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Dünyada Akıl Sağlığını Geliştirme Eylemine 
Yönelik Amman Bildirisi

Onay ve Yayım:
II. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Psikoloji Konferansı

“Psikoloji ve Çağdaş Yaşamın Güçlükleri”
27 Nisan - 01 Mayıs 2007, Amman - Ürdün

Önsöz

Ürdün’ün başkenti Amman, 27 Nisan - 01 
Mayıs 2007 tarihleri arasında İkinci Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Psikoloji 
Konferansı’na (II. MENARCP) ev sahipliği 
yapmıştır. Bu konferans Kraliçe Rania 
Al-Abdullah’ın himayesinde yapılmış ve 
Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği 
(IAAP), Uluslararası Kültürlerarası 
Psikoloji Derneği (IACCP) ve Amerikan 
Psikoloji Derneği’nin (APA) işbirliğiyle, 
Uluslararası Psikoloji Birliği’nin (IUPsyS) 
yardımlarıyla Ürdün Psikoloji Derneği 
(JPA) tarafından düzenlenmiştir. 

Bu konferansta, bölgesel ve uluslararası 
düzeylerde yaşamın güçlükleri-
ni karşılamada psikolojinin rolünü 
artırmanın yolları ve araçları araştırılmıştır. 
Konferansa Cezayir, Kanada, Danimarka, 
Mısır, İngiltere, Fransa, Almanya, Yu-
nanistan, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, 
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Umman, 
Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Singa-
pur, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, ABD ve Yemen olmak üzere 
27 ülkeden 150 temsilci katılmıştır. Kon-
feransta 20 açılış konuşması, 6 çalıştay, 4 
yuvarlak masa tartışması ve 56 bildirinin 
kaydı yapılmıştır.

Başlangıç

• II. MENARCP’nin zabıt ve 
tutanaklarına,
• Düzenleyici ve sponsor örgütlerin 
(JPA, IUPsyS, IAAP, IACCP ve APA) 
sunumlarına,

• Katılımcı psikologların müzakerelerine,
• Bireylerin ve toplulukların akıl sağlığının 
geliştirilmesine yönelik etik ve profesyo-
nel bağlılığa dayanmaktadır.

Dolayısıyla delegeler, katılımcılar ve bu 
Bildiriye imza atanlar; ulusal, bölgesel 
ve uluslararası düzeylerde hükümetleri, 
akademik ve profesyonel kurum ve 
organizasyonları, sivil toplum örgütlerini 
ve diğer sivil toplum grupları ile Birleşmiş 
Milletleri aşağıdaki amaçlara ulaşma ko-
nusunda bireysel olarak ve ortaklaşa 
mümkün olan her çabayı göstermeye ve 
birlikte çalışmaya davet etmişlerdir:

1) Her tür adaletsizlik ve baskıya karşı, 
bireyler ve topluluklar bakımından, 
insanoğlunu ve insanlığı korumak;
2) Haysiyet, özgürlük ve yaşama hakkı gibi 
insan haklarını benimsemek, pekiştirmek, 
korumak ve desteklemek için aktif bir 
çalışmaya kendini adamak;
3) Bütün bireylerin sağlık, mutluluk ve 
verimliliğini etkileyen her konuya ilişkin 
müdahale eksikliği ve pasifl iği reddet-
mek;
4) Bireylere ya da topluluklara yönelik 
sistematik kötü muamele ve çatışmaları 
reddederek bunu ifade etmek ve bu yönde 
bir tutum benimsemek; ayrıca herkes için 
huzur ve haysiyet sağlamayı amaçlayan 
bütün çabaları desteklemek;
5) Kurbanları hedef alan bütün düşmanca, 
saldırgan ve adaletsiz davranışlara karşı 
durmak;
6) Saldırgan ve düşmanca davranışın 
ardında bir insan ruhu olduğunu ve 
saldırganların tutum ve davranışlarını 
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değiştirmeye yardımcı olmak için olası ve 
meşru her yolu denemenin psikologların 
görevi olduğunu kabul etmek;
7) Saldırganlar ve kurbanlar arasında 
uzlaşmaya yönelik herhangi bir çabayı, 
olası ve meşru her yolu desteklemek;
8) Profesyonel psikoloji örgütleri arasında 
profesyonel ortaklık kurma ve meslektaşlar 
arasında tam bir bilgi, haber, araştırma ve 
en iyi uygulama alışverişini geliştirme 
yönünde kararlı çabaları sürdürmek;
9) Küreselleşmenin ya da çeşitli 
paydaşların (örn.; şirketlerin) çıkarlarının 
ek sonucu olarak en iyi araştırma ve klinik 
uygulamaları olumsuz biçimde etkileye-
bilecek ve bunlara hakim olabilecek ticari 
tutuma direnmeye yönelik kararlı çabalar 
sarf etmek;
10) Her psikoloğun kendi profesyonel 
performansında bir rol modeli görevi 
yapması ve böylelikle etik ilkelere uyması, 
ayrıca sürekli profesyonel gelişim peşinde 
olması konusundaki kararlılığını onayla-
mak;
11) Bu bildirinin içeriğine benzer bir öz 
yansıtan ilke ve tutumları benimsemiş 
örgütleri desteklemek;
12) Bütün olası yardım kaynaklarını 
harekete geçirmek, ister doğa ister insan 
olsun sebebine bakmaksızın savaş, felaket 
ve kriz kurbanlarına profesyonel yardım 
sağlamak için bireysel olarak ve ortaklaşa 
sorumluluk almak.

II. MENARCP’ye katılan delegeler ve 
katılımcı psikologlar; dünyadaki bütün 
psikologlardan bu çağrıyı eyleme dök-
me ve ilgili herhangi bir organizasyo-
nun planları ve programları aracılığıyla, 
ayrıca karşılıklı danışma ve işbirliği 
yoluyla, köken, etnik, ırk ya da dine 
bakılmaksızın insanoğlunun iyiliği ve 
refahını savunacak gruplar oluşturarak 
yukarıda sözü edilen amaç ve taahhüt-
lere ulaşılmasına yardımcı olma ricasında 
bulunmaktadırlar. 

Bu belgede yazılanlar, 01 Mayıs 2007 
tarihindeki kapanış töreninde bütün 
katılımcılar, delegeler ve katılımcı örgütler 
tarafından bildirilmiş ve onaylanmıştır. 

Katılımcı Örgütler:

• Ürdün Psikoloji Derneği (JPA)
• Uluslararası Psikoloji Bilimi Birliği 
(IUPsyS)
• Amerikan Psikoloji Derneği (APA)
• Uluslararası Uygulamalı Psikoloji 
Derneği (IAAP)
• Uluslararası Kültürlerarası Psikoloji 
Derneği (IACCP)
• Güney Afrika Psikoloji Topluluğu 
(PsySSA)
• Türk Psikologlar Derneği (TPD)




