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2018 - 2013 نفسيةالخلفية: االستراتيجية الوطنية للصحة ال  

 
وتتمثل رؤية االستراتيجية في  2013في  2018 – 2013أطلقت االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 

لسكان دولة قطر من خالل نظام متكامل يضمن حصولهم على:الجيدة تعزيز الصحة والعافية النفسية   
 

 
 اشتملت االستراتيجية على أربعة اهداف محددة ركزت على:

 
 تعزيز الصحة النفسية والحد من انتشار االضطرابات النفسية. ▪
 تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة.  ▪
 تعزيز قيادة الصحة النفسية وقيادتها. ▪
 تعزيز نظم المعلومات، والبحوث والممارسة المبنية على البراهين. ▪

 
 .2022-2019ة للمضي قدماً في نفسيالصحة ال في إطارستبقى هذه المبادئ واألهداف أساسية 

 
قطر على مدار السنوات الخمس الماضية. كانت دولة في نفسية الصحة الفي تحويل نظام المكثف ساهم العمل 
د من اإلنجازات العديتحققت واعتمدت على تخطي العديد من التحديات.  ،معقدة األهداف والسياساتعملية تنفيذ 

في تغيير النظام، وقد شاهدت بعض النطاقات تطورات قوية للغاية، في حين شهدت نطاقات أخرى تطوراً 
يحرز فيها تقدماً  بمجاالت االستراتيجية التي لمل او واجهت عقبات كبيرة في تنفيذ هذه األهداف. فيما يتعلق اق

    والعافية النفسية. للتأكد من أنها ال تزال ذات صلة بخططنا للصحة كما هو متوقع، تم استعراض تلك المبادرات 
 
 



 2022-2019تلك المجاالت التي ال تزال مهمة في خططنا للفترة  بإدراجقمنا ستعراض، نتيجة لهذا اال 
 .2022-2019 والعافية النفسيةاالستراتيجي للصحة اإلطار ضمن تحديث 

 
 

 1الشكل في ، كما هو موضح فيما يتعلق بمجاالت االستراتيجية، قمنا بتنفيذ بعض اإلنجازات الرئيسية بنجاح
 أدناه

 
2018 - 2013 : اإلنجازات الرئيسية1الشكل   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2022-2019 النفسية والعافية اإلطار االستراتيجي للصحة
 

إلى االستراتيجيات الصحية  2022-2019 والعافية النفسيةيستند تطوير اإلطار االستراتيجي الوطني للصحة 
والعافية النفسية والتي تعد الصحة  2022-2018. وتشمل هذه اإلستراتيجية الوطنية للصحة دولةالرئيسية لل

الصحة  تمثل حيث 2022-2017. باإلضافة إلى استراتيجية الصحة العامة ولويةألاسكانية ذات الفئات الإحدى 
 .رقط دولة مجاالت ذات أولوية لجدول أعمال الصحة العامة في 16واحدة من  نفسيةال
 
 

وتغيير  مفاهيمة: تغيير نفسياالستراتيجية الوطنية للصحة اليعتمد اإلطار على العمل الهام الذي تم تحقيقه في 
ً عام اً ويوفر إطار، 2018-2013 حياة ً مهم ا على مدار السنوات األربع القادمة، حيث  نفسيةللصحة ال ا

 نستجيب لمجموعة متنوعة من أولويات السياسة واإلصالحات.
 

 التركيز واالولويات: 
 
 

سوف نستمر في زيادة الوعي  بذلك،. عند القيام والعافية النفسيةتشجيع الحوار اإليجابي حول الصحة  ▪
 نفسي.الوصمة المرتبطة بالمرض ال الحد منو نفسيةبالصحة ال

 
، وحياة األشخاص المصابين بأمراض والعافية النفسيةإلحداث تغيير حقيقي في تحسين نتائج الصحة  ▪

نفسية ، سنواصل العمل بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان تقديم خدمات الصحة النفسية
 .الجودة يعال بمستوى

 

. وهذا يعني ضمان نفسيةمن امراض  ذين يعانوننريد تقديم أفضل رعاية ممكنة لل صحي،كنظام  ▪
المتكاملة عالية الجودة في المجتمع وعبر خدمات الصحة  نفسيةحصول األفراد على خدمات الصحة ال

 .للمرضى الداخليين نفسيةال
 

قطر. سوف نركز على تطوير  دولة داخلنفسية هناك حاجة لتحسين البيانات المتعلقة بالصحة ال ▪
 أنظمة البيانات الخاصة بنا لدعم تخطيط وتحسين الخدمات.

 

للجميع عبر نموذج متكامل للرعاية. من والمعافاة النفسية سنستمر في العمل سوية لتعزيز الصحة  ▪
 .قطر دولة سنقدم أفضل النتائج الممكنة لجميع سكان بذلك،خالل القيام 

 

 .لضمان االمتثال للقانونالتشريعي  بمزيد من العملنقوم ، سنفسيةلدعم تنفيذ قانون الصحة ال ▪
 

 
النتائج.  قياسولتحقيق إجراءات رئيسية تحتوي على هذه األولويات، تم وضع خطة تنفيذ مفصلة  نفيذلت

 بشكل منتظم.والعافية النفسية وسيتم رصد هذه من قبل فرقة العمل الوطنية للصحة 
 

 


