
 اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية
يف إقليم رشق املتوسط

الت االسرتاتيجية املجال حةالتدخُّ املؤرشات املقرَتَ
أن يكــون لــدى كل بلــد سياســة/ خطــة وطنيــة تنفيذيــة متعــددة القطاعــات للصحــة النفســية بــام يتامشــى مــع الصكــوك وضع أو حتديث سياسة/خطة عمل اسرتاتيجية وطنية متعددة القطاعات للصحة النفسيةاحلوَكَمة

الدولية/اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان
ب للطوارئ والتعايف منها إدماج تقديم الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ ب للطوارئ  إدماج الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ

والتعايف منها
مراجعــة الترشيعــات ذات الصلــة بالصحــة النفســية بــام يتامشــى مــع الصكــوك /العهــود 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان
ب للطوارئ والتعايف منها إدماج تقديم الدعم الصحي النفيس والنفيس االجتامعي يف اخلطط الوطنية للتأهُّ

دمــج احلــاالت النفســية ذات األولويــة يف حزمــة الرعايــة الصحية األساســية التــي تقدمها 
أنظمــة التأمــني احلكوميــة واالجتامعية/اخلاصــة أو أنظمة اســرتداد مبالــغ التأمني. 

أن يكون لدى كل بلد ترشيعات حمدَّثة يف جمال الصحة النفسية بام يتامشى مع الصكوك الدولية/اإلقليمية حلقوق اإلنسان
ــة  ــني العام ــة التأم ــا أنظم ــي تقدمه ــية الت ــة األساس ــة الصحي ــزم الرعاي ــة يف ِح ــة ذات أولوي ــية معين ــاالت نفس ــاج ح إدم

ــني. ــغ التأم ــرتداد مبال ــة اس واخلاصة/أنظم
زيادة خمصصات امليزانية الالزمة لتحقيق غايات تقديم خدمة الصحة النفسية الوطنية املتَفق عليها 

إرســاء خدمــات الصحــة النفســية يف املستشــفيات العامــة للمــرىض اخلارجيــني ووحدات الرعاية الصحية
الرعايــة القصــرة األجــل للمــرىض الداخليني

ــدوى وميســورة  ــردود وذات ج ــة امل ــات عالي ــالت قائمــة عــى البين ــم تدخُّ إدمــاج تقدي
التكلفــة إىل أصحــاب احلــاالت النفســية ضمــن برامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة وغرهــا 

مــن الربامــج الصحيــة ذات األولويــة 
ــاالت  ــذوي احل ــة ل ــالت جمتمعي ــة وتدخُّ ــاعدة الذاتي ــى املس ــة ع ــالت قائم ــة تدخُّ إتاح

ــم ــية وأرسه النفس
التقليل من عدد مستشفيات الصحة النفسية التي يقيم فيها املرىض لفرتات ممتدة

نسبة املستشفيات العامة التي هبا وحدات للصحة النفسية، بام فيها وحدات للمرىض الداخليني واخلارجيني
نســبة األشــخاص ذوي احلــاالت النفســية الذيــن يســتفيدون مــن اخلدمــات الصحيــة )مصنَّفــني حســب العمــر واجلنــس 

والتشــخيص واملــكان(
نسبة مرافق الرعاية الصحية األولية التي تتوافر فيها بانتظام األدوية األساسية النفسانية التأثر

ــر  ــالت غ ــم التدخُّ ــى تقدي ب ع ــدرَّ ــف ُم ــل موظ ــى األق ــا ع ــل هب ــي يعم ــة الت ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــبة مراف  نس
ــة الدوائي

نســبة مرافــق الرعايــة الصحيــة النفســية التــي ختضــع للمراقبــة ســنوًيا لضــامن محايــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي 
احلــاالت النفســية باســتخدام معايــر اجلــودة واحلقــوق 

ــي يف  ــيس االجتامع ــم النف ــية والدع ــة النفس ــال الصح ــات يف جم ــل املامرس ــذ أفض تنفي
ــوارئ ــاالت الط ح

ــا يف  ــة ومعاجلته ــية ذات األولوي ــاالت النفس ــى احل ــني عــى التعــرف ع ــة املدرب ــة الصحي ــال الرعاي ــني يف جم ــبة العامل نس
ــوارئ ــاالت الط ح

تعزيز الصحة 
والوقاية 

ــة املــردود وذات جــدوى وميســورة التكلفــة مــن خــالل املرافــق  ــالت عالي تقديــم تدخُّ
ــكانية ــة والس املجتمعي

ــة  ــعافات األولي ــم اإلس ــى تقدي ــوارئ ع ــاالت الط ــتجابة يف ح ــات االس ــب جه تدري
ــية النفس

نسبة املدارس التي تتبع هنْج املدرسة ككل لصقل املهارات احلياتية 
نسبة العاملني يف جمال الرعاية الصحية لألمهات واألطفال املدربني عى تقديم الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة وعى 

مهارات النامء والرتبية لألمهات واألرُس.
ف املبكر عى حاالت اكتئاب األمهات  نسبة العاملني يف جمال الرعاية الصحية لألمهات واألطفال املدربني عى التعرُّ

ومعاجلتها 
وجود خطة عمل تنفيذية وطنية للوقاية من االنتحار 

تنفيذ محالت وطنية منتظمة لتحسني املعرفة بالصحة النفسية واحلّد من الوصم باستخدام قنوات متعددة
إدراج التدريب عى اإلسعافات النفسية األولية يف مجيع برامج التدريب التي تتلقاها اجلهات املعنية بتقديم االستجابة يف 

حاالت الطوارئ 
د والَرْصد  الرتصُّ

والبحوث 
إدماج املؤرشات األساسية يف ُنُظم املعلومات الصحية الوطنية

تعزيز القدرة الوطنية عى إجراء بحوث حمددة األولويات 
توفر تقارير وبيانات منتظمة عى املستوى الوطني بشأن جمموعة املؤرشات األساسية للصحة النفسية 

إعداد تقارير سنوية بالبيانات الوطنية عن عدد الوفيات باالنتحار



الت القائمة عىل  التدخُّ
البيِّنات وعالية املردود 

وذات اجلدوى وميسورة 
التكلفة )»أفضل 

الصفقات«( ملعاجلة 
االضطرابات النفسية

• تشخيص اإلصابة باالكتئاب وعالجه )مبا يف ذلك اكتئاب األمهات( وكذلك اضطرابات القلق	
• تقدمي الرعاية املستمرة ملرضى الفصام واالضطراب الثنائي القطب	
• تقدمي العالج النفسي الضطرابات املزاج والقلق واضطراب قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد واضطرابات السلوك 	

الفوضوي عند األطفال
• تشخيص حاالت الَصرَع والصداع وعالجها	
• حترِّي اضطرابات تعاطي الكحول وتقدمي تدخالت سريعة يف هذا الشأن	
• العالج الذايت حلاالت الصداع النصفي	
• تقدمي الدعم إىل القائمني على رعاية املصابني باخلرف	
• تقدمي العالج ببدائل األفيون )مثل امليثادون والبوبرينورفني( ملعاجلة حاالت االعتماد على األفيون	
• عالج حاالت الَصرَع )بعقاقري اخلط األول األقدم املضادة للَصرَع(	
• دعم مهارات الرتبية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة	
• التدريب•على•املهارات•احلياتية•يف•املدارس•لبناء•الكفاءات•االجتماعية•واالنفعالية     	

املامرسات اجليِّدة للصحة 
النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف حاالت 
الطوارئ

• تقدمي•الدعم•االجتماعي•واملساعدة•الذاتية•اجملتمعيني	
• القيام•بأنشطة•النماء•يف•مرحلة•الطفولة•املبكرة	
• التعامل•مع•مشكالت•الصحة•النفسية•ذات•الصلة•حباالت•الطوارئ•بواسطة•عاملني•مدربني•غري•متخصصني	
• تقدمي•التدخالت•النفسية•الـُمسَندة•بالبيِّنات•على•يد•عموم•العاملني	

املامرسات اجليدة للوقاية 
من االضطرابات النفسية 

وتعزيز الصحة النفسية

• تنفيذ•محالت•لإلعالم•اجلماهريي•والتوعية•اليت•تستهدف•زيادة•املعرفة•بالصحة•النفسية•واحلدِّ•من•الوصم	
• إدماج•اسرتاتيجيات•الصحة•النفسية،•مثل•احلدِّ•من•التوتر،•يف•سياسات•الصحة•والسالمة•املهنية	
• وضع•الُنُظم•واللوائح•الرامية•إىل•حتسني•الرعاية•التوليدية•والرعاية•يف•الفرتة•احمليطة•بالوالدة	
• تعزيز•التمنيع،•وبرامج•إضافة•اليود•إىل•امللح،•وإغناء•األغذية•حبمض•الفوليك،•وبرامج•تكميل•األغذية•بالربوتينات•االنتقائية•	

لتعزيز•النماء•اإلدراكي•الصحي.
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