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 ملخص تنفيذي
تتشابك الصحة النفسية والعمل تشابكا ال ينفصل لدى شطر كبير من سكان العالم. 

وتتجاوز الصحة النفسية الخلو من اعتالالت الصحة النفسية. والصحة النفسية هي حالة 
من الرفاه النفسي تمّكن الناس من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناتهم، والتعّلم والعمل 

بشكل جيد، واإلسهام في مجتمعاتهم المحلية. وتحدث اعتالالت الصحة النفسية بصرف 
النظر عما إذا كان العمل قد أسهم مباشرة في حدوثها. ويترتب على ضعف الصحة النفسية 
تأثير سلبي على رفاه الشخص المعرفي والسلوكي واالنفعالي واالجتماعي والمرتبط بعالقاته 
وأدائه، وعلى صحته البدنية، وهويته الشخصية، ورفاهه فيما يرتبط بالعمل. وبالتالي يمكن 
أن تضعف قدرة الشخص على المشاركة في العمل من خالل انخفاض اإلنتاجية واألداء، 

أو انخفاض القدرة على العمل بأمان، أو صعوبة االحتفاظ بالعمل أو الحصول عليه. 
ويؤثر الحضور الشكلي )أو فقدان اإلنتاجية، حيث تكمن أكبر التكاليف المالية( والتغيب 
عن العمل ودوران الموظفين على كل من العاملين وأرباب العمل، وبالتالي على اقتصاد 

المجتمع. ويعاني ما يقدر بنحو 15٪ من البالغين في سن العمل من اضطرابات نفسية في 
وقت ما من حياتهم. وحجم مشكلة الصحة العامة المتمثلة في اعتالالت الصحة النفسية 
أكبر من حجم االستثمار المرصود لمعالجتها. وتلك هي الحال على الرغم من االتفاقيات 
الدولية التي تدعو إلى حماية صحة العاملين البدنية والنفسية عن طريق وضع سياسات 

وطنية في مجالي السالمة والصحة المهنيتين. 

وتقدم منظمة الصحة العالمية )المنظمة( في هذه المبادئ التوجيهية إرشادات شاملة 
ومسندة بالبّينات في مجال الصحة العامة تتعلق بالتدخالت التنظيمية، وتدريب المديرين 

والعاملين، والتدخالت الفردية الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية اإليجابية والوقاية من 
اعتالالت الصحة النفسية، فضال عن توصيات بشأن العودة إلى العمل بعد الغياب المرتبط 

باعتالالت الصحة النفسية، وحصول األشخاص الذين يعانون من اعتالالت الصحة 
النفسية على عمل. وتبّين المبادئ التوجيهية ما إذا كان يمكن تقديم تدخالت إلى القوى 

العاملة بأكملها وما هي هذه التدخالت - على سبيل المثال داخل مكان العمل )شاملة(، 
أو للعاملين المعرضين لخطر اإلصابة باعتالالت الصحة النفسية )انتقائية(، أو للعاملين 

الذين يعانون من ضوائق انفعالية )معّينة( - أو للعاملين الذين يعانون بالفعل من اعتالالت 
الصحة النفسية. ومن خالل تقديم هذه التوصيات الجديدة للمنظمة، من المتوقع أن تيسر 

المبادئ التوجيهية اإلجراءات الوطنية والمتخذة على مستوى مكان العمل في مجاالت وضع 
السياسات وتخطيط الخدمات وتقديمها في ميادين الصحة النفسية والمهنية. وتسعى المبادئ 

التوجيهية إلى تحسين تنفيذ تدخالت الصحة النفسية الُمسندة بالبّينات في العمل.
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وقد ُوضعت المبادئ التوجيهية وفقا لدليل منظمة الصحة العالمية لوضع المبادئ 
التوجيهية، وهي تستوفي المعايير الدولية للمبادئ التوجيهية الُمسندة بالبّينات. وبالتعاون 

مع الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية، أعد الفريق التوجيهي التابع لمنظمة الصحة 
العالمية مسائل رئيسية وصنف الحصائل من أجل تحديد المسائل الحاسمة األهمية لوضع 
المبادئ التوجيهية. وأُعلن عن تضارب المصالح من قبل جميع فرادى الجهات المساهمة 
دارتها بما يتماشى مع سياسة المنظمة في مجال  في المبادئ التوجيهية، وجرى تقييمها واإ

دارة المخاطر واألخالقيات. االمتثال واإ

واسُتخدمت استعراضات منهجية للبّينات في وضع ملخص جداول النتائج، وفقا لنهج 
تصنيف التوصيات وتقديرها واإعدادها وتقييمها. وأعد الفريق المعني بوضع المبادئ 

التوجيهية توصيات بحثت مجموعة من العناصر، هي: مدى التيقُّن من البّينات؛ والتوازن 
بين اآلثار المرغوبة وغير المرغوبة؛ وقيم المستفيدين وتفضيالتهم؛ واالحتياجات من الموارد 

مكانية التنفيذ؛ وحقوق  والمردودية؛ واإلنصاف والمساواة والتمييز في مجال الصحة؛ واإ
اإلنسان؛ ومدى القبول االجتماعي الثقافي. 
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توصيات بشأن التدخالت التنظيمية

التدخالت التنظيمية الشاملة

التدخالت التنظيمية بشأن العاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية والطوارئ

التدخالت التنظيمية بشأن العاملين الذين يعانون من اعتالالت الصحة النفسية

توصيات بشأن تدريب المديرين
تدريب المديرين في مجال الصحة النفسية

تدريب المديرين من أجل العاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية والطوارئ

توصيات بشأن تدريب العاملين

تدريب العاملين في مجالي اإللمام بمسائل الصحة النفسية والتوعية

تدريب العاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية والطوارئ بشأن اإللمام بمسائل الصحة النفسية والتوعية

توصيات بشأن التدخالت الفردية

التدخالت الفردية الشاملة

التدخالت الفردية للعاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية والطوارئ

التدخالت الفردية للعاملين الذين يعانون من ضوائق انفعالية

توصيات بشأن العودة إلى العمل بعد الغياب 
المرتبط باعتالالت الصحة النفسية

العودة إلى العمل بعد الغياب المرتبط باعتالالت الصحة النفسية

توصيات بشأن الحصول على عمل لألشخاص الذين 
يعانون من اعتالالت الصحة النفسية

الحصول على عمل لألشخاص الذين يعانون من اعتالالت الصحة النفسية
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توصيات بشأن التدخالت التنظيمية

توصيات بشأن تدريب المديرين

التدخالت التنظيمية الشاملة

يمكن النظر في تنفيذ تدخالت 
تنظيمية تعالج عوامل الخطر النفسية 

االجتماعية، بما في ذلك تدخالت 
تنطوي على نُهج تشاركية، لصالح 

العاملين من أجل الحد من الضوائق 
االنفعالية وتحسين الحصائل المتعلقة 

بالعمل.

توصية مشروطة، درجة متدنية جدا 
ن من البّينات من التيقُّ

تدريب المديرين في مجال 
الصحة النفسية

ينبغي توفير التدريب للمديرين على دعم 
الصحة النفسية للعاملين معهم من أجل 

تحسين معارف المديرين ومواقفهم وسلوكياتهم 
المتعلقة بالصحة النفسية وتحسين سلوكيات 

العاملين في التماس المساعدة.

ن من  توصية قوية، درجة معتدلة من التيقُّ
البّينات

تدريب المديرين من أجل العاملين في 
مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية 

والطوارئ

ينبغي توفير التدريب للمديرين على دعم الصحة 
النفسية للعاملين في مجاالت الصحة والشؤون 

اإلنسانية والطوارئ من أجل تحسين معارف المديرين 
ومواقفهم وسلوكياتهم المتعلقة بالصحة النفسية. 

ن من البّينات توصية قوية، درجة معتدلة من التيقُّ

التدخالت التنظيمية بشأن 
العاملين في مجاالت الصحة 
والشؤون اإلنسانية والطوارئ
يمكن النظر في تنفيذ تدخالت تنظيمية 

تعالج عوامل الخطر النفسية االجتماعية، 
مثل إجراء تخفيضات في عبء العمل 

وتغييرات في مواعيد العمل، أو تحسينات 
في االتصاالت والعمل الجماعي، لصالح 

العاملين في مجاالت الصحة والشؤون 
اإلنسانية والطوارئ، من أجل الحد من 
الضوائق االنفعالية وتحسين الحصائل 

المتعلقة بالعمل.

توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من 
ن من البّينات التيقُّ

التدخالت التنظيمية بشأن 
العاملين الذين يعانون من 
اعتالالت الصحة النفسية

ينبغي إدخال تعديالت معقولة على 
العمل لصالح العاملين الذين يعانون 
من اعتالالت الصحة النفسية، بما 
فيها اإلعاقات النفسية االجتماعية، 

بما يتماشى مع المبادئ الدولية 
لحقوق اإلنسان.

توصية قوية، درجة متدنية جدا من 
ن من البّينات التيقُّ
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توصيات بشأن تدريب العاملين

 تدريب العاملين في مجالي اإللمام 
بمسائل الصحة النفسية والتوعية

يمكن تدريب العاملين في مجالي اإللمام بمسائل 
الصحة النفسية والتوعية من أجل تحسين معارف 
المتدربين ومواقفهم المتعلقة بالصحة النفسية في 

العمل، بما في ذلك المواقف المسببة للوصم.

ن  توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من التيقُّ
من البّينات

تدريب العاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية 
والطوارئ بشأن اإللمام بمسائل الصحة النفسية والتوعية

يمكن أن ُيقدم إلى العاملين في مجاالت الصحة والشؤون الصحية والطوارئ 
تدريب على اإللمام بالمسائل الصحية والتوعية من أجل تحسين معارف 

المتدربين ومواقفهم المتعلقة بالصحة النفسية في العمل، بما في ذلك المواقف 
المسببة للوصم. 

ن من البّينات توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من التيقُّ

توصيات بشأن التدخالت الفردية

التدخالت الفردية الشاملة

)أ( يمكن النظر في تنفيذ تدخالت نفسية 
اجتماعية مقدمة بصورة شاملة وتهدف 

إلى بناء مهارات العاملين في مجال 
إدارة اإلجهاد - مثل التدخالت القائمة 
على اليقظة الذهنية أو النُهج السلوكية 
المعرفية - لصالح العاملين من أجل 

تعزيز الصحة النفسية اإليجابية والحد من 
الضوائق االنفعالية وتحسين فعالية العمل. 

توصية مشروطة، درجة متدنية من 
ن من البّينات التيقُّ

)ب( يمكن النظر في تهيئة فرص ممارسة 
النشاط البدني الترفيهي - مثل تدريبات 

المقاومة أو تدريبات القوة أو التدريبات الهوائية 
أو المشي أو اليوغا – أمام العاملين من أجل 
تحسين صحتهم النفسية وقدرتهم على العمل. 

توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من 
ن من البّينات التيقُّ

التدخالت الفردية للعاملين 
في مجاالت الصحة والشؤون 

اإلنسانية والطوارئ

)أ( يمكن النظر في تنفيذ تدخالت نفسية 
اجتماعية مقدمة بصورة شاملة وتهدف إلى 

بناء مهارات العاملين في مجال إدارة اإلجهاد 
- مثل التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية 

أو النُهج السلوكية المعرفية - لصالح العاملين 
في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية 

والطوارئ، من أجل تعزيز الصحة النفسية 
اإليجابية والحد من الضوائق االنفعالية.

ن  توصية مشروطة، درجة متدنية من التيقُّ
من البّينات

)ب( يمكن إتاحة تدخالت نفسية اجتماعية 
- مثل إدارة اإلجهاد والتدريب على الرعاية 

الذاتية، أو التدريب على مهارات االتصال - 
للعاملين في مجاالت الصحة والشؤون اإلنسانية 

والطوارئ الذين يعانون من ضوائق انفعالية.

ن من  توصية مشروطة، درجة متدنية من التيقُّ
البّينات

التدخالت الفردية للعاملين 
الذين يعانون من ضوائق 

انفعالية
)أ( فيما يتصل بالعاملين الذين يعانون من 

ضوائق انفعالية، يمكن النظر في تنفيذ 
تدخالت نفسية اجتماعية مثل تلك القائمة 

على اليقظة الذهنية أو النُهج السلوكية 
المعرفية، أو التدريب على حل المشاكل، 
من أجل الحد من هذه األعراض وتحسين 

فعالية العمل.

توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من 
ن من البّينات التيقُّ

)ب( فيما يتصل بالعاملين الذين يعانون 
من ضوائق انفعالية، يمكن النظر في 

توفير تمارين بدنية، مثل التدريبات الهوائية 
)إيروبيك( والتدريب على رفع األُثقال، من 

أجل الحد من هذه األعراض. 

توصية مشروطة، درجة متدنية جدا من 
ن من البّينات التيقُّ
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توصيات بشأن العودة إلى العمل بعد الغياب 
المرتبط باعتالالت الصحة النفسية

العودة إلى العمل بعد الغياب المرتبط باعتالالت الصحة النفسية

فيما يتصل باألشخاص الغائبين عن العمل غيابا مرتبطا باعتالالت الصحة النفسية، 
يمكن النظر في توفير )أ( الرعاية الموجهة نحو العمل باإلضافة إلى الرعاية السريرية 

للصحة النفسية الُمسندة بالبّينات أو )ب( الرعاية السريرية للصحة النفسية الُمسندة بالبّينات 
وحدها، من أجل الحد من أعراض الصحة النفسية وتقليل أيام الغياب. 

ن من البّينات توصية مشروطة، درجة متدنية من التيقُّ

توصيات بشأن الحصول على عمل لألشخاص 
الذين يعانون من اعتالالت الصحة النفسية

 الحصول على عمل لألشخاص الذين يعانون من 
اعتالالت الصحة النفسية

ينبغي أن تتاح لألشخاص الذين يعانون من اعتالالت الصحة النفسية الوخيمة، بما في 
ذلك اإلعاقات النفسية االجتماعية، استراتيجيات موجهة نحو التعافي تعزز اإلدماج المهني 

واالقتصادي - مثل العمالة المدعومة )المعززة( - من أجل الحصول على عمل والحفاظ عليه.

ن من البّينات توصية قوية، درجة متدنية من التيقُّ

برامج المسح
بما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الفوائد المحتملة لبرامج المسح تفوق أضرارها المحتملة، لم 

يقدم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية توصية لصالح برامج الفحص أو ضدها أثناء العمل.
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