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 قرار  

 املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية    الأشخاص احتياجات   تلبية

 وادلمع النفيس والاجامتعي   النفس يةمن حاالت الطوارئ يف جمال الصحة   وغريها 

 

ن املؤمتر ادلويل   للصليب الأمحر والهالل الأمحر،الثالث والثالثني ا 

ذ يعرّب  عن ابلغ قلقه بشأأن الاحتياجات غري امللباة يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للأشخاص املترضرين من الزناعات   ا 

أأن  ويؤكد؛ املهاجرين والالجئني والنازحني داخليا  املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل احتياجات 

اكنت قامئة من  ظروفا  وأأن  بسبب هذه الظروف مّطردالصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي تزداد بشلك  يف جمال الاحتياجات

ىل الظهور أأو تتفامق امحلاية التعزيز و ة هذه الاحتياجات من خالل الوقاية و ضاعفة اجلهود لتلبيمبعىل الطلب امللح  ويشدد، قبل قد تعود ا 

 ،واملساعدة

ذ يعرتفو الناس املترضرين من الزناعات املسلحة  جناةبأأن الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية ميثالن عنرصين أأساس يني يف  ا 

الأساس ية اال نسانية واحلرايت  وقدرهتم عىل أأداء هماهمم اليومية، ومتتعهم ابحلقوق    ، وتعافهيم،والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ

  ،محلاية واملساعدةوحصوهلم عىل ا

وعقليا واجامتعيا، ال جمرد انعدام  بدنيا السالمة اكامتل منبأأن الصحة يه "حاةل  يعرتفبدس تور منظمة الصحة العاملية اذلي يُّذكر  وا ذ

نسان دون متيزي قامئ  مس توايتبأأن المتتع بأأعىل  يعرتفاملرض أأو العجز"، كام  الصحة اليت ميكن بلوغها هو أأحد احلقوق الأساس ية للك ا 

 الس يايس أأو الوضع الاقتصادي أأو الاجامتعي، املعتقدأأو ادلين أأو  العرقعىل 

ذ يعرتف و ل لتفادي حتوّ  بشلك مناسب ويف مرحةل مبكرة جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعييف  املساعدةبأأمهية تقدمي ا 

ىل  عاانةامل مخاطر ما مل تُلىب احتياجاهتم يف جمال الصحة النفس ية يتعرضون بوجه خاص للوالش باب أأخطر، وبأأن الأطفال اضطراابت ا 

ُ وادلمع النفيس والاجامتعي يف مرحةل مبكرة،  ذا يف الصحة النفس ية اضطراابت يواهجون وال عىل الصمود  القدرةعظم الناس ملبأأن  قروي ا 

 ،احمليل اجملمتعيي الأرسة و عىل مس توواملوارد الالزمة ساس ية الأ دمات اخلعىل  ما حصلوا

ذ يعرتفو نسانية أأيضا  ا  بعيدة سلبية بأأن عدم تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي ينطوي عىل أ اثر ا 

وأأن تلبية هذه ، من النوايح البرشية والاجامتعية والاقتصادية تؤثر يف الأفراد واجملمتعات احمللية واجملمتع كلكاملدى وطويةل الأجل 

لتحقيق التغطية  عد أأساس يا  االت الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، يُ الاحتياجات، وابلأخص يف ح

 الصحية الشامةل وأأهداف التمنية املس تدامة،

ادلويل  ملؤمترا اعمتده اذلي"العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته"  3 رمق ابلقرار يّذكر وا ذ
أأن تبذل وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  ادلول يناشد"الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر، اذلي 
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 اجلنيس، وعند الاقتضاء، العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، العنف منلناجني حصول ا يك تضمن، قدر املس تطاع،قصارى هجدها 
 ، وبصورة مس مترةدون عوائق  الاجامتعي-ادلمع النفيس، وادلمع النفيس  عىل

 
الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية للمتطوعني واملوظفني اذلي يلبون الاحتياجات الانسانية، كثريا ما تتأأثر بأأن  ا ذ يعرتفو 

ويعملون يف ظل ظروف جمهدة، وأأن سالمة املوظفني واملتطوعني وأأمهنم  ،تسبب هلم صدماتلأحداث رمبا حيث يتعرضون للمخاطر و 

ذا  ةحيوي عوامليه وراحهتم وحصهتم  ابلتوصيات والتعهدات ذات الصةل  رويذكّ تقدمي خدمات مس تدامة ذات جودة عالية، ما أأريد ا 

مواصةل حامية تقدمي الرعاية الصحية يف خطر: " 4 رمقيب الأمحر والهالل الأمحر ل للص املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني  يالواردة يف قرار 

 ،"اال نساين وأأمهنم متطوعي العملسالمة " 5رمق و  ،"الرعاية الصحية معا  خدمات 

ذ يعرتفو والنوع  ،والعمر ،سلوك اال دماينال ، وتعاطي اخملدرات و الصحة النفس يةاكالضطراابت السابقة يف  بأأن بعض العواملأأيضا  ا 

عاقة  ،الاجامتعي  ، والزنوح  ،واحلرمان من احلرية  ،والوضع القانوينوالاقتصادي، والانامتء العريق،    الاجامتعي  وضعوال  ،واحلاةل الصحية  ،واال 

، عرض للمخاطرالت مدى، ميكن أأن تسامه أأيضا يف زايدة اخلطر وتؤثر يف الاحتياجات و ، عىل سبيل املثال ال احلرصوالتعرض للعنف

فعاةل ومراعية لالعتبارات الثقافية خاص املترضرين عىل خدمات  يف الاعتبار لضامن حصول مجيع الأشينبغي أأن تؤخذ  عوامل التنوع  وأأن  

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، يف جمال 

ذ يؤكد من جديدو حلاق  ا  الأشخاص اذلين عاشوا جتارب عن طريق مراعاة وهجات نظر " الأذىاملبدأأ والالزتام الأساس يني "بعدم ا 

واملراعية املبينة عىل أأدةل التشاركية الأخالقية واملهنية، وأأساليب العمل  رشاداتلتطبيق واال  ا واجبةمعايري الرعاية النرش و  ،حقيقية

 الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية، وتعزز اليت حتميلالعتبارات الثقافية 

ذ يعرتفو نفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي متثل حتدايت فية يف الغالب لالحتياجات يف جمال الصحة ال بأأن الومص ابلعار والطبيعة اخمل  ا 

الفرد والأرسة واجملمتع احمليل  ايتالس ياق، عىل مس توابسرتاتيجيات متوسطة أأو طويةل الأمد، وفقا  ملا يقتضيه واهجهتا م تعنيأأساس ية ي 

 واجملمتع معوما.

ذ يؤكدو قتضاء، تنص عىل حسب الا القامئة، مبا فهيا القانون ادلويل اال نساين وقانون حقوق اال نسان ادلويل، وليةادل لقانونيةالأطر اأأن  ا 

ميكن أأن   شاكل من امحلايةبأأن احرتام هذه الأ  ويقر،  والاجامتعية والراحة النفس ية  لصحة النفس يةأأشاكل من امحلاية قد تكون ذات صةل اب

وادلمع النفيس لصحة النفس ية اخلاصة ابيف جمال الوقاية وتلبية الاحتياجات املطروحة يسهم بشلك ملموس يف مواهجة بعض التحدايت 

 والاجامتعي.

كوارث والأأن ادلول تتحمل املسؤولية الأوىل عن تلبية الاحتياجات اال نسانية للأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  أأيضا    يؤكد  وا ذ

الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي وفقا  للأطر القانونية 

 السارية،

تضطلع بأأدوار متاكمةل ودامعة هممة يف تلبية الاحتياجات ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(  بأأن مكوانت احلركة    يعرتف  ا ذو  

للصليب الأمحر والهالل الأمحر لصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن املترضرين، مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية  اخلاصة اب

 1949اتفاقيات جنيف لس نة  عىل النحو الوارد يف    مساعدة للسلطات العامة يف جمال العمل اال نساين،  هيئاتبوصفها  )امجلعيات الوطنية(  

 والنظام الأسايس للحركة ادلولية، وقرارات املؤمترات ادلولية،   ،1977لس نة  نيا اال ضافيهي وبروتوكول
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ذ   مبا   الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي،العمل املهم واملتنوع اذلي تضطلع به مكوانت احلركة لتلبية    قّدريوا 

ىل  خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي الأساس ية  تقدمي  يف ذكل   قريبا  الرعاية املتخصصة يف الصحة النفس ية  وخدمات ادلمع الأخرى وصوال  ا 

 علام وحييطابجلهود اليت تبذلها احلركة لتعزيز تلبيهتا لهذه الاحتياجات،  يرحب  ا ذو  من الأشخاص املترضرين ومن جممتعاهتم احمللية،

يف اعمتدها جملس املندوبني اليت ابلس ياسة اجلديدة للحركة بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي 

2019، 

 الالزتاماتووالأمم املتحدة،  للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(  بلك القرارات ذات الصةل اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل    ريذكّ   وا ذ

للمؤمتر ادلويل اخلامس   29مبا يف ذكل القرار رمق  الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي،  بتلبية  الأخرى املتعلقة  

لأمم منظومة ايف خرى الأ  الهيئاتالواكالت و ة اليت تقوم هبا منظمة الصحة العاملية و هامال واملبادرات  جهودلل  تقديره عن ويعرّب العرشين، و 

قلميية ،املتحدة لصحة اخلاصة ابيف جمال تلبية الاحتياجات  العامةل املعنية هاتغريها من اجل و  ،واملنظامت اال نسانية ،وادلول، واملنظامت اال 

 النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، 

عىل أأمهية تنس يق الاس تجابة  ويشدد ،املذكورة أ نفا   واملبادراتجلهود اباملتعلق عىل الطابع التمكييل لعمل احلركة واملؤمتر ادلويل  ؤكديا ذ و 

ىل الا  احمللية واملوارد املتاحة،  حتياجاتمع اجلهات الفاعةل الأخرى احمللية وادلولية، والاستناد ا 

 واللجنة ادلوليةمجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(، والاحتاد ادلويل  ،امجلعيات الوطنيةو  ،ادلول يدعو -1

ىل مضاعفة هجودهللصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(،  لضامن حصول الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث  اا 

عي يف مرحةل مبكرة وبطريقة الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ عىل خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامت 

 مس تدامة،

ىل الاستامثر يف  ،واللجنة ادلولية ،والاحتاد ادلويل ،وامجلعيات الوطنية ،ادلول يدعو -2  املدجمة يف ةواجملمتعي ةاحمللي الأنشطةا 

النفيس  ظهور احتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمعللحيلوةل دون عىل أأساس أأطول أأجال اخلدمات احمللية والوطنية 

 حمليا وعىل مس توى اجملمتعات احمللية  قدرة عىل الصمودالوالاس تعداد ملواهجهتا وتلبيهتا، مبا يف ذكل عن طريق تعزيز  والاجامتعي  

  ،املتطوعني اتقدر تعزيز و 

 ابالس تفادة من، احلاجةعىل حتسني تعاوهنا من أأجل تلبية هذه الاحتياجات حسب  ،وامجلعيات الوطنية ،ادلول يشّجع -3

ىليف غالب الأحيان،  ،جمعيات الوطنيةالفريدة لل  ماكنياتاال   كهيئات  هادورالاس تفادة من و ،لساكن املترضرينا للوصول ا 

 ،العمل اال نساينميدان للسلطات العامة يف  مساعدة

ىل ضامن ادلول،  يدعو   -4 وامجلعيات الوطنية، والاحتاد ادلويل، واللجنة ادلولية، وفقا  للأدوار واملهام والقدرات اخلاصة بلك مهنا، ا 

دراج الرعاية النفس ية والاجامتعية مضن الاس تجابة اخلاصة ابلصحة ،  والرعاية املتخصصة يف الصحة النفس ية  ، والرعاية النفس ية،ا 

 عي، النفس ية وادلمع النفيس والاجامت

ىل  أأيضاادلول ومكوانت احلركة  يدعو -5 دراج ا  ىل تلبية يف وادلمع النفيس والاجامتعي الصحة النفس ية ا  مجيع الأنشطة الرامية ا 

أأنشطة الصحة النفس ية وادلمع النفيس بني  ادلمع املتبادلوضامن الوقاية وامحلاية،  نشطةأأ ا مبا فهي الاحتياجات اال نسانية، 

نسانية أأخرى مثل املأأوى والغذاء وس بل املعيشة والتعلمي و عمليات اال و  ،الاجامتعي ىل تلبية احتياجات ا   معتقدمي ادللرامية ا 

 ، وأأرس املفقودين املنفصةلرس لأ ل
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ىل ضامن  يدعو -6 احمللية وادلمع النفيس والاجامتعي جزءا ال يتجزأأ من نظم الاس تجابة العاجةل الصحة النفس ية اعتبار ادلول ا 

من مكوانت  ويطلب لطوارئ، يف حاالت اوأ ليات الاس تجابة  ،وخطط التأأهب  ،وادلولية، مبا فهيا قوانني مواهجة الكوارث

 .لك مهنا لواليةوفقا  أأن تدمع هذا اجلهد  ، وامجلعيات الوطنية بشلك خاص،احلركة

ىل  يدعو -7 لصحة النفس ية املرتبط ابوالاستبعاد والمتيزي  لتصدي للومصاختاذ اال جراءات الالزمة ل ادلول ومكوانت احلركة ا 

اذلين عاشوا  وخاصة الأشخاص ،كرامة الساكن املترضرين تصون جهُنُ والاحتياجات النفس ية والاجامتعية عن طريق اعامتد 

 ،ال ميانوا ثقافةال و  مشاركهتم بطريقة تراعي الس ياقزز تعُ و  جتارب حقيقية،

الصحة يف جمال  تلبية الاحتياجات    عىل  ،نواملتطوع  ا يف ذكلمب  ،تعزيز جودة وقدرة القوى العامةلادلول عىل العمل عىل    عشجّ ي  -8

للأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت وادلمع النفيس والاجامتعي النفس ية 

 مع مكوانت احلركة، نيالتعاون الوثيقابلتنس يق و الطوارئ، 

والراحة النفس ية والاجامتعية الصحة النفس ية  وتعزيز  محلاية  التدابري الالزمة  من ادلول ومن مكوانت احلركة أأن تتخذ   يطلب  -9

والأدوات ونظم اال رشاف للمتطوعني واملوظفني اذلين يلبون الاحتياجات اال نسانية يف لك القطاعات، وتزويدمه ابملهارات 

 . وادلمع النفيس والاجامتعيالصحة النفس ية وتلبية احتياجاهتم احملددة يف جمال  ،ل الظروف اجملهدةلتحمّ  رضوريةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




