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 عملللإطار  وضع في مجال الصحة النفسية: العملتوسيع نطاق 

 الملخص التنفيذي

يف أي فرتة زمنية شخص واحد من بني كل عشرة أشخاص لديه اضطراب ما بالصحة النفسية، وأُْسرة  يوجد .1
 تمعّدالر لدى أحد أفرادها اضطراب ما بالصحة النفسية. وتكون واحدة تقريبًا من بني كل أربع أس  

الشخصية واالقتصادية  وبرغم التكلفةدة. د حاالت طوارئ معقّ االضطرابات النفسية أعلى يف األماكن اليت تشه  
 تمعّدالعالج األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية واإلدمانية  تمعّدالالعالية املردود، ف تدخُّالتالر وتوافُ 

من األفراد املصابني باضطرابات نفسية خطرية  %50-35منخفضة، يف ظل وجود فجوات يف العالج تزيد على 
من األفراد املصابني باضطرابات نفسية خطرية يف البلدان األقل منواً. وترجع تلك  %85-76مة ويف البلدان املتقد  

ه عدم املساواة يف توزيعها وعدم الكفاءة يف املوارد البشرية واملالية، وأوجُ  الفجوات يف املقام األول إىل ُشحّ 
 استخدامها، فضاًل عن الوصم املرتبط باالضطرابات النفسية.

 ة العاملية السادسة والستون خطة عمل شاملة خاصة بالصحة النفسية يف الفرتة ت مجعية الصحاعتمد   .2
ل يف رأب الفجوة العالجية. وتضع اخلطة رؤية وخارطة طريق بشأن ي املتمث  ، هبدف جماهبة التحدّ 2013-2020

للدول األعضاء ، كما أهنا تنص على إجراءات حمددة 2020الصحة النفسية لبلدان العامل لتحقيقها حبلول عام 
 .وللشركاء الدوليني والوطنيني وتقرتن مبجموعة من الغايات واملؤشرات املتفق عليها

ح وضع إطار عمل إقليمي لتوسيع نطاق  باخلطة، يُقرت  نْي وسعيًا إىل تفعيل تلك الرؤية وخارطة الطريق الواردت    .3
عالية التأثري واملردود وميسورة التكلفة وذات  اسرتاتيجية تدخُّالتالعمل املعين بالصحة النفسية، وهو إطار حيدد 

كما   .د، والرصد والبحوث، والرعاية الصحية، وتعزيز الصحة والوقاية، والرتصُّ وك م ةجدوى يف شىت جماالت احل
م اإلطار أيضًا جمموعة من املؤشرات لرصد التطور احملر ز يف تنفيذ تلك  . وتتوافق هذه اجملاالت مع تدخُّالتاليقد 

 .وتسرتشد مببادئها األساسية 2020-2013غرا  األربعة خلطة العمل الشاملة اخلاصة بالصحة النفسية األ

 (؛ وأن لديها تشريعاً %77تفيد التقارير الواردة من معظم بلدان اإلقليم أن لديها سياسة تتعلق بالصحة النفسية ) .4
متتثل متام االمتثال لصكوك حقوق اإلنسان (، وثلث بلدان اإلقليم فقط هي اليت %73يتعلق بالصحة النفسية )

من البلدان تشريعاهتا  %45ذ حنو ذ سياسته القائمة بالكامل، يف حني تنف  الدولية، وال يوجد بلد من البلدان ينف  
لكل  فرداً  14.6. ويبلغ متوسط القوى العاملة يف جمال الصحة النفسية يف اإلقليم جزئياً  ذات الصلة تنفيذاً 

ن س مة. وعالوة  100,000لكل  33.8العاملي املقابل البالغ  عّدلن س مة. وهو ما يقل عن نصف امل 100,000
من القوى العاملة يف جمال الصحة النفسية، يف حنو ثلث البلدان، يعملون يف  %85على ذلك، فإن أكثر من 

أسرّة لكل  6.1ط البالغ مستشفيات الصحة النفسية. وفيما يتعلق بتوافر خدمات الصحة النفسية، فاملتوس
من أِسرّة العالج النفسي يف  %64.3ن س مة هو السائد يف مجيع أحناء اإلقليم؛ وتوجد نسبة  100,000

يف املستشفيات العامة،  %18.3يف مرافق جمتمعية، منها  %35.7مستشفيات الصحة النفسية، بينما توجد نسبة 
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الفجوة العالجية وحتقيق اهلدف العام خلطة العمل اخلاصة  دّ يف أماكن اإلقامة اجملتمعية. وسعيًا إىل س   %17.4و
بالصحة النفسية، وهو: "تعزيز السالمة النفسية، والوقاية من االضطرابات النفسية، وتوفري الرعاية للمصابني هبا 

الوفاة واملراضة والعجز بينهم"، فإن احلاجة  تالمعدّ ص تعافيهم وتعزيز حقوقهم اإلنسانية وخفض ر  وحتسني ف ُ 
ع يف الرعاية الشاملة للصحة النفسية على االسرتاتيجية األساسية للتوسُّ  تدخُّالتالل يف الرتكيز على هنا تتمث  

العمل ع يف واللجنة اإلقليمية مدعوة العتماد إطار العمل اإلقليمي للتوسُّ  .النحو الوارد يف إطار العمل اإلقليمي
 ة الصحة العاملية لشرق املتوسط.ُنظُمبشأن الصحة النفسية يف بلدان إقليم م

 مقدِّمة

 التقرير أفادو  .(1) العامل حول األمرا  لعبء الرئيسية ال ُمسب بات أحد واإلدمانية والعصبية النفسية االضطرابات .5
 لديه األوقات، من وقت أي يف أشخاص، عشرة كل  بني من واحًدا شخًصا أن 2001 العامل يف بالصحة اخلاص

 األطفال من %20 وأن نفسية، اضطرابات لديه فرد أسر أربع كل  من واحدة ولدى النفسية، االضطرابات أحد
 االضطرابات من %50 من يقرب ما وأن لإلعاقة، ُمسب ب نفسي مر  لديهم العامل أحناء مجيع يف واملراهقني

 أن راً مؤخّ  أجري منهجي استعرا  ق ّدر وقد .(2) عشرة الرابعة سن بلوغهم قبل تبدأ البالغني لدى النفسية
 االنتشار معّدل أما (%6.32-9.25) %2.29 يبلغ العمر طيلة الشائعة النفسية االضطرابات انتشار معّدل
 لنوع منتظم تأثري وجود اً أيض االستعرا  والحظ (.%9.18-3.16) %6.17 فيبلغ ،شهراً  عشر اثىن خالل

 لدى (%0.4 :3.7) املزاجية االضطرابات تمعّدالو  (%3.4:7.8) القلق تمعّدال تزيد حيث اجلنس؛
 الذي التلوي التحليل أوضح فقد دة؛املعقّ  الطوارئ حاالت يف النفسية االضطرابات تمعّدال وتزيد .(3) النساء
 االنتشار متوسط أن النزاعات من رةاملتضر   السكانية الفئات على مصداقية الوبائية املسوحات أكثر ضمن أجري

 وهذه االكتئاب. حلاالت بالنسبة %3.17 يبلغ بينما للصدمات، التايل التوتر الضطرابات بالنسبة %4.15 يبلغ
 التوتر اضطرابات ذلك يف مبا بالقلق، مرتبط اضطراب )ألي %6.7 البالغ املتوسط من بكثري أعلى تعّدالامل

 الشديد( االكتئاب اضطراب ذلك يف مبا مزاجي، اضطراب )ألي %3.5 البالغ املتوسط ومن ،(للصدمات التايل
 .(4) النفسية للصحة العاملي املسح يف تشارك   بلداً  عشر سبعة هبا تأبلغ اليت

 املميتة غري األمرا  عبء من %9.22 واإلدمانية النفسية االضطرابات معّدل فيبلغ العاملي، الصعيد على أما .2
 يُقاس )الذي العاملي األمرا  عبء من %4.7و (اإلعاقة مع الشخص يعيشها اليت بالسنوات يُقاس الذي)

 عن فضالً  اإلعاقة مع املقضية السنوات يشمل مقياس وهو العجز(، دمد   باحتساب ُمصّححة ال العمر بسنوات
 .(5) (1 )اجلدول املبكرة( الوفاة

 أهنا بسبب إما الوفيات، معّدل بزيادة أيًضا ترتبط النفسية االضطرابات فإن باإلعاقة، ارتباطها على وعالوة .7
 اليت اخلطر عوامل بسائر ارتباطها بسبب أو كاالنتحار،  أخرى، صحية نتائج عنه ينجم بذاته قائم خطر عامل

 عن وفضالً  والسرطان. السكتة ومنها واألوعية، القلب أمرا  ماسي  وال البدنية، باألمرا  اإلصابة إىل يتؤد  
 دوجي   مالئم عالج على نفسية اضطرابات لديهم الذين األشخاص حصول رصفُ  األرجح على تقلّ  ذلك،

 نُُظم هبا اليت البلدان يف حىت البدين، التشخيص على النفسي التشخيص تغليب بسبب البدنية لألمرا  التوقيت
 .(6،7) راسخة صحية رعاية

 التنمية دوائر يف هاجساً  ُتشك ل بل ب،سفح العامة الصحة دوائر يف هاجساً  النفسية االضطرابات لمتث   ال .8
 تفيد تقديرات العاملي االقتصادي املنتدى لصاحل تأجري   دراسة تأظهر   وقد أيًضا. االجتماعي والرفاه االقتصادية
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 يصل أن ميكن االقتصادي الناتج فقدان حيث من العاملي الصعيد على النفسية لالضطرابات الرتاكمي األثر بأن
 وفقدان املتكب دة النفقات تعادل الدخل، املرتفعة البلدان ويف .2030 عام حبلول أمريكي دوالر تريليون 16 إىل

 تكلفة تزيد أن عاملتوق   ومن اإلمجايل؛ احمللي الناتج من %4 حنو النفسية لالضطرابات نتيجة اإلنتاجية
 جمموعة تقدمي ميكنو  .(8) البلدان مجيع يف 2030 عام حبلول عفالضِ  من أكثر إىل النفسية االضطرابات

 يرتاوح مبلغ مقابل اجملتمعية املرافق يف والوقاية النفسية الصحة رعاية جمال يف املردود عالية تدخُّالتال من متكاملة
 الدخل من الدنيا الشرحية وبلدان الدخل املنخفضة البلدان يف للفرد اً سنوي أمريكيني دوالرين إىل دوالر من

 ومتوسط .(9) املتوسط الدخل من العليا الشرحية بلدان يف أمريكية دوالرات مخسة إىل ثالثة ومن املتوسط،
 ياالدن الشرحيتني وبلدان الدخل املنخفضة البلدان يف النفسية الصحة على احلكومي اإلنفاق من الفرد نصيب
 النفقات من وكثري أمريكيني(، دوالرين من )أقل جداً  منخفض   العاملي الصعيد على املتوسط الدخل من والعليا
  .(10) النفسية الصحة مستشفيات يف ماوالسي   الداخليني، املرضى لرعاية خمصصة بالتقارير الواردة

 2010 لعام العالمي األمراض لعبء الرئيسية األسباب -1 الجدول
 

 األمراض عبء إجمالي نسبة األسباب
 العمر بسنوات يُقاس الذي

 مدد باحتساب الُمصّححة
 (%) العجز

 المقضية السنوات 
 (%) اإلعاقة مع

 العمر سنوات عدد
 بسبب المفقودة

  (%) رةالمبكّ  الوفاة

 واضطرابات الوعائية القلبية االضطرابات
 الدموية الدورة

9.11 8.2 9.15 

 التنفسي اجلهاز وعدوى اإلسهال
 واألمرا  السحائي وااللتهاب السفلي
 األخرى املعدية

4.11 6.2 4.15 

 2.11 2.1 1.8 الوالدة حديثي اضطرابات
 7.10 6.0 6.7 السرطان

 5.0 9.22 4.7 واإلدمانية النفسية االضطرابات
 2.0 3.21 8.6 اهليكلية العضلية االضطرابات

 البشرية/اإليدز املناعة نقص فريوس
 والسل

3.5 4.1 0.7 

 4.2 1.11 1.5 األخرى السارية غري األمرا 
 والغدد والدم ريالسكّ  اضطرابات

 التناسلية البولية واألمرا  الصماء
9.4 3.7 8.3 

 5.5 4.3 8.4  املتعمدة غري اإلصابات

 (5) املرجع املصدر:
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 ذوي األشخاص عالج تمعّدالف املردود، عالية تدخُّالتال وتوافر واالقتصادية الشخصية التكاليف برغم .9
 األفراد من %50 إىل 35 من ترتاوح العالج يف فجوات توجد حيث منخفضة، واإلدمانية النفسية االضطرابات

 يف خطرية اضطرابات دليهم ممن األفراد من %85 إىل 76 ومن املتقدمة البلدان يف خطرية اضطرابات لديهم ممن
 االضطرابات ظهور بدء بعد يُقد م ما عادةً  العالج فإن املتقدمة، البلدان يف وحىت .(11) منًوا األقل البلدان

 توزيعها، يف اإلنصاف وعدم واملالية، البشرية املوارد حّ شُ  هي ذلك وراء الرئيسية واألسباب عديدة. بسنوات
 واإلدمانية. النفسية باالضطرابات املقرتن الوصم عن فضالً  ،(12) استخدامها يف اءةالكف وانعدام

 الراهن الوضع تحليل
 اإلقليم في المشكلة حجم

 توافرت وحيثما حمدودة. بيانات اإلقليم يف النفسية االضطرابات انتشار مدى عن املتوافرة الوبائية البيانات .11
 الدراسة أثبتت وقد .(12) املسوحات خمتلف يف املنهجية واالختالفات املستعملة األدوات نطاق اتسع ،البيانات

 املرتبطة االضطرابات وحتديداً  النفسية، االضطرابات انتشار معّدل أن العاملي األمرا  عبء عن تأجري   اليت
 حاالت إىل تقريباً  االضطرابات هذه كل  وتعود اإلقليم، بلدان يف األعلى هو كان  والقلق، االكتئاب مبر 

 .(13) البلدان معظم يف السائدة املعقدة الطوارئ

 )اإلمارات %6.15 يبلغ نفسية لضائقة  تعرُّ ال تمعّدال أن إىل السكان لفرز اجملتمعية االستقصاءات وتشري .11
 األطفال على تري  أج اليت الفرز استقصاءات أما (.)فلسطني %8.51 إىل لتصل النسبة وترتفع املتحدة( العربية

 يف النفسية االضطرابات تمعّدال أن إىل فتشري )العراق(، واملوصل )فلسطني( غزة وقطاع ُعمان يف واملراهقني
 مقارنةً  مقارنتها ميكن ال التقييم، أساليب اختالف إىل نظراً  لكن ُعمان، يف منها بكثري أعلى والعراق فلسطني
 واإلناث الذكور بني تعّدالامل يف الفروق أقل أن إىل تشري الدراسات هذه أن لالهتمام املثري من أنه إال مباشرًة.

(14). 

 املقابالت أفادت ماحسب   النطاق، واسع تفاوتاً  النفسية االضطرابات انتشار يتفاوت أعاله، ذُِكر وكما .12
 وُتظهر فيها. املستخدمة واألدوات املنهجيات اختالف بسبب وذلك اإلقليم، يف تأجري   اليت التشخيصية

 أكثر والقلق االكتئاب يكون حيث العاملي، الوضع مياثل اإلقليم يف الوضع أن على التشخيص تفاصيل
 يف للصدمات التايل التوتر من عالية تمعّدال مثة ذُِكر، ما إىل فإضافةً  ذلك، ومع شيوًعا. النفسية االضطرابات
 مجهورية يف القهري الوسواس عن الناشئ واالضطراب وُعمان، مصر يف الرِّهاب من حمددة وأنواع أفغانستان،

 لدى بكثري أعلى النفسية االضطرابات تمعّدال أن بانتظام البالغني مسوحات مجيع وتفيد اإلسالمية. إيران
 .(14) البالغني مسوحات بني 3.2 الذكور ىلإ اإلناث نسبة متوسط بلغ حيث الذكور؛ لدى منها اإلناث

 ن س مة 111,111 لكل %2.4 اإلقليم يف االنتحار النتشار السن حسب داملوح   السنوي عّدلامل ويبلغ .13
 البالغ العامل يف االنتحار النتشار السن حسب داملوح   السنوي عّدلبامل ُمقارنةً  للذكور(، 5.2و لإلناث 7.5)

 من %3.7 اإلقليم يف االنتحار معّدل يتجاوز وال لإلناث(. 8و للذكور 15) ن س مة 111,111 لكل 11.4%
  (.15) العامل سكان جمموع من %8 اإلقليم سكان عدد ليشك   بينما العامل، يف االنتحار حوادث معّدل

 5ح من يرتاو   عّدلمن ميزانية الصحة لديها على الصحة النفسية، مقارنًة مب %2وتُنِفق بلدان اإلقليم عادًة حوايل  .14
املطلوب ملواكبة اإلنفاق على الصحة النفسية يف اململكة املتحدة وكندا وبلدان االحتاد  عّدل، وهو امل%11إىل 
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ي، وهو ما يقل أمريك دوالر 1.15أما متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة النفسية فيبلغ  األورويب.
 تدخُّالتالح بني دوالر ودوالرين أمريكيني والذي يسمح بتنفيذ جمموعة خمتارة من بكثري عن املتوسط الذي يرتاو  

دوالرات  5إىل  3ح من الصحية النفسية عالية املردود يف البلدان املنخفضة الدخل، ويزيد هذا املتوسط ليرتاو  
يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. وعالوة على ذلك، تستهلك الرعاية املركزية أمريكية 

 .(12، 9)غري متناسب من اإلنفاق على الصحة النفسية  واملؤسسية قدراً 
 2014 لعام النفسية الصحة أطلس استبيان نتائج

إىل جنب مع  واالرتفاع املتزايد يف تكلفتها، جنباً  بهاإن زيادة انتشار االضطرابات النفسية واإلعاقة اليت تسب   .15
ر وسائل العالج عالية املردود، تشك ل قضية ُمِلح ة تدعو إىل إعادة تقييم الفجوة اهلائلة يف العالج رغم توافُ 

ي من خالل ة الصحة العاملية عبء مواجهة هذا التحدّ ُنُظملت مالصحية النفسية. وقد حتمّ  الرعايةخمصصات 
، اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف عام 2020-2013لعمل الشاملة اخلاصة بالصحة النفسية للفرتة خطة ا
ن للصحة النفسية من املقرر صياغتهما يف شكل أربعة أغرا  يْ ن اخلطة رؤية وهدف جديد  . وتتضم  2013

 . (17) 2020 حتقيقها حبلول عام وست غايات قابلة للقياس يتعني  

 نُُظمد اجلوانب البالغة األمهية األخرى يف جمال تطوير صْ يف حتقيق تلك الغايات ور   التقدُّم احملر زد صْ سبيل ر   ويف .12
ت مجيع البلدان يف اإلقليم النفسية، مت إعداد جمموعة من املؤشرات األساسية للصحة النفسية. وقد رد   الصحة

د صْ الذي يستند إىل هذه املؤشرات، وسيكون مبثابة األساس لر   2014على استبيان أطلس الصحة النفسية لعام 
 حنو حتقيق الغايات الواردة يف خطة العمل العاملية. التقدُّم احملر ز

 3و 1 اجملموعتني أن نسبة بلدان (، وتبني  %77غت معظم البلدان بأن لديها سياسة معنية بالصحة النفسية )وأبل   .17
واجملموعة  1لكل من اجملموعة  %83) 2ة النفسية أعلى مقارنًة ببلدان اجملموعة اليت لديها سياسات معنية بالصح

(. ومع ذلك، وفيما يتعلق باالمتثال للمعايري الدولية، مثة تقارب يف 2لبلدان اجملموعة  %70مقارنًة بنسبة  3
وتفيد معظم البلدان بأن  1للثالثة(. %53للثانية و %58لألوىل، و %57يف جمموعات البلدان الثالث ) تعّدالامل

ق سوى ثلث هذه البلدان التزامًا تامًا بالصكوك (، ولكن ال حيق  %73لديها تشريعات خاصة بالصحة النفسية )
لديها فرصًا أكرب لتحقيق االلتزام  3الدولية حلقوق اإلنسان، غري أن قوانني الصحة النفسية يف بلدان اجملموعة 

ذ أي بلد من البلدان (. وال يُنف  1لبلدان اجملموعة  %40باملقارنة بنسبة  %87اإلنسان )باملعايري الدولية حلقوق 
 من البلدان تشريعاهتا ذات الصلة تنفيًذا جزئًيا. %45ذ حنو سياسته احلالية تنفيذاً تاماً، يف حني تنف  

مستويات املشاركة من جانب  فيما يتعلق بتمكني املستفيدين من اخلدمات ومشاركتهم، يُعاين اإلقليم من أدىن  .18
 األطراف، فتتمتع بنسبة تعاون أكرب من جانب 2روابط املستفيدين من اخلدمات وأسرهم. أما بلدان اجملموعة 
على األقل من هذه اجملاالت )املعلومات  %40املعنية، مع التنفيذ اجلزئي لبعض اجملاالت مبتوسط يبلغ 

 .3واجملموعة  1ذه بلدان اجملموعة عف ما تنف  ل ضِ واملوارد(، وهو ما ميث  ر واملشاركة والسياسات والتعاون املبك  

                                                      
: 1إىل النتائج الصحية للسكان، وأداء النظام الصحي، والنفقات الصحية. اجملموعة  تنقسم البلدان يف اإلقليم إىل ثالثة جمموعات استناداً  1

: مصر ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن 2اجملموعة  .واململكة العربية السعودية والكويت وُعمان وقطر واإلمارات العربية املتحدة البحرين
 واليمن.: أفغانستان وجيبويت وباكستان والصومال والسودان 3اجملموعة  ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني واجلمهورية العربية السورية وتونس؛ 
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م األموال الالزمة فيما يتعلق باالستثمار يف جمال الصحة النفسية، فإن احلكومة هي اجلهة الرئيسية اليت تقد  و  .19
قد مت أربعة بلدان بيانات عن  وقد من البلدان. %77لعالج االضطرابات النفسية احلادة ورعاية املصابني هبا يف 

جمموع نفقاهتا احلكومية على الصحة النفسية، كان من بينها بلد واحد على األقل من كل جمموعة من جمموعات 
 7.24 يبلغإنفاق على الصحة النفسية لكل فرد  معّدلالنظام الصحي. والبلد املنتمي للمجموعة األوىل لديه 

 1.35وسط اإلنفاق على الصحة النفسية يف البلدين املنتميني للمجموعة الثالثة دوالرات أمريكية، بينما يبلغ مت
دوالر أمريكي. والتقدير األويل ملتوسط  0.01دوالر أمريكي، أما يف البلد املنتمي للمجموعة الثالثة فيقل عن 

رقمًا منخفضاً  دُّ ع  ا ي ُ دوالرات أمريكية للفرد، وهو م 6.23اإلنفاق احلكومي على الصحة النفسية يف اإلقليم هو 
 دوالراً أمريكياً.    72.57باملتوسط العاملي البالغ  جداً مقارنةً 

وهو ما يقل  ن س مة. 111,111فرًدا لكل  14.2ويبلغ متوسط القوى العاملة يف جمال الصحة النفسية يف اإلقليم  .21
وعالوة على ذلك، فإن أكثر من  ن س مة.  111,111فردًا لكل  8.33العاملي املقابل البالغ  عّدلعن نصف امل

من القوى العاملة التمريضية يف جمال الصحة النفسية، يف حنو ثلث البلدان، يعملون يف مستشفيات  85%
 2111ي الصحة النفسية. وكانت هناك زيادة كبرية يف القوى العاملة التمريضية يف الصحة النفسية بني عام  

 111,11ث اخنفا  يف عدد األطباء النفسيني لكل . كما حد  2لدان اجملموعة وب 1يف بلدان اجملموعة  2114و
، وهو األمر الذي يشري إىل أن العوامل االجتماعية 1، مع زيادته يف بلدان اجملموعة 2ن سمة يف بلدان اجملموعة 

، فبها 3لدان اجملموعة ر على توافر موارد الصحة النفسية وإمكانية نقلها. أما بالسياسية واالقتصادية رمبا تؤث  
يف جمال الصحة النفسية ملدة يومني على األقل  وا تدريباً أعلى نسبة من األطباء واملمرضني والقابالت الذين تلقّ 

من املتوسط العاملي لتدريب األطباء النفسيني على   أعلى قليالً معّدالً خالل العامني املاضيني. وميتلك اإلقليم 
 (.%1.7 أقل قلياًل من متوسط تدريب املمرضات والقابالت )معّدالً (، و %2.1مستوى الرعاية األولية )

 أحناء اإلقليم لنسبة أِسرّة العالج النفسي وفيما يتعلق بتوافر خدمات الصحة النفسية، فاملتوسط السائد يف شىّت  .21
يف  %35.7منها يف مستشفيات الصحة النفسية، بينما يوجد  %24.3، يوجد 111,111أسرّة لكل  2.1يبلغ 

. ومثة معامل احندار اجملتمعيةيف أماكن اإلقامة  %17.4يف املستشفيات العامة و %18.3املرافق اجملتمعية، وحتديًدا 
. وهذا التوزيع مل يتغري 3إىل بلدان اجملموعة  2إىل بلدان اجملموعة  1واضح يف هذه النسبة من بلدان اجملموعة 

 111,111رّة مستشفيات الصحة النفسية لكل . أما متوسط عدد أسِ 2111تقريًبا عن التوزيع السائد يف عام 
 ن س مة. 111,111لكل  %2.5ن س مة يف اإلقليم فقريب من املتوسط العاملي البالغ 

 الصحةمن البلدان على الصعيد العاملي برامج لتعزيز  %41ويف جمال تعزيز الصحة والوقاية من األمرا ، لدى  .22
من بلدان اجملموعة  %60النفسية والوقاية، وهي نفس نسبة تلك الربامج يف اإلقليم. وداخل اإلقليم، يوجد لدى 

يف بلدان  عّدل مُ أكثر من برنامج وطين عامل واحد للوقاية يف جمال الصحة النفسية أو تعزيزها، وهو ضعف ال 2
من ت اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار ضِ . وتقع البلدان الثالثة اليت وضع3واجملموعة  1اجملموعة 

 . 2 اجملموعة

تقارير حول بيانات الصحة النفسية، فنصف  املعلومات، على الرغم إصدار تسعة عشر بلداً  نُظُمويف جمال  .23
بلدان  ر تقارير نوعية عن معلومات تتعلق بالصحة النفسية يف السنتني األخريتني. أماالبلدان تقريبًا مل تنشُ 

 بلد سوى 2 اجملموعة بلدان مجيع تنشر   وقد ، فلديها أفضل سجل لنشر معلومات الصحة النفسية.2اجملموعة 
 رنشُ ي   مل حني يف املاضيتني، السنتني يف النفسية الصحة على زيرك   نوعياً  تقريراً  منها( %90 يعادل ما )أي واحد
 أي 3 اجملموعة بلدان من بلد أي ينشر ومل النفسية، الصحة عن نوعياً  تقريراً  1 اجملموعة بلدان نصف سوى
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 املعلومات ُنظُمف األخرى، باإلقليم باملقارنة اإلقليم كفة  رجحان من الرغم وعلى نفسها. الزمنية الفرتة يف تقرير،
 النفسية. بالصحة اخلاصة العمل خطة يف الواردة فةاملستهد   املؤشرات مع سقةمتّ  تكون ال قد احلالية

 المتوسط شرق إقليم في النفسية الصحة مجال في العمل نطاق توسيع إطار

-2013 للفرتة النفسية بالصحة خاصة شاملة عمل خطة والستون السادسة العاملية الصحة مجعية تاعتمد   .24
 صنُ وت    ،2020 عام حبلول حتقيقها يتعني   العامل بلدان يف النفسية للصحة طريق وخارطة رؤية اخلطة وحتدد .2020

وتقرتن مبجموعة من الغايات واملؤشرات  والوطنيني، الدوليني وللشركاء األعضاء للدول دةحمدّ  إجراءات على
 إقليمي عمل إطار وضع يُقرتح باخلطة، نْي الواردت    الطريق وخارطة الرؤية تلك تفعيل إىل وسعياً  .املتفق عليها

اسرتاتيجية عالية التأثري واملردود وميسورة  تدخُّالتد وهو إطار حيد   النفسية، بالصحة يناملع العمل نطاق لتوسيع
د، والرصد ، والرعاية الصحية، وتعزيز الصحة والوقاية، والرتصُّ وك م ة جماالت احلالتكلفة وذات جدوى يف شىّت 

 وتتوافق .تدخُّالتال تلك تنفيذ يف احملر ز التقدُّم لرصد الالزمة املؤشرات من جمموعة أيضاً  نويتضم   .والبحوث
 2020-2013 النفسية بالصحة اخلاصة الشاملة العمل خطة يف الواردة األربعة األغرا  مع اجملاالت هذه

 من يعاين اإلقليم بلدان من متناسب غري بشكل مرتفعاً  عدداً  أن إىل نظراً  ولكن، األساسية. مببادئها وتسرتشد
 فيه، الواردة األوىل الثالثة اجملاالت يف اسرتاتيجية تدخُّالت أيضاً  يقرتح اإلقليمي فاإلطار معقدة، طوارئ حاالت

 النفسية الصحة على املعقدة الطوارئ حلاالت الضارة لآلثار بالتأهُّ  على البلدان يساعد أن شأنه من ما وهو
 ممكن. حدّ  أدىن إىل لهاوتقلي

  وك م ةاحل )أ(
 املالية وقواعدها وتشريعاهتا وخططها النفسية الصحة سياسات وضع يف الرئيسية وك م ةاحل مسؤوليات لتتمث   .25

 املهم ومن ظله. يف النفسية الصحة خدمات مستقد   الذي الداعم اإلطار األسس هذه لوتشك   تنفيذها. ومراقبة
 والقيم املبادئ النفسية الصحة قوانني نتقن   أن ينبغي املثال، سبيل فعلى اآلخر. منها كل  ويدعم يكّمل أن للغاية

 ميزانياهتا اعتمادات صختص   أن ويلزم وخططها، النفسية الصحة لسياسات األساسية واألغرا  واألهداف
  النفسية. للصحة الوطنية اخلطة غايات لتحقيق

  االستراتيجية تدخُّالتال أهم

 النفسية؛ للصحة االسرتاتيجية العمل القطاعات/خطة املتعددة الوطنية السياسة وضع/حتديث  
  اإلنسان حلقوق الدولية الصكوك/العهود مع يتماشى مبا النفسية بالصحة الصلة ذات التشريعات استعرا 

 حملّدثة؛ا التشريعات تنفيذ برصد مستقل حنو على لالضطالع آلية وإنشاء
 اسرتداد ةنُظُموأ احلكومة مهاتقد   اليت األساسية الصحية الرعاية حزمة يف األولوية ذات النفسية احلاالت إدماج 

  االجتماعية/اخلاصة؛ التأمينية التكاليف
 والتعايف. بللتأهُّ  الوطنية اخلطط يف االجتماعي والنفسي النفسي الصحي الدعم إدماج  
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 الصحية الرعاية )ب(
 النفسية الصحة خدمات من مزيج أفضل إىل لللتوصُّ  اخلدمة لتنظيم هرمياً  خمططاً  العاملية الصحة ةُنُظمم تاقرتح   .22

 مساعدة النفسية بالصحة املتعلقة الفرد احتياجات تطلبت اهلرمي، املخطط ذلك يف املستوى ارتفع وكلما (.17)
 اخلدمات نطاق توسيع املتوازن النهج هذا ويشمل الرعاية. تكاليف ارتفاع من هبا يقرتن وما كثافةً   أكثر مهنية

 برامج من وغريها األولية الرعاية برامج يف النفسية الصحة دمج ذلك يف مبا النفسية، الصحة جمال يف اجملتمعية
 الرعاية وبرامج للتمنيع، املوس ع والربنامج احلمل، نيةمأمو  زيادة برنامج مثل األولوية، ذات الصحية الرعاية

  .(27-18) األخرى اجلهة من األخرى النفسية الصحة مؤسسات نطاق وتقليص جهة، من للطفل املتكاملة
 االستراتيجية تدخُّالتال أهم

 خالل: من النفسية الصحة خدمات توجيه إعادة  
o وأسرهم. النفسية احلاالت لذوي اجملتمعية تدخُّالتالو  الذاتية املساعدة على قائمة تدخُّالت إتاحة  
o األشخاص حقوق محاية وكفالة ،الطويلة لإلقامة املخصصة القائمة النفسية الصحة مستشفيات نطاق تقليص 

 النفسية؛ احلاالت ذوي
o األجل القصرية الرعاية ووحدات اخلارجيني للمرضى العامة املستشفيات يف النفسية الصحة خدمات تقدمي 

 الداخليني؛ للمرضى
o إىل متُقد   اليت اخلدمات يف التكلفة وميسورة جدوى وذات املردود عالية ناتالبي   على قائمة تدخُّالت إدماج 

 األولوية. ذات الصحية الربامج من وغريها األولية الصحية الرعاية برامج ضمن النفسية احلاالت أصحاب

 الطوارئ. حاالت يف االجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحة جمال يف املمارسات أفضل تنفيذ 

  والوقاية النفسية الصحة تعزيز )ج(
 طريق عن للسكان النفسية الصحة حتسني إىل والوقاية النفسية الصحة بتعزيز اخلاصة تدخُّالتال يتؤد   أن ميكن .27

 إحداث يف واملسامهة جيدة، ونفسية بدنية صحة ضمان أجل من الوقاية عوامل وتعزيز اخلطر، عوامل ختفيف
 تدخُّالتال أن إىل اهنيوالرب  البي نات وتشري واالقتصادية. االجتماعية النتائج من طائفة على دائمة إجيابية آثار

 .(36-28 ،15) املتوسط شرق إقليم يف جناح فرصة بأكرب تتمتع التالية

  الرئيسية االستراتيجية تدخُّالتال

 صحة برامج ضمن الرتبية مهارات على والتدريب ،معاجلته ،األمهات يصيب الذي االكتئاب على فالتعرُّ  إدراج 
 واألطفال؛ األمهات

 برمتها؛ املدرسة هنج باستخدام املدرسية املناهج يف احلياتية املهارات اكتساب على التدريب إدراج 
  ّاالنتحار؛ لوسائل الوصول إمكانية من احلد 
 النفسية؛ األولية اإلسعافات تقدمي على الطوارئ حاالت يف االستجابة جهات تدريب 
 الوصم من واحلدّ  النفسية الصحة دئمببا املعرفة لتحسني ناتبالبي   سندة م ُ ال يباألسال استخدام. 
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 والبحوث دصْ والر   دالرتصُّ  )د(
 باالحتياجات املتعلقة ناتالبي   ذلك يف مبا والتنمية، للتخطيط بالنسبة احلياة شريان هي والرباهني ناتالبي   .28

 اخلاصة العمل خطة وتتطلب سواء. حد   على اجلديدة باالبتكارات املتعلقة البحثية ناتوالبي   احمللية، واخلدمات
 واإلبالغ هبا، املرتبطة واخلدمات النفسية بالصحة تتعلق اجلودة عالية صلة ذات مؤشرات مجع النفسية بالصحة

 إىل األمر حيتاج وقد الوطين، الصعيد على املعتادة البيانات مجع عملية يف املؤشرات هذه بعض إدماج وميكن هبا.
 لعملية التوجيه توفري يف بالغة أمهية النفسية الصحة لبحوث أن كما  الدورية. املسوحاتب اآلخر بعضها استكمال

 أن وميكن النفسية. الصحة خدمات تنظيم وإعادة للربامج، االسرتاتيجي والتخطيط الوطنية، السياسات وضع
 باحلدّ  يتعلق فيما هائلة نتائج توفري إىل التنفيذية، البحوث السي ماو  النفسية، الصحة حبوث أولويات ترتيب ييؤد  
 .(37) رةاملبك   الوفاة من والوقاية اإلعاقة حاالت من

  المعلومات نُظُمو  دالترصُّ  مجاليّ  في االستراتيجية تدخُّالتال أهم

 (؛1 املرفق )انظر الوطنية الصحية املعلومات نُظُم يف األساسية املؤشرات إدماج 
  استخدامها وعلى األولويات حمددة تنفيذية حبوث إجراء على الوطنية القدرات تعزيز. 

  النفسية بالصحة الخاصة العمل خطة في دةالمحد   الغايات مع األساسية المقارنة

 اخلاصة العمل خطة يف دةاحملد   الغايات بتحقيق املتعلقة عاتوالتوقُّ  احلايل األساس طخ   القسم هذا يعر  .29
  النفسية. بالصحة

 بش أن خططه ا سياساهتا/ حتديث أو وضع من انتهت قد البلدان من %81 تكون أن :1-1 العاملية الغاية .31
 فعلى (.2121 عام )حبلول اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية الصكوك مع يتماشى حنو على النفسية الص حة

 السنوات يف هبا النفسية الصحة سياسات على حتديثات تل  أدخ   قد اإلقليم بلدان من %55 أن من الرغم
 الغاية مقتضيات تستويف ،ث    ومن احملددة، الدولية املعايري مع تتوافق بلدان( )سبعة %32 فهناك املاضية، اخلمس
 صكوك مع يتماشى مبا تالسياسا على حتديثات إدخال الغاية هذه حتقيق ويستلزم العمل. خطة يف الواردة
  .2020 عام حبلول أخرى بلدا عشر أحد عن يقل ال فيما اإلنسان حقوق

 على النفسية الصحة بشأن قوانينها حتديث أو وضع من انتهت قد البلدان من %50 تكون أن :2-1 العاملية الغاية
 بلدان من %73 كانت  حني ففي (.2020 عام )حبلول اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية الصكوك مع يتماشى حنو

 فإن أخرى(، تشريعات يف مدجمة أم بذاهتا مستقلة تشريعات )سواء النفسية بالصحة تتعلق تشريعات لديها اإلقليم
 ث    من للقياس، خضعت اليت اإلنسان حقوق ملعايري اخلمس املكونات مجيع مع متوافقة بلدان( )ستة فقط 27%

 تشريعات على حتديثات إدخال فيجب الغاية، هذه تتحقق وكي العمل. خطة يف ردةالوا الغاية مقتضيات تستويف
  .2020 عام حبلول بلدان مخسة يف هبا تتعلق أخرى نّ وس   النفسية الصحة

 وحىت (.2020 عام )حبلول %20 بنسبة الوخيمة النفسية لالضطرابات اخلدمات عرب التغطية زيادة :2 العاملية الغاية
 املعلومات أن غري النفسية، الصحة خبدمات للتغطية حايل أساس خط إرساء جيب ر،املؤش   هذا وتقييم رصد يتم

 حساب يف كر  املشت    العامل ،أوالً  سليم. حنو على املطلوب األساس خط إرساء يف تفيد ال اإلقليم يف حالًيا املتوفرة
 عدد عن اإلبالغ ،ثانياً  احلاجة. ذوي السكان جمموع ال للخطر، ضنياملعر   السكان عدد إمجايل هو التغطية
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 مستوى على بلداً  13 يف إال يتوافر ال للعالج خضعوا وقد وخيمة نفسية اضطرابات لديهم الذين األشخاص
 الصحة عيادات مستوى على بلدان 8و العامة، املستشفيات مستوى على بلدان 9و النفسية، الصحة مستشفيات

 النفسية الصحة عيادات يف للعالج خضعت اليت احلاالت عدد زيادة يف الرغبة هناك كانت  إذا اخلارجية. النفسية
 بنسبة بلدان(، بثمانية اخلاصة املعلومات إىل )استناداً  نسمة 000,100 لكل 1158 حالياً  امعّدهل ويبلغ اخلارجية،

 نسمة. 000,100 لكل 1390 يكون املستهدف عّدلامل فإن ،2020 عام حبلول 20%

 قطاعات مبشاركة النفسية الصحة جمال يف والوقاية للتعزيز األقل على وطنيني برناجمني تنفيذ :1-3 العاملية الغاية
 لعام النفسية الصحة أطلس استبيان على اإلجابات إىل واستناداً  (.2020 عام )حبلول البلدان من %80 يف متعددة
 برامج استحداث أكثر أو برناجمان لديها اليت التسعة البلدان تواصل أن 2020 عام حبلول الغاية حتقيق يستلزم ،2014
  الوقاية. أو الصحة لتعزيز أكثر أو وطنيني برناجمني استحداث أخرى بلدان تسعة وعلى الشروط، فيها تتوافر أخرى

 داملوح   السنوي عّدلفامل (؛2020 عام )حبلول %10 بنسبة البلدان يف االنتحار تمعّدال خفض :2-3 العاملية الغاية
 وخفض للذكور(. 2.5و لإلناث 5.7) نسمة ألف مائة لكل 4.6 يبلغ اإلقليم يف االنتحار النتشار السن حسب

 مةس  ن   000,100 لكل حالة 8.5 إىل االنتحار حاالت خفض يف لتتمث   غاية يعين إمنا %10 بنسبة عّدلامل ذلك
 تأثره احتمال بسبب احلقيقي همعّدل من بأقل االنتحار تقدير يف تتسبب قد حالًيا عنها غاملبلّ  تعّدالامل أن غري سنويًا.
 يف بالدقة سمتتّ  االنتحار عن إبالغ آلية إنشاء على العمل إىل ةملح   حاجة ةفثم   وثقافية. ودينية اجتماعية بعوامل
 ليم.اإلق بلدان

 من األقل على واحدة أساسية جمموعة إعداد على عامني كل  ةمرّ  البلدان من %80 تواظب أن :4 العاملية الغاية
 عام )حبلول واالجتماعية الصحية للمعلومات الوطنية هانُُظم خالل من بشأهنا تقارير وتقدمي النفسية الصحة مؤشرات

 خمصصة تقارير )سواءً  النفسية الصحة بيانات عن تقارير أصدرت قد عشر التسعة البلدان أن من الرغم على (؛2020
 استبيان على اإلجابات من الواضح فمن العامة(، الصحية اإلحصاءات ضمن تد  ور   النفسية الصحة عن تقارير أو

 حتديد ويصعب البلدان، معظم يف حمدود النفسية الصحة معلومات نطاق أن ،2014 لعام النفسية الصحة أطلس
  املتاحة. تالبيانا إىل استناداً  املؤشر هذا وتقييم لرصد حايل أساس خط

 االستنتاجات

 و"صفقات الصفقات" "أفضل تُعترب واليت نات،البي   من استفادت اليت احملددة الرئيسية االسرتاتيجية تدخُّالتال .31
 الصحة جمال يف العمل نطاق توسيع إىل يرمي الذي حر  املقت    اإلقليمي اإلطار يف كلها  اجتمعت قد جيدة"،
 هذا ويدعم (.1 )املرفق 2020-2013 للفرتة النفسية بالصحة اخلاصة العمل خطة تنفيذ تيسري هبدف النفسية
 اقرتاح مت ذلك، على وعالوة عنها. الصادرة التوجيهية واملبادئ العاملية الصحة ةُنظُمم أدوات من جمموعة   اإلطار  
 هذه سقوتتّ  االسرتاتيجية. تدخُّالتال تلك تنفيذ بوْ ص   حر زمُ  ال التقدُّم لرصد الالزمة املؤشرات من جمموعة

 التقدُّم دصْ ر   يف املبذولة اجلهود ازدواجية بجتنُّ  أجل من وذلك العمل، خطة يف الواردة املؤشرات مع املؤشرات
 املؤشرات جمموعة عن لإلبالغ الالزمة املعلومات مجع وميكن العمل. خطة يف الواردة الغايات حتقيق بوْ ص   احملر ز

 نُُظم من وغريها الصحية اإلدارة نُظُم يف املؤشرات إدماج عرب منتظم حنو على إما اإلقليمي اإلطار يف الواردة
 الدورية. املسوحات طريق عن مجعها أو البلدان، يف املعلومات

 االسرتاتيجية احملددة يف اجملاالت الرئيسية األربعة.  تدخُّالتالناك عالقة تكاُمل بني مجيع وه .32
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 ة إىل اعتماد إطار العمل اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال الصحة النفسية. واللجنة اإلقليمية مدعو   .33

 شرق إقليم في النفسية الصحة مجال في العمل نطاق لتوسيع حالمقتر   اإلقليمي العمل إطار 1 المرفق .44
 المتوسط

 حةر  المقتـ   المؤشرات  االستراتيجية تدخُّالتال المجال
 املتعددة الوطنية السياسة وضع/حتديث وك م ةاحل

 للصحة االسرتاتيجية العمل القطاعات/خطة
  النفسية

 متعددة تنفيذية وطنية خطة سياسة/ بلد كل  لدى يكون أن
 الصكوك مع تتماشى مبا النفسية للصحة القطاعات

 )أ( اإلنسان حلقوق الدولية/اإلقليمية
 والنفسي النفسي الصحي الدعم إدماج

 وللتعايف بللتأهُّ  الوطنية اخلطط يف االجتماعي
 يف ياالجتماع والنفسي النفسي الصحي الدعم تقدمي إدماج

 بللتأهُّ  الوطنية اخلطط
 بالصحة الصلة ذات التشريعات استعرا 

 الدولية /العهود الصكوك مع يتماشى مبا النفسية
 اإلنسان حلقوق

 الصحة جمال يف ثةحمد   تشريعات بلد كل  لدى يكون أن
 حلقوق الدولية/اإلقليمية الصكوك مع يتماشى مبا النفسية
 اإلنسان

 حزمة يف األولوية ذات النفسية احلاالت إدماج
 احلكومة تقدمها اليت األساسية الصحية الرعاية

 االجتماعية/ التأمينية التكاليف اسرتداد ةنُُظموأ
  اخلاصة.

 

 الصحية الرعاية ِحّزم يف األولوية ذات النفسية احلاالت إدماج
 اسرتداد واخلاصة/ العامة التأمني ةنُظُمأ تقدمها اليت األساسية

 التأمينية. ليفالتكا
 خدمة تقدمي غايات لتحقيق الالزمة امليزانية خمصصات زيادة

  عليها قاملتف   الوطنية النفسية الصحة
 املستشفيات يف النفسية الصحة خدمات إرساء الصحية الرعاية

 الرعاية ووحدات اخلارجيني للمرضى العامة
 الداخليني للمرضى األجل القصرية
 املردود عالية البينات على قائمة تدخُّالت إدماج
 اليت اخلدمات يف التكلفة وميسورة جدوى وذات

 برامج ضمن النفسية احلاالت أصحاب إىل متُقد  
 الربامج من وغريها األولية الصحية الرعاية

  )ب( األولوية ذات الصحية
 الذاتية املساعدة على قائمة تدخُّالت إتاحة

 النفسية احلاالت لذوي جمتمعية تدخُّالتو 
 وأسرهم
 اليت النفسية الصحة مستشفيات عدد من التقليل

 ممتدة لفرتات املرضى فيها يقيم

 مبا النفسية، للصحة وحدات هبا اليت العامة املستشفيات نسبة
 واخلارجيني الداخليني املرضى وحدات فيها

 من يستفيدون الذين النفسية احلاالت ذوي األشخاص نسبة
 والتشخيص واجلنس العمر حسب فة)مصن   الصحية اخلدمات
 واملكان(

 األدوية بانتظام فيها تتوافر اليت األولية الصحية املرافق نسبة
 العقل على املؤثرة األساسية

 األقل على هبا يعمل اليت األولية الصحية الرعاية مرافق نسبة 
 الدوائية غري تدخُّالتال تقدمي على بُمدر   موظف

 سنويًا للمراقبة ختضع اليت النفسية الصحية الرعاية مرافق نسبة
 احلاالت ذوي لألشخاص اإلنسان حقوق محاية لضمان
  واحلقوق اجلودة معايري باستخدام النفسية

 النفسية الصحة جمال يف املمارسات أفضل إدماج
 حاالت يف االجتماعي نفسيال والدعم

 )ج(الطوارئ

 التعرف على املدربني الصحية الرعاية جمال يف العاملني نسبة
 حاالت يف ومعاجلتها األولوية ذات النفسية احلاالت على

 الطوارئ
 الصحة تعزيز

  والوقاية
 

 جدوى وذات املردود عالية تدخُّالت تقدمي
 اجملتمعية املرافق خالل من التكلفة وميسورة

 (د) والسكانية

 املهارات لصقل ككل  املدرسة هنج تتبع اليت املدارس نسبة
  احلياتية

 على املدربني واألطفال لألمهات الصحية الرعاية موظفي نسبة
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 حةر  المقتـ   المؤشرات  االستراتيجية تدخُّالتال المجال
 الطوارئ حاالت يف االستجابة جهات تدريب

 النفسية األولية اإلسعافات تقدمي على
 النماء مهارات وعلى املبكرة الطفولة مرحلة يف الرعاية تقدمي

  واأُلسر. لألمهات والرتبية
 والرعاية لألمهات الصحية الرعاية جمال يف العاملني نسبة

 حاالت على املبكر التعرف على املدربني الوالدة أثناء الصحية
 ومعاجلتها األمهات اكتئاب

  االنتحار من للوقاية وطنية تنفيذية عمل خطة وجود
 النفسية الصحة مبادئ معرفة لتحسني منتظمة وطنية محالت

  متعددة قنوات باستخدام الوصم من واحلدّ 
 برامج مجيع يف األولية النفسية اإلسعافات على التدريب إدراج

  الطوارئ حاالت يف االستجابة جهات تتلقاها اليت التدريب
 دصْ والر   دالرتصُّ 

  والبحوث
 املعلومات نُُظم يف األساسية املؤشرات إدماج

  الوطنية الصحية
 حمددة حبوث إجراء ىعل الوطنية القدرة تعزيز 

  األولويات

 بشأن الوطين املستوى على منتظمة وبيانات تقارير توفري
  النفسية للصحة األساسية املؤشرات جمموعة

 الوفيات بعدد املتعلقة الوطنية البيانات عن سنوية تقارير تقدير
 باالنتحار

 يف لتنفيذها والتمويل املوارد توافر مع البلد، يف وتنفيذها استخدامها جيري عمل خطة أو اسرتاتيجية أو بسياسة تلحق صفة تنفيذية: أ
  البلد. يف السياسة/االسرتاتيجية تنفيذ لرصد دقيقاً  حتديداً  حمددة وسلطة بشرية موارد وخمصصات ميزانية هلا وحدة/إدارة

 لمعالجة الصفقات"( )"أفضل التكلفة وميسورة الجدوى وذات المردود وعالية ناتالبيِّ  على القائمة تدخُّالتال تشمل ب
 املضادة اجلينية )بالعقاقري واالكتئاب (،ع  للصر   املضادة ماألقد   األول اخلط )بعقاقري عر  الص   عالج يلي: ما النفسية االضطرابات

 األقدم الذهان اقري)بعق والفصام للمزاج(، تاملثب   )باللثيوم القطب الثنائي واالضطراب االجتماعي(، النفسي والعالج لالكتئاب
 مرحلة يف تبدأ اليت النفسية االضطرابات معاجلة تستهدف اليت تدخُّالتال من عدد هناك ذلك، ومع االجتماعي(. النفسي والعالج
 جيدة" "صفقات أهنا على تصنف أن مُيكن اليت االنتحارية والسلوكيات بالتوتر الصلة ذات واالضطرابات والقلق واملراهقة، الطفولة

 النفسية الصحة جمال يف الفجوات بسد اخلاص ةُنُظمامل عمل برنامج دليل يف الواردة تدخُّالتال جزء أيضاً  وهي
http://www.who.int/mental_health/mhgap/en. 

 تعزيز الطوارئ: حاالت في االجتماعي النفسي والدعم النفسية للصحة دةالجيِّ  والممارسات الممارسات أفضل تشمل ج
 رة؛املبكّ  الطفولة مرحلة يف النماء على املساعدة األنشطة ودعم الذاتية؛ املساعدة على القائم اجملتمعي والدعم الذات على االعتماد
 ةد  مسن   نفسية تدخُّالت وتقدمي الطوارئ؛ حباالت الصلة ذات النفسية الصحة ملشاكل معاجلتهم يف عليهم واإلشراف املوظفني وتدريب

 سالمة قضايا مع والتعامل الضرورية؛ النفسية األمرا  بأدوية اإلمدادات انتظام وضمان املتخصصني؛ غري العاملني خالل من ناتبالبي  
  اجملتمع يف املعلومات نشر وتشجيع وحقوقهم؛ األساسية واحتياجاهتم واملؤسسات اجملتمع يف املزمنة أو الوخيمة النفسية األمرا  ذوي

 ككل.
 من للوقاية التكلفة( وميسورة الجدوى وذات المردود وعالية ناتالبيِّ  على القائمة تدخُّالتال) "الممارسات أفضل" تشمل د

 الرتبية ومهارات املبكرة الطفولة مرحلة يف بالنماء املتعلقة ُنظُموال والقوانني تدخُّالتال النفسية: الصحة وتعزيز النفسية االضطرابات
 اخليارات": "أفضل من باعتبارها التالية األنشطة بتنفيذ اإلقليمي املكتب ويوصي الذات/االنتحار. إيذاء صر  ف ُ  من احلدّ  تستهدف اليت

 يصيب الذي االكتئاب ومتييز الوصم؛ من واحلدّ  النفسية الصحة مبادئ معرفة زيادة تستهدف اليت والتوعية اجلماهريي اإلعالم محالت
 يف ومعاجلتهم حاالهتم واكتشاف وإدمانية وعصبية نفسية اضطرابات لديهم الذين األطفال ومتييز ر؛مبك   وقت يف ومعاجلته األمهات

http://www.who.int/mental_health/mhgap/en
http://www.who.int/mental_health/mhgap/en
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 التوليدية الرعاية حتسني نُظُمو  املهنية؛ والسالمة الصحة سياسات يف التوتر، من كاحلد  النفسية، الصحة اسرتاتيجيات ودمج املدارس؛
 تكميل وبرامج الفوليك؛ حبمض األغذية وإغناء امللح؛ إىل اليود إضافة وبرامج التمنيع؛ وتعزيز بالوالدة، احمليطة الفرتة يف والرعاية
  الصحي. اإلدراكي النماء لتعزيز االنتقائي بالربوتني األغذية
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