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 بيان صحفي للنشر

االوروبي ومنظمة الصحة  وزارة الصحة تطلق االسترتيجية الوطنية للصحة النفسية للخمس سنوات القادمة بالتعاون مع االتحاد

 العالمية

أطلقت وزارة الصحة، الٌوم، وبدعم من االتحاد االوروبً ومنظمة الصحة العالمٌة، االستراتٌجٌة الوطنٌة  -: رام هللا5162/حزٌران/61

وٌر ودعم هذه (، وذلك ضمن احتفال حضره مختلف الشركاء الذٌن تعاونوا على تط5162-5162للصحة النفسٌة للخمس سنوات القادمة )

 االستراتٌجٌة. 

وتتبع االستراتٌجٌة منهج صحة عامة شمولً من أجل تحدٌد احتٌاجات الصحة النفسٌة فً شقً الوطن: الضفة الغربٌة وقطاع غزة، 

 وخصوصا فً ظل العنف المستمر الذي ٌسببه االحتالل. 

ث أولوٌات: اإلجراءات المتعلقة بالصدمات والتدخل فً وبنٌت هذه االستراتٌجٌة على مبادئ حقوق اإلنسان، بحٌث تتمحور حول ثال

األزمات، ودمج خدمات الصحة النفسٌة ضمن الخدمات الصحٌة بشكل عام، وأهمٌة تطوٌر خدمات الصحٌة النفسٌة المجتمعٌة. ومن 

 المتوقع أن تعزز هذه االستراتٌجٌة سبل التعاون بٌن المانحٌن ومقدمً الخدمات فً القطاع الصحً.

د معالً وزٌر الصحة الدكتور جواد عواد على أهمٌة استمرارٌة الدعم الدولً للجهود الفلسطٌنٌة من أجل تقدٌم خدمات صحٌة ترقى وأك

للمستوى العالمً، حٌث قال: "إن تعاون ودعم الشركاء من شأنه أن ٌساعدنا على ضمان استمرارٌة خدماتنا، لكً ٌتمتع كل مرٌض 

 دمات صحٌة آمنة وذات جودة عالٌة، بما فً ذلك خدمات الصحة النفسٌة".فلسطٌنً بكامل حقه بتلقً خ

من جانبه، أوضح ممثل االتحاد االوروبً السٌد باولو كورادي، بأن "عدم االستثمار فً قطاع الصحة النفسٌة وقلة الوعً المجتمعً من 

ً فإن شأن هذه االستراتٌجٌة أن تضع صحة هؤالء األفراد شأنه أن ٌساهم فً معاناة المرضى النفسٌٌن وٌؤثر سلبا على حٌاتهم. وبالتال

 فً صلب اهتمام الجهات المعنٌة بدال من تركهم ٌعانون فً مرضهم".

إن اإلجراءات التً تتخذها منظمة الصحة العالمٌة فً المنطقة من شأنها أن توفر منهجا متعدد القطاعات، والذي ٌتطرق إلى قطاع 

اون فً تقدٌم الخدمات المتعلقة فً التعلٌم والصحة، والقطاع االجتماعً، مؤكدٌن على أهمٌة التوعٌة، الصحة النفسٌة من خالل التع

 والوقاٌة، والعالج، والتأهٌل، والعناٌة، والتشافً.

 للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال على:

 emacopsewr@who.int/ برٌد الكترونً:  15-241-1222منظمة الصحة العالمٌة/الضغة الغربٌة وقطاع غزة: 

 alaqra@yahoo.com/ برٌد الكترونً: 11235 2 5723532وزارة الصحة، إدارة التعاون الدولً، مارٌا االقرع، تلفون: 
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