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 موجز

ىل  املرجعيتقرير هذا ال دف هي القرار املتعلق بتلبية الاحتياجات يف أأمه املعلومات املرجعية جمللس املندوبني من أأجل دمع اعامتد  توفريا 

 جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.

  

ىل  الاحتياجات يف جمال الصحة  زايدةتؤدي الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى، مبا فهيا ظاهرة الهجرة، ا 

وعىل الرمغ من قدرة الناس أأحناء العامل. مجيع الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف  العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف صفوف ماليني

لآاثر حمددة أأو خلطر التعرض للعنف أأو الاستبعاد أأو بعض اجملموعات  تتعرضيف مثل هذه احلاالت ، بشلك عام الكبرية عىل الصمود 

ىل  وينطوي عدم تلبية احتياجات الصحة وادلمع النفيس والاجامتعي. يف جمال الصحة العقلية  مساعدةاال صابة، مما يعين أأهنم قد حيتاجون ا 

نسانية هممة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي عىل  آاثر ا  وعىل  واجملمتعات كلك. والساكناجملمتعات احمللية يف الأفراد حفسب، بل  تؤثر يفال أ

ال أأن  تل بعد حت عىل مس توى الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ال  املساعدةالرمغ من تنايم الاحتياجات يف الوقت الراهن، ا 

نساين. صدارة الأ  نسانية لتلبية هذه الاحتياجات املوجودة ولوايت يف جمال العمل اال  يف س ياق الزناعات املسلحة ولتحسني الاس تجابة اال 

لتعامل ابيتعني الالزتام بشلك أأكرب والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا يف ذكل الاحتياجات النامجة عن ظاهرة الهجرة، 

 مع الوضع وحتقيق التناسق والتعاون بني مكوانت حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر.

 

ىل  ذتذكل حتقيق وسعيا ا  ىل ابخطوة هامة يف هذا الاجتاه  اُتخ  اال جراءات التالية:اُتاذ عامتد هذا القرار اذلي يدعو ا 

 

تلبية احتياجات الساكن املترضرين يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت تظهر نتيجة الزناعات  •

 مبا يف ذكل ظاهرة الهجرة; املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى،

 

 تلبية احتياجات املوظفني واملتطوعني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، •

 

ىل احتياجات الساكن املترضرين يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي  • لفت انتباه العامل بشلك أأكرب ا 

 ث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى. اليت تظهر نتيجة للزناعات املسلحة والكوار 

 

وذكل لعرضها عىل جملس  الني معليات الاس تجابة يف هذا اجملوضع س ياسة عىل مس توى احلركة لتحقيق التناسق ب •

 . 2019املندوبني س نة 

 

دراج هذا املوضوع يف جدول أأعامل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. •  اس تكشاف س بل أأخرى ال 

 

 قدمةم  (1

وعىل الرمغ يعاين خشص واحد من بني لك أأربعة أأشخاص من اضطراابت عقلية يف مرحةل ما من مراحل حياته وفقًا ملنظمة الصحة العاملية. 

يف لك جممتع يف العامل، والعمل املهم اذلي تضطلع  النفيس والاجامتعي ادلمعالصحة العقلية و  ابالحتياجات القامئة يف جمالمن اعرتاف احلركة 

ن الصحة والعقلية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية يف حاالت الزناعات املسلحة خمتلف مكوانت احلركة لتلبية هذه الاحتياجات، به  فا 

ذا أأن هذه الظروف تفامق مواطن والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، مبا فهيا حاالت الهجرة، تثري قلق احلركة بشلك خاص.  ا 

وتطرح مشالك حمددة يف جمال امحلاية من شأأهنا أأن تزيد الاحتياجات يف جمال الصحة والعقلية وادلمع النفيس والاجامتعي الضعف القامئة 

 يف ظروف حمددة. 
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مم املتحدة، حيتاج أأكرث من   نسانية وال تزال الفجوة بني الاحتياجات واملوارد املتاحة  141ووفقا للأ ىل املساعدة اال  مليون خشص حاليا ا 

ىل ذكل يه طول مدة عدة حاالت طوارئ معقدة مبا فهيا الزناعات املسلحة املطوةل، ومن أأمه العوامل اليت تؤدي  مس مترة يف التوسع. ا 

ىل الاعتداءات  ىل وقوع حضااي وا  حيث يؤدي انتشار عدم احرتام ادلول واجملموعات املسلحة غري التابعة لدلول القانون ادلويل اال نساين ا 

ىل جانب املترضرين من الزناع اجلسدية والنفس ية والزنوح. ىل املساعدة وامحلاية نتيجة للكوارث وا  ات املسلحة، حيتاج ماليني الأشخاص ا 

وبلغت معدالت الزنوح مس توايت غري نامجة عن ظاهرة الهجرة والزنوح. الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى، مبا يف ذكل الاحتياجات ال 

 خشص قد نزحوا قرسا يف خمتلف أأحناء العامل.  مليون 65,5مس بوقة خالل الس نوات القليةل املاضية، فوفقا للأمم املتحدة، 

 

ىلهذه الأرقام  تشريو  ماليني الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف العامل ممن يعانون من احتياجات هائةل عىل مس توى الصحة العقلية  ا 

 يف س ياق الزناعات املسلحة أأو الكوارث الطبيعية وغريها من حاالت نيوادلمع النفيس والاجامتعي. وعادة ما يتعرض الساكن املنكوب

ىل أأقىص احلدود مثل فقدان خشص عزيز أأو فقدان دايرمه أأو ممتلاكهتم أأو س بل عيشهم أأو كرامهتم أأو يتعرضون  الطوارئ لتجارب مفجعة ا 

وعادًة ما يتعرض الناس لآاثر حمددة  أأو ملس توى ب. للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأو لويالت احلروب أأو التعذي

ىل مساعدة يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس مرتفع من خطر التعرض للعنف والاستبعاد واال صابة.  مما يعين أأهنم قد حيتاجون ا 

آليات  ىل مساندة النظم الفردية أأو اجملمتعية وأ املساعدة ن فا  ، عىل الصعيد العامليوعىل الرمغ من تنايم الاحتياجات . التأأقملوالاجامتعي تريم ا 

 تل بعد صدارة الأولوايت يف جدول أأعامل العمل اال نساين.حت الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ال  يف جمال

 

ىل املساعدة وامحلاية.  ولكن ال يزال احلصول عىل خدمات متاكمةل يف جمال  وتقع املسؤولية الأوىل عىل عاتق ادلول لتلبية حاجة الساكن ا 

وادلمع النفيس والاجامتعي حمدودا للغاية يف س ياق الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، الصحة العقلية 

ىل جانب اخملتصني يف الرعاية الصحية، تضطلع أأطراف جممتعية هامة  وعليه، تضطلع مكوانت احلركة بدور هام وتمكييل يف هذا الصدد. وا 

وبني اذلين يعيشون يف وضع حرج: أأول املس تجيبني واملتطوعون وأأفراد من الساكن املنكوبني ميثلون أأخرى بدور يف تغيري وضع املنك

وينترش متطوعو  أأطرافا حمورية قادرة عىل ُتفيف الآاثر النفس ية والاجامتعية اليت تعقب الأحداث القاس ية وتعزيز مصود أأفراد جممتعاهتم.

اء العامل مقدمني ادلمع للساكن والأفراد املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية الصليب الأمحر والهالل الأمحر يوميا يف أأحن

الفردية وحاالت الطوارئ الأخرى من خالل تقدمي املساعدات الأساس ية يف جمال ادلمع النفيس والاجامتعي، والرتوجي لآليات التأأقمل 

رشاد  تعزيزو واجملمتعية القامئة،  ىل خدمات الصحة العقلية حسب الاقتضاء.الصمود وا  ولكن تتجاوز الاحتياجات يف  الأشخاص للتوجه ا 

لطبيعية وحاالت جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي بكثري القدرة عىل الاس تجابة يف س ياق الزناعات املسلحة والكوارث ا

ن ن حىت مع انطالق تقدمي خدمات الصحة العقلية،و  الطوارئ الأخرى. جدا وجود اخملتصني املامرسني ويندر  طاق اخلدمات بقي حمدودا.فا 

 والأكفاء القادرين عىل تقدمي خدمات فعاةل وشامةل يف جمال الصحة العقلية. 

 

ىل تعزيز الالزتام بتلبية ا حتياجات وعليه، يدعو القرار املتعلق بتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ا 

 املنكوبني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى.

ىل وضع س ياسة مشرتكة للحركة يف هذا الصدد اليت من شأأهنا أأن ترفع اللبس عن الثغرات املوجودة وحتقق  عالوة عىل ذكل، يدعو القرار ا 

س يعزز الانسجام بني الهنج القامئة للحركة وأأدواهتا لتلبية احتياجات الساكن املنكوبني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. و 

عامل س ياسات يف الذكل التناسق والتعاون داخل احلركة وهو ما من شأأنه أأن يزيد من قوة احلركة وتعزيز ماكنهتا مما ميكهنا من التأأثري عىل ال 

ىل حتسني الوقاية واملساعدة وامحلاية لفائدة الساكن املنكوبني يف أأحناء العامل وتعزيز رعاية  يف هذا اجملال. وس يؤدي ذكل يف هناية املطاف ا 

 املوظفني واملتطوعني.

 

 2018ـ2015اتيجية الفرتة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر واسرت  2020ويامتىش هذا القرار مع الاسرتاتيجية 

ىل ذكل، أأعربت احلركة عن الزتاهما بتلبية احتياجات ل الاسرتاتيجيات الأخرى للحركة. للجنة ادلولية للصليب الأمحر ويمك ابال ضافة ا 

وتعود س ياسة  ه.الساكن املنكوبني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي يف عدة مناس بات، عىل النحو املذكور ابلتفصيل أأدان
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ىل س نة  وابلتايل فهيي ال تنطبق عىل احلركة برمهتا  ولكن مل يعمتدها سوى جملس اال دارة. 2003الاحتاد ادلويل لدلمع النفيس والاجامتعي ا 

صحة العقلية ولكن يرد ادلمع يف جمال العىل س ياسة مماثةل يف هذا الصدد. مبا يف ذكل اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، وال تعمتد اللجنة 

وحاليا، ال توجد أأطر معل متسقة تقر بأأثر الزناعات  .2018ـ  2014وادلمع النفيس والاجامتعي يف اسرتاتيجية الصحة للجنة للفرتة 

املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى عىل الصحة العقلية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية وتقدم توجهييات عن كيفية 

طار معل معارص يشمل اكمل احلركة ويعاجل نطاق امتداد  لتعامل مع الومص يف نطاق احلركة.تقدمي الرعاية وادلمع وا ىل وضع ا  وتوجد حاجة ا 

 هذا اال شاكل ويضفي اتساقا عىل الهنج املعمتدة من خالل تقدمي توجه مشرتك. 

 

من  4 ـ3ويرتبط التقرير حتديدا ابلهدف مل أأهداف التمنية املس تدامة. وتشكام يرتبط هذا القرار أأيضا مببادرات هامة من خارج احلركة، 

يز الصحة ُتفيض الوفيات املبكرة النامجة عن الأمراض غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعز "أأهداف التمنية املس تدامة: 

  "والسالمة العقليتني.

 

حتقيق التغطية الصحية الشامةل، مبا يف ذكل امحلاية من اخملاطر املالية، " ملس تدامة هبذا القرار:من أأهداف التمنية ا 8ـ3كام يرتبط الهدف  

ماكنية حصول امجليع عىل الأدوية واللقاحات اجليّدة والفعاةل وامليسور ماكنية احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية الأساس ية اجليدة وا  ة وا 

 جزءا من التغطية الصحية الشامةل.  التلكفة"، نظرا لأن الصحة العقلية تشلك

 

 الس ياق  (2

 

ففي عام قلية وادلمع النفيس والاجامتعي. ليست هذه املرة الأوىل اليت تنكب فهيا احلركة عىل تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة الع 

ادر عن املؤمتر. وحث املؤمتر ، خالل املؤمتر ادلويل التاسع عرش، أأدرجت خدمات الصحة العقلية للجمعيات الوطنية يف قرار ص1957

، 1991وس نة  والنفيس والاجامتعي لضحااي التعذيب. امجلعيات الوطنية عىل توفري ادلمع الطيب 1986ادلويل اخلامس والعرشون س نة 

احلركة قد  وأأفاد هذا القرار ابن مساعدات ضحااي الكوارث والأحداث املفجعة.قررت امجلعية العامة ُتصيص ادلمع النفيس والاجامتعي ل

ية ارتكزت أأساسا عىل الاحتياجات اجلسدية واملادية، ولكن متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر لطاملا قدموا ادلمع املعنوي والترس 

يالء الأمهية ذاهتا للجوانب العقليعن الأشخاص اذلين يساعدوهنم.  وعليه، أأوصيت ة واجلسدية للمعاانة اال نسانية. كام أأقر املؤمتر بأأنه يتعني ا 

قرار أأنشطة ادلمع النفيس والاجامتعي. امجلعيات الوطنية بتقيمي الاحتياجات اليت مل تقع تلبيهتا وحتديد الأولوايت يف  كام حهثا املؤمتر عىل اال 

دراج برامج  ىل ا  دراج ادلمعشامةل لدلمع النفيس والاجامتعي. ابحلاجة ا  النفيس يف نداءات  وحث املؤمتر لك مكوانت احلركة عىل النظر يف ا 

غاثة والتمنية.   اال 

 

ىل الآن اسرت   اتيجية وهنج يشمالن وتناولت القرارات والنداءات التالية مسأأليت الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي ولكن ال توجد ا 

قدت مشاورات عىل مس توى احلركة بشأأن الآاثر النفس ية اليت ُتلفها الزناعات املسلحة والعنف وذكل 2015ويف يونيو احلركة كلك.  ، عخ

طار رشاكة بني الصليب الأمحر السويدي والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية من أأجل النظر يف كيفية مواهجة احلركة لهذه التحدايت  يف ا 

ومن أأجل التوعية هبذه التحدايت عىل مس توى احلركة ويف صفوف ادلول، نظم الصليب الأمحر  املس تقبل.وكيفية حتسني الاس تجابة يف 

جامع واسع بأأنه  السويدي والصليب الصليب الأمحر ادلامنريك والاحتاد ادلويل فعالية جانبية خالل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني. وهناك ا 

 د. يتعني تكثيف نشاط احلركة يف هذا الصد

 

 التحليل/التقدم احملرز  (3

 

قلية وادلمع النفيس تزيد الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى من تفامق الاحتياجات عىل مس توى الصحة الع 

ىل الس ند ويواجه معظم الأشخاص اظطراابت نفس ية بعد هذه الأحداث وقد يراودمه القلق أأو اليأأس أأو يشعرون ابالفتوالاجامتعي.  قار ا 
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ومعظمهم سيمتكن من التعايف ذاتيا مبا هلم من موارد، ولكن قةل قليةل ولكن هامة س تظهر علهيم رة وغريها من الآاثر. أأو فقدان الس يط

ىل متوسطة يف هذه احلاالت، وهو ما يعين أأن ضعفهم يف تفامق. ىل أأن اضطراابت ذهنية خفيفة ا  ه وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية ا 

ىل  10بعد حصول حاةل طوارئ كربى ومفاجئة، تظهر اضطراابت ذهنية متوسطة دلى  يف املائة من الأشخاص، وتشمل هذه  15ا 

ىل  3الاضطراابت تقلبات املزاج والقلق، وتظهر اضطراابت ذهنية خفيفة دلى  وخيتلف ذكل طبعا من  يف املائة من الأشخاص. 4ا 

آخر. ىل أ ىل أأن  2003وأأجريت دراسة س نة  س ياق ا  يف املائة من الراشدين قد ظهرت علهيم أأعراض  38يف أأفغانس تان أأشارت ا 

وأأفادت دراسة حديثة أأجراها الصليب  يف املائة أأعراض ما بعد الصدمات. 20يف املائة قد ظهرت علهيم أأعراض القلق و 52الاكتئاب، و

يف املائة من ملمتيس اللجوء من  53و 32قرين حديثا وبني بأأن واحدا من بني ثالثة الجئني سوريني مس ت 2016الأمحر السويدي س نة 

ريرتاي والصومال قد ظهرت علهيم أأعراض الاكتئاب و/أأو أأعراض ما بعد الصدمات. وهذه الأرقام وحدها دليل قاطع عىل أأنه  سوراي وا 

يالء املزيد من الأمهية خلدمات الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي.   يتعني ا 

 

ىل جانب التسبب يف معاانة نفس ية مبارشة، ميكن للزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى أأن تلحق رضرا أأو   وا 

لهيا املنكوبون من أأجل التكيف والتعايف والصمود. نه من الأمهية مباكن  تدمر نظم دمع اجملمتعات احمللية واملوارد املادية اليت حيتاج ا  وعليه، ا 

آليات التكيف ومصود الأفرادت  عزيز أ

 

ويعد ذكل هاما للمحافظة  واجملمتعات وضامن احلصول عىل خدمات متاكمةل للصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي لفائدة املنكوبني. 

رشاكهم الفعيل يف معليات التعايف. عىل مصود وسالمة املنكوبني   ، ولكنه همم أأيضا من أأجل تسهيل ا 

 

ن ويف حني  ىل مواردمه اخلاصة، فا  أأن معظم الأشخاص اذلين يعانون من الاضطراابت عقب حاالت الطوارئ يتعافون ذاتيا ابالستناد ا 

ىل دمع نفيس واجامتعي مركز و/او خدمات الصحة العقلية. آخرين حيتاجون ا  واندرة يه ادلراسات العلمية عالية املس توى اليت  أأشخاصا أ

جراء مثل هذه ادلراسات يف س ياقات مماثةل. تتناول فاعلية هذه املبادرات ىل صعوبة ا  ولكن يف الس نوات  يف حاالت الطوارئ، ويرجع ذكل ا 

ية الأخرية، تزايدت الرباهني برسعة عىل فعالية الصحة العقلية ومبادرات ادلمع النفيس والاجامتعي بعد الزناعات املسلحة والكوارث الطبيع 

طار احلركة، ووضع س ياسة يف هذا الصدد س يكون خطوة  ومن املهم وحاالت الطوارئ الأخرى. جتس يد هذه النتاجئ عىل أأرض الواقع يف ا 

 فعاةل لتسهيل العملية. 

 

ويف س ياق الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى، يتعرض موظفو ومتطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

ىل جانب الناجني للترسية عهنم يف املراحل الأوىل للصدمة  ر واال صابة وحىت املوت.لتأأثري الصدمة والفقدان والاهنيا وحيصل أأن يكونوا ا 

زاء أأفعال غري  نسانيا ا  ىل جانب الناجني من العنف عند أأول تعامل هلم مع خشص قادر عىل فهمهم وميكل منظورا ا  واحلزن الشديد ويقفون ا 

نسانية.  ساعات طوال يف س ياق حاالت طوارئ حمفوفة ابلصعوابت، متغاضني عن احتياجاهتم اخلاصة.كام يعمل املوظفون واملتطوعون ل  ا 

عالوة عىل ذكل، بصفهتم أأعضاء يف اجملمتعات احمللية املنكوبة، عادة ما يعمل املتطوعون قرب دايرمه ويكونون قد تعرضوا لنفس اخلسائر 

لهيا ويربهن املتطوعون عىل قدرهتم الهائةل عىل   الأشخاص اذلين يتلقون مساعدهتم. والأحزان مه وأأرسمه وجممتعاهتم احمللية اليت تعرض ا 

الصمود، ولكهنم الأكرث عرضة لالضطراب النفيس مقارنة ابلعاملني اخملتصني، وأأظهرت ادلراسات أأن مس توايت الاضطراب اذلي يعيشونه 

عليه، من الهام جدا أأن يشمل هذا القرار الصحة العقلية وادلمع و  تضايه ما يعيشه الناجون أأنفسهم اذلين تعرضوا بشلك مبارش للأزمات.

ىل الساكن املنكوبني.   النفيس والاجامتعي للموظفني واملتطوعني لكوهنم ينمتون بدورمه ا 

 

متر ادلويل بشأأن الآاثر النفس ية للزناعات املسلحة والعنف يف س توكهومل والفعالية اجلانبية خالل املؤ  2015وخالل مشاورات احلركة س نة 

ىل أأن هناك حاجة لتحقيق الاتساق بني س ياسات احلركة والعمليات يف هذا اجملال وأأن للحركة دورا هاما  الثاين والثالثني، وقع التوصل ا 

ىل تعزيز فهم وتوثيق التبعات النفس ية  يف اجتذاب الاهامتم العاملي. عىل وميكن حتقيق ذكل من خالل املشاركة ودمع الأنشطة الرامية ا 
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عالوة عىل ذكل، متخضت هذه الفعاليات عن  املنكوبني واحتياجاهتم ودمع الأنشطة واملهنجيات وتطويرها من أأجل معاجلة الآاثر النفس ية.

 عدد من التوصيات: 

 

ليه؛  • ىل أأدةل وحقائق مبنية عىل أأحباث لتحفزي التغيري وادلعوة ا   من املهم الاستناد ا 

 تنفيذها ونرش التجارب عىل مس توى احلركة وخارهجا؛ والأدوات والربامج اليت س بقهناك حاجة لتحديد املعارف  •

ىل حتقيق الاتساق بني الهنج املعمتدة يف احلركة؛ •  هناك حاجة ا 

 من املهم دمع املوظفني واملتطوعني وبناء نظم أأفضل وأأأأمن دلمعهم.   •

 

 الاس تنتاجات والتوصيات )للميض قدما( (4

 

آنفا، يوىص بأأن يعمتد جملس املندوبني القرار املتعلق بتلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع يف ضوء الاحتياجات املذ كورة أ

 النفيس والاجامتعي. 

 

ىل  جراءات التالية:اُتاذ ويدعو القرار ا   اال 

 

حة والكوارث تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت تظهر نتيجة الزناعات املسل •

 الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى، مبا يف ذكل ظاهرة الهجرة؛

 

 تلبية احتياجات املوظفني واملتطوعني يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي، •

 

ىل احتياجات الساكن املترضرين يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس  • والاجامتعي لفت انتباه العامل بشلك أأكرب ا 

 اليت تظهر نتيجة للزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى.

 

وضع س ياسة عىل مس توى احلركة لتحقيق التناسق بني معليات الاس تجابة يف هذا الصدد وذكل لعرضها عىل جملس  •

 .2019املندوبني س نة 

 

دراج هذا املوضوع يف جدول أأعامل امل •  ؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.اس تكشاف س بل أأخرى ال 

 

ىل تعزيز الزتاهما بتلبية الاحتياجات  يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي اليت تظهر نتيجة للزناعات  يدعو القرار احلركة ا 

اعدة وامحلاية لفائدة الأفراد املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الأخرى. وبذكل س تحسن احلركة معلها يف جمال الوقاية واملس

ا واجملمتعات احمللية اليت حتتاهجا، انهيك عن كوهنا س تعزز أأيضا تعاوهنا عىل املس توى ادلاخيل والاتساق بني مكوانهتا مما س يعزز ماكنهت

حدى الواكالت الرائدة يف العامل يف هذا اجملال.   بصفهتا ا 

 

 


