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موجز

يف ه ذذاا اليرري ذذرم افر ذذدق ورر ذاح لر ذراا ذ حر ذذو ا ن ذذان 16/42م يين ذذاول افر ذذرا ا ذذا
افعين حبق كل إن ان يف اليميع أبع ذ م ذيومم ن ذن مذن الاذبد البدنيذد والعر يذد للببذر العنا ذر
الالزمد لوضع خطد عافيد قائمد ع أساس حرو ا ن ان ل نهوض لحلق يف الابد العر يد.
ويرح ذذمل افر ذذرا ا ذذا لوع ذ ا ال ذذدوو أبن و ذذبد م ذذن يون الا ذذبد العر ي ذذد وي ذذيد
مبخي ف افباياات افيخاة يف مجيع أ ذرا العذام مذن أجذل النهذوض اميذع العنا ذر اف ونذد ل اذبد
العر يذذد ع ذ نطذذا العذذامز اليعزيذذزم والوقايذذدم والعذذالهم وإعذذاية الي هيذذلم واليعذذايف .ومذذع كلذذؤم ي كذذد
افررا ا ا أن اوجتاهات الواعدة و ينبغي أن حتجمل عن األنظاا أن طريرد إيااة األموا كما هي
ع يه يف الوقت الراهن و ت ذم للياذدال ونيهاكذات حرذو ا ن ذان الذه ت ذهدها أنظمذد العنايذد
للاذذبيد العر يذذد ع ذ الاذذعيد العذذافي .ربالذذد اممذذوي هذذا ت ذذه يف تعزيذذز يواة خبي ذذد مذذن اليمييذذز
واهل اشذ ذذد وا كذ ذرا واوسذ ذذيبعاي اوجيمذ ذذاعي والظ ذ ذ  .و،غيذ ذذد إنذ ذذا هذ ذذا الذ ذذدواةم ذ ذذمل أن ينظذ ذذر إ
حذذاوت ال ذذدة والعذذاله والذذدع مذذن زاويذذد أوسذذع تيخطذ  ،ذ البهذ الرذذائ ع ذ الطذذمل األحيذذائي
ف ذ لد الاذذبد العر يذذد .وةذذد حاجذذد إ ةذذايلت عافيذذد وإق يميذ د ووطنيذذد فناق ذذد ال يبيذذد الذذه ذذمل أن
تبه ذ م ذذا م ذذاكل الا ذذبد العر ي ذذد ومعاميه ذذا .و ذذمل أن ت ذذون ه ذذا افناق ذذات ولي ذذد وقائم ذذد ع ذ
حرو ا ن ان وميجااة يف جتر،د من خت بوا ك اح عن الركذمل  ،ذبمل األنظمذد اوجيماعيذد  -ال ياسذيد
واف س ات وافمااسات الضااة.
ويردق افررا ا ا عدياح مذن اليو ذيات افوجهذد إ الذدول وافنظمذات افم ذد فهنذد طذمل
النب ومنظمد الابد العافيد.
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أوالا -مقدمة
-1
و ذذبد مذذن يون الاذذبد العر يذذد .والعالقذذد افي ذذعبد ،ذذو العرذذل وام ذ والبيئذذد مو رذذد تو يرذاح
جيداح منا عروي .ومع ،دايد العرد ال الر لأللبيدم م ييبرق الي ار ،و الابد العر يد والابد البدنيد
يف أال م ان من العامم وسيظل كلؤ واحداح من أكرب اليبدايت افيع رد للينميد الب ريد .والرسالد اله
حتم ها جتر،د الب ل امماعي ها م هي أن أال اسي ماا يف الاذبد العر يذد و ن ذن أن ذدال نبعذاح إن
م تعاجل م لد حرو ا ن ان ،طريرد جديد .راهلجمات اله ت يهد افباي العافيد حلرو ا ن ان
هتذذدي البيئذذد افاييذذد وال ياسذذيد واوجيماعيذذد واوقياذذاييد وتضذذعف ،داجذذد كبذ ة ال بذذا مذذن أجذذل حتذذول
إ ايب يف ال الابد العر يد وال المد العر يد.
مث إن الرسا لد العافيد واضذبدز رذال ذبد عر يذد جيذدة مذن يون حرذو ا ن ذان .ومنذا أك ذر
-2
من  70سند مضتم وضع مي ا األم افيبدة األاكان األساسيد ال ال د اله تروق ع يها منظومد األمذ
افيبذذدة  -وهذذي حرذذو ا ن ذذانم وال ذذالق واألمذذنم والينميذذد .وهذذا العنا ذذر ال ال ذذد افي ذذاويد يف الذذوزن
والريمد ت ل إطاااح ليراس اف وليد عرب الطيف الواسع لألن ذطد افيعذدية األطذرا م مبذا ي ذمل ذال
الابد العر يد .ويف مرا،ل كلؤم يي تعزيز ومحايد الابد وال المد العر ييو ل جميذعم منذا الطبولذد
افب ذرةم أبييذذد للغذذد لذذدع األاكذذان ال ال ذذد مجيعذاح .وهذاا ي كذذد مذذدمم أييذ د الطريرذذد الذذه حتذذديها امهذذات
احبد افا بد لالسي ماا يف الابد العر يدم حبير ي ه هاا اوسذي ماا يف إ ذاي ذذوكه يبضذي إ
اليبولم وي اعد اجمليمع العافي ع هتيئد م يربل مغاير متاماح ي وي العدل وال الق.
وسع افررا ا ا م ع مدمم ر ة ووييهم إ إ،راز أييد الابد العر يد كجز من احلق يف
-3
الابد والي ديد ع العالقد البريدة من نوعهذا وافيداخ ذد ،ذو الاذبد العر يذد واليميذع ال امذل اميذع
حرذ ذذو ا ن ذ ذذان .ومنذ ذذا ترريذ ذذر افرذ ذذدق إ ذ ذ حرذ ذذو ا ن ذ ذذان يف عذ ذذاق )A/HRC/35/21( 2017م
ما انب ت الابد العر يد تيبذوأ م انذد لازة ع ذ ال ذاحد الدوليذد .وا ذ أييذد اوعذ ا الذدوو مب انذد
الابد العر يدم و يزال هناك ال نا ينبغذي الريذاق ،ذه يف إطذاا افناق ذات العافيذد وا ق يميذد والوطنيذد
حول ال يبيد اله مل ما ره م لد الابد العر يد ومعاميهام حير مل أن ت ون ها افناق ات
ولي ذذد وقائم ذذد ع ذ حر ذذو ا ن ذذان وميج ذذااة يف جتر ،ذذد م ذذن خت ب ذوا ك ذ اح ع ذذن الرك ذذمل  ،ذذبمل األنظم ذذد
حرو ا ن انم
اوجيماعيد  -ال ياسيد واف س ات وافمااسات الضااة .ويف تررير النهائي إ
ييناول افررا ا ا للببر اليردق احملرز يف إطاا اليبرك العافي حنو نااسد قائمد ع أساس حرو
ا ن ان يف ال الابد العر يد.

اثني ا -الصحة العاملية :التقدم ،والتحدايت ،واألرضية املشرتكة ،وانقسام اآلراء
ت الابد العر يد العافيد إ حركد ةديةم هي احلركد من أجل الابد العر يد العافيد الذه
-4
هتد إ اواترا  ،بل احلاول ع خدمات الابد العر يدم كما ت إ ال أوسع نطاقاح وأك ر
تبايناح مع ،و الدعوة والن اط والببرم مبا يف كلؤ اآلاا النرديد .وتي الطريرد الذه يذي مذا تنظذي
قطا الابد العر يد أبييد حيويد لوضع األولوايت العافيد ل يبيد اله يي ما تعريف خدمات الابد
العر يد العافيد وتردنهام ومن مث لدااسد ال بل اله تبضي إ تعزيز حرو ا ن ان أو ترويضها(.)1
__________

()1

انظذذر

Alison Howell, China Mills and Simon Rushton, “The (mis)appropriation of HIV/AIDS

advocacy strategies in global mental health: towards a more nuanced approach”, Globalization and

).Health, vol. 13, No. 44 (2017
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ألف -ربط نقاط الدخول واألولوايت ابلسياق
تبرز اوخيالرات ياخذل الب ذدان افنخبضذد وافيوسذطد وافرتبعذد الذدخل وريمذا ،ينهذا نرذاط يخذول
-5
خمي بد عديدة يااك معذ الاذبد العر يذد والعاهذات افرتبطذد مذا ولبهذ األسذاس الذاال ترذوق ع يذه أن ذطد
الدعوة كات الا د .رال يا مه ل غايد .ربعض الب دان احيبظذت ،نظذاق الطذمل النب ذ ي الذاال وا يذه عذن
اوس ذذيعماام يف ح ذذو و يوج ذذد ل ذذدمم  ،ذذدان أخ ذذرمم نظ ذذاق او ذذي ل ط ذذمل النب ذذي أ ذالح .وختي ذذف اليجر ،ذذد
اوسيعماايد اله عاشيها  ،دان ك ةم وكالؤ العالقد ،و جتر،د اوسيعماا والطمل النب يم اخيالراح كب اح.
وتردق األنظمد اوجيماعيد وال ياسيد أم د خمي بد ع ال يبيد اله ن ن ما ل بيئد اله تن
-6
عن اوخييااات ال ياسيد يف افراحل األو أن تروض من الناحيد اهلي يد أال جهد ليور بد عر يد
جيدة .وقد أكذد افرذرا ا ذا يف افاضذي كيذف أن احملذديات األساسذيد واوجيماعيذد ل اذبد ن ذن أن
تضذذر للاذذبد العر يذذد لألر ذراي واجمليمعذذات ياخذذل أنظمذذد الرعايذذد الاذذبيد العر يذذد وخااجهذذا .ون ذذن أن
تن ذ ه ذذا األض ذراا ع ذذن اونيهاك ذذات العام ذذد ل بر ذذو اوقيا ذذاييد واوجيماعي ذذدم م ذذن قبي ذذل ال ياس ذذات
ال يربالي ذذد امدي ذذدة وت ذذدا ،الير ذذف .ون ذذن أيض ذاح أن تن ذ األض ذراا ال ذذه ت ب ذذق للا ذذبد العر ي ذذد ع ذذن
اونيهاكذ ذذات العامذ ذذد ل برذ ذ و افدنيذ ذذد وال ياسذ ذذيد الذ ذذه تذ ذ يال إ متييذ ذذز وعنذ ذذف هي يذ ذذو ضذ ذذد خمي ذ ذذف
اجمليمعات احمل يد وإ تر يص احليز افيا ليبرك اجمليمع افدين.
ويالحظ لدمم العديد من الب دان افرتبعد الدخل تركيز عاق ع حت و أنظمد الابد العر يد
-7
الرائمدم إ جانذمل احلمذالت اهلايرذد إ الياذدال لإلرذراط يف العذاله لأليويذد واحلذد منذه .أمذا الب ذدان
افنخبضد وافيوسطد الدخلم ررد شهدت حتووح يف ال ياسد العامد حنو تطوير خدمات الاذبد العر يذد
أو زايية رذذر اوسذذيباية منهذذا ع ذ ذراا الب ذذدان افرتبعذذد الذذدخلم يف نب ذ الوقذذت الذذاال هذذرت ريذذه
أن ذطد شذذعبيد تركذز ع ذ تطذذوير أنظمذد أه يذذد يرويهذذا األقذران( .)2وع ذ الاذذعيد العذافيم يبذذدو أن هنذذاك
اع اراح عاماح ،ضرواة حتريق نر د نوعيذد يف ذال الاذبد العر يذدم ا ذ تعذدي األر ذاا واآلاا  ،ذ ن كيبيذد
ترمجد ها النر د ع أاض الواقع.
ومذذن األييذذد مب ذذان أن توضذذع خمي ذذف نر ذذاط الذذدخول يف ال ذذيا ا ذذا مذذا ل ي كذذد م ذذن أن
-8
اوس اتيجيات افعيمدة حل د الدع و تادَّا من  ،دان ال مال إ  ،ذدان امنذود يون أال مراجعذد.
ويرمم ،عض ا ربا أن حدا د اهلياكل األساسيد ل ابد العر يذدم واا ذد يف الب ذدان افنخبضذد الذدخلم
ت ل عائراح أماق إعمال احلق يف الابد العر يد واحلرو اله ت ب ها اتباقيد حرذو األشذخا كوال
ا عاقذذد .رهذ يعيذذربون أن مذذا ت ذ طه اوتباقيذذد ذ واقعذذي ،ذذل ن ذذن حذذع أن يذذنع سذ باح ع ذ تعزيذذز
حرو ا ن ان ومحاييها يف ل شبد افوااي .ويرمم البعض اآلخر أن حدا د اهلياكل األساسيد ل ابد
العر ي ذذد ي ذذورر رر ذذد ل يب ذذول واو،ي ذذاا الر ذذائ ع ذ ا  ،ذذدا  .ويع ذذين ا ق ذراا م ذذا اوخيالر ذذات ال ذذياقيد
وللعوام ذذل اوجيماعي ذذد-ال ياس ذذيد األوس ذذع نطاق ذاح أن الوض ذذع ال ذراهن ال ذذائد ع ذ نط ذذا الع ذذام آخ ذذا يف
اليب ؤ حتت ضغط ها احلركات واليجااد الرويد وافيبايند.
ويالحظ أن أنظمد الابد العر يد يف العام يهيمن ع يها نج اخيزاو يروق ع ذوكه الطمل
-9
األحي ذذائي ال ذذاال يعيم ذذد ع ذ ا ر ذراط يف الع ذذاله لأليوي ذذد ليربي ذذر ا ك ذرا نااس ذدح عام ذدح ويا ذذف خمي ذذف
اليذ ذذدا ،ا ن ذ ذذانيد افيخذ ذذاة لالسذ ذذيجا،د ل مبذ ذذديات األساسذ ذذيد واوجيماعيذ ذذد الضذ ذذااة (مذ ذذن قبيذ ذذل عذ ذذدق
اف ذذاواةم واليميي ذذزم والعن ذذف) " ،اض ذذطرالت " حتي ذذاه إ ع ذذاله .وه ذذاا الواق ذذع م ذذن ش ذ نه أن يبض ذذي إ

__________

()2

انظر

TCI Asia, “Turning the tables: the imperative to reframe the debate towards full and effective

participation and inclusion of persons with psycho-social disabilities. Excerpts from ‘Galway-

.Trieste’ conversations – part IV”, 28 October 2019
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ترويض افباي األساسيد الوااية يف اوتباقيد وإياهلذا إ حذد ،عيذد .كلذؤ أن الذنهج افيبذع حاليذاح يهمذل
حريردح مبايها أن اوسي مااات البعالد هي اله ت يهد ال ان والعالقات واحملديات األخرممم ،دوح
من األرراي وعروهل .
 -10ونر اليغ ذمل ع ذ أوجذه الراذوا يف النمذوكه افهذيمن عذرب إجذرا ات تبضذي إ حتذول حريرذي يف
ال حرو ا ن ان .كلذؤ أن أال عمذل يركذز ع ذ تعزيذز أنظمذد وم س ذات راشذ د و ييبذق مذع احلذق يف
الاذذبد .وو ،ذذد مذذن تعذذديل نطذذا اليذذدخل ،غيذذد تعزيذذز اجمليمعذذات احمل يذذد وتوسذذيع افمااسذ ات الرائمذذد ع ذ
األيلد اله تع الينو يف اليجااد .رهذاا اليعذديل الذاال يرذوي اجمليمذع احمل ذي ن حت ذن مذن حتريذق ا يمذاه
اوجيماعي وال ا،ط اوجيماعي الالزمو ليعزيز الابد وال المد العر ييو ،طريرد رعالد وإن انيد(.)3
 -11وتعاين أنظمذد الاذبد العر يذد ع ذ نطذا العذام مذن نرذص افذوااي افخااذد هلذاا الرطذا م مبذا يف
كلذذؤ افذوااي افخااذذد ألن ذذطد الذذدعوة والذذدع والببذذر الذذه يرويهذذا األشذذخا كوو ا عاقذذد .وةذذد أيضذاح
نرص يف اوسي ماا افخاص لبنا قداات اجمليمع افدينم مبذا يف كلذؤ منظمذات األشذخا كوال ا عاقذد
واف ذذدارعون ع ذذن حر ذذو ا ن ذذان واألك ذذاينيونم يف اجمل ذذاوت ال ذذه تغطيه ذذا اوتباقي ذذد وريم ذذا ييع ذذق لل ذ ا،ط
افباهيمي الو يق ،و اوتباقيد وافعاهدات األخرمم حلرو ا ن انم وو سيما افعاهدات اله ت ذرس احلذق
يف الاذبد .ومذذا الاذبدم يوجذذد ق ذذد ق ي ذد مذذن اف لبذذات والذربامج الدااسذذيد الذذه خااذت لينذذاول ال ذ ل
الذذاال ن ذذن أن ييخذذا أال نذذج قذذائ ع ذ حرذذو ا ن ذذان إزا الاذذبد العر يذذد يف سذذيا الطائبذذد الواسذذعد
مذن افمااسذذات وال ذياقات .ررذذد ،ذدأت تي ذ ل أطذذر قائمذد ع ذ حرذو ا ن ذذان ن ذن أن تذذورر األسذذاس
لظهوا وتوسع شب ات افمااسو يف اف يربل ياخل أنظمد الابد العر يد الرائمد وخااجها(.)4
 -12ويي لف إعالن لو الاايا يف آد/أ ط  2018عن اليبالف من أجل حتويذل اجمليمعذات
احمل يذذد يمذذاه األشذذخا كوال ا عاقذذد يف منطرذذد آسذذيا واحملذذيط اهلذذاي م مذذن أشذذخا يعذذانون عاهذذات
نب ذذيد  -اجيماعي ذذد ومنظم ذذات منا ذذرة لألش ذذخا كوال ا عاق ذذات مبخي ذذف أنواعه ذذا م ذذن  ، 21ذذداح يف
منطرد آسيا واحمليط اهلاي  .وقد أكد ا عالن احلاجد إ حتريق نر ذد نوعيذد يف قطذا الاذبد العر يذد حنذو
إيماه امميع واليخ ي عن النهج الرائ أساساح ع النموكه الطيب .و،دوح من تركيز امهذوي ع ذ إ ذال
أنظمد تنيهؤ حرو ا ن انم ينبغي نرل  ،اة ال كيز حنذو تطذوير وتعزيذز احلركذات افنا ذرة ل ذربامج األه يذد
ا اليذذد مذذن العنذذف الذذه يرويهذذا األق ذران والذذه تراعذذي اليجذذااد اف فذذدم وافمااسذذات ال راريذذد الذذه حترذذق ألق
امذرا م الذذه تبضذ ها اجملموعذذات احمل يذذد لألشذذخا الذذاين يعذذانون عاهذذات نب ذذيد  -اجيماعيذذد والذذه تيذذا،ع
لهيماق حركد البدائل الطبيد والدع اجمليمعي اليردمي يف خمي ف أحنا العام .وأتخذا منظمذات تن ذط
يف مناطق أخرممم من قبيل منظمد الابد العر يد  -أواولم ،نهوه نا د .وي ل هاا اوجتا الرائ ع
الذدعوة أياة هامذذد لياذبي م ذذاا النرذاي العذذافي ونرذذل ،ذ اة ال كيذذز مذن توسذذيع وحت ذو ا ذذدمات كذ جرا
ائي ذذي ل نهذذوض ،رطذذا الاذذبد العر يذذدم ومذذن احلذوارز الذذه تذذدرع إ زايية رذذر احلاذذول ع ذ خذذدمات
الابد العر يد ل جميعم وو سيما يف الب دان افنخبضد وافيوسطد الدخل(.)5
__________

()3

‐ Bhargavi V. Davar, “Globalizing psychiatry and the case of ‘vanishing’ alternatives in a neo

انظذذر
).colonial state”, Disability and the Global South, vol. 1, No. 2 (2014
انظذذر “Critical elements of rights-based community supports for

()4

Peter Stastny and others,

individuals experiencing significant emotional distress: foundations and practices”, Health and
Human Rights Journal (forthcoming, June 2020); Faraaz Mahomed, “Establishing good practice in
rights-based approaches to mental health in Kenya”, doctoral dissertation, Harvard T.H. Chan

()5

GE.20-05623
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انظذذر for mental disorders: a call for

Lancet Global Mental Health Group, “Scale up services

).action”, The Lancet, vol. 370, No. 9594 (October 2007

5

A/HRC/44/48

ابء -املشاركة والقوة :منظور عاملي
 -13يوجد يف الوقت الراهن اع ا واسع النطا أبييد م ااكد األشخا الاين يعانون م اكل
الابد العر يدم مبذن رذيه األشذخا كوو ا عاقذدم يف ختطذيط ا ذدمات وا ذدها وترييمهذام ويف تعزيذز
األنظمذذدم ويف أن ذذطد الببذذر كوسذذي د ل نهذذوض ،نوعيذذد ا ذذدمات وتي ذ الو ذذول إليهذذا وتواررهذذا وتعزيذذز
أنظمد الابد العر يد( .)6وقد أررزت جتااد  ،دان مرتبعد الدخل أيلد واعذدة ومبذاي توجيهيذد يف هذاا
اجملال()7ز إك وحظ افررا ا ا وجوي نااسات واعذدة يف أق ذاق العذاله "،ذدون يوا " يف النذرويج ويف
إطاا م رو جترييب قائ ع حرو ا ن ان يف ال ويدم حير اعيمد ع األقران جملامد اوخيالوت
يف موازين الروة ويع النهوه الر ريد والرائمد ع احلواا .وي اي و يوجد أيلد تبذو اجملذاوت الذه
اسذذيخدمت ريهذذا هذذا النهذذوه وال يبيذذد الذذه اسذذيخدمت مذذا يف الب ذذدان افنخبضذذد وافيوسذذطد الذذدخلم
وو سيما ع م يومم األنظمد أو ال ياسات.
 -14يف حذذو ي ذذر احلذذدير عذذن اليم ذذوم يظذذل جانذذمل الرذذوة موضذذوعاح مغيَّب ذاح عذذن النرذذاي  ،ذ ن
الابد العر يد العافيد .ويف الب ة األخ ة ،دأ البعض يوو اهيماماح ،ضرواة إعاية اليوازن لعالقات الرذوة
لاذ ذذاه امهذ ذذات الباع ذ ذذد ع ذ ذ الاذ ذذعيد احمل ذ ذذي ل يخبيذ ذذف مذ ذذن وطذ ذ ة "اليطبيذ ذذق ذ ذ افناسذ ذذمل ألر ذ ذذاا
()8
و ت يجيمل لالحيياجات احمل يد"  .ويف هاا ال يا م ي ل حتريق الي ار يف ييناميات الروة م اااح
واعذذداح حنذذو حتريذذق اليبذذول الر ذذائ ع ذ أسذذاس حرذذو ا ن ذذان يف مجي ذذع ال ذذياقات ،اذذر النظذذر ع ذذن
م يومم افوااي .ووتزال الب دان مجيعاحم ،ار النظر عذن م ذيومم الذدخلم يف افراحذل األو مذن حيذر
تردمها حنو إيماه أطر معياايد ونااسات جديدة قاياة ع أن حتِّ
حترا ميدان الابد العر يد من اليمييذز
و من ال وكيات وافمااسات الباليد.
 -15ومذذع كلذذؤم و ت ذزال افناق ذذات  ،ذ ن م ذوازين الرذذوة يف ذذنع الر ذرااات ووضذذع ا طذذط وإنيذذاه
افعاا افيع رد للابد العر يد العافيد منعدمد .زي ع كلؤ أن الدااسات العافيد تبدو يف قطيعد مع
يعررون أنب ه ع أن من م يعم ي ا دمات أو مذن افيعذارو
الببوث والدااسات اله ينجزها من حت
مذذن األم ذراض النب ذذيدم أو ع ذ أن ذ مذذن األشذذخا كوال ا عاقذذد النب ذذيد-اوجيماعيذذد .ومعظ ذ هذذا
الببوث والدااسات ينيج يف  ،دان ال مالم مذا يعذين أن اف ذااكد و ت ذمل للضذرواة األشذخا كوال
ا عاقد الاين يعي ون يف الب دان افنخبضد وافيوسطد الدخل(.)9
 -16وعذذاي حة مذذا ت ذذه ييناميذذات الرذذوة الناشذذئد ياخذذل مهنذذد الطذذمل النب ذذي يف ت بيذذت الوضذذع ال ذراهن
الاال يهيمن ع يه ذوكه الطمل األحيائي .ول ن طمل النب و ي ل كي د واحدةم حيذر ،ذدأ ال ذ ون
يف أوساط الطذمل النب ذي مبخي ذف افنذاطق يرطعذون مذع الوضذع الذراهن ويذدعمون اليبذول حنذو ذذوكه قذائ
ع حرو ا ن ان .و مل ال حيمل ماا اليبول لعيباا ضذرواايح فاذداقيد افهنذد يف اف ذيربل .ونذا ي ذ
__________

()6

انظذذر

Angela Sweeney and Jan Wallcraft, “Quality assurance/monitoring of mental health services

by service users and carers”, WHO Regional Office for Europe; and Graham Thornicroft and

Michele Tansella, “Growing recognition of the importance of service user involvement in mental
health service planning and evaluation”, Epidemiology and Psychiatric Sciences, vol. 14, No. 1

()7
()8
()9

6

).(March 2005

).National Survival User Network, “4Pi national involvement standards” (2013
انظذذر Julian Eaton, “Rebalancing power in global mental health”, International Journal of Mental
).Health, vol. 48, No. 4 (2019
انظذذر Pan-African Network of People with Psychosocial Disabilities, “Voices from the field. The
).Cape Town Declaration (16 October 2011), Disability and the Global South, vol. 1, No. 2 (2014
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اونزع ذذاه أن ه ذذا األ ذ ذوات و جت ذذد آكاانح ذذا يد يف األوس ذذاط الير يدي ذذد (وافهيمن ذذد) فهن ذذد ط ذذمل ال ذذنب
وقياياهت ذذا( .)10رال ذذاين يع ض ذذون ع ذ نااس ذذد ا ك ذرا وي ذذدعمون ال ذرأال ال ذذاال يبي ذذد ،وج ذذوي  ،ذذدائل م مون ذذد
و يرب ذذون موقبذ ذاح مناريذ ذاح لألخ ذذال وو ييخ ذذون ع ذذن واج ذذمل الرعاي ذذد ال ذذاال ير ذذع ع ذ ذ ع ذذاتره م كم ذذا أنذ ذ
و ن ون حركد "مناوئد لطمل النب "، .ل إن افررا ا ا اسيعرض عدياح من البدائل اله اعيمدت ع
مدمم عروي منظوا اليخبيف من األضراا وكب ت لسيمراا الير يل من افخاطر إ أيىن حد.
 -17وإن تظذذارر هيمنذذد النمذذوكه الرذذائ ع ذ الطذذمل األحيذذائي واخذذيالل م ذوازين الرذذوة واوسذذيخداق
الواسذذع النطذذا ل ممااسذذات الر ذريد و ي ذذه يف إ،رذذا افرضذ الذذاين يعذذانون م ذذاكل الاذذبد العر يذذد
اهيند أنظمد لليد و رعالد رب ملم ،ل عل ميدان الابد العر يذد ،رميذه اهينذد هلذا األنظمذد .لذاام
ينبغي ل دول وامهات األخرمم احبد افا بدم واا د الرائمون ع مهند طذمل الذنب م أن يب ذروا
م ي ذاح يف ه ذذاا الوض ذذع وأن ينض ذذموا إ الر ذذومم ال ذذه  ،ذذدأ تيب ذذرك للبع ذذل حن ذذو ال ذذيخ ص م ذذن ترك ذذد األنظم ذذد
الرائمد ع اليمييز واوسيبعاي وا كرا .

جيم -توحيد املقاييس ،واألدلة القائمة على املمارسة
ِّحتم عدي كب من أيوات وت نولوجيات الابد العر يدم مبا يف كلؤ يليل تدخالت ،رانمج
-18
اأد البجذوة يف ذال الاذبد ال عر يذد الذاال وضذعنه منظمذد الاذبد العافيذدم لي ذون ذاحلد لالسذذيخداق
موحذ ذذدة .وا ذ ذ أن توحيذ ذذد
ع ذ ذ نطذ ذذا العذ ذذامم أال أن هذ ذذا األيوات والي نولوجيذ ذذات البذ ذاح مذ ذذا ت ذ ذذون َّ
افرايي يي لألييد للن بد ل عمل ع الاعيد العافيم ر نه يغبل الياواات وافمااسات اله تراوق
اليوحيد  ،بمل ياجد تعريد العم يد أو  ،بمل خاو يد ال يا احمل ي( .)11رال ن ن أ،داح تامي م ذل
ها افباي اليوجيهيد وتنبياها  ،ل ةايد ألن كلؤ ينطوال يائماح ع عمل أخالقي وسياسذي .زي
ع ذ ذ كلذ ذذؤ أن افبذ ذذاي اليوجيهيذ ذذد والربوتوكذ ذذووت تيذ ذ ر مبنط رذ ذذات امهذ ذذات الذ ذذه تضذ ذذعها وت ذ ذذيخدمها
وتع ذ جتذذااد احليذذاة ا ا ذذد ،ي ذذؤ امهذذاتم كمذذا تي ذ ر لأليلذذد افياحذذد واهلياكذذل األساسذذيد الاذذبيد
الرائمد ة ياح(.)12
 -19وافبذاي اليوجيهيذذد العافيذد يف ذذال الاذبد العر يذذدم مذن قبيذذل يليذل اليذذدخالت الذاال وضذذعيه
منظمذ ذذد الاذ ذذبد العافيذ ذذدم هذ ذذي مراجذ ذذع قائمذ ذذد ع ذ ذ األيلذ ذذد وتيضذ ذذمن تو ذ ذذيات ل يذ ذذدخل لوسذ ذذيناي إ
اسيعراض ذذات منهجي ذذد ليج ذذااد موجه ذذد ت ذذيخدق عين ذذات ع ذوائيد .ويف ح ذذو تي ذ افب ذذاي اليوجيهي ذذد
لألي يد ل باول ع الدع ال ياسي يف ال الطمل الرائ ع األيلدم ر ن اوعيماي ع اليجااد
افوجهذذد الذذه ت ذذيخدق عينذذات ع ذوائيدم والذذه جتذذرمم لألسذذاس ع ذ تذذدخالت يوائيذذد ومتذ َّذول عذذايةح مذذن
حتر اليو يات العالجيد لجتذا اسذيخداق األيويذد .زي ع ذ كلذؤ أن األيلذد الذه
الاناعد الدوائيدم قد حت
تبرزها اليجذااد الذه ترذوق ع ذ عذدي كبذ مذن العينذات الع ذوائيد يف اف س ذات افيخااذد يف الب ذدان
افرتبعذد الذدخل ت ذ أسذئ د ك ذ ة حذول إم انيذذد تطبيذق ت ذؤ األيلذذد يف مراكذز الرعايذذد الاذبيد األوليذذد يف
الب دان افنخبضد وافيوسطد الدخل.

__________

( )10انظذذر

Niall Maclaren, “Ready, fire, aim: mainstream psychiatry reacts to the UN Special

.Rapporteur”, Mad in America, 26 January 2020
( )11انظذذر an epistemological critique of discursive

Sara Cooper, “Prising open the ‘black box’:

constructions of scaling up the provision of mental health care in Africa”, Health, vol. 19, No. 5

).(September 2015
( )12انظذذر China Mills and Kimberley Lacroix, “Reflections on doing training for the World Health
Organization’s mental health gap action program intervention guide (mhGAP-IG)”, International

).Journal of Mental Health, vol. 48, No. 4 (2019
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 -20ومذذن ،ذذو النهذذوه الرائمذذد ع ذ حرذذو ا ن ذذان الذذه ن ذذن أن تبضذذي إ مراعذذاة الواقذذع احمل ذذي
ل اذذبد العر يذذد مراعذذا حة أرض ذذلم اليخ ذذي عذذن افمااس ذذد الرائمذذد ع ذ األيلذذد لا ذذاه األيلذذد الرائمذذد ع ذ
افمااسذذد الذذه تنط ذذق مذذن الواقذذع احمل ذذي ل رعايذذد وا م انيذذات افياحذذد والبهذ احمل ذذي ل رعايذذد أيضذاح .وتبذ حتذو
الببوث أن إ ذال أنظمذد الاذبد العر يذد يف افنذاطق اهل ذد وافيذ رة للنذزا نذر عذرب نااسذات مبي ذرةم
وجتريمل افعاا وت ييبها وتطبيرهام وكلؤ ألن الناس عامدح يواجهون أوضذاعاح معرذدة مذي ع يهذا عذدق
اليرو يف سياقات تنعدق ريها أحياانح افوااي األساسيد(.)13

دال -حمددات الصحة والقياس
، -21ذذدأت احلركذذد مذذن أجذذل الاذذبد العر يذذد العافيذذد تذذو افزيذذد مذذن العنايذذد مببذذديات الاذذبدم اياح
ع ذ اونيرذذايات الذذه وِّحتجهذذت هلذذا  ،ذذبمل تركيزهذذا ع ذ اوضذذطرالت الذذه يعذذاين منهذذا افذريض( .)14وع ذ
س ذذبيل اف ذذالم خ ذذص اس ذذيعراض منهج ذذي ل بب ذذوث ال ذذه أجري ذذت يف ذذال األو،ئ ذذد يف الب ذذدان افنخبض ذذد
وافيوسطد الدخل إ وجوي عالقد و يرد جداح ،و م شرات البرر وم اكل الابد العر يد ال ذائعد()15م
،ينم ذذا ي ك ذذد م ش ذذر س ذذرعد اليذ ذ ر  CAPEالعالق ذذات  ،ذذو العوام ذذل امغراري ذذد ال ياس ذذيد وافعون ذذد ا ااجي ذذد
والا ذذبد العر ي ذذد( .)16وتبي ذذد ني ذذائج أخ ذذرمم خ ا ذذت إليه ذذا احلرك ذذد م ذذن أج ذذل الا ذذبد العر ي ذذد العافي ذذد أبن
ةديات الابد و تذ ر ،ذنب الطريرذد وأن عوامذل عديذدة أخذرمم تي ذ لألييذدم و،ينهذا ال ذيا احمل ذي
ع سبيل اف ال(.)17
 -22وتركز حبوث ك ة يف ال الابد العر يد أجريذت لدااسذد العالقذد ،ذو البرذر والاذبد العر يذد
ع م اكل الابد العر يد الرائمد من قبل واله مت ت خياها من خالل اليانيف ا حاائي الدوو
لألمراض واف اكل الابيد كات الا د اله ت ه يف البرر .وو تركز ت ؤ الببذوث ع ذ ال يبيذد الذه
ي ذذه م ذذا البر ذذر وع ذذدق اف ذذاواة اوجيماعي ذذد يف األم النب ذذي .رع ذذايةح م ذذا ينا ذذمل ال كي ذذز ع ذ األعب ذذا
والي ذذاليف النامج ذذد ع ذذن اض ذذطرالت الا ذذبد العر ي ذذد .وه ذذاا و ييب ذذق طبع ذاح م ذذع ن ذذج ق ذذائ ع ذ حر ذذو
ا ن ان وينطوال ع قاوا واض يف افنهجيد.
 -23وي يند هاا النهج إ عدي من اوعيبااات اوقيااييد ،دوح من أن يركز ع حرو ا ن ان.
وجذه حنذو إحذداث تغيذ عذاق كوسذي د ل ياذدال ل برذر والرمذع.
رال كيز يناذمل ع ذ البذري ،ذدوح مذن أن ي َّ
و،يانيف األم النب ي كباجز أماق الينميذد اوقياذاييدم تيبذول م ذ لد الاذبد العر يذد إ م ذ د يف
عرول األرراي .ون حت ن كلؤم ع وجه ا او م من تعبئد ا ربات يف اجملالو النب اين والنب ي ليناول
حال ذذد األش ذذخا ال ذذاين يعي ذذون يف رر ذذرم ن ذذا ي ذذه يف اليع ذذاطي م ذذع ذذاهرة البر ذذر م ذذن منظ ذذوا نب ذذي
__________

( )13انظذذر

Hanna Kienzler, “ Mental health system reform in contexts of humanitarian emergencies:

toward a theory of ‘practice-based evidence’”, Culture, Medicine and Psychiatry , vol. 43 , No. 4

).(December 2019
( )14انظذذر and sustainable

Vikram Patel and others, “The Lancet Commission on global mental health

).development”, The Lancet, vol. 392, No. 10157 (October 2018
( )15انظذذر Crick Lund and others, “Poverty and mental disorders: breaking the cycle in low- and middle-
).income countries”, The Lancet, vol. 378, No. 9801 (October 2011
( )16انظذذر Albert Persaud and others, “Geopolitical factors and mental health I”, International Journal of
).Social Psychiatry, vol. 64, No. 8 (December 2018
Vikram Patel and Paul E. Farmer, “The moral case for global mental health delivery”, The Lancet,
()17
).vol. 395, No. 10218 (January 2020
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ونب اين .ويف هاا ال يا م مت ل ميزانيذد الررذا الذه اعيمذدهتا نيوزي نذدا مبذاياةم هذي األو مذن نوعهذا يف
العامم يف اوجتا الابي تروق ع تغ يمل الابد العر يد والررا ع الناتج احمل ي ا مجاو.
 -24والرياس هو عنار أساسي قامد الدليل ع العالقات الرائمد ،و ا عاقد والاذبد العر يذد
وةديات الابدم وفراعاة الابد العر يد كواحد من اجملاوت كات األولويد ع الاذعيد العذافي، .يذد
أن الرياس يعيمد عاي حة ع مرايي ت خيص معيمدة يف ال الطمل النب ي ت ج إ قوائ مرجعيد
س ذذه د ا يااة .وو تط ذذر ه ذذا افر ذذايي والر ذوائ افرجعي ذذد م ذذاكل عمير ذذد رب ذذملم  ،ذذل ه ذذي موض ذذو
انيرذايات ك ذ ة ألنذذا تيعذاطي مذذع األم النب ذي ع ذ أنذذه م ذ لد ررييذذدم نذا ي ذ ت ذذا وت حذول إم انيذذد
اسيخدامها ك يوات لرس خريطد آلا ةديات الابد ع الابد العر يد( .)18لاام ينبغي أن تيخ ذ
أنظمذذد الريذذاس عذذن النمذذاكه ال ذذببيد حملذذديات الاذذبد افاذذممد ح ذذمل كذذل رذذري ل ذذي تينذذاول الظذذرو
اهلي يذذد واألسذذباد اماايذذد مذذع إش ذراك م ذذيعم ي ا ذذدمات واألشذذخا كوال ا عاقذذد يف عم يذذد ذذنع
الررااات افيع رد  ،ل ما هو ضرواال يف ال الابد العر يد .وينبغي أن تضذع هذا األنظمذد م شذرات
ااو العمل ع ةديات الابد العر يد وأن تيضمن م شرات قائمد ع حرو ا ن ذان لريذاس
حرو ا ن ان .12/40
اليردق احملرز ورق ما ينص ع يه قراا
 -25وفذذا كانذذت ةذذديات الاذذبد ت ذ عي اهيمامذاح ميزايذذداح لذذدمم األوسذذاط ال ياسذذيدم وو سذذيما يف
إطذذاا الاذذبد العر يذذد العافيذذدم قذذد و ييجذذاوز هذذاا اوهيمذذاق حذذد ا طذذاد وو يع ذ إااية ع ذ إج ذرا
()19
.
ا الحات اهلي يد افط و،د ياخل أنظمد الابد العر يدم وو سيما يف إطاا نااسد طذمل الذنب
وقد س ط افررا ا ا م يف تررير  ،ن ت ريف العام و يف قطا الرعايد الاذبيدم الضذو ع ذ طائبذد
من اليبووت البيدا وجيد اله تب حت ر لوسيباية من ها افعاا يف افمااسد العم يد (.)A/74/174
 -26وتيم ذل أرضذذل طريرذد عمذذال احلذق يف الاذذبد العر يذذد يف حتريذق اليوارذذق ،ذو حرذذو ا ن ذذان
وةديات الابدم حيذر تي ذ الببذوث واألعمذال افيع رذد ل ذحمل ديات اهلي يذد وال ياسذيد واوجيماعيذد
20
وجذه
لألم النب يم مبا يف كلؤ البرر وعدق اف ذاواة واليمييذز والعنذفم أبييذد قاذومم( ) .لذاا ذمل أن ت َّ
الببذذوث ،طريرذذد خمي بذذد إ حذذد مذذا وأن تنرذذل افذوااي مذذن النمذذوكه افهذذيمن الرذذائ ع ذ الطذذمل األحيذذائي
حنذذو الع ذذوق اوجيماعيذذدم مذذع ال كيذذز ع ذ اليرذذاطعم وتعذذدي اليخااذذاتم والعوامذذل ال ذذياقيد .وسذذيبر
يوا مه ي ييه يف اليادال ف اكل الابد العر يدم ول ن مل أن
ل نهج الرائ ع الطمل األحيائي ٌ
يبه ذ هذذاا الذذدوا ع ذ أنذذه جذذز و ذ مذذن موعذذد معرذذدة ت ذ ل عم يذذد اليبذذول افربذذل الرذذائ ع ذ
حرو ا ن ان.

__________

( )18انظر
).sustainable development goals”, Development and Change, vol. 49, No. 3 (2018
( )19انظذذر Lisa Cosgrove and others, “A critical review of the Lancet Commission on global mental
China Mills, “From ‘invisible problem’ to global priority: the inclusion of mental health in the

health and sustainable development: time for a paradigm change”, Critical Public Health

).(September 2019
( )20انظذذر See Dainius Puras and Piers Gooding, “Mental health and human rights in the 21st century”,
).World Psychiatry, vol. 18, No. 1 (February 2019
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اثلث ا -اإلفراط يف العالج ابألدوية واملخاطر اليت هتدد حقوق اإلنسان
ألف -السياق :من "السيئ" إىل "اجملنون" .القوة الطبية والرقابة االجتماعية
 -27عايحة ما يانَّف األشخا افنيمذون إ اجملموعذات افهم ذدم كاألشذخا الذاين يعي ذون يف ررذر
واألشخا الاين ييعاطون افخداات واألشخا الاين يعانون عاهات نب ذيد  -اجيماعيذد ح ذمل للذوث
أق ذذدس م ذذن األوو ذذدز (أ) أش ذذخا س ذذيئون /رمونو أو(د) أش ذذخا أو مرض ذ ذذانوو أو (ه) الا ذذبيان
معذاح .وهذذا األووذذد جتعذذل هذذا البئذذات عرضذذد ل عرذذاد/العاله افبذذرط و/أو "العدالذذد" العالجيذذد  ،ذذبمل
أوضا أو س وكيات تعيرب مربولد من الناحيذد اوجيماعيذد .وينذي عذن كلذؤ وجذوي قنذاة لبذرز هذ و
األشذ ذذخا ع ذ ذ أسذ ذ اوسذ ذذيبعاي واليمييذ ذذزم والعناذ ذريد يف حذ ذذاوت ك ذ ذ ةم ،غيذ ذذد نر هذ ذ مذ ذذن افذ ذذدااس
وال ذواا واجمليمعذات احمل يذد الذه تعذاين مذن نرذذص ا ذدمات حنذو ال ذجون واف ي ذبيات ومرارذق العذذاله
ا ا ذذد أو حن ذذو اجمليمع ذذات احمل ي ذذد مبوج ذذمل أم ذذر ع ذذاله ذذايا ع ذذن الرض ذذا م حي ذذر ت ذذون اونيهاك ذذات
امماعيذذد حلرذذو ا ن ذذان مني ذذرة ع ذ نطذذا واسذذعم وميواا ذذد عذذرب األجيذذال يف حذذاوت ك ذ ة .وويذزال
ا طاد العافي افيع ق للابد العر يد يعيمذد ع ذ هذاا الذنهج الرذائ ع ذ تاذنيف األشذخا يف رئذد
"ا ل يئو" أو "اجملانو" وع قوانو ونااسات ومواقف تيبناها امهات احبد افا بد ت يند  ،ل
مبذرط إ ر ذذرة مبايهذذا أن العنايذذد للاذبد العر يذذد هذذي م ذ لد تيع ذذق أساسذاح مبنذذع سذ وكيات قذذد ت ذ ا
خطراح أو تيط مل تدخالت اسيجا،دح لضرواة طبيد (عالجيد) .وتعيرب امهات افدارعد عن النهوه الرائمد
ع حرو ا ن ان افي بعد مبباي الابد العامد احلدي د واأليلد الع ميد أن ها افراا،د الرائمد ع
الير ي ال نائي ،و "سي " و" نون" هي مراا،د عبا عنها الزمن ومتييزيد و رعالد.
 -28و،ينما مت ل امهوي العافيد احل ي د الراميد إ إسراط الابد امرميد وا رراه من ال جن جهوياح
ةمويةم مل اونيبا إ ما قد ينيج عن كلؤ من سياسات وحتذووت يف ال ياسذد العامذد حنذو ا رذراط
يف العذذاله لأليويذذد لعيبذذاا م ذ لد ت ذ شذوا ل كبذ ة ريمذذا ييع ذذق حبرذذو ا ن ذذان .وسذوا أكذذان تذذد،
العذذزل أو الر ذذر قائم ذاح ع ذ أس ذ طبيذ د أق ع ذ أس ذ تيع ذذق لل ذذالمد العامذذدم ر ذ ن جتر،ذذد اوس ذذيبعاي
اف كد ت ف معاانة عامد من احلرمان واليمييز والعنف والي س.
 -29ويط ذذر ه ذذاا ال ذ ل اف ذذدمر ل ع ذذاله لأليوي ذذد حت ذذدايت أم ذذاق تعزي ذذز احل ذذق يف الا ذذبد ومحايي ذذه.
والعاله لأليويد حيدث عندما "يي تعريف [ موعد مينوعد من ال وكيات أو األحاسي أو األوضا
أو اف ذذاكل الاذذبيد] لسذذيخداق ماذذط بات طبيذذدم أو يذذي و ذذبها  ،غذذد طبيذذدم أو رهمهذذا مذذن خذذالل
اعيمذذاي إطذذاا طذذيبم أو عالجهذذا مذذن خذذالل تذذدخل طذذيب"( .)21وعذذاية مذذا ير ذ ن العذذاله لأليويذذد ،رقا،ذذد
اجيماعيذذد تعمذذل مب ا،ذذد آليذذد لبذذرض حذذدوي حذذول مذذا ن ذذن اعيبذذاا سذ وكيات وجتذذااد عاييذذد أو مربولذذد.
ون ن أن حيجمل العاله للذدوا قذداة البذري ع ذ حتديذد موقعذه ووضذع جتاا،ذه ياخذل سذيا اجيمذاعيم
نا ي يال إ سو تردير ل ماايا اف روعد لألم النب ي (ةديات الابدم واليجااد اف فد اف كد)
ويول ذذد او ذ ذ اد .ويف افمااسذ ذذد العم يذ ذذدم عنذ ذذدما تينذ ذذاول اليج ذذااد واف ذ ذذاكل ع ذ ذ أنذ ذذا طبيذ ذذد ولي ذ ذذت
اجيماعيد أو سياسذيد أو وجوييذدم رذ ن اوسذيجا،د تركذز ع ذ تذدخالت و تيجذاوز حذدوي البذري وهتذد
إ العذذوية للبذذري ليذ يال يوا ياخذذل منظومذذد اجمليمذذع ،ذذدوح مذذن أن تعذذاجل تركذذد افعذذاانة وت ذذع حذذداث
اليغ ذ افط ذذود ل يا ذذدال لي ذذؤ افع ذذاانة ع ذ م ذذيومم اجمليم ذذع .زي ع ذ كل ذذؤ أن ا ر ذراط يف الع ذذاله
__________

( )21انظذذر
).Sickness (Philadelphia, Pennsylvania, Temple University Press, 2010

Peter Conrad and Joseph W. Schneider, Deviance and Medicalization: from Badness to
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لأليويد قذد ي حتذوا افمااسذات الر ذريد الذه تنيهذؤ حرذو ا ن ذان وقذد تذدض اليمييذز ضذد رئذات تعذاين
أ الح من اليهميش ع مدمم العمر وعرب األجيال.
 -30وةذذد ميذذل م ذ ل ر ذذق حنذذو اسذذيخداق الذذدوا وسذذي دح لي ذذخيص كرامذذد البذذري واسذذيرالله الذذاا مث
جتريذد مذذن كراميذه واسذذيرالله ضذمن طائبذذد واسذعد مذذن ذاوت ال ياسذذد اوجيماعيذد الذذه ينظذر إ جذذز
كبذ منهذذا ع ذ أنذذا إ ذذالحات شذذعبيد ألشذ ال لليذذد مذذن العرذذاد واحلذذب  .وحيجذذمل العذذاله لأليويذذد
الواقذذع افعرذذد الذذاال يعي ذذه األرذراي كب ذذر يف اجمليمذذع ويذذوحي ،وجذذوي حذذل آو م مذذوس (وأ،ذذوال يف الذذمل
األحيان) .ويع هاا النهج انعداق ا ااية لدمم اجمليمع العافي جملامد افعذاانة ا ن ذانيد ،طريرذد جديذد
وي ف تعاباح إزا اف اع ر ال بيد العاييد اله ن ن أن حي ما كل رري يف حياته .وت ل الطريرذد
اله ي يخدق ما "العاله" أو "الضرواة الطبيد" ليربير اليمييز مادااح لر ق شديد.
 -31وقذذد ير ذذع الذذنهج ال ذذائد الر ذذائ ع ذ الط ذذمل األحيذذائي لل ذذدول إ تربي ذذر ال ذ طد ال ذذه مت ه ذذا
ل يذذدخل يف حيذذاة األرذراي ،طذذر حتذذد مذذن حرذذوقه  .وع ذ سذذبيل اف ذذالم و ينبغذذي أ،ذذداح اسذذيخداق افنطذذق
الطيب حجدح أو مذربااح وتبذا سياسذات أو نااسذات تنيهذؤ كرامذد األشذخا الذاين ييعذاطون افخذداات
وحروقه  .وا أن امهوي الراميد إ اليخ ي عن النماكه الرائمد ع اليجرض لااه ذاكه أخرمم تركز
ع ذ ذذبد األرذراي افيعذذاطو ل مخذذداات هذذي جهذذوي ةمذذوية مذذن حيذذر افبذذدأم مذذن افهذ الينبيذذه إ أن
يرس ذذا ،داج ذذد أك ذذرب اونيهاك ذذات ال ذذه تن ذذال م ذذن حر ذذو األش ذذخا ال ذذاين
الع ذذاله لأليوي ذذد ن ذذن أن حت
ييعاطون افخداات .واليذدخالت الرائمذد ع ذ العذاله لأليويذد مذن أجذل الياذدال لإليمذان (وو سذ يما
عندما يردَّق ع أنه مرض) ن ن أن تع نااسات ق ريد موازيدم وتدا ،احيجازم وو ماح لألررايم
وعدق الربول للنهوه الرائمد ع اليجرض .رمن يون ضماانت تيع ق حبرو ا ن انم ن ن أن تزيهر
ها افمااسات وأن ت ر يف حاوت ك ة  ،ل ذ ميناسذمل ع ذ األرذراي الذاين يواجهذون اليهمذيش
اوجيماعي أو اوقياايال أو العنارال.
 -32مث إن أش ذ ال الي ذذدخل للر ذذوة يف م س ذذات الا ذذبد العر ي ذذد الب ذاح م ذذا ي ذذي تربيره ذذا مبب ذذديات
"ا طذذواة" أو "الضذذرواة الطبيذذد" .وهذذا احملذذديات يضذذعها طذذر آخذذر ذ ال ذذخص افعذذين .وفذذا كانذذت
ها احملديات كاتيدم ر نا تيط مل قدااح أكرب من اليدقيق من منظوا حرو ا ن ذان .ويف الوقذت الذاال
ي ار الناس يف خمي ف أحنا العام من أجل إطال أاييال األشخا الاين يعانون من كرد عاطبيم
أخذذات ال السذذل والريذذوي ام ذذديد تعذ حتذوض وسذذائل اليرييذذد ال يميذذائي وافراقبذذد البع يذذد .ومازالذذت أنظذذاا
الدولد واوسي مااات من افوااي تركز تركيزاح شديداح ع إخضا البري ل مراقبدم مع اوحيجاه ،ذ"الضرواة
الطبيد" سبباح من األسباد اله تربا ها افراقبد.
 -33وع الر من ياد العالمات البيولوجيد ع أال م ل من م اكل الابد العر يذد()22م
ررذد عذزز طذمل الذنب رهذ الضذائرد اونبعاليذد رهمذاح قائمذاح ع ذ الطذمل األحيذائي وخااجذاح عذن ال ذذيا .
ويف يذذاد ره ذ ش ذذامل ل ذذببيات م ذذاكل الا ذذبد العر يذذد وطرير ذذد عالجهذذام يالحذذظ اجت ذذا ميزايذذد حن ذذو
اليخ ذذي ع ذذن الع ذذاله لأليوي ذذد( .)23وق ذذد ازيايت الن ذذدا ات م ذذن ياخ ذذل قط ذذا الط ذذمل النب ذذي م ذذن أج ذذل
"إعاية تب جوهريد  ،ذ ن إنيذاه افعررذد واليذدايمل يف ذال الطذمل النب ذي"م مذع أتكيذد ميجذدي ع ذ
__________

( )22انظذذر

James Phillips and others, “The six most essential questions in psychiatric diagnosis: a

pluralogue part 1: conceptual and definitional issues in psychiatric diagnosis”, Philosophy, Ethics

).and Humanities in Medicine, vol. 7, No. 3 (January 2012
( )23انظذذر a person through other persons’: a social psychiatry

Vincenzo Di Nicola. “‘A person is

).manifesto for the 21st century”, World Social Psychiatry, vol. 1, No. 1 (2019
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أييد الرعايذد العالئريذد والذ ا،ط ،ذو الاذبد العر يذد واوجيماعيذد( .)24وي يذد افرذرا ا ذا هذاا افوقذفم
ل نه يدعو قطا ع النب افنظ والريايات ريه إ ت بيت حرو ا ن ان قيماح أساسيد لذدمم حتديذد
أولوايت اليدخالت يف ال الابد العر يد.
 -34وعنذذد اليب ذ يف ،ذذد العذذالهم ذذمل أن ي ذذون افبذذدأ اليذذوجيهي هذذو مبذذدأ "عذذدق إحلذذا األكمم
أووح" .ونذذا ي سذذف لذذه أن الدااسذذات افن ذذواة البذاح مذذا تغبذذل اآللا امانبيذذد افرهرذذد ل يذذدخالت الطبيذذدم
وتر ذذل مذذن ج ذذامد األضذراا افرتبطذذد لفذ رات العر يذذد العديذذدة وتبذذالر يف ككذذر افذزااي الذذه تنطذذوال ع يهذذا
()25
ها األيويد  .لذاام ذمل أن ينظذر إ إم انيذد الي ذخيص افبذرط والعذاله افبذرط ع ذ أنذا مت ذل أ ذراح
من اآللا العالجيد افن افم ند ل جهوي العافيد الراهند من أجل حت و رر احلاذول ع ذ العذاله.
زي ع كلؤ أن األضراا اوجيماعيذد وافرتبطذد حبرذو ا ن ذان النامجذد عذن العذاله لأليويذدم مذن قبيذل
اوسيبعاي اوجيماعي والعاله الر رال واحلرمان من حضاند األووي ورردان اوسيرالل الاا م ت يبق
اهيمام ذاح أك ذذرب .ر ذذالعاله لأليوي ذذد ي ذ ر يف مجي ذذع من ذذاحي حي ذذاة األش ذذخا ال ذذاين يع ذذانون م ذذن عاه ذذات
ويروض قداهت ع الياويت والعمذل واسذيئجاا م ذ ن ونااسذد مذواطنيه  ،ذ ل
نب يد-اجيماعيدو حت
كامل من خالل اف ااكد يف يمعاهت احمل يد.
 -35ويوجذذد يف الوقذذت الذراهن اعذ ا واسذذع النطذذا أبن احلذذب اممذذاعي ألرذراي يعذذانون اليهمذذيش
هذذو م ذ لد مذذن اف ذذائل اف بذذد افيع رذذد حبرذذو ا ن ذذان .وفنذذع العذذاله لأليويذذد ع ذ نطذذا واسذذعم مذذن
افه إيماه إطاا حلرو ا ن ان يف الياوا العاق فبهوق الاذبد العر يذد ول ياسذات افيع رذد للاذبد
العر يد .لذاام ذمل أن ي ذ ل اليب ذ النرذدال (يااسذد مذواطن الرذوة ومذواطن الضذعف يف ذذوكه الطذمل
األحيائيم ع سبيل اف ال) والوعي أبييد النهج الرائ ع حرو ا ن ان ومببديات الابد جذز اح
ةواايح يف الي ريف الابي.

ابء -قائمة األدوية األساسية ملنظمة الصحة العاملية ،والصحة العقلية
 -36األيويذذد األساسذذيد ح ذذمل تعريذذف منظمذذد الاذذبد العافيذذدم "هذذي األيويذذد الذذه ت ذذيب احيياجذذات
ال ذ ان كات األولويذذد مذذن الرعايذذد الاذذبيد[ ...ويذذي ] اخييااهذذا ح ذذمل مذذدمم تب ذذي افذذرض وأيييهذذا
للن بد ل ابد العامدم وع أساس األيلد اله ت بت رعالييها وسالميها من الناحيد ال ريريد واألسعاا
افرااند والبعاليد من حير الي بد...وخالل ال نوات ال ال ذو افاضذيدم سذايت الرائمذد النموكجيذد يف
إ اي قبول عافي فبهوق األيويد األساسيد لعيبااها وسي د قويد ليعزيز ا ناا يف ال الابد"(.)26
 -37ومتاشذ ذذياح مذ ذذع موقذ ذذف منظمذ ذذد الاذ ذذبد العافيذ ذذد الذ ذذاال مبذ ذذاي أن الرائمذ ذذد النموكجيذ ذذد هذ ذذي آليذ ذذد
"اسي راريد" ليعزيز ا ناا يف ال الابد وينبغي اسيعراضها وحتدي ها  ،ل منيظ ل ي "تع
ا يااات العالجيد امديدة  ...لضمان جوية األيويد"م ي دي افررا ا ا ع النراط الياليد.
 -38اذذال م ذذاكل الاذذبد البدنيذذد األخذذرمم (كاليهذذاد ال ذذبااي امر ذذومي) الذذه توجذذد هلذذا أيويذذد
أساسيد (من قبيل افضايات احليويد)م ر ن البيزيولوجيا افرضيد ف اكل الابد العر يد واآلليات احملدية
__________

()24

انظر Caleb Gardner and Arthur Kleinman, “Medicine and the mind - the consequences of psychiatry’s

).identity crisis”, The New England Journal of Medicine, vol. 381, No. 18 (October 2019
( )25انظذذر Joanna Le Noury and others, “Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and
).imipramine in treatment of major depression in adolescence”, The BMJ, vol. 351 (September 2015
( )26منظم ذ ذذد الا ذ ذذبد العافي ذ ذذدم ” “Essential medicines and health productsمي ذ ذذا يف ال ذ ذرا،ط الي ذ ذذاوز
.www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
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اله حتدث من خالهلا افذ رات العر يذد مبعوهلذا ذ مع ومذد .وا ذ مذا أحذرز مذن ترذ دق كبذ ريمذا ييع ذق
،به ذ احلرائذذؤ الدوائيذذد وال ذذدينامي ا الدوائيذذد فضذذايات اوكيئذذاد ومض ذذايات الذذاهانم ر ذ ن رعاليذذد ه ذذا
األيويد و ن ن أن تراان ،دوا األموك ي و الاال يو ف يف حاوت العدومم لفيبطرات.
 -39وح ذذديت منظم ذذد الا ذذبد العافي ذذد قائم ذذد لأليوي ذذد األساس ذذيد افع ذذدة لع ذذاله م ذذاكل الا ذذبد
العر يد .ومهما ح نت النواايم ينبغي ل منظمد أن تعيد النظر يف إيااه  12يوا ح لعاله "اوضذطرالت"
الاهانيذ ذ ذذد ( 1-24ع ذ ذ ذ الرائمذ ذ ذذد)م و"اضذ ذ ذذطرالت" افذ ذ ذزاه ()2-24م و"اضذ ذ ذذطرالت" الر ذ ذ ذذق ()3-24م
و"اوضطرالت" الوسواسيد-الر ريد (.)4-24
 -40وتبيد نيائج إعاية حت يل ،ياانت اليجااد ال ريريد الرائمد ع عينات ع وائيد اله اسيندت
إليهذذا األيويذذد وني ذذائج عذذدي مذذن اليبالي ذذل اليجميعيذذد إ ضذذرواة إع ذذاية تريذذي افنذذارع ال ذذه تنطذذوال ع يه ذذا
األيويذ ذذد مرا،ذ ذذل افخذ ذذاطر( .)27ومذ ذذن اف ذ ذ ،ذ ذذه اآلن أن معذ ذذدل اوسذ ذذيجا،د ألال عذ ذذاله أوو مبضذ ذذايات
اوكيئذذاد ي ذ او عموم ذاح ،ذذو  40و 50يف افائذذدم مذذا يعذذين أن هذذا األيويذذد و حترذذق اسذذيجا،د كام ذذد أو
ه ذذدأة ل ذذدمم ع ذذدي كبذ ذ م ذذن األرذ ذراي( .)28ويوج ذذد ق ذذق مين ذذاق إزا "مراوم ذذد اوكيئ ذذاد ل ع ذذاله" وم ذذن أن
مضذايات اوكيئذاد افداجذذد يف الرائمذد احلاليذذد قذد ت ذذبمل آلااح عالجيذد افن ذ ( .)29وقذد اتضذ اآلن أن
األيويد افضذاية ل ذاهان تنطذوال ع ذ آلا جانبيذد مرهرذد .وت ذ هذا احلرذائق يمعذدح سذ اوح مهمذاحز هذل
ي ذذه وجذذوي هذذا األيويذذد ع ذ قائمذذد "األيويذذد األساسذذيد" يف ترذذويض امهذذوي الراميذذد إ األخذذا ،ذذنهج
تداجي قائ ع األيلد إزا اعايد األشخا الاين يعانون م اكل بد عر يدم مبن ريه األشخا
كوو ا عاقذذدم ويعمهذ د لرذذد سذذبق أن اسذذينيج افرذذرا ا ذذا أن الي ذذديد افبذذرط ع ذ العذذاله لأليويذذد
ل يادال لرضااي الابد العر يد م يعد ييبق مع احلق يف الابد.
 -41ويف الوقت الاال ييوا ل النراي حول األساس الدوو ل عذاله لفذ رات العر يذدم ي ذ إيااه
هذذا األيويذذد ع ذ قائمذذد األيويذذد األساسذذيد عذذدياح مذذن اف ذذائل األخذذرمم .وع ذ سذذبيل اف ذذالم ن ذذن أن
يعطي كلؤ انطباعاح أن ،عض رئات اف اكل الابيد هي أمراض للبعل وأن يذوحي أبن هذا اف ذاكل
الابيد هي لألساس م اكل طبيذد حيويذد ،طبيعيهذام مذا مذن شذ نه أن يعذزز العذاله لأليويذد .زي ع ذ
كلذذؤ أن الرائمذذد قذذد تعذذزز مذذن يون قاذذد افمااسذذات الر ذريد ألنذذا ترذذوق أ ذالح ع ذ ررضذذيد مبايهذذا أن
األر ذراي ال ذذاين تظه ذذر ل ذذديه م ذذاكل ذذبد عر ي ذذد حيي ذذاجون إ يوا كخي ذذاا أول ل ع ذذالهم م ذذا ير ذذوض
قداهت ع ره طبيعد أفه النب ي.
 -42وقد وجه افررا ا ا ندا ات مي راة من أجذل رهذ أوسذع ل اذبد العر يذد ييبذق مذع يسذيوا
منظمد الابد العافيد وييجاوز حدوي العوامل واليدخالت البرييد .رالرائمد األساسيد لأليويد ن ن أن
تذوحي أبن تذور ت ذؤ األيويذد ي ذاوال الورذا مب ذيومم الرعايذد افناسذمل لعذاله م ذاكل الاذبد العر يذذدم
وهذذاا ذ ذذبي  .كلذذؤ أن ا لرائمذذد و ت بذذي ليريذذي مذذدمم امي ذذال ميط بذذات إعمذذال احلذذق يف الاذذبد.
واوعيمذذاي افبذذرط ع ذ قائمذذد األيويذذد األساسذذيد مض ذ ل ويطذذر حتذذدايح أمذذاق احلذذق يف الاذذبد .مث إن أال
إحي ذذا أبن افذ ذ رات العر ي ذذد هذ ذذي أ ذذع طريرذ ذذد فعام ذذد م ذ ذذاكل الا ذذبد العر يذ ذذد م ذذالف أح ذ ذذاق اتباقيذ ذذد
األشذذخا كوال ا عاق ذذد ال ذذه ت ذذرس اليخ ذذي عذذن النم ذذوكه الط ذذيب .مث إن إيااه اف ذ رات العر ي ذذد ع ذ
__________

( )27انظذذر

Joanna Le Noury and others, “Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and

”.imipramine in treatment of major depression in adolescence
( )28انظذذر Claire D. Advokat, Joseph E. Comaty and Robert M. Julien, Julien’s Primer of Drug Action,
).14th ed. (New York, Worth Publishers, 2019
( )29انظر Ziad A. Ali, Sharon Nuss and Rif S. El-Mallakh, “Antidepressant discontinuation in treatment
).resistant depression”, Contemporary Clinical Trials Communications, vol. 15 (September 2019
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قائمذد األيويذذد األساسذيد يعطذذي اسذالد مضذ د ل جهذذات ذاحبد افاذ بد (الذدولم وم ذذيعم و خذذدمات
الاذ ذ ذذبد العر يذ ذ ذذد ومرذ ذ ذذدمو هذ ذ ذذا ا ذ ذ ذذدمات) وحيجذ ذ ذذمل حريرذ ذ ذذد أن اليذ ذ ذذدخالت النب ذ ذ ذذيد-اوجيماعيذ ذ ذذد
واليذذدخالت اوجيماعيذذد األخذذرمم هذذي الذذه ينبغذذي أن ينظذذر إليهذذا ع ذ أنذذا ا يذذاا "األساسذذي" ل عذذاله
للن بد إ أ بيد اف اكل افيع رد للابد العر يد.
 -43ويف ضذذو األيلذذد امديذذدةم واليرذذدق احملذذرز يف رهذ ال يبيذذد الذذه ن ذذن مذذا يعذ الاذذبد العر يذذد
اميدةم والعربات ال ب ة اله يضعها اوعيماي افبرط ع األيويد يف ال الابد العر يد أمذاق إعمذال
احلق يف الابدم ينبغي أن تراجع منظمد الابد العافيد الرائمد احلاليد لأليويد األساسيد افعدة لعذاله
م ذذاكل الاذذبد العر ذذد ( 1-24إ  ) 4-24زالذذد ت ذذؤ األيوي ذذد الذذه و يوجذذد  ،ذ نا يليذذل ع ذ أن ذذا
تنطوال ع روائد كاريد مرا،ل ما مت ه من خمذاطر .ويذدعو افرذرا ا ذا منظمذد الاذبد العافيذد وسذائر
امهات الباع د يف ال الابد العر يد العافيد إ العمل ع وضع قائمد وليذد جديذدة لليذدخالت
النب ذذيد-اوجيماعيذذد واليذذدخالت الذذه تركذذز ع ذ ال ذ ان ليبذذل ةذذل الرائمذذد الردنذذدم ع ذ أن ت ذذيند
توجه الدول ،طريرد أرضذل حنذو امي ذال
الرائمد امديدة إ أيلد وت شد مبباي حرو ا ن ان حبير حت
احلق يف الابد امي اوح اتماح .واي ما يي اوع ا لألزمد الناجتد عن الوضذع الذراهن وتوضذع قائمذد أك ذر
ووحم سيظل خطر اات اد انيهاكات عامد حلرو ا ن ان يف إطاا إسذدا خذدمات الرعايذد الاذبيد
العر يد قائماح.

جيم -خالل كامل مراحل احلياة :فئات حمددة معرضة لإلفراط يف العالج ابألدوية
 -44خذذالل كامذذل يواة احليذذاةم يواجذذه عذذدي كبذ مذذن األرذراي أك ذذر مذذن ذ ه خطذذر اليعذذرض آللا
العذاله افبذذرط لأليويذذدم وكلذذؤ ألسذذباد تيع ذذق للعذذر والطبرذد ونذذو امذذن  .أجذذلم هنذذاك أيلذذد مو رذذد
ع أن األشخا الاين يعانون عاهات كهنيد أو معرريد أو نب يد-اجيماعيذدم واا ذد األرذراي الذاين
يعي ون يف ررر و/أو افنيمون إ رئات تعاين اليهمذيش معرضذون لي ذؤ اآللا  ،ذ ل خذا  .وه ذاام
يضبي العاله لأليويد الطا،ع افرضي ع ا جرا ات اله تذيَّخا ل يادال ألوجه اليباوت اوجيماعي
وي ذذه يف ت ذذديد الرقا،ذذد اوجيماعيذذد ويزي ذذد مذذن اونيهاكذذات الذذه تن ذذال مذذن حرذذو البئذذات ال ذ انيد
"حتول ريها
اف يضعبد .وتردق الدااسات اله تناولت ها اف لد تبا يل  ،ن احلاوت العديدة اله حت
اف ذذرو اهل ذذاي إ م ذذاعدة رئ ذذات ،عينه ذذا م ذذن األش ذذخا مبنيه ذ ال ذذهولد إ م ذذرو لب ذذرض اقا ،ذذد
ع يه "( .)30وي ط افررا ا ا الضذو ع ذ جتذااد عذدي مذن البئذات افعرضذد  ،ذ ل خذا ل عذاله
افبرط لأليويد.
 -45ويوجذد ع ذ الاذعيد الذدوو اجتذا عذاق حنذو ااتبذا معذدوت و ذف افذ رات العر يذد لألطبذال
وافراهرو (ول باا أيضاح) ا اوخيال ال بذ يف افعذدوت مذن  ،ذد إ آخذر( .)31ووحتذق عذدي ميزايذد
من الدااسات اجتاهاح حنو تعديد األيويد اله تدخل يف رئد مضايات الاهان والبئات األخرمم ل م رات
العر يد كعاله لألطبال وافراهرو يف افدمم الطويل ( .)32وت يخدق ها األيويد  ،ل ميزايد ح اق

__________

( )30انظذذر

Jonathan Metzl. The Protest Psychosis: How Schizophrenia Became a Black Disease,

).(Boston, Massachusetts, Beacon Press. 2010
( )31انظذذر international trends in psychotropic medication

Hans-Christoph Steinhausen, “Recent

prescriptions for children and adolescents”, European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 24, No.

).6 (June 2015
( )32انظذذر Amanda R. Kreider and others, “Growth in the concurrent use of antipsychotics with other
psychotropic medications in Medicaid-enrolled children”, Journal of the American Academy of

).Child & Adolescent Psychiatry, vol. 53, No. 9 (September 2014
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ال ذيطرة ع ذ سذ وك هذ و األرذراي ورذذرض اقا،ذد اجيماعيذذد ع ذذيه  .وإخضذا األطبذذال مذذن يون موجذذمل
ل م رات العر يد يروض حره يف الابد .وا أنه و ن ن حتديد أسباد الزايية يف م اكل الابد
العر يذذد اف َّخاذذد لذذدمم األطبذذالم ومذذن مث الذزايية يف اسذذيخداق افذ رات العر يذذد وتعديذذد األيويذذد حتديذذداح
يقيرذاحم يعذذزو الذبعض هذذا الذزايية إ توسذع نطذذا الي ذذخيص()33م واوسذيخداق افيزايذذد ل ي نولوجيذذا()34م
وتباق اهرة العزل اوجيماعي .ومن افبااقات أن هاا اوجتا اليااعدال حيذدث يف وقذت مذا انب ذت
ت ذذر ريذذه األيلذذد ع ذ مذذدمم أت ذ اليجذذااد اف فذذد يف مرح ذذد الطبولذذد ع ذ الاذذبد وال ذذالمد العر ييذذو
لألرراي وع الر من كلؤ ال الوارر من األيلد.
 -46وهذذاا افيذذل حنذذو اليعذذاطي مذذع األم النب ذذي لألطبذذال مذذن خذذالل العذذاله لأليويذذد ن ذذن أن يذ يال
إ األخذذا ،ذذنهج يرذذوق ع ذ و ذذف أيويذذد ميعذذدية لعذذاله أعذراض مينوعذذدم حيذذر ي ذ ل ،عذذض األعذراض
آلااح يوائيذذد افن ذ ل ع ذذاله افو ذذو م وكل ذذؤ ع ذ ال ذذر م ذذن ع ذذدق وج ذذوي أيلذذد كاري ذذد ع ذ رعالي ذذد تعدي ذذد
األيويد يف حالد األطبال( .)35إن من حق كل طبل أن ينمو وأن حيرذق ك يذاح طاقيذه ال ام ذد وييميذع ،اذبد
عر يد و،دنيد جيدة يف عام م يداق .ومن األييد مب ان الرياق لوسي مااات الالزمد ليذور افذوااي اليغاويذد
واليع يميد واجمليمعيد من أجل تنميد بيدم ومعامد آلا اليجااد اف فد يف مرح د الطبولد.
 -47ويرح ذذمل افر ذذرا ا ذذا مبب ذذاووت افنظم ذذات ال ذذه تن ذذط يف ذذال الا ذذبد العر ي ذذد لألطب ذذال
واف ذراهرو مذذن أجذذل الياذذدال لإلر ذراط يف العذذاله لأليويذذد وتطذذوير خذذدمات يف ذذال الرعايذذد الاذذبيد
العر يذذد لألطبذذال واف ذراهرو متنذذع اليذذدا ،الر ذريد واوسذذيخداق افبذذرط ل م ذ رات العر يذذد( .)36ومذذن افه ذ
تدايمل العام و يف ال الابد العر يد وت ريف اجمليمع األوسع حع يداك امميع أن افداواة لف رات
العر ي ذذد و ت ذ ل خي ذذاااح أووح رع ذذاوح لع ذذاله األطب ذذال واف ذراهرو يف إط ذذاا العناي ذذد للا ذذبد العر ي ذذد وأن
اوسذذيخداق افبذذرط ل مذ رات العر يذذد و ييبذذق مذذع احلذذق يف الاذذبد .لذذاام ذذمل تذذور طائبذذد واسذذعد مذذن
اليذذدا ،األخذذرممم مذذن قبيذذل ال قذذمل احلذذاام و ذ كلذذؤ مذذن اليذذدخالت النب ذذيد-اوجيماعيذذدم ع ذ أن
ت ون ها اليدا ،واليدخالت يف افيناول ومربولد وكات جوية كاريد.
 -48وعذ ذذايةح مذ ذذا تضذ ذذبي مرارذ ذذق اعايذ ذذد اف ذ ذذنو الطذ ذذا،ع افرضذ ذذي ع ذ ذ أعذ ذراض تذ ذرتبط لل ذ ذذيخوخد
وت ذذيخدق افه ذذدات ومض ذذايات ال ذذاهان وس ذذائل ل يريي ذذد ال يمي ذذائي ل م ذذنو .ويبي ذذد ع ذذدي ميزاي ذذد م ذذن
الدااسذ ات أبن اسذيخداق وسذذائل اليرييذد ال يميذائي يف حالذذد اف ذنو ييزايذد يومذاح ،عذد يذوقم وو سذذيما يف
يوا الرعايذذد( .)37وييعذذااض إخضذذا اف ذذنو افاذذا،و ل ذذر ل يرييذذد ال يميذذائي مذذع الذذنهج الرذذائ ع ذ
حرو ا ن ان وي كد ،وضذو احلاجذد إ زايية افذوااي ليذور افذو بو افالئمذو وترذدض أشذ ال الذدع
__________

( )33انظذذر

Allen Frances and Laura Batstra, “Why so many epidemics of childhood mental disorder?”,

).Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, vol. 34, No. 4 (May 2013
( )34انظذذر Jean M. Twenge, “The sad state of happiness in the United States and the role of digital
media” in World Happiness Report 2019, John F. Helliwell, Richard Layard and Jeffrey D. Sachs,

).eds. (New York, Sustainable Development Solutions Network, 2019
( )35انظر Jon Jureidini, Anne Tonkin and Elsa Jureidini, “Combination pharmacotherapy for psychiatric
disorders in children and adolescents: prevalence, efficacy, risks and research needs”, Pediatric

).Drugs, vol. 15, No. 5 (October 2013
( )36انظذذر Liu, “Depression in children and

Joseph M. Rey, Tolulope T. Bela-Awusah and Jing

adolescents” in Textbook of Child and Adolescent Mental Health, Joseph M. Rey, ed. (Geneva,

).International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015
( )37انظذذر Human Rights Watch. “‘Fading away’: how aged care facilities in Australia chemically
).restrain older people with dementia” (2019
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اله تركز ع األشذخا  .واألهذ مذن كلذؤ احلاجذد إ حت ذو الظذرو والنهذوض لفذوااي اوجيماعيذد
من أجل تعزيز ال يخوخد الابيد وإ وضع ال ياسات وختايص افذوااي الذه تيذي ل م ذنو أن يبرذوا
مند و يف يمعاهت احمل يد.
 -49ون ذذن أن ت ذذاعد النه ذذوه الرائم ذذد ع ذ حر ذذو ا ن ذذان يف ك ذذف ال غ ذرات يف ال ياس ذذات
الراهند واليعر ع األر اا الردند اله ن ن أن تروض أال جهوي ترمي إ هتيئد الظرو اله مت حتِّن
م ذذن الع ذذيش حي ذذاةح كرن ذدح .وم ذذن يون ن ذذج ميع ذذدي اليخاا ذذات وم ذذااكد حريري ذذد م ذذن امه ذذات ذذاحبد
افاذ ذ بد يف وضذ ذذع سياسذ ذذات الاذ ذذبد العر يذ ذذدم وتنبيذ ذذا إ ذ ذذالحات العدالذ ذذد امنائيذ ذذدم و ذ ذذيا د مبذ ذذاي
توجيهيد  ،ن افمااسات ال ريريدم سو ي يبيل اليادال ليبذاق م ذ د العذاله لأليويذد ومذا ييبذع
كلؤ من تدا ،ق ريد يف أ مل األحيان .وسي ي زق اليادال هلا اف د ،طريرد رعالد األخا ،نهذوه
تراعي ال يبيذد الذه ن ذن مذا ل يب ذ اف س ذي وافمااسذات اف س ذيد وافاذاه الضذيرد أن ترذف حجذر
ع رة يف طريق أال م ا حريريد ليطوير ذاكه ختي ف عن النموكه الطيب(.)38

رابعا -هنوج قائمة على حقوق اإلنسان إزاء البردائل :دديرد السرمات الرئيسرية،
واملبادئ التأسيسية ،وتطبيق إطار معياري
 -50حتذذاوا افرذذرا ا ذذا م ذراااح عديذذدة مذذع ،عذذض مرذذدمي ا ذذدمات األساسذذيد واحملذذامو وافذذو بو
الرضائيو وواضعي ال ياسات الاين سربوا اأيه  ،ن الطذر العم يذد افياحذد ليعزيذز حرذو األشذخا
الاين يعي ون يف أك ر الظذرو ه اشذدح مذن يون إكذرا  .و"مذا هذو البذديل" سذ ال ت ذرا ك ذ اح يف ت ذؤ
احلذوااات .و البذاح مذذا تغبذذل النراشذذات اماايذذد ع ذ الاذذعيدين العذذافي والذذوطين البذذدائل الواعذذدة العديذذدة
افياحد يف خمي ف أحنا العامم اله تعمذل ع ذ هذامش أنظمذد الاذبد أو خااجهذا متامذاحم والذه مذا ريئذت
منا عروي حترق حتووح حريرياح يف حياة الناس من يون إكرا م وياخل اجمليمع احمل ي.
 -51وقذذد تنذذاول افرذذرا ا ذذا للببذذر عذذدياحكب ذ اح مذذن هذذا "البذذدائل" مذذن خذذالل ال رذذا ات الذذه
مجعيذذه مذذع مبي ذرين مبذذدعو يعم ذذون مذذن يون ك ذذل يف ذذل وجذذوي عربذذات يبذذدو تذذالي ها ع ذ اح .و ذذمل
ا شذاية للعمذال النظذرا واألخاذائيو الاذبيو (مبذذن يف كلذؤ أطبذا الذذنب اليرذدميون) واألخاذذائيو
اوجيم ذذاعيو واف ذذدارعو ع ذذن حر ذذو ا ن ذذان ذرااه ع ذ اس ذ م ذذاا لجت ذذا اليخ ذذي ع ذذن الع ذذاله
لأليويد لااه نج قائ ع حرو ا ن ان حتحتِّركه يوارع الرمحد وا ن انيد ليردض الدع ل اين يعانون
أفاح نب ياح شديداح .ويعرد افررا ا ذ ا عذن تضذامنه وامينانذه وإعجا،ذه إزا ال ذ ين الذاين ين ذطون يف
خمي ف أحنا العام وي همون كذل يذوق يف وضذع اجمليمذع العذافي ع ذ الطريذق الاذبي حنذو إن ذا أنظمذد
ل رعايد الابيد العر يد ت ون خاليد من افمااسات اليمييزيد.

ألف -تعزيز البدائل ابعتبار ذلك التزاما رئيسيا مبوجب احلق يف الصحة
 -52ييضذذمن احلذذق يف الا ذذبد اليزام ذاح ائي ذذياح ،ي ذ مو "ح ذذق الو ذذول إ افرار ذذق وال ذ ع وا ذذدمات
الابيد ع أسذاس ذ متييذزالم خاو ذاح ل بئذات الضذعيبد وافهم ذد"( .)39و،ينمذا اسذيباي العديذد مذن
__________

( )38انظذذر

Roberto Mezzina and others, “The practice of freedom: human rights and the global mental

health agenda” in Advances in Psychiatry, Afzal Javed and Kostas N. Fountoulakis, eds. (Cham,

).Switzerland, World Psychiatric Association/Springer Publishing, 2019
( )39ال جنذذد افعنيذذد لحلرذذو اوقياذذاييد واوجيماعيذذد وال راريذذدم اليع يذذق العذذاق اقذ )2000(14ز احلذذق يف اليميذذع أبع ذ
م يومم من الابد ن ن  ،و ذهم البررة .43
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األشخا من خدمات الدع واليعايف اله توررها أنظمد الابد العر يد الير يديدم ر ن عدياحكب اح مذن
األشذخا اآلخذرين م حيظذوا ،ذنب البر ذذد .والذذاين م ي ذيبيدوا مذذن أنظمذذد الاذبد العر يذذد أو تضذذراوا
منه ذذا (مب ذذن ر ذذيه أش ذذخا يع ذذانون م ذذاكل نب ذذيد-اجيماعي ذذد كب ذ ة ع ذذايةح  ،ذذبمل م ذذا تعرض ذوا ل ذذه م ذذن
دمات وإياا م أو ألن من ال باد أو من افنيمو إ أق يات عرقيد أو إ نيدم أو من الاين يعي ون
يف ررر) مل أن ينظر إليه ك شخا ينيمون إ رئد ضعيبد أو مهم د .ه و ه األشد خت باح عذن
الركذذمل  ،ذذبمل أنظمذذد الاذذبد العر يذذد ذ افالئمذذد الذذه يهذذيمن ع يهذذا ذذذوكه الطذذمل األحيذذائيم وكلذذؤ
،غض النظر عن م يومم افوااي افياحد .لاام يرع ع عاتق الدول اليزاق رواال مبوجمل احلق يف الابد
أبن تيخا ما ي زق من إجرا ات ليور خدمات مالئمد ومربولد ويع قذائ ع ذ احلرذو  .وهذاا ييط ذمل
اختاك إجرا ات روايد ليعزيز البدائل الر ريد الرائمد ع أساس احلرو .
 -53وو ت بذذي ا جذرا ات الذذه تركذذز لألسذذاس ع ذ مذذا ي ذذم "م ذذاكل الاذذبد العر يذذد ا بيبذذد"
(ال ذائعد)م ورذق مذا تر حذه اف س ذات افاليذد الدوليذذد وامهذات الباع ذد يف اجملذال الاذبي ع ذ الاذذعيد
العذافيم ل ورذذا لوليزامذذات الرئي ذيد افيع رذذد لحلذذق يف الاذبد .كلذذؤ أن حتريذذق حتذول قذذائ ع ذ أسذذاس
احلرو مل أن ينط ق من معامد أزمد أولئؤ الاين يراسون يف أنظمد الابد الر ريد والاين يرب ذون
يف أنظمد الابد العر يد  ،بمل عاهات كهنيد أو معرريد أو نب ذيد  -اجيماعيذد وو ن ذنه اوسذيباية
من الدع اجمليمعي  ،بمل انعداق البدائل أو النرص الاايع يف اوسي ماا يف النماكه البدي د.

ابء -النمرراذج البديل ررة ارردمات الص ررحة العقليررة كوس رريلة لتك رريس حق رروق اإلنس رران يف
املمارسة :مفاهيم ومبادئ رئيسية تتعلق ابلدعم القائم على أساس احلقوق
 -54إن ها افمااسات البدي د الراياة ع حتريق اليبول قائمد منا عرويم وقد أ بذت عذدي كبذ
منهذذا رعالييذذه .وتيخذذا هذذا البذذدائل أشذ اوح وأذاطذاح خمي بذذدم مذذن العمذذل امذذدير لل نذذا الذذاال تضذذط ع ،ذذه
منظمد الابد العافيد يف إطذاا مباياهتذا مذن أجذل احلرذو افيع رذد لمذوية  QualityRightsالذه هتذد
إ حت و نوعيذد الرعايذد وا ذدمات افياذ د للاذبد العر يذدم إ إ ذالحات الرعايذد الاذبيد اجمليمعيذد
اله ت نظاق الابد يف الربازيل وإيطاليام واو،ي ااات افيمركزة ة ياح يف خمي ف أحنا العام ويف مجيع
افواقع افنخبضد إ افرتبعد افواايم من قبيل م رو سوتراي هذاوس Soteria Houseم وشذب ات احلذواا
افبي ذذو م ومراك ذذز الرعاي ذذد الرا ذ ة األم ذذد الرائم ذذد ع ذ يع ذ األقذ ذرانم والوح ذذدات ا الي ذذد م ذذن األيوي ذذدم
و يمعذذات اليعذذايف وذذذاكه الينميذذد اجمليمعيذذد( .)40وتذذدل هذذا افبذذاياات ع ذ أن ذذواة حريريذذد حتذذدث يف
األحيا واجمليمعات احمل يد مبخي ف أحنا العام .وت من جذاوا هذا البذدائل يف اليذزاق عميذق إزا حرذو
ا ن ذذان وال رامذذد وافمااسذذات ذ الر ذريدم الذذه و ت ذزال ت ذ ل مجيع ذاح حتذذدايح لازاح يف أنظمذذد الاذذبد
العر يد الير يديد اله تعيمد ،داجد كب ة ع ذوكه الطمل األحيائي.
 -55ومذن افبااقذات أن إطذال ذبد "البذدائل" ع ذ هذا او،ي ذااات ي ذه يف جتاه هذا لعيبااهذذا
و تن ذذداه ض ذذمن امه ذذوي العام ذذد ح ذذداث حت ذذول يف الا ذذبد العر ي ذذد .وم ذذع كل ذذؤم ت ذ ل ه ذذا الب ذذدائل
عناراح ضرواايح ليريق اليبول افط ود ،غيد يع احلق يف الابد ع نطا العام .وع هاا األساسم
و ،د من تغي ال غد اف يخدمد يف سيا احلدير عن البذدائل واوسيعاضذد عذن لبظذد "البذدائل" ،عبذااة
"أش ال الدع الرائ ع أساس احلرو ".
__________

()40

Piers Gooding and others, Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: a Literature
Review, Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne (2018); Peter Stastny and

).Peter Lehmann, eds., Alternatives Beyond Psychiatry (Berlin, Peter Lehmann Publishing, 2007
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 -56ويرحمل افررا ا ا اهوي منظمذد الاذبد العافيذد الراميذد إ إ ذاز يااسذد اسذيطالعيد ممذع
مع ومات عن افمااسات الواعدة اله ختره عذن ا طذاا الير يذدال ل طذمل األحيذائي .وينبغذي أيضذاح لبذت
النظر إ ال ب ات والربامج الدااسيد وافناات الدوليد اله تعمل كمنارا هامد لن ر افعررد واليجااد
ع ذ نطذذا أوسذذع( .)41ومذذن األييذذد مب ذذان مجذذع افزيذذد مذذن الراذذص واليجذذااد الذذه ت ذ ط الضذذو ع ذ
ِّ
توسذذع البهذ وختذذره ،ذذه مذذن
هذا او،ي ذذااات (وال باحذذات افرتبطذد مذذا) .رمذذن شذ ن هذا افع ومذذات أن حت
احل ذذول اف لورذذد الرائمذذد ع ذ العذذاله لأليويذذد لي ذذمل اف ذذاكل ا ن ذذانيد .و،ينمذذا تذذداك أطذرا عديذذدة
اليبذذدايت افطروحذذد مذذن منظذذوا طذذيبم هنذذاك جهذذات أخذذرمم و تعذذي هذذا اليبذذدايت .لذذاام مذذن األييذذد
مب ذذان إ ذذاي احليذذز ال ذذايف ليطبيذذق طائبذذد مينوعذذد مذذن النهذذوه واليجذذااد افبي ذذرة ياخذذل أنظمذذد الاذذبد
العر يد الرائمد وخااجها.
 -57ومذذع هذذوا هذذا او،ي ذذاااتم و ،ذذد مذذن وضذذع خذذط أسذذاس ليوجيذذه امي ذذال احلذذق يف الاذذبد
وترييمهم وو سيما يف ضو اتباقيد حرو األشخا كوال ا عاقد .وو يوجد يف الوقت الراهن إو ق د
ق ي ذد مذذن الدااسذذات افخااذد هلذذاا اجملذذال العم ذذي ل ينبيذا الرذذائ ع ذ أسذاس حرذذو ا ن ذذانم ويذذدعو
افرذرا ا ذا اجمليمذذع الذدوو ل مذاحنو إ يعذ موا ذ د الببذذوث افيع رذد حبرذو ا ن ذذان لعيبذاا كلذذؤ
أمراح ضرواايح ليوجيه امهوي العافيد وا ق يميد والوطنيد الراميد إ تعزيز الدع الرذائ ع ذ أسذاس احلرذو
وتي حتول جذااال مذن افمااسذات الرائمذد ع ذ ا كذرا  .وترت ذز افبذاي األساسذيد الذوااية أيان ع ذ
احلق يف الاذبد وهذي م ذبعد لفبذاي الذه ت رسذها اوتباقيذد .وينبغذي أن ينظذر إليهذا ع ذ أنذا م ذايد
ذيوجه افمااسذات الرائمذد
 ،يطد يف األطر الرائمد ع أساس احلرو هتد إ موا د امهوي اله س حت
ع احلرو اله من ش نا أن تبضي إ اليبول ياخل األنظمد الرائمد ل ابد العر يد وخااجها.

جيم -مبادئ أساسية
الكرامة واالستقاللية
 -58ترع كرامد م يعم ي ا دمات واف يبيدين منها واراهه يف مي الذدع الرذائ ع ذ أسذاس
احلرو  .وينبغي مت و الناسم ،يزويده للدع ال ذايف عنذد اوقيضذا م ل ذي ي ونذوا قذاياين ع ذ اختذاك
قرااات م ير د وم ين ة ريما مص حياهت م مبا يف كلؤ الرعايد الابيد العر يد.
اإلدماج االجتماعي
 -59ن ذذل أتمذذو اليوا ذذل ،ذذو األشذذخا وياخذذل اجمليمذذع احمل ذذي والذذروا،ط األوسذذع نطاقذاح يف اجمليمذذع
ةدياح نب ياح  -اجيماعياح أساسياح ل ابد العر يد وعناراح حيوايح ليعزيز احلق يف الابد العر يذد ومحاييذهم
مبذذا يف كلذذؤ ع ذ م ذذيومم اليذذدخالت .واوسذذيبعاي اوجيمذذاعي جتر،ذذد كونيذذد يعي ذذها األشذذخا الذذاين
يعانون عاهات كهنيد أو معرريد أو نب يد-اجيماعيدم وي ل عائراح ائي ياح أماق اليعايف واليميع ال امل
لحلذذق يف الاذذبد العر يذذد .وينبذذع اوسذذيبعاي مذذن عوامذذل متييزيذذد هي يذذدم مبذذا يف كلذذؤ ت ذريعات الاذذبد
العر يد الضااةم و رارد الرعايد اف س يد والرائمد ع العزلم واخيالل موازين الروة ال امن يف ال ياسذد
العام ذذد وافمااس ذذات ال ذريريدم ال ذذه تض ذذعف ،داج ذذد كب ذ ة موق ذذف م ذذيعم ي ا ذذدمات ال ذذاين يع ذذام ون
كمي رو راع و ل رعايد ،دوح من اليعاطي معه ع أن أ باد حرو راع ون.
__________

( )41انظرم ع ذ سذذبيل

اف ذذالم International Network towards Alternatives and Recovery, Mad in America,

Bapu Trust Seher community mental health and inclusion program and Shaping Our Lives: a

.national network of service users and disabled people
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املشاركة
 -60حيذق ل ذذل رذذري أن ي ذااك م ذذااكدح ن ذذطد م ذين ة يف الرضذذااي افياذ د للاذبد العر يذذدم مبذذا يف
كلؤ ع م يومم خدمات الرعايد والدع  .ومت ل اف ااكد اهلايرد لألقران من أجل يع األرراي افي رو
ل خدمات عناراح للر األييد من عنا ر الدع الرائ ع أساس حرو ا ن ان .ويرمم ال ذ ون أن
"اوسيما إليه " عنار ةواال ل يعايف يف وقت األزمد وي ي زق يعماح قائماح ع ذ أسذاس احلرذو ي بذل
تطوير وإاتحد أساليمل وشب ات توا ل مينوعد وميعدية األوجه.
املساواة وعدم التمييز
 -61حي ذذق لألرذ ذراي مجيعذ ذاحم ،اذ ذذر النظ ذذر عذ ذذن ت خياذ ذذه واأل ذ ذوات الذ ذذه ي ذذمعونا وافذ ذواي الذ ذذه
ييناولونذ ذذام وع ذ ذذرقه أو جن ذ ذذييه أو ن ذ ذذو جن ذ ذذه أو م ذ ذذي ه امن ذ ذذي أو ه ذ ذذوييه امن ذ ذذانيدم اليمي ذ ذذع
،ضذذماانت عذذدق اليعذذرض ل يمييذذز يف احلاذذول ع ذ الرعايذذد والذذدع مذذن أجذذل ذذبيه العر يذذد، .يذذد أن
اليمييذذز حب ذ الرذذانون وحب ذ الواقذذع مذذا انبذذؤ ي ذ ر يف خذذدمات الاذذبد العر يذذد وحيذذرق اف ذذيعم و مذذن
طائبذذد مذذن احلرذذو م مبذذا يف كلذذؤ احلذذق يف ارذذض العذذالهم ويف األه يذذد الرانونيذذدم ويف ا او ذذيدم و ذ
كلؤ من احلرو افدنيد وال ياسيد.
 -62ويي ذ اح ذ اق الين ذذو الواس ذذع يف س ذ وك الب ذذر وأس ذ ود الع ذذيش ال ذذاال مي ذذاا األر ذرايم مب ذذا يف كل ذذؤ
جت ذر،يه م ذذع األم النب ذذيم أبيي ذذد للغ ذذد ن ذذا اليميي ذذز وتي ذ حتري ذذق ا نا ذذا يف ت ذذور خ ذذدمات الا ذذبد
العر يذد .وي ذي زق واجذمل احذ اق الينذو حتديذد حزمذد مينوعذد مذن ا يذااات لألشذخا الذاين ي يم ذون الرعايذد
وال ذذدع  .وتعي ذذرب ذ ميبر ذذد م ذذع احل ذذق يف الا ذذبد ذ ذذاكه الرعاي ذذد "افناس ذذبد ل جمي ذذع" (يف ي ذذاد أال  ،ذذدائل)م
واا د النماكه اله تدع ا يد جامدة قائمد ع نج الطمل األحيذائي يف اليعذاطي مذع األم النب ذي .وتيذي
افب ذذاياات ال ذذه يرويه ذذا األق ذران والنه ذذوه الرائم ذذد ع ذ احل ذذد م ذذن األض ذراا وذ ذذاكه الرعاي ذذد وال ذذدع ال ذذه توض ذذع
لوش اك ،و جهات ميعدية رر اح أكرب ليطوير ،دائل عالجيد مرند و متييزيد وت بل اح اق اف يبيدين.
تنوع أشكال الرعاية :استجاابت مقبولة وذات جودة
 -63ل ضذذارد إ واجذذمل إاتحذذد البذذدائل الرائمذذد ع ذ احلرذذو أبعذذداي كاريذذد و ذذير مي َّذ رةم اذذمل
أيضاح أن ت ون ها البدائل مربولد وكات جوية كاريد.
 -64وينبغذ ذذي أن ترذ ذذوق العالقذ ذذات العالجيذ ذذد افربولذ ذذد وكات امذ ذذوية العاليذ ذذد ،ذ ذذو مرذ ذذدمي ا ذ ذذدمات
افيبايلو .ومع كلؤم و تذزال الي ذريعات وافمااسذات ال ذريريد
وم يعم يها ع أساس اوح اق وال رد
ْ
الرضائيد .وي يال ا كرا إ
افيع رد للابد ا لعر يد احلدي د تيخ ها اجتاهات تيي اني اا اليدا،
آتكل ال رد يف خدمات الابد العر يد وو ن ن اعيباا مي راح مع نج قائ ع أساس احلرو .
 -65وأال يع قائ ع احلرو ذمل أن حيذ ق أخالقيذات الطذملم وأن ي ذون مالئمذاح مذن الناحيذد
ال راري ذذدم وأن يراع ذذي افيط ب ذذات افيع ر ذذد ،ن ذذو ام ذذن ويواة احلي ذذاةم وأن يا ذ َّذم ع ذ حن ذذو حي ذ ق ال ذريد
ون حت ن األرراي من اليب يف بيه وسالميه ( .)42و مل أن حيذ ق مبذاي أخالقيذات الطذمل (مبذا يف
كل ذ ذذؤ مب ذ ذذدأ "ع ذ ذذدق إحل ذ ذذا األكمم أووح")م واوخيي ذ ذذاام وال ذ ذذيب م واوس ذ ذذيرالليدم وا اايةم واألرض ذ ذ يدم
وال رامد( . )43أما اوعيماي افبرط ع اليدخالت الدوائيد وال جو إ الرعايد اف س يدم رال ييبران مع
واجمل تور اعايد جيدة.
__________

( )42ال جند افعنيد لحلرو اوقيااييد واوجيماعيد وال راريدم اليع يق العاق اق 14م البررة (121ه).
( )43اتباقيد حرو األشخا كوال ا عاقدم الديباجد وافواي  12و 15و.19
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 -66وتيط مل أش ال الدع الرائ ع أساس احلرو اسيخداق نااسات قائمذد ع ذ األيلذد ريمذا
ييع ذذق للع ذذاله واليع ذذايفم وو س ذذيما م ذذن خ ذذالل الرعاي ذذد اف ذذيمرة .وي ذذه اليع ذذاون البع ذذال  ،ذذو خمي ذذف
مرذذدمي الرعايذذد وم ذذيعم ي ا ذذدمات وعذذائالهت وال ذذركا يف ميذذدان الرعايذذد يف اواترذذا ،نوعيذذد الرعايذذد
افردَّمد .أما إسذا ة اسذيعمال اليذدخالت الرائمذد ع ذ ذذوكه الطذمل األحيذائيم مبذا يف كلذؤ اوسذ يخداق
ذ افالئ ذ ل م ذ رات العر يذذد وا ر ذراط يف و ذذف هذذا األيويذذدم وال جذذو إ اليذذدا ،الر ذريد وا يذذدا
للروة يف اف س اتم ك ها عوامل تروض احلق يف اعايد جيدة.
احملددات االجتماعية والنفسية  -االجتماعية األساسية للصحة العقلية
ذذمل ع ذ ال ذذدول أن تي حت ذذر وت ذذورحتر وتع ذذزز الظ ذذرو ال ذذه ن ذذن ريه ذذا إعم ذذال احل ذذق يف الا ذذبد
-67
وال المد العر ييوو وييط مل هاا تدخالت ن ن أن حتمي ال ان من عوامل ا طر الرئي يد الذه قذد
تي ذذبمل يف تع حت ذذر الا ذذبد العر ي ذذد .وي ذذي زق أيض ذاح إج ذرا ات خ ذذااه قط ذذا الا ذذبد الير ي ذذدال يف افن ذذازل
وافذذدااس وأمذذاكن العمذذل واجمليمعذذات احمل يذذد .وحتريرذاح لذذالؤ أيضذاحم ذذمل أن تيجذذاوز ،ذ اة تركيذذز العذذاله
(إ جانذ ذذمل امهذ ذذوي اهلي يذ ذذد الذ ذذه تبذ ذذاهلا امهذ ذذات اف ذ ذ ولد) نطذ ذذا اليعذ ذذايف البذ ذذريال لي ذ ذذمل اليعذ ذذايف
اوجيمذذاعي وتعزيذذز اجمليمذذع احمل ذذي والنهذذوض مبجيمذذع ذذبي .و ذذمل أن ييبذ الذذدع الرذذائ ع ذ أسذذاس
احلرذ ذذو ذذ ذذط ال يب ذ ذ هذ ذذاا ع ذ ذ م ذ ذذيومم اليذ ذذدخالت .ومذ ذذن األييذ ذذد مب ذ ذذان احلذ ذذر ع ذ ذ أن ت ذ ذ ل
اوحيياجات اوجيماعيد والنب يد-اوجيماعيد وافاييد عنا ر مركزيد يف يع اليعايف.

دال -املساءلة عن تغيري األنظمة
 -68اف ذذا لد هذذي مبذذدأ معيذذااال ائي ذذي لذذدع الينبيذذا الرذذائ ع ذ أسذذاس احلرذذو م ل نهذذا أخبرذذت
وحتوهلذذا .ولذذي افراذذوي هنذذا
إخباقذاح كايعذاح يف أيا يواهذذا احلاسذ يف حتريذذق حتذذرا أنظمذذد الاذذبد العر يذذد حت
ةاسبد امهات اف ولد عن ا خباقات العامدم ول ن من الواض أن عمل العديد من آليات اف ا لد
ع ذ الا ذذعيدين الع ذذافي وال ذذوطينم مب ذذا يف كل ذذؤ آلي ذذات الر ذذد واف س ذذات الوطني ذذد حلر ذذو ا ن ذذانم
وهيئات ا د تنبيا افعاهداتم أيمم إ نييجد ع يد تيم ذل يف إيامذد أنظمذد الاذبد العر يذد الرائمذد
(ا ذ مذذا أيخذذل مذذن حت ذذينات) يون اوهيمذذاق للغيذذاد الباضذ ل بذذدائل .ويذذدعو افرذذرا ا ذذا الذذدول
واجمليمذذع افذذدين وطائبذذد مذذن امهذذات افعنيذذد لف ذذا لد إ العمذذل ع ذ حذذل هذذا افعض ذ دز كيذذف ت ذ َّمن
لألشخا افريمو يف اف س ات الرائمد ل رعايد الاذبيد العر يذد ذرو العذيش الذه ت يذق تن ذانييه
مع احلر يف نب الوقت ع أتكيد احلاجد الرانونيد إ إجرا إ الحات واسعد النطذا ع ذ هذا
األنظمد واختاك ا جرا ات اله تبضي إ حتول حريري ياخل اجمليمع احمل ي.
 -69وليطبيذ ذذق هذ ذذا افبذ ذذاي واألر ذ ذذاا الرئي ذ ذذيد يف افمااسذ ذذدم ذ ذذمل أن ت ذ ذذيمل اليذ ذذدخالت ع ذ ذ
موعد من العنا ر األساسيد والعم يد – اف وانت األساسيد الرائمد ع احلرو  .و مل لبت النظذر
أيضذاح إ امهذذوي افباولذذد يف البذ ة األخذ ة مذذن أجذذل اختذذاك هذذا ا طذذوة احلاوذذد والذذه أرضذذت إ وضذذع
إجذ ذرا ات ل ياذ ذذدال لألزمذ ذذات تذ ذذدمج عنا ذ ذذر قائمذ ذذد ع ذ ذ أسذ ذذاس احلرذ ذذو ون ذ ذذن ل مجيمعذ ذذات احمل يذ ذذد
وامهات احبد افا بد أن ت يند إليها كجز أساسي من العمل افط ود(.)44

__________

( )44انظذذر
”.individuals experiencing significant emotional distress: foundations and practices

Peter Stastny and others, “Critical elements of rights-based community supports for
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خامس ا -التهديدات العاملية واالجتاهات املستقبلية
ألف -تعميم مراعاة احلق يف الصحة العقلية يف مجيع السياقات العاملية
 -70إن ما يالحظ من إيال ل ابد العر يد ع نطا العام يرع ع طر نريض من احلذق يف
أع ذ م ذذيومم ن ذذن مذذن الاذذبدم ومذذن اوليذزاق لهلذد  3مذذن أهذذدا الينميذذد اف ذذيدامد افيع ذذق ،يعزيذذز
الاذذبد العر يذذد والررذذا  .وقذذد ألا ا يذذال ام ذذي ل عنايذذد للاذذبد العر يذذد واسذذيمراا ذذذاكه الرعايذذد ذ
تعرض افرض ل و
افالئمدم الرائمد ع م س ات عزل افاا،و أبمراض نب يد اله تردق خدمات حت
وو تراعي حروقه ا ن انيدم انيرايات م روعد وسط يمع حرو ا ن ذان .وع ذ الذر مذن كلذؤم
أ ب ذذت يف حذذاوت ك ذ ة ال ذذياقات األوسذذع واحلركذذات اوجيماعيذذد الذذه مت ذذل عنا ذراح ضذذرواايح ل نهذذوض
للاذذبد العر يذذد .ومذذن يون اضذذطال هذذا اجمليمعذذات الناشذذطد ،ذذربانمج قذذائ ع ذ حرذذو ا ن ذذان يف
ذذال الا ذذبد العر ي ذذدم ل ذذن ن ذذن إعم ذذال احل ذذق يف الا ذذبد إطالق ذاح .ون ذذل اليض ذذامن والن ذذاط اممذ اعي
واولي ذزاق اف ذ ك لليا ذذدال ل يب ذذدايت العافي ذذد وس ذذي د قوي ذذد جملام ذذد الي ذ س والعج ذذز و،ن ذذا الر ذذداة ع ذ
الي يف (وافراومد) وتعزيز الررا  .مث إن إوذا أ ذوات هذا األوسذاط ي ذ ل أياة قويذد فعامذد اخذيالل
موازين الروة واليادال ل ظ  .وامل ع الدول أن تيخا مجيع اليدا ،الالزمد حلمايد هاا احليز افدين
وضمان انيعاشه كم شر ائي ي ع امي ال احلق يف الابد.

ابء -تغري املناخ
 -71يف ذذل اليغ ذ افنذذاخي افيزايذذدم أخذذات اآللا افذذدمرة هلذذاا اليغ ذ ع ذ احلذذق يف الاذذبدم وع ذ
البيئد وحرو ا ن ان عموماحم تظهذر يف خمي ذف أحنذا العذام .وأشذد البئذات عرضذدح ل مخذاطر افرتبطذد ،يغذ
افن ذذاخم ال ذرائ ال ذذه تع ذذاين اليهم ذذيشم مب ذذن يف كل ذذؤ ال ذذعود األ ذ يدم واألطب ذذالم واف ذذنونم والن ذذا م
واألشخا الاين يعي ون يف رررم وافهاجرونم واألشخا الاين يعانون م اكل بيد من قبلم وهاا
من ش نه أن يباق اليباواتت ياخل الب دان وريما ،ينهذا .وتذ ر اليغذ ات البيئيذد ال ذديدة أت ذ اح عميرذاح ع ذ
احمل ذذديات اوجيماعي ذذد والبيئي ذذد األساس ذذيد ل ب ذذق يف الا ذذبدم م ذذن قبي ذذل اهل ذوا النر ذذي ومي ذذا ال ذذرد اف مون ذذد
وال ن الالئق والغاا ال ايف واألمن اوقياايال والعالقات اوجيماعيد واحلياة اجمليمعيد.
 -72ومنا مدةم وحترت ،عض الدااسات آلا تغ افناخ ع الابد البدنيد .ويف افرا،لم م تني ر
افعررذ ذذد الذ ذذه م نذ ذذت مذ ذذن ره ذ ذ آلا تغ ذ ذ افنذ ذذاخ ع ذ ذ الاذ ذذبد العر يذ ذذد رهم ذ ذاح أرضذ ذذل إو يف ال ذ ذذنوات
األخذ ة( .)45ومذذا انبذذؤ ييزايذذد عذذدي األشذذخا الذذاين ييذ رون عاطبيذاح ووجذذويايح نييجذذد وعذذيه ،ضذذخامد
اف ذ ل افن ذذاخي و ،ذذبمل افوق ذذف ال ذ يب الا ذذايق إزا ه ذذاا اف ذ لم وو س ذذيما يف ذذبو األطب ذذال
وال باد .ويرتبع عدي الوريات النامجذد عذن موجذات احلذر وتغذ افنذاخ يف ذبو األشذخا افذويعو
م س ات أك ر من أال رئات أخرمم.
 -73وت ذ حتذرس يس ذذات  ،ذذدان عدي ذذدة األيي ذذد ال ذذه تي ذ م ذذا البيئ ذذد الطبيعي ذذد للن ذذبد إ العالق ذذات
اوجيماعيذذد واحليذذاة اجمليمعيذذد .وتع ذ اتباقي ذذد األم ذ افيبذذدة ا طاايذذد  ،ذ ن تغ ذ افنذذاخ للعالقذذد ال ذذه
و تنبا ،ذو الاذبد وتغذ افنذاخ .وتذري يف اتبذا لايذ يعذوة موجهذد إ الذدول ل ذي تعذزز احلذق يف
الاذذبد وتراعذذي هذذاا احلذذق يف ا جذرا ات الذذه تيخذذاها ل يخبيذذف مذذن تغذ افنذذاخ والي يذذف معذذه .رعذالحم
__________

( )45انظذذر
).actions”, International Journal of Mental Health Systems, vol. 12, No. 28 (2018

Katie Hayes and others, “Climate change and mental health: risks, impacts and priority
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ن ذذن ل ذذنهج ق ذذائ ع ذ حر ذذو ا ن ذذانم ت ذ ل الا ذذبد العر ي ذذد ة ذذوا م أن يع ذذزز الي ذذدخالت افناخي ذذد
ويروال العالقات اجمليمعيد واخنراط افواطنوم وحي حت ن اوسيدامد والررا .
 -74و ذمل ،ذال افزيذد مذن امهذوي لبهذ ال يبيذد الذذه ن ذن أن ت ذه مذا افخذاطر الذه هتذدي البيئذذد
وعدق اخنراط الناس يف العمل من أجل محايد العام الطبيعي يف انياا "النظ ا ي ولوجيذد الب ذريد"م مذع
مذذا ي تذذمل ع ذ كلذذؤ مذذن خ ذذائر يف اف ذوااي اوجيماعيذذد وال راريذذد وإض ذراا لحليذذاة اجمليمعيذذد .راوهيمذذاق
افيوا ل للعام ال طبيعي والعيش يف عالقد يائمد مع هذاا العذام الطبيعذي عذامالن ي بيذان حاجذد ا ن ذان
النب ذذيد إ أن يبر ذ يف عالقذذد يائمذذد مذذع الطبيعذذد وي ذذايان  ،ذ ل إ ذذايب يف حذذل م ذذاكل مذذن قبيذذل
نر ذذص اونيب ذذا م والغض ذذملم والبي ذذوام واحل ذذزنم ويف  ،ذذوا م ذذيوايت عالي ذذد م ذذن الرر ذذا وحتري ذذق م ذذيوايت
منخبضذ د مذذن ا جهذذاي النب ذذي( .)46وو ترياذذر العالقذذات الاذذبيد وا اليذذد مذذن العنذذف ع ذ العالقذذات
الب ريدم مبا ت م ه من رئات غ ة وعريضدم ،ل ت مل أيضاح العالقد ،و الب ر والطبيعد .وتغذ افنذاخ
يهدي ت ؤ العالقد ال ميند و مل أن حيظ مبزيد من اوهيماق العاجل.

 -75و ذذمل أيض ذاح إي ذذال اهيمذذاق أك ذذرب لحلذذق يف الا ذذبد العر يذذد يف س ذذيا اس ذ اتيجيات الي ي ذذف.
رعن ذذدما جت ذ حتذد أح ذوال جوي ذذد قاس ذذيدم ذذمل أن ت ذذورر ال ذذدولم  ،ذ ل ر ذذريال ويف إط ذذاا اف ذذاعدة واليع ذذاون
الدوليوم إم انيد احلاول يف الوقت افناسمل ع يع قائ ع احلرو وكال جوية عاليد ييي ت بيذد
او حيياجذذات ا ا ذذد لألش ذذخا افي ذ رين لألح ذوال اموي ذذد الراسذذيدم كم ذذا ذذمل ع يهذذا أن ت ذذدمج ه ذذاا
الدع يف خدمات الرعايد الابيد واوجيماعيد العامد األساسيد .و مل أن تيخا الذدول تذدا ،عاج ذد
ذال ومحايذذد اف ذذاحات ا ضذرا يعمذاح ل عالقذذات ،ذو اجمليمذذع والطبيعذذد وت ي ذذف ال ذذبل ال بي ذذد
لسيخداق البيئد اسيخداماح مبي راحكوسي د لبنذا العالقذاتم مبذا يف كلذؤ مذع عذام الطبيعذدم وتي حت ذر عم يذد
()47
حتبز ها اليدا ،عمل اجمليمعات احمل يد من أجل عدالد مناخيد
تعايف األرراي واجمليمعات  .ون ن أن حت
أوسع عرب األجيذالم وت ذجع توسذيع اليبالبذات يف أوسذاط افذ دارعو عذن حرذو كوال ا عاقذد وتوحيذد
احلركات من خالل اوسيدامد والرداة ع الاموي.

جيم -الرقابة الرقمية
 -76م ذذا انب ذذؤ تط ذذوا الي نولوجي ذذا الرقمي ذذد يع ذذزز ق ذذداة ال ذذدول وال ذذركات العافي ذذد العمالق ذذد يف ذذال
الي نولوجيذذام م ذذل و ذذل وري ذذبوك وآ،ذذل وأمذذازونم وال يذذاانت ا ا ذذد ع ذ نااسذذد اقا،ذذد ع ذ شذذعود
،رميها وكلؤ ،داجد م بوقد .حير إن الر،ط ،و كميات ضخمد من البياانت اله يي مجعهذا مذن
ماذايا مينوعذذدم مذذن قبيذذل كذذام ات افراقبذذد يف ال ذواا (افذذزوية ،ربا يذذات ل يعذذر ع ذ األشذذخا مذذن
وذ ذذات الوجذ ذذه) والبيذ ذذاانت ا ياايذ ذذد افياحذ ذذد لذ ذذدمم الوكذ ذذاوت احل وميذ ذذدم وافاذ ذذاا م واليجذ ذذاا لليجزئذ ذذدم
نؤ من اسذييعاد مع ومذات شخاذيد
وعم يات الببر ع اون نتم ووسائل اليوا ل اوجيماعيم ِّحت
تباي يد وحت ي ها يون مواررد البري أو ع مه .ون ن اسيخداق ت ؤ افع ومات ليانيف األرراي أل راض
جتاايد أو سياسيد أو أل راض أخرمم تيع ق مبمااسد الرقا،د.
__________

( )46انظذذر

Daniel E. Baxter and Luc G. Pelletier, “Is nature relatedness a basic human psychological

need? A critical examination of the extant literature”, Canadian Psychology, vol. 60, No. 1

).(February 2019
( )47انظذذر Jules Pretty and others, “Improving health and well-being independently of GDP: dividends
of greener and prosocial economies”, International Journal of Environmental Health Research,

).vol. 26, No. 1 (2016
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 -77ون ذذن أن يذ ر هذذاا اف ذذيومم مذذن الرقا،ذذد ذ ال ذذباردم الذذه متااسذذها جهذذات ح وميذذد أو ذ
ات،ع ذذد ل دول ذذدم يف الا ذذبد العر ي ذذد لألرذ ذراي ويف آتك ذذل ال ر ذذد ياخ ذذل اجمليم ذذع و ،ذذو الن ذذاس والدول ذذد ،ط ذذر
ميعدية .وت يخدق قواعد البياانت افم وكذد ل دولذد لياذنيف األشذخا ح ذمل مذا ن ذون مذن "خطذر"
اات اد أعمال احيياليد ل باول ع اسيبراقات أو اق ا جرائ  .وي من أن حت ِّدث ها األنظمد
أ راح م بطاح وسط يمذع ،رميذه  ،ذبمل انعذداق ال ذباريد .زي ع ذ كلذؤ أن ذعو،د احلاذول ع ذ امذرب يف
ذواة وقذو خطذ يف حتديذد اهلويذذد أو يف ارذ اض البعذذل اجمل َّذرق عذل امميذذع معرضذو فذذا ن ذن أن ترذ حتِّذدا
ها األنظمد.
جتمع ماايا ،ياانت ميعدية ليانيف األرراي أو ترييمه ياخل اجمليمع( )48يون معررد
 -78وعندما َّ
اهلياك ذذل األساس ذذيد واألس ذ احل ذذا،يد افعيم ذذدة ل يري ذذي م يع ذذز الن ذذاس  ،ذ ل ميزاي ذذد ع ذذن اف ذذااكد يف
اجمليمع ألن و يعررون من يريِّحتمه وو كيف يريَّمون .وهاا من ش نه أن ينال من حق األرراي يف احلريد
ويروض العالقات اوجيماعيد ويبرد الناس الرداة ع اوعذ اض ع ذ نييجذد اليريذي  .وفذا كانذت هذا
حت
افمااسات تنال من احلرو افدنيدم ر نا سي ر للضرواة يف احلاول ع احلرو اوجيماعيذد واليميذع
مذذا .وعذذاي حة مذذا ت ذذون النيذذائج ع ذ الاذذبد العر يذذد وال ذذالمد وخيمذذدم وو سذذيما مذذن حيذذر اليذ ع ذ
العالق ذذد  ،ذذو اجمليم ذذع الع ذذافي والدول ذذد و ،ذذو يم ذذع وآخ ذذر .وهل ذذاا ال ذذبمل توج ذذد حاج ذذد م ب ذذد فزي ذذد م ذذن
الدااسذذات والببذذوث .وترذذع ع ذ امهذذات احل وميذذد وامهذذات الباع ذذد مذذن ذ الذ دول اليزامذذات حبمايذذد
احل ذذق يف الا ذذبدم مب ذذا يف كل ذذؤ الا ذذبد العر ي ذذدم وإن اوني ذذاا الواس ذذع ل رقا ،ذذدم ال ذذه تييبه ذذا البي ذذاانت
الضخمدم ي ه  ،ل ائي ي يف آتكل هاا احلق.

دال -مرض فريوس كوروان لعام  2019وآاثره على الصحة العقلية
 -79يف وقذذت حتريذذر هذذاا اليرريذذرم يواجذذه العذذام خطذ راح عافي ذاح جديذذداح ع ذ ذذبد ا ن ذذانز جائبذذد
مرض ر وس كواوان لعاق  2019اله رال اليادال هلا ،بضل امهوي افن ذرد ل ذدول وامهذات األخذرمم
احبد افا بد .وت مل اليدا ،افيخاة ل بد من اني اا الب وس قيوياح عديدة ع حرو وحرايت
معيند .وو ن ن يف ها افرح د حتديد أ ذر امائبذد وتبعاهتذا واليذدا ،افيخذاة وحيوائهذا لل امذل .ومذع
كلؤم ييوقع أن تطر ها امائبد حتدايت وتيي رر ذاح يف ذال الاذبد العر يذد و ،ذد مذن أخذاها يف
احل بان روااح.

سادسا -االستنتاجات والتوصيات
 -80ال صحة من دون صحة عقلية وسالمة عقلية ،وال صرحة عقليرة وسرالمة عقليرة مرن دون
األخ ررن ب ررنه ق ررائم عل ررى حق رروق اإلنس رران .وهن رراا حاج ررة ملح ررة إىل زايدة االس ررتثمار يف الص ررحة
العقلية .ومع ذلك ،ال ينبغي أن متثل األموال املُنفقة العنصر األهم يف املناقشات املتعلقة ابلصحة
العاملية عموما ،والصحة العقلية خصوصا .فهناا قيمرة كونيرة تكمرن يف دعرم الكرامرة والرفراه :إهنرا
ضرورة من ضرورات حقوق اإلنسان.
 -81ولق ررد مح ررل العق رردان األوالن م ررن األلفي ررة اجلدي رردة يف طياهتم ررا تغر رريات واع رردة يف مي رردان
الص ررحة العقلي ررة .وأُدرج ررس مس ررألة تعزي ررز الص ررحة العقلي ررة اجلي رردة ض ررمن خط ررة أه رردا التنمي ررة
املستدامة لعام  2030وأُطلقس يف مجيع أحناء العامل مبادرات مثرية لإلعجاب هتد إىل إحراز تقدم

__________

( )48انظذذر
).May 2018

Rogier Creemers, “China’s social credit system: an evolving practice of control”, SSRN (22
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علررى صررعيد مجيررع ا لعناصررر املكونررة للصررحة العقليررة العامليررة :التعزيررز ،والوقايررة ،والعررالج ،وإعررادة
التأهيل ،والتعايف.
 -82ورغم االجتاهات الواعدة ،فإن الوضع الراهن ال يزال بشكل سببا مرن أسرباب الفشرل يف
التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان يف أنظمة العناية ابلصحة العقلية .ويسهم هنا الوضرع املتسرم
ابجلمود يف إدامة دورة خبيثة من التمييز واهلشاشة واإلكراه واالستبعاد االجتماعي والظلم  -وهنا
غري مقبول .وهناا تغري كبري على نطاق العامل يف كيفية التعاطي مرع األمل النفسري والعرالج والردعم
من زاوية أوسع تتخطى بكثري الفهم القائم على الطب األحيائي ملسألة الصحة العقلية .ويبردو أن
الوضرع الرراهن العرراملي ،مبهسسرراتت واجلهرات احلارسررة لررت ،مل يعررد يلرق االحتياجررات يف وقررس برردأت
تظهررر فيررت انقسررامات بشررأن كيفيررة ترردبري التحررول يف املسررتقبل .فسررري األمررور كاملعترراد مل يعررد قررابالا
لالستمرار من الناحية السياسية ،عالوة على أنت ال ميتثل حلقوق اإلنسان.
 -83مث إن النررداء مررن أجررل سررد الفجرروة العالجيررة يركررز بدرجررة كبرررية علررى " العرربء العرراملي
لالضرطراابت العقليرة" ،وذلرك علرى حسراب حقرروق اإلنسران( .)49ويفضري هرنا االخرتالل العررام يف
الترروازن إىل حرروافز غررري فعالررة وآاثر عامررة ضررارة ،وهررو مررا يقرروض أيضر ا االلترزام األخالقرري ب "عرردم
إحلاق األذى" .وال يرتبط احلاجز الرئيسري أمرام إعمرال احلرق يف الصرحة العقليرة ابألفرراد وابلعربء
العاملي الضطراابهتم العقلية ،بل يكمن يف العبء اهليكلي والسياسي والعراملي الرني متثلرت احلرواجز
اليت تنتجها أنظمة الصحة العقلية البالية واملهرتئة.
 -84وينبغي أن تُعا جَل هنه احلرواجز واالخرتالالت يف مروازين القروة يف الرعايرة الصرحية العقليرة
وهيمنة منوذج الطب األحيائي واالستخدام املتحيز للمعار عن طريق تغيري القروان والسياسرات
الح ررل عل ررى وج ررت ااص ررو أن هيمن ررة من رروذج الع ررالج ابألدوي ررة يف اإلص ررالحات
واملمارس ررات .ويُ ج
السيا سر رراتية القائمر ررة بر ررل حر رر" يف بعر ر اإلصر ررالحات "التقدمير ررة" مازالر ررس دجر ررب أوجر ررت الظلر ررم
االجتمرراعي األوسررع ال رريت هررب مواجهته ررا ومعاجلتهررا مررن قب ررل اجملتمررع الع رراملي .وهررب أن تتص رردر
حركررات مس ررتعملي اا رردمات ،واألش ررخا ال ررنين يعررانون عاه ررات نفس ررية-اجتماعي ررة ،واملص رراب
ابجلنون ،واألشخا النين يسمعون أصوااتا ،النين ميثلون أصحاب حقوق بكرل تنروعهم ،اجلهرود
الرامية إىل دقيق تغيري قائم على أساس احلقروق .وميكرن للردعم القرائم علرى أسراس احلقروق داخرل
أنظمة العناية ابلصحة العقلية القائمة وخارجها أن يقدم الكثري يف إطار اجلهود الرامية إىل إحداث
التغيري املطلوب.
 -85وهناا قضية مشرتكة يف هنا العامل اآلخرن يف التغرري بسررعة .فالعرامل يشرهد تغرريات كبررية،
وأزمة الصحة العقلية العاملية مرتبطة مبجاالت أخرى من األنشطة املتعلقة سقوق اإلنسان .فالنزعة
السلطوية ،واحلركات احلديثة للبريالية اجلديدة ،وتغري املناخ ،وتطرور البيراانت الضرخمة متثرل مجيعر ا
خمرراطر هترردد التمتررع سقرروق اإلنسرران وفرص رةا لتوحيررد الصررفو يف جهررد تضررامإ مررن أجررل إعررادة
التفكري يف اهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية والسياسية وإعادة تشكيلها لضمان مستقبل
مستدام وسلمي وعادل وشامل للجميع.
ويوصي املقرر ااا

-96

الدول مبا يلي:

اختاذ تردابري علرى مسرتوى التشرريعات والسياسرات وغرري ذلرك مرن التردابري مرن
(أ )
أجل التنفين الكامل لنه قائم على أساس حقوق اإلنسان مع مشاركة مجيع أصحاب التجربة؛

__________

( )49انظذذر
).response from health and social sectors at the country level”, EB130/9 (1 December 2011

WHO, “Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated

24

GE.20-05623

A/HRC/44/48

(د) االسررتثمار يف البح رروث ذات الصررلة القائم ررة علررى أس رراس احلقرروق دعم ر ا لتل ررك
التدابري وجتسيد التنفين واجلهود على أرض الواقع من أجل اإلصالح؛
(ه) إدماج األدلة املتعلقة ابلصحة العامة والتجارب املعاشرة والبحروث القائمرة علرى
أسرراس حقرروق اإلنسرران لتوجيررت عمليررة صررنع الق ررار بشررأن اس ررتاتيجيات السياسررة العامررة العامليررة
والوطنية .وينبغي أن يشمل ذلك إعطاء األولوية للتخلي عن النه القائم على العالج ابألدوية يف
تصميم اإلصالحات املتصلة ابلصحة العقلية والعدالة اجلنائية والرفاه العام؛
اختاذ إجراءات فورية من أجل تنفين التوصيات الرواردة يف قرراري جملرس حقروق
(ي )
اإلنسان  18/32و 13/36بشأن الصحة العقلية وحقوق اإلنسان؛
(ه) النهرروض ابلصررحة العقليررة عررن طريررق زايدة الرردعم املررال للر ام الشرراملة لعرردة
قطاعات واملستدامة من أجل احلد من الفقر والتفاواتت والتمييز ألي سبب من األسباب والعنف
يف مجيع األماكن ،سيث يتسىن معاجلة احملددات األساسية للصحة العقلية بصورة فعالة.
االسر ررتثمار يف خر رردمات الص ر ررحة العقلير ررة الر رريت تراع ر رري خصوصر رريات األطف ر ررال
(و)
واملراهق وتركز على األسرة وتعتمد على اجملتمع احمللي ،ومنع احلوافز املالية وغري املالية اليت تعزز
اإليداع يف املهسسات وتفضي إىل االستبعاد االجتماعي وإىل االستعمال املفرط للمهثرات العقلية؛
تعزيرز مبررادئ الشرريخوخة الصررحية واحررتام حررق املسررن يف العرريم يف جمتمعرراهتم
(ز )
احمللي ررة وتنفي ررن م ررا يل ررزم م ررن ت رردابري ،مب ررا يف ذل ررك تعزي ررز الق رروة العام ررة ،إلهن رراء االس ررتعمال املف رررط
للمهثرات العقلية.
 -87ويوصر رري املقر رررر اار ررا املنظمر ررات املمثلر ررة ملهنر ررة الطر ررب النفسر رري ،مبر ررا يف ذلر ررك الطر ررب
األكادميي والطب النفسي األكادميي ،ابلقيام مبا يلي:
تثبي ررس حق رروق اإلنس رران والعدال ررة االجتماعي ررة كقيمتر ر رئيس رريت ل رردى تط رروير
(أ )
تدخالت الصحة العقلية؛
(د) د ررديث التعل رريم الط ررق وإدم رراج الص ررحة العقلي ررة وحق رروق اإلنس رران يف التعل رريم
والبحررث الطبير ع  ،مررع الرتكيررز تركيرزا خاصر ا علررى ضرررورة احلررد بدرجررة كبرررية مررن الترردابري القسرررية،
واإلف رراط يف العررالج ابألدويررة ،واإليررداع يف املهسسررات ،ومجيررع أشرركال التمييررز ضررد األشررخا
النين يعانون مشاكل الصحة العقلية وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان؛
(ه) وضع حد للمواقف الرافضة للمبادرات اليت هتد إىل النهوض أبشكال الدعم
البديلررة القائمررة علررى احلقرروق وغررري القسرررية ،وتشررجيع احلرروار بشررأن كيفيررة إدمرراج هررنه املبررادرات
ابعتبارها جزء ا من التغيري.
 -88ويوصرري املق رررر اا ررا منظم ررة الص ررحة العاملي ررة أبن تعم ررل إىل جان ررب ال رردول م ررن خ ررالل
التعرراون واملسرراعدة الرردولي ع مررن أجررل إعطرراء األولويررة حلزمررة االس ررتاتيجيات التاليررة القائمررة علررى
احلقوق:
دعم عملية وضرع املبرادئ واملمارسرات الفضرلى مرن أجرل تنفيرن هنر قرائم علرى
(أ )
احلقوق يف سياسات وخدمات الصحة العقلية؛
(د) تقدمي الدعم الالزم إلصالح قروان وممارسرات الصرحة العقليرة التمييزيرة ،مبرا يف
ذلك عن طريق نشر مبادرة احلقوق املتعلقة ابجلودة QualityRights؛
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(ه) اس ررتعراض القائم ررة احلالي ررة لادوي ررة األساس ررية يف جم ررال الص ررحة العقلي ررة
إىل  )4-24هبررد شررطب األدويررة الرريت ال يترروافر بشررأهنا دليررل علررى أهنررا تنطرروي علررى فوائررد كافيررة
مقابل ما متثلت من خماطر؛
دعم اجلهود الراميرة إىل وضرع قائمرة يوليرة جديردة ابألدويرة األساسرية وتصرميم
(ي )
تردخالت تركررز علررى السركان وقائمررة علررى أدلرة وتسررتند إىل مبرردأ املشراركة ومبرردأ احررتام احلقرروق،
وميكن أن ِّ
توجت الدول بطريقة أفضل حنو االمتثال التام للحق يف الصحة؛
(ه) االلتزام ابالتساق يف العمل املتعلق سقوق اإلنسان املضطلع بت يف إطار الطائفة
الواسعة جملاالت تدخل منظمة الصحة العاملية للتحقق من أن املبرادئ والقريم الريت تكرسرها اتفاقيرة
حقرروق األشررخا ذوي اإلعاقررة واحلررق يف الصررحة الررني يكرسررت دسررتور منظمررة الصررحة العامليررة
تشكل األساس الني تستند إليت مجيع األعمال اليت تدخل يف نطاق املسراعدة التقنيرة ،مبرا يشرمل
وضع املعايري والقياسات واملبادئ التوجيهية العاملية املتعلقة ابلصحة العقلية.
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