىل العمل عىل تعزيز جو ي  -6

وادلمع النفيس والاجامتعي الصحة النفس ية يف جمال ن( وتلبية الاحتياجات ون املدربووآأفراد الصحة اجملمتعية، بن فهيم املتطوع

غريها من حاالت الطوارئ، ابلتعاون الوثيق مع مكوانت للأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية و 

 احلركة،

جراءات محلاية والهنوض اب يطلب -7 والراحة النفس ية والاجامتعية لصحة النفس ية من ادلول ومن مكوانت احلركة آأن تتخذ ا 

للمتطوعني واملوظفني يف جمال العمل اال نساين اذلين يلبون الاحتياجات اال نسانية يف لك القطاعات، وتزويدمه ابملهارات الالزمة 

 . وادلمع النفيس والاجامتعيالصحة النفس ية لتحمل الظروف اجملهدة وتلبية احتياجاهتم احملددة يف جمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


