
  
  
  
  
  
  

  ٨-٦٦ص ع ج  والستون السادسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٢٧  من جدول األعمال ٣-١٣البند 

  WHA66.8  
  
  

  خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣في الفترة 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

، بمـا فيهـا ٢٠٢٠-٢٠١٣مسـّودة خطـة العمـل الشـاملة بعد أن نظرت فـي التقريـر المقـدم مـن األمانـة عـن 
   ١الملحق،

  
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية  تعتمد  -١
  
األعضــاء فــي خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة لــدول لالــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة  تحــث  -٢

  على النحو الذي يتواءم مع األولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣بالصحة النفسية 
  
خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة إلــى اإلحاطــة علمــًا ب ينوالــوطني ينواإلقليميــ ينالشــركاء الــدولي تــدعو  -٣

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية 
  
خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة فــي  اإلجــراءات المحــددة لألمانــةأن ينفــذ المــدير العــام  مــن تطلــب  -٤

 تقارير عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ خطـة العمـل، وأن يقدم، عن طريق المجلس التنفيذي، ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية 
  ن.السبعيالرابعة و و الحادية والسبعين تلك إلى جمعيات الصحة العالمية الثامنة والستين و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١تنقيح  ٦٦/١٠الوثيقة ج    ١
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  الملحق
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٣الصحة النفسية ب الخاصةالشاملة خطة العمل 
  
 

بشــأن  ٤-٦٥ع ص جقــرار الاعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون  ٢٠١٢فــي أيــار/ مــايو   -١
ـــوال شـــاملةالســـتجابة اال ضـــرورةالضـــطرابات النفســـية و لالعـــبء العـــالمي   ة والقطـــاعالصـــح قطـــاع جانـــب قة مـــنمنسَّ

خطــة عمــل شــاملة  ضــعأن ي ،ضــمن جملــة أمــور ،المــدير العــام مــن وطلبــت االجتمــاعي علــى المســتوى القطــري.
ــــدول األعضــــاء ،للصــــحة النفســــية ــــى أن تشــــمل ،بالتشــــاور مــــع ال سياســــات والتشــــريعات والخطــــط الخــــدمات وال عل

  واالستراتيجيات والبرامج.
 
شاورات مع الدول األعضاء والمجتمع المـدني والشـركاء م من خالل هذه خطة العمل الشاملة ُوِضعتوقد   -٢

 ينالقطــاع ة مــنمــقدَّ المعبــر تنســيق الخــدمات وذلــك  ،ومتعــدد القطاعــات شــامالً  نهجــاً  خطــة العمــل وتتبــع. الــدوليين
كمــا أنهــا تحــدد والعــالج والتأهيــل والتعــافي. تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة  تركيــز علــىالالصــحي واالجتمــاعي مــع 

وتقتــرح  ،الــدول األعضــاء واألمانــة والشــركاء علــى المســتوى الــدولي واإلقليمــي والــوطني تتخــذهاإجــراءات واضــحة 
في  - خطة العمل تضمنوتالواقع.  التنفيذ والتقدم واألثر مستوياتدم لتقييم ستخَ رئيسية يمكن أن تُ  اً مؤشرات وأهداف

   ١ية".نفسالصحة البدون صحة ال بأن "والقائل  المبدأ المتفق عليه عالمياً  - جوهرها
 
 األخـرى تيجية وثيقـة مـع خطـط العمـل واالسـتراتيجيات العالميـةاترتبط خطة العمل بروابط مفاهيمية واستر و   -٣

وخطـة العمـل  االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار بما فيهاالتي أقرتها جمعية الصحة، 
ــــةالعالميــــة  عالميــــة للوقايــــة مــــن الســــتراتيجية باال الخاصــــة عمــــلالوخطــــة  ،٢٠١٧-٢٠٠٨لعمــــال، اصــــحة ب المعني

غيــر وخطــة العمــل العالميــة الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض  ٢٠١٣-٢٠٠٨، ية ومكافحتهــاســار األمــراض غيــر ال
التــــي  إلــــى الخطــــط واالســــتراتيجيات اإلقليميــــة خطــــة العمــــل أيضــــاً  تســــتند). و ٢٠٢٠-٢٠١٣الســــارية ومكافحتهــــا (

. سـتعمال المـواداالصحة النفسية وٕاسـاءة أو تعمل على وضعها حاليًا فيما يخص  منظمة الصحة العالمية اعتمدتها
مؤسســـات منظومـــة األمـــم ل التابعـــةى ذات الصـــلة تـــآزر مـــع البـــرامج األخـــر  إلنشـــاء عالقـــةخطـــة العمـــل  ُأِعـــدَّتوقـــد 

  المتحدة وفرق األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمنظمات الحكومية الدولية.
 
الصــحة  ات فــي مجــالفجــو الســد ب الخــاصمنظمــة العمــل الــذي ينفــذه برنــامج عمــل ال لــىإخطــة ال وتســتند  -٤

 توسـيع خـدمات الصـحة النفسـية فـيهذا البرنـامج  تركيز محور ) وتتالفى االزدواجية معه. وَتمثلmhGAP( النفسية
اإلرشـادات الالزمــة ر يمة لتـوفمصـمَّ و  نطـاقعالميـة البأنهـا خطـة العمـل تتميـز و . المـوارد التـي تقـل فيهـافـي البيئـات 

 ، أيــاً ةالمعنيــوغيــره مــن القطاعــات  اســتجابة القطــاع االجتمــاعيإلــى  خطــةتتطــرق الو  خطــط العمــل الوطنيــة. لوضــع
  وكذلك استراتيجيات تعزيز الصحة والوقاية. .كانت بيئة الموارد

  
مــن االضــطرابات  مجموعــةلــى إة شــار العمــل هــذه لإل خطــةم مصــطلح "االضــطرابات النفســية" فــي ســتخدَ يُ و   -٥

 لتصــــنيف اإلحصــــائي الــــدولي لألمــــراض والمشــــاكل الصــــحية ذات الصــــلةضــــمن االنفســــية والســــلوكية التــــي تنــــدرج 
مثــل  المــرضالتــي تتســبب فــي ارتفــاع عــبء  تلــكمــن االضــطرابات  المجموعــة هــذه شــملتو  .شــرة)(المراجعــة العا

                                                           
  الصحة العالميةانظر الموقع اإللكتروني لمنظمة    ١
)http://www.who.int/mental_health/mhgap/consultation_global_mh_action_plan_2013_2020/en/index.html( 

لالطـالع علـى: مسـرد للمصـطلحات الرئيسـية؛ والـروابط اإللكترونيـة لخطـط العمـل العالميـة واالسـتراتيجيات والبـرامج األخـرى؛ 
واإلقليميــة؛ وبعــض المــواد التقنيــة والمــوارد المختــارة لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي مجــال ومعاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة 

  الصحة النفسية.
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 المـــوادصـــام واضـــطرابات القلـــق والخـــرف واضـــطرابات تعـــاطي فُ لثنـــائي القطـــب وا المزاجـــياالكتئـــاب واالضـــطراب 
بما في  الطفولة والمراهقة ةفي مرحلما تظهر بوادرها  ي واضطرابات النمو والسلوك التي عادةً ذهنال حاالت العجزو 

 وقائيـة اسـتراتيجياتإلـى  أيضـاً  قـد تكـون هنـاك حاجـة المواد،وفيما يخص الخرف واضطرابات تعاطي  .ذلك التوحد
 فـي أوائـل عـام صـدرالخـرف  عـنمنظمـة الصـحة العالميـة ل فـي تقريـر مـثالً  النحـو المنصـوص عليـه إضافية (علـى

، تغطــي الخطـــة وعــالوة علــى ذلــك. تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار)واالســتراتيجية العالميــة للحــد مــن  ٢٠١٢١
وتسـتخدم عبـارة "الفئـات  مثـل الصـرع. باعتالالت هذه اإلجراءات من كثيرال ، وتتصلالوقاية من االنتحار إجراءات

 الضعيفة" في خطة العمل لإلشارة إلى األفراد ومجموعات األفـراد الـذين يـنجم ضـعفهم عـن األوضـاع والبيئـات التـي
يتعرضون لها (مقارنة بأي ضعف أو عجز مالزم). وينبغي تطبيق هذه العبارة ضمن البلـدان حسـبما يكـون مالئمـًا 

  على الوضع الوطني.
 
حالة من العافية يمكن فيها للفرد  أنها ها فيمفهوم والتي تمثل، خطة العمل الصحة النفسية أيضاً  تناولتو   -٦

واإلسـهام فـي  على نحو منـتج ومثمـروالعمل  في الحياة اإلجهاد العادية مصادرف مع قدراته الخاصة والتكيُّ  تحقيق
 تعزيـزومنها علـى سـبيل المثـال  الخاصة بنموهم،على الجوانب  ، تركز خطة العملاألطفالب تعلقوفيما ي مجتمعه.

 هماســتعداد وكــذلكجتماعيــة، األفكــار والعواطــف وبنــاء العالقــات االإدارة علــى  تهميجــابي بالهويــة وقــدر اإل همشــعور 
  في المجتمع. وفعال كاملعلى نحو  ةمشاركال مننهاية الفي بما يَمكِّنهم للتعلم والحصول على التعليم، 

  
وفــي ضــوء انتشــار انتهاكــات حقــوق اإلنســان وممارســات التمييــز التــي يتعــرض لهــا األشــخاص المصــابون   -٧

نسـان فـي التصـدي لعـبء االضـطرابات النفسـية باضطرابات نفسية، مـن األساسـي اعتمـاد منظـور يراعـي حقـوق اإل
علــى الصــعيد العــالمي. وتشــدد خطــة العمــل علــى الحاجــة إلــى خــدمات وسياســات وتشــريعات وخطــط واســتراتيجيات 
وبرامج ترمي إلى حماية حقـوق المصـابين باضـطرابات نفسـية وتعزيزهـا واحترامهـا تمشـيًا مـع العهـد الـدولي الخـاص 

والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة واتفاقيــــة حقــــوق  ةبــــالحقوق المدنيــــة والسياســــي
  وسائر الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان. األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل

  
  وضع العالمياستعراض عام لل

 
دســتور  يــنص التعريــف الــوارد فــيحيــث  اإلنســان وعافيتــه، الصــحة النفســية جــزء ال يتجــزأ مــن صــحةإن   -٨

يًا واجتماعيـًا، ال مجـرد انعـدام نفسـالصحة هي حالـة مـن اكتمـال السـالمة بـدنيًا و "على أن:  منظمة الصحة العالمية
أن تتـأثر بمجموعــة مــن العوامــل  األخــرى، الصــحة منـاحي هــا مثــلمثل ،يةنفســويمكــن للصـحة ال المـرض أو العجــز".

تعزيـــز الصـــحة لاســـتراتيجيات شـــاملة  مـــن خـــالل معالجتهـــاموضـــحة أدنـــاه) التـــي يجـــب الاالجتماعيـــة االقتصـــادية (
ة حكومـال يشـمل نهـج ضـمنالتعـافي وتزويد المصابين بها بـالعالج وسـبل النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية 

  .ككل
 

  عواقبالمحددات و الالنفسية:  الصحة النفسية واالضطرابات
 
علــى  تــهمثــل قدر  الفرديــة اإلنســان صــفات فــيالنفســية  النفســية واالضــطراباتمحــددات الصــحة ال تنحصــر   -٩

عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية  تشــمل أيضــاً  وٕانمــامــع اآلخــرين،  هاته وتفاعالتــســلوكيه و فــإدارة أفكــاره وعواط
الـدعم  شـبكاتالمعيشـة وظـروف العمـل و  ومسـتوياتاالجتمـاعي  والضـمانوسياسية وبيئية مثـل السياسـات الوطنيـة 

                                                           
١   WHO, Alzheimer’s Disease International. Dementia: a public health problem. Geneva, World Health Organization, 

2012.                                                                                                                                                                                             
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أحـد عوامـل الخطـر التـي يمكـن الوقايـة منهـا والتـي  سـن مبكـرةالتعـرض للشـدائد فـي في المجتمع. وُيَعـدُّ  االجتماعي
  النفسية. االضطراباتيمكن أن تتسبب في اإلصابة ب

 
 فــرادبعــض األ بشــكل ملحــوظ لــدى النفســية الضــطراباتالتعــرض ل خطــر يــزداد قــدالســياق المحلــي  وحســب  -١٠
الفقــر  تعــاني مــناألســر التــي  فــرادأ . وقــد تشــمل تلــك الفئــات الضــعيفة (ولكــن لــيس بالضــرورة)ات فــي المجتمــعفئــوال

ــــب المصــــابينواألشــــخاص  ــــال ال ــــة والرضــــع واألطف ــــة واإلهمــــال و عرضــــذين يتحــــاالت صــــحية مزمن ن لســــوء المعامل
واألشــــخاص الــــذين والمســــنين ن يواألقليــــات والســــكان األصــــليوالمـــراهقين المعرضــــين للمــــرة األولــــى لتعــــاطي المــــواد 

 جنســـياً  نيالمتحـــولية و الجنســـ ومزدوجـــي الميـــول والمثليـــينلتمييـــز وانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان والمثليـــات ل يتعرضـــون
 وتعطـي ارئ اإلنسـانية.و الكـوارث الطبيعيـة أو غيرهـا مـن حـاالت الطـ وأاعـات نز ن لليواألشخاص المعرض والسجناء

التمويــل  خفــضإلــى  ةالمؤديــ الكلــي امــل االقتصــادو ع لــى أحــدع قويــاً  مثــاالً  اً العــالم حاليــ التــي يشــهدها األزمــة الماليــة
ــــرغم مــــن ــــى ال ــــاد عل ــــى ازدي الصــــحة النفســــية والخــــدمات االجتماعيــــة بســــبب ارتفــــاع معــــدالت خــــدمات  الحاجــــة إل

 عــن العمــل).الشــباب العــاطلين  فئــة ضــعيفة جديــدة (مثــل فئــاتظهــور  فضــًال عــناالضــطرابات النفســية واالنتحــار 
  ياإليــذاء البــدنمنزلــي و العنــف الو المتصــلة بــالتهميش والفقــر  االضــطرابات النفســيةتعــد وفــي كثيــر مــن المجتمعــات 

  .وفرط العمل واإلجهاد من الشواغل المتنامية والسيما بالنسبة إلى صحة المرأة
 
علــى ســبيل المثــال ف الوفــاة.و  العجــزمعــدالت  ارتفــاع ضــخم فــي اضــطرابات نفســية مــنبن و يعــاني المصــابو   -١١

عامـــة ب مقارنـــةً ٪ ٦٠٪ إلـــى ٤٠صـــام بنســـبة فُ لوا الشـــديدالمصـــابين باالكتئـــاب  بـــين لوفـــاة المبكـــرةتـــزداد احتمـــاالت ا
عـالج (مثـل السـرطانات وأمـراض  تُتـرك دونمـا  غالبـاً و يـة بدنالصـحة ال فـي لمشاكل ألنهم يتعرضونوذلك  ،السكان

ويــأتي . النتحــارا يْقــِدمون علــى وأ) يالبشــر  يالمنــاع العــوزبفيــروس  عــدوىوال يكر الســ داءالقلـب واألوعيــة الدمويــة و 
  الشباب في جميع أنحاء العالم. بين وفاةال أسباب أشيع بين ةالثاني المرتبةاالنتحار في 

 
خـــرى مثـــل الســـرطان وأمـــراض القلـــب أمـــراض أ تـــأثير متبـــادل مـــعالضـــطرابات النفســـية وغالبـــًا مـــا يكـــون ل  -١٢

 ة وجهـودمشـتركخـدمات  وهـو مـا يتطلـب وجـود ،/ األيـدزيالبشـر  يالمنـاع العـوزبفيروس  عدوىالدموية وال واألوعية
ض النــاس لإلصــابة باحتشــاء عــرِّ نــات تــدل علــى أن االكتئــاب يُ علــى ســبيل المثــال هنــاك بيِّ . فالمــوارد لتعبئــة مشــتركة

مــن احتمــال اإلصــابة  انيزيــد ســكريوداء ال ، والعكــس صــحيح فاحتشــاء عضــلة القلــبوداء الســكري عضــلة القلــب
الكثيــر مــن عوامــل الخطــر مثـــل األخــرى فــي االضــطرابات النفســية واألمــراض غيــر الســارية  تتشــاركو  باالكتئــاب.

كبيـر بـين االضـطرابات  توافـق أيضـاً  . وهنـاكجهـادالكحول واإل عاطياالجتماعي واالقتصادي وت انخفاض المستوى
المـــواد االضــطرابات النفســـية والعصـــبية واالضـــطرابات الناجمــة عـــن تعـــاطي المـــواد. و النفســية واضـــطرابات تعـــاطي 

يشـكل و . ٢٠٠٤فـي عـام  من إجمـالي عـبء المـرض العـالمي ٪١٣ شكلتإلى خسائر كبيرة حيث  تفضي مجتمعةً 
حيـث العـالم ( فـي جميـع أنحـاء٪ من عبء المرض العـالمي وهـو مـن بـين أكبـر أسـباب العجـز ٤,٣كتئاب وحده اال

 يترتــبو . لنســاءل بالنســبةعجــز علــى مســتوى العــالم)، وخاصــة جميــع ســنوات العمــر المقضــية مــع المــن ٪ ١١يشــكل 
رت دراسـة حديثـة قـدَّ تها مـع تلـك اآلثـار األخـرى: إذ فـي ضـخامتتسـاوى اقتصـادية  آثـار هذه الخسائر الصـحية على

 مليــون دوالر ١٦,٣النــاتج االقتصــادي ســيبلغ خســارة  حيــثالضــطرابات النفســية مــن لأن األثــر التراكمــي العــالمي 
   ١ .٢٠٣٠و ٢٠١١بين عامي  أمريكي

  
والحـبس التشـرد وغالبـًا مـا يكـون  ٢.االضـطرابات النفسـية بسـببواألسر فـي بـراثن الفقـر  األفراديقع  ما وكثيراً   - ١٣

ن عامـة مـ أكبـر بكثيـربدرجـة  الضـطرابات النفسـيةبان و المصـاب ة من المشاكل التـي يتعـرض لهـاغير الئقفي ظروف 
                                                           

 The global economic burden of non-communicableلمي، كليـة هارفـارد للصـحة العامـة، المنتـدى االقتصـادي العـا    ١

diseases ،٢٠١١. جنيف، المنتدى االقتصادي العالمي.  
٢    Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. 

Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                                  
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الحقـوق  سـببًا النتهـاك الوصـم والتمييـزيكـون  مـا وغالباً  ضعف.الو  تهميشال معاناتهم من فاقميؤدي إلى تما م ،السكان
ـــفـــي حرمـــان الاضـــطرابات نفســـية و بن يلمصـــابلاإلنســـانية  االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة  وقهمكثيـــر مـــنهم مـــن حق

وحقوقهم اإلنجابية وحقهـم فـي التمتـع بـأعلى  التعليمحقهم في لى حقهم في العمل و قيود ع ما يوضع من باإلضافة إلى
لإليـذاء وغيـر إنسـانية و  لظروف معيشية غيـر صـحية أيضاً األشخاص  هؤالء قد يتعرضو  مستوى ممكن من الصحة.

مـون مـن بـًا مـا ُيحرَ وغال، في المرافق الصحية ةومهين عالجية مؤذيةولإلهمال ولممارسات  واالستغالل الجنسي يالبدن
الحــق فــي الــزواج وتأســيس أســرة والحريــة الشخصــية والحــق فــي التصــويت والمشــاركة  حقــوقهم المدنيــة والسياســية مثــل

والحــق فــي التمتــع باألهليــة القانونيــة فــي مســائل أخــرى تمســهم بمــا فيهــا عالجهــم  الفعالــة والكاملــة فــي الحيــاة العامــة
فـــي الغالـــب مـــن أوضـــاع ضـــعيفة وقـــد ينبـــذون اضـــطرابات نفســـية ب صـــابونالماألشـــخاص  وبـــذلك يعـــاني .ورعـــايتهم

اتفاقيـة حقـوق  هدفتلذا  اإلنمائية الوطنية والدولية. األهدافتحقيق  أمام كبيراً  عائقاً  لشكيمما في المجتمع ويهمشون 
لـى حمايـة وتعزيـز أو انضـمت إليهـا إالتي صادقت عليها  األطراف ملزمة للدول اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة  وهي

إدراجهــم علــى نحــو ز يــتعز كــذلك و  ،عقليــةو  نفســية ن بعاهــاتو حقــوق جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــن فــيهم المصــاب
    الدولية. التنميةالتعاون الدولي بما في ذلك برامج  تام في برامج

 
  تهاموارد النظام الصحي واستجاب

  
بـين  كبيـرة فجـوة لـذا فهنـاكاالضـطرابات النفسـية؛  لعـبءحتى اآلن  لم تستجب النظم الصحية بشكل كاف  -١٤

٪ مـن المصـابين باضـطرابات نفسـية ٨٥٪ و٧٦مـا بـين  وهنـاك أنحاء العـالم. جميععالج وتوفيره في الحاجة إلى ال
فــي البلــدان  نســبة المقابلــةال كمــا أن ،فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل لحــالتهمشــديدة ال يتلقــون أي عــالج 

الرعايــة  تــدني جــودة تزيــد الوضــع ســوءاً  التــي ومــن المشــاكل ٪.٥٠٪ و٣٥أيضــًا: مــا بــين  ةفعــة الــدخل عاليــالمرت
الصادر عن منظمة الصحة العالمية  ٢٠١١أطلس الصحة النفسية  وفريو  يتلقون العالج. الذين نصابيملمة لالمقدَّ 

لصــحة النفســية، ويشــدد أيضــًا علــى التوزيــع نــدرة المــوارد المخصصــة داخــل البلــدان لتلبيـة احتياجــات ا تظهــربيانـات 
زال اإلنفـاق السـنوي علـى الصـحة ال يـ مـثالً  وعلـى الصـعيد العـالمي المجحف واالستخدام غيـر الفعـال لهـذه المـوارد.

، فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل للفـرد دوالر أمريكـي ٠‚٢٥النفسية أقل من دوالرين أمريكيين للفرد الواحـد، وأقـل مـن 
ـصالمـوارد الماليـة  هـذه ٪ مـن٦٧وما زالـت  بسـوء الحصـائل  هـاطارتبارغـم  القائمـة بـذاتها لمصـحات النفسـيةل ُتخصَّ

دمـج  بمـا فيهـا ،توجيـه هـذه المـوارد نحـو الخـدمات المجتمعيـةفي حالة إعـادة الصحية وبانتهاكات حقوق اإلنسان. و 
 ورعايـة الصـحة والطفـل األمرعايـة صـحة بـرامج ومـن خـالل  العموميـة،الرعاية الصـحية  مراكز في الصحة النفسية

لعـدد  حايتسـ –المزمنة  األمراض غير الساريةو البشري/ األيدز  يالمناع العوزفيروس مكافحة الجنسية واإلنجابية و 
  .أقل وتكلفة الخدمات بجودة أعلى هذه أكبر من األشخاص الحصول على

 
الصـــحة النفســـية فـــي ب المعنيـــين لعـــامينين واالمتخصصـــ يينالصـــحالعـــاملين عـــدد وهنـــاك نقـــص حـــاد فـــي   -١٥

فــي بلــدان يوجــد فيهــا  يعيشــون نصــف ســكان العــالم فحــوالي .الــدخل المتوســطةالبلــدان و  الــدخل البلــدان المنخفضــة
 أمــا مقــدمو خــدمات رعايــة الصــحة النفســية ؛شــخص أو أكثــر ٢٠٠ ٠٠٠طبيــب نفســي واحــد فــي المتوســط لخدمــة 

نســبة البلــدان المرتفعــة وبالمثــل فــإن  م أكثــر نــدرة.التــدخالت النفســية االجتماعيــة فُهــ تقــديمبون علــى المــدرَّ  اآلخــرون
كثيـــر مـــن نســـبة البلـــدان بًا بشـــأن الصـــحة النفســـية أعلـــى قانونـــالـــدخل التـــي أفـــادت بأنهـــا وضـــعت سياســـة وخطـــة و 

ســوى  تغطــيال  لصــحة النفســيةبا فــإن القــوانين الخاصــة المنخفضــة الــدخل التــي أفــادت بــذلك. وعلــى ســبيل المثــال
   في البلدان المرتفعة الدخل. ٪٩٢بنسبة من الناس الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة  ٪٣٦
  

المجتمــع المــدني فـــي مجــال الصــحة النفســـية فــي البلــدان المنخفضـــة والمتوســطة الــدخل ليســـت  ومبــادرات  -١٦
مـن البلـدان المنخفضـة  ٪٤٩إال فـي  ةالنفسـي ضـطراباتلمنظمـات المصـابين باالفال وجود متطورة بالشكل الكافي. 

علـــى ٪ ٨٠و ٪٣٩األســـرية  تبلـــغ نســـبة الجمعيـــاتمـــن البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل؛ فيمـــا  ٪٨٣بنســـبة الـــدخل مقارنـــة 
  التوالي.
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 خــدمات فــي ةالنفســي ضــطراباتفر األدويــة األساســية الالزمــة لعــالج االاملحــوظ فــي تــو  نقــصهنــاك  خيــراً وأ  -١٧
ألمـــراض المعديـــة وحتـــى األمـــراض غيـــر الســـارية ا المتـــوفرة لعـــالجيـــة (بالمقارنـــة مـــع األدويـــة ولالرعايـــة الصـــحية األ

 الصــالحيةيملكــون  الــذينالصــحيين المــؤهلين  عــدد العــامليننقــص  بســبباســتخدامها  هنــاك قيــود علــىاألخــرى)، و 
علـى تقـديم  ةالمدربـ وفـي العمالـة الدوائيـةغيـر ج و النهـ هناك نقـص فـي ذلك باإلضافة إلىو  ة لوصف األدوية.كافيال

 ة علــىالنفســي ضــطراباتمــن المصــابين باال حصــول العديــد أمــاممــة مه عقبــةهــذه العوامــل  وتشــكل. تلتــدخالاهــذه 
  الرعاية المناسبة.

  
في  ةلصحة النفسيرعاية اة لخصصالموارد المعن ة احالمت البياناتضافة إلى ، وباإللتحسين هذا الوضعو   -١٨
التفصــيلية  المرتســمات وكــذلكالصــادر عــن منظمــة الصــحة العالميــة،  ٢٠١١أطلــس الصــحة النفســية بلــدان (مــن ال

ة عـــن احـــمعلومـــات مت هنـــاك، ١)ةالصـــحة النفســـي لتقيـــيم نظـــماســـتخدام أداة منظمـــة الصـــحة العالميـــة ب التـــي تحـــدَّد
فـي  ةالصـحة النفسـي نظـم رعايـة عزيـزلت هـانطاق توسـيعالتـي يمكـن  المجدية ذات المردوديةية نفستدخالت الصحة ال

الصـحة  ات فـي مجـالفجـو السـد ل ٢٠٠٨فـي عـام  منظمـة الصـحة العالميـة الـذي أطلقتـه برنـامجال عينيسـتو  البلدان.
فـي  السـيماو  ،في البلـدان اتتقديم الخدم نطاق لتوسيع يةتدريبمواد أدوات و و  مسندة بالبيِّنات ةتقني تإرشادابالنفسية 
ـ من ذلـكواألهم  ،األولوية ذات الحاالتالموارد. ويركز البرنامج على مجموعة من  قل فيهاالتي تالبيئات   هأنـه يوجِّ

 لتعزيـــزنهـــج متكامــل  فــي إطــارتخصصـــين ممقــدمي الرعايــة الصـــحية غيــر ال إلـــىقــدرات ببنـــاء ال برامجــه الخاصــة
  مستويات الرعاية. جميعلصحة النفسية في ا

 
شـاملة  سياسـات وخطـط وقـوانين فـي وضـعدعم البلـدان ل ة أخرىتقني وٕارشاداتاألمانة أدوات  وضعتوقد   -١٩

 مجموعة إرشـادات(مثل  رعاية الصحة النفسيةخدمات  جودة وتوافرتحسين تساعد على الصحة النفسية  في مجال
 خــدماتجــودة وفــي تحســين  ٢؛لصــحة النفســية)السياســات وتــوفير خــدمات ا بشــأن وضــع منظمــة الصــحة العالميــة

الخاصـة بمنظمـة  "جـودة"الحـق فـي الالصحية واحترام حقوق المصابين باضطرابات نفسية (مجموعة أدوات  ايةالرع
عـادة بنـاء نظـم الصـحة النفسـية بعـد الكـوارث إ الكـوارث و  حاالتغاثة في إلفي تنفيذ عمليات او  ٣؛الصحة العالمية)

ية والـدعم النفسـي االجتمـاعي عقلالصحة ال في مجالالمشتركة بين الوكاالت  للجنة الدائمة المبادئ التوجيهية مثل(
 ذلــك نإال أ الالزمــة المعرفــة والمعلومــات واألدوات التقنيــة وجــود ةضــرور  وعلــى الــرغم مــن ٤.طــوارئ)ال تفــي حــاال
 يتسـنىالتنفيـذ حتـى  نحـوالمـوارد  توجيـهو  ةالشـراكتـدعيم و  يالقيـادالـدور  إلـى تعزيـز أيضـاً  حاجـة؛ فهناك غير كافٍ 

  .والتقييم العمل مرحلة إلى البيِّناتجمع  مرحلة التحرك بشكل حاسم من
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٣هيكل خطة العمل الشاملة 
 

والوقاية  وحمايتها، هاوتعزيز قيمة الصحة النفسية  إعالء يمكن فيه عالم إيجاد خطة العمل في رؤيةتتمثل   -٢٠
ممارسـة كامـل ل هذه االضـطراباتمن  الذين يعانون شخاصألل ٕاتاحة الفرصةو  ،اإلصابة باالضطرابات النفسية من

وقـت الفـي  ،ةيـالثقاف مـن الناحيـةاجتماعيـة عاليـة الجـودة ومناسـبة و  ةيصـح رعايـة حقوقهم اإلنسانية والحصول علـى
                                                           

١   WHO-AIMS version 2.2: World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems, 

Geneva, World Health Organization, 2005 (document WHO/MSD/MER/05.2).                                                   
     ٢ http://www.who.int/mental_health/policy/essentialpackage1/en/index.html  أيار/ مـايو  ٢٤(تم االطالع عليه في
٢٠١٣.(  

٣   WHO QualityRights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and social 

care facilities. Geneva, World Health Organization, 2012.                                                                                            

 IASC guidelines on mental health and psychosocial support inالمشــتركة بــين الوكــاالت. اللجنــة الدائمــة ٤    

emergency settings ،٢٠٠٧، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  
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المشــاركة تيســير الصــحة و  ى ممكــن مــنأعلــى مســتو  بلــوغ التعــافي، وكــل ذلــك بهــدف لمســاعدتهم علــى ،المناســب
  لوصم والتمييز.ل ومكان العمل دون التعرضمجتمع الفي  ةكاملال
  

وتــوفير  ،االضــطرابات النفســية والوقايــة مــن ،لســالمة النفســيةا تعزيــز فهــو العمــل خطــةالعــام ل الهــدفأمــا   -٢١
الوفـاة والمراضـة والعجـز  تمعـدال خفـضو  يةاإلنسـان هموتعزيـز حقـوق همتعـافي فـرص وتحسـين بهالمصابين ل الرعاية
  .بينهم

  
 خطة العمل: أغراض يليوفيما   -٢٢

 
  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز )١(

 لالحتياجــات بةيســتجمالو الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة والمتكاملــة و  الصــحة النفســية تــوفير خــدمات  )٢(
   مجتمعيةالصحية المرافق الفي 

   من االضطرابات النفسيةتنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة النفسية والوقاية   )٣(

   .ث الخاصة بالصحة النفسيةو البحٕاجراء و  البيِّناتجمع وطرق نظم المعلومات  حسينت  )٤(
  

الــدول  تقــوم بــه الــذي ُيبنــى عليــه مــا سااألســ غــرض مــن هــذه األغــراضلكــل  ُحــدِّدتتــوفر الغايــات العالميــة التــي 
هــذه  تقــف وينبغــي أالَّ  تحقيــق األهــداف العالميـة، ها مـن أجــلقياســيمكــن  مــن إجــراءات وٕانجـازات جماعيــة األعضـاء
عالميـة.  غايـاتت بالفعـل حققـالتـي  البلـدانفي حالـة  خاصةو  وطنية أكثر طموحاً  غاياتتحديد  عائقًا أمامالغايات 

  العالمية المحددة. بلوغ الغايات المحرز نحوالمؤشرات الالزمة لقياس التقدم  ١ وترد في التذييل
  

  :ج شاملةو هنمبادئ و عمل على ستة تعتمد خطة ال  - ٢٣
 

أو  واالقتصـادي جتمـاعياال الوضعبغض النظر عن العمر أو الجنس أو الصحية الشاملة:  التغطية  •
ن يلمصــابل يجــب أن تتــوفر اإلنصــاف،لمبــدأ  واتباعــاً  ،العرقــي أو التوجــه الجنســي نتمــاءالعــرق أو اال

 – األساسـية التـي تمكـنهم االجتماعيـةو الحصـول علـى الخـدمات الصـحية  إمكانيـةباضطرابات نفسـية 
 مستوى يمكن بلوغه من الصحة. أعلىمن تحقيق التعافي و  -دون إفقار أنفسهم 

تعزيـز الصـحة  الراميـة إلـىوالتدخالت ستراتيجيات واإلجراءات االأن تكون  يجب: حقوق اإلنسان  •
اتفاقيــة حقــوق  أحكــام متوافقــة مــع المصــابين بهــاعــالج و  النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية

 .حقوق اإلنسانلالدولية واإلقليمية  صكوكالوغيرها من  األشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز الصـحة  ستراتيجيات واإلجراءات الرامية إلىاال كونأن ت يجببالبيِّنات: ة مسندال ةالممارس  •
علميـة و/ أو ال البيِّناتلى مستندة إ المصابين بهاعالج و  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية

 مع وضع االعتبارات الثقافية في الحسبان. ،أفضل الممارسات

 المعنيـــةيجـــب أن تراعـــي السياســـات والخطـــط والخـــدمات  عمـــر:مراحـــل اللجميـــع  الشـــامل نهجالـــ  •
الرضــاعة  هـابمـا في العمــرمراحـل جميـع حتياجــات الصـحية واالجتماعيـة فــي لصـحة النفسـية االبا

 .شيخوخةوالطفولة والمراهقة والبلوغ وال
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 لصــــحة النفســــيةبهــــدف تعزيــــز اقة اســــتجابة شــــاملة ومنسَّــــ إن تقــــديم : تعــــدد القطاعــــاتالمالــــنهج   •
 والقضـاء والتوظيـفعامـة مثـل الصـحة والتعلـيم القطاعـات ال العديد مـن مع إنشاء شراكة يقتضي

على  ،ذات الصلة إلى جانب القطاع الخاص األخرى اعاتوالقط والرعاية االجتماعية واإلسكان
 .القطريةوضاع مع األ أن يكون ذلك متماشياً 

تمكـــين تـــوفير الســـبل ليجـــب : اجتماعيـــةو تمكـــين المصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـية   •
 ةتعلقــــالم األنشــــطةفــــي  هموٕاشــــراك اجتماعيــــةو المصــــابين باضــــطرابات نفســــية وٕاعاقــــات نفســــية 

وتــوفير الخــدمات  ســن القــوانينتخطــيط و السياســات و رســم المناصــرة و كأنشــطة البالصــحة النفســية 
 والمراقبة والبحث والتقييم.

  
خطــة العمــل هــذه علــى الصــعيد اإلقليمــي لكــي تؤخــذ فــي الحســبان  والبــد مــن تكييــف اإلطــار الــذي تتيحــه  -٢٤

ــيم. وينبغــي بحــث اإلجــراءات المقتــرح أن تتخــذها الــدول األعضــاء وتكييفهــا حســب مقتضــى  األوضــاع حســب اإلقل
الحال مع األولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة بغية تحقيق األغـراض المنشـودة. وال توجـد أي خطـة عمـل 

ح لجميــع البلــدان إذ تمــر البلــدان بمراحــل مختلفــة فــي إرســاء عمليــة شــاملة للمواجهــة وتنفيــذها فــي مجــال عامــة تصــل
  الصحة النفسية.

  
واإلجــراءات  نون والوطنيـويدوللشــركاء الـالـدول األعضـاء و أن تتخــذها ا اإلجـراءات المقتـرح
  األمانة الواجب أن تتخذها

  
ن لتحقيـــق الرؤيـــة و ن والوطنيـــو لشـــركاء الـــدوليالـــدول األعضـــاء و ا أن تتخـــذها حقتـــرَ يُ  إجـــراءات محـــددةثمـــة   -٢٥

علــى و  .اتخاذهـااألمانـة محـددة يجـب علـى باإلضـافة إلــى إجـراءات ذلـك  العمـل، نـة لخطـةالمعلَ واألغـراض  والهـدف
فــي  أيضــاً  هماســسي هــامن العديــدن إال أ غــرض مــن األغــراضد بشــكل منفصــل لكــل الــرغم مــن أن اإلجــراءات ُتحــدَّ 

  .٢ التذييلعرض بعض الخيارات الممكنة لتنفيذ هذه اإلجراءات في ناألخرى لخطة العمل. و  األغراضتحقيق 
 
ـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة للصـــحة النفســـية   -٢٦ ن واإلقليميـــين يالشـــركاء الـــدولي بصـــورة فعالـــة يجـــب علـــىولتنفي

  :يل المثال ال الحصرنذكر فيما يلي بعض هؤالء الشركاء على سب اتخاذ عدد من اإلجراءات. والوطنيين
 

البنــك الــدولي ووكــاالت األمــم المتحــدة مثــل ( دوليــة متعــددة األطــراف وكــاالت ومنهــاوكــاالت إنمائيــة   •
دون إقليميـة دوليـة ية اإلقليميـة) ووكـاالت حكوميـة ائنممصارف اإلمثل الاإلنمائية) ووكاالت إقليمية (

 لمعونة اإلنمائية ثنائية األطراف؛لووكاالت 

لصـحة ا فـي مجـال شبكة المراكز المتعاونـة مـع منظمـة الصـحة العالميـة وتتضمنمؤسسات أكاديمية   •
البلـدان  فـيالنفسية وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للصحة وغيرها من الشـبكات ذات الصـلة 

 النامية والمتقدمة؛

 اقـات النفسـية واالجتماعيـةويشـمل منظمـات المصـابين باالضـطرابات النفسـية واإلع ،المجتمع المـدني  •
وجمعيات المستفيدين من الخدمات وجمعيات ومنظمات أخرى مماثلة وجمعيات أفراد األسر ومقدمي 

 المنظمــات غيــر الحكوميــةالرعايــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالصــحة النفســية وغيرهــا مــن 
 شـبكاتالوالمنظمـات الدينيـة و ن والمنظمات المعنيـة بحقـوق اإلنسـاوالمنظمات المجتمعية  ذات الصلة

 .ومقدمي الخدمات الصحة النفسية وجمعيات مهنيي الرعاية الصحيةو  المعنية بالتنمية
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، إدارة الشــؤونت فــي مجــاال ةتشــمل إجــراءات متعـدد قـدمــا تتــداخل أدوار هـذه المجموعــات الــثالث و  وغالبـاً   -٢٧
اإلعـالم االضـطرابات النفسـية، و مـن والوقايـة  وتعزيز الصحة النفسية ،جتماعيةاالو  الصحية خدمات الرعايةتوفير و 

مـن الضـروري  نظـر اإلجـراءات المـذكورة أدنـاه). وسـيكوناث (و البحـٕاجـراء ، و البيِّنـاتجمـع و الصحة النفسـية، بشأن 
ات جـــراءالشـــركاء لتوضـــيح األدوار واإلمختلـــف حتياجـــات وقـــدرات قطـــري الال علـــى المســـتوى تقيـــيم إجـــراء عمليـــات

  مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين.من  المطلوبة
  

  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز  :١ الغرض
  

رك فيهـــا العديـــد مـــن أصـــحاب المصـــلحة امعقـــدة يشـــ هـــي مهـــامتخطـــيط وتنظـــيم وتمويـــل الـــنظم الصـــحية   -٢٨
ولية ؤ المســـ ،لصـــحة النفســـية للســـكانل األساســـية ةحاميـــالبوصـــفها  ،وتتحمـــل الحكومـــاتومســـتويات إداريـــة مختلفـــة. 

لصـحة ا وتعزيـزحتياجـات وخدميـة مناسـبة لضـمان تلبيـة اال يـةتمويلو  ترتيبـات مؤسسـية وقانونيـة اتخـاذ عن الرئيسية
 المواطنين. لجميعالنفسية 

  
المنظمــات غيــر الحكوميـــة بعالقتهــا  لتشــملتمتــد  بــلعلــى الحكومــة  مهمــة تصــريف الشــؤونال تقتصــر و   -٢٩

منظمــات المصــابين باالضــطرابات النفســية  الســيماو  –بإمكــان المجتمــع المــدني القــوي ومنظمــات المجتمــع المــدني. 
سياسـات وقـوانين وخـدمات أكثـر  إيجـادسـاعد علـى يأن  –ة يـالرعامقـدمي و  واألسـر واإلعاقات النفسـية واالجتماعيـة

  .حقوق اإلنسانلالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتفقلصحة النفسية ا في مجال لةءلمسال قابليةلية و افع
 
القيـادة وااللتـزام  تَـَوفُّر الصـحة النفسـية تتنـاولوخطـط فعالـة  سياسـات وضعومن العوامل الرئيسية الالزمة ل  -٣٠
 جــراءاتاإلأصــحاب المصــلحة المعنيــين، واإلعــداد الواضــح لمجــاالت العمــل، وصــياغة  مشــاركةالحكومــات، و  لــدى

لكرامـة المتأصـلة ا صـونو  اإلنصـاف، بمبـدأ هتمـام الصـريح، واالوباالسـتناد إلـى البيِّنـاتالمالي  باالسترشاد بالوضع
ايـــة الفئـــات الضـــعيفة ، وحميةاإلنســـان همحقـــوقاحتـــرام و واجتماعيـــة  لمصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـيةل

  شة.همَّ والمُ 
 
 اتالسياسـ بإحكـام فـيتـدخالت الصـحة النفسـية  دمـجعنـد  فعاليـةً و  ةً قـو  االسـتجابات ومن المتوقع أن تـزداد  -٣١

مخصصـة للصـحة النفسـية  طوخطـ اتوضـع سياسـ أيضاً  ضروريمن الما يكون  غالباً و الصحية الوطنية.  طوالخط
  .تفصيالً أكثر ات إرشاد إعطاء يتسنى حتى

 
فــي قــوانين أخــرى  أو مــدمجاً مســتقلة كــان وثيقــة تشــريعية  ســواءً  –يجــب أن يعمــل قــانون الصــحة النفســية و   -٣٢

مــن  ، وذلــكلصــحة النفســيةا لسياســات ســيةرئيال واألغــراضعلــى تقنــين المبــادئ والقــيم  –بالصــحة واألهليــة  تتعلــق
ـــرة اجتماعيـــةو  صـــحية خـــدمات وتطـــويرنســـان لتعزيـــز حقـــوق اإل ورقابيـــةآليـــات قانونيـــة  خـــالل مـــثًال إنشـــاء فـــي  ُمَيسَّ

  .المحلي المجتمع
 
 المنصــوص عليهــا فــي بالصــحة النفســية بااللتزامــات المعنيــةالسياســات والخطــط والقــوانين  ويجــب أن تتقيــد  -٣٣

  ١ وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

ذات  الصحية األخـرى شراكاتالبرامج و الفي  إدراج قضايا الصحة النفسية بشكل أكثر وضوحاً  المهمومن   -٣٤
/ البشــري يالمنــاع العــوزالخاصــة بفيــروس هــا علــى ســبيل المثــال تلــك (ومنوٕادماجهــا فــي تيارهــا الرئيســي  ولويــةاأل

ة) وكــذلك فــي يالصــح ةعاملــقــوى الاألمــراض غيــر الســارية، والتحــالف العــالمي للو صــحة المــرأة والطفــل، و األيــدز، 
                                                           

يمكن االطالع على قائمة الصكوك الرئيسية الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان على الموقع اإللكتروني لمنظمـة الصـحة ١    
  .http://www.who.int/mental_health/mhgap/consultation_global_mh_action_plan_2013_2020/en/index.htmlالعالمية: 
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التــي تتنــاول التعلــيم  هــا علــى ســبيل المثــال تلــكومن -السياسـات والقــوانين الخاصــة بالقطاعــات األخــرى ذات الصــلة 
 – االجتمـــاعي والحـــد مـــن الفقـــر والتنميـــة ضـــمانوحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وال والجهـــاز القضـــائيوالعجـــز  والتوظيـــف

 يـة التـي تبـذلهاقيادالجهـود ال ي فـيمحـور  كعنصـردة األبعـاد لـنظم الصـحة النفسـية و متعـدالات متطلبـال لبيةلت ةليوسك
  االضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسية. الوقاية منتحسين الخدمات العالجية و للحكومات ا

 
الصـحة بشـأن ث سياساتها/ خططهـا يحدتوضع أو  انتهت من ٪ من البلدان قد٨٠تكون  أن :١-١ الغاية العالمية

  ).٢٠٢٠حقوق اإلنسان (بحلول عام لالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتماشىالنفسية 
  

الصــحة النفســية بشــأن هــا قوانينث يحــدتوضــع أو  انتهــت مــن ٪ مــن البلــدان قــد٥٠تكــون  أن :٢-١ الغايــة العالميــة
  ).٢٠٢٠ حقوق اإلنسان (بحلول عاملالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتماشى

  
  لدول األعضاءا أن تتخذها اإلجراءات المقترح

  
 وتعزيــز وتحــديث وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات والبــرامج والقــوانين واللــوائح وضــع: نيانو والقــ اتالسياســ  -٣٥

 اتالممارســ لقواعــد مــدوناتإنشــاء بمــا فــي ذلــك  المعنيــة،القطاعــات  جميــعة بالصــحة النفســية فــي قــلالمتعالوطنيــة 
وأفضـل الممارسـات  البيِّنـات المتاحـةيتماشى مـع  على نحو ،وآليات لمراقبة حماية حقوق اإلنسان وتنفيذ التشريعات

  حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. صكوكاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من و 
 
 ،ةالمعنيـفـي جميـع القطاعـات  ،ميزانيـة تخصـيصو  ةر قـدَّ المُ  الحاجـةالتخطيط على أسـاس  :تخطيط الموارد  -٣٦
لتنفيــذ خطــط وٕاجــراءات الصــحة النفســية المتفــق  الالزمــةتناســب مــع المــوارد البشــرية المحــددة وغيرهــا مــن المــوارد ت

  .بالبيِّناتة مسندالوعليها 
 
 المصابون بمن فيهم –ة المعنيتحفيز أصحاب المصلحة من جميع القطاعات ة: تعاون أصحاب المصلح  -٣٧
وتنفيــذ السياســات والقــوانين والخــدمات  وضــعفــي  هموٕاشــراك – هم ومقــدمو الرعايــةات النفســية وأفــراد أســر االضــطرابب

  أو آلية رسمية./ و بنيةمن خالل  ،المتصلة بالصحة النفسية
 
دور  ضــمان إعطــاء: واجتماعيــة ومنظمــاتهم اضــطرابات نفســية وٕاعاقــات نفســيةب المصــابينتعزيــز وتمكــين   -٣٨

 ةلتــأثير علــى عمليــل الكافيــة مــنحهم الصــالحيةواجتماعيــة و  اضــطرابات نفســية وٕاعاقــات نفســيةب للمصــابينرســمي 
  تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والقوانين والخدمات.

 
  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 

 
السياسـات فـي مجـال وضـع  –بنـاء القـدرات و  –تجميـع المعـارف وأفضـل الممارسـات ن: يانو والق اتالسياس  -٣٩

إنشــاء ويشــمل ذلــك  هــا،وتقييم عديــدةقطاعــات  جانــب ها مــنوالخطــط والقــوانين ذات الصــلة بالصــحة النفســية وتنفيــذ
يتماشـى مـع اتفاقيـة  علـى نحـو ،وآليـات لمراقبـة حمايـة حقـوق اإلنسـان وتنفيـذ التشـريعات اتالممارس لقواعد مدونات

  الدولية واإلقليمية. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان
  

 اتنفقــال َتتبُّــعو  اتميزانيـال وضــعمـوارد و اللبلــدان فـي تخطــيط ا إلــى تقـديم المســاعدة التقنيـةتخطـيط المــوارد:   -٤٠
  الصحة النفسية.بين قطاعات متعددة في مجال 

 
بــــين الالزمـــة لتعزيـــز التعـــاون والتفاعـــل  أفضـــل الممارســــات واألدوات وفيرتـــ: ةتعـــاون أصـــحاب المصـــلح  -٤١

واالســتراتيجيات  اتوتنفيــذ وتقيــيم السياســ وضــعالــدولي واإلقليمــي والــوطني فــي  ىأصــحاب المصــلحة علــى المســتو 
، ةاالجتماعيـ شـؤونوال والقضـاءالصحة ب من بينهم القطاعات المعنيةو  ،والبرامج والقوانين الخاصة بالصحة النفسية
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ة يــالرعامقــدمو و  ،جتماعيــةاالو  نفســيةالعاقــات اإلة و نفســيالضــطرابات الاب والمصــابونوجماعــات المجتمــع المــدني، 
  ووكاالت حقوق اإلنسان. ،منظومة األمم المتحدةل التابعة مؤسساتالوأفراد األسر، و 

 
إشـــراك منظمـــات  :واجتماعيـــة ومنظمـــاتهم اضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـيةب المصـــابينتعزيـــز وتمكـــين   -٤٢

الــــدولي  ىالمصــــابين باالضــــطرابات النفســــية واإلعاقــــات النفســــية واالجتماعيــــة فــــي صــــنع السياســــات علــــى المســــتو 
م األدوات التقنيـة يتصـمالـالزم ل بالـدعم لمنظمـاتا زويـدوت كل منظمـة الصـحة العالميـةاواإلقليمي والوطني ضمن هي

 التــي وضــعتها دواتاألحقــوق اإلنســان و لواإلقليميــة الدوليــة  كوكصــاللــى إســتناد باال وذلــك لبنــاء القــدرات، المطلوبــة
  حقوق اإلنسان والصحة النفسية.لتعزيز  منظمة الصحة العالمية

  
  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح

 
والحد من الفقـر  الصحةب المعنية السياسات واالستراتيجيات والتدخالت الصحة النفسية في تدخالتج ادمإ  -٤٣

  التنمية.و 
  

بهــــا ووضــــعها ضــــمن  االهتمــــامينبغــــي ضــــعيفة ومهمشــــة  كفئــــةالمصــــابين باضــــطرابات نفســــية  تضــــمين  -٤٤
 بــرامجالهم فــي تضــميناســتراتيجيات التنميــة والحــد مــن الفقــر، ومــن أمثلــة ذلــك فــي  األمــر فــي هاوٕاشــراك األولويــات
  حقوق اإلنسان.ب الخاصةوالخطط  ،وسبل العيش توظيفالتعليم والب المعنية

 
 ،الصـحية العامـة وذات األولويـة وبـرامج البحـوث لخطط والسياسـاتضمن ا بوضوحالصحة النفسية  إدراج  -٤٥

البشــري/ األيــدز وصــحة المــرأة وصــحة األطفــال  يالمنــاع العــوزاألمراض غيــر الســارية وفيــروس بــ المعنيــة هــابمــا في
 ،مثــل التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية ،والشــراكات األفقيــة مــن خــالل البــرامج تعزيزهــا والمــراهقين، وكــذلك

  وغيرها من الشراكات الدولية واإلقليمية.
 
فعالـــة  اســـتراتيجيات تـــدخلتشـــريعات و سياســـات و وضـــع بشـــأن  البلـــدانبـــين  المعلومـــات دعـــم فـــرص تبـــادل  -٤٦
 طـرأإلـى  سـتناداً ااالضـطرابات مـن تلـك  يالتعـافوتعزيـز تعزيز الصـحة النفسـية والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية ل

  .ةواإلقليمي ةحقوق اإلنسان الدولي
 
جتماعيــة االو ات المصــابين باالضــطرابات النفســية واإلعاقــات النفســية نظمــدعــم إنشــاء وتعزيــز جمعيــات وم  -٤٧

بين ات و فئالحوار بين هذه ال يرسية، وتقائمقين الاالمع اتنظمفي م هم، ودمجيتهمرعاالقائمين على و  همأسر  وكذلك
  توظيـفوالتعلـيم وال والعجـزبالصحة وحقوق اإلنسـان  في القطاعات المعنيةالعاملين الصحيين والسلطات الحكومية 

  االجتماعية. شؤونوال والقضاء
 

ـــوفير خـــدمات٢ الغـــرض ـــة و  الصـــحة النفســـية : ت ـــة الشـــاملة والمتكامل ـــة االجتماعي  بةيســـتجمالو الرعاي
  مجتمعيةالصحية المرافق الفي  لالحتياجات

  
منظمـة الصـحة العالميـة  ات توصـيالخـدمتحسـين جـودة في إطار تحسين فـرص الحصـول علـى الرعايـة و   -٤٨

 لصـــحة النفســـيةاخـــدمات رعايـــة  ٕادخـــالجتماعيـــة؛ و للصـــحة النفســـية والرعايـــة االشـــاملة  يـــةخـــدمات مجتمع بإنشـــاء
مــن الرعايــة خــدمات  تــوفيرســتمرار واالرعايــة الصــحية األوليــة؛  مراكــزة و وميــفــي المستشــفيات العم والعــالج النفســي

التعـــاون الفعـــال بـــين مقـــدمي الرعايـــة الرســـمية وغيـــر و ومســـتويات النظـــام الصـــحي؛  الرعايـــةمختلـــف مقـــدمي  خـــالل
  استخدام التكنولوجيات الصحية اإللكترونية والمتنقلة. مثالً  الرعاية الذاتية، من خالل شجيعالرسمية؛ وت

  
 مســـندةاســـتخدام بروتوكـــوالت وممارســـات  ينبغـــيالصـــحة النفســـية  عاليـــة الجـــودة لرعايـــة خـــدمات وإلنشـــاء  -٤٩

اج مبادئ حقوق اإلنسان فيهـا واحتـرام االسـتقاللية الفرديـة وحمايـة ر وٕادبما في ذلك عمليات التدخل المبكر  بالبيِّنات
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علــى تحســين الصــحة النفســية  مقتصــراً  حيينالعــاملين الصــ تــدخل يكــونال أ يجــب لــى ذلــكع وعــالوةً كرامــة النــاس. 
لرعاية الصحية البدنية ا من األطفال والمراهقين والبالغين إلى لمصابين باضطرابات نفسيةا احتياج تلبية ٕانما أيضاً و 

التــي تُتــَرك دون  نفســيةالبدنيــة و الة يصــحالمشــاكل لل االعــتالالت المصــاحبةرتفــاع معــدالت ال نظــراً والعكــس صــحيح 
  .كارتفاع معدالت استهالك التبغ مثالً  ها من عوامل خطررتبط بيوما  عالج

 
علــى التعــافي  اً قائمــ اً الصــحة النفســية نهجــ الالزمــة لتعزيــز المجتمعيــةتقــديم الخــدمات  يتضــمنأن  ويجــب  -٥٠

 وأهـدافهم.تحقيق طموحـاتهم لجتماعية وااضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية من  الذين يعانون يركز على دعم األفراد
التـــي  وســائلاألفــراد عــن حـــالتهم وعــن ال علــى مـــا يتصــوره تعــرف: الاتالخــدم لتقـــديموتشــمل المتطلبــات األساســية 

 وٕاتاحة؛ ةرعاي لهم من في ما ُيقدَّم كشركاء متساوين الناسالعمل مع و ؛ والتصرف وفقًا لذلك تساعدهم على التعافي
 زمالءالرعايـة؛ واالسـتعانة بـ الشـخص الـذي يقـدماختيـار  تضـمن ذلـكيو  ،المـداواةوطـرق  بين أنـواع العـالج يارتخاال

الــذين يشــجعون بعضــهم بعضــًا ويتبــادلون الشــعور باالنتمــاء إضــافة إلــى تــوفير خبــراتهم. ويتطلــب العمــل والــداعمين 
مراحـــل الحيـــاة، وعنـــد مختلـــف فـــي  ،ن فـــي دعـــم الخـــدماتيلعـــاملل يتـــيحنهـــج متعـــدد القطاعـــات  األمـــر أيضـــًا وضـــع

(الـذي  العمـل فـي حـقالمثـل  يةاإلنسـان همعلـى حقـوق المصابين بهذه االضطرابات حصولتيسير فرص  ،تضاءاالق
  هادفة.النشطة األو  المجتمعية برامجالنشطة و األالتعليم والمشاركة في و والسكن يشمل برامج العودة إلى العمل) 

 
ـــادة  -٥١ ـــةالمشـــاركة  وهنـــاك حاجـــة إلـــى زي الخـــدمات  فـــي إعـــادة تنظـــيم اتالخـــدم يمســـتخدمل والمســـاندة الفعال

 الضــروري أيضــًا زيــادة مــنو الحتياجــاتهم.  الرعايــة والعــالج أكثــر اســتجابةً  حتــى تكــون تهــاومراقب هــاوتقييم هاوتقــديم
ــــة الصــــح ــــدمي الرعاي ــــر الرســــمي"ة النفســــية يالتعــــاون مــــع مق ــــديني ســــراأل مــــنهمو  ة"،غي ن و ن والمعــــالجو والزعمــــاء ال

  المدارس وضباط الشرطة والمنظمات غير الحكومية المحلية. وومعلم نو شعبين الو والمعالج الروحانيون
 
الخــدمات احتياجــات الفئــات الضــعيفة والمهمشــة فــي المجتمــع  تلبــيســية األخــرى أن ساومــن المتطلبــات األ  -٥٢

، والنساء واألطفال البشري/ األيدز يالمناع العوزن بفيروس و ، والمصابواقتصادياً  المحرومة اجتماعياً  األسر ومنها
ـــل يتعرضـــونالـــذين  ـــية و الجنســـ ومزدوجـــو الميـــولن و لعنـــف المنزلـــي، وضـــحايا العنـــف، والمثليـــات والمثلي  نو المتحول
وغيرهــا ، واألقليــات تهمن مــن حــريو اللجــوء، واألشــخاص المحرومــ ون، وطــالبو ، والشــعوب األصــلية، والمهــاجر جنســياً 
  السياق الوطني. الفئات الموجودة ضمن من
 
 تـــوافر ضـــمان هـــاوالتعـــافي من حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانيةلعنـــد التخطـــيط لالســـتجابة  األهميـــة بمكـــانومـــن   -٥٣

  على نطاق واسع. ةجتماعي المجتمعيي واالنفسالدعم الوسائل خدمات الصحة النفسية و 
 
النزاعــــات  وأمثــــل الكــــوارث الطبيعيــــة  ،ة أو ضــــغوط شــــديدةصــــعب حياتيــــة قــــد يــــؤدي التعــــرض ألحــــداثو   -٥٤

إلــى آثــار  ة،المنزلــي المســتمر األســري و العنــف حــوادث أو المنفــردة أو المتكــررة أو المتواصــلة واالضــطرابات المدنيــة 
 بتحديــد مواصــفاتفيمــا يتعلــق  الســيماو  ،فحــص دقيــق تســتدعي إجــراءالنفســية و البدنيــة  الشــخص خطيــرة علــى صــحة
الـــدعم والرعايـــة  تقـــديم جو ) ونهــالتـــدخالت الطبيـــةواإلفـــراط فــي اإلفــراط فـــي التشـــخيص  تجنـــب التشــخيص (وخاصـــة

  وٕاعادة التأهيل.
  

العـدد المناسـب  المحقَّقـة دون وجـود الحصـائل تحسينلتوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية و وال يمكن ا  -٥٥
وتـــوزيعهم بشـــكل عـــادل علـــى  المهـــارات المناســـبةو  اســـيةالحسو  ةالكفـــاء ذوي مـــن األخصـــائيين والعـــاملين الصـــحيين

أمــراض محــددة بعــالج ة و وميــالصــحة العمب المعنيــة بــرامجالخــدمات و ال. ويــوفر دمــج الصــحة النفســية فــي حــاالتال
 همـــةً م البشـــري/ األيـــدز) فرصـــةً  يالمنـــاع العـــوزصـــحة المـــرأة وفيـــروس ب نيـــةمعالالرعايـــة االجتماعيـــة (مثـــل تلـــك بو 

فعلـى  الوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية.مشاكل الصحة النفسية وتعزيز الصـحة النفسـية و  للتعامل بشكل أفضل مع
للتعامــل مــع ُمجهَّــزين لــيس  الصــحة النفســية فــي مجــالن و بن المــدرَّ و ن الصــحيعــاملو ال يكــونأن  جــبســبيل المثــال ي



  WHA66.8          Annex  الملحق        ٨-٦٦ص ع ج

13 

بشـأن الحفـاظ المعلومـات  لتقـديم أيضاً  ٕانماو  فحسب همإليون األشخاص الذين يأتب يصالتي ت االضطرابات النفسية
األمـــراض غيـــر  هـــابمـــا في ،ت الصـــحية ذات الصـــلةعتالالاالبـــ تـــوفير الفحـــوص الخاصـــةة و وميـــالصـــحة العمعلـــى 

 لتحديــدمعــارف ومهــارات جديــدة  اكتســاب لــيس فقــط دمجيقتضــي هــذا الــو  .المــوادتعــاطي تلــك المرتبطــة بالســارية و 
 ٕانمـاتضاء، و حسب االق والتعامل معهم وٕاحالتهم إلى الخدمات المناسبة ألشخاص المصابين باالضطرابات النفسيةا

 مواقـــفو  الســـائدة اتثقافـــة تقـــديم الخـــدم تطـــرأ علـــىالصـــحيين والتغيـــرات التـــي  إعـــادة تعريـــف أدوار العـــاملين أيضـــاً 
وغيـرهم مـن الفئـات المهنيـة.  ينالمهنيـ المعـالجينواألخصـائيين االجتمـاعيين و  ة العموميـةالصـح العاملين في مجـال

على العـاملين  اإلشراف ليضميين المتخصصين في الصحة النفسية توسيع دور المهن وينبغي في هذا السياق أيضاً 
   تقديم تدخالت تعزيز الصحة النفسية. في لهم الدعم وفيروت ة العموميةالصح في مجال

  
  ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ٢٠بنسبة  الوخيمة نفسيةالضطرابات لالالخدمات  زيادة التغطية عبر : ٢ الغاية العالمية

  
  األعضاء الدول أن تتخذها اإلجراءات المقترح

 
عـــن  موضـــع الرعايـــة بعيـــداً  لنقـــلاتبـــاع عمليـــة منهجيـــة  وتوســـيع نطـــاق التغطيـــة: اتالخـــدم نظـــيمإعـــادة ت  -٥٦
 توسـيع نطـاقمـع  ،الصحية غير المتخصصة مرافقال إلى المرضى لفترات ممتدة يقيم فيهالمصحات النفسية التي ا
لتعامـل مـع ل(بمـا فـي ذلـك اسـتخدام مبـادئ الرعايـة المتدرجـة حسـب االقتضـاء)  المسندة بالبيِّناتتغطية للتدخالت ال
بمــا ، ببعضــها الــبعض بطــةتشــبكة مــن خــدمات الصــحة النفســية المجتمعيــة المر ب عانةســتااللحــاالت ذات األولويــة و ا

ة، وميـات العمفي المستشـفي المرضى الخارجيين رعايةو  ،قصيرة الذين يقيمون لفترات المرضى الداخليين رعاية فيها
ودعــم المصــابين باضــطرابات ومراكــز خــدمات الصــحة النفســية الشــاملة ومراكــز الرعايــة النهاريــة، يــة، ولوالرعايــة األ

  المدعوم. توفير اإلسكانو  ،مع أسرهم يعيشون الذيننفسية 
 
ـــة والمتجاوبـــة:   -٥٧ ـــدعملوقايـــة والتعزيـــز وٕاعـــادة التأهيـــل ا خـــدماتوتنســـيق  دمـــجالرعايـــة المتكامل  والرعايـــة وال

مـــن جميـــع  لمصـــابين باضـــطرابات نفســـيةل حتياجـــات الصـــحية النفســـية والبدنيـــةاالتلبيـــة  إلـــى هـــدفتـــي تال الشـــاملة
تعزيـز  وهـو مـا يشـمل( وفيمـا بينهـااالجتماعيـة الخدمات و  العمومية خدمات الصحة ضمن همتعافي يسيراألعمار وت

المسـتفيدين  تعتمد على آراءوخطط للتعافي ية عالج عداد برامجإ من خاللوذلك التعليم) و والسكن  الحق في العمل
  عند االقتضاء. بآرائهم فيها الرعاية واألسر ومقدم يساهم أفرادو  ات واحتياجاتهمالخدم من
 
المنفـــردة أو المتكـــررة أو المتواصـــلة اعـــات نز ال هـــا(بمـــا في حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية فـــيالصـــحة النفســـية   -٥٨

إدراج االحتياجـات  ومقدمي خدمات الصـحة النفسـية مـن أجـلالعمل مع لجان الطوارئ الوطنية والكوارث): والعنف 
الحصــول علــى  وتــوفير فــرصلطــوارئ ل التأهــب فــي مرحلــةالصــحة النفســية والــدعم النفســي االجتمــاعي ب الخاصــة

ض بالقــــدرة علــــى التعــــافي بمــــا فيهــــا الخــــدمات التــــي تتصــــدى للصــــدمات النفســــية وتــــنه داعمــــةالمنــــة و اآلخـــدمات ال
 أو أصـــالً ســـواًء كـــانوا يعـــانون منهـــا ( جتماعيـــةواالنفســـية المشـــاكل النفســـية و الضـــطرابات اللمصـــابين بال واالنتعـــاش
فـي  ة،اإلنسـاني ومقدمي اإلغاثة الصحيين الخدمات للعاملين وهو ما يشمل تقديم ،حالة الطوارئ) نتيجة أصيبوا بها

لبنـاء أو إعـادة بنـاء  الـالزم علـى المـدى البعيـدالتمويـل  ة لتـوفيرالواجبـ العنايـةمـع إيـالء  ،هابعدوما  طوارئال أوقات
  حالة الطوارئ. انتهاء بعد ةمجتمعيالنفسية الة يصحللرعاية النظام 

 
كــي يتســنى لهــم  ين والعــامينالمتخصصــ يينالصــحالعــاملين بنــاء معــارف ومهــارات تنميــة المــوارد البشــرية:   -٥٩

 ةثقافيـــال يراعـــي االختالفـــاتو  علـــى نحـــو يســـتند إلـــى البيِّنـــاتالصـــحة النفســـية والرعايـــة االجتماعيـــة  تـــوفير خـــدمات
عن طريق إدخـال الصـحة النفسـية فـي منـاهج الدراسـات  فئات أخرى، من بينلألطفال والمراهقين  ،وحقوق اإلنسان

غيـر  المرافـقوالسـيما فـي يـدان، األخصائيين الصحيين العاملين في الم وتوجيهتدريب  من خالل؛ و والعليا الجامعية
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ــ زويــدهمتحديــد المصــابين باالضــطرابات النفســية وت مــن أجــل ،المتخصصــة  فضــًال عــن ينالمناســب والــدعم العالجب
  حسب االقتضاء. مستويات أخرى من الرعايةإلى األشخاص  إحالة

 
إلصـابة ل بوجـه خـاصات المعرضـة فئـلل ناسـبالـدعم الم وفيرقي وتـالتحديد االسـتباالتفاوت:  أوجه معالجة  -٦٠
  لى الخدمات.عصول حمن صعوبة ال في الوقت نفسه تعانيوالتي النفسية  عتالالتباال
  

  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 
 

التـي تسـاعد بالبيِّنـات  المسـندةوالممارسات ات رشاداإلتقديم  وتوسيع نطاق التغطية: اتالخدم نظيمإعادة ت  -٦١
تعزيـز  نـي الـالزم للتوسـع فـيتق، وتـوفير الـدعم الاتوٕاعـادة تنظـيم الخـدم الداخليـة المؤسسـات التحـرر مـن نظـم على

خــدمات  مــن خــالل تــوفير للمصــابين بهــاعــالج والــدعم وتــوفير ال مــن االضــطرابات النفســية والوقايــة الصــحة النفســية
  .مجتمعيةالصحية ال كزمراال في تعافيال الموجهة نحوالصحة النفسية والدعم االجتماعي 

  
 ها بـينالرعايـة الشـاملة وتنسـيق دمجلـ وأفضـل الممارسـات البيِّنات جمع ونشرالرعاية المتكاملة والمتجاوبة:   -٦٢

بمـا  - التعـافي والـدعمإلى خدمات لمصابين باالضطرابات النفسية تلبية حاجة ا، مع التركيز على متعددةقطاعات 
مقـــدمي و  أســـرهمو  اتالخـــدم فيدين مـــنمســـتالاســـتراتيجيات إلشـــراك وضـــع القســـرية و  لممارســـاتل يشـــمل تـــوفير بـــدائل

التعــاون  يرســيلت المناســبة ليــات التمويــلآلأمثلــة  ٕاعطــاءو  -يــة قــرارات العالجالواتخــاذ  اتلخــدماة فــي تخطــيط يــالرعا
  المتعدد القطاعات.

 
المنفـــردة أو المتكـــررة أو المتواصـــلة اعـــات نز ال هـــا(بمـــا في حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية فـــيالصـــحة النفســـية   -٦٣

لمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والحكوميــة ل التــي تتــيحيــة تقنال نصــائح واإلرشــاداتتقــديم الوالكــوارث): والعنــف 
صــحة للنظــام بنــاء أو إعــادة بنــاء  ومنهــاة بالصــحة النفســية، رتبطــية والميدانيــة الماتاألنشــطة السياســ إجــراء الدوليــة

  .حالة الطوارئ انتهاء بعدالنفسية  ذات الصلة بالصدمات مسائلال يراعي ع المحليمجتمفي النفسية ال
 
وتشــمل هــذه دعــم البلــدان فــي صــياغة اســتراتيجية مــوارد بشــرية للصــحة النفســية، تنميــة المــوارد البشــرية:   -٦٤

ات األساســية الالزمــة لألخصــائيين التعــرف علــى الثغــرات وتحديــد االحتياجــات ومتطلبــات التــدريب والكفــاء العمليــة
  .والعليا مناهج الدراسات الجامعيةوكذلك لوضع  يدان،الصحيين العاملين في الم

 
خـــدمات الصـــحة فـــي فجـــوات ال لخفـــضوأفضـــل الممارســـات  البيِّنـــات جمـــع ونشـــر التفـــاوت: أوجـــه معالجـــة  -٦٥

  شة.همَّ للفئات المُ  المقدَّمة النفسية والخدمات االجتماعية
 

  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

مـن  بـدالً  ةمجتمعيـالنفسـية الة يصـحالتـوفير الرعايـة فـي لتقديم الخـدمات المباشـرة  ستخدام األموال المتلقاةا  -٦٦
  المؤسسية.

  
الصحيين على المهارات الالزمـة للتعـرف علـى االضـطرابات النفسـية وتقـديم  العاملينالمساعدة في تدريب   -٦٧

  لتعزيز تعافي المصابين باالضطرابات النفسية. ة ثقافياً الئمنات والمالتدخالت المسندة بالبيِّ 
 
، بمــا فــي ذلــك هاوبعــد الجهــود لتنفيــذ بــرامج الصــحة النفســية أثنــاء حــاالت الطــوارئ اإلنســانيةتنســيق دعــم   -٦٨

  الصحية واالجتماعية. مقدمي خدمات الرعايةتدريب وبناء قدرات 
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  تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية : تنفيذ استراتيجيات٣ الغرض
  

عـدم وتنفيـذ السياسـات والبـرامج الصـحية  إلـى وضـعمن األهمية بمكـان فـي سـياق الجهـود الوطنيـة الراميـة   -٦٩
حمايــة وتعزيــز  ينبغــي أيضــاً  لكــنو  ،إصــابتهم باضــطرابات نفســية المعــروفبتلبيــة احتياجــات األشــخاص  اءكتفــاال

 اً مهمـ اً الحكومـات دور  تلعـبولـذلك  .تـهحياطيلـة  النفسـيةاإلنسـان صـحة  تتطـورالمواطنين.  لجميعالنفسية  السالمة
للوقاية ذ إجراءات اتخاللى الصحة النفسية ية المؤثرة عحماعوامل الخطر وال المتوفرة بشأن في استخدام المعلومات

مــن  األولــى. وتتــيح المراحــل العمــرفــي جميــع مراحــل  هــاز يوتعز  الصــحة النفســية ايــةالضــطرابات النفســية وحما مــن
٪ مــن االضــطرابات ٥٠ن أل ذلــك ،االضــطرابات النفســية الوقايــة مــنهمــة لتعزيــز الصــحة النفســية و مفرصــة  العمــر

ن باضــطرابات و المصــابوالمراهقــون ألطفــال يحصــل اويجــب أن  .الرابعــة عشــرة البــالغين تبــدأ قبــل ســن لــدىالنفســية 
 فـيالتدخالت غير الدوائية  أنواع أخرى منو  مسندة بالبيِّناتتدخالت على خدمات التدخل المبكر من خالل نفسية 

تراعــي علــى ذلــك يجــب أن  . وعــالوةً اً يــطب تهمومعــالج اإليوائيــة فــي المؤسســات همإيــداع بــدًال مــن ،المجتمــع المحلــي
الدوليـــة  صـــكوكالاتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل وغيرهـــا مـــن مـــع  بمـــا يتفـــقالتـــدخالت حقـــوق األطفـــال  هـــذه

   حقوق اإلنسان.لواإلقليمية 
 
 جميــعالقطاعــات و  جميــعولية تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية عبــر ؤ تمتــد مســو   -٧٠
ائر الحكوميـــــة. والســـــبب فـــــي ذلـــــك أن الصـــــحة النفســـــية تتـــــأثر بشـــــدة بمجموعـــــة مـــــن المحـــــددات االجتماعيـــــة الـــــدو 

ومســـتوى المعيشـــة المـــادي، والحالـــة ، مســـتوى الـــدخل، والوضـــع الـــوظيفي، ومســـتوى التعلـــيم بمـــا فيهـــاواالقتصـــادية 
بمــا  الصــعبةوانتهاكــات حقــوق اإلنســان، والتعــرض لألحــداث الحياتيــة والتمييــز، الصــحية البدنيــة، والتــرابط األســري، 

ة النفســية لألطفــال والمــراهقين يحتياجــات الصــحاال وتكــوناألطفــال وٕاهمــالهم.  وٕاســاءة معاملــةفيهــا العنــف الجنســي 
 القواتبـــ كانـــت لـــه صـــلة مـــنهم بيـــن نمـــ ،ضـــطرابات المدنيـــةالـــذين يتعرضـــون للكـــوارث الطبيعيـــة أو النزاعـــات واال

  .اً خاص اهتماماً للغاية وتتطلب  كبيرة ،المسلحة أو الجماعات المسلحة
 
 العمـرمراحـل جميـع فـي قد تركز استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية و   -٧١

ق وانتهاكــات حقــو  مشــكلة الوصــم لمعالجــةحمــالت إعالميــة ٕاعــداد لتمييــز و اقــوانين لمناهضــة وضــع : مــا يلــيعلــى 
الــذين  شــخاصمــة لألتعزيــز الحقــوق والفــرص والرعايــة المقدَّ و مــا تقتــرن باالضــطرابات النفســية؛  عــادةً اإلنســان التــي 

 تنميـة بـرامج مثـل تقـديمالتكوينيـة ( حياتـه للفـرد فـي مراحـل األساسية وتنمية الصفاتاضطرابات نفسية؛  يعانون من
تطوير عالقات آمنة ومستقرة التي تدعم الجنسية، والبرامج التربية و تعليم المهارات الحياتية برامج الطفولة المبكرة، و 

والوقايــة والعــالج للمشــاكل  عبــر الكشــف المبكــروالتــدخل  )؛يتهمرعــاالقــائمين علــى و  وأوليــائهمة بــين األطفــال ثريــوم
ذلـك  فـي بمـاصـحية ( يـةة وعمليتـوفير ظـروف معيشـو ؛ مراهقـةالطفولـة وال ةالعاطفية أو السلوكية، خاصة في مرحلـ

فـي القطـاعين العـام والخـاص)؛  بالبيِّنـاتاإلجهـاد مسـندة  تنفيـذ خطـط لمعالجـةو  في العمـل تنظيمية اتتحسينإجراء 
العنـف  ضـروبمـن  ااألطفـال وغيرهـ إلسـاءة معاملـةلحمايـة المجتمعيـة تتصـدى للحمايـة أو شـبكات لبـرامج ووضع 

  ١ تماعية للفقراء.ر الحماية االجيالمنزلي والمجتمعي وتوف ينعلى المستوي
  

يمثــل منــع االنتحــار إحــدى األولويــات المهمــة. ينتمــي عــدد كبيــر ممــن ُيْقــِدمون علــى االنتحــار إلــى الفئــات   -٧٢
الضعيفة والمهمشة. كما أن الشباب وكبار السن هـم مـن الفئـات العمريـة األكثـر قابليـًة للتفكيـر فـي االنتحـار وٕايـذاء 

وعــزو ســبب  لضــعف نظــم الترصــدنتحــار نتيجــة الــنفس. وغالبــًا مــا يكــون هنــاك نقــص فــي اإلبــالغ عــن معــدالت اال
االنتحار إلى الوفاة العرضية فضًال عن تجريمه في بعض البلدان. ومع ذلك فـإن معظـم البلـدان تشـهد اتجاهـًا ثابتـًا 

. ونظــرًا لوجــود بينمــا تســجل عــدة بلــدان أخــرى اتجاهــات منخفضــة طويلــة األمــد أو تصــاعديًا فــي معــدالت االنتحــار
                                                           

                Risks to mental health: an overview of vulnerabilities and risk factors. Background paper by WHOانظـر   ١
Secretariat for the development of a comprehensive mental health action plan                                                           

)http://www.who.int/mental_health/mhgap/consultation_global_mh_action_plan_2013_2020/en/index.html ــــــــــــــــــــــــم (؛ ت
 ).٢٠١٢ديسمبر كانون األول/  ١٠في  طالع عليهاال
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مرتبطة باالنتحار غير االضطرابات النفسية، مثل األلم المزمن أو االضطراب العاطفي الحاد، عوامل خطر عديدة 
جـراءات التـي فإن قطاعات أخرى يجب أن تشترك مع القطاع الصحي في تطبيق إجراءات منع االنتحـار. ومـن اإل

(بمــا فيهــا األســلحة  فــرص الحصــول علــى وســائل إيــذاء الــنفس واالنتحــار الحــد مــن ة فــي ذلــككــون فعالــتمكــن أن ي
)، وحــّث وســائل وتــوفر األدويــة الســامة التــي يمكــن اســتخدامها بتنــاول جرعــات مفرطــة الناريــة والمبيــدات الحشــرية

وحماية األشخاص األكثر عرضة لالنتحـار،  اإلعالم على توخي المزيد من العقالنية لدى تغطية حاالت االنتحار،
  فسي والسلوكيات االنتحارية.الن االضطراب مع مبكرال والتعامل والكشف

  
بمشــاركة للتعزيــز والوقايــة فــي مجــال الصــحة النفســية علــى األقــل  وطنيــين نيبرنــامجتنفيــذ  :١-٣ الغايــة العالميــة
  ).٢٠٢٠٪ من البلدان (بحلول عام ٨٠ في قطاعات متعددة

  
  ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ١٠نتحار في البلدان بنسبة خفض معدالت اال :٢-٣ الغاية العالمية

  
  لدول األعضاءا أن تتخذها اإلجراءات المقترح

 
 بـــين قيـــادة وتنســـيق اســـتراتيجية متعـــددة القطاعـــات تجمـــعلصـــحة النفســـية: ا فـــي مجـــال التعزيـــز والوقايـــة  -٧٣

هة الشاملةالتدخالت  تعزيز الصحة النفسية والوقاية مـن االضـطرابات النفسـية والحـد مـن الوصـم  الرامية إلى والموجَّ
االسـتراتيجيات الوطنيـة  فـي تُـدَرجو  طيلـة العمـر بعينهـاستجيب لفئات ضـعيفة توالتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ و 

  ة.وميالعمو لتعزيز الصحة النفسية 
 
نتحــار مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات لمنــع االوتنفيــذها وضــع اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة نتحــار: منــع اال  -٧٤

 نو المتحولـية و الجنسـ ومزدوجـو الميـول والمثليـونالمثليـات  ومنهـا ،نتحـارالَتحدَّد أنها ُمعرَّضـة بصـورة متزايـدة لالتي 
  المحلي. السياق حسبوالشباب وغيرهم من الفئات الضعيفة من جميع األعمار  جنسياً 

 
  األمانة منالمطلوبة اإلجراءات 

 
اختيــار وصــياغة وتنفيــذ  بشــأننــي للبلــدان تقتــوفير الــدعم ال لصــحة النفســية:ا فــي مجــال التعزيــز والوقايــة  -٧٥

لتعزيـــز الصـــحة النفســـية، والوقايـــة مـــن االضـــطرابات  وذات المردوديـــة العاليـــة بالبيِّنـــات المســـندةأفضـــل الممارســـات 
  اإلنسان عبر مراحل العمر. النفسية، والحد من الوصم والتمييز، وتعزيز حقوق

 
نتحــار مــع إيــالء عنايــة منــع االإلــى  ا الراميــةتعزيــز برامجهــفــي نــي للبلــدان تقتــوفير الــدعم النتحــار: منــع اال  -٧٦

  .نتحارالَتحدَّد أنها ُمعرَّضة بصورة متزايدة لالتي خاصة للفئات 
 

  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

باالضـطرابات  رتبطالمـ المـرضحجم عـبء بالوعي  إلى إذكاءأصحاب المصلحة في الدعوة  جميعإشراك   -٧٧
وعــــالج لوقايــــة مــــن االضــــطرابات النفســــية التعزيــــز الصــــحة النفســــية و  ةاســــتراتيجيات تــــدخل فعالــــ بوجــــودالنفســــية و 

  التعافي.سبل و  المصابين بها وتزويدهم بالرعاية
  

اجتماعيـــة فـــي الحصـــول علـــى و مصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـية حقـــوق الإلـــى تعزيـــز الـــدعوة   -٧٨
العمـل وسـع فـي األ سـبل العـيش والمشـاركةتـأمين اإلسـكان و  دعـم بـرامج واالستفادة منستحقاقات العجز الحكومية ا
  الحياة المجتمعية والشؤون المدنية.و 
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مجتمـع  الجاريـة فـي نشـطةاألاعيـة فـي اجتمو المصـابين باضـطرابات نفسـية وٕاعاقـات نفسـية  شـراكضمان إ  -٧٩
عــن تنفيــذ  تقــديم التقــاريرحقــوق اإلنســان وفــي عمليــات  إلــى تعزيــز المعــاقين األوســع، ومــن أمثلــة ذلــك عنــد الــدعوة

  حقوق اإلنسان.لالدولية واإلقليمية  صكوكالاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من 
 
لمصـابين ا ضـد ا مـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الموجهـةمـوالتمييـز وغيرهمكافحة الوصـم لإدخال إجراءات   -٨٠

  اجتماعية.و باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية 
 
البــرامج ذات الصــلة بتعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات  جميــعوتنفيــذ  وضــعالمشــاركة فــي   -٨١

  النفسية.
 

  ث الخاصة بالصحة النفسيةو البحٕاجراء و  البيِّناتجمع وطرق نظم المعلومات  حسين: ت٤ الغرض
  

التخطـيط ٕاجـراء عمليـات و  اتالسياسـ فـي رسـمة يـهماألبالغـة ث مكونـات و والبحـ والبيِّنـاتالمعلومات  تشكل  -٨٢
السياســـات  إســـناد ثو البحـــ مـــن خـــاللإنتـــاج المعـــارف الجديـــدة  إذ يتـــيحلصـــحة النفســـية. ا المناســـبة لتعزيـــز والتقيـــيم

فـي الوقـت المناسـب  الترصـد ذات الصـلةأو أطـر  فر المعلوماتاتو  يتيحوأفضل الممارسات، و  بالبيِّناتواإلجراءات 
فـي الوقـت الحـالي  هنـاك حاجـةو  .اتتقـديم الخـدم الُمدَخلـة علـىالتحسـينات  تعرف علىذة والنفَّ اإلجراءات المُ  مراقبة
فــي البلــدان المرتفعــة  ُتجــَرى ثو البحــ غالبيــة حيــث إن ،ثو البحــ اخــتالل التــوازن الحاصــل فــي إجــراءتصــحيح  إلــى

عاليـة و  ضمان امتالك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الستراتيجيات مالئمة ثقافيـاً ل وذلك أو بواسطتها، الدخل
  الصحة النفسية.ب الخاصة ولوياتاألالحتياجات و لتستجيب  المردودية

 
عمليـات التقيـيم الدوريـة  مـن خـاللية للصـحة النفسـ مرتسمات مختصرة إمكانية الحصول علىالرغم من وب  -٨٣

تكــون إمــا  المعلومــات الروتينيــة للصــحة النفســية مإال أن نظــ ،التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة "أطلــس"مثــل مشــروع 
ب فهـم احتياجـات السـكان صـعِّ يُ ممـا  ،في معظم البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل بالمرة بدائية أو غير موجودة
  لذلك. فقاً المحليين والتخطيط و 

 
معـدل : حجـم المشـكلة (مـا يلـي نظـام الصـحة النفسـية لتطبيـق الالزمـة المهمـة المعلومـات والمؤشـراتومن   -٨٤

ونطــاق ة النفســية)؛ ســالملصــحة واللالرئيســية  يــةحمااالضــطرابات النفســية وتحديــد عوامــل الخطــر وعوامــل ال انتشــار
ذلــك الفجــوة بــين عــدد المصــابين باضــطرابات نفســية  فــي بمــاتغطيــة السياســات والتشــريعات والتــدخالت والخــدمات (

 الحصــائلبيانــات و الخــدمات االجتماعيــة)؛ كعلــى العــالج ومجموعــة مــن الخــدمات المناســبة  نيحصــلو  الــذينوعــدد 
األفـراد  نات علـى مسـتوىيالتحسـ فضـًال عـننتحار والوفاة المبكـرة علـى مسـتوى السـكان معدالت اال منها(و  ةالصحي

 الحصـائلوبيانـات  األعراض السـريرية ومسـتويات اإلعاقـة واألداء العـام ونوعيـة الحيـاة)فيما يخص  أو المجموعات
التعليمـــي والســـكن والعمـــل والـــدخل بـــين المصـــابين  للتحصـــيلالمســـتويات النســـبية  منهـــا(و  ة/ االقتصـــاديةاالجتماعيـــ

والعمـــر وتعكـــس االحتياجـــات الجـــنس  حســـب نـــوع ُمصـــنَّفة هـــذه البيانـــات تكـــون أن باضـــطرابات نفســـية). وينبغـــي
(علــى ســبيل  مــن مجتمعــات متنوعــة جغرافيــاً  اآلتــينالمتنوعــة للمجموعــات الســكانية الفرعيــة، بمــا فــي ذلــك األفــراد 

 المســوح مــن خــالللفئــات الســكانية الضــعيفة. وينبغــي جمــع البيانــات لو  ،ريفيــة) مقابــل منــاطق حضــريةمــن المثــال 
فـرص  أيضـاً  وهنـاك الروتينـي. ةعبـر نظـام المعلومـات الصـحي ةعـجمَّ المُ باإلضافة إلى البيانات  ةالمخصص ةالدوري

على سبيل المثال جمع المعلومات من التقارير التي تقدمها الحكومات منها ثمينة لالستفادة من البيانات الموجودة، 
  ات تقديم التقارير الدورية.آلي في إطارهيئات رصد المعاهدات إلى والهيئات غير الحكومية وغيرها 

  
مجموعـة أساسـية واحـدة علـى األقـل مـن  على إعدادكل عامين مرة  ٪ من البلدان٨٠ أن تواظب: ٤ الغاية العالمية

الصـحية واالجتماعيـة (بحلـول  تلمعلومـال مـن خـالل نظمهـا الوطنيـة وتقديم تقارير بشـأنها مؤشرات الصحة النفسية
  .)٢٠٢٠عام 
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  لدول األعضاءا أن تتخذها اإلجراءات المقترح
 

ج الصــحة النفســية فــي نظــام المعلومــات الصــحية الروتينــي وتحديــد بيانــات الصــحة رادإنظــم المعلومــات:   -٨٥
بحــــوادث االنتحــــار الفعليــــة  المتعلقــــةالجــــنس والعمــــر (بمــــا فيهــــا البيانــــات  حســــب نــــوعالنفســــية األساســــية المصــــنفة 

الصـحة النفســية ات تقـديم خـدم عمليـات تحسـين ألجـل هاواسـتخدام اً روتينيـ هـاوٕابالغ ومقارنتهـا نتحـار)اال ومحـاوالت
لمرصـــد العـــالمي للصـــحة لالبيانـــات  قـــديمتكـــذلك و مـــن اضـــطراباتها  الصـــحة النفســـية والوقايـــةعزيـــز واســـتراتيجيات ت

  .(كجزء من مرصد المنظمة الصحي العالمي) النفسية
 
ث فـي و األولويـات الوطنيـة للبحـب فيما يتعلقتحسين القدرات البحثية والتعاون األكاديمي ث: و والبح البيِّنات  -٨٦

ممارســــة بو  اتية ذات الصــــلة المباشــــرة بتطــــوير وتنفيــــذ الخــــدمتشــــغيلث الو البحــــ والســــيمامجــــال الصــــحة النفســــية، 
باالسـتعانة ير واضـحة ذلك إنشاء مراكز تميز ذات معـاي ويتضمن، يةاإلنسان همحقوقلالمصابين باضطرابات نفسية 

  اجتماعية.و أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم المصابين باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية  جميع بآراء
 

  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 
 

والتدريب والمسـاعدة  التوجيهمجموعة أساسية من مؤشرات الصحة النفسية وتوفير  وضعنظم المعلومات:   -٨٧
المعلومـــات الالزمـــة لتصـــميم مؤشـــرات أساســـية للصـــحة النفســـية،  جمـــع/ معلومـــات لترصـــدتطـــوير نظـــم  فـــينيـــة تقال
لمرصــد ا التــي يجمعهــاالمعلومــات  تعزيــزالصــحية، و  حصــائلوال اإلجحافــاتاســتخدام هــذه البيانــات لرصــد  يرســيوت

 حي العـالمي) مــن خــالل(كجــزء مــن مرصـد المنظمــة الصــالعـالمي للصــحة النفســية التـابع لمنظمــة الصــحة العالميـة 
ز التقــدم المحــرَ  بمــا فــي ذلــكالعــالم ( فــي الصــحة النفســية حالــة الالزمــة لمراقبــة خــط األســاس بيانــاتالحصــول علــى 

  الموضوعة في خطة العمل هذه). الغايات بلوغ نحو
 
ن باضـطرابات نفسـية وٕاعاقـات و فـيهم المصـاب نبمـ ،إشراك أصـحاب المصـلحة المعنيـينث: و والبح البيِّنات  -٨٨

شــبكات إنشــاء لصــحة النفســية، وتيســير اث و بحــل برنــامج عــالمي وضــع وتعزيــزفــي  ،اجتماعيــة ومنظمــاتهمو نفســية 
المحـرز  قدمتعلق بعبء المرض والتت ةثقافيال صالحة من الناحية بحوثث، وٕاجراء و البح في مجال عالمية للتعاون

التعافي سبل و  وتزويدهم بالرعاية المصابين بها النفسية وعالجمن االضطرابات  في تعزيز الصحة النفسية والوقاية
  الصحة النفسية.ات المتصلة بوالخدم اتتقييم السياسفي و 
 

  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

المؤشـــرات  علـــىالوقـــوف : تتـــيح/ معلومـــات ترصـــدإنشـــاء نظـــم  مـــن أجـــلالـــدعم للـــدول األعضـــاء  تـــوفير  -٨٩
ات تقيـيم التغيـر و واالجتماعيـة المقدمـة للمصـابين باضـطرابات نفسـية؛ الصـحية  األساسية للصـحة النفسـية والخـدمات

 لمحددات االجتماعية لمشاكل الصحة النفسية.افهم  ٕاتاحةمرور الزمن؛ و ب الحاصلة
 
تقـديم ب ومنهـا تلـك المتعلقـة ،النفسـيةالصـحة فـي مجـال ات المعرفية ثغر ال سد ث التي تهدف إلىو دعم البح  -٩٠

  االجتماعية.و الخدمات الصحية واالجتماعية للمصابين باالضطرابات النفسية واإلعاقات النفسية 
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  ١التذييل 
 

  الغايات المحددة في  نحو تحقيقز مؤشرات قياس التقدم المحرَ 
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣النفسية  الصحةب الخاصةخطة العمل الشاملة 

  
خطــة العمــل الشـــاملة العالميــة لهــداف األتحقيــق  نحــوتقــدم مــا ُأحــِرز مــن لتقيــيم الموضــوعة ل هــذه المؤشــرات تمثــ

الدول األعضاء  إليها التي تحتاج تقديم التقارير ومتطلباتمن المعلومات  فرعيةً  الصحة النفسية مجموعةً ب الخاصة
ونظــرًا إلــى طــابع الغايــات الطــوعي . نحــو فعــال علــىسياســاتها وبرامجهــا للصــحة النفســية  مراقبــة حتــى يتســنى لهــا

والعالمي، ال يتوقع بالضرورة من كل دولة عضو أن تحقق جميع هذه الغايات المحددة بل يمكنها أن تسهم إسهامًا 
 التوجيه توفير من الخطة ٤ حسب ما تنص عليه الغاية األمانةمختلفًا في المشاركة في بلوغ تلك الغايات. وتتولى 

ؤشـــرات مال حـــول لجمـــع معلومـــات وطنيـــة نظـــم معلومـــات وضـــعنيـــة للـــدول األعضـــاء فـــي تقوالمســـاعدة ال والتـــدريب
والهدف المنشود هو االعتماد علـى  نظم الصحة النفسية.ب الخاصة خرجاتمُ النشطة و األدخالت و مُ الالزمة لقياس ال

نـات األساسـية الخاصـة بكـل غايـة نظم المعلومات الراهنة عوضـًا عـن إنشـاء نظـم جديـدة أو موازيـة. وستوضـع البيا
  في مرحلة مبكرة خالل تنفيذ خطة العمل العالمية.

  
  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز:   ١الغرض 

الصـحة بشـأن ث سياسـاتها/ خططهـا يحـدتوضـع أو  انتهـت مـن ٪ من البلدان قـد٨٠تكون  أن ١-١ الغاية العالمية
حقـــوق اإلنســـان (بحلـــول عـــام لواإلقليميـــة الدوليـــة  صـــكوكالمـــع  يتماشـــىعلـــى نحـــو النفســـية 
٢٠٢٠.( 

حقوق اإلنسـان لالدولية  صكوكالمع  تتماشىوجود سياسة و/ أو خطة وطنية للصحة النفسية  المؤشر
 .] ال/ نعم [

حقوق اإلنسان.لالدولية واإلقليمية  معاييروتأكيد توافقها مع الفر المادي للسياسة/ الخطة االتو  وسائل التحقق
عـن سـنوات  ١٠ مضـى علـى إصـدارها أكثـر مـنسياسـات وخطـط  من المحتمل أال تعبـر عـدة  االفتراضات/ التعليقات

 وفـي. المسـندة بالبيِّنـات ةحقـوق اإلنسـان الدوليـة والممارسـمعـايير  مجـال لتطورات األخيرة فيا
لبيــة الــى السياســات/ الخطــط الخاصــة بغع عائــداً االتحــادي يكــون المؤشــر البلــدان ذات النظــام 

وقـــد تكـــون السياســـات أو الخطـــط الخاصـــة بالصـــحة النفســـية مســـتقلة أو  .هـــا/ مقاطعاتهـــاواليات
 تدمج في سياسات أو خطط عامة أخرى خاصة بالصحة أو العجز.

  

علـى الصحة النفسية بشأن ها قوانينث يحدتوضع أو  انتهت من ٪ من البلدان قد٥٠تكون  أن ٢-١ الغاية العالمية
 ).٢٠٢٠حقوق اإلنسان (بحلول عام لواإلقليمية الدولية  صكوكالمع  نحو يتماشى

حقـــوق اإلنســـان لالدوليـــة  صـــكوكالمـــع  يتماشـــىالصـــحة النفســـية ب معنـــيوجـــود قـــانون وطنـــي   المؤشر
 .] ال/ نعم [

 حقوق اإلنسان.لالدولية واإلقليمية  معاييروتأكيد توافقه مع ال للقانونفر المادي االتو  وسائل التحقق

لتطـورات عـن اسـنوات  ١٠ مضى على إصدارها أكثر مـنالتي  القوانين تعبر المحتمل أالمن  االفتراضات/ التعليقات
البلــدان  وفــي. المســندة بالبيِّنــات ةحقــوق اإلنســان الدوليــة والممارســمعــايير  مجــال األخيــرة فــي
/ هـالبيـة والياتالـى السياسـات/ الخطـط الخاصـة بغع عائـداً االتحادي يكون المؤشر ذات النظام 

وقــد تكــون القــوانين الخاصــة بالصــحة النفســية مســتقلة أو تــدمج فــي قــوانين عامــة  .هــامقاطعات
  أخرى خاصة بالصحة أو العجز.
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 توفير خدمات الصـحة النفسـية والرعايـة االجتماعيـة الشـاملة والمتكاملـة والمسـتجيبة لالحتياجـات  :٢ الغرض
 في المرافق الصحية المجتمعية

ـــادة التغطيـــة عبـــر  ٢ الغاية العالمية ٪ (بحلـــول عـــام ٢٠بنســـبة الوخيمـــة نفســـية الضـــطرابات لالالخـــدمات  زي
٢٠٢٠.( 

 ثنــائي القطــب المزاجــيواالضــطراب وخيمــة (الــذهان  ةنفســي اتنســبة المصــابين باضــطراب المؤشر
 .] ٪ [الخدمات  يستفيدون منالذين ) واالكتئاب الوخيم المعتدل

حــاالت االضــطرابات النفســية الوخيمــة فــي الحصــول علــى الخــدمات المنبثقــة صــورة الكســر:  وسائل التحقق
عـــن نظـــم المعلومـــات الروتينيـــة أو فـــي حـــال عـــدم توفرهـــا عـــن دراســـة استقصـــائية أساســـية 

ضـمن للمتابعة خاصة بالمرافق الصحية في منطقة أو أكثر من المناطق الجغرافية المحددة 
  البلد.

مجمـــوع حـــاالت االضـــطرابات النفســـية الوخيمـــة فـــي عينـــة الســـكان المـــأخوذة  مقـــام الكســـر:
المنبثقة عن الدراسات االستقصائية الوطنية أو في حال عـدم توفرهـا عـن التقـديرات العالميـة 

 ودون اإلقليمية المتعلقة بمعدالت االنتشار.

إن التقــديرات الخاصــة بالتغطيــة عبــر الخــدمات ضــرورية بالنســبة إلــى جميــع االضــطرابات  االفتراضات/ التعليقات
النفسية إال أنهـا تقتصـر فـي هـذا المقـام علـى االضـطرابات النفسـية الوخيمـة للحـد مـن جهـود 
القيــــــاس. وتتــــــراوح المرافــــــق الصــــــحية بــــــين مراكــــــز الرعايــــــة األوليــــــة والمستشــــــفيات العامــــــة 

ت الرعايـــة االجتماعيـــة والـــدعم االجتمـــاعي وخـــدمات العـــالج والمتخصصـــة وقـــد تتـــيح خـــدما
. وقــــد تقصــــر الــــداخليين والخــــارجيينالنفســــي واالجتمــــاعي و/ أو الفارمــــاكولوجي للمرضــــى 

البلدان الدراسة االستقصائية سعيًا إلى الحـد مـن جهـود القيـاس وحسـب مقتضـى الحـال علـى 
إلــى الدقــة إلــى حــد مــا بســبب عــدم أخــذ المستشــفيات ومرافــق اإلقامــة لليلــة واحــدة (باالفتقــار 

مقـــدمي الرعايـــة األوليـــة وســـائر الخـــدمات فـــي االعتبـــار). وســـتجرى الدراســـة االستقصـــائية 
(ومن المفضل إجراؤهـا أيضـًا فـي منتصـف  ٢٠٢٠بمتابعتها في عام  ٢٠١٤األساسية عام 

أيضــًا ) ويمكــن تكملــة اســتبيان الدراســة االستقصــائية حتــى يتســنى ٢٠١٧المــدة خــالل عــام 
بحــث مــدى تهيــؤ الخــدمات وجودتهــا حســب مــا هــو منشــود. ويمكــن أن تقــدم األمانــة التوجيــه 

  والمساعدة التقنية إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بتصميم الدراسة االستقصائية وأدواتها.
  

 تنفيذ استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية  : ٣ الغرض

تنفيــذ برنــامجين وطنيــين علــى األقــل للتعزيــز والوقايــة فــي مجــال الصــحة النفســية بمشــاركة  ١-٣ العالمية الغاية
 ).٢٠٢٠٪ من البلدان (بحلول عام ٨٠قطاعات متعددة في 

 مـن اضـطراباتها والوقايـة الصـحة النفسـية عزيزتالقطاعات ل متعددة جيدة التنفيذوجود برامج  المؤشر
 ] ال/ نعم [

 .اً عو مشر ًا عو مشر ها أو وصف تنفيذها حالياً  الجاري البرامج جرد التحققوسائل 

أو  الشــــاملةأن تغطــــي اســــتراتيجيات التعزيــــز أو الوقايــــة  – األحــــرى لهــــاو  –لبــــرامج ل يمكــــن االفتراضات/ التعليقات
هــــة لعمــــوم  ــــة الموجَّ ــــل الحمــــالت اإلعالمي ــــز) واالســــتراتيجيات  لمناهضــــةالســــكان (مث التميي

 الــذين يتعرضــونمحلــي (مثــل األطفــال ال الضــعيفة المعروفــة علــى المســتوىهــة للفئــات الموجَّ 
 ).الصعبةلألحداث الحياتية 

  

  



  WHA66.8          Annex  الملحق        ٨-٦٦ص ع ج

21 

 

 ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ١٠خفض معدالت االنتحار في البلدان بنسبة   ٢-٣ الغاية العالمية

 .نسمة ١٠٠ ٠٠٠االنتحار لكل  لوفيات العدد السنوي المؤشر

أو  ٢٠١٢: يةســــنة األساســــالة عــــن االنتحــــار (مــــالتســــجيل الســــنوي الروتينــــي للوفيــــات الناج وسائل التحقق
٢٠١٣.( 

إن اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتحقيــق هــذه الغايــة أمــر يتطلــب العمــل المشــترك بــين القطاعــات  االفتراضات/ التعليقات
المتعــــددة خــــارج قطــــاع الصــــحة/ الصــــحة النفســــية. ومــــن الصــــعب الحصــــول علــــى بيانــــات 

االنتحــار وشــيخوخة الســكان  حــاالت عــن المقدَّمــة لزيــادة دقــة التقــارير نظــراً لترصــد الدقيقــة و ا
لة فــــي بعــــض االنتحــــار المســــجَّ  حــــاالت عــــدد نخفضيــــفقــــد ال  األخــــرى المحتملــــة والعوامــــل
هــو أفضــل مــا يعكــس (مقارنــة بمجمــوع حــاالت االنتحــار) أن معــدل االنتحــار  رغــمالبلــدان؛ 

 ة.التحسن في جهود الوقاي

 

 : تحسين نظم المعلومات وطرق جمع البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية.٤ الغرض

٪ من البلدان مرة كل عامين على إعداد مجموعة أساسية واحـدة علـى األقـل مـن ٨٠أن تواظب  ٤ الغاية العالمية
للمعلومــات الصــحية مؤشــرات الصــحة النفســية وتقــديم تقــارير بشــأنها مــن خــالل نظمهــا الوطنيــة 

 ).٢٠٢٠واالجتماعية (بحلول عام 

م تقـــارير يعليهـــا وتقـــد والمتَفـــق المحـــدَّدةمجموعـــة أساســـية مـــن مؤشـــرات الصـــحة النفســـية إعـــداد  المؤشر
 .] نعم/ ال [بشأنها مرة كل عامين 

مــرة  العالميــة منظمــة الصــحة وتقديمــه إلــىعــن مجموعــة مؤشــرات الصــحة النفســية  تقريــر إعــداد وسائل التحقق
  .كل عامين

 محــددة لخطــة العمــلال الغايــاتمؤشــرات الصــحة النفســية األساســية المؤشــرات المتعلقــة ب تتضــمن االفتراضات/ التعليقات
 ةواالجتماعيـ ةالنظم الصـحيبـ الخاصـة إلجـراءاتلإلـى المؤشـرات األساسـية األخـرى  إضـافةً  هذه
حــاالت و  عقــل،ال مــؤثرة علــىدويــة الاألفر اوتــو مســتويات التــدريب والمــوارد البشــرية،  تحديــد (مثــل
ويمكــن الجــنس والعمــر.  نــوعالبيانــات حســب  هــذه ). وينبغــي تصــنيفتالمستشــفيا إلــى دخولالــ

اســــتخدام الدراســــات االستقصــــائية عنــــد اللــــزوم لتكملــــة البيانــــات المنبثقــــة عــــن نظــــم المعلومــــات 
الروتينية. وتقدم األمانة المشورة إلى البلدان بشأن مجموعة من المؤشرات األساسية التـي ينبغـي 

منظمـــة الصـــحة العالميـــة جمـــع هـــذه البيانـــات تتـــولى و جمعهـــا بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء. 
لمرصـد الصـحي (كجـزء مـن اقليمـي اإلعـالمي و ال الصـعيدينها علـى شـأنتقـارير ب وتقـديمتحليلها و 

  .)العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية
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  ٢التذييل 
 

  خيارات تنفيذ خطة العمل الشاملة الخاصة
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣بالصحة النفسية 

 

يمكــن عملــه لتحقيــق أغــراض خطــة العمــل.  مــاتعكــس اإلجــراءات التــي تقترحهــا هــذه الوثيقــة علــى الــدول األعضــاء 
تنفيــذ هــذه اإلجــراءات، آخــذًا فــي االعتبــار التفــاوت بــين البلــدان والســيما  كيفيــةويضــع هــذا التــذييل بعــض الخيــارات ل

والرعاية االجتماعية وبتوافر الموارد. وتتسم هـذه  فيما يتعلق بمستوى تطوير نظم الصحة النفسية والصحة العمومية
الخيـــارات بأنهـــا ليســـت شـــاملة وال إلزاميـــة، وٕانمـــا هـــي تـــوفر آليـــات توضـــيحية أو إرشـــادية يمكـــن مـــن خاللهـــا تنفيـــذ 

  اإلجراءات في البلدان.
  

  : تعزيز فعالية القيادة وتصريف الشؤون في مجال الصحة النفسية١ الغرض
 

  التنفيذخيارات  اإلجراءات
وضـــــــــع وتعزيـــــــــز السياســـــــــات والقـــــــــوانين: 

وتحــديث وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات 
والبرامج والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقـة 
ـــــع القطاعـــــات  بالصـــــحة النفســـــية فـــــي جمي
المعنية، بمـا فـي ذلـك إنشـاء آليـات لمراقبـة 
ــــة حقــــوق اإلنســــان ومــــدونات لقواعــــد  حماي

ع البيِّنات الممارسات، على نحو يتماشى م
المتاحة وأفضل الممارسات واتفاقيـة حقـوق 
ــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن  األشــــــــخاص ذوي اإلعاق

حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. صكوك

إنشــاء وحــدة أو آليــة تنســيق ذات كفــاءة معنيــة بالصــحة النفســية فــي وزارة   •
الصـــحة تضـــطلع بمســـؤولية التخطـــيط االســـتراتيجي، وتقيـــيم االحتياجـــات، 

 تعدد القطاعات، وتقييم الخدمات.والتعاون م

ــــــــــة بقضــــــــــايا الصــــــــــحة النفســــــــــية   • ــــــــــة صــــــــــانعي السياســــــــــات الوطني توعي
اإلنســـــــــــــان مـــــــــــــن خـــــــــــــالل إعـــــــــــــداد ملخصـــــــــــــات للسياســـــــــــــات  وحقـــــــــــــوق
وتقـــــديم دورات لتنميـــــة المهــــارات القياديـــــة فـــــي مجـــــال  علميـــــة ومنشــــورات

 الصحة النفسية.

وٕاعاقـــات إدمـــاج الصـــحة النفســـية وحقـــوق المصـــابين باضـــطرابات نفســـية   •
نفســية واجتماعيــة فــي جميــع السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة بقطـــاع 
الصحة وغيره مـن القطاعـات بمـا فيهـا السياسـات واالسـتراتيجيات المعنيـة 

 بالحد من الفقر والتنمية.

تحســين المســاءلة مــن خــالل إنشــاء آليــات، باالســتعانة بالهيئــات المســتقلة   •
ة ومنـــع التعــــذيب أو المعاملـــة القاســــية القائمـــة حيثمـــا أمكــــن ذلـــك، لمراقبــــ

والالإنســــانية والمهينــــة واألشــــكال األخــــرى مــــن ســــوء المعاملــــة واإليــــذاء؛ 
وٕاشراك الفئات المناسبة من أصحاب المصـلحة، مـنهم علـى سـبيل المثـال 
المحامون والمصابون باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسـية واجتماعيـة، فـي 

الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق  صــكوكالهــذه اآلليــات علــى نحــو يتماشــى مــع 
 اإلنسان.

إلغـــاء التشـــريعات التـــي تـــديم ممارســـة الوصـــم والتمييـــز وانتهاكـــات حقـــوق   •
 اإلنسان ضد المصابين باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية واجتماعية.

مراقبــــة وتقيــــيم تنفيــــذ السياســــات والتشــــريعات لضــــمان خضــــوعها ألحكــــام   •
اقة واالستفادة مـن هـذه المعلومـات فـي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

 آلية رفع التقارير الخاصة بهذه االتفاقية.
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  التنفيذخيارات  اإلجراءات
التخطـــــيط علـــــى أســـــاس  تخطـــــيط المـــــوارد:

الحاجـــــــــة الُمقـــــــــدَّرة منهجيـــــــــًا وتخصــــــــــيص 
ميزانيـــــة، فـــــي جميـــــع القطاعـــــات المعنيـــــة، 
تتناســـــــب مـــــــع المـــــــوارد البشـــــــرية المحـــــــدَّدة 
وغيرهـــا مـــن المـــوارد الالزمـــة لتنفيـــذ خطـــط 
وٕاجـــراءات الصـــحة النفســـية المتفـــق عليهـــا 

 .المسندة بالبيِّناتو

 -ظــروف الوبائيــة وبيئــة المــوارد اســتخدام البيانــات المتعلقــة باحتياجــات ال  •
مـن أجـل إثـراء عمليـة وضـع وتنفيـذ  –وجمعها إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

 خطط وميزانيات وبرامج الصحة النفسية.

إنشـــاء آليـــات لَتتبُّـــع النفقـــات الُمتكبَّـــدة علـــى الصـــحة النفســـية فـــي القطـــاع   •
لعدالـة الصحي وغيره من القطاعات ذات الصلة مثل التعلـيم والتوظيـف وا

 الجنائية والخدمات االجتماعية.

تحديد األموال المتاحة في مرحلة التخطيط إلجراء أنشـطة محـددة مالئمـة   •
 ثقافيًا وعالية المردودية حتى يمكن ضمان التنفيذ.

بفعاليــة إلــى زيــادة  الــدعوةاالشــتراك مــع أصــحاب المصــلحة اآلخــرين فــي   •
 تخصيص الموارد للصحة النفسية.

إشــــــــــراك ب المصــــــــــلحة: تعــــــــــاون أصــــــــــحا
أصـــحاب المصـــلحة مـــن جميـــع القطاعـــات 
المعنيـــــــــــــــة، بمـــــــــــــــن فـــــــــــــــيهم المصـــــــــــــــابون 
باالضـــــــطرابات النفســـــــية والقـــــــائمون علـــــــى 
ـــذ  رعـــايتهم وأفـــراد أســـرهم، فـــي وضـــع وتنفي
السياســـــات والقـــــوانين والخـــــدمات المتصـــــلة 

أو  بالصــــحة النفســــية، مــــن خــــالل ُبنيــــة و/
 آلية رسمية.

القطاعــات ذات الصــلة وأصــحاب المصــلحة االجتمــاع مــع ممثلــي جميــع   •
المعنيـــين والتفاعـــل معهـــم والســـعي للوصـــول إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بيـــنهم 

ــــــــد ــــــــة  عن ــــــــوانين والخــــــــدمات المتعلق تخطــــــــيط أو وضــــــــع السياســــــــات والق
ويشــمل ذلــك تبــادل المعلومــات بشــأن اآلليــات الفعالــة لتحســين  بالصــحة،

الرســـــمية وغيـــــر تنســـــيق السياســـــات وخـــــدمات الرعايـــــة عبـــــر القطاعـــــات 
 الرسمية.

بنـــاء القـــدرات المحليـــة وٕاذكـــاء الـــوعي بالصـــحة النفســـية والقـــانون وحقـــوق   •
اإلنســـان بـــين فئـــات أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تـــوعيتهم 

 بمسئولياتهم فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح.

ــــــز وتمكــــــين المصــــــابين باضــــــطرابات  تعزي
نفســـــــــــية وٕاعاقـــــــــــات نفســـــــــــية واجتماعيـــــــــــة 

ضـــــمان إعطــــاء دور رســـــمي ومنظمــــاتهم: 
ـــــات  للمصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية وٕاعاق
نفســـــــية واجتماعيـــــــة ومـــــــنحهم الصـــــــالحية 
الكافيــــــــة للتــــــــأثير علــــــــى عمليــــــــة تصــــــــميم 
وتخطـــــــــيط وتنفيـــــــــذ السياســـــــــات والقـــــــــوانين 

 والخدمات.

والتقني والمالي الالزم لبناء قدرات المنظمات التـي توفير الدعم اللوجستي   •
 تمثل المصابين باالضطرابات النفسية واإلعاقات النفسية واالجتماعية.

تشـــجيع ودعـــم إنشـــاء منظمـــات محليـــة ووطنيـــة مســـتقلة تمثـــل المصـــابين   •
باالضـــطرابات النفســـية واإلعاقـــات النفســـية واالجتماعيـــة، وتشـــجيع ودعـــم 

وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وقـــوانين وخـــدمات الصـــحة  مشـــاركتها الفعالـــة فـــي
 النفسية.

إشــراك المصــابين باالضــطرابات النفســية واإلعاقــات النفســية واالجتماعيــة   •
 في تفتيش ومراقبة خدمات الصحة النفسية.

إدراج المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية واإلعاقـــات النفســـية واالجتماعيـــة   •
ين يقدمون خدمات رعاية الصـحة في برامج تدريب العاملين الصحيين الذ

 النفسية.

  
توفير خدمات الصحة النفسية والرعاية االجتماعية الشاملة والمتكاملة والمسـتجيبة لالحتياجـات فـي   :٢ الغرض

  المرافق الصحية المجتمعية
 

 خيارات التنفيذ اإلجراءات

إعــــــــادة تنظــــــــيم الخــــــــدمات وتوســــــــيع نطــــــــاق 
لنقــل موضــع اتبــاع عمليــة منهجيــة  التغطيــة:

الرعايـــة بعيـــدًا عـــن المصـــحات النفســـية التـــي 
يقيم فيها المرضى لفترات ممتدة إلى المرافـق 
الصحية غير المتخصصة مـع توسـيع نطـاق 

(بمـا فـي التغطية للتدخالت المسندة بالبيِّنات 
ذلك استخدام مبادئ الرعاية المتدرجة حسـب 

وضـــــــع خطــــــــة متدرجــــــــة وذات ميزانيـــــــة خاصــــــــة إلغــــــــالق مؤسســــــــات   •
النفســي التــي يقــيم فيهــا المرضــى لفتــرات ممتــدة واســتبدالها بتقــديم  الطــب

الـــدعم للمرضـــى الخـــارجين مـــن المؤسســـات ليعيشـــوا فـــي المجتمـــع مـــع 
 أسرهم.

  وٕانشـــــاء وحـــــدة  للمرضـــــى الخـــــارجيينتـــــوفير خـــــدمات الصـــــحة النفســـــية
 العمومية.في جميع المستشفيات  للمرضى الداخليينللصحة النفسية 
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للتعامـــــــــل مـــــــــع الحـــــــــاالت ذات االقتضـــــــــاء) 
عانة بشــــــبكة مــــــن خــــــدمات األولويــــــة واالســــــت

الصحة النفسية المجتمعية المرتبطة ببعضها 
الــبعض، بمــا فيهــا رعايــة المرضــى الــداخليين 
الــــــــذين يقيمــــــــون لفتــــــــرات قصــــــــيرة، ورعايــــــــة 
ـــــــــي المستشـــــــــفيات  المرضـــــــــى الخـــــــــارجيين ف

ومراكــز خــدمات العموميــة، والرعايــة األوليــة، 
ـــــة  الصـــــحة النفســـــية الشـــــاملة ومراكـــــز الرعاي

المصـابين باضـطرابات نفسـية ودعـم  النهارية
الــذين يعيشــون مــع أســرهم، وتــوفير اإلســكان 

 المدعوم.

  ،إنشــــاء خــــدمات الصــــحة النفســــية المجتمعيــــة، ومنهــــا خــــدمات التوعيــــة
وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية فـي حـاالت الطـوارئ، وٕاعـادة 

 واإلسكان المدعوم. التأهيل المجتمعي،

  ــــدعم ــــة متعــــددة التخصصــــات ل إنشــــاء فــــرق للصــــحة النفســــية المجتمعي
رعــايتهم فــي والقــائمين علــى  المصــابين باالضــطرابات النفســية وأســرهم/

 المجتمع.

  مثــل البــرامج  بــأمراض محــددةدمــج الصــحة النفســية فــي البــرامج المعنيــة
األم وبالصـحة  وبصحة األيدز فيروس العوز المناعي البشري/المعنية ب

 الجنسية واإلنجابية.

 /القــائمين علــى رعــايتهم  تشــجيع المســتفيدين مــن الخــدمات وأفــراد أســرهم
 من ذوي الخبرة العملية على العمل في دعم النظراء.

  دعــــــــم إنشــــــــاء خــــــــدمات الصــــــــحة النفســــــــية المجتمعيــــــــة التــــــــي تــــــــديرها
غيـــر الحكوميـــة والمنظمـــات الدينيـــة وغيرهـــا مـــن الجماعـــات  المنظمـــات

الفاعلــــة فــــي المجتمــــع المحلــــي، بمــــا فيهــــا جماعــــات المســــاعدة الذاتيــــة 
 والدعم األسري.

  وضـــع وتنفيـــذ أدوات أو اســـتراتيجيات لتقـــديم المســـاعدة الذاتيـــة والرعايـــة
للمصــابين باالضــطرابات النفســية، بمــا فــي ذلــك اســتخدام التكنولوجيــات 

 اإللكترونية والمتنقلة.

 ويـــــة األساســــــية الالزمـــــة لعــــــالج إدراج خـــــدمات الصـــــحة النفســــــية واألد
االضـطرابات النفســية فــي نظــم التـأمين الصــحي وتــوفير الحمايــة الماليــة 

  للفئات المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا.

دمــج وتنســيق الرعايــة المتكاملــة والمتجاوبــة: 
خـــــدمات الوقايـــــة والتعزيـــــز وٕاعـــــادة التأهيـــــل 
والرعايــــة والــــدعم الشــــاملة التــــي تهــــدف إلــــى 
تلبيـــة االحتياجـــات الصـــحية النفســـية والبدنيـــة 
للمصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية مـــــن جميـــــع 
األعمـــــار وتيســـــير تعـــــافيهم ضـــــمن خـــــدمات 
الصــــــحة العموميــــــة والخــــــدمات االجتماعيــــــة 

الحـــق فـــي ز تعزيـــوفيمـــا بينهـــا (ويشـــمل ذلـــك 
العمــــل والســــكن والتعلــــيم) وذلــــك مــــن خــــالل 
إعــداد بــرامج عالجيــة وخطــط للتعــافي تعتمــد 
ـــــــــــى آراء المســـــــــــتفيدين مـــــــــــن الخـــــــــــدمات  عل
ــــدمو  واحتياجــــاتهم ويســــاهم أفــــراد األســــر ومق

 الرعاية بآرائهم فيها عند االقتضاء.

تشــجيع العــاملين الصـــحيين علــى ربــط النـــاس بالخــدمات والمــوارد التـــي   •
القطاعـــات األخـــرى فـــي إطـــار خـــدمات الرعايـــة المعتـــادة (ومـــن  تتيحهـــا

 أمثلة ذلك توفير فرص كسب العيش والتعليم والتوظيف).

االشــــتراك مــــع القطاعــــات األخــــرى (مثــــل اإلســــكان والتعلــــيم والتوظيــــف   •
والرعايــة االجتماعيــة) فــي الــدعوة إلــى إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــات 

 وبرامجها. النفسية واالجتماعية في خدماتها

ـــدعم الموجهـــة نحـــو التعـــافي مـــن خـــالل   • النهـــوض بخـــدمات الرعايـــة وال
فــــــرص تنميــــــة الــــــوعي والتــــــدريب لمقــــــدمي الخــــــدمات الصــــــحية  تــــــوفير

 واالجتماعية.

تزويد المصـابين باالضـطرابات النفسـية وأسـرهم والقـائمين علـى رعـايتهم   •
 بمعلومــــات عــــن أســــباب وعواقــــب هــــذه االضــــطرابات وخيــــارات العــــالج

مجمــل وعــن أنمــاط الحيــاة الســلوكية الصــحية بهــدف االرتقــاء بوالتعــافي 
 الصحة والعافية.

تعزيـــــز تمكـــــين ومشـــــاركة المصـــــابين باالضـــــطرابات النفســـــية وأســـــرهم   •
 والقائمين على رعايتهم في الرعاية الصحية النفسية.

ــــــــة األساســــــــية الالزمــــــــة لعــــــــالج االضــــــــطرابات النفســــــــية   • شــــــــراء األدوي
قائمــــــة منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة لألدويــــــة األساســــــية  فــــــي والمدَرجــــــة

علــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــتويات النظــــــــــــــــــــام  توافرهــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــمان
نحـــــــو رشـــــــيد، والســـــــماح لغيـــــــر  اســـــــتعمالها علـــــــى وضـــــــمان الصـــــــحي،

الحاصـــلين علـــى تـــدريب كـــاٍف  العـــاملين الصـــحيين المتخصصـــين مـــن
 بوصف األدوية.



  WHA66.8          Annex  الملحق        ٨-٦٦ص ع ج

25 

 خيارات التنفيذ اإلجراءات

ن بـأمراض مراعاة العافيـة النفسـية لألطفـال عنـد خضـوع اآلبـاء المصـابي  •
حـــادة (بمـــن فـــيهم المصـــابون باضـــطرابات نفســـية) للعـــالج فـــي مرافـــق 

 الخدمات الصحية.

تزويــد األطفــال والبــالغين الــذين تعرضــوا ألحــداث حياتيــة عصــيبة، منهــا   •
، واالضــــطرابات المدنيــــة والنزاعــــات حــــوادث العنــــف المنزلــــي المســــتمرة

وتعزيـز التعـافي بخدمات وبرامج تساعد على معالجـة الصـدمات النفسـية 
والقدرة على التكيف وتجنـب تعـرض الـذين يلتمسـون المسـاعدة لصـدمات 

 أخرى.

تــــوفير الرعايــــة تطبيــــق تــــدخالت ترمــــي إلــــى تــــدبر األزمــــات األســــرية و   •
علـــى مســـتوى خـــدمات الرعايـــة  الرعايـــة والقـــائمين علـــىوالـــدعم لألســـر 

 .األولية وسائر الخدمات

لخاصـــة بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة تطبيـــق معـــايير "الحـــق فـــي الجـــودة" ا  •
لتقيــيم مرافــق الصــحة النفســية والرعايــة االجتماعيــة التــي تخــدم المرضــى 
الـــــداخليين والخـــــارجيين وتحســـــين جودتهـــــا والنهـــــوض بأوضـــــاع حقـــــوق 

 اإلنسان فيها.

الصــــــــحة النفســــــــية فــــــــي حــــــــاالت الطــــــــوارئ 
المنفـــــردة أو (بمـــــا فيهـــــا النزاعـــــات  اإلنســـــانية

): والعنـــف والكـــوارثالمتكـــررة أو المتواصـــلة 
العمــل مــع لجــان الطــوارئ الوطنيــة مــن أجــل 
إدراج االحتياجات الخاصـة بالصـحة النفسـية 
والـــــــدعم النفســـــــي االجتمـــــــاعي فـــــــي مرحلـــــــة 

وتــــوفير فـــــرص الحصـــــول  التأهــــب للطـــــوارئ
ــــة والداعمــــة  ــــى الخــــدمات اآلمن بمــــا فيهــــا عل

الخـــدمات التـــي تتصـــدى للصـــدمات النفســـية 
ي واالنتعـــــاش وتـــــنهض بالقـــــدرة علـــــى التعـــــاف

مصـــابين باالضـــطرابات النفســـية والمشـــاكل لل
النفســــية واالجتماعيــــة (ســــواًء كــــانوا يعــــانون 
منهـــــا أصـــــًال أو أصـــــيبوا بهـــــا نتيجـــــة حالـــــة 
الطــــــــــــــــــــــوارئ)، وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــمل 

 ومقــدمي للعــاملين الصــحيين الخــدمات تقــديم
ــــــة اإلنســــــانية، فــــــي أوقــــــات الطــــــوارئ  اإلغاث

ة بعـــــــدها، مـــــــع إيـــــــالء العنايـــــــة الواجبـــــــ ومـــــــا
ــــــــــوفير ــــــــــى المــــــــــدى  لت ــــــــــالزم عل ــــــــــل ال التموي
لبنـــــاء أو إعـــــادة بنـــــاء نظـــــام للرعايـــــة  البعيـــــد

الصحية النفسية المجتمعيـة بعـد انتهـاء حالـة 
 الطوارئ.

العمل مع لجان الطوارئ الوطنية على وضع إجراءات التأهب للطـوارئ   •
على النحو الوارد في المعيار الخاص بالصحة النفسـية ضـمن المعـايير 

لمشروع اسفير وكـذلك المبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدائمـة المشـتركة الدنيا 
بــين الوكــاالت بشــأن الصــحة النفســية والــدعم النفســي واالجتمــاعي فــي 

 حاالت الطوارئ.

التأهـــب للطـــوارئ مـــن خـــالل تعريـــف العـــاملين الصـــحيين والمجتمعيـــين   •
باإلســـــعافات األوليـــــة النفســـــية وتزويـــــدهم بالمعلومـــــات األساســـــية عـــــن 

 صحة النفسية.ال

ـــاء حـــاالت الطـــوارئ مـــن التنســـيق مـــع الشـــركاء فيمـــا يخـــص   • التأكـــد أثن
تطبيــــق المعيــــار الخــــاص بالصــــحة النفســــية لمشــــروع اســــفير والمبــــادئ 

 .التوجيهية المذكورة أعاله

بنــــاء أو إعــــادة بنــــاء نظــــم مســــتدامة للصــــحة النفســــية المجتمعيــــة، بعــــد   •
فــــــي معــــــدالت اإلصــــــابة حــــــاالت الطــــــوارئ الحــــــادة، لمواجهــــــة الزيــــــادة 

باالضـــطرابات النفســـية بـــين الســـكان المتضـــررين مـــن حـــاالت الطـــوارئ 
 على المدى الطويل.

بنـــــــــاء معـــــــــارف تنميـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــرية: 
العــــــــــــــــــــــــاملين الصــــــــــــــــــــــــحيين  ومهــــــــــــــــــــــــارات
والعــــــامين كــــــي يتســــــنى لهــــــم  المتخصصــــــين

ــــــــــــــــوفير خــــــــــــــــدمات الصــــــــــــــــحة النفســــــــــــــــية  ت
االجتماعيـــــــة علـــــــى نحـــــــو يســـــــتند  والرعايـــــــة
ــــــــــــــى ــــــــــــــات البيِّ  إل ــــــــــــــات ويراعــــــــــــــي االختالف ن
وحقوق اإلنسان، لألطفال والمراهقين  الثقافية

ـــــــــق  ـــــــــات أخـــــــــرى، عـــــــــن طري ـــــــــين فئ مـــــــــن ب
ــــــــــاهج  إدخــــــــــال ــــــــــي من الصــــــــــحة النفســــــــــية ف

الجامعيــــــة والعليــــــا؛ ومــــــن خــــــالل  الدراســــــات
تــــــــدريب وتوجيــــــــه األخصــــــــائيين الصــــــــحيين 

وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجية لبنـــاء مجموعـــة مـــن المـــوارد البشـــرية والحفـــاظ   •
المرافــق عليهــا لتقــديم خــدمات الصــحة النفســية والرعايــة االجتماعيــة فــي 

الصـــــحية غيـــــر المتخصصـــــة مثـــــل مراكـــــز الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة 
 والمستشفيات العمومية.

للتــــــــدخالت بشــــــــأن االضــــــــطرابات النفســــــــية  mhGAPدليــــــــل اســــــــتخدام   •
 والعصــبية والناجمــة عــن تعــاطي المــواد فــي المرافــق غيــر المتخصصــة

) الصادر عن منظمة الصحة العالمية وما يتصـل بـه مـن مـواد ٢٠١٠(
تدريبيـــة وٕاشــــرافية فــــي تـــدريب العــــاملين الصــــحيين علـــى التعــــرف علــــى 
ــــدخالت مســــندة بالبيِّنــــات للتوســــع فــــي خــــدمات  االضــــطرابات وتقــــديم ت

 الرعاية ذات األولوية.
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العـــاملين فـــي الميـــدان، والســـيما فـــي المرافـــق 
يــــــد غيــــــر المتخصصــــــة، حتــــــى يمكــــــنهم تحد

المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية وتزويـــدهم 
بــالعالج والــدعم المناســبين فضــًال عــن إحالــة 
األشخاص إلـى مسـتويات أخـرى مـن الرعايـة 

 حسب االقتضاء.

األخــرى التعــاون مــع الجامعــات والكليــات والمؤسســات التعليميــة المعنيــة   •
فــــــي تحديــــــد وٕادراج عنصــــــر للصــــــحة النفســــــية فــــــي منــــــاهج الدراســــــات 

 الجامعية والعليا.

ضمان تهيئـة سـياق خـدماتي مـواٍت لتـدريب العـاملين الصـحيين بمـا فـي   •
ذلــــــك وضــــــوح تعريفــــــات المهــــــام وهياكــــــل اإلحالــــــة ومهمتــــــي اإلشــــــراف 

 والتوجيه.

يــع جوانــب تحســين قــدرات مقــدمي الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة فــي جم  •
عملهم (مثل تغطية مجاالت الرعاية السريرية وحقوق اإلنسـان والصـحة 

 .العمومية)، مع تضمين أساليب التعلم اإللكتروني عند االقتضاء

تحســـــين ظـــــروف العمـــــل واألجـــــور وفـــــرص التقـــــدم الـــــوظيفي للمهنيـــــين   •
والعــاملين فــي مجــال الصــحة النفســية بغيــة جــذب القــوة العاملــة والبقــاء 

 عليها.

التحديــــد االســــتباقي معالجــــة أوجــــه التفــــاوت: 
وتـــــوفير الـــــدعم المناســـــب للفئـــــات المعرضـــــة 
بوجــه خــاص لإلصــابة بــاالعتالالت النفســية 
والتـــي تعـــاني فـــي الوقـــت نفســـه مـــن صـــعوبة 

 الحصول على الخدمات.

تحديـــد وتقيـــيم احتياجـــات الفئـــات االجتماعيـــة والديمغرافيـــة المختلفـــة فـــي   •
الضــــعيفة التــــي ال تســــتخدم الخــــدمات (مثــــل  المجتمــــع، وكــــذلك الفئــــات

المشردين واألطفال وكبار السن والسجناء والمهاجرين واألقليات العرقيـة 
 والمحاصرين في حاالت الطوارئ).

ـــات "المعرضـــة للخطـــر" والضـــعيفة فـــي   • ـــيم العقبـــات التـــي تواجـــه الفئ تقي
 الحصول على العالج والرعاية والدعم.

السـتهداف هـذه الفئـات وتـوفير خـدمات تلبـي  وضع استراتيجية اسـتباقية  •
 احتياجاتها.

تــــوفير المعلومــــات والتــــدريب لمــــوظفي الرعايــــة الصــــحية واالجتماعيـــــة   •
لمســـاعدتهم علـــى اكتســـاب فهـــم أفضـــل الحتياجـــات الفئـــات "المعرضـــة 

 للخطر" والضعيفة.

  
 

  ت النفسية: تنفيذ استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابا٣ الغرض
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 التعزيز والوقاية فـي مجـال الصـحة النفسـية:
قيــادة وتنســيق اســتراتيجية متعــددة القطاعــات 
هـــــة  ـــــدخالت الشـــــاملة والموجَّ ـــــين الت تجمـــــع ب
الرامية إلى: تعزيـز الصـحة النفسـية والوقايـة 
من االضطرابات النفسية؛ والحد من الوصـم 
والتمييــــــــــز وانتهاكــــــــــات حقــــــــــوق اإلنســــــــــان؛ 
وتستجيب لفئات ضعيفة بعينها طيلة العمـر 

ـــدَمج فـــي االســـتراتيجيات ال وطنيـــة لتعزيـــز وُت
 الصحة النفسية والعمومية.

زيـــادة معرفـــة الجمهـــور بالصـــحة النفســـية وفهمـــه لهـــا، مـــن خـــالل مـــثًال   •
بــرامج التوعيــة والحمــالت اإلعالميــة للحــد مــن الوصــم والتمييــز ولتعزيــز 

 حقوق اإلنسان.

إدراج الصــــحة الوجدانيــــة والنفســــية ضــــمن الرعايــــة المقدمــــة قبــــل الــــوالدة   •
ت الجدد وأطفالهن الُرضَّع في المنـازل والمرافـق الصـحية، وبعدها لألمها

 بما في ذلك تدريبهن على مهارات األبوة.

تقــــديم بــــرامج تنميــــة الطفولــــة المبكــــرة التــــي تركــــز علــــى النمــــو المعرفــــي   •
والحســي الحركــي والنفســي االجتمــاعي عنــد األطفــال فضــًال عــن تعزيــز 

 العالقات الصحية بين األطفال وآبائهم.

حـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار (مـــن خـــالل تنفيـــذ التـــدابير ال  •
الــواردة فــي االســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو 

 ضار).

تقـــديم تـــدخالت مـــوجزة لمواجهـــة حـــاالت تعـــاطي المخـــدرات علـــى نحـــو   •
 خطر وضار.
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تنفيــذ بــرامج لمنــع العنــف المنزلــي والتصــدي لــه، بمــا فــي ذلــك االهتمــام   •
 بالعنف المرتبط بتعاطي الكحول.

تزويــــــد األطفــــــال والبــــــالغين الــــــذين تعرضــــــوا ألحــــــداث حياتيــــــة عصــــــيبة   •
وبــرامج تســاعد علــى معالجــة صــدماتهم النفســية وتعزيــز تعــافيهم   بخــدمات

وقــــــدرتهم علــــــى التكيــــــف، وتجنــــــب تعــــــرض الــــــذين يلتمســــــون المســــــاعدة 
 لصدمات أخرى.

إقامـــة أو تعزيـــز شـــبكات ونظـــم حمايـــة األطفـــال مـــن اإليـــذاء مـــن خـــالل   •
 مجتمعية لحماية األطفال.

تلبية احتياجات األطفال الذين يعاني أحـد أبـويهم مـن اضـطرابات نفسـية   •
 مزمنة في إطار برامج التعزيز والوقاية.

وضــــع بـــــرامج مدرســـــية للتعزيـــــز والوقايـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك: بـــــرامج تنميـــــة   •
ورفــع الــوعي وبــرامج مكافحــة تســلط األقــران والعنــف المهــارات الحياتيــة؛ 

بفوائـــد اتبـــاع أســـلوب حيـــاة صـــحي وبمخـــاطر تعـــاطي المـــواد؛ والكشـــف 
والتـــدخل المبكـــر لألطفـــال والمـــراهقين الـــذين تظهـــر علـــيهم اضـــطرابات 

 وجدانية أو سلوكية.

النهوض ببرامج المشاركة في العمل والعودة إلى العمل لفائدة المصـابين   •
 ات نفسية واضطرابات نفسية واجتماعية.باضطراب

تعزيــــــــز ظــــــــروف العمــــــــل اآلمنــــــــة والداعمــــــــة، مــــــــع االهتمــــــــام بــــــــإجراء   •
تنظيميـــــة فـــــي العمـــــل وتقـــــديم بـــــرامج تدريبيـــــة للمـــــديرين فـــــي  تحســـــينات

الصــــحة النفســــية وعقــــد دورات فــــي إدارة اإلجهــــاد وتــــوفير بــــرامج  مجــــال
ت الوصـــم والتصـــدي لممارســـا للحفـــاظ علـــى الصـــحة فـــي أمـــاكن العمـــل

 .والتمييز

ـــــــــــــــدعم االجتمـــــــــــــــاعي   • ـــــــــــــــة وال تعزيـــــــــــــــز جماعـــــــــــــــات المســـــــــــــــاعدة الذاتي
المجتمعيـــــــــة وفـــــــــرص المشـــــــــاركة المجتمعيـــــــــة للمصـــــــــابين  والشـــــــــبكات

باالضـــــطرابات النفســـــية واإلعاقـــــات النفســـــية واالجتماعيـــــة وغيـــــرهم مـــــن 
 الفئات الضعيفة.

التشـــــــــــــــجيع علـــــــــــــــى اســـــــــــــــتخدام الممارســـــــــــــــات التقليديـــــــــــــــة المســـــــــــــــندة   •
الصــحة النفســية والوقايــة مــن اضــطراباتها (مثــل اليوغــا  لتعزيــز بالبيِّنــات
 والتأمل).

تعزيـــز اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة فـــي اســـتراتيجيات التعزيـــز   •
 والوقاية.

ـــة ومكافحتهـــا   • تنفيـــذ اســـتراتيجيات للوقايـــة مـــن األمـــراض المداريـــة المهَمل
وداء الكيسـات المذنبـة) بهـدف الوقايـة مـن الصـرع  (مثل داء الشريطيات

 وغيره من االضطرابات العصبية والنفسية.

وضع سياسات وتدابير لحمايـة الفئـات السـكانية الضـعيفة أثنـاء الكـوارث   •
 المالية واالقتصادية.
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 خيارات التنفيذ اإلجراءات

وضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة  منـــع االنتحـــار:
لمنــــع االنتحــــار مــــع إيــــالء وتنفيــــذها شــــاملة 

للفئــــــات التــــــي َتحــــــدَّد أنهــــــا اهتمــــــام خــــــاص 
ُمعرَّضــــة بصــــورة متزايــــدة لالنتحــــار، ومنهــــا 
المثليــــــــــات والمثليــــــــــون ومزدوجــــــــــو الميــــــــــول 
الجنسية والمتحولون جنسيًا والشباب وغيرهم 
مــــن الفئــــات الضــــعيفة مــــن جميــــع األعمــــار 

 حسب السياق المحلي.

زيــادة الــوعي الجمــاهيري والسياســي واإلعالمــي بحجــم المشــكلة وبوجــود   •
 ستراتيجيات وقائية فعالة.ا

الحـــد مـــن فـــرص الحصـــول علـــى وســـائل إيـــذاء الـــنفس واالنتحـــار (مثـــل   •
 األسلحة النارية والمبيدات الحشرية).

تشـــجيع وســـائل اإلعـــالم علـــى تـــوخي المزيـــد مـــن العقالنيـــة لـــدى تغطيـــة   •
 حاالت االنتحار.

 تعزيز مبادرات منع االنتحار في أماكن العمل.  •

 .النظام الصحي لحاالت إيذاء النفس واالنتحار تحسين استجابة  •

ــــنفس/  • ــــذاء ال ــــيم ومعالجــــة حــــاالت إي ــــرتبط بهــــا مــــن  تقي االنتحــــار ومــــا ي
اضـــطرابات نفســـية وعصـــبية وناجمـــة عـــن تعـــاطي المـــواد (علـــى النحـــو 

 ).mhGAP intervention guideفي الوارد 

المـــوارد تحقيـــق االســـتفادة المثلـــى مـــن الـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي مـــن   •
لصــــالح األشــــخاص الــــذين حــــاولوا االنتحــــار وأســــر  المجتمعيــــة المتاحــــة

 .األشخاص الذين انتحروا

  
  

  : تحسين نظم المعلومات وطرق جمع البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية٤ الغرض
 

 خيارات التنفيذ اإلجراءات

إدراج الصـحة النفسـية فـي نظم المعلومـات: 
الصــحية الروتينــي وتحديــد  نظــام المعلومــات

بيانــات الصــحة النفســية األساســية المصــنفة 
حســــــب نــــــوع الجــــــنس والعمــــــر (بمــــــا فيهــــــا 
البيانــات المتعلقــة بحــوادث االنتحــار الفعليــة 
ومحـــــاوالت االنتحـــــار) ومقارنتهـــــا وٕابالغهـــــا 
روتينيــًا واســتخدامها ألجــل تحســين عمليــات 
تقديم خدمات الصحة النفسية واستراتيجيات 

الصـــــــــحة النفســـــــــية والوقايـــــــــة مـــــــــن تعزيـــــــــز 
اضــــــطراباتها وكــــــذلك تقــــــديم البيانــــــات إلــــــى 

(كجــــزء  المرصــــد العــــالمي للصــــحة النفســــية
  .من مرصد المنظمة الصحي العالمي)

إنشاء نظـام ترصـد فعـال لمراقبـة الصـحة النفسـية وحـاالت االنتحـار، مـع   •
التأكد من تصنيف السجالت حسب المرفق ونوع الجنس والعمر وبعـض 

 تغيرات األخرى ذات الصلة.الم

إدراج االحتياجات والمؤشرات المعلوماتية الخاصة بالصحة النفسية، بمـا   •
فيهــا عوامــل الخطــر واإلعاقــات، ضــمن المســوح الوطنيــة الســكانية ونظــم 

 المعلومات الصحية.

جمع بيانات تفصيلية عن الخدمات الثانوية والمتخصصة باإلضـافة إلـى   •
لتــــي ُتجَمــــع مــــن خــــالل نظــــام المعلومــــات الصــــحية البيانــــات الروتينيــــة ا

 الوطني.

إدراج مؤشـــــــرات الصـــــــحة النفســـــــية ضـــــــمن نظـــــــم المعلومـــــــات الخاصـــــــة   •
 بالقطاعات األخرى.

تحســين القــدرات البحثيــة البيِّنــات والبحــوث: 
والتعــاون األكــاديمي فيمــا يتعلــق باألولويــات 
ــــــــة للبحــــــــوث فــــــــي مجــــــــال الصــــــــحة  الوطني

التشـــــغيلية ذات  النفســـــية، والســـــيما البحـــــوث
الصــــلة المباشــــرة بتطــــوير وتنفيــــذ الخــــدمات 
وبممارســـــة المصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية 
لحقــــوقهم اإلنســــانية، ويتضــــمن ذلــــك إنشــــاء 
مراكــــــــــــز تميــــــــــــز ذات معــــــــــــايير واضــــــــــــحة 
باالســتعانة بــآراء جميــع أصــحاب المصــلحة 
المعنيــين بمــن فــيهم المصــابون باضــطرابات 

 نفسية وٕاعاقات نفسية واجتماعية.

وضــــع بــــرامج بحــــوث وطنيــــة ذات أولويــــة فــــي مجــــال الصــــحة النفســــية   •
 استنادًا إلى التشاور مع جميع أصحاب المصلحة.

 تحسين القدرات البحثية الالزمة لتقييم االحتياجات والخدمات والبرامج.  •

تعزيــز التعــاون بــين الجامعــات والمعاهــد والخــدمات الصــحية فــي مجــال   •
 بحوث الصحة النفسية.

البحــوث، فــي الســياقات الثقافيــة المختلفــة، حــول المفــاهيم المحليــة  إجــراء  •
وأشــــكال التعبيــــر عــــن االضــــطراب النفســــي، والممارســــات الضــــارة (مثــــل 
انتهاكــات حقــوق اإلنســان والتمييــز) أو الوقائيــة (مثــل الــدعم االجتمــاعي 
والعادات التقليدية)، فضًال عن فعالية تـدخالت العـالج والتعـافي والوقايـة 

 تعزيز.وال
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ــــــين   • ــــــي الصــــــحة النفســــــية ب ــــــاوت ف ــــــد أوجــــــه التف تطــــــوير أســــــاليب لتحدي
اإلثنيـــة ونـــوع  المجموعـــات الســـكانية الفرعيـــة ومنهـــا عوامـــل مثـــل العـــرق/

الجــــنس والوضــــع االجتمــــاعي واالقتصــــادي والجغرافيــــا (الحضــــر مقابــــل 
 الريف).

ســـير تعزيــز التعـــاون بـــين مراكـــز البحــوث الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة لتي  •
 التبادل المتعدد التخصصات للبحوث والموارد بين البلدان.

تشــجيع المعــايير األخالقيــة الرفيعــة فــي بحــوث الصــحة النفســية لضــمان   •
يلـــي: عـــدم إجـــراء البحـــوث دون الموافقـــة الحـــرة والمســـتنيرة للشـــخص  مـــا

؛ وعــــدم حصــــول البــــاحثين علــــى أي امتيــــازات أو تعويضــــات أو يالمعنــــ
النـاس علـى المشـاركة فـي البحـث أو تعييـنهم لهـذا  مكافآت نظير تشـجيع

الغــرض؛ وعــدم إجــراء البحــوث إذا كانــت تنطــوي علــى ضــرر أو خطــر 
ـــة مســـتقلة  ـــة أخالقي محتمـــل؛ وحصـــول جميـــع البحـــوث علـــى موافقـــة لجن

 تعمل وفقًا للقواعد والمعايير الوطنية والدولية.

  
  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  
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