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 بيان ، أهداف العمل واإلنجازات 
STATEMENT, WORK OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS  

 

 بيان 
لـ المالية األزمة إنقاذ  أجل من  WPA ، يحتاج WPA جديدة  ونماذج أفكار إلى . 

STATEMENT  

In order to save the financial crisis of the WPA, the WPA needs new ideas and paradigms. 

 

تعهدت الجمعية اليابانية للطب النفسي وعلم األعصاب بتقديم الدعم الكامل لي في سعيي لتحقيق 

 أهداف العمل هذه. 
The Japanese Society of Psychiatry and Neurology has pledged its full support to me in my 
quest to realize these work objectives. 

 

المنتخب الرئيس منصب معايير  جميع استوفي أنني الذاتية السيرة الملخص هذا يوثق . 

This biographical summary documents that I fulfill all the criteria for the position of President 
Elect. 

 

في مالية كوزير عملت   WPA في تجربتي عن منفصل بشكل .2014 إلى 2008 من  WPA ،   مع التبرعات  جمع في واسعة خبرة لدي  
Tokyo English Life Line (TELL) ، خالل من .اليابان في الدولي المجتمع تخدم  العقلية للصحة ربحية غير  شاملة منظمة وهي 

تجمع ،  التبرعات لجمع أنشطتها  TELL بينما ، أمريكي دوالر  000،000،1 البالغة ميزانيتها حدود في أمريكي دوالر  500000 ويًاسن 
حاليا .األخرى الخدمات  وإيرادات المشورة من المتبقية األموال تأتي  ، WPA المعرفة من كل لدي .خطيرة مالية صعوبات تواجه 

لـ يمكن كيف لتحديد الالزمة والخبرة  WPA بالمهمة والمتعلقة المالية المشكالت مع تعامللل متكاملة حلول إنشاء . 

I served as Secretary for Finances of the WPA from 2008 to 2014.  Separately from my 
experience at the WPA I have extensive fundraising experience with Tokyo English Life Line 
(TELL), a comprehensive mental health non-profit organization serving the international 
community in Japan. Through its fundraising activities, TELL annually raises USD 500,000 
toward its budget of USD 1,000,000, with the remaining funds coming from counseling and other 
service revenue. Currently, the WPA is experiencing serious financial difficulties. I have both the 
knowledge and experience needed to determine how the WPA can create integrated solutions to 
deal with its financial and mission-related issues. 

 

لـ يمكن كيف جربت ، ماج ماريو البروفيسور  قيادة تحت ، بالمهمة المتعلقة بالقضايا يتعلق فيما  WPA فيها األعضاء المجتمعات خدمة 
لـ المالي الوضع لتحسين إجراءات  اتخاذ  على قادًرا أكون  سوف ، المالية خبرتي مع التجربة هذه بدمج .وجه أفضل على  WPA  فور 

 مع والمشاورات  ، الشخصية المرونة وبناء ، العمل مكان في العقلية الصحة مجال  في  نوعها من فريدة تجربة بتاكتس  لقد .االنتخابات
العالم حول العقلية والصحة النفسي الطب في متزايدة أهمية ذات كلها أصبحت  والتي ، المصلحة أصحاب . 

Concerning mission-related issues, under the leadership of Prof Mario Maj, I experienced how 
the WPA can best serve its member societies. Combining this experience with my financial 
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expertise, I will be able to take action to improve the financial situation of the WPA immediately 
upon election. I have gained unique experience with mental health in the workplace, personal 
resilience-building, and consultations with stakeholders, which are all becoming increasingly 
important in psychiatry and mental health around the world. 

 
العمل أهداف   

WORK OBJECTIVES 

 على الحفاظ  يتم  بينما  ، المجتمع  لدى  معروفة  النفسي الطب  قيمة  وجعل  المالية  األزمة  إنقاذ  أجل  من  جديدة ونماذج أفكار إلى WPA يحتاج

السابقة  إنجازاتي إلى بقوة  هذه  العمل أهداف  تستند  .الماضي في بدأت  التي اإليجابية  والمبادرات  المستمرة أنشطته  . 

The WPA needs new ideas and paradigms in order to save the financial crisis and to make the 

value of psychiatry known to society, while its ongoing activities and the positive initiatives 

commenced in the past are maintained.  These work objectives are firmly grounded in my past 

achievements. 

 

ومهمة  تمويل  استراتيجيات   .1  WPA:  تمويل  استراتيجيات  تتضمن  سوف  WPA  عالمي مؤتمر  وتحقيق  ،  التبرعات  لتشجيع  نداءات 

على يجب  .النفسي للطب  جًدا  ناجح  WPA  المؤتمر  مع  العالمي نفسيال  الطب  اندماج وتعزيز  ،  المجتمع  في مساهماتها  من  المزيد  نشر 

على جب ي  ،  أخيًرا  .النفسي للطب  العالمي   WPA  هي كما  الرسوم  ظلت  حيث  ،  األعضاء  الجمعيات  مع  العضوية  رسوم  قضايا  مناقشة 

تقدمها  أن  يمكن  التي الفوائد  المناقشة  هذه  تتضمن  أن  يجب  .عقود  مدى  على  WPA لـ  يمكن  وكيف  ،  األعضاء  المجتمعات  إلى  WPA 

فعال  بشكل  التعاون  تعزز  أن  . 

WPA finance and mission strategies: WPA finance strategies will include appeals to promote 

donations, and the realization of a very successful World Congress of Psychiatry. The WPA should 

further publicize its contributions to society, and advance the integration of World Psychiatry with 

the World Congress of Psychiatry. Finally, the WPA should discuss membership fee issues with 

member societies, as fees have remained the same for decades. This discussion should include the 

benefits the WPA can provide to member societies, and how the WPA can effectively enhance 

collaboration. 

 

من  المقدمة  الزمالة جوائز  في الحال هو  كما :المهنية حياتهم  بداية  في النفسيين  األطباء  شبكة  تعزيز .2  JSPN ( 2 اإلنجازات  انظر)  ، 

 شخصية  شبكات  لبناء لهم  الفرص  وتوفير  النامية المناطق  من  األوائل المهنيين  النفسيين  األطباء  دعوة  األعضاء  للمجتمعات  يمكن 

مستقبل هم  المهنية حياتهم  بداية  في لنفسيين ا  األطباء  . .ومهنية  WPA.  أقرب  في الدولية  التواصل لفرص  تعريضهم  علينا يجب 

ممكن وقت  . 

Fostering the network of early career psychiatrists:  As in the example of the Fellowship 

Awards given by the JSPN (see ACHIEVEMENTS 2), member societies can invite outstanding 

early career psychiatrists from developing regions and provide opportunities for them to build 

personal and professional networks. Early career psychiatrists are the future of the WPA. We 

should expose them to international networking opportunities as early as possible.  

 

مع  التعاون  .3  World Psychiatry:  مجلة توفر  ،  جميعًا  نعلم  كما  WPA  الرسمية ، World Psychiatry ،  تضاهى ل  منصة 

اجتماعات  برامج ربط من  تمكنا إذا  .تقدمية  نظر وجهات  من  العالمي النفسي الطب  في المهمة للقضايا  الشاملة  للمناقشة   WPA  بالمواضيع 

في مناقشتها  تمت  التي  World Psychiatry ،  المشكالت  لهذه فهمهم  لتعميق  للمشاركين  ص الفر  من  المزيد إتاحة إلى ذلك  يؤدي  فقد . 
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Collaboration with World Psychiatry: As we are all aware, the official WPA journal, World 

Psychiatry, provides an incomparable platform for comprehensive discussion of important issues in 

world psychiatry from progressive perspectives. If we are able to connect WPA meeting programs 

with the themes discussed in World Psychiatry, it can result in further opportunities for participants 

to deepen their understanding of these issues. 

 
تعمل  :اآلخرين المصلحة أصحاب  مع  التعاون   .4  WPA األولية  الرعاية  وأطباء  والدعاة المستهلكين  مع  تعاونية  أنشطة تطوير  على. 

لـ  يمكن   WPA أنشأتها  التي كتلك  ،  التخصصات  متعدد التعاون  حول  مدرسي كتاب  تطوير  JSPN ، قضايا  لمعالجة  نطاقه  وتوسيع 

 تأمين  النفسيين  األطباء من لمزيد  يمكن  .والصناعة والتعليم  المستهلكين  ذلك  في بما  ، ريناآلخ  لمصلحةا  أصحاب  مع  التعاون  مثل 

 تعزيز على أيًضا  نعمل  أن  يجب  .المجتمع من  تلقيها المرضى يستطيع  وفوائد  ، ودعم ، تنسيقًا  أكثر  ورعاية  ، القاعدة  عريض  تعاون

النفسيين  للمرضى اإلنسان  حقوق  . 

Collaboration with other stakeholders: The WPA has been developing collaborative 

activities with consumers, advocates, and primary care physicians. The WPA could develop a 

textbook on multidisciplinary collaboration, such as that created by the JSPN, and expand its 

scope to address such issues as collaboration with other stakeholders, including consumers, 

education, and industry. The more psychiatrists can secure broad-based collaboration, the 

more coordinated care, support, and benefits that patients will be able to receive from society. 

We should also work to promote the human rights of psychiatric patients. 

 
 تمكن  كلما  ، التحمل  على القدرة  بناء  برامج توفير  يمكنهم الذين  النفسيين  األطباء عدد زاد  كلما  :التحمل  على القدرة  بناء  برامج  .5

 .عقلية أمراض  من  يعانون قد أنهم من الرغم  على ،  العادية الحياة  أنشطة  في ومشاركتهم  الفردية إمكاناتهم  تحقيق  من  المرضى

 يكون  عندما .(5 اإلنجازات  انظر) اليابان  في تطويره  تم  الذي  البرنامج جوهر  باستخدام ،  البرامج هذه  مثل تطوير  لتشجيع أخطط 

 الوصمة  تتراجع  أن  ينبغي ،  نموذجية  حياة يعيشوا  أن  نهم يمك عقلي بمرض  المصابين  األفراد أن  رؤية على قدرة  أكثر  الجمهور 

العقلي بالمرض  المرتبطة . 

Resilience building programs: The more psychiatrists can provide resilience-building 

programs, the more that patients will be able achieve their individual potential  and be engaged 

in ordinary life activities, although they may experience mental illness. I plan to encourage the 

development of such programs, utilizing the essence of the program developed in Japan (see 

ACHIEVEMENTS 5).  When the public is better able to see that individuals with mental illness 

can live typical lives, stigma associated with mental illness should decline. 

 
 أصحاب  من  العديد  سيستفيد .النفسي الطب  مرافق  في ومساهماتهم  أنشطتهم من  الحد النفسيين األطباء  على يتعين  ل  :الستشارات  .6

 كل بعد  .النفسيون  األطباء  يقدمها  التي والنصائح الستشارات  من والصناعة  والتعليم األخرى  الطبية  التخصصات  مثل  ،  المصلحة 

 بأسره للعالم ويمكن  ، مكان كل  في منتشرة النفسية  الظواهر فإن  ،  ذلك  ومع  .نوعه  من فريد  تخصص  هو النفسي الطب  ، شيء 

 سيساعد  مما ،  الستشارية  مهاراتهم  تحسين  على النفسيين  األطباء  لمساعدة  منهجية مواد لتطوير  أخطط .مشاوراتنا  من  الستفادة 

 الطب  بخدمات  المرتبطة العار  وصمة  تقليل على أيًضا يعمل  وسوف  ، المجتمع في النفسي الطب  ومساهمات  دور  توسيع على

 .النفسي

Consultations: Psychiatrists do not have to limit their activities and contributions to psychiatric 

facilities. Many stakeholders, such as other medical specialties, education, and industry, will 

benefit from consultations and advice from psychiatrists. After all, psychiatry is a unique 
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specialty. However, psychiatric phenomena are ubiquitous, and the whole world can benefit 

from our consultations. I plan to develop systematic materials to help psychiatrists improve 

their consultation skills, which will help to expand the role and contributions of psychiatry to 

society, and will also serve to reduce the stigma associated with psychiatric services. 

 
لهيكل  نظًرا  :الشفافية .7  WPA ،  لـ  يمكن  .التنفيذية  اللجنة  في محلية  تكون  أن إلى تميل  وإدارتها المعلومات  مع التعامل فإن  WPA 

 حالة  في .األعضاء  والجمعيات  المناطق  عن  ممثلين  يضم الذي  اإلدارة مجلس  مع المعلومات  وتبادل لنشر ملموسة  خطوات  اتخاذ 

تقوم  قد  ،  الحرجة المشكالت   WPA المجتمع  رؤساء  أو اإلدارة  مجلس  مع اإلنترنت  عبر  مؤتمر  لعقد الدعوة  أو  موجز  مسح بإجراء 

للمناطق  وفًقا األعضاء  . 

Transparency: Due to the WPA’s structure, the handling and management of information has 

tended to be localized in the Executive Committee. The WPA can take concrete steps to 

disseminate and share information with the board comprising zonal representatives and 

member societies. In the case of critical issues, the WPA may do a brief survey or call for an 

internet conference with the board or member society presidents according to zones.  

 

المناسبة  والسياسات  القوانين لتأمين  السياسيين  القادة مناشدات  وتعزيز ، النفسية للرعاية مناسب  جودة مؤشر وضع  األخرى  العمل  أهداف  تشمل   
 في  األخالقيات  وتحسين  ،  االجتماعي  النوع  على  القائم  التمييز على  والقضاء  ،  األخرى  الدولية  المنظمات  مع  التعاون  عالقات  وتنمية  ،

موقع  خالل  من  والتدريبية التعليمية  المواد  لتوفير التحسينات  من  والمزيد  ، الجودة عالي  العلمي  والبحث  ،  النفسية ارسة المم  WPA. 
Other work objectives include the development of appropriate quality indicator for psychiatric care, 
the enhancement of appeals to political leaders to secure appropriate laws and policies, 
development of collaborative relationships with other international  organizations, elimination of 
gender-based discrimination, improvement of ethics in psychiatric practice, high-quality scientific 
research, and further improvements to the provision of education and training materials through the 
WPA website. 
 
 

 اإلنجازات 

ACHIEVEMENTS  

يلي ما  العمل  بأهداف  المتعلقة  األساسية  إنجازاتي تشمل  : 

My core achievements related to the work objectives include: 

 

لـ  المالية  الشؤون  شفافية  .1  WPA:  بإطالع  يسمح نظام  بتطوير  قمت  ،  المالية  وزير  منصب  أشغل  كنت  بينما  WPA  حالته  على  بدقة 
موارد  شفافية  من  زاد  مما  ،  والمتغيرة  الثابتة  والمصروفات  لإليرادات  تحليل  جدول  بتطوير  أيًضا  قمت  لقد  .الحالية  المالية   WPA. 

ألن  نظًرا   WPA  للحفاظ  استراتيجية  أكثر  نهج هناك  يكون  أن  يجب  ،  األدوية  شركات  من  المالي الدعم  على  العتماد  في يستمر  ل  قد 
أموال  استقرار  على  WPA. 

Transparency of WPA finances: While I served as secretary for finances, I developed a system 
that allows the WPA to be precisely informed of its current financial condition. I also developed an 
analysis table for fixed and variable income and expenses, which increased the transparency of 
WPA finances. Since the WPA may not to continue to rely on financial support from 
pharmaceutical companies, there should be a more strategic approach to maintaining the stability 
of WPA finances. 

 

األعصاب  وعلم  النفسي للطب  اليابانية  الجمعية  مساهمة  تعزيز  .2  (JSPN) تقدم  :الدولية  األنشطة  في  JSPN  12 إلى الزمالة  جوائز 
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 12 على الحائزون  يشارك  ،  أيام  ثالثة  لمدة  .السنوي  مؤتمرها  لحضور  وتدعوهم  الخارج من  األوائل  المهنيين  النفسيين  األطباء  من 
 ،  األخيرة  اآلونة  في .المهنية  حياتهم  بداية  في يابانيين  نفسيين  أطباء  ومع  بينهم  فيما  قوية  شبكات  شكلون وي  مكثفة  مناقشات  في جائزة 

أنفسهم  هم  بدأوها  التي الدولية  البحوث  مشاريع  في التعاون  المهنية  حياتهم  بداية  في النفسيون  األطباء  هؤلء  بدأ  . 

Enhancing the contribution of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) 
in international activities:  The JSPN provides Fellowship Awards to 12 outstanding early career 
psychiatrists from overseas and invites them to its annual congress. For three days, the 12 
awardees participate in intensive discussions and form strong networks among themselves and 
with early career Japanese psychiatrists. Recently, these early career psychiatrists have started 
collaborating on international research projects they themselves initiated. 

 

 في المهمة  القضايا  حول  شاملة  مناقشات  إلجراء  بثمن  يقدر  ل  فريًدا  منتدى  العالمي النفسي الطب  يوفر  :العالمي النفسي الطب  ترجمة  .3
بترجمة  قمت  ،  المهنية  حياتهم  بداية  في اليابانيين  النفسيين  األطباء  من  عدد  مع  بالتعاون  .العالمي  النفسي الطب   World 

Psychiatry أعضاء  الترجمة  هذه  ساعدت  وقد  .2008 عام  منذ  ية اليابان  إلى  JSPN المهمة  بالقضايا  وعياً  أكثر  يصبحوا  أن  على 
العالمي النفسي الطب  في . 

World Psychiatry translation: World Psychiatry provides a unique and invaluable forum for 
comprehensive discussions on significant issues in world psychiatry. In collaboration with a 
number of early career Japanese psychiatrists, I have been translating World Psychiatry into 
Japanese since 2008. This translation has helped JSPN members become more aware of 
important issues in global psychiatry. 

 

مشروع  قادت  لقد  :التخصصات  متعدد  التعاون عن مدرسي كتاب   .4  JSPN يهدف  .التخصصات  متعدد  التعاون  حول  مدرسي كتاب  لتطوير 
 النفسيين  األطباء ومزايا ، األخرى  التخصصات  توفرها أن  يمكن  التي الرعاية  فهم  على  النفسيين  األطباء  مساعدة  إلى المدرسي الكتاب 
 وتشمل  .أفضل  تعاون  أجل  من النفسيين األطباء  إلى األخرى  التخصصات  من  المقدمة  والطلبات  ،  خرى أ  تخصصات  مع  ون يتعاون الذين 

 والعالج المهني والعالج والتغذية  الصيدلة وعلم الجتماعي والعمل  النفس  وعلم المجتمعي والتمريض  التمريض  المشمولة التخصصات 
المجال  هذا  في خبير  قبل  من النضباط  لفص  كل  كتابة مت ت  .الرعاية  وإدارة  النطق  وعالج الطبيعي . 

Textbook on multidisciplinary collaboration: I have led a JSPN project to develop a textbook 
on multidisciplinary collaboration. The textbook aims to help psychiatrists understand the care that 
other disciplines can provide, the merits of psychiatrists collaborating with other disciplines, and 
requests from other disciplines to psychiatrists for better collaboration. Disciplines covered include 
nursing, community nursing, psychology, social work, pharmacology, nutrition, occupational 
therapy, physical therapy, speech therapy, and care management. Each discipline chapter was 
written by an expert in the field. 

 

 في الستمرار  خالل  من  ،  لك ذ  ومع  .العمل  مواصلة  في عقلي بمرض  يصابون  الذين  األشخاص  من  الكثير  يرغب  :المرونة  بناء  برنامج .5
 برامج غياب  في النتيجة  هو  النتكاس  يكون  قد  ،  العقلية  لألمراض  تعرضهم  إلى بالنظر  .الضغط  لنفس  األشخاص  هؤلء  يتعرض  ،  العمل 
 مرفق  200 من  أكثر  البرنامج هذا  يقدم  ،  اليوم  .العاملين  للمرضى المرونة  بناء  برنامج 1997 عام  في بدأت  .الصمود  على القدرة  بناء 

 المرض  بأن  العمل  مكان  في التفاهم  يعزز  كما  ،  العمل  فرص  على الحفاظ  على المرضى البرنامج يساعد  .اليابان  في النفسية  لألمراض 
عليه  التغلب  يتم  قد  العقلي . 

Resilience-building program: Many working people who develop mental illness want to continue 
working. However, by continuing to work, these people are exposed to the same stress. Given 
their vulnerability to mental illness, relapse may be the outcome in the absence of resilience-
building programs. I started a resilience-building program for working patients in 1997. Today, 
more than 200 psychiatric facilities in Japan offer this program. The program helps patients to 
maintain employment, and also promotes understanding in the workplace that mental illness may 
be overcome. 
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 فهم  الضروري  من  ،  فعال  تشاور  توفير  أجل  من  .الصناعة  وخاصة  ،  المصلحة  أصحاب  لمختلف  الستشارات  تقديم  تم  لقد  :المشاورات   .6
 على القدرة  لديهم  لكن  ،  النفسي للطب  محدود  فهم  المصلحة  أصحاب  لدى  يكون  قد  .األم  بلغتهم  ،  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  معنى

 الفهم  وسهلة  مختصرة  بطريقة  "المشكالت  لحل " مشاورات  نقدم  قد  ،  المقدمة  المعلومات  العتبار  في ذ نأخ  أن  بعد  .فريدة  موارد  توفير 
التنفيذ  وسهلة  . 

Consultations: I have been providing consultations to various stakeholders, especially industry. 
In order to provide effective consultation, it is crucial to understand what other stakeholders mean, 
in their own language. These stakeholders may have a limited understanding of psychiatry, but 
they do have the capacity to provide unique resources. After we take into consideration the 
information provided, we may offer “problem-solving” consultations in a brief, understandable, and 
easy-to-implement manner. 

 

اإلنجازات  هذه  وتحقيق  ،  ممكنة  طريقة  بأفضل  المتاحة  الموارد  باستخدام  بالحتياجات  الوعي لي سمح لقد  :الوعي إلى يحتاج .7 . 

Needs awareness: Awareness of needs has allowed me to utilize available resources in the best 
possible manner, and to realize these achievements. 
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