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ومــن العوامــل األخــرى التــي تضــعف النــاس أو تعرضــهم لمخــاطر مشــكالت الصــحة  االنتشــار بــين عامــة الســكان.
  النفسية الفقر والتعرض للعنف المنزلي واالمتهان واإلصابة بأمراض مزمنة.

  
هذا العـالج كبيـرة فـي جميـع أنحـاء العـالم.  وٕان الفجوة بين الحاجة إلى عالج االضطرابات النفسية وتوفير  -٥

٪ مـــن المصـــابين باضـــطرابات نفســـية شـــديدة ال يتلقـــون أي عـــالج ٨٥٪ و٧٦فعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أن مـــا بـــين 
لمشكلتهم الصحية النفسية في البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، وهـذا النطـاق فـي البلـدان المرتفعـة الـدخل ُيعـد 

  ٪.٥٠٪ و٣٥ عاليًا أيضًا: ما بين
  
وهناك تأثير متبادل بين االضطرابات النفسية واألمراض األخرى غير السارية، كالسـرطان وأمـراض القلـب   -٦

واألوعية الدموية والسكري والربو. فاالضطرابات النفسية يمكن أن تكون ممهدة لإلصابة باألمراض غير السارية أو 
من نتائج التأثير المتبادل. وعلى سبيل المثال هناك بّينات تدل  عاقبة من عواقب اإلصابة بهذه األمراض أو نتيجة

على أن االكتئاب يعرض الناس لإلصابة باحتشاء عضلة القلب، والعكس صحيح فاحتشاء عضـلة القلـب يزيـد مـن 
  احتمال اإلصابة باالكتئاب.

  
إن المصـابين بالفصـام ومازالت معدالت وفيات المصابين باضطرابات نفسـية عاليـة. فعلـى سـبيل المثـال فـ  -٧

مرة، بالترتيب، مقارنة بعامـة  ١‚٤مرة و ١‚٦وباالكتئاب الشديد يزيد لديهم عمومًا احتمال زيادة معدل الوفاة بمقدار 
الســكان، وذلــك بســبب مشــكالت صــحية بدنيــة (مثــل الســرطان والســكري وعــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، 

  رتبط باالضطرابات النفسية.فضًال عن عواقب خطيرة مثل االنتحار) ت
  
  اآلثار االجتماعية واالقتصادية للعجز النفسي متنوعة وبعيدة المدى.  -٨

فقــدان المــأوى والحــبس عــامالن مشــتركان عنــد المصــابين بــاعتالالت الصــحة النفســية، ممــا يزيــد مــن   •
عنـــد حـــدة تهمـــيش هـــؤالء األشـــخاص وعـــدم اســـتقرارهم. ويمكـــن أن تكـــون معـــدالت المـــرض النفســـي 

٪، والدراسات تظهر أن أكثـر مـن ثلـث السـجناء يعـانون مـن ٥٠األشخاص عديمي المأوى أعلى من 
  اعتالالت الصحة النفسية.

المصابون بأمراض الصحة النفسية غالبًا ما يفتقـرون إلـى فـرص التعلـيم وٕادرار الـدخل، ممـا يحـد مـن   •
ي واحــتالل مكانــة داخــل المجتمــع. فرصــهم فــي التنميــة االقتصــادية ويحــرمهم مــن التواصــل االجتمــاع

فمن أصل جميع حاالت العجز، مثًال، يرتبط المرض النفسي الشديد بأعلى معـدالت البطالـة، أي مـا 
  ٪.٩٠يصل إلى 

المصـــابون بـــاعتالالت الصـــحة النفســـية غالبـــًا مـــا تنتهـــك حقـــوقهم اإلنســـانية. وباإلضـــافة إلـــى القيـــود   •
مـــن الممكـــن أيضـــًا أن يتعرضـــوا لظـــروف معيشـــية غيـــر  المفروضـــة علـــى حقهـــم فـــي العمـــل والتعلـــيم،

صحية وغير إنسـانية، ولالعتـداء البـدني واالسـتغالل الجنسـي، ولإلهمـال ولممارسـات عالجيـة مؤذيـة 
ومهينة في المرافق الصحية. وغالبًا ما ُيحرمون من حقوقهم المدنية والسياسية (مثل الحق في الزواج 

اطنــة ومــن الحــق فــي التصــويت والمشــاركة الفعالــة والكاملــة فــي وتأســيس أســرة) ومــن حقــوقهم فــي المو 
  الحياة العامة.

اعــتالالت الصــحة النفســية كثيــرًا مــا توقــع األفــراد واألســر فــي بــراثن الفقــر وتعــوق التنميــة االقتصــادية   •
على المستوى الوطني. وهناك تحليل حـديث يقـدر أن األثـر التراكمـي العـالمي لالضـطرابات النفسـية، 

مليـار دوالر أمريكـي علـى مـدى السـنوات  ١٦ ٠٠٠حيث خسارة الناتج االقتصادي، سيصل إلـى من 
  ١العشرين المقبلة.

                                                           
١     The global economic burden of non-communicable diseases. World Economic Forum, Geneva, 2011. 
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الصـادر عـن منظمـة الصـحة العالميـة بيانـات تبـين نـدرة المـوارد  ٢٠١١١أطلـس الصـحة النفسـية ويعرض   -٩
الية والبشرية. وهو يشدد أيضًا علـى المخصصة داخل البلدان لتلبية احتياجات الصحة النفسية، وخاصة الموارد الم

٪ مـن المـوارد الماليـة ٦٧التوزيع المجحف واالسـتخدام غيـر الفعـال لهـذه المـوارد. وعلـى الصـعيد العـالمي مـثًال فـإن 
المخصصـــة للصـــحة النفســـية مازالـــت توجـــه إلـــى المصـــحات النفســـية رغـــم أنهـــا مرتبطـــة بســـوء الحصـــائل الصـــحية 

جيه هذا التمويل نحو الخدمات المجتمعية من شأنه أن يتيح رعاية أحسن ومردودية وبانتهاكات حقوق اإلنسان. وتو 
  أعلى لعدد أكبر من األشخاص.

  
ومــازال تمويــل عــالج االضــطرابات النفســية والوقايــة منهــا غيــر كــاٍف فــي الــدول األعضــاء. وعلــى الصــعيد   -١٠

دوالر  ٠‚٢٥ن أمـريكيين للفـرد الواحـد، وأقـل مـن العالمي مازال اإلنفاق السنوي على الصحة النفسـية أقـل مـن دوالريـ
 ٠‚٢٠أمريكـي فـي البلــدان المنخفضـة الــدخل. ويتـراوح متوســط النفقـات الســنوية علـى الصــحة النفسـية لكــل فـرد بــين 

  دوالر أمريكي في البلدان المرتفعة الدخل. ٤٤‚٨٤دوالر أمريكي في البلدان المنخفضة الدخل و
  

صـة للصـحة النفسـية فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل غيـر كافيـة. حيـث والموارد البشرية المخص  -١١
 ٢٠٠ ٠٠٠يعــيش مــثًال نحــو نصــف ســكان العــالم فــي بلــدان يوجــد فيهــا طبيــب نفســي واحــد فــي المتوســط لخدمــة 

 شخص أو أكثر، أما مقدمو خدمات رعاية الصحة النفسية المدربون علـى اسـتخدام التـدخالت النفسـية االجتماعيـة،
  مثل األخصائيين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين والمعالجين المهنيين، فهم أكثر ندرة.

  
وعلــى الصــعيد العــالمي يشــكل الممرضــون والممرضــات أكبــر مجموعــة مهنيــة عاملــة فــي قطــاع الصــحة   -١٢

ل عجــزًا قــدره بلــدًا مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخ ٥٨النفســية، ومــع ذلــك يظهــر تحليــل حــديث أجــري فــي 
  ممرضة بين العدد الموجود حاليًا والعدد الالزم لتوفير الرعاية لمرضى االعتالالت ذات األولوية. ١٢٨ ٠٠٠

  
الصــحة النفســية وتشــريعًا بشــأن أنهــا وضــعت سياســة وخطــة ب ونســبة البلــدان المرتفعــة الــدخل التــي أفــادت  -١٣

٪ مــن ٣٦. وعلــى ســبيل المثــال ال يحظــى ســوى أفــادت بــذلكالتــي الــدخل  المنخفضــةنســبة البلــدان  أعلــى كثيــرًا مــن
٪ ٩٢الناس الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل بتغطية التشريعات المكرسة للصـحة النفسـية مقارنـة بنسـبة 

  في البلدان المرتفعة الدخل.
  

وٕان تحركات المجتمع المـدني فـي مجـال الصـحة النفسـية فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل ليسـت   -١٤
٪ من البلدان المنخفضة ٤٩متطورة على نحو جيد. والمنظمات المعنية بالمصابين بالعجز النفسي ال توجد إال في 

ابطــات األســرية تبلــغ النســبة علــى التــوالي ٪ مــن البلــدان المرتفعــة الــدخل؛ وفيمــا يتعلــق بالر ٨٣الــدخل مقارنــة بنســبة 
  ٪.٨٠٪ و٣٩
  

  االستراتيجيات الفعالة داخل قطاع الصحة والقطاع االجتماعي
  

  توصي منظمة الصحة العالمية باالستراتيجيات التالية:  -١٥

  تحسين توفير العالج والرعاية الجيدين للمصابين باعتالالت الصحة النفسية بواسطة ما يلي:  (أ)

ــــى نطــــاق أوســــع فــــي السياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحية، إدرا  )١( ج الصــــحة النفســــية عل
كالسياســــات المتعلقــــة بالرعايــــة الصــــحية العامــــة واألمــــراض غيــــر الســــارية والعجــــز وصــــحة األم 

  واأليدز والعدوى بفيروسه؛

                                                           
 .٢٠١١جنيف، منظمة الصحة العالمية،  .٢٠١١أطلس الصحة النفسية      ١
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توســيع نطــاق تــدخالت الصــحة النفســية المســندة بالبّينــات فــي الخــدمات الصــحية العامــة   )٢(
فـــي مجموعـــات بـــرامج الرعايـــة علـــى أســـاس المردوديـــة ويســـر الكلفـــة والجـــدوى. فعـــالج  ٕادراجهـــاو 

الصـــرع مـــثًال بأدويـــة الخـــط األول المضـــادة للصـــرع يعـــد واحـــدًا مـــن التـــدخالت األعلـــى مردوديـــة 
لألمـــراض غيـــر الســـارية، وعـــالج االكتئـــاب باألدويـــة (الجنيســـة) المضـــادة لالكتئـــاب وبالمعالجـــة 

مـد فـي إطـار الرعايـة الصـحية األوليـة (وكلفتهمـا معـًا أقـل مـن دوالر أمريكـي) النفسية القصيرة األ
هو عالج مردوديته عالية جدًا، ويعد عالج المصابين بالـذُّهان باألدويـة األقـدم المضـادة للـذُّهان، 
باإلضـــافة إلـــى تـــوفير الـــدعم النفســـي االجتمـــاعي، عالجـــًا عـــالي المردوديـــة وتـــدخًال مجـــديًا مـــن 

حة العمومية. أما فرض ضرائب على المشروبات الكحولية وتقييد إتاحتها وتسويقها تدخالت الص
  فهما من "أفضل الخيارات" لخفض تعاطي الكحول على نحو ضار؛

تحسين فرص حصول المصابين باالضطرابات النفسية أو المعرضين لإلصابة بها على خدمات   (ب)
  اسطة ما يلي:الرعاية االجتماعية وعلى فرص التعليم والعمل بو 

العمل بهّمة على دعم حصول األطفال والمراهقين على التعليم، والسـيما مسـتوى التعلـيم   )١(
  االبتدائي والثانوي؛

التشــجيع علــى تــوفير التعلــيم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة لألطفــال الســريعي التــأثر، بمــا   )٢(
طفــال فــي الفئــات المحرومــة يشــمل اآلبــاء واألمهــات المصــابين بــاعتالالت الصــحة النفســية، ولأل

اقتصاديًا واجتماعيًا، وهذه ليست مجرد استراتيجية فعالة تحّسن حصائل الصحة النفسية فحسب، 
  بل تخّفض أيضًا معدالت الجريمة وتحّسن فرص العمل عند الرشد؛

إدمــاج المصــابين بــاعتالالت الصــحة النفســية فــي بــرامج التوظيــف وٕادرار الــدخل (علــى   )٣(
ال، العمليــــات التجاريــــة الصــــغيرة)، وٕادخــــال بــــرامج التوظيــــف المدعومــــة وتقــــديم مــــنح ســــبيل المثــــ

  الحماية االجتماعية؛

  إقامة عالقات قوية بين خدمات الصحة النفسية واإلسكان والخدمات االجتماعية؛  )٤(

  إدراج حماية الحقوق اإلنسانية للمصابين باعتالالت الصحة النفسية بواسطة ما يلي:  (ج)

ع سياسات وقوانين تحمـي حقـوق اإلنسـان وتعززهـا وٕانشـاء آليـات رصـد مسـتقلة مـن وض  )١(
أجــل تحســين األوضــاع فــي المرافــق الصــحية تماشــيًا مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مثــل 

  اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تطــوير مجتمــع مــدني قــوي وتعزيـــز إدمــاج األشــخاص المصــابين بــالعجز النفســـي  دعــم  )٢(
  ومشاركتهم على نحو تام في الشؤون العامة، بما في ذلك رسم السياسات.

  
  حماية الصحة النفسية وتعزيزها عن طريق ما يلي:  )د(

مـــام األخـــذ بتـــدخالت موجهـــة نحـــو ســـنوات الطفولـــة المبكـــرة والحيـــاة األســـرية، مـــع االهت  )١(
بمهـــارات الوالـــدين والتصـــدي للعنـــف واالمتهـــان فـــي بيئـــة المنـــزل، ومـــن خـــالل البـــرامج المدرســـية 

  لتعزيز الصحة النفسية؛
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األخذ بتدخالت في أماكن العمل تشمل التركيز على خفض اإلجهاد والعوامل المساعدة   )٢(
  عليه؛

اعد أيضــًا علــى تالفــي إقامــة ُنظــم أقــوى لــدعم التمتــع بالنشــاط فــي مرحلــة الشــيخوخة، تســ  )٣(
  الوحدة واالنعزال؛

تنفيـــذ بـــرامج للوقايـــة مـــن االنتحـــار، تشـــمل تقييـــد الحصـــول علـــى وســـائل إيـــذاء الـــذات،   )٤(
  وتوفير الرعاية المالئمة والمتابعة لألشخاص المعرضين لمخاطر اإلقدام على االنتحار.

  
  أنشطة األمانة

  
، ويتبـع هـذا ٢٠٠٨فـي عـام  ١أطلق برنامج عمل منظمة الصحة العالمية لرأب الفجوة في الصحة النفسية  -١٦

البرنامج نهجًا متعدد الجوانب لتحسين حالـة الصـحة النفسـية فـي البلـدان. ويـرد أدنـاه ملخـص ألبـرز أنشـطة األمانـة 
  في هذا الصدد.

  
  الدعوة

  
امج العمــل لــرأب الفجــوة فــي الصــحة النفســية، وهــو عبــارة عــن أنشــأت منظمــة الصــحة العالميــة منتــدى برنــ  -١٧

فريق غير رسمي ومتطور يضم في عضويته الدول األعضاء وهيئات األمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 
األخرى والوكاالت اإلنمائية الدولية والمؤسسات الوقفية والمؤسسات األكاديمية والمنظمـات غيـر الحكوميـة والمراكـز 
المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة. ويبــرز المنتــدى الــذي يجتمــع ســنويًا األولويــة التــي تعطيهــا الــدول األعضــاء 
وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرون للصـــحة النفســـية بهـــدف تـــوفير الرعايـــة لكـــل مـــن يعـــاني مـــن االضـــطرابات النفســـية 

ايـة خاصـة للبلـدان المنخفضـة والمتوسـطة والعصبية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمـان، مـع إيـالء عن
  الدخل.

  
مفيــد أيضــًا فــي الــدعوة  ٢وتقريــر منظمــة الصــحة العالميــة الــذي صــدر حــديثًا عــن الصــحة النفســية والتنميــة  -١٨

  إلى إدراج الصحة النفسية في برامج العمل اإلنمائية الوطنية والدولية.
  

  جمع المعلومات والترصد
  

ور مركزي في توسيع قاعدة البّينات المرتبطة بتدخالت الصحة النفسـية مـن أجـل تضطلع األمانة كذلك بد  -١٩
تعزيــز ُنظــم رعايــة الصــحة النفســية فــي الــدول األعضــاء. وتعتمــد هــذه الوظيفــة علــى عــدد مــن المشــاريع، كمــا هــو 

  واضح أدناه.

) خريطــة المــوارد المتاحــة فــي الــدول ٧أيضــًا الفقــرة  ترســم األمانــة مــن خــالل مشــروع أطلــس (انظــر  •
األعضـاء. وتشـمل البيانـات التـي يـتم جمعهـا المعلومـات عـن السياسـات والبـرامج والتمويـل والخـدمات 

                                                           
برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية: النهوض برعاية االضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات الناجمـة      ١

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية،  عن معاقرة مواد اإلدمان.

٢     Funk M et al. Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a 

vulnerable group. Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                     
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والمهنيــين والعــالج واألدويــة وُنظــم المعلومــات والمنظمــات المعنيــة. وهنــاك حاجــة إلــى هــذه البيانــات 
د الُقطـري ولتكـوين صـورة عامـة عـن المـوارد المتاحـة واالحتياجـات لتقييم الوضع الداخلي على الصعي

  اإلجمالية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

تمّكـــن البلـــدان مـــن جمـــع معلومـــات  ١إن آليـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة لتقيـــيم ُنظـــم الصـــحة النفســـية  •
 ٨٠تطبيق هـذه اآلليـة فـي أكثـر مـن  أساسية عن نظام الصحة النفسية لبلد ما أو لمنطقة داخله. وتم

بلدًا حتى اآلن. وتستعرض األمانة البيانات وتحللها، مما يسمح بتقديم صورة مفصلة عن ُنظم رعايـة 
الصحة النفسية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل تيسـير جهـود تحسـين ُنظـم الصـحة 

  النفسية وتوفير البيانات المرجعية لرصد التغيير.

األمانــة البيانــات المتعلقــة بالصــحة النفســية وتحللهــا فــي إطــار األنشــطة العامــة لرعايــة الصــحة تجمــع   •
والتنميـــة الصـــحية، وتنشـــر النتـــائج كجـــزء مـــن سلســـلتها الخاصـــة بالمرتســـمات الُقطريـــة. ويصـــف كـــل 
مرتســــم الوضــــع الــــديموغرافي واالجتمــــاعي االقتصــــادي الــــوطني ويحلــــل عواقــــب ذلــــك علــــى خــــدمات 

ة النفســية فــي البلــد، مــع تقــديم تفاصــيل حــول العالقــة بــين تلــك الخــدمات ونظــام الصــحة العــام. الصــح
وتعــرض المرتســمات كــذلك جهــود البلــدان الراميــة إلــى تحســين حالــة الصــحة النفســية وتوثيــق المعــالم 

  البارزة واإلنجازات التي تحققت في إطار هذا اإلصالح.
  

  السياسات والقانون وحقوق اإلنسان
  

تقـــدم األمانـــة أيضـــًا الـــدعم للـــدول األعضـــاء فـــي رســـم سياســـات شـــاملة وواقعيـــة للصـــحة النفســـية وخطـــط   -٢٠
اســتراتيجية وقــوانين تشــجع علــى تحســين نوعيــة خــدمات رعايــة الصــحة النفســية وتوافرهــا وتعزيــز حقــوق المصــابين 

اإلنسـان، بمـا فيهـا اتفاقيـة األمـم باالضطرابات النفسية، وذلك تمشـيًا مـع أفضـل الممارسـات الدوليـة ومعـايير حقـوق 
  المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

  
وتقــدم األمانــة، مــن خــالل مشــروعها "الحــق فــي الجــودة: العمــل واالتحــاد وتهيئــة المجــال مــن أجــل االرتقــاء   -٢١

اخليين بالصــحة النفســية"، الــدعم للــدول األعضــاء مــن أجــل تقيــيم مرافــق الصــحة النفســية للمرضــى الخــارجيين والــد
وتحســين نوعيتهــا والنهــوض بأوضــاع حقــوق اإلنســان فيهــا. ويبنــي المشــروع قــدرات الجهــات الفاعلــة الوطنيــة علــى 
إجراء تقييم شامل لمرافق الصحة النفسية في البلدان باستخدام أداة تقييم مصممة للمشروع وتشجيع إنشاء أو تعزيز 

هم نتــائج التقيــيم، وتحّســن مشــاركة المجتمــع المــدني، فــي منظمــات المصــابين باالضــطرابات النفســية وأســرهم. وتســا
  صياغة سياسات وقوانين موجهة نحو حقوق اإلنسان.

  
  تطوير الخدمات

  
تعمــل األمانــة أيضــًا مــع الــدول األعضــاء علــى تطــوير خــدمات الصــحة النفســية، والســيما فيمــا يخــص نــزع   -٢٢

سية ودمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية العامـة الطابع المؤسسي عن عملية تقديم خدمات رعاية الصحة النف
  وتطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية.

  
ويرمي برنـامج العمـل لـرأب الفجـوة فـي الصـحة النفسـية إلـى توسـيع نطـاق الخـدمات فـي البلـدان للمصـابين   -٢٣

يعطــي و  ألقــل دخــًال.اســيما باالضــطرابات النفســية والعصــبية واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان، وال
: االكتئـــاب والفصـــام واالضـــطرابات الذهانيـــة األخـــرى واالنتحـــار والصـــرع والخـــرف واالضـــطرابات األولويـــة لمـــا يلـــي
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تــم نشــر دليــل الناجمــة عــن تعــاطي الكحــول والعقــاقير غيــر المشــروعة، واالضــطرابات النفســية لــدى األطفــال. وقــد 
 ١للتــدخالت يضــم تــدخالت مســندة بالبّينــات للوقايــة مــن كــل اعــتالل مــن هــذه االعــتالالت ذات األولويــة وٕادارتهــا.

ويتاح التدريب، استنادًا إلى الدليل، لمقدمي الرعاية الصحية العاملين في مرافق الرعاية الصحية غيـر المتخصصـة 
بهدف االنتقال من البرامج القائمة بذاتها في مجال الصحة النفسـية  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك

إلــى نهــج متكامــل يعــزز الصــحة النفســية فــي جميــع مســتويات الرعايــة. ويجــد أيضــًا العديــد مــن البلــدان ذات الــدخل 
  المرتفع أن الدليل مفيد في ظروف شح الموارد.

  
  نسانيةالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في الطوارئ اإل 

  
منظمــة الصــحة العالميــة بــدور رئيســي فــي معالجــة مشــاكل الصــحة النفســية المرتبطــة بــالطوارئ  تضــطلع  -٢٤

اإلنسانية. وقد بدأت في ذلك وتعاونت على إعداد كل من المبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكـاالت 
عيـار خـاص بالصـحة النفسـية فــي وٕاعـداد م ٢اجتماعي" في حاالت الطوارئ -بشأن الصحة العقلية والدعم "النفس 

. وخـالل العقد الماضـي قـدمت منظمـة الصـحة العالميـة دعمـًا ٣(Sphere Handbook)دليل سفير طبعة منقحة مـن 
كبيـــرًا فـــي الطـــوارئ وفـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الطـــوارئ إلـــى وزارات الصـــحة لتحســـين صـــحة النـــاس النفســـية فـــي هـــايتي 

صــومال وســري النكــا والجمهوريــة العربيــة الســورية ضــمن جملــة مــن البلــدان وٕاندونيســيا والعــراق واألردن ولبنــان وال
  والمناطق األخرى.

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .٨ق١٣٠م تجمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد القرار الموصى به من المجلس التنفيذي في القرار   -٢٥
  
  
  

=     =     =  
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