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أزمٌة تتعلق بالصحححححححححححححة ال د ية   19-على الرغم من أزمة كوفيد 
في المقحا  األو،  فحه  حا تحمح  في هيحات حا أيوححححححححححححححا   حذور أزمحة ك ر  في 
مجا، الصححححححححححة النفسحححححححححية إذا لم تاتخذ إجراءات  يال ا  وت  ي سححححححححح مة 

شححححححح ون المجتمس في أ سحححححححن الصححححححححة النفسحححححححية  ورا  اسحححححححما في سحححححححير 
الظروف  وال  حد أن تحتح  الصحححححححححححححححدارة في التحدا ير التي يتخحذ حا كح   لحد 

والتعافي من ا  وتأثرت الصحححححححححة النفسححححححححية   19-للتصححححححححدي لجادحة كوفيد
لمجتمعات بأكمل ا ورفا يت ا تأثرا شححححححححححححححديدا   ذ  األزمة  و شحححححححححححححح   ذل  

 أولو ة ينبغي معالجت ا على وجه السرعة 

النفسححي على  قاو واسححس  ين السحح ان  فالب ير و نتشححر البر    
من الناس يشححححعرون بالوححححيق بسحححح ي ااثار الصحححححية المباشححححرة للفيروس 

و خشحححححى الب يرون ا  حححححابة   ومن جراء العزلة الجسحححححدية التي يفر ححححح ا 
بالعدو  والموت وفقدان أفرا  األسححححححححرة  وعد تم إبعا  األفرا  جسححححححححديا عن 

ن األشححححخاط ا ححححقرابات اعتصححححا ية بعد أ باد م وأعرا  م  و واجه م يي
أن فقدوا  خل م ومصححا ر رزع م أو تعر ححوا لخقر فقدا  ا  ومن  واع  
البر  الشحححادعة المعلومات الموحححلاللة والشحححادعات التي ترور  في ك ير من 
األ يان  و، الفيروس والشحححححححح وة العميقة التي تبتنب المسححححححححتق    ومن 

ي عححد  مشحححححححححححححححاكحح  الصحححححححححححححححححة المرجح أن تحححدز ز ححا ة هو لححة األجحح  ف
 وشدت ا  النفسية

وع وة على ذل   تظ ر على فئات سحححححححححححححح ا ية محد ة  رجات  
  وعد تعرض عما، 19-عالية من البر  النفسححي المرتبب بجادحة كوفيد

فون للعديد من عوام   الرعاية الصحححححححححححية في الخقوو األمامية والمسححححححححححعل
، الرعاية ا ج ا   و شحححححح    ححححححمان الصحححححححة النفسححححححية للعاملين في مجا

 لجادحةالصحححححححححححححححية عام    اسححححححححححححححما  في الحفا  على مسححححححححححححححتو  التأ ي  
والتصدي ل ا والتعافي من ا  وفي ك  مجتمس من المجتمعات   19-كوفيد

المحلية  فهن العديد من كبار السحن ومن األشحخاط الذين يعا ون أ   
من اعت الت  حححححححححححححححيححة يتملب م إ سحححححححححححححححاس بحالحذعر و حالو حدة  وتتفححاعم 

لعاهفية في  حححححححفوف األهفا، والمرا قين بسححححححح ي ا ج ا  الصحححححححعو ات ا
األسحححححححححححري والعزلة االجتمااية   ي  يواجه بعوححححححححححح م تزايد وتيرة سحححححححححححوء 
المعاملة وتع ر مسححيرت م التعليمية وتزايد الشحح وة  يما يخت مسححتق ل م  
و حححدز ذلحح  في مر لححة  رجححة من  مو م العححاهفي  وتتحمحح  المرأة إلى 

المنز،  فوححححححححح  عن ااثار غير المتناسحححححححححبة   د ك ير وهأة ا ج ا  في
المترتبة على ذل  بشححححححححححح   عا   وثمة خقر إغفا، ا تياجات الصححححححححححححة 
النفسححية بالبام  لد  األشححخاط العالقين في أو ححان إ سححا ية  شححة وفي 

 مناهق النزان 

وخ ، األشحح ر القليلة الما ححية   اذلو ج و  لدعم األشححخاط  
قديم الرعاية لألشخاط الذين يعا ون الذين يعا ون من البر  ولومان ت

من اعت الت الصححححححححححححححة النفسحححححححححححححية  وعد تم اتبان هرو م تبرة في تقديم 
خدمات الصحححححححححححححححة النفسححححححححححححححية  و رزت مبا رات لتعز ز الدعم النفسححححححححححححححي 

 واالجتماعي 
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ومس ذل   و ظرا لحجم المش لة  فهن معظم ا تياجات الصحة  
  التصدي ل ا  قت االست مار النفسية لم تجر معالجت ا بعدا  ومما يعرع

في تعز ز الصححححححححححة النفسحححححححححية وتدا ير الوعاية والرعاية ع   ا تشحححححححححار  ذ  
و ذا النقت ال ا  في االسحت مار في الصححة النفسحية ال  د من   الجادحة 

معالجته  ون تأخير للحد من المعا اة ال ادلة في  فوف مئات الم يين 
االجتمحاايحة واالعتصحححححححححححححححا يحة التي يتب حد حا من النحاس وتخفي  التبحالي   

 المجتمس في األج  القو   
 

 التقليل من آثار الجائح 

للتقلي  من آثار  ذ  الجادحة على الصحححة النفسححية  من الم م  
 النظر على وجه السرعة في ا جراءات ال  ثة المو ى   ا التالية:

 
الصدددح   تطبيق نهج يشدددمل المجتمأ بأسددد ج من زجل ت ز ز  - 1

 النفسي  وحمايتها ورعايتها

ينبغي اعتبار إجراءات الصححححة النفسحححية عنا حححر أسحححاسحححية في  
  و عني اتبان   ج يشحححححم  19-التدا ير الوهنية للتصحححححدي لجادحة كوفيد

 ما يلي: 19-المجتمس بأسر  إزاء الصحة النفسية في سياو كوفيد

إ را  االعتبحارات المتعلقحة بحالصححححححححححححححححة النفسححححححححححححححيحة والنفسححححححححححححححيحة  • 
االجتمااية في خقب االسححححححححتجابة الوهنية في الققاعات ذات 
الصححححححححلة  م    عم  يئات التعلم والتنشححححححححئة لألهفا، والشححححححححبا  

 المح وسين في المنز،؛

االسححتجابة على  حو اسححتباعي للحد من الشححدادد المرتبقة   ذ   • 
الجادحة التي من المعلو  أ  ا توحححححر بالصححححححة النفسحححححية  م   

 ر الحا ؛ والعنب العادلي والفق

 ححححياغة جميس المراسحححح ت بحي  تراعي تأثير ا المحتم  على  • 
الصحححححة النفسححححية للناس  بال يا  م   به داء مشححححاعر التعاهب 
مس محنحة النحاس بمحا في ذلح  تقحديم المشححححححححححححححورة ل م  يمحا يتعلق 

 بس مت م العاهفية 

ضدددددددمان تواف  حعم الصدددددددح  النفسدددددددي  وال عم النفسدددددددي   - 2
 ال  الطوارئ عل  نطاق واسأاالجتماعي في حا

ال  حد من توفير  عم الصححححححححححححححححة النفسححححححححححححححيحة والحدعم النفسححححححححححححححي  
االجتماعي في أي  الة من  االت القوارئ  و عني تحقيق  ذا ال دف 

 ما يلي: 19-خ ، تفشي جادحة كوفيد

 عم ا جراءات المجتمعية التي تعزز التماسححححح  االجتماعي وتحد   • 
   دعم األ شحححححححقة التي تسحححححححاعد  من الشحححححححعور بالو دة  كال يا  م  

 كبار السن المعزولين على أن يظلوا عا ر ن على االتصا،؛ 

االسححت مار في األ شححقة المتصححلة بالصحححة النفسححية التي يم ن  • 
اال ق ن   ا عن بعد  م   تقديم المشورة المومو ة الجو ة 
عن بعححد للعححاملين في الخقوو األمححاميححة للرعححايححة الصحححححححححححححححيححة 

 واألشخاط المصا ين باالكتئا  والقلق في  يوت م؛

 حححححححححححمان الرعاية الشحححححححححححخصحححححححححححية  ون ا ققان لمن يعا ون من  • 
اعت الت  فسحححححححية  ا ة عن هر ق تعر    ذ  الرعاية رسحححححححميا  
على أ  ا خدمات أسححححاسححححية يجي أن تسححححتمر هيلة فترة تفشححححي 

  ذ  الجادحة؛ 

 ون من  ماية وتعز ز  قوو ا  سححححححححان لألشححححححححخاط الذين يعا • 
اعت الت  فسحححية  ا ة ومن إعاعات  فسحححية اجتمااية   وسحححاد  
من ا م   ر حد ما إذا كا وا يتمتعون بفرط متبافئة للحصحو، 

  19-على الرعاية المقدمة لع   كوفيد

 
من خالل إقدددامددد  خددد مدددا    19-حعم الت دددافي من يوفيددد  - 3

 الصح  النفسي  للمستقبل

ى خدمات جيدة في سحححححححححححححتحتا  ك  المجتمعات المتوحححححححححححححررة إل 
  و حذا 19-مجحا، الصححححححححححححححححة النفسححححححححححححححيحة لحدعم تعحافي المجتمس من كوفيحد

 يتقلي االست مار في ما يلي:

اسححححتخدا  الزخم الذي يشحححح د   اليا  اال تما  بالصحححححة النفسححححية  • 
لتحفيز ا  حححح  ات في مجا، الصحححححة النفسححححية  وذل  بسحححح   
 من ا على سحححححححح ي  الم ا، و ححححححححس اسححححححححتراتيجيات وهنية  عا ة

، الرعاية من الم سحححححححسحححححححات إلى الخدمات  تنظيم الخدمات تحوال
  المجتمعية  وتمو   تنفيذ تل  االستراتيجيات؛
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التأكد من أن الصحححححححححححححة النفسححححححححححححية جزء من التغقية الصححححححححححححية  • 
الشححححححححححححححاملة  وذل  م    به را  الرعاية المتعلقة باال حححححححححححححقرابات 

رات النفسححية والعصحح ية واال ححقرابات الناجمة عن تعاهي المخد 
 في  ز  استحقاعات الرعاية الصحية وخقب التأمين؛

 ناء عدرات الموار  البشحححححححححر ة من أج  تقديم الرعاية المتصحححححححححلة  • 
 بالصحة النفسية والرعاية االجتمااية  وذل  على س ي  الم ا،

في أوسححححححححححححححاو المرشححححححححححححححدين المجتمعيين لبي يتم نوا من تقحديم 
 الدعم؛ و

تحمي وتعزز مححا للنححاس من تنظيم الخححدمححات المجتمعيححة التي  • 
 قوو ا  سحححححان  وذل  بسححححح   من ا على سححححح ي  الم ا، إشحححححراة 
األشححححححححححححححخحححاط الحححذين عحححاشححححححححححححححوا تجر حححة تصححححححححححححححميم الخحححدمحححات 

 ور د ا  وتنفيذ ا

وال بدد  من الت جيددل بتنفيددذ جددذج ااج ا ا  المو ددددددددد  بهددا  
لضددددددمان حماي  الناج والمجتم ا  عل  نحو زفضددددددل من زث  جائح  

 النفسي .عل  الصح   19-كوفي 
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 عل  الصح  النفسي  19-زث  جائح  يوفي  - 1
 

 

 السياق ال المي للصح  النفسي 

الصححححححة النفسحححححية  ي  الة من السححححح مة النفسحححححية تتيح للناس  
إم ا ات م  وتم الن م التأعلم بش   جيد مس  غوو الحياة الب يرة  وتحقيق 

من العم  بشحححححححح   منتج وم مر  و سححححححححتقيعون بفوححححححححل ا المسححححححححا مة في 
  (1)مجتمعات م المحلية

وتنقوي الصححححححححححة النفسحححححححححية على نيمة ذاتية ك يرة أل  ا تتعلق  
أي كي   تفاع  و توا   مس ااخر ن  وكي  بجو ر ما يجعلنا بشرا:

بالمعا اة والسحححححححعا ة  وتدعم الصححححححححة  تعلم و زاو، عملنا  وكي   شحححححححعر 
النفسححححححححححححية الجيدة عدرة األفرا  على إ داء سححححححححححححلوة  حححححححححححححي يحاف  على 
سححححححح مت م و ححححححححت م  كما يحاف  على سححححححح مة و ححححححححة ااخر ن أثناء 
ا تشححححار  ذ  الجادحة  كما أن الصحححححة النفسححححية الجيدة تيسححححر نيا  الناس 

المجتمعات  سحواء بأ وار رديسحية  اخ  األسحر والمجتمعات المحلية وفي  
تعلق األمر  رعاية األهفا، وكبار السحححححححححححن أو المسحححححححححححا مة في اال تعا  
االعتصححححا ي لمجتمعات م  والتمتس بصحححححة  فسححححية جيدة أمر بال  األ مية 

 وللتعافي من ا  19-لتصدي ك  ال لدان لجادحة كوفيد

 

ااحصدددا ا  المت لق  باعتالال  الصدددح  النفسدددي  لبما في الا االضدددط ابا  ال صدددبي  واالضدددط ابا  الناجم  عن ، يانت  19-قبل ظهور يوفي 
 ت اطي المذ را ، وخط  االنتحار، وااعاقا  النفسي  االجتماعي  والذجني  الم تبط  بذلا( واضح  بالف ل:

 يا  المتح ة سنو ًا بسبب االكتئاب والقلق.يذس  االقتصاح ال المي زكث  من ت  ليون حوالر من حوالرا  الوال • 

 مليون شذص حول ال الم. 264يصيب االكتئاب  • 

يب ز حوالي نصددج جميأ اعتالال  الصددح  النفسددي  في سددن ال اب   عشدد ة، واالنتحار جو السددبب ال ئيسددي الثاني للوفاة ل   الشددباب  • 
 عامًا. 29 و 15الذين تت اوح زعمارجم بين 

 زشذاص يعيشون في بيئا  متض رة من النزاع ي انون من مشكل  نفسي . 5يل من  1زكث  من  • 

 سن . 20سنوا  و  10يمو  األشذاص الذين ي انون من اعتالال  نفسي  حاحة قبل عموم السكان بفت ة تت اوح بين  • 

 .(2)اانسان يفي  زقل من نصج البل ان بأن سياساتها المت لق  بالصح  النفسي  تتماش  مأ اتفاقيا  حقوق  • 

في المائ  من األشددذاص الذين ي انون من   85  في المائ  و  76في البل ان المنذفضدد  والمتوسددط  ال خل، ال تحصددل نسددب  تت اوح بين   • 
 .(3)الموارحاعتالال  في الصح  النفسي  عل  عالج لحالتهم، عل  زن ال الئل تشي  إل  إمكاني  القيام بت خال  ف ال  مهما يانت حال  

 شذص. 10 000عل  الص ي  ال المي، جناك زقل من زخصائي  ح  نفسي  لكل  • 

 تنتش  انتهاكا  حقوق اانسان ض  األشذاص الذين ي انون من اعتالال  نفسي  حاحة عل  نطاق واسأ في جميأ بل ان ال الم. • 
  

__________ 

 (1) https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  

التي لدي ا خقب وسححياسححات تتعلق بالصحححة النفسححية بأن تل  الخقب والسححياسححات تتماشححى مس اتفانيات  قوو ا  سححان  المصححدر:   139يفيد أع  من  صححب ال لدان الحححححححححححححححح   (2) 
 (https://www.who.int/ar/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-healthمنظمة الصحة العالمية )

 (3) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders  

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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أك ر مجاالت الصححة إ ماال  والصححة النفسحية  ي وا دة من  
وعلى الرغم من تأثير اعت الت الصححححححححة النفسحححححححية على األفرا  واألسحححححححر 
والمجتمس  لم ي ن  ناة سحححححو  عدر  حححححئي  من االسحححححت مار في الصححححححة 

وال تنفق ال لدان في المتوسب   النفسية  وال سيما في الخدمات المجتمعية 
على الصحححححححة   في المادة من ميزا يات ا المخصححححححصححححححة للصحححححححة  2سححححححو  

النفسححححححححححححححيحة؛ وال ياعرف متوسححححححححححححححب ا  فحاو في عقحاعحات أخر   ولبن من 
ر المسححححححاعدة ا  مادية  المتوعس أن يشحححححح   عسححححححقا  ححححححئي  من ذل   وتقدر

في المادة من جميس  1الدولية المخصحححححصحححححة للصححححححة النفسحححححية بأع  من  
  وذل  على الرغم من (4)المسحححححححاعدات ا  مادية المقدمة لققان الصححححححححة

المرا ححة المصححا بة الموثاقة جيدا   ي  تقترن اعت الت الصحححة    االت
ال حححححد يحححححة والنفسححححححححححححححيحححححة في أمراض من ع يححححح  فيروس  قت المنحححححاعحححححة 
البشحححححححححر ة/ا يدز والسححححححححح ؛ و و ما يحصححححححححح  اان في  االت ا  حححححححححابة 

19-ب وفيد
(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 (4) Gilbert et al, 2015  

 (5) Kong X et al, 2020  

 (6) Dohrenwend, 2000  

 (7) Shultz et al, 2015  

 (8) Tsang et al, 2014  

 (9) Yip et al, 2010  

 (10) Lancet Commission on global mental health and sustainable development, 2018  

 (11) Qiu et al, 2020  

 (12) Jahanshahi et al, 2020  

 (13) Kaiser Family Foundation, 2020  

 عل  الصح  النفسي  19-زث  جائح  يوفي 

عنححدمححا تمز األزمححات  يححاة النححاس والمجتمعححات المحليححة  من  
المتوعس أن تبون  ناة مسححححححححححححتو ات عالية من ا ج ا   وتعد المحن من 
عوامح  الخقر المعروفحة التي ت  ي إلى اعت الت  فسححححححححححححححيحة في األجلين 

  وعد أ رزت البحوز التي أجر و بشححححححححححححأن األو ئة (6)القصححححححححححححير والقو  
السحححححابقة األثر السحححححل ي لتفشحححححي األمراض المعدية على الصححححححة النفسحححححية 

  (9()8()7)للناس
 

لجن  النسددديت تتمثل إح   ال سدددائل ال ئيسدددي  التي وجهتها   
 (10) ي الم ني  بالصدح  النفسدي  والتنمي  المسدت ام  عل  الصد ي  ال الم

في زن مشداكل الصدح  النفسدي  قائم  عل  امت اح سدلسدل  متصدل  من 
االعتالال  الصدددددددددحيددددد  تت اوح بين الدم الذمية المحددددد وح المددددد ة 

عل  موقأ  19-واالعتالال  النفسددددددددديد  الحداحة. وتوث  جدائحد  يوفيد 
الناج من تلا السدددددلسدددددل  المتصدددددل . فالكثي  من الناج الذين يانت 

م في السابق جم اآلن عاجزون عن التأقلم ل يهم ق رة جي ة عل  التأقل
بسدددددبب الضددددددوطا  المت  حة التي تول جا جذج الجائح . وزولئا الذين 
كانت تنتابهم في السددددابق نوقا  قليل  من القلق والك ب ق  يشدددده ون 
ز احة في ع ح جذج النوقا  وشّ تها، وق  ظه   عن  ب ضهم اعتالال  

ي السددابق من مشددكل  نفسددي  ق  نفسددي . وزولئا الذين يانوا ي انون ف
 يشه ون ت جور حالتهم وانذفاض مستو  زحائهم الوظيفي.

 
وت كد األ لة المسححححتقاة  تى اان ا تشححححار البر  النفسححححي على  

  كما ور  في 19- قاو واسحس في أوسحاو السح ان المتوحرر ن من كوفيد
  (13()12()11)الدراسات االستقصادية الوهنية

 1الشكل 

عن ارتفاع م  ل  2020تكشج ال راسا  االستقصائي  الوطني  في عام 
 19-نتشار الش ور بالك ب بين السكان خالل تفشي جائح  يوفي ا

جم ور ة الصين 
 الشع ية

 إيران

الواليات المتحدة 
 األمر  ية

 النسبة المئو ة لألفرا  الم رو ين
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بالبر  شحححححعور مف و  بالنظر إلى تأثير  ذ  إن شحححححعور الناس   
 الجحححححادححححححة على  يحححححاة النحححححاس  فخ ،  حححححالحححححة القوارئ النحححححاجمحححححة عن

  يخشحححححححححححى الناس العدو  والموت وفقدان أفرا  األسحححححححححححرة  وفي 19-كوفيد
الوعو  فسححححه  فقدد عد  ك ير من الناس سحححح   ايشحححح م أو  م معر ححححون 

 باد م  كما خوححعوا لخقر فقدا  ا  وتم عزل م اجتماايا  وفصححل م عن أ
في بعض ال لدان ألوامر البقاء في المنز، التي هابالقو بشحححححححح    ححححححححار   
كمحا عحا حو النسحححححححححححححححاء واألهفحا، من ز حا ة العنب العحادلي ومن االعتحداء  

أن ا تشححححححححار المعلومات الموححححححححلاللة على  قاو واسححححححححس عن الفيروس  كما
  من  واع  وتدا ير الوعاية منه والشححححح وة العميقة التي تبتنب المسحححححتق 

البر  الرديسحححححححححححححية األخر   ومما يز د من مشحححححححححححححاعر الخوف الصحححححححححححححور 
ا ع مية المتبررة لألشححححححححححخاط المصححححححححححا ين بأعراض شححححححححححديدة وللج   
والتوا يو  ومما يز د من تفاعم البر  معرفة أن الناس عد ال يتسححححنى ل م 

 تو يس أ باد م عند ا توار م وعد ال يتم نون من إعامة جنازات ل م 

من المسحححححتغر  أن تسحححححج  مسحححححتو ات أعلى من المعتا    وليز 
  2020ألعراض االكتئا  والقلق في مختلب ال لدان  ففي  يسان/أ ر   

أفحا ت  راسححححححححححححححة ك يرة أجر حو في واليحة أم رة ا عليميحة بحهثيو يحا أن معحد، 
  ( 14)في المادة  33ا تشححححار أعراض تتسححححق مس ا ححححقرابات االكتئا   ل   

ف عن التقحححديرات الوار ة من إثيو يحححا ع ححح  و ي ز حححا ة    ثحححة أ ححححححححححححححعحححا
  (15)الو اء ا تشار 

ولمواج ة عوام  ا ج ا   عد يلجأ الناس إلى مختلب القرو السحححححححححححل ية للتأعلم    
عوحححححححححححاء المز حد من الوعحو في اتبان   أو بمحا في ذلح  تعحاهي البحو، أو المخحدرات أو التب   

ية على شحححححححب ة ا  تر و  وتفيد  سحححححححلوكيات عد تتسححححححح ي في ا  مان م   األلعا  ا لبترو  
في المادة من السحححح ان الذين تتراوم أعمار م  ين    20من كندا بأن   ا  صححححاءات الصححححا رة  

   ( 16) ة عاما زا وا من است  ك م للبحو، أثناء  ذ  الجادح   49 و   15

وال ينبغي إغفححا، األثر القو حح  األجحح  لألزمححة على الصححححححححححححححححة  
النفسحية للناس  ومن ثم أثر الصححة النفسحية على المجتمس  و تيجة لألزمة 

جال  ارتفان في  2008االعتصحححا ية في عا     االت الوفاة الناجمة عن ”  سحححا
ر معظم (17)في  فوف األميركيين الذين  م في سن العم   “اليأس    وتفسر

__________ 

 (14) Ambaw et al, unpublished data, 2020  

 (15) Bitew, 2014  

 (16) https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020029-eng.htm  

 (17) Case & Deaton, 2020  

 (18) Patel, in press  

 (19) Dimbylow, 2020. 

الوفححاة  ححذ  بححالو يححات النححاجمححة عن اال تحححار وتعححاهي المخححدرات   ححاالت  
التي ارتبقححو بفقححدان األمحح  بسححححححححححححح ححي  قت العمححالححة وارتفححان معححد، عححد  

  يم ن توعس 19-المسححححاواة  ومس ارتفان العيء االعتصححححا ي لجادحة كوفيد
  مس ما يترتي (18)وعون خسححادر مماثلة  يما يخت الصحححة النفسححية للناس 

 ظيم األثر على األفرا  واألسر والمجتمس ك   على ذل  من ع
 

لقد  يدان توقة عالجي بصدددددددددورة مفداجئد  عل  جدذا النحو ”
مولمًا... فق  ينت في وضدددأ زب   ما يكون عن االسدددتق ار، 
ويان احتمال سدددددددددحب ال عم الذي ينت زتلقاج فجأة احتماال 

 .  (19)“مذيفا

لو ظو فقد   على الدماغ مصححححححححححدر علق   19-وتعد آثار كوفيد 
أعراض عصححححححححححح ية في العديد من ال لدان لد  األشحححححححححححخاط المصحححححححححححا ين 

  وع وة على ذلحح   فححهن العواعححي االجتمححاايححة ل ححذ  19-بمرض كوفيححد
ر  ححححححححححححححححة الحدمحاغ لحد  األهفحا، الصححححححححححححححغحار  الجحادححة عحد ت ثر على تقوص
والمرا قين  كما عد ت ثر على تد ور وظادب ا  راة لد  كبار السححححححححن  

اذ إجراءات عححاجلححة لمنس  ححدوز أثر هو حح  األجحح  وثمححة  ححاجححة إلى اتخحح 
 على أ مغة أفرا  مجتمعاتنا الصغار والمسنين 

  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020029-eng.htm


 اتخاذ إجراءات بشأن الصحة النفسية والحاجة إلى  19-| موجز األمم المتحدة السياساتي: كوفيد موجز تنفيذي 8

 األث  عل   ح  ال ماغ: 

زع اض عصدددددبي ، منها الصددددد اع   19-يمكن زن تنتج عن يوفي  • 
وضدعج حاسد  الشدم والذوق والهياج والهذيان والسدكت  ال ما ي  

(20)والتهاب السحايا وال ماغ
 

االعتالال  ال صددددبي  الكامن  من خط  حخول المسددددتشددددف  تز    • 
(21)، ال سيما بالنسب  لكبار السن19-لم الج  اا اب  بكوفي 

 

من الم جح زن يوث  ااجهدداح وال زلدد  االجتمدداعيدد  وال نج في  • 
األسددددددددد ة عل   دددددددددحد  الد مداغ ونموج لد   األطفدال الصدددددددددددار 

(22)والم اجقين
 

من النشدددددددددداا البد ني والحد  من تز د  ال زلد  االجتمداعيد  والحد   • 
التحفيز الفك ي من خط  تدد جور وظددائج ااحراك والذ ى لدد   

 (23)السن كبار
 

 عل  خ ما  الصح  النفسي  19-زث  يوفي 

ع   ا تشححححححار  ذ  الجادحة  كا و فرط الحصححححححو، على رعاية  
جيدة  تبلفة معقولة في مجا، الصححة النفسحية محدو ة بالفع  في معظم 

لمحليحة في أ ححاء العحالم  وال سححححححححححححححيمحا في العحديحد من  حاالت المجتمعحات ا
القوارئ ا  سحححا ية والنزان  وعد تراجعو  اليا فرط الحصحححو، على تل  

 ي  أ ت إلى تعقي  الخدمات في   19-الرعاية بسحححححححححححححح ي جادحة كوفيد
جميس أ حاء العالم  وتتم   العوام  الرديسحححححححححححية التي ت ثر على الخدمات 

خقر ا  ححححححححابة في مرافق الرعاية القو لة األج   في ما يلي: العدو  و 
بما في ذل   ور الرعاية وم سسات القي النفسي؛ والحواجز التي 

__________ 

 (20) Mao et al, 2020; Helms et al 2020; Sedaghat & Karimi, 2020, Spinato et al, 2020, Toscano et al, 2020, Moriguchi et al, 2020; Klok et al, 

2020; Virani et al, 2020. 

 (21) Garg S et al, 2020. 

 (22) https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children. 

 (23) WHO, 2019. 

 (24) Sani et al, 2020  

 (25) https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/04/Mortality-associated-with-COVID-17-April-1.pdf  

 (26) Khoury & Karam, 2020  

 (27) Fagiolini et al, 2020  

تحو،  ون االلتقاء بالناس وج ا لوجه؛ وإ حححححححابة الموظفين المختصحححححححين 
في الصححححة النفسحححية بالفيروس؛ وإغ و مرافق الصححححة النفسحححية لتحو ل ا 

19- ين بمرض كوفيدإلى مرافق رعاية لألشخاط المصا
(24)  

 
وفقًا للشدددبك  ال ولي  لسدددياسدددا  ال عاي  الطو ل  األجل، ف ن  

في زسدت اليا  19-ما يق ب من نصدج جميأ الوييا  الم تبط  بكوفي 
وزي لن ا وقلجيكا وسدندافورة وف نسدا وين ا والن و ج تح ف في زوسداا 

تت اوح م دد ال  المقيمين في م افق ال عددايدد  الطو لدد  األجددل، حيدد  
. وال د يد  من جدذج (25)في المدائد  64 في المدائد  و 14الوييدا  بين 

الم افق المذصدددددددددصددددددددد  لل عدايد  الطو لد  األجدل ت د  من حور رعدايد  
 .األشذاص المصابين بالذ ى

 
كما توححررت بشححدة خدمات الصحححة النفسححية المقدمة للمر حى  

دمححححات وا خفض القلححححي على خحححح  الخححححارجيين في جميس أ حححححاء العححححالم 
الصححححححة النفسحححححية المباشحححححرة ا خفا حححححا ك يرا بسححححح ي الخوف من العدو   

  وعد ا حقرت العديد من الخدمات (26)سحيما في  حفوف كبار السحن وال
  و ناة تركيز متزايد (27)إلى التحو، إلى رعاية الصححة النفسحية عن بعد

على خدمات المسحححاعدة الذاتية الرعمية وخدمات الصححححة النفسحححية الرعمية 
رامج التنشححححححئة )بما في ذل  اسححححححتخدا  تبنولوجيات أبسححححححب م   ال اتب و 

وخدمة الرسححححححححححححححاد  القصححححححححححححححيرة(  و م ن أن تبون  ذ  الن ج فعالة وعا لة 
للتعميم  على أن محححا يححححد من فعحححاليت حححا  و أن األميين والفقراء وكبحححار 
السححححححححححححححن لحححدي م فرط أعححح  ب  ير ل سححححححححححححححتفحححا ة من شححححححححححححححب حححة ا  تر حححو 

السحلبية وال سحلبية  و ذ  الن ج ال تل ي جميس ا تياجات االتصحاالت   أو
  الصحة النفسية  وال تزا، هرادق الرعاية األخر  تبتسي أ مية 

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/04/Mortality-associated-with-COVID-17-April-1.pdf
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لق  ت ين عل  خ ما  الصدددح  النفسدددي  زن تج  ط قًا مبتك ة  
اعاحة تنظيم وتكيية عملي  تق يم الذ ما  لضدددددددددمان اسدددددددددتم ار   

اضط   م ين  م ر  ، عل  سبيل ال عاي  زثنا  انتشار الجائح . فق   
في المائ  من زسدددّ ة رعاي  الصدددح  النفسدددي    60المثال، إل  تحو ل 

، ممدا زح  إل  19-بهد ى توفي  ال عدايد  للمصدددددددددابين بم ض يوفيد 
خفض ع ح األشدذاص الذين يت ححون عل  خ ما  الصدح  النفسدي  

في المائ . ولم الج  جذا الوضددددددأ،   75في حاال  الطوارئ بنسددددددب  
ن عل  خد مدا  الصدددددددددحد  النفسددددددددديد  زن تتكية بسددددددددد عد . ون قدل كدا

األشدددددذاص الذين ي انون من اعتالال  خطي ة إل  عياحا  خا ددددد  
لضددددددمان اسددددددتم ار   ال عاي  من باب التضددددددامن.   حيثما زمكن الا

واعتب  واضد و السدياسدا  المحلي  الطبل النفسدي في حاال  الطوارئ 
مجال رعاي  الصددددح    عل  زنه خ م  زسدددداسددددي  لتمكين ال املين في

النفسدددددددي  من موا دددددددل  تق يم الذ ما  للم ضددددددد  الذارجيين عب  
الهداتج. ونظمدت ز دارا  منزليد  ألشدددددددددد  الحداال  خطورة. ويدان من 
الضد وري زيضدًا إقام  شد اك  مأ خب ا  تكنولوجيا الم لوما  لتمكين 
موظفي الصدددددددح  النفسدددددددي  ال املين من المنزل من الو دددددددول إل  

 .(28)   االكت وني  مأ الحفاظ عل  س  تهاالسجال  الس    

 
كما تأثر بصحححححورة بالغة  عم الصححححححة النفسحححححية والدعم النفسحححححي  

االجتماعي المقدرمين على الصحححححححححححححعيد المجتمعي  فعلى سححححححححححححح ي  الم ا،  
تتم ن الجمحاعات والجمعيحات والمبحا رات المجتمعيحة التي كا و تجمس  لم

ادحة )م    وا ي كبار السححححححححن   ين الناس با تظا  ع   ا تشححححححححار  ذ  الج
ومجموعات الشحبا   والنوا ي الر ا حية  ومنظمات األشحخاط من ذوي 
التجر ة المعيشحححححححححححة وأسحححححححححححر م  ومجموعات المسحححححححححححاعدة المتبا لة المعنية 

والتي تقححححد  الحححدعم  - تعححححاهي البحو، والمخححححدرات  وال رامج ال قححححا يححححة( 
الشححححححححححححححعور االجتمحححاعي ل  الء وتوححححححححححححححفي معنى على  يحححات م وتمنح م 

  (29)من االجتمان لعدة أش ر  -باال تماء 

والعححديححد من المنظمححات التي تقححد  الحمححايححة والححدعم النفسححححححححححححححي  
االجتماعي لفئات محد ة من السحححححححح ان المعر ححححححححين لخقر متزايد )ا ظر 

( غير عا رة على تل ية اال تياجات المتزايدة  في  ين أن القيو  2الفرن  

__________ 

 (28) Arrango et al. 2020,  

 (29) Flint et al, 2020  

 (30) Lee, 2020  

والخوف من العحدو  يعوعحان تقحديم الخحدمحات  المفرو حححححححححححححححة على التنقح  
وعلى  فز المنوا،  تأثرت خدمات الصححححة النفسحححية في المدارس بشححح   
خقير  والب ير من  حذ  الخحدمحات ليز بمقحدور حا توفير الرعحايحة الم دمة 

  فالم يين من األهفا، الذين (30)باسحححححححححححتخدا  أسحححححححححححاليي الرعاية عن بعد
أو يعملون في الشحوارن و واج ون بشح   تركوا المدرسحة بالفع  و عيشحون  

روتيني ا ت اكات جسححححححححيمة ومسححححححححتمرة لحقوع م  م أك ر عر ححححححححة لعوام  
 ا ج ا  ا  ا ية  ذ  و تعذر علي م الحصو، على الخدمات 

و جي أن ي ون الحفا  على خدمات و رامج الصححححة النفسحححية  
مجا، الصحححة وتعز ز ا أولو ة لتل ية اال تياجات الحالية والمسححتق لية في  

النفسححححية والمسححححاعدة على منس  دوز ز ا ة في اعت ، الصحححححة النفسححححية 
في المسحححححتق    و شححححح   التصحححححدي ل ذ  الجادحة فر حححححة لتحسحححححين  قاو 
 مختلب التدخ ت في مجا، الصحة النفسية وفعاليت ا من  ي  التبلفة  

 
من األمثل  عل  حعم الصدددددددح  النفسدددددددي  وال عم النفسدددددددي  

 االجتماعي المق َّمين خالل جذج الجائح  ما يلي:

في لبنان، زطلقت وزارة الصددح  ال ام  خط  عمل تتناول عل   • 
 .19-نحو شامل جوانب الصح  النفسي  في جائح  يوفي 

من يينيا وماليز ا ومصددد  ونيبال ونيوز لن ا، في زفاح  ف ق  •
جمل  بل ان زخ  ، ب نشا  ق رة متزاي ة من الذطوا الهاتمي  
لحاال  الطوارئ في مجال الصدددددددددح  النفسدددددددددي ، والا ب ي  
الو ددددددددول إل  المحتاجين. و شددددددددمل الا وروح تقار   عن 
مّيمت لكي تسددددددتم  ب    خ ما  مه   الط  ق البتكارا   دددددد 

 لجائح .زوال جذج ا

في جزر البهاما، التي حم جا موخ ا إعصدددار حور ان، تتضددداف   • 
جهوح الحكومدددد  وويدددداال  األمم المتحدددد ة والمنظمددددا   ي  
الحكومي  للتصددددددد ي لل واقب المتصدددددددل  بالصدددددددح  النفسددددددي  

 19-وال واقب النفسي  االجتماعي  المت تب  عل  جائح  يوفي 

 ياتبس
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 تتمة الصفحة السابقة

اضددط   منظم   ي  حكومي  للصددح  النفسددي  في باكسددتان  •
إلد  إ دالق مد اكدز لدلدتددددد ر دددددب الدمدهدندي مدن زجدددددل الدتدمدكديدن 
االقتصددداحي، إال زن زشدددذا دددًا ي انون من اعتالال  نفسدددي  

إل  م اكز الت ر ب شدددد عوا في خياط   ممن يانوا يحضدددد ون 
 زقن   من القماش للمس فين ل عم مجتم اتهم المحلي 

في نيجي  ددددا، تجّمأ يددددل من ال ابطدددد  النيجي  دددد  ل طبددددا   • 
النفسددديين، ورابط  مم ضدددا  ومم ضدددي الصدددح  النفسدددي ، 
وال املين في مجال الصددح  السدد     ، فضددال عن المنظما  
 ي  الحكومي  ال ئيسددي  في مجال الصددح  النفسددي ، ليقيموا 

في   19-شددددد يا  في التصددددد ي لكوفي ”شددددد اك  تحت عنوان  
وجم ي ملون مأ الحكومدد   -“النفسددددددددديدد  مجددال الصدددددددددحدد 

والمجتمأ المد ني عل  السدددددددددوا  لتوفي  التد ر دب في مجدال 
 الصح  النفسي  وال الج عن ب   والبحوف.

 

 ال عم االجتماعي والمجتم ي خالل جذج الجائح 

تنبس من   19-إن الب ير من الشحدادد الناجمة عن جادحة كوفيد 
التباعد ال د ي  ومس ذل   فهن  تأثير ا على الروابب االجتمااية بسححححححححححح ي
ف ناة أم لة ك يرة على أشحح ا،    ذا ال يعني غيا  القدرة على الصححمو  

الححدعم النححاشححححححححححححححئححة المقححدمححة على المسححححححححححححححتو  المجتمعي  والواعس أن كحح  
تنقوي  - تى تل  التي تعا ي من عاسححححر شححححديد   -المجتمعات المحلية  

تمحاعي وعلى  واعح  على عحدرة تلقحاديحة على توفير الحدعم النفسححححححححححححححي االج
 ه يعية للصمو  

والنححاس في جميس أ حححاء العححالم يقومون بححأعمححا، توحححححححححححححححامنيححة  
و قدمون الدعم النفسحححححححححي االجتماعي غير الرسحححححححححمي لبعوححححححححح م البعض  
وعلى سحححححححح ي  الم ا،  ور ت عدة تقار ر في جميس أ حاء العالم تفيد نيا  

ومسححححححححاعدت م على تل ية شححححححححبا  بالتوا حححححححح  مس كبار السححححححححن المعزولين  
ا تياجات م األسححاسححية والتقلي  من شححعور م بالو دة  وا تدعو العديد من 
ا للم يمين   حا للتححدز  مرافق الرعحايحة القو لحة األجح   بمبحا رة من حا  هرعح 
مس أفرا  أسححر م لوححمان  عم م وتوا ححل م  و د، اال تفاء بالعاملين في 

 -الوعو من ك  مسحححححححححححاء  الخقوو األمامية للرعاية الصححححححححححححية في  فز
ع ر المدن في العديد من  -بالتصححححححححفيق وال تاف من النوافذ والشححححححححرفات  

ال لدان على مشححححححاعر التوححححححامن التي يحز   ا الب يرون و سححححححعون إلى 
التع ير عن ا  وعد اغتنم العديد من األفرا   ذ  الفر ححححححححة  خ ، إجبار م 

 األ دعاء البعيدين على البقاء في منازل م   عا ة االتصا، باألعار  و 

وفي السياعات التي تتوفر في ا إم ا ية الو و، إلى ا  تر و   
تم  عم السححححح مة النفسحححححية للناس من خ ، إ شحححححاء مجموعات  عم على 
ا  تر حو ومجتمعحات لم حافححة الو حدة والملح  وتعز ز الترابب االجتمحاعي  

ين و شحححححححححححر رسحححححححححححاد  إيجا ية تبع  على األم  والو دة  و شحححححححححححد متقوع
 مجتمعيين لمساعدة من  م بحاجة إلى المساعدة 

وعد ال تدو  بعض الم  ظات ا يجا ية بشححححححأن التوححححححامن إذا  
فقد الناس األم  أو أ بحوا غير متسامحين تجا  تدا ير التباعد ال د ي  
إال أن كحح  المجتمعححات المحليححة بح م التجر ححة تنقوي على موار  مفيححدة 

 ومححححححات أن توفر األموا، للمبححححححا رات تحتححححححا  إلى الححححححدعم  و م ن للح
المجتمعية المفيدة ألن من الم م اان أك ر من أي وعو موحححححححححى تفعي  
الدعم المحلي وتعز ز   وال سحيما بالنسحبة لألشحخاط الم مشحين  وتشحجيس 

 روم المساعدة الذاتية المجتمعية لحماية وتعز ز الس مة النفسية 
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 فئا  مح حة من السكان موضأ االجتمام - 2
 

بشححححححححححححححتى  19-لقد تأثرت فئات سحححححححححححححح ا ية محد ة بمرض كوفيد 
 القرو  وعد تم إ راز بعو ا في  ذا الموجز:

المسددد فون وال املون في الذطوا األمامي ، وال سددديما   ي  ي >
 ورا  ، الطو لد  األجدلال داملون في مجدال الصدددددددددحد  وال عدايد  

 اسححححححححححما  في م افحة تفشححححححححححي المرض وإ قاذ األروام   يد أ  م 
يتعر ححححون لحالة إج ا  اسححححت نادية   ي  يواج ون أاباء عم  
شحححححححديدة  وعرارات  حححححححعبة  ومخاهر ا  حححححححابة بالعدو   و ق  
العحدو  إلى أسححححححححححححححر م ومجتمعحات م المحليحة  و شحححححححححححححح حدون وفحاة 

مر شحححححححادس في الب ير من المر حححححححى  وو حححححححم   الء العاملين أ
  وعححححد ور ت تقححححار ر عن محححححاوالت (31)المجتمعححححات المحليححححة

ا تححار و حاالت وفحاة بحاال تححار من جحا حي بعض العحاملين في 
  (32)مجا، الرعاية الصحية

الصدددح  النفسدددي  لل املين في مجال ال عاي  الصدددحي  خالل تفشدددي 
 19-جائح  يوفي 

في المدائد  من ال داملين في مجدال ال عدايد   47في يند ا، زفداح   •
 .(33)الصحي  بالحاج  إل  ال عم النفس

في جمهور   الصدددددددددين الشددددددددد بي ، زفاح ال املون في مجال  •
في المائ (   50ال عاي  الصدددددددحي  بارتفاع م  ال  االكتئاب ل

  (34)في المائ ( ل يهم 34في المائ ( واألرق ل 45والقلق ل
في باكسدددددتان، زفاح ع ح يبي  من ال املين في مجال ال عاي   • 

في  42ي دانون من ي ب نفسدددددددددي م تد ل لالصدددددددددحيد  بدأنهم  
 .(35)في المائ ( 26المائ ( إل  ش ي  ل

__________ 

 (31) IFRC, UNICEF, & WHO, 2020  

 (32) https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/28/dr-lorna-breen-new-york-er-coronavirus  

 (33) https://potloc.com/blog/en/potloc-study-canadian-health-workers-insights-front-lines-covid-19-pandemic/  
 (34) Lai et al, 2020  

 (35) Tamizuddin Nizami, unpublished data, 2020  

 (36) https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/03/IFRC-Brief-guidance-note-on-caring-for-volunteers-in-COVID-19.pdf  

 (37) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html  

 (38) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-25-en.pdf?__blob=publicationFile, 

 (39) Rico-Uribe et al, 2018  

وتوثالق التقار ر الوار ة من إسحححححححححححححبا يا وا مارات العر ية المتحدة  
وإيقحاليحا وشححححححححححححححيلي والفل ين والمملبحة المتححدة والواليات المتححدة األمر  ية 

عاملين كي  تقدال  أفرعة متخصححححصححححة الدعم في مجا، الصحححححة النفسححححية لل
في مجا، الرعاية الصححية  و تعين على جميس ال لدان أن تبف  اسحتمرار 
 ذا الققان الحيوي من المجتمس في أ اء  ور  الحاسححححححححححم في المسححححححححححاعدة 
على و ححححس  د لتفشححححي  ذ  الجادحة  وعد عدالمو توجي ات بشححححأن كيفية 
ال يا   ذل  لمتقوعي جمعيات الصححححححححليي األ مر وال  ، األ مر الذين 

  (36)ومون  دور  ا  في االستجابة في العديد من ال لدانيق

ويبار السدددن واألشدددذاص الذين ي انون ز دددال من اعتالال   >
معر ححححححون لخقر ك ير يتم   في الموححححححاعفات التي  ددددحي  

 10من أ حححححححححححححح    8  فحوالي  19-ت حد  الحيحاة من جراء كوفيحد
األمر  يحة وألمحا يا و يحات تم ا   غ عن حا في الواليحات المتححدة  

 (37)عاما  أو أك ر   65وععو لد  أشححححححخاط ي لغون من العمر  
  على (38)عحامحا  أو أك ر   70أو أشححححححححححححححخحاط ي لغون من العمر 

التوالي  ومن المف و  أن العححححححديححححححد من كبححححححار السححححححححححححححن ومن 
األشححححححخاط الذين يعا ون أ حححححح  من اعت الت  حححححححية )م   

اليا بقلق بال  أمراض القلي وارتفان  حححححححغب الد ( يشحححححححعرون  
من ا تما، إ ححححححا ت م بالفيروس وعد   صححححححول م على الرعاية 
المنححاسححححححححححححححبححة  وعححد يواجححه بعوحححححححححححححح م  بمن في م ذوو العححا ححات 
ا  راكية   ححححححححعو ة في الحصححححححححو، على المشححححححححورة  يما يتعلق 
بالوعاية من العدو   و م أك ر عر ححححة لخقر العزلة  و شحححح   

  ( 39)كبار السنالشعور بالو دة عام  خقر رديسي في و يات  
وع وة على ذل   أفيد بأن كبار السحححححن كا وا  ححححححايا للو ححححم 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/28/dr-lorna-breen-new-york-er-coronavirus
https://potloc.com/blog/en/potloc-study-canadian-health-workers-insights-front-lines-covid-19-pandemic/
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/03/IFRC-Brief-guidance-note-on-caring-for-volunteers-in-COVID-19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-25-en.pdf?__blob=publicationFile
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وا يذاء  وعد  حدر موجز لسحياسحات األمم المتحدة بشحأن كبار 
يور  تفا ححححححي  التو ححححححيات المتعلقة ب يفية   19-السححححححن وكوفيد

  (40)تل ية ا تياجات  ذ  الفئة من الس ان

وسحححححححلوك م أثناء طفال  األوعد تأثرت الحالة العاهفية للعديد من  >
  ( 41)فترة الحظر  وفقحا   فحا ات الوالحدين في إيقحاليحا وإسححححححححححححححبحا يحا

وع وة على ذلححححححح   فحححححححهن األهفحححححححا،  بمن في م المرا قون  
معر حححححححححون بشححححححححح   خاط لخقر ا يذاء خ ، ا تشحححححححححار  ذ  
الجححححادحححححة  واألهفححححا، ذوو ا عححححاعححححة واألهفححححا، في األمححححاكن 

لون في الشححححححححححححححوارن المز  محححة وأولئححح  الحححذين يعيشححححححححححححححون و عم
معر حححححون للخقر بشححححح   خاط  وعد  اشحححححر موجز سحححححياسحححححتي 

على األهفا، بشحححححححححححححأن  ذا   19-كوفيدلألمم المتحدة  و، أثر 
المو حححححون تحديدا  مشحححححفوعا   تو حححححيات بشحححححأن كيفية التصححححدي 

 (42)لألخقار التي يتعرض ل ا األهفا، وتل ية ا تياجات م

__________ 

 (40) https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/POLICY-BRIEF-ON-COVID19-AND-OLDER- 

PERSONS.pdf  

 (41) Orgilés et al, 2020  

 (42) https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf  

 (43) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you  

 (44) https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--22-april-2020  

 
 

 
 

 

 

 
نشدد   لجن  تتألج من وياال  تاب   ل مم المتح ة ووياال   

لمسداع ة األطفال  (43)“ي زنتت بطل” ي  تاب   لها يتابًا تحت عنوان 
سدددددددددند  عل  مواجهد   11 سدددددددددنوا  و 6الدذين تت اوح زعمدارجم بين 

. واسددددتناحًا إل  مقابال  زج  ت مأ زكث  19-مذاوفهم بشددددأن يوفي 
واألمها  ومق مي ال عاي  والم لمين   من األطفال واآلبا   1  700من  

من جميأ زنحا  ال الم، يان ل سددددددددائل الكتاب وقأ خاص في نفوج 
األطفدال من مذتلج الذلميدا  والثقدافدا . وتج ي ت جمد  الكتداب إل  

لد ، وق  بلغ  ددددد اج األطفال المتضددددد ر ن من النزاع   100زكث  من 
  قي  السدور   والتشد    القسد ي في يل من بندالحيو والجمهور   ال

 .(44)وال  اق ونيجي  ا واليمن واليونان

 
  

 2الشكل 

 لإيطاليا وإسبانيا( 19-الوال ين عن الص وقا  التي يواجهها األطفال خالل فت ة الحظ  الناتج عن يوفي إفاحا  

 مشاعر الو دة

ة  العص ير

 القلق

ج  سرعة الت يص

  عو ة التركيز

 النسبة المئو ة لألهفا،

و ة
صع

ن ال
 و

 

https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/POLICY-BRIEF-ON-COVID19-AND-OLDER-%20PERSONS.pdf
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/POLICY-BRIEF-ON-COVID19-AND-OLDER-%20PERSONS.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--22-april-2020
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 م أيوحا  فئة معر حة للخقر في األزمة والم اجقون والشدباب   >
الححاليحة   ظرا  ألن معظم االعت الت النفسححححححححححححححيحة تتقور خ ، 
 ذ  الفترة من الحياة  وعد تأثر مسححححححححتق   العديد من الشححححححححبا   

المدارس  ولم تجر االمتحا ات  فعلى سحححححححححححححح ي  الم ا،  أاغلقو  
وتواءلو اافاو االعتصا ية  وتفيد  راسة أجر و على شبا  
لدي م سحوا ق  يما يتعلق با تياجات الصححة النفسحية و عيشحون 

في المححادححة من م اتفقوا مس الرأي  32في المملبححة المتحححدة أن 
القحادح  بحأن  حذ  الجحادححة جعلحو  حححححححححححححححت م النفسححححححححححححححيحة أسححححححححححححححوأ 

و  واع  البر  الرديسحية لدي م شحواغ  تتعلق   وشحمل(45)ب  ير 
بصحححة أسححر م  وإغ و المدارس والجامعات  وفقدان الروتين  
وفقحدان الترابب االجتمحاعي  و جحي أن يشححححححححححححححمح  توفير خدمات 
الصححة النفسحية إجراءات محد ة مصحممة خصحيصحا  ل ذ  الفئة 

  (46)الس ا ية

فئة سححححح ا ية أخر  ذات شحححححواغ  محد ة  وعد   النسدددا وتشححححح    >
أشحححارت  راسحححة اسحححتقصحححادية عن مسحححتو ات ا ج ا  لد  ال نو  

في المحادحة من  66إلى أن  19-خ ، تفشححححححححححححححي جحادححة كوفيحد
في المادة   34النسحححاء أشحححرن إلى تعر ححح ن لمج ا  في مقا   

  تفشححححححححححححححيمن الرجححححا،  وخ ، الحححححالححححة الرا نححححة التي تتسححححححححححححححم 
جح أن تشححححححعر النسححححححاء الحوام  واألم ات   من المر 19-كوفيد

الحدي ات الع د با  جا  بالقلق بشحح   خاط بسحح ي  ححعو ة 
الحصححححححححححححححو، على الخحححدمحححات والحححدعم االجتمحححاعي والخوف من 
العحدو   وفي بعض الترتيبحات األسححححححححححححححر حة   نحاة عحيء متزايحد 
بسححح ي الواجبات ا  حححا ية المتم لة في تقديم الرعاية من ع ي  

ورعاية األعار  المسححححححححنين  وكما  و الحا، في التعليم المنزلي  
 االت إيذاء األهفا،  فهن  الة ا ج ا  والقيو  المفرو ححححححححححححححة 
على التنق  تز د من العنب  ححححد المرأة  وتشححححير التقديرات إلى 

مليون  الة إ ححححححححححححححا ية من  االت   31أ ه من المتوعس  دوز  
 العنب الجنسا ي على الصعيد العالمي إذا ما استمرت القيو 

__________ 

 (45) Young Minds, 2020  

 (46) https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19  

  (47 ) UNFPA, 2020 https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-impact-womens-health-covid-19-pandemiccontinues   

 (48) https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-

on-women-en.pdf?la=en&vs=1406  

 (49) Charlson et al, 2019  

 (50) Subbaraman, 2020  

 (51) Liem & Hall, unpublished data, 2020  

 (52) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-

note-about  

  وعد  اشححححححححر موجز (47)أشحححححححح ر  6المفرو ححححححححة لمدة ال تق  عن 
لسححححححححححححححياسححححححححححححححات األمم المتحدة ينظر على وجه التحديد في أثر 

على النسححححححححححححاء والتدا ير التي يتعين اتخاذ ا   19-جادحة كوفيد
  (48)اان لمعالجة  ذا األثر 

األشددددددددذاص في حاال  الطوارئ اانسدددددددداني  والنزاع و حتا    >
ف  ا تياجات م المتعلقة بالصححححة النفسحححية إلى الذين ك يرا  ما تاغ

مز د من اال تما   وتشححححححير األ لة إلى أن شححححححخصححححححا  وا دا  من 
أشحححححححححححخاط في  االت النزان يعا ي من اعت ، في   5 ين ك  

  وعد ت  ي  الة تفشححححي  ذ  الجادحة إلى (49)الصحححححة النفسححححية
تفحححاعم االعت الت النفسححححححححححححححيحححة القحححادمحححة  وإلى ظ ور اعت الت 

دة  والحد من إم ا ية الحصححححححححححححو، على خدمات الصحححححححححححححة جدي
النفسحححية الشححححيحة أ ححح    وع وة على ذل   ك يرا ما يصحححعي 
التقيد  تدا ير الوعاية من العدو  )م   التباعد ال د ي( بالنسححححبة 
لألشحححححححححححححخاط في  االت القوارئ ا  سحححححححححححححا ية  م   ال جئين 

وهنات المشححر ين  اخليا الذين ي يمون في مخيمات أو مسححت أو
 19-مز  مة  و ز د ذل  من مخاهر ا  ححححححححححابة بعدو  كوفيد

  وال تتوفر بعد  يا ات (50)و ولالد مسححححححححححتو ات عالية من ا ج ا 
بالنسحححححححبة   19-عن الصححححححححة النفسحححححححية في سحححححححياو جادحة كوفيد

لألشححححححححححححححخاط في  االت القوارئ ا  سححححححححححححححا ية والنزان  إال أن 
  وعحد أو حححححححححححححححو (51)ال يحا حات المتعلقحة بحالم حاجر ن م يرة للقلق

اللجنححة الححدادمححة المشححححححححححححححتركححة  ين الوكححاالت بححاتخححاذ هححادفححة من 
على   19-ا جراءات الرديسححححححححححححححيحة للتقليح  من أثر جحادححة كوفيحد

الصحححة النفسححية والسحح مة النفسححية االجتمااية وللتصححدي لذل  
  و دعم الفر ق المرجعي المعني بالصححححححححححة النفسحححححححححية (52)األثر 

بس للجنة الدادمة المشححححتركة  ين والدعم النفسححححي االجتماعي التا
الوكاالت أفرعة تنسحححيق شححح ون الصححححة النفسحححية والدعم النفسححي 

 ححالححة هوارئ إ سحححححححححححححححا يححة لتعز ز  20االجتمححاعي في أك ر من 
  19-االستجابة ا  سا ية المحلية في مواج ة كوفيد

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-impact-womens-health-covid-19-pandemiccontinues
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
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 ااج ا ا  المو   بها - 3
 

 

إن آثحار  حذ  الجحادححة عحد أ ت بحالفعح   وسححححححححححححححتظح  ت  ي  إلى  
عواعي جماة على الصححة النفسحية  وسحيسحاعد تنفيذ ا جراءات المو حى 
  ا أ  ا  من ع    حححا عي القرار على الصحححعيد الوهني على التقلي  إلى 

 أ  ى  د من  ذ  العواعي والتصدي ل ا:

 
تطبيق نهج يشدددمل المجتمأ بأسددد ج من زجل ت ز ز الصدددح    - 1

 النفسي  وحمايتها ورعايتها

إحراج اعتبارا  الصددددددح  النفسددددددي  واالعتبارا  النفسددددددي  إن   
أمر  19-االجتمدداعيدد  في التدد ابي  الوطنيدد  لمواجهدد  جددائحدد  يوفيدد 

 ححححروري أل ه يحسححححن  واية ال رمجة  و عزز م ارات التأعلم لد  الناس 
زمححححة  و قلحححح  من المعححححا ححححاة  ومن المرجح أن يعجححححال   تعححححافي أثنححححاء األ

المجتمعحات المحليحة وإعحا ة  نحاد حا  وخ ، تفشححححححححححححححي  حذ  الجحادححة  يجحي 
على  ححححا عي القرار الح وميين في مختلب الققاعات )الصحححححة واألمن 
والخدمات االجتمااية والتعليم واالتصححححححاالت( أن ينظروا في كيفية تأثير 

النفسحية  فعلى سح ي  الم ا،  ينبغي تخقيب وتنفيذ أعمال م على الصححة  
تدا ير القوارئ أثناء البقاء في المنز، )فو   عن رفس  ذ  التدا ير( في 
 جميس الققاعات على  حو يقلال  من آثار ا على الس مة النفسية للناس 

إن مشاركة المواهنين في المسعى المشترة ال تواء الفيروس ومساءلت م 
ع و،  ذ  التدا ير  ومن المرجح أن يسححححححححاعد على  ماية  عن ذل  يعزز 

 الصحة النفسية للناس 

لحمددايدد  الندداج من الشدددددددددد ائد  وال  ححد من  ححذ، كحح  مححا يلز   
   الم تبط  بهذج الجائح  التي من الم لوم زنها تض  بالصح  النفسي 

__________ 

 (53) https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

وتدا ير الحماية االجتمااية والمالية  حححححححححححرور ة لوعاية الناس من التأثير 
اجم عن فقدان سحححح   كسححححي الرزو أو اافاو االعتصححححا ية وعن تعميق الن

أوجححححه عححححد  المسحححححححححححححححححاواة  و نبغي توفير فرط التعلم ال ححححديلححححة لألهفححححا، 
والمرا قين غير الملتحقين بححححححالمححححححدارس  و نبغي أن ي ون منس العنب 

سححححواء كان  ححححد النسححححاء أو األهفا، أو كبار السححححن   -العادلي ومعالجته  
جزءا رديسحيا من الخقب الوهنية لمواج ة  -  عاعةاألشحخاط ذوي ا  أو

  و جي و ححححححححس وتنفيذ أهر وهنية للتصححححححححدي للتمييز 19-جادحة كوفيد
 ححد العاملين في مجا، الرعاية الصحححية واألشححخاط المصححا ين بمرض 

أو الذين أ حححي وا به في السحححا ق في ال لدان التي يمارس في ا   19-كوفيد
ية الناس ورعايت م في م سححححححسححححححات  ذا التمييز  ومن الم م  ححححححمان  ما

 سواء كا و تدار من ع   الققان االجتماعي أو الصحي  -الرعاية 

وع وة على ذلحح   من األ ميححة بم ححان بححالنسححححححححححححححبححة للح ومححات  
عل  نحو ي زز  19-التوا ددددددل بشددددددأن يوفي والج ات الفاعلة األخر  

ا تشححححار   وللحد من الصدددح  النفسدددي  والسدددالم  النفسدددي  واالجتماعي 
الفيروس والقلق  ين السحح ان  يتعين على الح ومات وغير ا من الج ات 
الفاعلة  بما في ذل  وسححححححادب ا ع    أن تتوا حححححح  با تظا  بشححححححأن  ذ  
قة  الجادحة  وأن تقد  أ دز المعلومات المسححححححتندة إلى األ لة  لغة مبسححححححر

ات يف م حا النحاس وتبون في متنحاول م وشحححححححححححححححاملحة للجميس من خ ، القنو 
  و نبغي أن يتم  ذا التوا   في ظ  تف م مشاعر (53)التي يستخدمو  ا

الناس وأن يتوححححححمن المشححححححورة بشححححححأن السحححححح مة العاهفية  و نبغي تجني 
القلق غير الم رر الناجم عن التوا   بش   غير متسق أو غير مف و  

 أو ينقوي على الت ديد 

 
  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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فسي االجتماعي ضمان تواف  حعم الصح  النفسي  وال عم الن  - 2
 في حاال  الطوارئ عل  نطاق واسأ

ينبدي حعم ال مل المجتم ي الذي ي زز التماسددا االجتماعي  
والتضدامن والتأقلم الصدحي، و قلل من الشد ور بالوح ة و  زز السدالم  

و نبغي تعز ز آليات الدعم المجتمعية والتقواية  النفسددي  واالجتماعي .
الفئات الوححححححعيفة  و شححححححم  ذل  الدعم  القادمة والناشححححححئة التي تسححححححت دف

المقد  لببار السححححححححن  والعاملين في الخقوو األمامية للرعاية الصحححححححححية  
واألشحححححححخاط الذين فقدوا سححححححح   ايشححححححح م  و نبغي تشحححححححجيس الج و  التي 
تسححححححححاعد األشححححححححخاط المعزولين على أن يظلوا عا ر ن على االتصححححححححا،  

والحد من المل  والحد من الشححححححعور بالو دة )خا ححححححة لد  كبار السححححححن(  
)خا حححححححححة لد  األهفا، والمرا قين(  و نبغي كفالة الفر حححححححححة للمفجوعين 
بموت عز ز لححدي م كي يقوححححححححححححححوا فترة الحححدا  بححأمححان  مس ا ترا  تقححاليححد 
ثقافت م  و م ن للمنظمات األ لية وغير ا من أعوحححححححححاء المجتمس المد ي 
أن تقو   حححدور رديسححححححححححححححي في تعز ز الحححدعم النفسححححححححححححححي واالجتمحححاعي في 

 لمجتمعات المحلية ا

و نبدي ز احة ف ص الحصددددول عل  ال عم عن ب   لتلبي  زي  
  وعندما ياج ر الناس على البقاء في حاج  تتصدددددل بالصدددددح  النفسدددددي 

المنز،  يم ن تقحديم الحدعم عن باعحد )على سحححححححححححححح يح  الم حا، ع ر ال حاتب 
الرسححححححاد  النصححححححية أو الفيديو(  وفقا للسححححححياو وال تياجات الشححححححخت   أو

تبون تدخ ت القي النفسححححححي على  فز القدر من الفعالية سححححححواء   وتبا 
أجر ححو وج ححا  لوجححه أو ع ر ال ححاتب أو الفيححديو  و م ن أن تبون الموا  

أو ال رامج   (54)المخصححححححححححصححححححححححة للمسححححححححححاعدة الذاتية العالية الجو ة )البتي
الرعمية( فعاالة بالنسححححبة للب ير من الناس  ال سححححيما إذا عادالمو  توجيه من 

  و ذ  فر ححححححة   خا، ا تبارات في مجا، (55)المسححححححاعدين المدرر ين  أ د
رعاية الصححة النفسحية يم ن أن تسحاعد في تحسحين أ اء خدمات الصححة 
النفسحية في المسحتق    ومس ذل   فعند إجراء تدخ ت عن بعد باالعتما  
على التبنولوجيا  يلز  توخي الحذر لوحححححححححمان السحححححححححر ة وا  صحححححححححاف في 

 (56)علي ا تيسير الحصو،

__________ 

 (54) https://www.who.int/publications-detail/9789240003927  

 (55) WHO, 2015  

 (56) Resnick & Gooding, 2020  

 (57) WHO & UNICEF, 2020  

 (58) Weissbecker et al, 2020  

 (59) https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf  

و جدب زن تكون الصدددددددددحد  النفسددددددددديد  وال عدايد  االجتمداعيد   
ل شدددددددددذاص الذين ي انون من اعتالال  نفسدددددددددي  حاحة ومن إعاقا  

في جميس  نفسدددددددي  اجتماعي  جز ًا من ت   ة الذ ما  األسددددددداسدددددددي 
ال لحدان  وعحد تحتحا  الح ومحات إلى اتخحاذ عرار بعحد  موا ححححححححححححححلحة الرعحايحة 

الت الصحححححححححححححية بسحححححححححححح ي خقر العدو   و نبغي الروتينية لجميس االعت 
اتخاذ عرار  دء أو موا ححلة الع   الشححخصححي للعل  الخفيفة أو المعتدلة 
على أسحاس ك   الة على  دة  فعلى سح ي  الم ا،  تحظى  ادما رعاية 
الصحححححة النفسححححية ع   الوال ة و عد ا باألولو ة  تى عندما ال تبون العلاة 

ر الرعاية الشحححخصحححية لألشحححخاط الذين خقيرة  ومس ذل   يجي أن تتوف
يعا ون من ا حححححححححقرابات  فسحححححححححية أو عصححححححححح ية أو إ ما ية شحححححححححديدة )م   
الحذ حان  واالكتئحا  الشححححححححححححححديحد  وال حذيحان  والصححححححححححححححرن  وإ محان المخحدرات( 
وا عاعات النفسحية واالجتمااية  و نبغي تقديم الرعاية الشحخصحية بقر قة 

  (57)الصلة آمنة  مس توفير معدات الوعاية الشخصية ذات

و نبدي إيال  االجتمدام عل  سدددددددددبيدل األولو د  لحمدايد  وت ز ز  
حقوق اانسدددان ل شدددذاص الذين ي انون من اعتالال  نفسدددي  حاحة 

فب يرا ما تا م   قوع م في  االت القوارئ وإعاقا  نفسدي  اجتماعي   
 بمرض   و نبغي أن يحصححححححححححححححح  األشححححححححححححححخححاط المصحححححححححححححححا ون  (58)الب ر  
وا د على فرط متسحححححححححححاو ة في و اعت الت  فسحححححححححححية في آن   19-كوفيد

الحصحححححححو، على الرعاية الصححححححححية واالجتمااية كغير م من األشحححححححخاط 
   و محا تمييز  بمحا في ذلح  أثنحاء تقييم 19-المصحححححححححححححححا ين بمرض كوفيحد

الحاالت ألغراض الفرز  و نبغي أن تنق ق تدا ير الصححححححة العامة التي 
اء كا وا تحد من  ركة الناس على جميس الناس على عد  المسحححححاواة  سحححححو 

  (59)يعا ون من اعت ،  فسي أ  ال

  

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
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من خالل إقدددامددد  خددد مدددا    19-حعم الت دددافي من يوفيددد  - 3
 الصح  النفسي  للمستقبل

تتقلي الصححححححححة النفسحححححححية اسحححححححت مارا  إجماليا  أك ر ب  ير  وثمة  
في عقاعات   -مشححححححححح لة عادمة منذ أمد بعيد  ي أن الصححححححححححة النفسحححححححححية 

تعا ي  -االجتمااية والتعليم وغير ا من الققاعات  الصحححححححححة والشحححححححح ون  
في  2من  قت ك ير في التمو    وال تنفق ال لدان في المتوسحححححب سحححححو  
و ظرا    المادة من ميزا يات ا المخصحححصحححة للصححححة على الصححححة النفسحححية؛

إلى تزايحد اال تيحاجحات القو لحة األجح  من جراء  حذ  الجحادححة  فقحد  حان 
وتنظيم خ ما  مجتمعي  ميسدورة التكلف    واة لعد  المسحا  الوعو للتصحدي

كجزء من أي خقة وهنية للتعافي تكون ف ال  وحامي  لحقوق اانسان  
19-من جادحة كوفيد

وال ب  من إحراج رعاي  الصددح  النفسددي  في .  (60)
حزم اسدددددددتحقاقا  ال عاي  الصدددددددحي  وخطن التأمين لضدددددددمان تدطي  

غي  ناء عدرات الموظفين و نب  االحتياجا  األسدداسددي  للصددح  النفسددي .
في جميس الققاعات الصححححححية واالجتمااية والتعليمية لمعالجة مو حححححون 
الصحححححة النفسححححية  وال سححححيما في ال لدان المنخفوححححة والمتوسححححقة الدخ   
وتتقلححي ال رامج القححادمححة على األ لححة التي تعزز السحححححححححححححح مححة النفسححححححححححححححيححة 

قوارئ  افزا  واالجتمااية ميزا يات مناسحححححححححححبة  و م ن أن تبون  االت ال
 .( 61) عا ة  ناء خدمات الصحححححححة النفسححححححية على  حو أفوحححححح  ومسححححححتدا 

و نبغي إشحححححراة األشحححححخاط الذين عا وا من اعت الت  فسحححححية في تعز ز 
خدمات الصحححححة النفسححححية  وسححححوف يحد االسححححت مار اان من أثر جادحة 

على الصحة النفسية وسيساعد على  مان أن تبون ال لدان   19-كوفيد
تعدا ا  لمسحححاعدة سححح ا  ا على أن يظلوا يتمتعون بصححححة  فسحححية أك ر اسححح 

 جيدة  سواء في  االت هوارئ أو في سادر األ وا، 

وعحد كشححححححححححححححفحو األزمحة الححاليحة مرة أخر  عن المخحاهر البحامنحة  
 والمتزايدة التي تبتنب الحياة في م سسات الرعاية  وعد أث تو  لدان 

__________ 

 (60) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310981/WHO-MSD-19.1-eng.pdf?ua=1  

 (61) WHO, 2013  

 (62) WHO, 2014  

 (63) Holmes et al, 2020  

 (64) https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29-

COVID19_MayUpdate.pdf  

ك يرة أن مسححححتشححححفيات األمراض العقلية يم ن إغ ع ا بأمان بمجر  توفر 
  وكجزء من خقة هو لة األج  لتحسين (62)الرعاية في المجتمس المحلي

الصححححححححححححححة النفسحححححححححححححية و قاع ا وفعاليت ا من  ي  التبلفة  جو ة خدمات  
إلى رعاية الصححة تحو ل االسدتثمارا  من ال عاي  الموسدسدي  يسحتحسحن 

 النفسية الجيدة والمعقولة التبلفة في المجتمس المحلي 

و نبغي  و نبدي زن تكون البحوف جز ا من جهوح الت ددددافي.  
لصحححححة النفسححححية الناجمة ر ححححد وتقييم أية  رامج كفيلة بالحد من مشححححاك  ا

عن  ذ  الجادحة و معالجت ا  ومن الم م أيوحححححا  ف م  قاو عواعي جادحة 
على الصحححححة النفسححححية )بما في ذل  أثر ا العصحححح ي والمتصحححح    19-كوفيد

 تعحاهي المخحدرات( وااثحار االجتمحاايحة واالعتصححححححححححححححا ية المترتبحة على  ذ  
و النظر إلى   ر ن  الجادحة  في ظ  التشحححاور مباشحححرة مس السححح ان المتوحححر 

النتادج المتوععة  من المرجح أن تعزز  ذ  البحوز ج و  الدعوة من أج  
الصحححححة النفسححححية  وسححححيتقلي االكتسححححا  السححححر س للمعارف تحديد أولو ات 

 وتنسيق البحوز وتبا ، ال يا ات المفتو ة والتمو    (63)البحوز

 

 ما تستطيأ األمم المتح ة عمله

بمحا في ذلح  منظمحة  -األمم المتححدة  تقو  هحادفحة من وكحاالت  
العمحححح  الححححدوليححححة  والمنظمححححة الححححدوليححححة لل جرة  و ر ححححامج األمم المتحححححدة 
ا  مححادي  ومنظمححة األمم المتحححدة للتر يححة والعلم وال قححافححة )اليو سحححححححححححححح و(  
و ححححححححندوو األمم المتحدة للسحححححححح ان  ومفو ححححححححية األمم المتحدة لشحححححححح ون 

ة )اليو يسححححححححححححي (  وم تي األمم ال جئين  ومنظمة األمم المتحدة للقفول
المتحدة المعني بالمخدرات والجر مة  ومنظمة الصححححة العالمية  وم تي 

 توسيس  قاو استجا ت ا لمساد   -مبعوز األمين العا  المعني بالشبا   
االجتمااية لدعم الناس في مواج ة  -الصحة النفسية والمساد  النفسية 

19-كوفيد
(64)   

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310981/WHO-MSD-19.1-eng.pdf?ua=1
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29-COVID19_MayUpdate.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29-COVID19_MayUpdate.pdf
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األمم المتحدة من إ را   عم الصحححة النفسححية وسححتز د وكاالت   
والدعم النفسححححححي االجتماعي في عمل ا في مختلب الققاعات في ال لدان 
لتحسحححححححين فعالية وأثر األ شحححححححقة التي تقو    ا إجماال للتصحححححححدي لجادحة 

إن إ را  الصحححححححححححة النفسححححححححححية في آليات األمم   والتعافي من ا   19-كوفيد
ي  ي  ورا  اسححححححححححححححما في الخقة   19-المتحدة القادمة للتصححححححححححححححدي لبوفيد

االسحتراتيجية المسحتبملة للتأ ي والتصحدي التي و حعت ا منظمة الصححة 
  وإهار (66)  وخقة االسحححتجابة ا  سحححا ية العالمية المسحححتبملة(65)العالمية

األمم المتححدة ل سححححححححححححححتجحابحة االجتمحاايحة واالعتصححححححححححححححا يحة الفور حة لجحادححة 
19-كوفيحد

 19-لمواج حة جحادححة كوفيحد    و ححححححححححححححنحدوو األمم المتححدة(67)
  (68)والتعافي من آثار ا الذي أ شأ  األمين العا 

__________ 

 (65) WHO, in press  

 (66) https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29- 

COVID19_MayUpdate.pdf  

 (67) https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19  

 (68) https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_response_and_recovery_fund_fact_sheet.pdf  

مر وال  ، األ مر والمجتمس   عا  الرؤسحححححححاء التنفيذيون للوكاالت ا  سحححححححا ية التابعة لألمم المتحدة مس  ظراد م في  ركة الصحححححححليي األ 2019في كا ون األو،/ يسحححححححم ر   (69) 
تبتسحححي أ مية خا حححة بالنسحححبة المد ي بااللتزا  رسحححميا  باعتبار  عم الصححححة النفسحححية والدعم النفسحححي االجتماعي مسحححألة  شحححاملة  في جميس  االت القوارئ ا  سحححا ية التي  

 وإ ارت ا للمجموعات والققاعات المعنية بالصحة والحماية والتعليم والتغذية و تنسيق المخيمات 

و  تسي  عم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أ مية  
بالنسححبة للصحححة والحماية والخدمات االجتمااية والتغذية والعم  والتعليم 

ال لححدان  والعححدالححة وغير ححا من مجححاالت عمحح  الح ومححة  وفي العححديححد من 
تسحاعد وكاالت األمم المتحدة الح ومات الوهنية في و حس اسحتراتيجيات 
وهنية وآليات تنسحححححححححححيق وهنية متعد ة الققاعات تعنى بالتصحححححححححححدي ل ذ  

و م ن ا أن تبف  مراعاة الصحححححححححححححة النفسححححححححححححية مراعاة كاملة في   الجادحة 
جميس االسحححححححححححتجابات الصححححححححححححية واالجتمااية واالعتصحححححححححححا ية وفي خقب 

التي توححححقلس   ا الح ومات  وع وة على ذل   يم ن لمنسححححقي التعافي  
األمم المتحدة الم يمين ومنسحقي الشح ون ا  سحا ية  حمان إ را  الصححة 
النفسحححححححية والدعم النفسحححححححي االجتماعي في التنسحححححححيق والتخقيب في الوعو 

  وسححتظ  الصحححة النفسححية شححاغ   أسححاسححيا  (69)الرا ن وفي األج  القو  
خرو  ال لحدان من  حذ  الجحادححة والشححححححححححححححرون في عمليحة التعحافي  تى عنحد  

 االجتماعي واالعتصا ي 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29-COVID19_MayUpdate.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28GHRP%29-COVID19_MayUpdate.pdf
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_response_and_recovery_fund_fact_sheet.pdf

