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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ –يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب( ١٤البند 
  التنمية االجتماعية: املسائل االجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان

  
بيان مقـدم مـن إخـوان الـرب، وهـي منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز استـشاري                          

  دى اجمللس االقتصادي واالجتماعيل
  

 من قـرار    ٣١ و   ٣٠ وفقا للفقرتني    هميعمجيري ت تلقى األمني العام البيان التايل، الذي         
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2010/100.  
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  بيان    
  

  ال صحة بدون الصحة العقلية    
  

دان إخــوان الــرب شــريك دويل قــوي يــدعم حقــوق اإلنــسان يف الــصحة العقليــة يف البلــ   
  .النامية والبلدان الناشئة

ومنذ تأسيس املنظمة يف أوائل القرن التاسـع عـشر، ظلـت تـدعو إىل أن تـصبح رعايـة                      
ويف بلجيكا، أقامـت املنظمـة شـبكة        .  ال يتجزأ من الرعاية الصحية األولية      االصحة العقلية جزء  

ربامج طوعـت ملعاجلـة   لرعاية الصحة العقلية يف ميدان الوقاية واملعاجلـة والعـالج، واضـطلعت بـ           
  .مشاكل نفسية حادة ومزمنةمن يعانون من 

وتسعى منظمة إخوان الرب إىل القضاء على التمييز القائم ضـد املـصابني مبـرض عقلـي،                   
 ٣٠وبوصــفها منظمــة دوليــة، تتواجــد يف . ســواء يف اجملتمــع أو يف مؤســسات الرعايــة الــصحية

ومـا زال   . ئم بيئـات جغرافيـة وثقافيـة حمـددة        وتضطلع األفرع احملليـة بـربامج طوعـت لـتال         . بلدا
وتـربز جتربـة إخـوان الـرب يف هـذه          . جمموع من ترعاهم املنظمة يتزايد، خاصة يف آسـيا وأفريقيـا          

البلدان الثالثني ضرورة مواصلة املهمـة الـشاقة الـيت تتمثـل يف إدمـاج رعايـة الـصحة العقليـة يف                      
  .نظم الرعاية الصحية العامة يف البلد

 استراتيجية املنظمة لتحسني رعاية الصحة العقلية يف البلـدان منخفـضة الـدخل              تستندو  
وتتـضمن االسـتراتيجية مخـسة      . إىل رؤيتها القائمة على حمبة الفقراء واملرضى والتعـاطف معهـم          

تغــيري املفــاهيم واملواقــف العامــة إزاء املــرض النفــسي واملرضــى بــه؛    ) أ: (أهــداف رئيــسية هــي 
ضى األمراض النفسية يف برامج الرعاية الصحية العامة املوجودة حاليـا؛            مر  رعاية جوإدما )ب(
وتطويــع العــالج والرعايــة حــسب خمتلــف أنــواع األمــراض العقليــة مبختلــف مــستوياهتا؛     ) ج(
 ا الــصحية علــى رعايــة الــصحة العقليــة بوصــفهوتــدريب العــاملني احمللــيني يف جمــال الرعايــة )د(

 على اجلـودة    انوإقامة هيكل وتنظيم دوليني قويني، يركز     ) هـ(ضمار؛  حجر األساس يف هذا امل    
  .واالستمرارية والتضامن

ستوكمان، على مدى أمهيـة الـصحة العقليـة    ويركز الرئيس العام للمنظمة، األخ رينيه         
وتطـورت لـدى منظمـة      . يف النهج العام لألهداف اإلمنائية لأللفية ومكافحة الفقر بصورة عامة         

، برتوعهــا األساســي إىل احملبــة، كفــاءة شــديدة يف ميــدان رعايــة الــصحة العقليــة يف إخــوان الــرب
وهبـذه  . وال تتعارض احملبة والكفاءة املهنيـة معـا، ولكنـهما مترابطتـان منطقيـا         . مجيع أحناء العامل  

الكفــاءة املهنيــة، تــستطيع املنظمــة أن تــبني للمجتمــع أن املــصابني باضــطراب عقلــي هــم بــشر    
ــم م  ــضا؛ وهـ ــا  أيـ ــا ودعمنـ ــاجون إىل رعايتنـ ــى، حيتـ ــسبب يف أن   . رضـ ــضبط الـ ــو بالـ ــذا هـ وهـ
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. استراتيجيتها تبـدأ دائمـا برعايـة مرضـى األمـراض النفـسية املزمنـة، حيـث أهنـم أكثـر املنـسيني                    
وميكن أن تؤثر املنظمة تـأثريا مباشـرا علـى مفهـوم املـرض العقلـي واملواقـف إزاءه، وذلـك عـن                       

  .طريق رعاية املرضى به
سعى املنظمة إىل إعادة مرضى األمـراض النفـسية املزمنـة إىل اجملتمـع، فهـي تقـدم                  وإذ ت   

بادرة قوية للمجتمع كي يغري مفهومه للمرض النفسي واجتاهاته إزاء املرضى بـه، الـذين كـثريا                 
  .سوسني، ومن مث يهمشون ويوصمونمما ينظر إليهم كم

    


