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ا إحدى قضايا الصحة العمومية اليت ترتبط ارتباطاً متثِّل الصحة النفسية واملشكالت املرافقة هل
ولالضطرابات النفسية والعصبية . وثيقاً جبودة احلياة، وباإلنتاجية ورأس املال االجتماعي

من % 12و% 14واإلدمانية تأثري على مجيع فئات اتمع من كل األعمار، وهي مسؤولة عن 
ايلالعبء املرضي، عاملياً، وإقليمياً على التقد دعا الدول   10.55وكان القرار ج ص ع. و

ويدعو هذا . األعضاء إىل تقدمي الدعم لربنامج املنظمة للعمل العاملي من أجل الصحة النفسية
كما طلبت اللجنة . الربنامج إىل تعزيز االلتزام السياسي، وإعداد سياسات وبنية أساسية تشريعية

جية شاملة للصحة النفسية تسترشد ا الدول األعضاء ، إعداد استراتي2010اإلقليمية، يف عام 
يف استجابتها لتعزيز الصحة النفسية، والعمل على تضافر اجلهود من أجل وقاية األفراد من 

وتشكِّل االستراتيجية . ، ومعاجلتهم وتأهيلهمواإلدمانيةاإلصابة باالضطرابات النفسية والعصبية 
ساس إلعداد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية يف هذا اإلقليمية واإلجراءات املقترحة األ

  .اال
  .مدعوة للتكرم بالنظر يف مشروع القرار املرفق اإلقليمية ةجنوالل
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  )أ(الصفحة 

  املوجز 
مشاكل إحدى قضايا الصـحة العموميـة الـيت تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً جبـودة        متثِّل الصحة النفسية وما يتصل ا من 

ظاهرة عاملية تؤثــِّر علـى   متثِّل  واإلدمانيةفاالضطرابات النفسية، والعصبية  .جية ورأس املال االجتماعياحلياة، وباإلنتا
مـن العـبء املرضـي عامليـاً، وإقليميـاً علـى       % 12و% 14، وهي مسـؤولة عـن   األعمارمجيع فئات اتمع من كل 

الـدول األعضـاء إىل تقـدمي الـدعم إىل برنـامج       قـد دعـا   10.55 وكان قرار مجعية الصـحة العامليـة ج ص ع  . التوايل
األمر الذي قاد إىل إطالق برنامج العمـل العـاملي للصـحة النفسـية يف      ،املنظمة للعمل العاملي من أجل الصحة النفسية

. إىل تعزيز االلتـزام السياسـي وإعـداد السياسـات والبنيـة األساسـية التشـريعية        يدعوالذي وهو الربنامج ، 2008عام 
، 2010مـد يف  ، الـذي اعت 3-ق/57ل إ/نت املناقشات اليت جرت يف اللجنة اإلقليمية واليت قادت إىل القرار ش موكا

 لتعزيـز تسترشد ا الدول األعضاء يف استجابتها  ،صرحية وواضحة يف طلب إعداد استراتيجية شاملة للصحة النفسية
، ومعاجلـة  واإلدمانيـة االضـطرابات النفسـية والعصـبية    والعمل على تضافر اجلهود مـن أجـل تـوقِّي     ،الصحة النفسية

  .ذه االضطرابات وتأهيلهم صابنيامل

وتقدنات الوبائية اليت تـة ربز حجـم عـبء االضـطرابات النفسـية والعصـبية      م هذه الورقة استعراضاً للبيواإلدماني ،
ويـتم، يف ضـوء اسـتعراض العـبء واسـتجابة      . ءالـدول األعضـا  م الصحة النفسية يف ظُاستجابة نكيفية يتلوه حتليل ل

لتحـديات وزيـادة   بغيةَ التعاطي مـع ا االستراتيجية اإلقليمية  وتفصيل عناصرالنظم، التعرف على التحديات والفرص، 
إلعـداد   القاعـدة الراسـخة  وتشـكِّل االسـتراتيجية اإلقليميـة واإلجـراءات املقترحـة      . إىل أقصـى حـد   املتاحـة  الفرص

والشـوروِية يف  ة يـ القياد اجلوانـب  العناصـر تعزيـز   وتشمل هذه. يف هذا اال يات وخطط العمل الوطنيةاالستراتيج
بعملية إدماج الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية، وتعزيز خدمات  واالرتقاءالصحة النفسية،  نظُم

األكثـر عرضـة، والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية        الصحة النفسية التخصصية، وإيالء أولوية اخلدمات لألشخاص
  .واإلدمانيةوالعصبية 
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  املقدمة  .1

ميتد تأثريها إىل مجيع فئات اتمـع وإىل   عاملية ظاهرةٌ واإلدمانيةمن املعروف أن االضطرابات النفسية، والعصبية، 
يـاة املفقـودة املصـححة باحتسـاب مـدد      من سنوات احل% 12و% 14االضطرابات مسؤولة عن هذه ف. كل األعمار
مـا يربـو    علـى أن تقديرات منظمة الصحة العامليـة،   وتدلُّ. )1( التوايلالعاملي واإلقليمي، على  املستويينالعجز، على 

 154، كما يعاين حنو وإدمانيةمليون شخص يف خمتلف أحناء العامل يعانون من اضطرابات نفسية، وعصبية،  450على 
مليون شخص باالضـطرابات النامجـة عـن     91هذا إىل جانب تأثـُّر حنو . مليوناً من الفصام 25وناً من االكتئاب، وملي

مليون شخص مـن   50ويعاين ما يصل إىل . مليوناً من تلك املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان 15تعاطي املسكرات، وحنو 
وهناك على الدوام، ويف مجيـع األوقـات، أسـرة     .فرخـض اللزهامير وغريه من أمراداء آ مليوناً من 24الصرع وحنو 

  ).2(ر، يعاين فرد منها من اضطراب نفسي سمن بني كل أربع أُ
مع صـحة البـدن واحملـددات االجتماعيـة للصـحة       وتعايشيةوعالوة على ذلك، فإن للصحة النفسية عالقة وثيقة 

الصـحة البدنيـة اجليـدة، والعالقـات     تترابط ترابطاً وثيقـاً مـع   جيابية أن الصحة النفسية اإل علىالبينات  وتتضافر). 3(
وباملقابـل ). 4(عمل صـحية  التعليم اجليد، وكون الشخص يعمل يف بيئة باالنتماء، و والشعورة الطويلة األمد، اجلاد ،

يف كـل اتمعـات،    ةواإلدمانيـ فإن احلرمان االجتماعي يزيد من خمـاطر اإلصـابة باالضـطرابات النفسـية والعصـبية      
وعلى ذلك، فإن الصحة النفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملرامي اإلمنائية لأللفية الـيت  . بصرف النظر عن مدى ثراء القطر

بني اجلنسني، وحتسـني صـحة    العدالةدف إىل استئصال شأفة الفقر املدقع واجلوع، وحتقيق التعليم الشامل، وتعزيز 
ا األطفال ومنائهم األمهات، وحتسني ب5(قْي.(  

، إىل تبنـي  8-ق/109 م ت ه، يف قـرار 2002عـام   األعضـاء  لَوالـد  وكان الـس التنفيـذي للمنظمـة قـد دعـا     
، الذي يعكس رؤية املنظمة حول حتسـني نظـم   2001 لسنة التوصيات اليت وردت يف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل

 الـدولَ  ةـة العامليـ ـة الصحـ ـت مجعيـ ـا حثـ ـكمـ  .ةـــ ات النفسيـبء االضطرابـ ـن عـ ـف مـ ـة للتخفيـ ـة النفسيـالصح
، على إعـادة التأكيـد علـى أحكـام قـرار الـس التنفيـذي اآلنـف الـذكر،          10.55 ج ص ع اــ، يف قرارهاألعضاء

 برنـامج  إىل دعم إجراءات محاية األطفال من الصراعات املسلَّحة، وأثناء وقوعهـا، وتقـدمي الـدعم إىل    ودعت كذلك
  .املنظمة للعمل العاملي من أجل الصحة النفسية

العمل العاملي للصحة النفسية كربنـامج ذي   ، برنامج2008أطلقت املديرة العامة للمنظمة، عام  ويف أعقاب ذلك،
. إدمانيـة  أولوية يرمي إىل توفري الرعاية الفعالة واإلنسانية جلميع األشخاص املصابني باضطرابات نفسـية أو عصـبية أو  

عـبء   تقلـيص رأب الفجوة مـا بـني االحتياجـات العاجلـة وبـني مـا هـو متـاح، مـن أجـل            إىلهذا الربنامج  ويرمي
  ).6(، يف مجيع أحناء العامل واإلدمانيةاالضطرابات النفسية والعصبية 

الرابعـة   الل الـدورة ، بياناً مشـتركاً، خـ  1997أصدرت مجيع الدول األعضاء، عام فقد على الصعيد اإلقليمي، أما 
للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، لدعم سياساا وبراجمها الوطنية اخلاصة بالصـحة النفسـية، والتنسـيق مـع      واألربعني

تعزيـز   والعمـل معهـا علـى   تشـجيع املنظمـات الالحكوميـة    مبستوى الوعي، و واالرتقاء، سائر القطاعات االجتماعية
أن احلاجـة   ولـو قرارات حول موضوع تعاطي املسكرات ومواد اإلدمان،  صدرت، ذلك أعقابويف . املعافاة النفسية

، على حنـو صـريح، خـالل املناقشـات الـيت دارت حـول       قد جتلَّتلوجود استراتيجية إقليمية خاصة بالصحة النفسية 
ممـا  طفـال واملـراهقني،   واإلجراءات اخلاصة برعايـة الصـحة النفسـية لألمهـات واأل     اإلقليمية التوجهات االستراتيجية

  .2010 سنة) 3-ق/57ل إ/ش م(إىل اعتماد القرار  أفضى
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التقريـر اخلـاص    الـواردة يف التوصيات إىل ، والبنود التاليةالبينات اليت سيتم التعرض إليها بالتفصيل يف وبالنظَر إىل 

، والقـرارات اإلقليميـة يف هـذا الشـأن، فـإن      ، وإطالق برنامج العمل العاملي للصحة النفسية2001، يف العامل ةبالصح
احلاجة ماثلة لوجود استراتيجية مترابطة للصحة النفسية يسترشـد ـا يف وضـع خطـة عمـل منسـقة تتسـم باملرونـة         

وسيسـتكمل ذلـك بالتوجهـات االسـتراتيجية اإلقليميـة واإلجـراءات       . لتحسني الصحة النفسية للسـكان يف اإلقلـيم  
وتتمثَّل أغـراض هـذه   ). 7( 2010 سنةصحة النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني، اليت مت اعتمادها اخلاصة برعاية ال

االستراتيجية يف تعزيز االستجابة املتكاملة للقطاع الصحي وغريه من القطاعات ذات الصلة، من خالل تنفيذ اخلطـط  
الصحة النفسية والوقاية مـن االضـطرابات النفسـية والعصـبية     الرامية إىل تعزيز  ،واملمكنة التحقيق ،البيناتب الـمسندة
احلمايـة   وضـمان قـوق اإلنسـان،   حل الكامـل  حتراماال، ومعاجلة املصابني بتلك االضطرابات وتأهيلهم، مع واإلدمانية
  .اتمعية

  الوضع العاملي واإلقليمي  .2
  الراهن حتليل الوضع  1.2

االضـطرابات النفسـية علـى مـدى العمـر بـني        انتشـار  تقدر يف شىت أحناء العامل ةالـمجراالدراسات اتمعية إنَّ 
% 4.3شـهراً مبـا يتـراوح بـني      اثني عشر ، ومعدالت انتشارها على مدى%48.6و% 12.2البالغني مبا يتراوح بني 

مـن  % 20و% 10ني ن مـا بـ  ، أ2001 التقرير اخلاص بالصحة يف العـامل سـنة   ويبين). 1اجلدول ) (8، 6% (26.4و
يعانون من واحد أو أكثر من االضطرابات النفسية والسلوكية، وأن حـوايل  األطفال واملراهقني، على مستوى العامل، 

العـبء العـاملي لالضـطرابات    كمـا أن  ). 9(من االضطرابات النفسية لدى البالغني تبدأ قبل سن الرابعة عشرة % 50
سنوات العمـر املصـححة باحتسـاب مـدد     (العجز ب مصحوبةً الـمعيشةبالسنوات  ساًمقي، واإلدمانيةالنفسية والعصبية 

وهنـاك  . العجزبـ  مصـحوبةً  الـمعيشةمن السنوات  31.7من العبء املرضي العاملي، وعن  %14مسؤول عن ) العجز
، أال واإلدمانيـة عصـبية  مخسة أمراض رئيسية تسهم يف العبء العاملي من العجز الناجم عـن االضـطرابات النفسـية وال   

، %)2.8(، والفصـام  %)3.3(تعاطي املسكرات ب املرتبط ضطراباال، و%)11.8(وهي االكتئاب األحادي القطب 
  ).2%) (1.6(ف رخـ، وال%)2.4( العنصر االكتئايب لالضطراب الوجداين الثنائي القطب

، 2005يرات منظمـة الصـحة العامليـة لعـام     ، فبحسب تقـد الوفياتإحداث ولالضطرابات النفسية إسهام أيضاً يف 
من مجيـع سـنوات احليـاة    % 1.4مليون وفاة كل عام، وعن  1.2تبين أن االضطرابات العصبية النفسية مسؤولة عن ي

منـهم مـن البلـدان املنخفضـة الـدخل واملتوسـطة       % 86شخص ينتحرون كل عام،  800 000كما أن حنو . املفقودة
 45و 15احد من األسباب الثالثة الرئيسية للوفاة بني أولئك الذين تتـراوح أعمـارهم بـني    ويأيت االنتحار كو. الدخل

عاماً، كما أنه مسؤول عن ربع مجيع الوفيات بني املراهقني الذكور، وما يصل إىل ثالثـة أربـاع مجيـع الوفيـات بـني      
باالنتحـار يف   اختطـار حقيقيـة حتـف   املنهجية االضطرابات النفسية عوامـل   إحدى املراجعات اعتربتوقد . الشابات

الرعايـة   مرافـق لالضطرابات النفسـية بـني البـالغني، يف     ةوتتراوح نسبة االنتشار املوثّق. من الـمنتحرين بالفعل% 91
لديهم أعـراض   الرعاية األولية مرافقمن املرضى الذين يراجعون % 15، كما أن ما يقدر بـ %60و% 10بني  األولية
  ).3(وسلوك ملتمس للعون  ةط نفسيوبضغ ولكنها مصحوبةتفسري طيب،  ليس هلا
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  )7(تقرير املسح العاملي للصحة النفسية  بناًء علىشهراً  12معدل انتشار االضطرابات النفسية على مدى . 1اجلدول 

  
  (CI 95%)من االضطرابات النفسية  نسبة انتشار أي  القطر

 9.1 (6.0 – 12.1)  )بيجني(الصني 
 4.3 (2.7 – 5.9)  )شانغهاي(الصني 
 12.0 (9.6 – 14.3)  بلجيكا
 17.8 (16.1 – 19.5)  كولومبيا
 18.4 (15.3 – 21.5)  فرنسا
 9.1 (7.3 – 10.8)  أملانيا
 8.2 (6.7 – 9.7)  إيطاليا
 8.8 (6.4 – 11.2)  اليابان
 16.9 (13.6 – 20.2)  لبنان

 12.2 (10.5 – 13.8)  املكسيك
 14.9 (12.2 – 17.6)  هولندا
 4.7 (3.6 – 5.8)  نيجرييا
 9.2 (7.8 – 10.6)  أسبانيا
 20.5 (17.7 – 23.2)  أوكرانيا

 26.4 (24.7 – 28)  الواليات املتحدة األمريكية
 16.6 (13.7 – 19.5)  العراق

اً يف إقلـيم شـرق   أيضـ  شـائعةٌ ، واإلدمانيـة ، فـإن االضـطرابات النفسـية، والعصـبية،     العامل األخرىوكما يف أحناء 
نفسـية  الضـوائق  للمعـدالت   ،وتظهر املسوحات اتمعية الواسعة النطـاق الـيت جـرى تنفيـذها يف اإلقلـيم     . املتوسط

وتتـراوح  . ، مـع ارتفـاع املعـدالت يف البلـدان الـيت تواجـه أوضـاع طـوارئ معقـدة         %35.5و% 15.6تتراوح بـني  
). 2انظر اجلدول ) (20 – 10% (40.1و% 11.0هراً ما بني ش 12معدالت انتشار االضطرابات النفسية على مدى 

 يمعدالا لدى النسـاء ضـعفَ   وتبلغوتعد اضطرابات االكتئاب واضطرابات القلق أكثر االضطرابات النفسية تواتراً، 
وح الرجـال الـذين يتـرا    تكـون حمصـورة يف  وتكاد االضطرابات املرتبطة بتعـاطي املسـكرات   . معدالا لدى الرجال

من السكان، مع وجود ستة بلدان لديها معـدالت تزيـد علـى     مئة ألف لكل 4726و 22معدل االنتشار بينهم ما بني 
مـواد اإلدمـان يتجـاوز عـدد      تعاطيمن البلدان اليت تتوافر عنها بيانات حول انتشار  القلَّةَوإن . مئة ألفلكل  1000

لكـل   3500اضطرابات تعاطي املخـدرات يبلـغ   انتشار  medianناصف واملعروف أن سكاا نصف سكان اإلقليم؛ 
مليـون   4.7ويعـاين مـا يقـدر بــ     ). 21(يتعاطون املخدرات حقنـاً   مئة ألف من كل 172من السكان، وأن  مئة ألف
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يف حـني  ) 22(مـن السـكان    مئة ألـف لكل  2.1و 0.4شخص يف اإلقليم من الصرع، ويتراوح معدل انتشاره ما بني 

من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجـز  % 12مسؤولة عن  واإلدمانيةبات النفسية، والعصبية، االضطراأن 
 واإلدمانيـة كمـا أن االضـطرابات النفسـية، والعصـبية،      ،معظم هـذا العـبء إىل العجـز   يعزى و. اليت تفقد يف اإلقليم

معـدل االنتحـار لبلـدان     ناصـف ويبلـغ  ). 1(قلـيم  يف اإلالعجز ب مصحوبةً الـمعيشةمن السنوات % 27مسؤولة عن 
من السكان بالنسـبة   مئة ألفلكل  6.55، مقارنة بـ )17.17 – 0.56املدى ( من السكان مئة ألفلكل  4.9اإلقليم 

  ).23(جلميع بلدان العامل 
فعلـى سـبيل   . ةوترتفع معدالت االضطرابات النفسية ارتفاعاً كبرياً يف البلدان اليت تواجـه أوضـاع طـوارئ معقـد    

% 54.4أن ما يقدر بــ  من اضطرابات نفسية، يف حني عراقيني من أطفال املدارس ال% 37.4ما يقدر بـ  يعايناملثال، 
من الفتيات الفلسطينيات، لديهم اضطرابات وجدانية وسلوكية، كما أن ما يقـدر  % 46.5من الفتيان الفلسطينيني و

  ).28 – 24(ن يعانون من اضطرابات نفسية من أطفال املدارس األفغا% 22.2بـ 
البيانات الواردة من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا،  ىنِدة بصورة رئيسية علاملستالفجوات العالجية، وتصل 

ــق، و  % 60 -% 50بالنســبة للفصــام، و % 32إىل  ــاب والقل ــاطي  % 78بالنســبة الضــطرابات االكتئ بالنســبة لتع
بالنسـبة لالكتئـاب    %70دراسة لبنانية أن الفجوة العالجية تصل إىل  وقد أظهرت). 29(ها املسكرات واالعتماد علي

% 94؛ بينما تبين يف العراق أن الفجوة العالجية بالنسبة لالضـطرابات النفسـية بصـفة عامـة، تصـل إىل      )18(العميق 
أن معدل انتشار ) WHO – AIMS( أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم نظم الصحة النفسية وقد وجد مشروع). 13(

، وعنـدما  )31( العامليـة  ، وهو نصف معـدل عينـة املقارنـة   )30(يف اإلقليم % 1معاجلة االضطرابات النفسية يقل عن 
  %.90فإنه يشري إىل فجوة تزيد على ) 7(معدالت االنتشار العاملية  بناصف نيقار

الـيت أجريـت يف البلـدان املنخفضـة الـدخل أن املعاجلـة        ةالــمشهد ومن جهة ثانية، أظهرت التجـارب العشـوائية   
 %77يف  الـنكْس حاالت الفصام بعد مرور سنة واحدة، مـع عـدم حـدوث     نكْسختفض، مبقدار النصف، من فرص 

ن أكثر من نصف األشخاص املصابني بالصرع، ال يتعرضـون لنوبـات بعـد مـرور عـام واحـد       ؛ وأ)23(من احلاالت 
يف  مهـا مـن اإلجـراءات الفعالـة     ،يقوم ـا الطبيـب  اليت بسيطة التدخالت بعض الو ،تقدمي األدوية نوأ. على املعاجلة
مـواد   متعاطيمن  %60، مع جناح ما يصل إىل %30مبعدل  تعاطيهاكن أن تقلل من ميوأا املسكرات،  صدد تعاطي

  ).9,23(اإلدمان يف احلد من تعاطيها 
الثنائي الوجداين قدم أدوية ومعاجلات نفسية فعالة حلاالت الفصام، واالضطراب وميكن للخدمات اتمعية اليت ت

القطب، واالكتئاب، واضطراب اهللع، أن حتقـق نفـس التـأثريات الفعالـة الـيت حتققهـا املعاجلـات احلديثـة، وبنصـف          
سـية يف اإلقلـيم   لصـحة النف علـى ا إلنفـاق الصـحي   ا اصـف نوعلى الرغم مـن هـذه البينـة، فـإن     ). 32,33(التكاليف 

الـيت   %10 - %5قارنـة مـع نسـبة الــ     بامل، )30( )يف الدول األعضاء بـاإلقليم  %4و %0تتراوح بني ( %2تجاوز ي ال
 0.15ما ينفق علـى الصـحة النفسـية     ناصفويبلغ . كي تتوافق مع نظُم الرعاية الصحية الشاملة احلالية ينبغي بلوغُها

دوالرات األمريكيـة املطلوبـة    4 – 3العاملي، وكالمها يقل كـثرياً عـن الــ     لناصفادوالراً أمريكياً للفرد، وهو نصف 
دوالرات  9 – 7الـ عن لتوفري حزمة خمتارة من تدخالت الصحة النفسية العالية املردود يف البلدان املنخفضة الدخل، و

ك، فإنه ال يـتم اسـتخدام املـوارد املتاحـة     وفضالً عن ذل). 34(األمريكية املطلوبة لتقدميها يف البلدان املتوسطة الدخل 
من املوارد املاليـة والبشـرية يف مرافـق املؤسسـات العالجيـة مقارنـةً        %50أكثر من  احتباسبالفعالية املطلوبة، يف ظل 

  ).30(بثلث هذه املوارد على املستوى العاملي 
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  إقليم شرق املتوسط نتشار االضطرابات النفسية يف بلدانالاملسوحات اتمعية .  2اجلدول 
  الكل  إناث  ذكور  األداة  العينة  البلد

  التقييم باستبيان التحري
  أفغانستان

)2003) (11(  
عينة متعددة اموعات ألفـراد  

عامــاً   15مــن عمــر   عــائالت
  فأكثر يف مقاطعة نانغارهار

قائمة هـوبكرت التفقديـة   
ــراض ــتبيان لألعـ ، واسـ

 هارفــــارد للرضــــوح 
  النفسية

  االكتئاب
16.1            %58.4               %38.5%  

  القلق
21.9              %78.2               %51.8%  

  اضطراب الكرب التايل للرضح
7.5            %31.9         %       20.1%  

مجهوريـــــة إيـــــران 
  اإلسالمية

  )12) (2004قبل (
ة مـن  ـعينة ممثلة للسـكان مكونـ  

شخصـــاً مـــن عمـــر    31 014
ــاً 15 ــوق  عامـ ــا فـ ــاةفمـ  منتقـ

ــات    ــات اموع ــلوب عين بأس
  العشوائية

ــتبيان   ــة االســ إخراجــ
ــة  الصــحي العــام املكون

  بنداً 28من 
  )28 –أ ص ع (

15.8  29%  21%  

  العراق
)6-2007) (13(  

ــة للســكان مــن عمــر   ــة ممثل عين
عائلـة   9256: عاماً فما فوق 18

ــتكم ــغ اســ ــتبيان تبليــ لت اســ
  األعراض

 استبيان تبليغ األعـراض 
  )أ أ ت(

30.4%  40.4%  35.5%  

اإلمـــارات العربيـــة  
  املتحدة

)6-1997) (10(  
عاماً  18مشاركاً من عمر  1394

يف  1696 تضمفما فوق من عينة 
  العني

 استبيان تبليغ األعـراض 
  )أ ت أ(

    15.6%  
)11.8 – 19.5(  

  التقييم باملقابالت التشخيصية
  مصر

)2003) (19(  
 14 640تضم ممثّلة للسكان عينة 

عامـاً   64 – 18 أعمارهمشخصاً 
  مناطق 5يف 

مقابلة تشخيصية نفسية 
-MINI(عصبية قصـرية  

plus(  
10.6%  21.1%  16.9%  

)16.3 – 17.5(  

  العراق
)6-2007) (13(  

 +18عينة ممثلة للسكان من عمر 
ــاً ــة  9256: عام ــتكملت عائل اس

ــراض،   ــغ األعــ ــتبيان تبليــ اســ
ملقابلــة جــروا اأشخصــاًً  4332

ــ ــية الشـ ــة التشخيصـ املة املركبـ
CIDI 

استبيان تبليغ األعـراض  
أعقبته مقابلة تشخيصية 

   شاملة مركبة
  )م ت ش م(

4.03%  
  يوماً – 30

8.8%  
  شهراً 12

  طوال العمر  13.7%

10.3%  
  يوماً – 30

13.4%  
  شهراً 12

  طوال العمر  19.5%

7.1%  
  يوماً – 30

11.1%  
  شهراً 12

  طوال العمر  16.6%
  لبنان

)2-2003) (18(  
ممثلـة للسـكان مكونـة مـن     عينة 
  عاماً+ 18شخصاً من  2856

مقابلة تشخيصية شاملة 
  )م ت ش م( مركبة

-  -  16.9%  
  شهراً 12

  املغرب
)4-2005) (20(  

 منتقاةعينة منهجية ممثلة للسكان 
ــوائياً  ــمعش ــاً  5498 تض شخص
  وأكثر عاماً 15 أعمارهم

مقابلة تشخيصية نفسية 
ــاملة قصــرية   عصــبية ش

)MINI(  
االكتئاب (  40.1%  48.5%  34.3%

  )%37والقلق  26.5%
  باكستان

) 1998و 1995(
)16,15(  

ــة   ــة ريفي ــكان قري ــارهم س أعم
  عاماً وأكثر 18

ــة حضــرية    ــكان منطق ــع س مجي
وأكثــــر عامــــاً  18أعمــــارهم 

  774 عددهمو

ــورد   ــص برادفـــ فحـــ
ــيم   ــه تقي اجلســدي أعقب
نفسي باستخدام معـايري  

يف البحوث التشخيصية 
ــدويل   ــنيف الـــ التصـــ

 ICD-10مراض لأل

25%  
  
  
10%  

  

66%  
  
  
25%  

 -  

اإلمـــارات العربيـــة  
  املتحدة

)89-1990) (14(  
مشارك من عينـة عشـوائية    300
ــن  ــة  247م ــاء يف  7يف عائل أحي
  ديب

  %22.6  -  -  فحص احلالة الراهنة
  

اإلمـــارات العربيـــة  
  املتحدة

)7-1996) (17,10(  
ــاركاً  1394 ــارهم مشـ  18أعمـ
 1696 تضممن عينة  وأكثر عاماً
  يف العني عائلة

مقابلة تشخيصية شاملة 
  مركبة

5.1%  
  طوال العمر

11.4%  
  طوال العمر

8.2%  
)6.7 – 9.7(  

  طوال العمر
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  يف اإلقليم نظُم الصحة النفسية جتاوب  2.2

ة بلداً من بلدان إقليم شرق املتوسط باستكمال أداة منظمة الصحة العاملية لتقيـيم نظُـم الصـح    17قام، حىت اليوم، 
املتعلـق بـاملوارد اخلاصـة بتـوقي تعـاطي مـواد اإلدمـان         ATLASبلداً يف مشـروع أطلـس    14، كما شارك  1النفسية

هـي  خـالل هـذه املمارسـات، و    جمعـت ويرتكز القسم الوارد أدناه على البيانات الـيت  ). 35,21(ومعاجلة متعاطيها 
اخلطـط االسـتراتيجية    إعـداد النفسية يف اإلقليم، واليت ميكـن  تقدم أساساً راسخاً للبيانات املنهجية حول نظُم الصحة 

  .عليهابناًء 

يف اإلقليم سياسة أو خطـة حديثـة للصـحة النفسـية، غـري أن خطـط الصـحة        ) %71(فر لدى اثين عشر بلداً اويتو
، فـإن إحـدى   وعلـى اجلانـب اآلخـر   . أو الكوارث الطبيعية ال تتوافر إال لدى أربعة بلدان فقط الطوارئالنفسية عند 

هـي الـيت   ) %24(تنشر تقريراً حول بيانات الصحة النفسـية، إال أن أربعـة فقـط    ) %65(عشرة إدارة للصحة النفسية 
علـى الـرغم مـن أنـه يـتم مجـع املعلومـات يف بعـض         فولـذلك،  . مالحظات حول تلك البيانـات  بتدوينتقوم بالفعل 

ومن ناحية أخرى، فـإن  . مات أو استخدامها كأداة يتم العمل مبوجبهاالبلدان، إال أنه نادراً ما جيري حتليل هلذه املعلو
) %24(لديها تشـريعات حديثـة نسـبياً يف هـذا اـال، بينمـا يوجـد لـدى أربعـة بلـدان           ) %29(مخسة من البلدان 

لـيس لـديها أي تشـريعات خاصـة بالصـحة      ) %47(ومثانيـة بلـدان    ،عامـاً  عشـرين  تشريعات مضى عليها أكثر مـن 
  .ية، األمر الذي يظل معه املرضى معرضني ملخاطر انتهاك حقوق اإلنسانالنفس

وقد زادت أعداد األسيف اإلقليم خـالل األعـوام اخلمسـة املاضـية،     ) %76(بلداً  13ة يف املستشفيات النفسية يف ر
، مقارنـةً  مئـة ألـف   لكـل  0.16(أما مرافق الرعايـة اخلارجيـة فهـي ضـئيلة     . احلضرية أو حوهلا املراكزتتركز يف هي و

فقط من مرافق الرعاية اخلارجيـة يف اإلقلـيم هـي الـيت      %1، كما أن )مئة ألفلكل  0.32 الذي يبلغالعاملي  بالناصف
يف العينة العاملية، كما أن إدماج الصحة النفسية ضمن الرعاية الصـحية   %18توفر رعاية املتابعة اتمعية، مقارنة مع 

والربوتوكوالت اليت ترشد العـاملني يف جمـال التقيـيم واملعاجلـة، واإلحالـة      . ظم بلدان اإلقليماألولية حمدود جداً يف مع
ويف ما ). %18(من عيادات الرعاية الصحة األولية، يف ثالثة بلدان فقط  %80للمرضى، متوافرة يف أكثر من  الراجعة

م تدريب منشيبلـغ  الصحة النفسية، خالل العام املاضي،  ط للمعلومات يف جمالخيتص بالتدريب أثناء العمل، قُد لعدد
فُهأن ) %18(ثالثة بلـدان فقـط    توقد أبلغ. من العاملني بالتمريض %1ومن أطباء الرعاية الصحية األولية،  %2 ناص

  .من مراكز الرعاية الصحية األولية يتم فيها إحالة مريض واحد على األقل شهرياً %80أكثر من 

الـذي  من السكان يف بلدان اإلقليم، مقارنـة باملعـدل العـاملي     مئة ألفالنفسية لكل  الصحةي من مهني 3.3وهناك 
فقـط للصـحة النفسـية مـن إمجـايل سـاعات التـدريب يف         %4و %3تم ختصيص سوى يمهنيني، كما أنه ال  6.0 يبلغ

دوية النفسـانية التـأثري مدرجـة ضـمن     أن األمن رغم على الو. التوايلاملرحلة اجلامعية األوىل لألطباء واملمرضني، على 
تـوافر لـديها   من املرافـق اتمعيـة ال ت   %66يصل إىل  إال أن ماقوائم األدوية األساسية يف مجيع بلدان اإلقليم تقريباً، 

                                                 
إلقليم األربعة عشر اليت استكملت أداة املنظمة لتقييم نظُم الصحة النفسية ما بني يضم تقرير أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم نظُم الصحة النفسية بلدان ا 1

 حيثُما أمكن ذلك، يف االعتبار يف هذه االستراتيجية، وتؤخذ. ومنذ ذلك احلني استكملت ثالثة بلدان أخرى يف اإلقليم هذه األداة. 2009و 2005عامي 
األردن، وأفغانستان، وباكستان، والبحرين، وتونس، ومجهورية (من سكان اإلقليم  %93 سكااشر، اليت ميثل البيانات الواردة من مجيع البلدان السبعة ع

، ومصر، ولبنان، واملغرب، واململكة العربية وفلسطنيإيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، 
 ) 31(بلداً،  42املقارنة العاملية ألداة املنظمة لتقييم نظُم الصحة النفسية على أساس وتستند ). السعودية
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مـن مرافـق الرعايـة الصـحية األوليـة       %80هي اليت متد أكثر مـن  ) %29(فقط  منها أدوية نفسانية التأثري، وأن مخسة

قـد  من العاملني يف جمال الصحة النفسية، يف معظم البلدان، % 20ن ما يقل عن أضف إىل ذلك، أ. ذه األدوية لديها
  .التأثري، والتدخالت النفسية االجتماعية، خالل السنة املاضية ةتلقوا تدريباً حول االستخدام الرشيد لألدوية النفساني

سـية لتعزيـز الصـحة النفسـية وتـوقي اإلصـابة باالضـطرابات        أنشـطة مدر ) %82(بلـداً   عشـر ويتوافر لدى أربعة 
وال تتجـاوز نسـبة    .%50أن بلدين اثنني فقط مهـا اللـذان لـديهما نسـبة تغطيـة تزيـد علـى        من رغم على الالنفسية، 

إن غياب الروابط مع السكن ومـع العمـل يقـوض احتمـال     مث . ة بلدانيف مثاني %20املدارس اليت لديها هذه األنشطة 
وهناك ضـعف يف البنيـة األساسـية لرابطـات مسـتخدمي      . جدية لتأهيل املرضى لالندماج يف اتمععمليات م نفيذت

بلدان ال توجد ا رابطات ملسـتخدمي اخلـدمات، كمـا ال     عشرة يف اإلقليم، حيث إن العائالتاخلدمات ورابطات 
العضـوية الوطنيـة الـيت مت     تتـراوح ي صـغرية،  وحىت إن وجـدت، فهـ  . بلدان أيضاً عشرة يف العائالتتوجد رابطات 

. العـائالت بالنسـبة لرابطـات    500و 4املستهلكني، وما بني /بالنسبة لرابطات املستخدمني 8و 3اإلبالغ عنها ما بني 
فقط من املنشورات النفسية تأيت من البلدان املنخفضـة الـدخل الـيت ميثـل سـكاا       %6على املستوى العاملي، فإن أما 
 إحـدى عشـر   فمـن بـني  . واإلقليم ليس ممثَّالً بالقدر الكايف يف ما خيتص باملنشـورات البحثيـة  . سكان العامل من 85%

، أو االضـطرابات النمائيـة  نفصـام أو االكتئـاب أو   الا توقِّيجتارب التدخالت اخلاصة بتقييم معاجلة أو  ألف جتربة من
 بلـغ ناصـف  كمـا  . ا فقط من مشال أفريقيا والشرق األوسطمنه %1.8االضطرابات املرتبطة بتعاطي املسكرات، جاء 

30(فقط  %5خالل السنوات اخلمس املاضية شر عن الصحة النفسية من بني البحوث املنشورة ما ن.(  

مـن البلـدان   ) 14 مـن أصـل   11( %79، فإن  2املسكرات ومواد اإلدمان بتعاطياخلاصة  باخلدماتيف ما يتعلق أما 
حلـاالت تعـاطي    االنسـمام خـدمات إزالـة    موتقـد . املخدرات أو مـواد اإلدمـان   تعاطيون حول لديها سياسة أو قان

مـن السـكان،    %50-10و %10< يبلغ ناصـفُه املسكرات، يف مرافق رعاية املرضى الداخليني، واملرضى اخلارجيني ملا 
. ملسكرات يف بلـدين مـن بلـدان اإلقلـيم    ويتوافر نوع من التأهيل اإلقامي لالضطرابات املرتبطة بتعاطي ا. التوايلعلى 

مـن السـكان، بينمـا يقـل      %50 حنوحلاالت تعاطي مواد اإلدمان للمرضى الداخليني  االنسماموتغطي خدمات إزالة 
؛ املعاجلـة القائمـة علـى االمتنـاع     %10< االنسـمام إزالـة  (معدل التغطية ذه اخلدمات بالنسبة للمرضـى اخلـارجيني   

لـربامج اتمعيـة   أمـا ا . عـالج الصـائن بالبـدائل للمرضـى اخلـارجيني إال يف بلـد واحـد فقـط        وال يتـوافر ال ) 10%<
  ).21(من البلدان ) 14 من أصل 5( %36الستبدال إبر احملاقن املستعملة فهي موجودة يف 

  التحديات والفرص  .3
فالوصـمة املرتبطـة   . لعموميـة على الصعيد السياسي أو صعيد الصـحة ا  الكايف باالهتمام النفسيةال تستأثر الصحة 

ا يـؤثر  فسية وتفضي إىل حدوث متييـز مفـرط، ممـ   بالصحة النفسية تتغلغل يف مجيع جوانب الرعاية اخلاصة بالصحة الن
وتعاين الصحة النفسية من نقـص مـزمن يف التمويـل، وبالتـايل،     . على عملية تطوير اخلدمات وإيتائها واالستفادة منها

 من رغمعلى الوعالوة على ذلك، فإن املوارد، . لني ويف اخلدمات التخصصية للصحة النفسيةفإن هناك ندرة يف العام
عـن بقيـة مرافـق     ةتكون منقطعوهزالتها، تتمركز يف املستشفيات النفسية الكبرية اليت تقع بالقرب من املدن الكربى، 

                                                 
بيانات خاصة بذلك يف مشروع أطلس املنظمة حول املوارد  عنهابلداً اليت توجد  14اإلدمان على الـ  وموادتستند البيانات اخلاصة مبعاقرة املسكرات  2

 .بتعاطي مواد اإلدمان، والوقاية منها اخلاصة مبعاجلة االضطرابات املرتبطة
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وصـمها، ووصـم العـاملني فيهـا،      الرعاية الطبية وعن اتمع، األمر الـذي يسـهم يف عـزل هـذه اخلدمـة وتكـريس      

دمـاج الصـحة النفسـية    إلومتثل مهارات األعداد احملدودة من العاملني يف هذا اـال عائقـاً آخـر    . واملستخدمني هلا
الصحة النفسـية لـدى العـاملني يف اـال الصـحي العـام،        مهاراتضمن الرعاية الصحية العامة، بالنظر إىل حمدودية 

وتتعـرض احلقـوق   . الصـحة النفسـية  خـدمات  رات الصـحة العموميـة لـدى القـائمني علـى      شأا يف ذلك شأن مها
ال يف العديـد مـن البلـدان يف هـذا اإلقلـيم، وهـم يتركـون        صابني باالضطرابات النفسية لإلغفاإلنسانية لألشخاص امل

مي اخلدمـة مـن اإلحسـاس    ومل تقتصر الرعاية املؤسسية علـى جتريـد مسـتخد   . فريسة للمعاملة غري اإلنسانية وللتمييز
مهارات وتطلعات العاملني يف الصحة النفسية، الذين يقاوم بعضهم عمليـة   لقذات وسرقته منهم فقط، بل إا تعربال

  .التغيري

ياً ألمهية الصـحة النفسـية اإلجيابيـة بالنسـبة للمجتمـع، ولإلنتاجيـة،       م، فإن هنالك إدراكاً متناومهما يكن من أمر
وهنالك برامج ناجحة لتعزيـز الصـحة وللتوعيـة العامـة، قائمـة بالفعـل يف العديـد مـن         . الجتماعياولألمن وللترابط 

يـة يف هـذه   ئعناصـر الوقا الوميكن اغتنام الفرص من أجل إقامة الشـراكات وتعزيـز الصـحة النفسـية وتقويـة      . البلدان
  .الربامج

قـد  و. )لية لقاء التكاليفافع( مردوديةً ة بشكل أكثرمدى االستفادة من املوارد احملدود تؤكدنات اليت البي واتروتت
لرعايـة الصـحية النفسـية مـن خـالل إعـادة توجيـه خـدمات الصـحة          من ا ي أمناط أكثر كفاءةًتبن يفالبلدان شرعت 

، حىت لو مل يكن هناك متويـل إضـايف  مما يتيح الفرصة  ،النفسية حنو ج جمتمعي التوجه يشمل الرعاية الصحية األولية
علـى تـدخالت   أمثلـة  كثري من البلـدان   ويف. للموارد احملدودة مردوديةًللوصول إىل مزيد من الناس باستخدام أكثر 

الرعاية الصحية األولية، وتلبية احتياجات الفئات ذات  يفناجحة لتطوير اخلدمات اتمعية، وإدماج الصحة النفسية 
  .من تغطية معظم سكاا ا مبا مكَّنهاتقاء ذه اخلدمات جنحت يف االرقد األولوية، كما أن بعض البلدان 

، يف علـى السـواء   وتتمثل العقبات الرئيسية إلجراء البحوث يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل
سـية  املدربة، والصعوبات الـيت تكتنـف التـدريب بسـبب ضـعف البنيـة املؤس       العمالةالتمويل غري الكايف، والنقص يف 

قويـة،   حبثيـة " ثقافـة "والتعليميـة، وغيـاب    الــخدمية الوقت املخصـص للبحـوث بسـبب االلتزامـات      وضيقالتحتية، 
، يف البينات ويف املعلومـات  وعلى الرغم من وجود ندرة، بصفة عامة). 36( والتعاون بينهموضعف شبكات النظراء 

قـد شـاركت يف مشـروع أداة    ورى مجيع البلدان تقريبـاً  نالصدر أن اخلاصة بالصحة النفسية يف اإلقليم، فإنه مما يثلج 
على إرساء دعائم التخطيط االستراتيجي واخلـط القاعـدي    مما يدلّمنظمة الصحة العاملية لتقييم نظُم الصحة النفسية، 

  .مبوجبه قياس التقدم الـمحرز يف هذا االجتاه يجريالذي س

  2016-2012حة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان االستراتيجية اإلقليمية للص  .4
  واألساس املنطقي الرؤية  1.4

االستراتيجية يف توجيه اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـاء إليتـاء خـدمات الصـحة النفسـية الـيت        هذهرؤية تتمثل 
ليميـة  إق تيجية استراتيجيةًاالسترا كون هذهوعلى الرغم من . ن الصحة واملعافاة النفسية جلميع السكان يف اإلقليمحتس

يف  يـة بأن أولويات الصحة النفسية واالضطرابات النفسية، والعصبية، واإلدمانمن حيث املدى والنطاق، فإا تعترف 
البينات اخلاصـة بالتـدخالت الفعالـة     وباختالفانتشار االضطرابات املختلفة،  باختالفكل من بلدان اإلقليم ختتلف 
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قدرات القوى العاملة يف جمال الصحة النفسية والرعايـة األوليـة، والظـروف الـيت     املناسبة لكل بلد، واملوارد املتاحة، و

راء حول يف اآلتوافق  بلوغ املمكن، فمن آلنفة الذكرغري أنه، ويف ضوء تشابه معظم التحديات ا. مير ا القطر املعين
  .  األطراف املعنيـنيقليمي لتحديد التوجه املطلوب لكامل اخليارات االستراتيجية على املستوى اإل

أن يتم اتباع كل نشاط مقترح مبوجب اخليارات االستراتيجية العامة، بنفس الطريقة يف كـل بلـد    املتوقَّعومن غري 
تلبيـة   وبـني هـا  بـني اسـتراتيجياا وخطط   مبـا حيقِّـق االنسـجام   على البلدان اختاذ خيارات واقعيـة   إذْ إنمن البلدان، 

وحـدة الصـحة النفسـية    إدارة أو ومع ذلك، فإنه على مجيـع البلـدان إنشـاء    . أولوياا احملددة وفقاً ملواردها اخلاصة
، والتوسـع يف إدمـاج الصـحة النفسـية ضـمن الرعايـة الصـحية األوليـة،         أو تعزيزها اخلاصة ا، داخل وزارة الصحة

ت القـوى  ارنات حول رعاية الصـحة النفسـية وقـد   د من الوصمة، ومجع البياوتنفيذ طيف من األنشطة الرامية إىل احل
لالسترشاد ا يف عملية التخطيط البعيد األمد، وتنسيق مجيـع التـدخالت الـيت تنفـذها      ، وذلكالعاملة يف هذا اال

ص اعتمادات أقـل تناسـباً   لبلدان املنخفضة الدخل اليت ختصأما ا. القطاعات األخرى اليت هلا تأثري على الصحة النفسية
بالصـحة   ذات الصـلة يف ميزانياا الصحية للصحة النفسية، فإن قدراا تكون حمـدودة نسـبياً علـى تنفيـذ خططهـا      

ع ، ومجـ والشـورى ، الصـفات القياديـة  تعزيـز  : وسيكون عليها تسخري مواردها على أفضل وجه من خـالل . النفسية
عاونية يف جماالت الوقاية وتعزيز الصحة؛ وإرساء دعائم إدماج الصـحة النفسـية   واالستفادة من الروابط الت ؛املعلومات

أما البلدان ذات الدخل املرتفـع، فـإن لـديها املـوارد الالزمـة لتنفيـذ معظـم األنشـطة         و. ضمن الرعاية الصحية العامة
تلبيـة احتياجـات األشـخاص    مع توافر التمويـل الكـايف ل   ،املقترحة لتكامل اخلدمات اتمعية من أجل مجيع السكان

  .اجلودة عاليةوحبوث  ،املستضعفني، مدعومة بنظم معلومات شاملة
املبينـة يف مـا   وقد مت إعداد وثيقة مفصلة تقدم مزيداً من اإليضاحات حـول اخليـارات واإلجـراءات االسـتراتيجية     

  .، وتنفيذ ورصد اإلطار اخلاص بدعم الدول األعضاءيلي
  يجيةاالسترات عناصر  2.4

 ة وااللتزام السياسي بالصحة النفسية؛يالقياداجلوانب تعزيز  .1

 الرعاية الصحية األولية؛ يفبعملية إدماج الصحة النفسية  االرتقاء .2

 خلدمات الصحة النفسية؛) التخصصية(الثالثية الرعاية تعزيز مستوى الرعاية الثانوية و .3

 حتديد األشخاص املستضعفني وإيالء األولوية هلم؛ .4

العاملني يف الصحة العمومية مبهـارات رعايـة الصـحة النفسـية، وتعزيـز       إملام لتحسنييز التعاون بني القطاعات تعز .5
 ؛يةواإلدمانالصحة النفسية اإلجيابية، والوقاية من االضطرابات النفسية، والعصبية، 

  .وتفعيلهاحتسني إنتاج األحباث  .6
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  وااللتزام السياسي بالصحة النفسية ةيالقياد اخلصائص تعزيز: 1املكون االستراتيجي 

ن الرعايـة  وإن وجود التزام قوي مستنري ومستمر تقوده احلكومة يعد أمراً حامساً يف التعاطي مع قضية تطوير وصـ 
مطلوبـة إلجـراء املراجعـة الدوريـة للسياسـات،       فاخلصـائص القياديـة  . الصحية النفسية يف إطار النظام الصحي القائم

  .يعات وحتديثها، وضمان احترام حقوق اإلنسانواخلطط والتشر
  األغراض

 ،، وتنفيـذ ومتويـل صـياغة،  ب تقـوم لصحة النفسية داخل وزارة الصحة يف كل قطر إنشاء أو تعزيز إدارة أو وحدة ل .1
 .والوقاية من اضطراباا وتعزيزها ة النفسيةيرعاية الصحالورصد 

أن هـذه اخلطـط   من تتوافق مع االستراتيجية اإلقليمية، وو تنسجمالتحقق من وجود خطط وطنية للصحة النفسية  .2
 .أا تفي باملعايري الدوليةمن جيري تنفيذها ومراجعتها و

لمعايري الدولية حلقـوق  ومواكبة للعصر ومراعية لالتحقق من أن التشريعات اخلاصة بالصحة النفسية هي تشريعات  .3
 .اإلنسان

  بعض األنشطة املقترحة
  إلقليميأنشطة على املستوى ا

وخطَّتـها،  تشكيل فريق استشاري إقليمي معين بالصحة النفسـية السـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية الصـحة النفسـية        .1
 .وتقدمي املشورة يف هذا اال

ــائل .2 ــدرات،      ابتكــار وس ــاء الق ــدخالت اخلاصــة ببن ــات واخلطــط والت ــة وصــياغة السياس للمســاعدة يف مراجع
 .والتشريعات

 ينأنشطة على املستوى الوط

 .، أو تقويتها إن كانت موجودةوزارة الصحة يفلصحة النفسية إنشاء إدارة أو وحدة ل .1

ــتراتيجيات، واخلطــط، والتشــريعات القائمــة اخلاصــة بالصــحة النفســية والقطــاع     ،مراجعــة السياســات .2 واالس
 .تتماشى مع املعايري الوطنية والدولية ومن كوااالجتماعي، والتأكد من حداثتها 

  .من املوارد من أجل الصحة النفسية حشد املوارد وضمان توافر كم مناسب وكاف علىالعمل  .3

  الرعاية الصحية األولية يف الصحة النفسية بدرجة إدماجاالرتقاء : 2املكون االستراتيجي 
مرافـق  ن يف التماس الرعاية يف غالب األحيان مـ  يةاإلدمانيبدأ معظم املصابني باالضطرابات النفسية أو العصبية أو 

لذا فإن معدل انتشـار االضـطرابات النفسـية بـني املـراجعني ملرافـق الرعايـة الصـحية األوىل          .الرعاية الصحية األولية
على قـدم املسـاواة مـع االضـطرابات األخـرى       يةاإلدمانمرتفع، ويعد التعامل مع االضطرابات النفسية أو العصبية أو 
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إحداثاً للوصمة مما حيدث عند تقدمي الرعايـة يف املستشـفيات النفسـية، كمـا      لَّأق الرعاية الصحية األولية مرافق ضمن

للموارد املتاحـة   أكفأاستخدام  منن وميكِّ. باجلسم والنفس معاًل تقدمي معاجلة مشولية للمشكالت اليت تتعلق أنه يسه
ومـن هنـا   . أقـل  تلقَّـوا تـدريباً  حيني الذين إىل العاملني الص األكفاءحتويل املهام النوعية من العاملني الصحيني  بواسطة

الرعاية الصحية األولية بغية زيادة القدرات يف الرعاية الصحية األوليـة  مرافق نظُم الصحة النفسية مع  وجب أن تعمل
  .حزمة متكاملة من الرعاية من خالل التدريب والدعم واإلشراف حىت تستطيع تقدمي

  األغراض
واالرتقاء ا من خالل إدماجها ضـمن   وتعزيز هذه اخلدماتشاملة وجمتمعية التوجه  يةصحة نفس خدمات إنشاء .1

 .الرعاية الصحية األولية

تقـدمي رعايـة صـحية نفسـية      من مبا ميكّنهماملستويات  على مجيعقدرات العاملني يف الرعاية الصحية األولية تعزيز  .2
  .ذات األولوية يةواإلدمانمتكاملة لالضطرابات النفسية والعصبية 

  :مقترحة منتقاة أنشطة
  أنشطة على الصعيد اإلقليمي

مع  تتوافقلتسهيل التعرف على االضطرابات ذات األولوية وإلعداد حزمة من التدخالت  تقنياً التعاون مع البلدان .1
 .الدليل اإلرشادي ملنظمة الصحة العاملية للتدخالت يف الصحة النفسية

  .للتعاون يف تصميم وتقدمي حزم تدريبيةرباء من بلدان اإلقليم ومن خارجه من اخلجمموعة عمل إقليمية  تشكيل .2
  لوطيناأنشطة على الصعيد 

إعـداد حزمـة مـن    وباملعـايري الـيت يتخـذها أصـحاب القـرار       مـع االهتـداء  تنفيذ أنشطة منهجية لوضع األولويات  .1
 .التدخالت األساسية إلدراجها ضمن الرعاية الصحية األولية

 تـوافُر الصـرع، لضـمان    مبـا فيهـا  دالئل إرشادية حول تقييم ومعاجلة وإحالة االضـطرابات ذات األولويـة،   إعداد  .2
واإلحالـة   ،لعـاملني يف الرعايـة الصـحية األوليـة حـول التقيـيم واملعاجلـة واإلحالـة        إلرشاد ابروتوكوالت التدخل 

 .الرعاية الصحية النفسية الراجعة يف مجيع مرافق وعيادات الرعاية الصحية األولية اليت تقدم

الصحة النفسية ورعاية املصابني بالصـرع يف  تمرارية اسمي الدعم القوي واإلشراف الصارم، لضمان تقد التأكد من .3
 .الرعاية الصحية األولية

لكل مرافق الرعاية الصحية األوليـة الـيت تقـدم الرعايـة الصـحية       ةاملوثوقضمان اإلمداد باألدوية النفسية األساسية  .4
 .النفسية

 .دارة الصحيةاإل معلومات إدراج مؤشرات الصحة النفسية يف نظام .5
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  الثانوية والثالثيةالنفسية خدمات الرعاية الصحية  تقوية: 3املكون االستراتيجي 

  األغراض

وحدات للمرضـى الـداخليني يف املستشـفيات العامـة، وعيـادات جمتمعيـة للمرضـى         من قبيلمرافق جمتمعية  إنشاء .1
 .جيني، ومرافق للرعاية النهارية، مع توفري عمليات إحالة واضحة وتقدمي الدعم يف الرعاية الصحية األوليةاخلار

تعزيز القدرات لدى العاملني يف الصحة النفسية إليتاء رعاية صحية نفسية متكاملـة جمتمعيـة التوجـه، وذلـك مـن       .2
 .خالل تدريب يتماشى مع أدوارهم يف نظام الصحة النفسية

  مقترحة  منتقاة أنشطة
  أنشطة على الصعيد اإلقليمي

تقـدمي  والعـاملني بـه، مبـا يكفـل      قدرات النظام الصـحي املتخصـص بالصـحة النفسـية    تقدمي الدعم للبلدان لتعزيز  .1
 .الرعاية الصحية األولية ودعم زية املرتكَخدمات الرعاية اتمع

  أنشطة على الصعيد الوطين

 .ية املرتكَزجتمعمها من خالل إنشاء مرافق بديلة الصحية النفسية وإعادة توجيه إضفاء الالمركزية على اخلدمات .1

يـيم مـن أجـل    االختصاصيني يف الصحة النفسية مع توطيد الرقابة داخل اخلدمة أو التق املهنيـني إعادة صياغة أدوار .2
 .املهين هممستقبلدعم التدريب وتطوير 

ووضـع األولويـات    ) للخطـر املعرضـني (شخاص املختطَرين على األ التعرف :4املكون االستراتيجي 
  هلم

إال أن بعـض  . وإدمانيـة لمصابني باضطرابات نفسية وعصبية لهذه االستراتيجية مببدأ تقدمي معاجلة عادلة تستهدي 
موعات من هؤالء الناس مهمطَرون شون واالـذين يعيشـون يف بلـدان أو    من قبيل أولئـك ، )معرضون للخطر(خمت 

 ..ومـن إلـيهم  مناطق تعاين من الكوارث أو احلروب أو الصراعات املدنية، واألرامل، واملعتمدين على مواد اإلدمـان،  
يتطلبـون رعايـة    وأمـن عواقـب أكـرب خطـورة،      أكـرب، ويعـانون   الصحة النفسـية  م يف جمالاحتياجا وبذلك تكون
  .تقدمي املزيد من الدعم ملن حيتاج أكثر من غريه إليهورة الواجب األخالقي املتمثِّل يف ضرباإلضافة إىل . متخصصة
  األغراض

 .ضمان توافر اخلدمات الصحية النفسية املالئمة هلمو املختطَرينالتعرف على األشخاص  .1

التعاون مع القطاعات االجتماعية األخرى من أجل تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسـية بـني    .2
 .طَريناملختاألشخاص 

  



 58/5ل إ/ش م  
  13الصفحة 
 

 
  مقترحة منتقاة أنشطة 

  أنشطة على الصعيد اإلقليمي

نشر وتوزيع التوجهات االستراتيجية اإلقليمية واإلجـراءات املتعلقـة ـا يف الرعايـة الصـحية النفسـية للمـراهقني         .1
 .واألطفال واألمهات

دمـان يف إقلـيم شـرق    إعداد ونشر التوجهات االستراتيجية اإلقليمية، والدالئل حـول تعـاطي الكحـول ومـواد اإل     .2
 .املتوسط

ة النفسية ولتقدمي الدعم النفسي يلصحلمتطلبات االستجابة لية للتأهب واالستعداد واقليماإل اخلططتنسيق وإعداد  .3
 .وقت اللزوم بسرعة الرتول إىل الساحةيف مواقع الطوارئ مع وجود قوى عاملة إقليمية ذات خربة ميكنها 

سـياقها  إلعداد السياسات واالستراتيجيات واألدوات والتدخالت، ومواءمتها مع لبلدان األعضاء يف سعيها دعم ا .4
الدعم النفسي والدعم املتعلق بالصحة النفسية للبلـدان املتـأثرة بـالكوارث واحلـروب والصـراعات       املناسب لتوفري

 .املدنية

  أنشطة على الصعيد الوطين

مهات واألطفال وللبدء بربامج الوقاية من االنتحـار لـدى   إعداد وتنفيذ خطط لتقدمي اخلدمات الصحية النفسية لأل .1
 .املراهقني

 .إعداد وتنفيذ خطط التأهب للطوارئ والكوارث واألزمات اإلنسانية بالتعاون مع مجع املعنيني .2

لالضـطرابات النامجـة عـن تعـاطي الكحـول       هاوخارجالتدخالت داخل املؤسسات الصحية  توفِّرإنشاء خدمات  .3
 .ومواد اإلدمان

الوعي بالصحة النفسية،  مستوىتعزيز التعاون بني القطاعات من أجل رفع  :5املكون االستراتيجي 
  واإلدمانيةوتعزيز الصحة النفسية اإلجيابية، والوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية 

ايـة الصـحية األوليـة، فقـد     يف املعاجلة وندرة املوارد املتـوافرة للصـحة النفسـية وللرع   القائمة نظراً جلسامة الفجوة 
تشـمل مكونـات الصـحة النفسـية هـو أكثـر الطـرق         حبيثحلفظ الصحة وتعزيزها  الراهنةيكون التعاون مع الربامج 

، ولتعزيز الصحة النفسية واإلدمانيةفعالية يف بعض البلدان اليت تستهدف تقليص عبء االضطرابات النفسية والعصبية 
  .اإلجيابية
  األغراض

ومعاجلتها مـن خـالل بنـاء     واإلدمانيةاالضطرابات النفسية والعصبية ب يف ما يتعلّقوالوصمة  اإلغفالى تقليص مد .1
 .شراكات وتعاون بني القطاعات
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 .تضمني مكونات الصحة النفسية والصرع يف الربامج الصحية والقطاعات األخرى .2

  مقترحة  منتقاة أنشطة
  أنشطة على الصعيد اإلقليمي

 .تعزيز الصحة النفسيةاجلماهريي ومع البلدان يف سعيها إلعداد استراتيجيات التثقيف التعاون التقين  .1

االتفـاق حـول   على التوصـل إىل  والعمل  ة اإلجيابيةجتميع البينات واألدوات واملؤشرات حول تقييم الصحة النفسي .2
 .جمموعة من املؤشرات اليت ميكن استخدامها يف اإلقليم

ألخرى يف منظومة األمم املتحدة ومع أصـحاب الشـأن املعنـيني إلدراج مكونـات الصـحة      التعاون مع الوكاالت ا .3
 .النفسية ضمن الربامج والقطاعات الصحية واالجتماعية

  أنشطة على الصعيد الوطين

 .والوقاية من االضطرابات النفسية إعداد استراتيجيات متعددة القطاعات لتعزيز الصحة النفسية .1

 .ومات والتثقيف والتواصل اإلعالميإعداد وبث مواد املعل .2

 .مؤشرات الصحة النفسية اإلجيابية اليت ميكن استخدامها على الصعيد الوطينإعداد وتبين  .3

 .املستفيدين وإشراكها يف العمل ولرابطاتر ستعزيز التشكيل الفعال لُأل .4

  وتفعيلهاتعزيز إنتاج البحوث  :6املكون االستراتيجي 
دعنـات مـن أجـل     حة النفسية واملعلومات حول الصحة النفسية من األمور األساسـية  البحوث يف الص تلتوليـد البي

  .اجتذاب املزيد من املوارد وحتسني جودة الرعاية ومن ثـَم، توجيه السياسات والتدخالت
  األغراض

 .مع موارده تعزيز البحوث العملية امليدانية يف الصحة النفسية واليت تليب احتياجات كل بلد وتتالءم .1

القيام بتقييمات شاملة قابلة للمقارنة حول نظام الصحة النفسية يف كـل بلـد ومـدى قدراتـه، بغيـة رصـد التقـدم         .2
ز وإرشاد السياساتاحملر. 

درجـت ضـمن نظـام املعلومـات     جتميع وحتليل وإعداد التقارير حول املؤشرات املتفق عليها للصحة النفسية واليت أُ .3
 .الصحية
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 مقترحة  منتقاة طةأنش

  أنشطة على الصعيد اإلقليمي

موجـود بالفعـل   استئناساً مبا هـو  حبوث الصحة النفسية على ااالت ذات األولوية يف  العمل مع البلدان لالتفاق .1
 .يف هذا اال على الصعيد الدويل

 .دعم بناء القدرات للقيام ببحوث حول الصحة النفسية يف بلدان اإلقليم .2

ابط التعاونية بني الباحثني يف اإلقليم والبـاحثني خـارج اإلقلـيم ممـن لـديهم سـجل حافـل مبقترحـات         تسهيل الرو .3
 .ناجحة للبحوث واملطبوعات

  أنشطة على الصعيد الوطين

إنشاء منتدى وطين للتعرف على أولويات البحـوث يف الصـحة النفسـية، ولكسـب التأييـد مـن أجـل دعـم هـذه           .1
 .األولويات يف البحوث النفسية ودعمها على حتديديئة الوطنية اليت تعمل األولويات، ولتأسيس ومتويل اهل

 .إنشاء روابط تعاونية دولية ضمن اإلقليم وخارجه .2

مثـل اخلـدمات، والسـمات الوبائيـة والبيولوجيـة      (جتميع وحتليل البحوث املوجودة بالفعل حول الصـحة النفسـية    .3
ن أجـل إغنـاء قاعـدة    وذلك مـ ) دخالت النفسية والدوائية، والتوالوراثية، والسياسات، والربامج، واالقتصاديات

 .البينات الالزمة للتخطيط للخدمات وللتعرف على األولويات التالية يف البحوث

  اخلامتة واالستنتاجات.  5 
 املنصرمة إلدراج الصحة النفسـية يف الرعايـة الصـحية األوليـة وتعميمهـا      ةالثالث العقودتكررت احملاوالت خالل 

وقـد تعـززت هـذه    . وقد ظهر ذلك يف التقارير اليت تعدها البلدان، ويف االجتماعات البلدانية، ويف الكتيبات التدريبية
خالل مناقشة التوجهـات االسـتراتيجية    2010يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة اإلقليمية ويف عام  1997اجلهود عام 

هـذا اإلدراج  ولكن تبين يف حتليل الوضع الراهن، أن . ني واملصادقة عليهااإلقليمية لصحة األمهات واألطفال واملراهق
للصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية األولية يعاين من التجـزؤ والتبعثـر، ويفتقـر إىل التوزيـع العـادل، وإىل التمويـل       

الكربى، وأخرياً فإن الوصـمة   ملدنيف نطاق االكايف، كما أن املوارد التزال متمركزة يف املستشفيات النفسية اليت تقع 
اجلهود من أجل حتسني الصحة النفسـية لـدى النـاس     نت أمهية هذه االستراتيجية لتفعيلومن هنا كا. واسعة االنتشار

وخـالل  . يف نظـم الصـحة النفسـية لـديها     ةيوِالشـور وة يـ القياد اجلوانـب  يف اإلقليم عرب الطلب إىل احلكومات لتعزيز
االرتقـاء جبهـود إدراج    يفاألساسية اخلمسـة الـيت حـددا االسـتراتيجية      مثَّل اخلياراتتستالقادمة  السنوات اخلمس

الـذين  الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية األولية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، ووضع األولويات لألشـخاص  
وتعزيز الصحة النفسية، وإنتاج املعلومات  يةناإلدماو، والوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية هم عرضة للمخاطر

إلنقـاص   إىل اإلجـراءات الالزمـة  اسـتراتيجي   خيـار كـل   ويشـري . والبحوث حول الصحة النفسية واالسـتفادة منـها  
ومن األمور األساسية لتحقيق هذه األغراض بناء القدرات من خالل التوظيف والتدريب واإلعداد املتواصل . الوصمة
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الوكـاالت األخـرى    التـرابط مـع  ختصاصيني يف الصحة النفسية ويف الرعاية الصحية األولية، من خـالل  الللعاملني وا

 وسيواصـل املكتـب اإلقليمـي جهـوده يف تقـدمي الـدعم الـتقين       . اليت تعمل يف اال الصحي ويف القطاع االجتماعي
ت الصحة النفسـية بأسـلوب متكامـل يسـتند     من قدرات ولتطوير وتعزيز إيتاء خدما للبلدان األعضاء لتعزيز ما لديها
  .على أفضل البينات املتوافرة

  توصيات إىل الدول األعضاء.  6
  ؛2016 – 2012اعتماد االستراتيجية املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شرق املتوسط  )1(
يتماشى مع االستراتيجية اإلقليمية،  مراجعة وحتديث السياسات واالستراتيجيات، وخطط العمل الوطنية، مبا )2(

قضية صحة عمومية ذات أولوية؛ وختصيص املـوارد  حة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان الص اعتبارللتحقُّق من 
  املتناسبة هلا؛

وضع آلية متعددة التخصصات، مع إشراك الوزارات املعنية، والقطاعات ذات الصلة، علـى أن تتـولَّى وزارة    )3(
اخلاصة بالصحة النفسية ومعـاقرة مـواد   خطط العمل /استراتيجياتيف ذلك، لتنسيق وختطيط  الصحة القيادة

  ختصيص املوارد املتناسبة هلا؛اإلدمان، ومراقبة تنفيذها، مع 
إدراج خدمات الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان، ضمن الـنظُم الصـحية القائمـة، مبـا يف ذلـك الرعايـة        )4(

  الصحية األولية؛
لتـوفري  ) التخصصـي (على املسـتوى الثـانوي والثـالثي    مات الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان، تعزيز خد )5(

  التدريب، وخدمات اإلحالة، والدعم اإلشرايف لنظام الرعاية الصحية األولية؛ 
صـم  تعزيز التعاون بني القطاعات لتحسني املعرفة يف جمال الصحة النفسية، وللتقليل إىل احلـد األدىن، مـن الو   )6(

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والوقاية مـن هـذه االضـطرابات،     ماهاللذين يواجهوالتمييز 
  على الشرائح األكثر عرضة، يف اتمع؛ بوجه خاصوتعزيز الصحة النفسية، مع التركيز 

ي مـواد  إجـراء البحـوث يف جمـال الصـحة النفسـية وتعـاط      البحوث التطبيقية وبنـاء القـدرات علـى    تشجيع  )7(
  .اإلدمان
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