
 

 
 

 قـــــــرار
 

 
 5–ق/26 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 5102 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثانية الدورة
  من جدول األعمال (ب) 4البند 

 عمللل إطار  وضع رعاية الصحة النفسية:  العمل في مجال توسيع نطاق

 ،اللجنة اإلقليمية

 ؛1لورقة التقنية بشأن توسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية: وضع إطاٍر للعملبعدما استعرضت ا

حول خطة العمل الشاملة اخلاصة بالصحة  8-66ع ص ج مجعية الصحة العاملية تستذكر قراري وإذ
حول برنامج العمل العاملي بشأن الصحة النفسية، وقراري اللجنة اإلقليمية  01-55ع ص ج ، و3131-3102 النفسية

بشأن  8-/ق58 حول الصحة النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني، وش م/ل إ 2-/ق55 إ م/ل لشرق املتوسط ش
 ؛3106-3103املعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم شرق املتوسط  االسرتاتيجية

 وإذ تقّر باحلجم اهلائل لالضطرابات النفسية وتبعاهتا االجتماعية واالقتصادية؛
أعلى مستويات بأن احلق يف الصحة واإلنصاف يف احلصول على الرعاية الصحية والسعي إىل حتقيق أيضًا  وإذ تقرّ  

 عليها دستور منظمة الصحة العاملية؛ صّ م ن  الصحة للسكان هي قي  

أيضًا بأمهية االستثمار يف تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية يف سبيل إحراز أهداف  وإذ تقرّ 
 التنمية املستدامة؛

رغم توافر ب ؛%01تصل إىل بلدان اإلقليم تسجل معدالت مرتفعة بعض وإذ تعرتف بأن الفجوة العالجية يف 
 ؛ة بالبيِّناتد  التدخالت العالية املردود واملسن  

الت االضطرابات معدّ تسهم يف تفاقم من بلدان اإلقليم يواجه حاالت طوارئ معقدة  اً إذ تضع يف االعتبار أن عددو 
 النفسية؛
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)مرفق هبذا  يف إقليم شرق املتوسط النفسية رعاية الصحيةالعمل يف جمال طار اإلقليمي لتوسيع نطاق اإل تعتمد 1.
 ؛القرار(

)احلوك م ة والوقاية والرعاية الصحية يف اجملاالت األربعة األعضاء على تنفيذ التدخالت االسرتاتيجية  الدول تحث   2.
 ؛الرعاية الصحيةالعمل يف جمال طار اإلقليمي لتوسيع نطاق اإلوالرتصُّد( املنصوص عليها يف 

 اإلقليمي ما يلي: املديرإىل  تطلب 3.

االسرتاتيجية الواردة يف اإلطار اإلقليمي  التدخالتتنفيذ الدعم التقين املقد م للدول األعضاء من أجل تعزيز  1.3
 ؛دهاص  ور  

 طار اإلقليمي اإلعن حالة تنفيذ  3105من عام  اً كل سنتني بدءاإلقليمية   جنةللّ  تقريرفع ر   2.3
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 مرفق

 المتوسط شرق إقليم في النفسية لصحةا رعاية مجال في العمل نطاق لتوسيع اإلقليمي طاراإل

 حةر  المقتـ   المؤشرات  االستراتيجية التدخُّالت المجال
 القطاعات/خطة املتعددة الوطنية السياسة وضع/حتديث احلوك م ة

  النفسية للصحة االسرتاتيجية العمل
 تنفيذية وطنية خطة سياسة/ بلد كل  لدى يكون أن

 مع تتماشى مبا النفسية للصحة القطاعات متعددة
 )أ( اإلنسان حلقوق الدولية/اإلقليمية الصكوك

 يف االجتماعي والنفسي النفسي الصحي الدعم إدماج
 وللتعايف بللتأهُّ  الوطنية اخلطط

 والنفسي النفسي الصحي الدعم تقدمي إدماج
 بللتأهُّ  الوطنية اخلطط يف االجتماعي

 مبا النفسية بالصحة الصلة ذات التشريعات استعراض
 اإلنسان حلقوق الدولية /العهود الصكوك مع يتماشى

 الصحة جمال يف ثةحمد   تشريعات بلد كل  لدى يكون أن
 حلقوق الدولية/اإلقليمية الصكوك مع يتماشى مبا النفسية
 اإلنسان

 الرعاية حزمة يف األولوية ذات النفسية احلاالت إدماج
 اسرتداد وأنُظُمة احلكومة تقدمها اليت األساسية الصحية

  االجتماعية/اخلاصة  التأمينية التكاليف
 

 الرعاية ِحّزم يف األولوية ذات النفسية احلاالت إدماج
 العامة التأمني أنُُظمة تقدمها اليت األساسية الصحية

 التأمينية  التكاليف سرتدادواخلاصة/ا
 تقدمي غايات لتحقيق الالزمة امليزانية خمصصات زيادة

  عليها قاملتف   الوطنية النفسية الصحة خدمة
 العامة املستشفيات يف النفسية الصحة خدمات إرساء الصحية الرعاية

 األجل القصرية الرعاية ووحدات اخلارجيني للمرضى
 الداخليني للمرضى

 وذات املردود عالية البينات على قائمة تدخُّالت إدماج
 إىل متُقد   اليت اخلدمات يف التكلفة وميسورة جدوى

 الصحية الرعاية برامج ضمن النفسية احلاالت أصحاب
  )ب( األولوية ذات الصحية الربامج من وغريها األولية
 وتدخُّالت الذاتية املساعدة على قائمة تدخُّالت إتاحة

 وأسرهم النفسية احلاالت لذوي جمتمعية
 يقيم اليت النفسية الصحة مستشفيات عدد من التقليل

 ممتدة لفرتات املرضى فيها

 للصحة وحدات هبا اليت العامة املستشفيات نسبة
 واخلارجيني الداخليني املرضى وحدات فيها مبا النفسية،

 يستفيدون الذين النفسية احلاالت ذوي األشخاص نسبة
 واجلنس العمر حسب فة)مصن   الصحية اخلدمات من

 واملكان( والتشخيص
 بانتظام فيها تتوافر اليت األولية الصحية املرافق نسبة

 العقل على املؤثرة األساسية األدوية
 على هبا يعمل اليت األولية الصحية الرعاية مرافق نسبة 

 الدوائية غري التدخُّالت تقدمي على بُمدر   موظف األقل
 للمراقبة ختضع اليت النفسية الصحية الرعاية مرافق نسبة
 ذوي لألشخاص اإلنسان حقوق محاية لضمان سنويًا

  واحلقوق اجلودة معايري باستخدام النفسية احلاالت
 والدعم النفسية الصحة جمال يف املمارسات أفضل إدماج

 )ج(الطوارئ حاالت يف االجتماعي النفسي
 على املدربني الصحية الرعاية جمال يف العاملني نسبة

 يف ومعاجلتها األولوية ذات النفسية احلاالت على التعرف
 الطوارئ حاالت

 الصحة تعزيز
  والوقاية

 

 وميسورة جدوى وذات املردود عالية تدخُّالت تقدمي
 (د) والسكانية اجملتمعية املرافق خالل من التكلفة
 على الطوارئ حاالت يف االستجابة جهات تدريب
 النفسية األولية اإلسعافات تقدمي

 لصقل ككل  املدرسة هنج تتبع اليت املدارس نسبة
  احلياتية املهارات

 واألطفال لألمهات الصحية الرعاية موظفي نسبة
 املبكرة الطفولة مرحلة يف الرعاية تقدمي على املدربني

  واأُلسر  لألمهات والرتبية النماء مهارات وعلى
 والرعاية لألمهات الصحية الرعاية جمال يف العاملني نسبة
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 حةر  المقتـ   المؤشرات  االستراتيجية التدخُّالت المجال
 على املبكر التعرف على املدربني الوالدة أثناء الصحية
 ومعاجلتها األمهات اكتئاب حاالت

  االنتحار من للوقاية وطنية تنفيذية عمل خطة وجود
 الصحة مبادئ معرفة لتحسني منتظمة وطنية محالت
  ةمتعدد قنوات باستخدام الوصم من واحلدّ  النفسية

 مجيع يف األولية النفسية اإلسعافات على التدريب إدراج
 يف االستجابة جهات تتلقاها اليت التدريب برامج

  الطوارئ حاالت
 دص  والر   دالرتصُّ 

  والبحوث
 الصحية املعلومات نُظُم يف األساسية املؤشرات إدماج

  الوطنية
  األولويات حمددة حبوث إجراء على الوطنية القدرة تعزيز 

 بشأن الوطين املستوى على منتظمة وبيانات تقارير توفري
  النفسية للصحة األساسية املؤشرات جمموعة

 بعدد املتعلقة الوطنية البيانات عن سنوية تقارير تقدير
 باالنتحار الوفيات

 يف لتنفيذها والتمويل املوارد توافر مع البلد، يف وتنفيذها استخدامها جيري عمل خطة أو اسرتاتيجية أو بسياسة تلحق صفة تنفيذية: أ
  البلد  يف السياسة/االسرتاتيجية تنفيذ لرصد دقيقاً  حتديداً  حمددة وسلطة بشرية موارد وخمصصات ميزانية هلا وحدة/إدارة

 لمعالجة الصفقات"( )"أفضل التكلفة وميسورة الجدوى وذات المردود وعالية ناتالبي   على القائمة التدخُّالت تشمل ب
 لالكتئاب املضادة اجلينية )بالعقاقري واالكتئاب (،ع  للصر   املضادة ماألقد   األول اخلط )بعقاقري عر  الص   عالج يلي: ما النفسية االضطرابات

 يالنفس والعالج األقدم الذهان )بعقاقري والفصام للمزاج(، تاملثبِّ  مبالليثيو ) القطب الثنائي واالضطراب االجتماعي(، النفسي والعالج
 والقلق واملراهقة، الطفولة مرحلة يف تبدأ اليت النفسية االضطرابات معاجلة تستهدف اليت التدخُّالت من عدد هناك ذلك، ومع االجتماعي( 
 الواردة التدخُّالت جزء أيضاً  وهي جيدة" "صفقات أهنا على تصنف أن ُُيكن اليت االنتحارية والسلوكيات بالتوتر الصلة ذات واالضطرابات

  http://www.who.int/mental_health/mhgap/en النفسية الصحة جمال يف الفجوات بسد اخلاص املُنظُمة عمل برنامج دليل يف
 االعتماد تعزيز الطوارئ: حاالت في االجتماعي النفسي والدعم النفسية للصحة دةالجي   والممارسات الممارسات أفضل تشمل ج

 وتدريب رة؛املبكّ  الطفولة مرحلة يف النماء على املساعدة األنشطة ودعم الذاتية؛ املساعدة على القائم اجملتمعي والدعم الذات على
 ناتبالبيِّ  ةد  مسن   نفسية تدخُّالت وتقدمي الطوارئ؛ حباالت الصلة ذات النفسية الصحة ملشاكل معاجلتهم يف عليهم واإلشراف املوظفني

 ذوي سالمة قضايا مع والتعامل الضرورية؛ النفسية األمراض بأدوية اإلمدادات انتظام وضمان املتخصصني؛ غري العاملني خالل من
 ككل   اجملتمع يف علوماتامل نشر وتشجيع وحقوقهم؛ األساسية واحتياجاهتم واملؤسسات اجملتمع يف املزمنة أو الوخيمة النفسية األمراض

 من للوقاية التكلفة( وميسورة الجدوى وذات المردود وعالية ناتالبي   على القائمة )التدخُّالت "الممارسات أفضل" تشمل د
 الرتبية ومهارات املبكرة الطفولة مرحلة يف بالنماء املتعلقة والُنُظم والقوانني التدخُّالت النفسية: الصحة وتعزيز النفسية االضطرابات

 اخليارات": "أفضل من باعتبارها التالية األنشطة بتنفيذ اإلقليمي املكتب ويوصي الذات/االنتحار  إيذاء صر  ف ُ  من احلدّ  تستهدف اليت
 يصيب الذي االكتئاب ومتييز الوصم؛ من واحلدّ  النفسية الصحة مبادئ معرفة زيادة فتستهد اليت والتوعية اجلماهريي اإلعالم محالت

 يف ومعاجلتهم حاالهتم واكتشاف وإدمانية وعصبية نفسية اضطرابات لديهم الذين األطفال ومتييز ر؛مبكِّ  وقت يف ومعاجلته األمهات
 التوليدية الرعاية حتسني ونُُظم املهنية؛ والسالمة الصحة سياسات يف التوتر، من كاحلد  النفسية، الصحة اسرتاتيجيات ودمج املدارس؛
 األغذية تكميل وبرامج الفوليك؛ حبمض األغذية وإغناء امللح؛ إىل اليود إضافة وبرامج التمنيع؛ وتعزيز بالوالدة، احمليطة الفرتة يف والرعاية

 الصحي  اإلدراكي النماء لتعزيز االنتقائي بالربوتني

http://www.who.int/mental_health/mhgap/en

