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 مرحلي حول توسيع نطاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسيةتقرير  
 مقدمة

القرار  2015شرق املتوسط يف دورهتا الثانية والستني عام للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية الأصدرت  .1
الذي اعتمدت فيه اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية يف  5-/ق62 م/ل إ ش

  لصحة النفسيةاخلاصة باإقليم شرق املتوسط. واهلدف من هذا اإلطار هو تفعيل خطة العمل الشاملة العاملية 
الت عة من التدخ  للمنظمة، وأن يكون مبثابة خارطة طريق إقليمية تعطي األولوية جملمو  (2013-2020)

ة الصحية، وتعزيز الصحة والوقاية، يمة يف جمال الصحة النفسية، والرعاكح و  : الح هي سرتاتيجية يف أربعة جماالتاال
 د والبحوث. د والرص  والرتص  

جنة اإلقليمية كل سنتني عن حالة تنفيذ طلبت الدول األعضاء من املدير اإلقليمي رفع تقرير لل  مبوجب القرار، و  .2
 اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية.

حول التقد م الذي أحرزحته البلدان يف تنفيذ التدخ الت االسرتاتيجية الواردة يف  ا  ملخصاملرحلي ويقدِّم هذا التقرير  .3
يع نطاق العمل يف هذا اجملال ملواصلة توس ا  ها، ويناقش ُسُبل املضي  ُقُدمإطار العمل يف ضوء املؤشرات املتفق علي

 اإلقليم. ب

  1الوضع الراهن والتقدُّم الُمحَرز

 الحوَكَمة  

 ينفذ سياسته تنفيذا  كامال .ا  منها ال ، غري أن أي  تفيد سبعة عشر بلدا  حاليا  بأن لديها سياسة للصحة النفسية .4

واسرتاتيجيات وخطط عمل الصحة ، عززت املنظمة دعمها إلعداد سياسات 2017إىل  2015وخالل الفرتة من  .5
النفسية وتنفيذها يف األردن ولبنان وقطر والصومال واإلمارات العربية املتحدة. ومت حتديث السياسات أو اخلطة 

-2013 للمؤشرات واألهداف املتفق عليها يف إطار خطة العمل الشاملة العاملية للصحة النفسية الوطنية وفقا  
 لشرق املتوسط.وإطار العمل اإلقليمي  2020

لبنود خطة العمل  ف وفقا  رح ويدعم املكتب اإلقليمي األردن وقطر وتونس لوضع خطط عمل وطنية ملعاجلة اخلح  .6
ف اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية السبعون يف عام رح العاملية للمنظمة بشأن االستجابة الصحية العمومية للخح 

2017. 

                                                      
 .(بلدا   19أجاب عليه ) 2017لعام الصحة النفسية ىل اإلجابات الواردة يف املسح اخلاص بأطلس إطرية تستند البيانات القُ   1
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يعات للصحة النفسية، غري أن حنو ثلث تلك التشريعات فقط هي اليت تتفق وتفيد ستة عشر بلدا  بأن لديها تشر  .7
 متاما  مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية.

م املكتب اإلقليمي الدعم ألفغانستان ولبنان واملغرب وقطر واإلمارات العربية املتحدة يف مراجعة وصياغة وقد    .8
 ية وفقا لبنود اتفاقية األمم املتحدة لقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. التشريعات واللوائح اليت تنظم الصحة النفس

دورة تدريبية إقليمية عن القيادة يف جمال الصحة النفسية بالتعاون مع خرباء دوليني من ذوي اخلربة يف إعداد ومت  .9
من بلدان  ةالدورة املديرين من املستويات اإلدارية املتوسط برامج مماثلة يف أسرتاليا واهلند ونيجرييا. وتستهدف

م املنظمة النسخة الثالثة من الدورة وتنظِّ  ،اإلقليم لتمكينهم من توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية يف بلداهنم
 ، وتعتزم تنظيمها سنويا . 2017يف عام  يةالتدريب

 الرعاية الصحية

م الصحية اإلقليمية وتعزيزها يف بعض البلدان، إال أن النموذج السائد ظُ النُ اُتُِذت خطوات واعدة إلعادة توجيه  .10
يف ظل وجود عدد قليل نسبيا  من اخلدمات اجملتمعية، وعدم اكتمال  الرعاية املؤسسيةللرعاية ال يزال قائما  على 

 إدماج مكونات الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األولية وحمدودية التغطية باخلدمات.

وسعيا  إىل سد الفجوة العالجية وتعزيز تقدمي الرعاية املتكاملة اجملتمعية، قد مت املنظمة الدعم لتنفيذ برنامج رأب  .11
تدشني الربنامج ب 2017-2015 خالل الفرتةقامت إذ  ،الصحة النفسية يف العديد من بلدان اإلقليميف الفجوة 

مان وفلسطني أفغانستان واألردن والكويت ولبنان وعُ تنفيذه يف ودعمت مواصلة يف باكستان ومصر وتونس، 
 وقطر. 

وتقوم مجهورية إيران اإلسالمية حاليا  بتوسيع نطاق مناذج اخلدمات املتكاملة يف املراكز الضرية، بينما تعكف  .12
 البحرين ومجهورية إيران اإلسالمية وقطر على إنشاء خدمات جمتمعية إيصالية.

دعم البلدان يف هبدف ت بشأن إدماج الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األولية دة للتوجيهاومت إعداد مسو   .13
 إدماجها يف الرعاية الصحية األولية.من خالل توسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية عملية 

لالجئني خلدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بسبب تفاقم الصراعات وأزمة ا حتياجاالتزايد يو  .14
من جمموعة املرتبطة هبا يف عدد من بلدان اإلقليم. وحتتاج اجملتمعات اليت تعيش يف ظل هذه الظروف إىل 

خدمات الدعم النفسي االجتماعي. وال خيفى أن تلبية احتياجات الصحة النفسية هو أمر بالغ األمهية يف 
 أوقات األزمات والتعايف منها، فضال  عن التنمية املستدامة. 

والشركاء الدوليني  ،كاالت األمم املتحدةو سائر وقد اضطلع املكتب اإلقليمي بدور فع ال يف التنسيق مع  .15
توفري خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي يف البلدان املتضررة من األزمات ألجل والوطنيني 

تيسري الدورات التدريبية املقد م وقد مشل الدعم اإلنسانية، مبا فيها العراق واألردن ولبنان وليبيا وسوريا واليمن. 
الت النفسية مرونتها، وتقدمي حزمة من التدخ  ضمان درات اجملتمعات و على اإلسعافات األولية النفسية لبناء قُ 
 أثناء الطوار،، وتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية على نياالجتماعية من خالل العاملني اجملتمعي

الت التعر ف املبكر على مشاكل الصحة النفسية ذات األولوية والتدبري العالجي هلا، باالستعانة بدليل التدخ  
اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية، وجتديد مرافق الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة 
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لنفسية والدعم النفسي االجتماعي يف اململكة النفسية اجملتمعية. وقد مت جتريب دورة توجيهية يف جمال الصحة ا
 العربية السعودية للمديرين من املستويات اإلدارية املتوسط ممن يعملون يف أوضاع الطوار، املعقدة. 

  تعزيز الصحة والوقاية 

ية، هناك عشرة بلدان متتلك، يف جمال تعزيز الصحة والوقاية من األمراض، برامج لتعزيز الصحة النفسية والوقا .16
اململكة و مان وباكستان وفلسطني وقطر وهي حتديدا : البحرين ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية واملغرب وعُ 

 الربامج. هبذه إال أن هناك تفاوتا  كبريا  بني البلدان يف نطاق التغطية  ،العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

 ية وطنية للوقاية من االنتحار. وتفيد ثالثة بلدان فقط بأهنا وضعت اسرتاتيج .17

 ،م املنظمة الدعم إلجراء استعراض لتنفيذ اسرتاتيجية الوقاية من االنتحار لدى مجهورية إيران اإلسالميةوتقدِّ  .18
 ولوضع الصيغة النهائية السرتاتيجية وطنية ذات صلة باملسألة ذاهتا يف أفغانستان وتونس. 

 ،تدريب جترييب يف مثانية بلدانتنظيم من إعداد حزمة للصحة النفسية املدرسية عقب انتهي املكتب اإلقليمي و  .19
وجيري تنفيذها حاليا  يف مصر ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن وباكستان، يف حني أن فلسطني وقطر وسوريا 

 .لتنفيذ تلك الزمة يف مرحلة التخطيطمل تزل واإلمارات العربية املتحدة 

، 2015د والتدبري العالجي هلا يف عام درات الالزمة لتشخيص اضطرابات طيف التوح  يم للموارد والقُ جري تقيوأُ  .20
مان وقطر مث تبع ذلك وضع عُ  ،بالتعاون مع أحد املعاهد اإليطالية للصحة العامة ومؤسسة أوتيزم سبيكس

 .دة بالتوح  معني   وطنية ا  واإلمارات العربية املتحدة خطط

على إتقان مهارات التعامل مع  اآلباء واألمهاتحاليا  جتارب عشوائية مضبوطة يف باكستان لتدريب  وجُترى  .21
طط األردن خي، بينما األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية والتنموية، وال تزال تلك التجارب يف املرحلة األوىل يف مصر

   لتنفيذ ذلك التدريب.اجلمهورية العربية السورية 

ل للحفاظ على املنظمة حزمة لتعليم املهارات الياتية، واليت ستكون جزءا  من حزمة شاملة للتدخ  ت وقد أعد   .22
 15و 11 الصحة االنفعالية للمراهقني. وتستهدف حزمة املهارات الياتية املراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني

واُتاذ القرارات، وحتديد  ،شكالت، وتركز على جمموعة أساسية من املهارات الياتية، ومنها حل املعاما  
 األهداف، والتفكري النقدي، ومهارات االتصال، وتوكيد الذات، والوعي الذايت، ومهارات التعامل مع الضغوط.

هتا مت املواد اإلعالمية اليت أعد  خدِ . واستُ 2017يوم الصحة العاملي لعام ا  لاالكتئاب موضوعت املنظمة ذح اُت  و  .23
 بة على نطاق واسع يف البلدان لتشجيع املعرفة مبباد، الصحة النفسية.املنظمة هبذه املناس

 الترصُّد والرْصد والبحوث 

بلدان يف وارد امل حاالتهبدف توصيف  2017وجيري حاليا  مجع البيانات إلعداد أطلس للصحة النفسية لعام  .24
واملؤشرات املتفق عليها يف إطار العمل، ز يف تنفيذ األهداف حرح مُ ـاإلقليم وقدراهتا على اإلبالغ عن التقد م ال

 نشر يف وقت الحق من هذا العام.وسوف تُ 

لدعم البلدان يف تطوير  ،ت املنظمة أطلسا  ملوارد وقدرات الصحة النفسية لألطفال واملراهقني واألمهاتوقد أعد   .25
 اخلدمات اخلاصة بالصحة النفسية لألطفال واملراهقني. 
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وف ف للتجريب يف ثالثة بلدان، وجيري تنفيذه حاليا  يف األردن وقطر وتونس. وسرح للخح د العاملي رصح مح ـوخضع ال .26
نطاقه ليشمل املزيد من البلدان يف املرحلة املقبلة هبدف مجع البيانات عن جمموعة من ع املنظمة يف تتوس  

ف، تزامنا  مع إعداد خطط رح للخح ز بشأن خطة العمل العاملية ُمحرح ـم الد التقد  ص  املؤشرات اليت يستفاد منها يف رح 
 عمل تسرتشد بتلك البينات على الصعيد الوطين.

وتشارك املنظمة يف مبادرة حبثية واسعة النطاق هتدف إىل تعزيز إعداد البيحنات والرباهني واالستفادة منها حمليا .  .27
أزمة الالجئني إبان ستجابة للصحة النفسية قادرة على اال م  ظُ نُ  إرساءوتركز املبادرة على عدة جماالت، وهي: 

السوريني، وزيادة إتاحة رعاية الصحة النفسية لألشخاص الذين يواجهون الشدائد يف لبنان، وإنشاء شبكة لتنفيذ 
 برامج الصحة املدرسية.  

  التحدِّيات وُسُبل الُمضي ُقُدما  

املرتبط بالصحة النفسية، وما ينتج عنه من م املستمر ص  ب على الوح قة للتغل  ال تزال هناك حاجة لبذل جهود منس   .28
م يف جمال الصحة النفسية استمرار يات اليت تعوق التقد  متييز وفجوة يف الصول على العالج. ومن أهم التحدِّ 

عدم االستقرار السياسي والصراعات واألزمات اإلنسانية يف عدد من بلدان اإلقليم. وفيما يلي عوامل أخرى 
 ة الصول على عالج األمراض النفسية:فجو اتساع تسهم يف 

   ال هلا، مع استمرار الرتكيز على مناذج عدم كفاية املوارد البشرية واملالية، ويتفاقم أثر ذلك باالستغالل غري الفع
 الرعاية املؤسسية يف تقدمي اخلدمات اخلاصة باضطرابات الصحة النفسية.

  ة نفسية وأسرهم. ييعانون اضطرابات صحلقوق األشخاص ممن املتوفرة الماية عدم كفاية 

  .النقص الاد يف خدمات الرعاية النهارية اجملتمعية 

  غياب اآلليات والعمليات املؤسسية الالزمة إلدماج مكونات الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األولية
 واخلدمات العامة للرعاية الصحية.

  ي القطاعات هبدف التصدِّ خمتلف ع الصحي، وبني الربامج داخل القطا سائر عدم كفاية التنسيق مع
 دات العامة للصحة النفسية.للمحد  

  عدم املنهجية يف مجع البيانات عن املؤشرات املتعلقة باضطرابات الصحة النفسية يف إطار النظام الوطين
 م تسجيل األحوال املدنية يف العديد من البلدان.ظُ للمعلومات الصحية، وضعف نُ 

لتوجيه والدعم التقين لتوسيع ل هامع الدول األعضاء وتوفري  هايات، ستواصل املنظمة عملالتحدِّ ويف ضوء تلك  .29
قليمي لتوسيع نطاق اإلسرتاتيجية يف اجملاالت األربعة ذات األولوية الواردة يف اإلطار االالت نطاق تنفيذ التدخ  

 العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية. 

 


