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  من جدول األعمال ١-١٣البند 
  

  تدعيم السياسات الخاصة باألمراض غير السارية 
  من أجل تعزيز التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بعد النظر في التقرير الخاص بحصيلة االجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن 
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا وحصــيلة المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن 

يـذ االسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير السـارية والتقريـر الخـاص بتنف
  األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل؛ 

  
وٕاذ تـــذّكر بـــاإلعالن السياســـي الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 

ي العــالمي بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕاعــالن موســكو الــذي اعتمــده المــؤتمر الــوزار 
)، ٢٠١١نيسـان/ أبريـل  ٢٩و ٢٨األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير السـارية (موسـكو، 

بشــــأن األعمــــال التحضــــيرية لعقــــد االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم  ١١-٦٤ع  ص  جوالقــــرار 
  كافحتها، بعد مؤتمر موسكو؛المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية (غير المعدية) وم

  
حزيـــران/  ٣و ٢وٕاذ تــذّكر باالجتمـــاع الخـــاص بمتابعــة المرامـــي (األهـــداف) اإلنمائيــة لأللفيـــة (طوكيـــو، 

مــن منظمــات األمــم المتحــدة أو المنظمــات  ٢٠بلــدان، ونحــو  ١١٠)، الــذي شــاركت فيــه أكثــر مــن ٢٠١١يونيــو 
يــه علــى أّن األمــراض غيــر الســارية باتــت مــن المشــكالت اإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، والــذي اُتفــق ف

فحسـب، بـل يهـّدد أيضـًا بلـوغ المرامـي  ٢٠١٥العالمية المسـتجدة التـي ال يقتصـر خطرهـا علـى فتـرة مـا بعـد عـام 
  (األهداف) اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، بما فيها المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية؛

  
 ٢٠٠٨مليــون وفــاة مــن مجمــوع الوفيــات الُمســّجلة فــي العــالم فــي عــام  ٣٦وٕاذ تالحــظ أّن نحــو   

مليون وفاة حدثت بسبب األمراض غير السـارية، مثـل األمـراض القلبيـة الوعائيـة والسـرطانات  ٥٧والبالغ عددها 
واألمــراض التنفســية المزمنــة والســكري، التــي تظهــر، بالدرجــة األولــى، نتيجــة أربعــة عوامــل خطــر مشــتركة هــي 

طي التبــغ، وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي، وقّلــة النشــاط البــدني، وأّن تعــا
  من تلك الوفيات تقريبًا حدثت في البلدان النامية؛ ٪٨٠

  
وٕاذ تالحــظ أن ثمــة حاجــة ماســة إلــى الوقايــة مــن حــاالت العجــز الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية 

  بشأنها، نظرًا ألن هذه األمراض باتت أكثر انتشارًا بين صفوف المسّنين؛والتخطيط لرعاية طويلة األجل 
  

وٕاذ تالحظ بقلق بالغ أّن الشيخوخة من العوامل الرئيسية التي تسهم في تزايد استفحال وانتشـار   
  األمراض غير السارية، التي تمّثل أهّم أسباب المراضة والعجز؛

  
بحاجة إلـى إتاحـة األدويـة بأسـعار معقولـة تعزيـزًا لتمـتعهم بالصـحة وٕاذ تالحظ كذلك أن األفراد المسنين 

  في مرحلة الشيخوخة؛
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عامـًا  ٦٠وٕاذ تالحظ أيضًا التغّير الديمغرافي الجاري، حيث باتت فئة السـكان الـذين يبلغـون مـن العمـر 
تفـع عـدد مـن ينتمـون أو أكثر تتزايد بوتيرة تفوق بثالثة أضـعاف معـدل نمـو مجمـوع السـكان، ومـن المتوقّـع أن ير 

؛ وأّن شـــيخوخة الســـكان تنطـــوي علـــى آثـــار صـــحية ٢٠٢٥مليـــون نســـمة فـــي عـــام  ١٢٠٠إلـــى تلـــك الفئـــة ليبلـــغ 
عمومية واقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض غيـر السـارية؛ وكـذلك أهميـة العمـل، طـوال 

راض، كتلـك التـي يمكنهـا اإلسـهام، مـثًال، فـي الوقايـة العمر، على تعزيز الصحة والقيام بأنشطة الوقاية مـن األمـ
  من األمراض غير السارية أو تأخير ظهورها وتخفيف شدتها، وتعزيز الشيخوخة الصحية؛

  
بشـــأن التمتـــع بالنشـــاط فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة،  ١٦-٥٨ج ص عو ٧-٥٢ج ص عوٕاذ  تـــذّكر بـــالقرارين 

ل أعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة والعافيــة لألعــداد الّلــذين حثّــا الــدول األعضــاء علــى اتخــاذ تــدابير تكفــ
  المتزايدة بسرعة من مواطنيها المسنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء؛ 

  
، الـــذي أّيــد اإلعـــالن السياســي وخطـــة ٥٧/١٦٧وٕاذ تــذّكر كـــذلك بقــرار الجمعيـــة العامــة لألمـــم المتحــدة 

  غير ذلك من القرارات ذات الصلة بالشيخوخة؛عمل مدريد الدولية للشيخوخة؛ و 
  

وٕاذ تالحظ أّن اإلعالن السياسي الصادر عن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
االضـطرابات العقليـة والعصـبية، بمـا فـي ذلـك داء بشأن الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا يسـّلم بـأّن 

غيــر الســارية، وأن مــن مــن أســباب االعــتالل وتســهم فــي العــبء العــالمي لألمــراض  هامــاً  ل ســبباً لزهــايمر، تشــكّ أ
، بمـا يشـمل إتاحتهـا للسـكان تـدخالت الصـحية الفعالـةالإتاحة الوصول المنصـف إلـى البـرامج و الضروري بالتالي 

  كافة في عمر مبكر؛
  

من والـدعم المتبـادل لتحقيـق التنميـة وٕاذ تعترف بأهمية النهوج التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والتضـا
االجتماعية، وٕاعمال الحقـوق األساسـية للمسـنين، وتعزيـز نوعيـة الحيـاة واإلنصـاف فـي المجـال الصـحي والوقايـة 

  من التمييز بسبب العمر، وتشجيع االندماج االجتماعي للمسنين؛
  

لــذي ُأبــدي فيــه العــزم علــى وٕاذ تقــّر بــأّن إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، ا
تحقيق اإلنصاف في المجالين الصحي واالجتمـاعي باتخـاذ إجـراءات ترّكـز علـى المحـددات االجتماعيـة للصـحة 

  والعافية، باتباع نهج شامل ومتعّدد القطاعات؛
  

وٕاذ تالحــظ تأكيــد اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ واســتراتيجيات المنظمــة 
  وخططها ذات الصلة على أهمية معالجة عوامل الخطر المشتركة بين األمراض غير السارية؛

  
وٕاذ ترحـــب بتركيـــز منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا مـــن 

  خالل العمل في مجال الصحة العمومية واتباع نهج الرعاية الصحية األولية وتعزيز الُنظم الصحية،
  

  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   -١
  

وضع سياسات وبـرامج وٕاجـراءات متعـددة القطاعـات بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   )١(
وتعزيــــز الصــــحة، وتنفيــــذ هــــذه السياســــات والبــــرامج واإلجــــراءات ورصــــدها وتقييمهــــا مــــن أجــــل تــــدعيم 

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.    ١
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بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة والعمــل علــى كفالــة أعلــى السياســات والبــرامج الراميــة إلــى زيــادة التمتــع 
  مستوى ممكن من الصحة والعافية للمسنين؛

  
تعزيــــز األطــــر السياســــية المشــــتركة بــــين القطاعــــات واآلليــــات المؤسســــية، حســــب االقتضــــاء،   )٢(

ألغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك تعزيـز 
  الصحة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية تلبية الحتياجات المسنين؛

  
ضـــمان إســـهام االســـتراتيجيات الصـــحية الوطنيـــة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية فـــي بلـــوغ   )٣(

  المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية، حسب االقتضاء؛
  
ــ  )٤( ن األفــراد ومقــدمي خــدمات الرعايــة العمــل، حســب االقتضــاء، علــى تعزيــز الظــروف التــي تمّك

واألســر والمجتمعــات المحليــة مــن التشــجيع علــى التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك 
رعايــة المســنين ودعمهــم وحمــايتهم، مــع مراعــاة الجوانــب الجســدية والنفســية للشــيخوخة، والتركيــز علــى 

  النهوج المشتركة بين األجيال؛
  
  ى المشاركة بفعالية في المجتمع وفي المجتمعات المحلية؛تشجيع المسنين عل  )٥(
  
علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، ومــع  ١توثيــق عــرى التعــاون والشــراكة بــين الــدول األعضــاء  )٦(

أصــحاب المصــلحة واألوســاط األكاديميــة والمؤسســات البحثيــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، مــن 
   أجل تنفيذ الخطط والبرامج بفعالية؛

  
إبراز أهمية نهج الرعاية الصحية األولية في عمليات التخطيط الصحي علـى الصـعيد الـوطني   )٧(

في إطار توثيق عرى التعاون مع الخدمات االجتماعية، والتمكين من إدراج تعزيز الصحة والوقايـة مـن 
  األمراض غير السارية ومكافحتها في السياسات الخاصة بالشيخوخة؛ 

  
إتاحة التـدابير والمـوارد الالزمـة لتعزيـز الصـحة وتقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية  التشجيع على  )٨(

والحماية االجتماعية سعيًا إلى ضمان التمتع بالصحة والنشاط في مرحلـة الشـيخوخة، مـع إيـالء اهتمـام 
ع خاص إلتاحة األدوية بأسعار معقولـة وتـدريب العـاملين الصـحيين وتعلـيمهم وبنـاء قـدراتهم بالتعـاون مـ

  منظمة الصحة العالمية والشركاء؛  
  
زيـــادة تـــدعيم ُنظـــم الرصـــد والتقيـــيم الســـتحداث وتحليـــل بّينـــات ُمصـــّنفة حســـب العمـــر والجـــنس   )٩(

والحالـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، بغيـــة وضـــع سياســـات عادلـــة مشـــفوعة 
  بالبّينات والتخطيط لفائدة المسنين؛ 

  
  ير العام ما يلي:المد تطلب من  -٢

  
تقـــديم الـــدعم الـــالزم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتمكينهـــا مـــن تعزيـــز وتيســـير المضـــي فـــي الوفـــاء   )١(

بااللتزامات التي ُقطعت في مؤتمرات األمم المتحدة ذات الصلة وفي مؤتمرات القمة المعنيـة بـاألمراض 
  غير السارية والشيخوخة؛ 

                                                           
 التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء. ومنظمات    ١
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ء لتمكينهـا مـن التركيـز علـى تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن تقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضـا  )٢(
األمـــراض طـــوال العمـــر انطالقـــا مـــن أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة مـــن العمـــر، بمـــا فـــي ذلـــك النهـــوج المتعـــّددة 
القطاعات إزاء ضمان التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وتوفير خدمات الرعاية المتكاملة للمسـنين 

  عاية االجتماعية الرسمية وغير الرسمية؛والدعم الالزم لمقدمي خدمات الر 
  
تقديم الدعم للدول األعضـاء فـي مجـال وضـع سياسـات وبـرامج معنيـة بإتاحـة األدويـة للمسـنين   )٣(

  بأسعار معقولة؛
  
تقــديم المزيــد مــن الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي مجــال إذكــاء الــوعي بمســألة التمتــع بالصــحة   )٤(

والجوانــب اإليجابيــة لتلـك المرحلــة، بوســائل منهــا وضــع سياســات خاصــة والنشـاط فــي مرحلــة الشــيخوخة 
  بالمسنين ودمج مسألة الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛

  
دعم المضي قدمًا بـالُنظم القطريـة لرصـد األمـراض غيـر السـارية، حسـب االقتضـاء، ومواصـلة   )٥(

مـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا مـن العمل على وضع نظام عالمي شامل لرصد أنشـطة الوقايـة مـن األ
  أجل تتّبع االتجاهات السائدة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي؛

  
رفـــع مســـتوى األولويـــة الممنوحـــة لمســـألة الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا علـــى   )٦(

ولية تحضيرًا لوضـع برنـامج جداول أعمال المنتديات واالجتماعات ذات الصلة التي تعقدها القيادات الد
  ؛٢٠١٥إنمائي عالمي لما بعد عام 

  
علـى حالــة المسـنين فــي  ٢٠١٤التقريـر الخــاص بالصـحة فــي العـالم النظـر فـي إمكانيــة تركيـز   )٧(

العــالم، وذلــك اعترافــًا بأهميــة تــدعيم ُنظــم المعلومــات مــن خــالل مراعــاة فئــة المســنين لــدى جمــع وتحليــل 
  ونشر البيانات والمعلومات الخاصة باألحوال الصحية وعوامل الخطر؛

  
ي، عـن تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتين، عـن طريـق المجلـس التنفيـذ  )٨(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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  من جدول األعمال ٢-١٣البند 
  

  العبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشاملة والمنسقة
  من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  
بعد أن نظـرت فـي التقريـر الخـاص بالعـبء العـالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة الشـاملة 

  والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري؛ 
  

الـــــذي حــــث الــــدول األعضـــــاء، ضــــمن جملــــة أمـــــور، علــــى زيـــــادة  ١٠-٥٥ج ص عوٕاذ تــــذكِّر بــــالقرار 
لصحة النفسية داخل البلـدان وفـي إطـار التعـاون الثنـائي والمتعـدد األطـراف علـى السـواء االستثمارات في مجال ا

  بصفتها عنصرًا ال يتجزأ من عافية الناس؛
  

الذي اعتـرف بـأن "مشـاكل الصـحة العقليـة  ٦٥/٩٥وٕاذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
إلـى حـد بعيـد فـي عـبء األمـراض وتـردي نوعيـة الحيـاة وأنهـا  لها أهميـة كبـرى بالنسـبة لكافـة المجتمعـات وتسـهم

الصـحة باهظة التكلفة من الناحيـة االقتصـادية واالجتماعيـة"، ورحـب أيضـًا بتقريـر منظمـة الصـحة العالميـة عـن 
الذي سلط الضوء على عـدم إيـالء االهتمـام المالئـم للصـحة النفسـية وقـدم المبـررات للحكومـات  النفسية والتنمية،

ــــي إطــــار وضــــع  ــــى المصــــابين باالضــــطرابات النفســــية ف ــــة كــــي تصــــل إل ــــي مجــــال التنمي ــــة ف واألطــــراف الفاعل
والحـد مـن  استراتيجيات وبرامج تدرج هؤالء الناس في سياسات التعلـيم والتوظيـف والصـحة والضـمان االجتمـاعي

  الفقر؛
  

وٕاذ تشير إلى االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 
) الـــذي ســلَّم بـــأن االضـــطرابات ٢٠١١أيلــول/ ســـبتمبر  ٢٠-١٩الســارية (غيـــر المعديــة) ومكافحتهـــا (نيويـــورك، 

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

  
حــاالت عجــز، كمــا هــو مبــين فــي اتفاقيــة األمــم  وٕاذ تعتــرف بــأن االضــطرابات النفســية يمكــن أن تســبب

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتــي تشــير أيضــًا إلــى أن اإلعاقــة تحــدث بســبب التفاعــل بــين المتحــدة بشــأن حقــوق 
األشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التـي تحـول دون مشـاركتهم مشـاركة كاملـة 

وات التـي يلـزم يحـدد الخطـ التقريـر العـالمي عـن العجـزفعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين، وبـأن 
  اتخاذها من أجل تحسين مشاركة ودمج ذوي اإلعاقة، بمن فيهم المصابون باإلعاقة النفسية؛  

  
بأن االضطرابات النفسية تنـدرج ضـمن نطـاق طائفـة أوسـع تشـمل أيضـًا االضـطرابات وٕاذ تعترف أيضا 

رة وتتطلـب اسـتجابة منسـقة العصبية وتلك الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان التي تسبب كذلك حـاالت عجـز كبيـ
  من قطاع الصحة والقطاع االجتماعي؛ 

  
 ٢٠٠٤وٕاذ يثيـــر قلقهـــا أن ماليـــين البشـــر حـــول العـــالم يتـــأثرون باالضـــطرابات النفســـية، وأنـــه فـــي عـــام 

٪ مــن عــبء المــرض العــالمي، الــذي ُيعــرَّف بأنــه الوفــاة المبكــرة باإلضــافة إلــى ١٣شــكلت االضــطرابات النفســية 
اب عـبء المـرض سنوات العمـر المقضـية مـع العجـز، وأنـه عنـدما يوضـع عنصـر العجـز مـن بـين عناصـر حسـ
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٪ مـن كـل سـنوات العمـر المقضـية مـع ٣٣‚٥٪ و٢٥‚٣في الحسبان وحده يتبين أن االضـطرابات النفسـية تشـكل 
  العجز في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، بالترتيب؛

  
أن التعــرض للطــوارئ اإلنســانية هــو عامــل مــن عوامــل الخطــر المحتملــة لمشــاكل  وٕاذ يثيــر قلقهــا أيضــاً 

الصــحة النفســية والصــدمات النفســية، وأن العطــل يصــيب البنــى االجتماعيــة والرعايــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 
  المستمرة للمصابين باالضطرابات النفسية الوخيمة والموجودة سلفًا؛ 

  
ي عالج االضطرابات النفسية واسعة في جميع أنحاء العالم، وأن ما بـين وٕاذ تعترف كذلك بأن الفجوة ف

٪ من المصـابين باالضـطرابات النفسـية الوخيمـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل ال يتلقـون ٨٥٪ و٧٦
راوح بـين أي عالج العتالالت صحتهم النفسية، وأن األرقام المقابلة في البلدان المرتفعة الدخل عالية أيضًا، وتتـ

  ٪؛ ٥٠٪ و٣٥
  

وٕاذ تعترف أيضًا بأن من الممكن الوقاية مـن اإلصـابة بعـدد مـن االضـطرابات النفسـية وأن مـن الممكـن 
  تعزيز الصحة النفسية في قطاع الصحة وفي القطاعات غير المندرجة ضمن قطاع الصحة؛

  
تشدد على ضرورة أن تعمـل اضطرابات نفسية يعانون غالبًا من الوصم، و وٕاذ يثير قلقها أن المصابين ب

  السلطات الصحية مع الفئات المعنية من أجل تغيير المواقف إزاء االضطرابات النفسية؛
  

تالحــظ أيضــا أن هنــاك بّينــات متزايــدة علــى فعاليــة ومردوديــة التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة وٕاذ 
  لمراهقين؛النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية، وخصوصًا بين األطفال وا

  
وٕاذ تشــير كــذلك إلــى أن االضــطرابات النفســية كثيــرًا مــا تــرتبط بــأمراض غيــر ســارية ومــع مجموعــة مــن 

والعـــــدوى بفيروســـــه، وصـــــحة األم والطفـــــل والعنـــــف  اعـــــتالالت الصـــــحة ذات األولويـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك األيـــــدز
واإلدمــان واإلصــابات، وأن االضــطرابات النفســية كثيــرًا مــا تتعــايش مــع عوامــل طبيــة واجتماعيــة أخــرى، كــالفقر 

  وتعاطي الكحول على نحو ضار وأن النساء واألطفال هم أكثر تعرضًا للعنف المنزلي واالعتداء؛
  

ســكانية تعــيش فــي وضــع يجعلهــا عرضــة بوجــه خــاص لإلصــابة وٕاذ تعتــرف بــأن بعــض المجموعــات ال
  باالضطرابات النفسية وعقابيلها؛

  
وٕاذ تعتـــرف بـــأن األثـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي لالضـــطرابات النفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك حـــاالت العجـــز 

  النفسي، هو أثر متنوع وبعيد المدى؛
  

مـن أعمـال فـي مجـال الصـحة النفسـية  وٕاذ تأخذ في الحسبان ما أنجزته منظمة الصحة العالميـة بالفعـل
  الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية،والسيما من خالل برنامج عملها 

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

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

صــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية وتشخيصــها فــي واســتراتيجيات شــاملة تتنــاول تعزيــز ال
  وقت مبكر ورعاية المصابين بها وتزويدهم بالدعم وعالجهم وتعافيهم؛
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تعزيز حقـوق اإلنسـان ومكافحـة  أن ُيضمِّن عملية وضع السياسات واالستراتيجيات الحاجة إلى  )٢(
دي للفقـر والتشـّرد وللمخـاطر الكبـرى القابلـة الوصم وتمكين متلقي الخـدمات واألسـر والمجتمعـات والتصـ

للتعــديل والمتعلقــة بمشــاكل الصــحة النفســية واالضــطالع حســب االقتضــاء برفــع مســتوى وعــي الجمهــور 
وٕايجـــاد فـــرص إلدرار الـــدخل وتـــوفير المســـكن والتعلـــيم وكـــذلك تقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية وتـــوفير 

  مؤسسية؛التدخالت المجتمعية، بما في ذلك الرعاية الال
  
أن تقــــوم، حســــب االقتضــــاء، بوضــــع أطــــر رصــــد مناســــبة تشــــمل عوامــــل الخطــــر والمحــــددات   )٣(

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

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

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

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

الـدعوة ويضـع خطـة عمـل شـاملة للصـحة النفسـية تنطـوي علـى حصـائل قابلــة أن يعـزز جهـود   )١(
للقيــاس، باالســتناد إلــى تقــدير مــواطن الضــعف والمخــاطر، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء ولكــي 
تنظــر فيهــا، علــى أن تشــمل الخــدمات والسياســات والتشــريعات والخطــط واالســتراتيجيات والبــرامج بغيــة 

التعـــافي والوقايـــة مـــن االضـــطرابات النفســـية وتعزيـــز الصـــحة النفســـية وتمكـــين تـــوفير العـــالج وتيســـير 
  المصابين باالضطرابات النفسية من أن يعيشوا حياة كاملة ومنتجة في المجتمع؛

  
  أن يدرج في خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية بنودًا تتناول ما يلي:  )٢(

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

حمايـــة وتعزيـــز واحتـــرام حقـــوق المصـــابين باضـــطرابات نفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك ضـــرورة   (ب)
  تجنب وصم المصابين باالضطرابات النفسية؛ 

إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية الشـــاملة والجيـــدة بإنصـــاف وبأســـعار معقولـــة والتـــي تـــدمج   (ج)
  م الرعاية الصحية؛الصحة النفسية في كل مستويات نظا

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

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

المبــادرات، بمــا فيهــا المبــادرات فــي مجــال السياســات مــن أجــل تعزيــز الصــحة  تعزيــز  (و)
  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية؛
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إتاحة خدمات التعليم والخدمات االجتماعية بما فيها خدمات الرعاية الصحية والتعلـيم   (ز)
  المدرسي واإلسكان وتأمين العمل والمشاركة في برامج إدرار الدخل؛

إشــراك منظمــات المجتمــع المــدني والمصــابين باالضــطرابات النفســية واألســر ومقــدمي   (ح)
  ؛خدمات الرعاية في اإلعراب عن آرائهم والمساهمة في عمليات صنع القرار

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

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

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

  إلى األعمال المنجزة وتجنب ازدواج العمل؛االستناد   (ل)
  
أن يتعــاون مــع الــدول األعضــاء وحســب االقتضــاء مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة   )٣(

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

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

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

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

=     =     =  


