
  
  
  
  
  
  
  

  ٤-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥

  WHA65.4    من جدول األعمال ٢-١٣البند 
  
  
  االستجابة العبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة  

  من جانب قطاع الصحة والقطاع الشاملة والمنسقة
  االجتماعي على المستوى القطري

  
  

  العالمية الخامسة والستون،جمعية الصحة 
  

بعد أن نظـرت فـي التقريـر الخـاص بالعـبء العـالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة الشـاملة 
    ١والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري؛

  
زيـــــادة  الـــــذي حــــث الــــدول األعضـــــاء، ضــــمن جملــــة أمـــــور، علــــى ١٠-٥٥ج ص عوٕاذ تــــذكِّر بــــالقرار 

االستثمارات في مجال الصحة النفسية داخل البلـدان وفـي إطـار التعـاون الثنـائي والمتعـدد األطـراف علـى السـواء 
  بصفتها عنصرًا ال يتجزأ من عافية الناس؛

  
الذي اعتـرف بـأن "مشـاكل الصـحة العقليـة  ٦٥/٩٥وٕاذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

لها أهميـة كبـرى بالنسـبة لكافـة المجتمعـات وتسـهم إلـى حـد بعيـد فـي عـبء األمـراض وتـردي نوعيـة الحيـاة وأنهـا 
الصـحة باهظة التكلفة من الناحيـة االقتصـادية واالجتماعيـة"، ورحـب أيضـًا بتقريـر منظمـة الصـحة العالميـة عـن 

ط الضوء على عـدم إيـالء االهتمـام المالئـم للصـحة النفسـية وقـدم المبـررات للحكومـات الذي سل النفسية والتنمية،
ــــي إطــــار وضــــع  ــــى المصــــابين باالضــــطرابات النفســــية ف ــــة كــــي تصــــل إل ــــي مجــــال التنمي ــــة ف واألطــــراف الفاعل
ن استراتيجيات وبرامج تدرج هؤالء الناس في سياسات التعلـيم والتوظيـف والصـحة والضـمان االجتمـاعي والحـد مـ

  الفقر؛
  

وٕاذ تشير إلى االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 
) الــذي ســلَّم بــأن االضــطرابات ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر  ٢٠و ١٩الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا (نيويــورك، 

مــن أســباب االعــتالل وتســهم فــي العــبء العــالمي  النفســية والعصــبية، بمــا فيهــا داء ألزهــايمر، تشــّكل ســببًا هامــاً 
  لألمراض غير المعدية التي تقتضي اإلتاحة المنصفة للبرامج وتدخالت الرعاية الصحية الفعالة المتعلقة بها؛ 

  

                                                           
 .٦٥/١٠الوثيقة ج   ١
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حــاالت عجــز، كمــا هــو مبــين فــي اتفاقيــة األمــم  وٕاذ تعتــرف بــأن االضــطرابات النفســية يمكــن أن تســبب
ذوي اإلعاقــة، والتــي تشــير أيضــًا إلــى أن اإلعاقــة تحــدث بســبب التفاعــل بــين  المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص

األشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التـي تحـول دون مشـاركتهم مشـاركة كاملـة 
يحــدد الخطــوات  ٢٠١١العجــز التقريــر العــالمي عــن فعالــة فــي مجــتمعهم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخــرين، وبــأن 

  التي يلزم اتخاذها من أجل تحسين مشاركة ودمج ذوي اإلعاقة، بمن فيهم المصابون باإلعاقة النفسية؛  
  

بــأن االضــطرابات النفســية تنــدرج ضــمن نطــاق طائفــة أوســع تشــمل االضــطرابات العصــبية وٕاذ تعتــرف 
كبيرة وتتطلب استجابة منسقة مـن قطـاع  وتلك الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان التي تسبب كذلك حاالت عجز

  الصحة والقطاع االجتماعي؛ 
  

 ٢٠٠٤وٕاذ يثيـــر قلقهـــا أن ماليـــين البشـــر حـــول العـــالم يتـــأثرون باالضـــطرابات النفســـية، وأنـــه فـــي عـــام 
٪ مــن عــبء المــرض العــالمي، الــذي ُيعــرَّف بأنــه الوفــاة المبكــرة باإلضــافة إلــى ١٣شــكلت االضــطرابات النفســية 

عنــدما يوضــع عنصــر العجــز مــن بــين عناصــر حســاب عــبء أيضــًا مــر المقضــية مــع العجــز، وأنــه ســنوات الع
٪ مـــن كـــل ســـنوات العمـــر ٣٣‚٥٪ و٢٥‚٣ كلتشـــالمـــرض فـــي الحســـبان وحـــده يتبـــين أن االضـــطرابات النفســـية 

  المقضية مع العجز في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، بالترتيب؛
  

أن التعــرض للطــوارئ اإلنســانية هــو عامــل مــن عوامــل الخطــر المحتملــة لمشــاكل  أيضــاً وٕاذ يثيــر قلقهــا 
الصــحة النفســية والصــدمات النفســية، وأن العطــل يصــيب البنــى االجتماعيــة والرعايــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 

  المستمرة للمصابين باالضطرابات النفسية الوخيمة والموجودة سلفًا؛ 
  

وٕاذ تعترف كذلك بأن الفجوة في عالج االضطرابات النفسية واسعة في جميع أنحاء العالم، وأن ما بـين 
٪ من المصـابين باالضـطرابات النفسـية الوخيمـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل ال يتلقـون ٨٥٪ و٧٦

تفعة الدخل عالية أيضًا، وتتـراوح بـين أي عالج العتالالت صحتهم النفسية، وأن األرقام المقابلة في البلدان المر 
  ٪؛ ٥٠٪ و٣٥

  
وٕاذ تعترف أيضًا بأن من الممكن الوقاية مـن اإلصـابة بعـدد مـن االضـطرابات النفسـية وأن مـن الممكـن 

  تعزيز الصحة النفسية في قطاع الصحة وفي القطاعات غير المندرجة ضمن قطاع الصحة؛
  

ة يعانون غالبًا من الوصم، وتشدد على ضرورة أن تعمـل اضطرابات نفسيوٕاذ يثير قلقها أن المصابين ب
  السلطات الصحية مع الفئات المعنية من أجل تغيير المواقف إزاء االضطرابات النفسية؛

  
أن هنــاك بّينــات متزايــدة علــى فعاليــة ومردوديــة التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة  اً تالحــظ أيضــوٕاذ 

  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية، وخصوصًا بين األطفال والمراهقين؛
  

وٕاذ تشــير كــذلك إلــى أن االضــطرابات النفســية كثيــرًا مــا تــرتبط بــأمراض غيــر ســارية ومــع مجموعــة مــن 
األولويـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك األيـــــدز والعـــــدوى بفيروســـــه، وصـــــحة األم والطفـــــل والعنـــــف اعـــــتالالت الصـــــحة ذات 

واإلدمــان واإلصــابات، وأن االضــطرابات النفســية كثيــرًا مــا تتعــايش مــع عوامــل طبيــة واجتماعيــة أخــرى، كــالفقر 
  وتعاطي الكحول على نحو ضار وأن النساء واألطفال هم أكثر تعرضًا للعنف المنزلي واالعتداء؛

  
بــأن بعــض المجموعــات الســكانية تعــيش فــي وضــع يجعلهــا عرضــة بوجــه خــاص لإلصــابة  تعتــرف وٕاذ

  باالضطرابات النفسية وعقابيلها؛
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بأن األثر االجتماعي واالقتصادي لالضطرابات النفسـية، بمـا فـي ذلـك حـاالت العجـز  أيضاً  وٕاذ تعترف
  النفسي، هو أثر متنوع وبعيد المدى؛

  
جزته منظمة الصحة العالميـة بالفعـل مـن أعمـال فـي مجـال الصـحة النفسـية وٕاذ تأخذ في الحسبان ما أن

  الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية،والسيما من خالل برنامج عملها 
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

  
أن تضــع وتعــّزز، وفقــًا ألولوياتهــا الوطنيــة وضــمن الســياق المحــّدد الــذي تعمــل فيــه سياســات   )١(

واســتراتيجيات شــاملة تتنــاول تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية وتشخيصــها فــي 
  وقت مبكر ورعاية المصابين بها وتزويدهم بالدعم وعالجهم وتعافيهم؛

  
تعزيز حقـوق اإلنسـان ومكافحـة  أن ُيضمِّن عملية وضع السياسات واالستراتيجيات الحاجة إلى  )٢(

الوصم وتمكين متلقي الخـدمات واألسـر والمجتمعـات والتصـدي للفقـر والتشـّرد وللمخـاطر الكبـرى القابلـة 
للتعــديل والمتعلقــة بمشــاكل الصــحة النفســية واالضــطالع حســب االقتضــاء برفــع مســتوى وعــي الجمهــور 

تقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية وتـــوفير  وٕايجـــاد فـــرص إلدرار الـــدخل وتـــوفير المســـكن والتعلـــيم وكـــذلك
  التدخالت المجتمعية، بما في ذلك الرعاية الالمؤسسية؛

  
أن تقــــوم، حســــب االقتضــــاء، بوضــــع أطــــر رصــــد مناســــبة تشــــمل عوامــــل الخطــــر والمحــــددات   )٣(

  االجتماعية للصحة بغية تقييم وتحليل االتجاهات المرتبطة باالضطرابات النفسية؛
  
ة المالئمــة للصــحة النفســية وتبســط األمــور الخاصــة بهــا، بمــا فــي ذلــك تعزيــز أن تمــنح األولويــ  )٤(

الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية وتــوفير الرعايــة والــدعم والعــالج فــي بــرامج الصــحة 
  والتنمية، وأن تخصص الموارد المالئمة في هذا الصدد؛

  
  خاصة بالصحة النفسية؛ شاملةأن تتعاون مع األمانة على إعداد خطة عمل   )٥(
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

أن يعـزز جهـود الـدعوة ويضـع خطـة عمـل شـاملة للصـحة النفسـية تنطـوي علـى حصـائل قابلــة   )١(
للقيــاس، باالســتناد إلــى تقــدير مــواطن الضــعف والمخــاطر، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء ولكــي 

ياســات والتشــريعات والخطــط واالســتراتيجيات والبــرامج بغيــة تنظــر فيهــا، علــى أن تشــمل الخــدمات والس
تـــوفير العـــالج وتيســـير التعـــافي والوقايـــة مـــن االضـــطرابات النفســـية وتعزيـــز الصـــحة النفســـية وتمكـــين 

  المصابين باالضطرابات النفسية من أن يعيشوا حياة كاملة ومنتجة في المجتمع؛
  
  يدرج في خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية بنودًا تتناول ما يلي: أن  )٢(
  

تقـــدير مـــواطن الضـــعف والمخـــاطر كأســـاس إلعـــداد خطـــة العمـــل الخاصـــة بالصـــحة   (أ)
  النفسية؛

  
حمايـــة وتعزيـــز واحتـــرام حقـــوق المصـــابين باضـــطرابات نفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك ضـــرورة   (ب)

  فسية؛ تجنب وصم المصابين باالضطرابات الن
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إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية الشـــاملة والجيـــدة بإنصـــاف وبأســـعار معقولـــة والتـــي تـــدمج   (ج)
  الصحة النفسية في كل مستويات نظام الرعاية الصحية؛

  
ــــة إلتاحــــة خــــدمات الصــــحة   (د) ــــاءة والحساســــية والكفاي إعــــداد المــــوارد البشــــرية ذات الكف

  النفسية بإنصاف؛
  

للرعايـــة الصـــحية الجيـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدخالت النفســـية تعزيـــز اإلتاحـــة المنصـــفة   (ه)
  االجتماعية واألدوية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية البدنية؛

  
تعزيــز المبــادرات، بمــا فيهــا المبــادرات فــي مجــال السياســات مــن أجــل تعزيــز الصــحة   (و)

  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية؛
  

خدمات االجتماعية بما فيها خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم إتاحة خدمات التعليم وال  (ز)
  المدرسي واإلسكان وتأمين العمل والمشاركة في برامج إدرار الدخل؛

  
إشــراك منظمــات المجتمــع المــدني والمصــابين باالضــطرابات النفســية واألســر ومقــدمي   (ح)

  ؛قرارخدمات الرعاية في اإلعراب عن آرائهم والمساهمة في عمليات صنع ال
  

تصميم وتقديم الدعم الخاص بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الذي سـيتيح   (ط)
  المرونة للمجتمع وسيساعد الناس على الصمود في الطوارئ اإلنسانية؛

  
مشـــاركة المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية فـــي الحيـــاة األســـرية والمجتمعيـــة والشـــؤون   (ي)

  المدنية؛
  

قطاعي التعليم والتوظيف وغيرهما من القطاعات ذات الصـلة فـي  وضع آليات تشرك  (ك)
  الدول األعضاء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالصحة النفسية؛

  
  االستناد إلى األعمال المنجزة وتجنب ازدواج العمل؛  (ل)

  
يتعــاون مــع الــدول األعضــاء وحســب االقتضــاء مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة  أن  )٣(

غير الحكومية وشركاء التنمية الدوليين والشركاء من الوكاالت التقنية على إعداد خطة العمـل الخاصـة 
  بالصحة النفسية؛

  
كـاديمي بغيـة المسـاهمة أن يعمل مع الدول األعضاء والوكاالت التقنيـة علـى تعزيـز التبـادل األ  )٤(

  من خالل ذلك في رسم السياسات في مجال الصحة النفسية؛
  
أن يقدم خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية عن طريق المجلس التنفيـذي فـي دورتـه   )٥(

  الثانية والثالثين بعد المائة كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  

  
=     =     =  


